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OKUNTU GELENEĞİNİ CANLANDIRMA PROJESİ 
(Okuntu Olarak Kitap Dağıt Çocuklarımız Kitap Okusun, Sünnet Düğünlerinde Sünnet 

Davetiyesi Yerine Çocuk Kitabı Verilmesi Projesi ) 
 
Proje Adı;  Okuntu Geleneğini Canlandırmak İçin, Okuntu Olarak Kitap Dağıt 
Çocuklarımız Kitap Okusun, Sünnet Düğünlerinde Sünnet Davetiyesi Yerine Çocuk 
Kitabı Verilmesi Projesi 
 
Gerekçe; Okuntu; orta yaş ve üstü insanların çok iyi bildiği "davet" anlamına gelen bu 
kelimenin kökü çok eskilere dayanıyor. 
 
Eski Türklerin bir başka devlet liderini davet edeceği zaman "ok" gönderdikleri biliniyor. Önemli 
davetlerde ok gönderme geleneği bize kadar ulaşmış ve düğün, sünnet gibi önemli merasimlerde 
davetlilere küçük hediyeler göndermek gelenek halini almış.  
 
Bu hediyeleşme hadisesi; yöresel küçük farklılıklar olmakla birlikte, okumak, okuntu, okuyuntu 
gibi isimlerle nitelendirilmiş. Fakat yıllar geçtikçe yerini davetiyeye bırakmış ve yok olmuştur. 
 
Okuntu bir nevi düğüne davettir. Oğlan ve kız evi kendilerine yakın komşu ve akrabalarına 
düğünlerini ilan eden ve davetiye niteliğinde olan hediyeler dağıtırlar ki, kız evinin dağıttığı bu 
hediyelere "dürü", oğlan evinin dağıttığı hediyelere ve davetiyelere de "okuntu" veya "davetiye" 
denmektedir. Kız evinin dağıtacağı dürüyü oğlan evi alır. Kız evinin dağıttığı dürü, pırtı, kumaş, 
çit, gibi pırı pırtı niteliğindeki şeylerdir.  
 
Gönderilen kişinin yakınlık derecelerine göre pırtı, elbiseliğe yetecek kadar 3-4 metre olabilir. 
Oğlan tarafının dağıtacağı okuntu ise; su bardağı, çay bardağı, ağaç kaşık, eşarp, tülbent... gibi 
şeylerdir. Şimdi okuntu yerine ise matbaada basılmış davetiyeler kullanılmaktadır. Kız evinden 
ve oğlan evinden davet alanlar karşılığında bir şeyler verirler ki, bunlara da "okuntu pahası" 
denir. Okuntu mahalle ve köyden fakir bir kadın; böyle biri yoksa ailenin fertleri dağıtır. Fakir biri 
dağıtıyorsa, dağıtılan evler, okuntu dağıtana, buğday, un, bulgur gibi yiyecekler verirler. 
 
Okuntu çok eskiden kalma bir tabirdir. Hun, Göktürk ve diğer eski Türk devletlerinin hakanları, 
maiyetinde bulunduğu halkını savaş vs. sebeplerle toplamak istediğinde onlara ya da kendine 
bağlı boy beylerine "ok" gönderirmiş. Bu sebeple okuntu (okuyuntu) tabiri ve geleneğinin 
eskiden beri yaşatıldığı görülmektedir. 
 
Avşar düğünleri yardımlaşma ile olur. Kız evinin dağıttığı dürüye karşılık gelinin işine yarayacak 
hediye gider ki bunlar; kızın çehizine konacak öteberi vesairedir. (kilim, çuval, battaniye, oda 
takımı, sofra takımı) Oğlan evine götürülecek hediyeler ise onların masraflarını karşılayacak 
nitelikte şeylerdir ki; bunlar da koyun, kuzu, sığır, para gibi şeylerdir. Koyun, kuzu gibi mallar 
oğlan evine düğünde yemek yapmaları için getirilir. Kız evine koyun, keçi, sığır ve para gibi 
hediyeler getirilmez.  
 
Oğlan evine getirilen malların hepsi düğünde kesilerek kavurma yapılıp yenir. Kız evine daha çok 
çeyize yarayacak eşyalar getirilir. Oğlan evine getirilen paralar getiren kişi tarafından oğlanın 
babasına verilir. Eğer oğlanın babası bulunmuyorsa oğlanın ağabeyine veya amcasına da 
verilebilir. Bu paraların düğün masraflarını karşılaması amaçlanır. Oğlan evine getirilen hediyeler 
şahıs olarak verilebileceği gibi bir kabilenin ortaklaşa olarak hazırladığı da verilebilir. 
 
Bu bağlamda okuntu geleneğini canlandırmak için özellikle sünnet düğünlerinde sünnet 
davetiyesi yerine çocuk kitabı verilmesini teşvik etmek çocuklarımızın kitap okumasını artırmak 
için matbaacıları ve düğün sahiplerini teşvik etmek ve özendirmek gerekmektedir. 
 
Okuntu geleneğini canlandırmak için kullanılacak eserler yabancı kültürlerin kahramanlarını değil 
de kendi kültürümüzün, kendi tarihimizin kahramanlarını anlatan eserleri olmalıdır bu eserleri 
üreten yazarlarımız mevcuttur. 
 
Örneğin; 
 
1- Eğitimci, Yazar Hasan KALLİMCİ, 
http://www.hasankallimci.com/ 
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2- Eğitimci, Yazar Ahmet AYKOL, 
http://www.kitapyurdu.com/yazar/ahmet-aykol/153121.html 
 
3- Eğitimci, Yazar Suat TURGUT,  
http://www.kahramanlar.org/ 
 
Tarafından kaleme alınan ve resimlenen ADAM OLMUŞ ÇOCUKLAR ve daha onlarca milli ve 
manevi değerleri içeren kitap setleri bulunmaktadır. 
 
Bu eserler büyük ve olağanüstü toplum ve kahramanlık olaylarını anlatan eserlerdir. Eserlerde 
milletin tarihinden, kültüründen ve diğer özelliklerinden izler bulunur. Yabancı kültürlerin hayal 
ürünü ve sahte kahramanlarını değil kendi kültürümüzün kendi tarihimizin gerçek olan 
kahramanlarını anlatan bu eserleri her Anne ve Babanın çocuklarına okutabileceği eserlerdir.  
 
“Okuntu Olarak Kitap Dağıt Çocuklarımız Kitap Okusun.” sloganı çerçevesinde yazarlar ile 
görüşülerek yapılacak bir anlaşma ile bastırılan kitapların önsözünde yer alacak Belediye 
Başkanımızın giriş yazısı ile birlikte temin edilecek kitaplar sünnet düğünü davetiyesi olarak 
kullanılabilir. Proje bir iki defa örnek yapılmalı akabinde matbaacılarla, yazarlar bu işi birlikte 
organize etmelidirler. 
 
Proje  Özeti; 
 

Projenin Adı Okuntu Geleneğini Canlandırma Projesi 

Projenin Süresi Süresiz, 

Projenin Amaçları ve 
Beklenen Sonuçlar 

 
1- Okuntu geleneğini canlandırmak için, okuntu olarak kitap 
dağıtılmasını sağlayarak çocuklarımızın kitap okumasını 
sağlamak, 
 
2- Sünnet düğünlerinde sünnet davetiyesi yerine çocuk kitabı 
verilmesini teşvik etmek, 
 
3- Davetiyeye alternatif bir gelenek başlatmak, 
 

Ortak(lar)  Yazarlar, Matbaacılar, 

Hedef grup(lar) ve 
Nihai Yararlanıcılar 

Çocuklarımız, Matbaacılar, Yazarlar, 

Temel Faaliyetler 1- Yazarlar ve matbaacılarla ile görüşülerek kendi aralarında 
anlaşmaya yapılmasının talep edilmesi, 

2- Projenin basın aracılığıyla kamuoyuna tanıtılması faaliyetleri, 

3- Örnek bir okuntu için kitap yaptırılması, 
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