GEÇİŞ DÖNEMLERİNDE KINA GELENEĞİ
Kına, Arapça’da “Hinna”, Batı dillerinde “Henna” veya “Henne” olarak geçerken
Arabistan’da Al-Khanna, Mısır’da Khenna, Hindistan’da Mende veya Mehandi olarak
bilinir 1. Kına yapımında farklı bitki türlerinden yararlanılır. Bunlardan yaygın olanı,
litaratürde Lawsonia inermis L. adıyla yer alan bir bitkidir. Kına bitkisi, 2–6 metre kadar
uzunluğa, pembe, kiremit, beyaz ya da açık sarı renkli çiçeklere ve sivri uçlu, yeşil yapraklara
sahiptir 2. Toz kına, bitkinin yapraklarının kurutulup öğütülmesiyle elde edilir. Ticari alanda
esmer ve yeşil kına çeşitleri vardır. Doğal olanı esmer kınadır. 3

(Toz kına)

Kına bitkisi, Doğu’nun pek çok yerinde yetişir. Yetiştirildiği yerler arasında; Asya
(Hindistan, Pakistan, Srilanka, Malezya, Endonezya, Arabistan, Irak, Suriye, Çin vb.), Afrika
(Mısır, Libya, Sudan, Somali, Etiyopya, Zaire, Mali, Nijerya, Senagal, Togo, Mozambik,
Madagaskar vb.), Avustralya vb. yer alır. 4 Ülkemizde kullanılan kına ise daha çok Pakistan,
Hindistan gibi ülkelerden ithal edilmektedir 5.
Kınanın antik dönemlere kadar uzanan bir geçmişi vardır. Mısırlı kadınlar dudaklarını
renklendirmek için diğer bitkisel boyalar yanında kına kullanmışlardır. Kına tozundan elde
edilen boyayı, Mısır ve Mezopotamyalı kadınlar el, tırnak ve ayaklarında, Uzakdoğulu
kadınlar damarlarını boyamada kullanmışlardır. İslam hükümdarlarının, atlarının kuyruklarını
kınayla boyadıkları, kaynaklarda yer alan bilgilerdendir. 6 Kına, eski Yunan, Roma ve
Anadolu’da yine boya ve ilaç olarak kullanılmıştır 7. Kimilerine göre kına, boyama yönü
keşfedilip bir süslenme aracı olarak kullanılmadan önce koruyucu ve tedavici amacıyla
kullanılmıştır. Bu kapsamda, çölde yaşayan insanlar, önceleri kına bitkisinin yaprağını ezerek
çamurla karıştırmışlar ve elde ettikleri karışıma, el ve ayaklarını sokarak serinlemeye
çalışmışlardır 8. Kına, Eski Mısır’da ilaç yapımında ve tütsü şeklinde ayinlerde kullanılmıştır 9.
Bir süslenme aracı olarak daha çok kadınlar tarafından kullanılan kına, onlar kadar
yaygın olmamakla birlikte erkekler tarafından da kullanılmıştır. Kına, Mısır firavunları
tarafından el ve ayak boyamada, Ortadoğuda ve Anadolu’da saç sakal boyamada
kullanılmıştır. Bazı kaynaklarda Hz. Muhammed’in sakalını 10, Hz. Ömer’in saçını kınayla,
Hz. Ebubekir’in de saçını kına ve ketenle boyadıklarına dair 11 bilgiler vardır. Benzer
uygulamanın Anadolu’nun yakın tarihinden örnekleri; sakalına kına koyduğu için bulunduğu
yerde “kınalı doktor” lakabıyla anılan müzikolog Doktor Suphi Zühdü Ezgi, bir diğeri sakalını
yine kınayla boyayan büyükbaba Abdulkadir Hamidi Efendinin torunu Kınalı-Zade Ali
Efendidir 12.
Kına, yer aldığı kültürlerden bazıları itibariyle, Hintliler tarafından evlilik öncesi özel
tasarımlara uygun olarak gelinin el ve ayağını çiçeksi figürlerle boyamada ve güneş yanığı
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tedavisinde kullanır. Sudan’da, yine evlilik öncesinde, gelinin her iki eline, bekâr kızların da
tek eline kına yakılır. Kına Arabistan’da önemli bir kullanım alanına sahiptir. Fas’ta, ailelerin
kınayla yapılan ve kuşaktan kuşağa aktarılan özel simgeleri vardır. Kınayla, hamile kadının
ayak bilekleri boyanır ve bu boyanın onu doğuma kadar koruyacağına inanılır. Keltler,
kınayla bedenlerine çeşitli düğüm biçimleri çizerler. Anglo Sakson kültüründe, her figürün
tinsel anlamları vardır. Afrikalılar, bazı geometrik şekillerle kına yakarlar. Irak’ta, kınanın
şans getirdiğine inanılır 13. İran-Erdebil-Gırde’de yaşayan Türklerde kadınlar, Nevruz
hazırlıkları çerçevesinde çerşenbe denilen gecede tırnaklarına kına koyarlar. Aynı gün ak
renkli koyun ve ineklerin de başına kına koyulur 14 Kına yakma geleneği, Kıbrıs, Bulgaristan,
Azerbaycan, Gagauz, Karay Türkleri vb. arasında da vardır 15.
Kına, günümüzde oldukça çeşitlenmiş bir kullanım alanına sahiptir. Kına, pek çok saç
boyasının bileşiminde yer alır. Saç boyası dışında kınadan, şampuan, sabun, krem vb. diğer
kozmetik ürünlerde ve parfümeride, dövme yapımında, ipek deri, yün, kumaş vb. boyamada
yararlanılır. Ayrıca kına, güzel görünüşü ve çiçeklerinin güzel kokusu nedeniyle süs bitkisi
olarak da yetiştirilebilmektedir.
Son yıllarda kına, kimi sanatçıların başarılı çalışmaları sayesinde pek çok yerde hem
ilgi görmeye hem de dövme sanatına soğuk bakanlar için alternatif oluşturmaya başlamıştır.
Kına, kadın vücudunun tamamında kullanılarak, klasik kullanım alanı dışına çıkmıştır.
Basından takip ettiğimiz kadarıyla Batı’da kına, Ossie Clarke, Zandra Rhodes gibi modacılar
tarafından moda defilelerinde, Madonna, Prince, Stick, Erkah Badu gibi kimi ünlü sanatçılar
tarafından da kendi üzerlerinde kullanmıştır 16. Amerika, Avrupa, Kore gibi yerlerde yine
modayla ilgilenen mağazalar tarafından, müşterilere kına çizimleri hazırlanmaktadır.
Kınanın, en çok ilgi gördüğü ve özellikle geleneksel kültürde yer edindiği yerlerden
birisi ise ülkemizdir. O, Anadolu kültürünün halk hekimliği, halk edebiyatı, halk müziği ve
geçiş dönemleri gibi pek çok alanına girmiş ve girdiği bu alanlara uygun işlevler üstlenmiştir.
Biz bildirimizde, kınanın geçiş dönemleri içindeki yerini ele alacağız.

Evlenme Geleneğinde Kına
Geçiş dönemleri arasında kına denince ilk akla geleni, evlenme geleneği içinde yer
alan kına gecelerine ilişkin uygulamalardır. Adından da anlaşılacağı gibi bu gecenin temel
uygulaması kına yakmadır. Aynı süreç içinde, kına etrafında oluşan başka isimlendirmeler de
vardır. Kına taşıyan kişi olarak kınacı, Kastamonu’da kına yakıldıktan sonra gelinin kıldığı
kına namazı ve gelinin başında toplanan kına parası 17, Yozgat’ta kınadan bir gün önce
oğlanevi tarafından kızevine gönderilen kına davarı 18, Konya-Karaman’da kına yengesi 19
gibi.
Kına yakma töreni, gelin, oğlanevine gitmeden önce düzenlenir. Bu kına töreni, oğlana
ve kıza birlikte ya da ayrı düzenlenebilmektedir.
Düğünde düzenlenen kına gecesi öncesinde, bazı yerlerde başka kına törenleri de
düzenlenir. Bunlardan biri “nişan kınası”dır. Balıkesir-Kavlaklar ve Arıtaşı’da nişandan bir
gün önce yapılan nişan kınasında, kızın el ve ayaklarına kına yakılır. Bu kına oğlanevi
tarafından alınır 20. Nişan kınasına göre daha yaygın olan bir diğer kına uygulaması “baş
kınası, ana kınası, has kına” ya da “küçük kına” olarak isimlendirilen kına törenidir. Yörelere
göre farklı isimlerle anılan bu kına töreninde kına, kıza yakılır. Kınayı da genelde kızevi alır.
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Amaç, kızın başını bozmaktır. Ana kınası çoğunlukla kızın başına yakılır. Çorum-Kargı,
Kargı-Gökçedoğan, Mecitözü-Boğazkaya ve Oğuzlar 21, Balıkesir-Edremit-Çamcı, Arıtaşı,
Kavlaklar ve Tahtakuşlar 22, Çanakkale-Ayvacık-Güzelköy, Bahçedere ve Uzunalan 23, MuğlaMilas ve Kavaklıdere 24 vb. yerler ana kınasının başa yakıldığı yerlerdendir. Bu kına baş
dışında, Çorum-Laçin, İskilip ve Bayat-Eskialibey’de olduğu gibi ele, Çorum-Boğazkale’de
olduğu gibi sağ ele, Çorum-Boğazkale-Evren’de olduğu gibi sağ elin ortasına ve boyuna
yakılabilmektedir 25. Kına, Konya-Beyşehir-Karaali’de kızın sağ kulağının üstüne, sağ
ayağına, sağ eline ve saçının ucuna yakılır 26. Baş kınasının yapıldığı günün ertesi sabahında
bazı yerlerde Çorum-Ortaköy-Karahacip ve Kargı’da olduğu gibi 27 kız, hamama götürülür ve
kınası orda yıkanır. Bu uygulama da “kına silkeleme” ya da kına hamamı olarak adlandırılır.
Temel kına gecesi olan ve düğünün aşamalarından birini oluşturan kına töreni ise
diğerlerine göre daha önemli bir yere sahiptir. Bu tören, genelde gelin oğlanevine gitmeden
bir gün önce ya da Kastamonu-Azdavay-Çatak ve Tosya-Yenidoğan’da 28 olduğu gibi gelinin
gideceği günün sabahında düzenlenir. Bu törende yakılacak kına, oğlanevi tarafından tören
öncesinde alınır. Kınanın kızevine götürülmesi, hazırlanması, ortaya getirilmesi, yakılması vb.
çeşitli uygulamalar eşliğinde gerçekleşir. Kına, kına tası, çerez, mumlar vb. ile birlikte, davulzurna, meşaleler ve çeşitli eğlenceler eşliğinde kızevine götürülür. Düğünde görevli yengeler,
sağdıçlar ya da Erzurum’da olduğu gibi analı-babalı bir kız çocuğu kınayı hazırlar. Kimi
yerlerde kına hazırlanırken, ezilmiyor denilerek ya da hazırlandıktan sonra kapı kilitlenerek
bahşiş istenir. Kızevinde hazırlanan bu kınadan oğlanevine verilirken de bahşiş istenir ve buna
“Çorum’da, Amasya-Kaleköy’de olduğu gibi kına satma” denir 29.

(Kına hazırlığı)

Hazırlanan kına, bir tepsi içinde mumlarla süslenerek törenin yapılacağı meydana
getirilir. Bazı yerlerde kınanın içine dizilen mumlar sayılıdır. Bunlar; Oniki imamları temsilen
oniki tane ya da biri kızı, biri erkeği simgelemek üzere iki tane olabilir. Edirne ve
Kırıkkale’de, üzerine iki mum dikilen kına tepsisi delikanlıların eline verilir. Gelinin de bir
koluna kız, bir koluna yeni gelin olan birisi girer. Önde kına tepsisini tutan delikanlılar,
arkasında gelin olmak suretiyle meydanda üç defa dolaşılır ve bu uygulama “kına sekiği”
olarak adlandırılır 30.
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(Kına Tepsisi)

Gelin kınası, gelini ağlatmaya yönelik kına gecelerine özgü türkü ve ağıtlar eşliğinde yakılır.
Bu kına türkülerinin Muğla’dan bir örneği şöyledir:
Getirin kına yakalım.
Yetmezse az daha katalım
Bu gelinin sözünü tutalım
A gelin, a gızım gınan kutlu olsun
Hem orda hem burda dilin tatlı olsun
Yengeler yakar kınayı.
Aşkolsun veren anayı
Ağlatmayın garip anayı
A gelin, gadınım gınan kutlu olsun
Hem orda hem burda dilin tatlı olsun
Hani bunun kaynanası
Kireç ocağında yanası
Sirkeli başlı görümcesi
A gelin, a gızım gınan kutlu olsun
Hem orda hem burda dilin tatlı olsun
Kına, belli kişiler tarafından yakılır. Bunlar genelde, sağdıç, yenge gibi düğün
görevlileri ya da başıbütün kişilerdir ve kızevi yakınlarıdır. Kına, Kastamonu-Çatak ve
Yenidoğan’da 31 olduğu gibi bazı yerlerde oğlanevi kadınları tarafından yakılır. Kütahya’da
olduğu gibi de gelinin sol el ile sağ ayağının kınası kız tarafı, sağ el ile sol ayağının kınası
oğlan tarafı yakınlarınca yakılarak 32 bir eşitlik sağlanmaya çalışılır.
Gelin kınası, kedi pençesi, dilberdudağı 33 sıvama, yüksük, kuşgözü, ip 34 ve hamur35
kınası gibi isimlerle ifade edilen farklı biçimlerde uygulanır. Yaygın olanı sıvama biçiminde
uygulanandır.

(Avuç içinde kına motifi)

(Elin dış yüzeyinde kına motifi)

(Elin iç ve dış yüzeyinde kına motifi)

(Elin iç ve dış yüzeyinde kına motifi)
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(Elin iç yüzeyinde kına motifi)

(Elin dış yüzeyinde kına motifi)

Kınanın yakıldığı yerler de oldukça farklıdır. El, ayak, parmak ucu, tırnaklar, avuç
ortası, ense, baş şeklinde vücudun değişik bölümlerinden birine ya da birkaçına birlikte
yakılır. Bunlarla ilgili bazı örnekler şöyledir: Kına, Hakkâri’de ellere, Çorum-İskilip’te sağ
ele, Çorum- Oğuzlar, Alacahöyük, Ortaköy-Karahacip, Bayat-Eskialibey, UğurludağAşılıarmut, Alaca-Eskiyapar, Merkez-Eşençay, Mecitözü-Hisarkavak ve Sungurlu-Aşağı
Fındıklı’da sağ elin ortasına ve enseye, Çorum-Boğazkale’de ele ve yine boyuna yakılır.
Çorum-Merkez-Eşençay’da sağ elin ortasına, enseye ve ayaklara, Çorum-MecitözüHisarkavak’ta sağ elin ortasına, ayaklara ve başın üstüne yakılır 36. Kastamonu-BozkurtSakızcılar’da elin ortasına, parmak uçlarına, ayak tırnaklarına, Kastamonu-Tosya-Yenidoğan
ve İnebolu-Dibek’te her iki ele ve bileğe kadar ayaklara, Kastamonu-Seydiler’de sağ ele ve
eklem yerlerine yakılır 37. Ankara-Polatlı-Kuşçu’da 38, Afyon’da, Karabük-Safranbolu’da,
Muğla-Ortaca’da 39, Ankara-Sincan-Peçenek’te 40 el ve ayakların tamamına yakılır. KonyaKaraman-İbrala’da 41, Erzurum’da ellere ya da parmak uçlarına ve sağ ayağa yakılır. 42
Konya-Beyşehir-Karaali’de her iki ele, ayağa yakılır. Elin içine tamamen, üstüne de
parmakların bittiği yere yakılıp üç benek konulur 43. Yaygın uygulamalardan biri, kına
yakılacağı zaman gelinin avucuna para ya da altın konulmasıdır.

(Ele kına yakma)

(Ayaklara kına yakma)

(Kulak ardına kına yakma)

(Başa kına yakma)

(Saç ucuna kına yakma)

Kınayla ilgili, yaygın olmayan; ancak bazı yerlerde rastlanılan başka uygulamalar da
vardır. Örneğin; Konya’da gelin kız, kına yakıldıktan sonra kınalı elinin izini, ev kapısının
üstüne bırakır. Çorum-Hisarkavak’ta avucundaki parayı/altını ve kınayı sıyırarak bir beze
çıkılar ve sandığına koyar 44.
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Kına gecesinde, geline yakılan kınadan davetlilere de dağıtılır. Kınayı, MuğlaOrtaca’da yaşlı kadınlar ellerinin tamamına, bekâr kızlar da avuçlarının ortasına yakarlar.
Kütahya’da, gelinin ayak kınasından alınan kına, bekâr kızlar tarafından saça sürülür. 45
Davetlilerin huzurunda yakılan gelin kınası, genelde semboliktir. Gerekli yerlerin
tamamen kınalanması, misafirlerin gitmesinden sonradır. Davetliler giderken kızın arkadaşları
ve bazen de oğlan tarafından bir-iki yenge o gece kızla birlikte kalır. Gelin kızın kınasını,
ertesi sabah kendisi ya da kız arkadaşları yıkar. Kınanın yıkandığı su, Amasya-Akpınar’da
olduğu gibi kimi yerlerde bir şişede toplanır ve oğlanevine geldiğinde gelin tarafından kapıya
vurularak kırılır 46. İzmir-Bergama-Kozak yaylası-Yukarıbey’de 47, gelin kınasından alınan ve
sulandırılan kına, evin dört bir yanına serpilir. Ayrıca gelinin başına yakılan kınadan bir topak
damada gönderilir ve damat da bunu belinde saklar. Aynı uygulama Burdur-Karaman’da da48
vardır. Bunların amacı, gelin oğlanevine gittiğinde, büyü varsa bozulmasını ve gerdek
gecesinin başarılı geçmesini sağlamaktır. Benzer amaçla yapılan bir diğer uygulama gerdek
gecesiyle ilgilidir. Konya-Merkez- Tekke Çukurçimen’de, gerdek gecesi gelinin eline kına
yakılır. Güvey de gelinin elinden tutar. Böylece kına, her ikisinin eline bulaşmış olur. Gelin,
leğenle ibrik getirip güveyin elini yıkar ve bu kınalı su, evin dört bir köşesine serpilir 49.
Bazı yerlerde gelin, kına gecesi öncesinde hamama götürülür. Hamamda, Bolu, Adana
vb, yerlerde olduğu gibi gelinin eline, Amasya-Gediksaray kasabasında olduğu gibi gelinin
alnına 50 kına sürülür.
Kına, genelde gelin ve damada ayrı yerde yakılır; ancak damada da gelin kınasından
gönderilir. Bu kına da yine mum, çerez, el kesesi vb. ile süslenerek tepsiyle damada götürülür.
Tepsiyi, oğlan tarafından gelenler alır ya da kız tarafı yakınları götürür. Gelin kınasında
olduğu gibi damadın kınası da belli kişiler tarafından yakılır. Bunlar, sağdıç, yiğitbaşı, düğün
kâhyası gibi düğün görevlileri, imam ya da oğlanevi yakınlarıdır. Güveyin eline kına
konulurken de bahşiş istenir. Güvey kınasının yakıldığı yerler, tıpkı gelin kınasında olduğu
gibi farklıdır. Damat kınası, el, ayak, avuç, parmaklar, boyun gibi yerlere yakılır. Damatta,
başa kına yakma genelde yoktur. Boyun ve ayağa yakma da gelin kınasına göre daha
sınırlıdır. Damat kınasıyla ilgili bazı örnekler şöyledir: Kına, Çorum- Alacahöyük,
Boğazkale-Evren, Uğurludağ-Aşılıarmut, Alaca-Kalecikkaya ve Bayat-Eskialibey’de sağ
avuca, boyuna ve ayaklara yakılır 51. Kastamonu-Azdavay-Çatak ve Daday’da sağ elin
başparmağına, Tosya-Yenidoğan’da sağ elin küçük parmağına 52, Gaziantep’te sol elin serçe
parmağına 53, Muğla-Ortaca’da avucunun ortasına yakılır 54. Amasya-Merkez-Kaleköy’de, sol
elin baş ve işaret parmağına 55, Ankara-Sincan-Peçenek’te 56 ve Afyon’da başparmaktan
itibaren sağ elin yarısına, Hakkâri’de sağ ayağa ve ayağın küçük parmağına 57 yakılır. Güvey
kınasından, Kastamonu-Daday ve Afyon’da olduğu gibi sağdıca da yakılır. Gaziantep’te,
damat kınasından, bekâr olanlar sağ ellerinin serçe parmağına, evli olanlar ise sol elin serçe
parmağına yakar 58.
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(Damat kınası)

Kınaya ilişkin uygulamalar, evlilik sürecinin düğün aşaması dışında da karşımıza
çıkar. Burdur-Yeşilova-İğdir’de gerdek yatağına, yatağı kaldıran yengenin alması için kına
konur 59. Ardahan-Göle’de, nişanla düğün arası dönemde oğlanevi tarafından kızevine hediye
olarak götürülen bohçanın içine kına konur 60. Isparta’da, gündelik yaşam içinde elinde kına
olan kadın, kınası geçmeden eline kına yakmaz; aksi halde üstüne eş geleceğine inanılır 61.

Ölüm Geleneğinde Kına

Kınanın, evlenmeden sonra önemli bir yere sahip olduğu ikinci geçiş dönemi ölümdür.
Ölen kişi, defnedilmeden önce birtakım hazırlıklara tabi tutulur. Kına da, bu hazırlıklar
kapsamında yerine getirilen uygulamalardan birisidir. Kadın cenazelere kına yakılır ya da
onların kefenlerine kına konulur. Yaşlılar, genelde kınasını sağlığında alarak ölüm bohçası
içinde hazır ederler.

(Ölüm bohçasında kına)

Kınanın cenazede, koyuluş zamanı ve koyulduğu yerler yörelere göre değişik
biçimlerde karşımıza çıkar. Koyuluş zamanı, ölmeden önce, öldükten sonra ya da yıkadıktan
sonradır. Kınanın, ölmeden önce yakılması daha yaygındır. Koyulma yeri, doğrudan bedenin
el, ayak, saç ya da saç ucu gibi bölümleri ya da kefendir. Bunlarla ilgili bazı örnekler şöyledir:
Kına, Çorum-Alaca-Kalecikkaya, Mecitözü-Elmapınarı ve Kargı’da ölmeden önce el ve
ayaklara yakılır 62. Aynı uygulama Amasya-Merzifon-Çaybaşı’da 63 ve Çorum-TaşovaGüvendik’te 64 cenaze akşam bekletilirken, Burdur-Bucak-Kocaaliler’de cenaze yıkandıktan
sonra yapılır 65. Çorum-Kargı’da cenaze akşam bekletilirken sağ ele 66, Balıkesir-EdremitÇamcı’da yine cenaze akşam bekletilirken sağ el ve sol ayak ile saçın ön kısmına 67 yakılır.
Denizli-Merkez-Güzölköy’de 68, Burdur-Yeşilova-Niyazlar’da 69, Altınyayla-Çörten’de 70,
Çanakkale-Ayvacık-Uzunalan ve Güzelköy’de, Balıkesir-Edremit-Doyuran, Tahtakuşlar,
Arıtaşı, Kavlaklar ve Mehmetalan’da 71, Muğla-Ortaca’da 72 el, ayak ve saça yakılır. Kına,
Afyon-Karacaören ve Davılgı’da da 73 aynı şekilde yakılıp, kefene de atılır.
Kına, Hatay-Reyhanlı’da cenaze kefenlenirken, cenazenin avucuna ve saçının arasına
serpilir 74. Yine kefenleme sırasında olmak üzere, Burdur-Karamanlı’da 75, Zonguldak-AlaplıDemirciler’de el, ayak ve saça 76, Hatay-Yayladağ-Yeditepe’de ele ve saça 77, HatayŞenköy’de bedene ve saça 78 koyulur. Burdur-Çeltikçi-Güvenli’de avuç içine 79, HatayReyhanlı’da hem avuca hem kefene 80, Afyon-Emirdağ-Karacalar, Sultandağı-Yenikarabağ ve
Şuhut-Bozan’da sadece kefenin içine 81 konur.
Cenazeye yakılan kınada, yaş, bekârlık-evlilik ve vasiyet gibi faktörler de etkilidir.
Kına, Hatay-Harbiye’de ve Samandağ-Küçük Karaçay’da bekâr ya da nişanlı kızların ve yeni
evliyken ölen gelinlerin eline konur 82. Çorum-Mecitözü-Boğazkaya’da, evlenmeden önce
ölen genç kızların sağ eline yakılır 83. Amasya-Taşova-Güvendik’te 84, Çanakkale-AyvacıkUzunalan’da 85 sadece yaşlı olan kadınlara yakılır. Çorum-Ortaköy-Karahacip’te genç ölen
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kızların eline yakılarak, yaşlı ölen kadınların eline de yakılmadan konur 86. Kına, ÇorumOğuzlar’da 87 ve Kastamonu-Pınarbaşı-Muratbaşı’da 88 kişi vasiyet etmişse yakılır.
Kadın cenazeye yakılan kına, Çanakkale-Ayvacık-Uzunalan’da, Balıkesir-EdremitÇamcı ve Arıtaşı’nda olduğu gibi bazı yerlerde kızlarına, gelinine ya da yakınlarına
yıkatılır 89.
Cenazeye kına yakılması ya da kefene kına koyulması ilişkin uygulamanın, gelenekte
olmasına karşın sonradan kalktığı yerler de vardır. Zonguldak-Yeşilöz 90, Hatay-KırıkhanKarataş, Dörtyol-Kuzuculu ve Altınözü-Karsu 91 bu yerlerdendir. Kına uygulamasının
kalkmasının nedeni; Hatay-Kırıkhan-Karataş’ta, kınanın kefeni kirletmesini ve ölenin, ahirette
kınayı nerde yıkayacağım diye şaşırmasını önlemek olarak açıklanmıştır 92.
Kadın cenazelerde yaygın olan kına koyma geleneğine, erkek cenazelerde pek
rastlanmaz. Bu uygulamanın nadir olarak rastlandığı yerlerden birisi Çorum-OrtaköyKarahacip’tir. 93 Bir diğeri Tunceli-merkezdir. Burada, evlenmeden önce ölen genç kız ve
erkeklerin eline kına yakılır 94. Bunun dışında, Balıkesir-Edremit-Kavlaklar, Doyuran ve
Arıtaşı’nda erkek cenaze gömülürken başının altına, varsa güvey olurken elinin kınasını
sürdüğü yastık konur. Bu yastık, güveye annesi tarafından hazırlanan ve gerdeğe girmeden
önce yapılan güvey donatma ve kınada güveyin sağ elindeki kınayı sürdüğü yastıktır. Sözü
edilen yastık, Balıkesir-Edremit-Kavlaklar’da sadece güvey olanın başı altına konurken,
Balıkesir-Edremit-Doyuran’da karısı önce ölürse karısının başının altına konur 95.
Halk arasında, ölene kına yakılması ya da kefenine kına atılması bazı nedenlere
bağlanır. Bu uygulama, Afyon-İscehisar-Alanyurt’ta, Dinar-Haydarlı’da 96, Balıkesir-EdremitDoyuran’da 97, Hatay-Reyhanlı’da 98 kınanın cennetten çıkması ve Fatma Anadan gelen bir
gelenek olmasıyla ilişkilendirilir. Afyon-Yenikarabağ’da 99 cennet kokusu olmasıyla, ÇorumKargı ve Mecitözü-Elmapınarı’nda cennet ya da ahret sıvası olmasıyla 100, Hatay-YayladağYeditepe’de cennet meyvesi olmasıyla ilişkilendirilir 101. Balıkesir-Edremit-Çamcı ve
Tahtakuşlar’da 102, Hatay-Dörtyol-Kuzucular’da Müslümanlığın bir işareti olmasıyla 103,
Hatay-Kırıkhan-Karataş’ta sünnet olmasıyla 104 ilişkilendirilir. Çorum-Boğazkaya’da
Kerbela’da, şehit düşen İmam Hüseyin ve yanındakilerin çoğunun genç, yeni evli, yeni güvey
ve kınalıyken öldürülmesiyle, Çorum-Kargı’da Âdem babayla, Havva Anadan gelen bir
gelenek olmasıyla ilişkilendirilir 105. Bir kişinin Denizli-Merkez-Güzelköy’de 5 kilo 106, HatayDörtyol-Kuzucular’da 7 kilo kına borcu olduğu ve ölünce bunun sorulduğu 107 söylenir.
Balıkesir-Edremit-Mehmetalan’da, tırnağında kına olana, öte dünyada sorgu sual
olmayacağı 108, Çorum-Mecitözü-Elmapınarı’nda, ölen kişinin mümin mi yoksa münafık bir
kul mu olduğunun melekler tarafından elindeki nişandan yani kınadan anlaşılacağı 109 sözlü
kültürde yer alan bilgiler arasındadır. Bununla ilgili bir başka bilgi de, Balıkesir-EdremitÇamcı ve Tahtakuşlar’da, hamur yoğuran bir kadının parmağında yüzüğü, kolunda bileziği,
boğazında boncuğu ya da tırnağında kınası olması gerektiğidir 110. Çorum-Boğazkale’de,
kınasız yemek yemenin haram olduğu ve yine bir tırnakta da olsa kına olması gerektiği
söylenir 111.
Kınanın ölüm süreci içinde yer bulduğu bir diğer alan ise yas dönemidir. Yas
döneminde Çorum 112, Muğla-Ortaca’da 113, Kayseri 114, Kırıkkale 115 vb. yerlerde olduğu gibi
kına yakmaktan kaçınılır. Afyon-Emirdağ-Karacalar’da cenazenin gömülmesinin bir yıl sonra
cenaze evindeki kadınların, komşularınca kına yakılmak suretiyle yastan çıkması sağlanır 116.
Aynı uygulama, Çanakkale-Ayvacık-Uzunalan ve Güzelköy’de, Balıkesir-Edremit-Arıtaşı,
Çamcı, Kavlaklar ve Tahtakuşlar’da 117 cenazenin kırkında yapılır. Herkes cenazenin kırkında
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kâğıt içine koyarak bir miktar kına getirir. Getirilen kınalar bir kapta karıştırılırken bir taraftan
da cenaze sahibi yas eder. Hazırlanan kınadan ilkönce cenaze sahiplerine; cenaze erkekse,
karısına; cenaze kadınsa annesine, kardeşine, gelinine, kızına verilir. Yas almak için yapılan
bu kına, bazı yerde Balıkesir-Edremit-Arıtaşı ve Çamcı’da olduğu gibi saçın ucuna sürülür.
Yas kınasından, gelen misafirlere de dağıtılır ve alanlar da avucunun ortasına yakar. Cenaze
sahibi, yası 1 sene devam ettirmek istese bile o kınadan mutlaka tırnağına değdirir.
Zonguldak-Çaycuma’da çocuğu ölen bir anne, ilk bayramda eline kına yakar 118.

Doğum Geleneklerinde Kına
Evlenme ve ölümden sonraki diğer temel geçiş dönemi doğumdur; ancak bu süreçte
kına pek fazla karşımıza çıkmaz. Yaygın olan uygulama, Hatay’da olduğu gibi doğumu
yaptıran ebeye hediye olarak kına verilmesi ve kınanın, suyla kaynatıp içmek suretiyle
Ankara-Çubuk-Kargın 119, Sakarya-Kaynarca-Başoğul 120, Erzurum-Narman-Çimenli121 ve
Yozgat’ta olduğu gibi gebeliği sonlandırmak amacıyla kullanılmasıdır. Bunun dışında,
Yozgat’ta kına, tuzla karıştırmak suretiyle çocuk tuzlamada kullanıldığı gibi çocuk
doğduğunda koltuk altlarına ve kasıklarına serpilir 122. Kına, Burdur-Niyazlar’da çocuğun
göbek kordonu kesildikten sonra çabuk iyileşmesini sağlamak amacıyla göbeğine serpilir 123.
Bolu-Düzce’de hamile kadının eline kına yakılırsa bebeğinin gelincik hastalığına
yakalanacağı inanılır 124.

Askere Uğurlama ve Sünnet’te Kına
Kına yakma, kına gecesi ve ölüm süreci uygulamalarında geçtiği gibi genelde
kadınlara yönelik bir uygulamadır. Damat kınası dışında, erkeğe kına yakılan ve sözünü
edeceğimiz ilk alan Adana, Çanakkale, Tatvan, Gaziantep 125 ve Karabük-Safranbolu’da
olduğu gibi askere uğurlama sırasındadır. Asker kınası, Adana’da gencin askere gitmesinden
birkaç gün önce sağ elinin serçe parmağına yakılır 126. Kırklareli’de, silah tutacak parmaklara
yakılır 127.
Kınanın halk arasında üç yerde hak olduğuna ilişkin inanış yaygındır. Bu üç yer;
Hatay-Şenköy’de, Balıkesir-Arıtaşı’nda Hakka kurban olması için kurbanlık kuzuya, vardığı
yere yakılması, kul olması için geline ve vatana kurban olması için de askere şeklindedir. Bu
gelenek kimi asker mektuplarında da gündeme getirilmiştir. Gelibolu’da şehit düşen Kınalı
Ali’nin mektubu bunlardan biridir 128. Tokat-Zileli olan Ali’nin saçının bir bölümüne, annesi
askere giderken kına yakmıştır. Bu durumun, Ali’nin komutanı ve arkadaşları tarafından tuhaf
karşılanması üzerine Ali, gönderdiği mektupla annesini, en azından askere gidecek diğer
kardeşine kına yakmaması için uyarmak ister. Oysa anne, diğer oğluna da kına yakmıştır
çünkü yukarda belirttiğimiz gibi kına üç yerde hak kabul edilir.
Kimi yerlerde de, Ankara-Ayaş-Ortabereket’te, İzmir-Karaburun’da, Mersin-SilifkeKırtıl’da, Amasya- Uluköy’de olduğu gibi askerden döndükten sonra gelen misafirlere, toz
halinde kına dağıtılır ya da hazırlanarak kına yakılır. 129.
Erkeğe kına yakmanın yer aldığı diğer bir alan da Afyon, Aydın, Balıkesir, İzmir,
Kütahya, Amasya, Kayseri, Malatya, Manisa, Çanakkale, Adana, Bursa, Yozgat vb. yerlerde
olduğu gibi sünnet uygulamasıdır. Sünnet kınası genelde çocuk sünnet ettirilmeden bir gün
önce yapılan törende yakılır. Kına hazırlandıktan sonra mumlarla süslenir ve bir tepsi içinde
törenin yapıldığı meydana getirilir. Çocuk ortaya oturtularak da aile büyüğü kadınlardan birisi
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tarafından kınası yakılır. Çocuğun ömrünün uzun olması için kınayı yakan kişinin analı-babalı
olmasına dikkat edilir. Ali Haydar Bayat, makalesinde Osmanlı İmparatorluğu döneminde
İstanbul’da, sünnet edilecek çocuğun sünnetten bir gün önce hamama götürüldüğünden ve sağ
eline kına yakıldığından söz etmiştir 130. Hikmet Erhan ÖZBEK’in, Çanakkale'de yaşadığı ve
kendisi tarafından kaleme alınan anıları’nda yer verdiği bilgilere göre kına, sünnet olacak
çocuğun avucuna, sağ elinin baş ve işaret parmaklarına konur 131. Kına, AdapazarıPamukova’da da yine aynı şekilde yakılır 132. Bursa’da 133, Manisa-Soma-Kozluören’de134
çocuğun küçük/serçe parmağına yakılır. Adana-Karataş-Kamışlı’da, çocuğun sağ eline 135,
Balıkesir-Edremit-Kavlaklarda sağ elinin ortasına, Kütahya’da sağ elinin yarısına136,
Kırklareli’de silah tutan parmaklara 137 başka bir deyişle İzmir-Karaburun’da olduğu gibi iyi
silah tutsun diye baş ve işaret parmağına yakılır 138.
Erkek çocuklara yakılan bu kına dışında, kimi yerlerde belirli bir dönemden sonra kız
çocuğuna da kına yakılır. İzmir-Karaburun-Eğlenhoca, İnecik ve Kösedere’de, çocuk 2–3
yaşlarına geldiğinde düzenlenen törende, komşu veya akrabalardan kabul gören biri tarafından
çocuğun sağ el ve sağ ayağına kına yakılır 139. Manisa-Soma-Kozluören’de kız çocuğuna yine
aynı şekilde, çocuk dört yaşına gelmeden önce 140, Kırklareli’de çocuk altı aylık olunca “altı
aylık kınası” yakılır 141. Böylece çocuğun kınasını yakan “kına anası” ile hem çocuk hem de
çocuğun ailesi arasında akrabalık ilişkisi oluşur. Kız çocuğu, daha sonraki evlilik gibi önemli
süreçlerde kına anasından da izin alır.

Bayramlarda Kına
Kına uygulamasının girdiği bir diğer geçiş dönemi dini ve mevsimlik bayramlardır. Bu
tür bayramlara, en güzel şekilde hazırlanmaya çalışılır. Bu hazırlıklardan bir tanesi de dini
bayramların arifesinde Ardahan-Göle, Muğla, Aydın, Denizli vb. illerin bazı yerlerinde
olduğu gibi kadınların ya da kız çocukların ellerine veya saçlarına kına yakılmasıdır.

(Bayramda elleri kınalanmış çocuk)

(Bayramda saçları kınalanmış kadın)

Hıdrellez akşamı, Kütahya’da kadınlar 142, Afyonkarahisar 143 ve Çankırı’da genç kızlar
ellerine, 144 Tekirdağ’da yaşlılar ellerine ve ayaklarına 145 kına yakarlar. Edirne’de Nevruz’dan
bir gün önce kadınlar ve genç kızlar o yıl buğdayların taneleri kırmızı olsun diye yine ellerine
kına yakarlar 146.
Bu tür dini ve mevsimlik bayramlar dışında, üç aylarda, hac uygulamalarında,
kandillerde kınaya ilişkin adetler vardır. Hacca giden kadınlar, Ardahan-Göle’de 147 olduğu
gibi gideceği akşam ellerine kına yakarlar. Dönüşte de gelenlere hacı kınası dağıtırlar.
Kandillerde, Afyonkarahisar’da olduğu gibi oğlanevi tarafından kızevine, kandil helvası ve
kına gönderilir 148.

Hayvanlardaki Geçiş Dönemlerinde Kına
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Hayvanlarda, teke ve koç katımları kına uygulamasının yer aldığı süreçlerden biridir.
Bu uygulama, yapay boyaların piyasada günümüzdeki kadar yaygın olmadığı geçmiş
dönemlerde daha yaygındır. Tunceli-Pertek ve Çemişgezek arasındaki köylerde yaşayan
Şavaklı Türkmenlerinde, koç katımından önce koçların alnı, boynuzları, kuyrukları, sırtları,
göğüsleri 149, Kayseri-Sarıoğlan-Burunören köyünde koçların sırtları ve kuyrukları 150 diğer
boyalar yanında kına ile boyanır.
Kınanın hayvanlarda uygulandığı diğer bir alan ise kurbanlıklardır. Van 151, Balıkesir,
Gaziantep 152 ve Kütahya’da olduğu gibi bazı yerlerde Kurban Bayramında, kurban edilecek
koyunların, kuzuların alnına kına sürülür. Aynı uygulama, Tekirdağ’da 153, Edirne-EnezYenice’de 154 Hıdrellez hazırlıkları kapsamında yerine getirilir. Bursa, Eskişehir-MerkezBüyük Yayla, Merkez-Bozhöyük, Edirne-Merkez-Karayusuf, İstanbul-Bayrampaşa, Sefaköy,
İzmit-Kandıra, Karamürsel, Kırklareli-Babaeski, Kofcağız, Lüleburgaz, Tekirdağ-Çorlu,
Muratlı, Kütahya-Altıntaş- Aydınlar vb. yerlerde yaşayan Ali Koç Babalılar, kurbanı 2–3 gün
öncesinden kınalarlar. Kurbanlığın alnına, ön kollarının arasına, her iki sırtına, arka
ayaklarının sırt kısımlarına, kuyruk üstüne kına yakılır 155. Amasya-Merzifon, Tunceli-Hozat
ve Balıkesir-Bigadiç’de yaşayan Aleviler şubat ayının ortasında 3 gün Hızır Orucu tutarlar.
Orucun sonunda kurban kesilerek cem yapılır. Kurban kesilmeden önce koçların yüzüne kına
yakılır. 156
Yine bazı yerlerde, bayramlarda nişanlı çiftlerden erkek tarafının ailesi, kız tarafına
takı, kurdela vb. yanında kına ile süslenmiş koç gönderir. Kına aynı zamanda Kars’ta,
Ardahan-Göle’de 157, Muğla’da, Aydın’da, Ankara’da olduğu gibi sürü sahipleri tarafından
kuyruğa, sırta vb. yerlere sürülerek koyunları işaretlemek için kullanılır.

(Koç katımı öncesi)

(Sürü içinde işaretlenmiş koçlar)

DEĞERLENDİRME
Kına, doğum dışında geçiş dönemlerinde yaygın bir kullanım alanına sahiptir ve
girdiği alanlarda birtakım işlevler ve simgesel anlamlar üstlenmiştir. Kına, evlilik geleneği
içinde el, ayak, tırnak ve saçların boyanmasında kullanılmak suretiyle geçmişten beri doğal,
ucuz ve kolay bir süslenme aracıdır. Bunun dışında kına, özellikle bekârlıktan evliliğe geçişin
bir simgesi durumundadır. Kız etrafında işleyen bir sürece eşlik ettiği için de daha çok gelin
olmanın simgesi gibidir. Halk arasında kınanın, kızın evleneceği oğlana yakılması, ona
adanması için yakıldığı söylenir. Dolayısıyla, kına adanmışlığın bir ifadesidir. Kına,
evlenecek kızın bakire olmasının bir simgesidir. Kınayla, damat ve gelinin kötü etkilerden,
büyülerden korunacağına, kınanın geline ve damada dokunulmazlık sağlayacağına inanılır.
Ayrıca, kına töreni diğer geçiş dönemlerinde olduğu gibi çevreyle paylaşılarak işleyen bir
süreçtir. Bu paylaşım, çiftin evliliğinin toplum nezdinde tanınmasını ve kutlanmasını sağlar.
Gelin kınası, bekâr kızlarda kısmet açmanın bir aracıdır. Yakılış biçimiyle, bekâr ya da evli
olmanın simgesidir.
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Kına, ölüm geleneği içinde bekârlarda murat alamamanın ya da yaşlılarda olduğu gibi
murat almış olmanın bir ifadesidir. Daha çok da Müslüman olmanın bir simgesidir. Kına
koyulan cenaze, Müslümanlığını belli etmiş olacak ve bu da ona ahiret yaşamında kolaylık
getirecektir.
Kına, yine ölüm gelenekleri içinde, yakılmasından kaçınmak suretiyle yaslı olmanın,
yakınmak suretiyle de yastan çıkmanın simgesidir.
Kına, askerlik geleneği içinde vatana, millete kurban olma ve uğur getirmenin simgesi
olarak; sünnet geleneği içinde, çocuğun yetişkinliğe geçişine eşlik eden ve Müslümanlığını
ifade eden bir simge olarak karşımıza çıkmaktadır. Ayrıca kadınlarda ve erkeklerde farklı
yerlere yakılması itibariyle de cinsiyeti temsil eder.
Kına, bayram gelenekleri içinde geçişin kutlanması ve bu kapsamda başvurulan bir
süslenme aracıdır. Ayrıca, yakılan kınayla geçiş sağlıklı kılınmaya, kötü etkilerden
korunmaya ve bekâr kızlarda kısmetin açılması sağlanmaya çalışılır.
Kınanın, hayvanlardaki geçiş dönemleri geleneği içinde de yine benzer işlevleri vardır.
Geçiş dönemleri, insanlarda olduğu gibi hayvanlar açısından da dış etkilere, nazara açık
olunan bir dönem olarak görülür ve dolayısıyla da hayvanların korunması sağlanmaya
çalışılır. Bunun için de diğer nazarlıklar yanında kınadan yararlanılır. Ayrıca kına, koçun
süslenmesinde işe yarar. Kına yakmayla, yine insanlarda olduğu gibi hayvanların birlikteliği
kutlanmış olur.
Kınanın İslam geleneği ile ilişkilendirilmesinde, çeşitli kaynaklarda söz edildiği gibi
Hz. Muhammed’in kına kullanılmasını tavsiye ettiğine ilişkin rivayetlerin etkisi vardır.
Konuyla ilgili olarak, Buhari’nin Ebû Hureyre'den naklettiği bir hadis şöyledir: "Yahudiler,
Hıristiyanlar saç ve sakallarını boyamazlar, siz kınayla boyayarak onlara ayrılık gösterin” 158.
Hz. Aişe’den nakledilen bir başka rivayet de şöyledir: "Bir kadın, perde gerisinden Resülullah
'a eliyle bir mektup uzattı. Resülullah elini derhal geri çekip: Ne bileyim, bu el kadın eli
midir, erkek eli midir?" buyurdu. Kadıncağız: “Kadın elidir!" deyince Hz. Muhammed: “Sen
kadın olsaydın, tırnaklarının rengini değiştirirdin" buyurdu. Bununla kına yakmayı
kastetmişti 159.
Kınanın, Anadolu kültüründe yaygın bir kullanım alanı bulmasında kuşkusuz dini
etkiler önemlidir; ancak kına geleneği salt bu nedenlerle açıklanamaz. Dini etkiler, var olan bu
geleneğin daha da pekişmesini sağlamıştır. Kına, süslenme, yaşanılan ve paylaşılan bir
mutluluğu ifade etme, korunma ve tedavi amacıyla hem Anadolu’da hem de Orta Asya’da
geçmişten bu yana kullanılmıştır. Bazı bilgiler, kına kullanımının Çatalhöyük’te M.Ö. 7.
binyıla kadar gittiği yönündedir 160. Yakın tarihte, Avanos’ta, Roma mezarlığından saçları kına
ile boyalı bir kadın lahiti çıkarılmıştır 161. Kına, eski Türklerde veba, çiçek, ülser vb. insan ve
hayvan hastalıklarında kullanılmıştır162. Dede Korkut Hikâyelerinde, Bamsı Beyrek’in düğün
günü ortadan kaybolması üzerine oluşan matem tablosunun betimlemesi yapılırken, sözü
edilenlerden birisi de kadınların ellerine kına yakmaz olduklarıdır 163.
Bildiri metininde sözü edilen geleneksel kullanım alanları ve özellikleri dışında kına,
ülkemizde kimi zaman ilgili kişiye göndermek ya da topluca ele yakmak suretiyle bireysel ve
kitlesel bir tepkinin sembolü olmuştur. Birinin uğradığı kötü duruma çok sevinmek, memnun
olmak anlamına gelen kına yakmak” deyimi de oldukça yaygın bir kullanıma sahiptir.

12

Kına, son yıllarda kentli seçkinler ve ünlüler arasında bekârlığa veda partileri yerine,
yeniden kına gecelerinin tercih edilmesi şeklindeki haberlerle basında yer almıştır. Bu
kapsamda, kına hamamı da dâhil olmak üzere kına gecesi organizasyonları düzenleyen ve
internet aracılığıyla hizmet veren sektörler gelişmiştir. Popüler kültürde, dövme de yine
kınanın yer aldığı alanlardan birisidir. Kına dövmesi yaptıran ünlüler arasında Candan
Erçetin, Hülya Avşar, Esin Maraşlıoğlu gibi isimler geçmektedir. Ayrıca isteyenler, Ankara
Atatürk Kültür Merkezinde düzenlenen Hediyelik Eşya ve El Sanatlarına Yönelik fuarlarda
olduğu gibi hazır paket içindeki kınalarla geçici dövme yaptırılabilmekte ya da doğrudan
kendisi yapabilmektedir. Kına ile dövme yapan yerlere ilişkin bilgi ve reklâmlara internet
aracılığı ulaşmak mümkündür.

(Ele yeni yapılmış kına dövmesi)

(Eldeki kına dövmesinin sonraki görünümü)

(Ayakta kına dövmesi)

Dolayısıyla kına, Anadolu’da hem geleneksel kültürün hem de popüler kültürün bir
parçası olmuştur, ancak bu iki alanda kınanın üstlendiği işlevler ve simgelediği anlamlar
farklıdır. Kına, halk kültüründe geleneğin vazgeçilmez bir parçası olarak hala bazı tinsel
değerlerin temsilcisi, popüler kültürde ise nostaljik bir ilgi ve bireysel dışavurumda doğal
kaynaklardan yararlanmak isteyenler için bir aracı durumundadır.
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8-Elin iç yüzeyinde kına motifi: S2005 1159 (Çekimi yapan; N.Zeynep ÖZÇÖREKÇİ GÖL. Yer; AnkaraÇubuk-Demirci)
9-Elin dış yüzeyinde kına motifi: AEGM Arşivi, S95 0512 (Çekimi yapan; Meltem SANTUR. Yer; KonyaBeyşehir-Karaali)
10-Ele kına yakma: AEGM Arşivi, S91 6685 (Çekimi yapan; Aynur KARATAŞ. Yer: Burdur-YeşilovaBaşmakçı)
11-Kulak ardına kına yakma: AEGM Arşivi, S95 0507 (Çekimi yapan; Meltem SANTUR. Yer; KonyaBeyşehir-Karaali)
12-Ayaklara kına yakma: AEGM Arşivi, S94 0393 (Çekimi yapan; Aynur KARATAŞ. Yer; Muğla-MilasKızılağaç)
13-Başa kına yakma: AEGM Arşivi, S99 0363 (Çekimi yapan; N. Zeynep ÖZÇÖREKÇİ GÖL. Yer: BurdurYeşilova)
14-Saç ucuna kına yakma: AEGM Arşivi, S95 0508 (Çekimi yapan; Meltem SANTUR. Yer; Konya-BeyşehirKaraali)
15-Damat kınası: AEGM Arşivi, S93 0371 (Çekimi yapan; Piri Er. Yer; Kırıkkale Merkez-Hasandede)
16-Ölüm bohçasında kına: AEGM Arşivi, S2005 1289 (Çekimi yapan; Bircan KALAYCI DURDU, Yer;
Burdur-Tefenni-Başpınar)
17-Bayramda elleri kınalanmış çocuk: Özel arşiv. (Çekimi yapan; Bircan KALAYCI DURDU. Yer; MuğlaOrtaca-Kemaliye)
18-Bayramda saçları kınalanmış kadın: Özel arşiv (Çekimi yapan; Bircan KALAYCI DURDU. Yer; MuğlaOrtaca)
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19-Koç katımı öncesi: AEGM Arşivi, F91 1711 (Çekim; Elazığ Valiliği İl Kültür Müdürlüğü. Yer; ElazığAltınkuşak-Sarnı köyü)
20-Sürü içinde işaretlenmiş koçlar: AEGM Arşivi, F94 1217 (Çekimi yapan; Ahmet ÇAKIR. Yer; KırşehirAkçağıl)
21-Ele yeni yapılmış kına dövmesi: Özel Arşiv (Çekimi yapan; Aydın DURDU. Yer; Ankara)
22-Eldeki kına dövmesinin sonraki görünümü: Özel Arşiv (Çekimi yapan; Bircan KALAYCI DURDU. Yer;
Ankara)
23-Ayakta kına dövmesi: Özel Arşiv (Çekimi yapan; Aydın DURDU. Yer; Ankara)
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