ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü
Sosyal Bilimler Ara tırmaları Dergisi
Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr
Cilt: 2 Sayı: 4

ÇE

Aralık 2011

TÜRK YE’DE GERÇEKLE T R LEN GELENEKSEL EVL L K
TLER N N NEDENLER VE EVL L KLER ÜZER NDE TÖREN N
ETK S

“THE REASONS FOR TRADITIONAL MARRIAGES IN TURKEY AND
THE EFFECTS OF CUSTOM ON MARRIAGES”
Tu ça POYRAZ TACO LU∗
Özet
Çalı mada Türkiye’nin çe itli bölgelerinde gerçekle tirilen
taygeldi, levirat, kan bedeli ve berder gibi geleneksel evlilik çe itleri
ele alınacaktır. Evlilik çe itlerinin incelenmesinde; söz konusu
evliliklerin
sosyo-kültürel
ve
ekonomik
nedenlerinin
de erlendirilmesi, evlili in yapılmasında karar vericilerin kim ya da
kimler oldu u, evlilikle birlikte ortaya çıkan rol de i meleri ve
çatı maları ile evliliklerde törenin etkisinin ortaya çıkarılması
amaçlanmaktadır. Bu çerçevede öncelikle ele alınacak olan evlilik
çe itlerinin yapısıyla ilgili bilgilere yer verilerek; daha sonra
Türkiye’de bu tür geleneksel evlenmelerin yaygın olarak görüldü ü
illerde (Nev ehir-Taygeldi, Mardin-Levirat, Urfa-Kan bedeli ve
Urfa/Mardin-Berder) söz konusu evlilik tecrübesini ya ayan
bireylerle ve onların yakınlarıyla gerçekle tirilen görü melere yer
verilecektir. Görü me sonuçlarından elde edilen bilgilerden
Türkiye’nin bazı bölgelerinde yaygın bir ekilde rastlanan ancak
literatürde fazla yer almayan geleneksel evliliklerin nedenleri, yapısı
ve özellikleri açısından bilgilere ula ılacak ve böylece literatüre katkı
sa lanacaktır.
Anahtar Kelimeler: Aile, Evlilik, Töre, Taygeldi, Levirat,
Kan Bedeli, Berder.
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Abstract
This study deals with certain types of traditional marriages occur in
various regions of Turkey. These marriage types are as follows: taygeldi,
levirat, blood price and berder. While analysing these marriage types, the
following points are planned to be revealed: the socio-cultural and
economical reasons, decision makers for such marriage types, role changes
resulting from these marriages, conflicts experienced as well as the effects
of custom on these types of marriage. Firstly, background information will
be provided in regard to patterns of these marriage types. Next, data
gathered through the interviews with the individuals having experience on
these marriage types. These interviewees live in the provinces where these
certain types of marriage are common (Nev ehir-Taygeldi, Mardin-Levirat,
Urfa-blood price and Urfa/Mardin-Berder). Therefore, the reasons for, the
pattern and features of these marriage types will be discussed, leading to
new information which will a significant contribution to the existing
literature.
Key Words: Family, Marriage, Custom, Taygeldi, Levirat,
Blood Price as a marriage type, Berder.

1. Kuramsal ve Kavramsal Çerçeve
Ana-baba çocuklar ve tarafların kan akrabalarından (aile biçiminin
gere ine göre) meydana gelmi ekonomik ve toplumsal bir birlik (Gökçe,
1976) olan aile,
sosyalizasyon sürecinin en temel kurumunu
olu turmaktadır. Aile birtakım evrensel özelliklerle tanımlanabilse de
ülkeden ülkeye hatta aynı ülkenin çe itli bölgelerinde farklılıklar sergileyen
bir kurum olma özelli i ta ımaktadır. Bunun sebebi olarak ailenin, içinde
bulundu u toplumsal yapının de er yargıları, normatif kuralları ve ahlak
sistemleri gibi bir takım unsurlar tarafından ekillenmesi gösterilebilir. Bu
durum her toplumsal yapının kendi iç dinamikleri ve sorunlarını çözme
ba lamında kendine özgü aile yapısı ve evlilik çe itleri geli tirmesine
neden olmaktadır. Aile, evlenme akdi ile ortaya çıkan bir kurumdur.
Balaman (2002), ailenin olu turdu u topluluk içerisinde evlilikle ilgili; seks
yasa ı, soy izleme, yörel yerle me, otorite, miras vb. konularda bir dizi
kurallar, adetler, töreler ve düzenlemeler yaptı ını ileri sürmektedir. Ona
göre bunların tümünün birer kurum olarak geli mesi ve yaygınla ması
yanında topluluklardan topluluklara kimi de i iklikler göstermesi,
toplulukların ya am biçimlerinin farklılı ından kaynaklanmaktadır.
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Ara tırmada ele alaca ımız dört evlilik çe idini olu turan taygeldi,
levirat, kan bedeli ve berder evlili i geleneksel toplum yapısına özgüdür.
Geleneksel
toplum
yapısındaki
evliliklerin
genel
özelliklerine
baktı ımızda; gençlerin kimlerle evlenebilece i üstüne bir takım kesin
yasaklamalar olmamakla birlikte, oldukça dar bir çerçeve içinden (grup
içinden) evlenme tercih edilir. Özellikle amca çocukları ile evlenme yaygın
bir gelenektir. Geni akraba toplulukları kendi geleneksel yasaları ve
cezalandırma kurallarıyla oldukça büyük güçlere sahiptirler. Birçok
durumlarda devletin içinden çıkamadı ı uzun süreli bir takım a iretlerarası
anla mazlıklar yazılı olmayan bu geleneksel yasaklarla a iretlerin kendi
aralarında çözümlenebilmektedir (Yasa, 1962). Yasa’nın açıklamalarından
da anla ıldı ı gibi, geleneksel toplumlarda gerçekle tirilen evlilik çe itleri
aileler ve akrabalar arası ili kileri ve anla mazlıkları çözümleme i levini
yerine getirmektedirler. Böylece geleneksel toplumlar için bazı durumlarda
töre, gelenek, görenek, örf ve adetlerden olu an normatif kurallar, yazılı
hukuk kurallarından daha etkili olabilmektedir.
Bu noktada geleneksel toplumlardaki ili kileri düzenlemede bir
hayli etkili olan yazısız hukuk kurallarından, özellikle de töre kavramından
kısaca bahsetmekte yarar görülmektedir. Bahar (2005: 81)’a göre bir sosyal
kültür yapısında kanun ve ahlak kuralları yerine geçebilecek kadar
kuvvetli fakat kanun olmayan davranı kalıplarına örf-töre denilmekte ve
yaptırımları en fazla olan normlar olarak tanımlanmaktadır. Törenin hâkim
oldu u toplumsal yapının özellikleri olarak; de i menin yava
gerçekle mesi, gelene in geçerli olması, otoriteye ba lılık, biz duygusuna
dayanan ili kiler, kadercilik belirtilebilir. Böyle bir toplumsal yapıda töre,
namus olgusu kar ısında edinilen tavır konusunda da önemli bir fonksiyon
yerine getirmekte; toplumdaki kadın-erkek ili kileri töreye göre
ekillenmekte, namus olgusunun gündeme geldi i konularda töre çözüm
yolu olarak görünmekte ve konunun töreyle çözüme ula madı ı hallerde
toplumsal baskı, tecrit, kan davası, hatta ölüm gündeme gelmektedir.
Evlenme ekliyle ilgili en önemli sorun, e seçme konusunda
evlenecek ki ilere tanınan özgürlükle ilgilidir. nceleme konumuzu
olu turan evliliklerin literatürde hangi evlilik çe idine dâhil edildi i
konusuyla ilgili açıklamalara baktı ımızda, Balaman (2002) taygeldi, levirat
ve berder evlili ini tercihli evlilikler arasında belirtmektedir. Buna göre
burada “tercih” sözcü ünün anlamı, geleneksel tür ya amda, çocukların
kimlerle evlenmesi gerekti i konusunda bireylerin de il, ailelerin öncelik
durumuna göre karar almalarıdır. Tercihli evlilikler, evlendirilecek çiftler
arasında tercih, izin ve yasak kurallarına i lerlik kazandırır. Bu kurallar
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do rultusunda davranı ve eylemler olu turur. Bu kuralların kesin
belirlendi i ya am biçimlerinde evlenme olgusu, bireyler arası bir kontrat
olmanın ötesinde aileler, kümeler, soylar (a iretler) arası ba layıcı nitelik
ta ır. Tercihli evliliklerin yo un görüldü ü topluluklarda ergenlik, evde
kalmı lık ve dulluk ho kar ılanmaz; kınanır. Zaten dulluk, bo anmayla
de il daha çok e kaybetmeyle olur. Bu durumlarda da dullar
evlendirilmeye çalı ılır. Dı arıdan kız alıp verme de en az evde kalmı lık
kadar ho kar ılanmaz.
Timur (1972) berder örne ini vererek, tercihli evlenmelerde ailelerin
yararının gözetildi ini belirtmektedir. Böylece tercihli evlenmelerde aileler
yeti kin çocukları üzerindeki kontrollerini korumaktadırlar. Erdentu
(1956) da tercihli evlenmeler de duygusal ba ve romantizm yerine, çıkar
ili kileri, soy devamı, dirlik, uyum ve mevcut uyumun sürdürülmesinin
önemli oldu unu ifade etmektedir. Tercihli evlilikle ilgili olarak yukarıda
yapılan açıklamalardan hareketle kan bedeli evlili inin de bireysel irade
yerine, ailenin iradesine dayanması ve aileler arasındaki uyuma hizmet
etmesi açısından tercihli evlilik örne i olarak verebiliriz.
Bu noktada konumuzla alakalı olarak içten evlenme (endogami)
kavramından bahsetmemiz uygun olacaktır. çten evlenme genellikle
“belirli bir grubun kendi arasındaki ili kiyi devam ettirmek ve grup içi
uyumu korumak için yapılır” (Ba lı ve Sever, 2005). Gökçe (1996)
ülkemizin Do u ve Güneydo u Bölgesi’ndeki içten evlenmelerin temelinde
mal ve mirasın bölünmesinin engellenmesi i levini görmektedir.
nceleme konumuzu olu turan evlilik çe itlerine baktı ımızda;
1.1.Taygeldi Evlili i: Halk arasında analı-kızlı ya da içli-dı lı olarak
tabir edilen taygeldi evlili i, farklı cinsiyetten çocukları olan iki dulun hem
çocuklarının, hem de kendilerinin evlenmeleri ile olu maktadır. Balaman
(2002: 44-45) taygeldi evlili ini, “çocuklu dul bir erkekle, kar ı cinsten
çocuklu dul bir kadının, çocuklarının ve kendilerinin evlenmeleriyle ortaya
çıkan evlilik olayı” olarak tanımlamaktadır.
Yasa (1962), “Taygeldi Ailesi” adlı makalesinde tay sözcü ünü atın
yavrusu anlamında kullanarak, “dul kadının beraberinde getirdi i çocu a,
dul erke in taygeldisi” denildi ini ifade etmektedir. Ancak Balaman (2002:
45-46) tay sözcü ünün Türkçede “denk” anlamında da kullanıldı ını
belirterek, taygeldi evlili inin “denk gelen evlilik” anlamında kullanıldı ını
belirtmektedir. Ona göre bu tür evlili in ülkemizde yaygınlı ına kar ın
yo un olmaması da denk gelme özelli inin güçlü ünden gelmektedir.
Kadın ve erkek dul ve çocuklu olacak, ya lar a a ı yukarı e it olacak ve
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çocuklar kar ı cinsten olacak. Balaman’a göre, böylesi birden fazla
olacakların bir araya gelip olur olmaları bir denklik (taylık) durumudur.
Yasa (1962), “en kısa tanımı ile ayrı cinsten çocukları bulunan dulların
evlenme eklidir” dedi i taygeldi evlili ini Hasano lan Köyü’nde
incelemi ve ara tırmaları sonucunda bu tip evlenmelere Batı’da
rastlanmadı ını, slam memleketlerine has bir olay oldu unu belirtmi tir.
Taygeldinin çe itli tanımlarını veren Yasa’ya göre tanımların ilkinde; dul
bir erke in dul bir kadınla evlenmesi halinde ölen kadından, dul bir kadın
ise ölen veya bo andı ı kocasından getirmi oldukları küçük veya yeti kin
erkek ve kız çocuklara takılan addır. Taygeldinin ikinci anlamı ise,
evlenecek olan dulların sayı, ya ve cinsleri söz konusu olmaksızın eski karı
ve kocalarından getirmi oldukları çocuklardır. Bu çocuklara tay adının
verilmesinin temel sebebi, yeti kin iseler hemen, de ilseler ileriki yıllarda
bunlardan tarım i lerinde yararlanmak dü üncesiyle sıkıdan sıkıya ilgili
bulunmasıdır. Yeni evli dulların ya ları ve i ba arma kuvvetleri göz
önünde tutulacak olursa, bunları yıpranmı at ve kısraklara benzetebiliriz.
Bu itibarla taylar daha kuvvetli, i e yatkın ve daha verimli olacaklardır.
Mesele bu açıdan dü ünüldü ü zaman yeni kurulan aileye gelen bir tay,
bir insan gücünü temsil ediyor demektir. Taygeldilerde art e itli i
meselesi ile ilgili olarak ise Yasa, dullardan her ikisinin de ayrı cinsten ve
aynı sayıda yeti kin veya küçük ya ta çocukları olursa, dulların veya
çocukların gerçekten veya sembolik olarak evlenmelerine art e itli i
demektedir.
1.2. Levirat Evlili i: Levirat evlilik, abinin ölmesi üzerine, ölen
ki inin erkek karde inin dul kalan e le; yani yengesi ile evlenmesiyle
meydana gelir. Bu tür evlenme biçimi ülkemizin özellikle Do u ve
Güneydo u Anadolu Bölgesi’nde görülür. Balaman (2002: 51) levirat
evlili ini, “yenge-kayınbirader evlili inden olu an tercihli evlilik türü”
olarak tanımlamaktadır. Balaman bu tür evlili in uygulanmasında
bölgeden bölgeye farklılıklar oldu undan söz eder. Do u ve Güneydo u
Anadolu bölgelerinde uygulanması zorunlu olan töre gücünde bir
kuraldan bahsederek, bu kurala göre bu bölgelerde dul kadının kesinlikle,
ölen kocasının a abeyiyle evlenemeyece ini, ancak kocasının küçü ü olan
kayınbiraderiyle evlenebilece ini ifade eder. nanca göre, gelin koca evine
geldi inde, kocasının büyük karde lerini a abey, küçüklerini de adlarıyla
ça ırmı tır. A abey dedi i büyük kayınbiraderler, gelinin gerçek a abeyi
kabul edilece inden nikâh dü mez inancı yaygındır. Ne var ki ülkemizin
Batı bölgelerinde böyle bir ayrım söz konusu de ildir.

119
Yasa (1962) ise levirat evlili ini “ölen erkek karde in dul karısı ile geride
bırakılan karde in evlenmesi” biçiminde tanımlayarak, memleketimizde
oldukça yaygın atipik evlenme ekli olarak de erlendirmektedir. Bu
durumda evlenen erkek zaten evli ise, iki kadının birbirine kar ı
münasebetlerini anlatmak için halk kuma, ortak, içli-dı lı e li gibi kelimeler
kullanmaktadır. Bu durumda ikinci kadına sadece dini nikâh kıyılır ve
bundan do an çocuklar nüfusa sanki birinci kadından do mu gibi
kaydettirilir.
Ba lı ve Sever (2005) ise bir erkek öldü ünde geride kalan e i ve
çocuklarına daha iyi bakılması ve aile bütünlü ünün bozulmaması
amacıyla yaptırılan levirat evliliklerinin, genelde evlili i yapanlardan çok,
ailenin kararı ile gerçekle ti ini belirtmektedirler. Onlara göre bu tür
evlilikler, aile birli ini ve devamını korumaya yönelik fedakâr bir
davranı ın sonucudur. Bireyin toplulu a veya aileye kurban edilmesidir.
Bu ba lamda geleneksel toplumlarda dul kalan kadının daha önce gelin
olarak geldi i ailenin dı ında bir birey ile evlenmesi bir ilke olarak do ru
kabul edilmez. Çünkü evlenen kadın, bir aileye dâhil edilmi sayılmaktadır
ve kimli i o aile ile varlık bulmaktadır.
1.3. Kan Bedeli: Kan bedeli evlili i, levirat gibi törenin
ekillendirdi i evlilik çe itlerinden birisidir. Bu tip evlilik, aralarında kan
davası olan iki ailenin, kan davasını sonlandırıp, barı tesis etmek amacıyla
çocuklarını evlendirmeleridir. Ülkemizde daha çok Do u ve Güneydo u
bölgemizde uygulanmaktadır.
TBMM (Türkiye Büyük Millet Meclisi)’nin 2009 yılına ait “Erken
Ya ta Evlilikler Hakkında nceleme Yapılmasına Dair Rapor” unda kan
bedeli evlili inin öldürülen ki inin kan bedeli olarak para, altın, ev ve
tarlanın yanında kızların da verilmesi
eklinde gerçekle ti i
belirtilmektedir. (http://www.tbmm.gov.tr/ komisyon/ kefe/ docs/
komisyon rapor.pdf).
Sezen (2005) ise kan parası kar ılı ı evlenmeyi, temelinde e itimsizlik olan,
ilkel bir evlenme biçimi olarak tanımlamaktadır. Ona göre bu evlili in tek
olumlu yanı kan davalarının devam etmemesi yönünde i levi olmasıdır.
1.4. Berder (Berdel) Evlili i: Hakkari yöresinde “Kepir”, Denizli,
Aydın yörelerinde “de i ik yapma”, Do u Anadolu ve Güneydo u
Anadolu’da da “Berder” (Berdel) olarak adlandırılan tercihli evlilik türleri
içinde konu edinece imiz berder evlili i, evlenecek iki erke in, evlilik
ça ındaki kız karde lerini birbirleriyle de i tirme biçiminde gerçekle ir
(Be ikçi, 1969: 163). Be ikçi, bu ailelerin kurulma nedeninin, fakir aileler

120
arasında ba lık verme yükümlülü ünden kurtulma, a iret reisleri, a alar,
eyhler, seyitler arasında ise akrabalık ba larını kuvvetlendirme ve
mülkiyetin parçalanmasını önleme çabası oldu unu belirtmektedir.
Balaman (1975) ise berderi “ya da ergen o lu ve kızı olan iki aile,
aralarında anla arak kızlarını, o ullarına alacakları kız ailesine verirler,
yani de i ik yaparlar” eklinde tanımlamaktadır. Ya da ve tanı iki erkek
arkada ın kendi aralarında anla arak durumu ailelerine açmaları ve
ailelerinin bu konuda karar almalarıyla gerçekle tirilen berder evlilik, iki
aileyi örne in, “A” ve “B” ailelerini “Berder Aile” ili kileri içerisine sokar.
Geleneksel tür ya am biçimi içerisinde bu kültürün bir gere i olan böylesi
bir evlilik, öznel ve nesnel ko ulların hazır oldu u durumlarda olu ur. Ona
göre, ailedeki etkinli in ve çocuklar üzerindeki denetimin sa lanması
iste i, ba lık, takı gibi dü ün giderlerinin ekonomik zorlamaları, yeni
evliler ve dünürler arasındaki birlik ve dirli in peki tirilmesi gerekçeleri ve
beklentileri, bu evlili i, tercihli evlilikler kümesi içerisinde bir evlilik türü
olarak kar ımıza çıkartmaktadır.
2. Ara tırmanın Yöntemi
Nitel bir çalı ma olan bu ara tırmada görü me tekni i
kullanılmı tır. Böyle bir tercih yapılmasının sebebi ara tırma konumuza
uygun olarak, nitel ara tırmanın toplumsal ya amın do al akı ında ortaya
çıkan olayların ayrıntılı incelemelerini yürütmeye vurgu yapmasıdır.
Böylece nitel ara tırma, belirli toplumsal-tarihsel ba lamlara duyarlı olan
özgün yorumlar sunmaya çalı ır (Neuman, 2006). Bu anlamda ara tırmada
birinci elden veriler kullanılmı ve görü me yapılan ki ilerin bakı açıları
bizim için önem ta ıdı ından örneklemimiz kendi sosyal ve kültürel
ba lamında incelenmi tir. Yaptı ımız çalı manın nitel bir ara tırma olması
nedeniyle, ara tırma sorularının açık uçlu ekilde hazırlanması uygun
görülmü tür. Ara tırma sorularımız u ekildedir:
1.

nceleme konumuzu olu turan evlilik çe itlerinin sosyal, kültürel ve
ekonomik nedenleri nelerdir?

2. Evlenen çiftlerin evlili e karar vermelerinde etkili olan kimlerdir?
3. Evlilik kararında törenin etkisi var mıdır?
Yukarıda belirtilen ara tırma soruları do rultusunda örneklemle yapılan
görü melerde; evlilik sürecinin nasıl gerçekle ti i, evliliklere karar veren ya
da verenlerin kimler oldukları, evliliklerinden memnun olup olmadıkları,
töre gibi normatif kuralların evliliklerinde etkisi olup olmadı ı,

121
çocuklarının evlenme ekli konusundaki dü ünceleri gibi açık uçlu sorulara
yer verilmi tir.

2.1.Örneklem ve Veri Toplama Teknikleri
Ara tırma 2007 yılı süresince, incelenen evlilik çe itlerinin yaygın olarak
görüldü ü illere gidilerek evli çiftler ve yakın akrabalarına yarı
yapılandırılmı görü me tekni i uygulanması yoluyla gerçekle tirilmi tir.
Örneklem seçiminde tesadüfî örnekleme tekni i kullanılmı tır.
Ara tırmanın örneklemini 9’u kadın, 16’sı erkek olmak üzere toplam 25 ki i
olu turmaktadır.1
3. Geleneksel Evlilik Çe itlerinin Yapısı, Nedenleri ve Özellikleri
3.1. Taygeldi Evlili i
Yaygın olarak ç Anadolu Bölgesi’nde rastlanan taygeldi evlili inde,
dul çiftin çocukları arasında karde lik durumunu ortadan kaldırmak için
anne-baba evlenmeden önce çocuklara imam nikâhı kıyılması gelene i
yaygındır. Yasa (1962) da ilerde evlenmeseler dahi ayrı cinsteki yeti kin
veya küçük ya taki çocuklara dini nikâh kıydırılarak, hiç olmazsa söz
kesilerek köylülerin dedikodu ve baskısının önlenmi olaca ını ifade
etmektedir. Nev ehir’in Ürgüp ilçesinden seçti imiz örne imizde e lerden
erkek olan .Y altı ya ındayken annesini kaybetmi ve babası altı ay sonra
.Y’nin e i olan L.Y’nin annesiyle evlenmi ; çiftler evlenmeden önce ise
çocukları arasında imam nikâhı kıydırmı lardır. .Y bu konuyu u ekilde
ifade etmi tir:
“Anne ve babamız evlenmeden önce bizim aramızda imam nikâhı kıyılması
âdetini biz çocuklukta bilmiyorduk. Bize denen ‘annenizin ve babanızın
nikâhından önce sizin nikâhınız kıyıldı’ eklindeydi. Biz böyle bir ey var
mı diye ailemize sordu umuzda karde olmayalım diye bizden gizli nikâh
kıyıldı ını söylediler. 17 ya ında da resmi nikâhımız kıyıldı”
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Ara tırmada ele alınan evlilik çe itlerinin dı arıya kapalı ve geleneksel toplum yapısı sergileyen yerlere özgü
olması, örneklem grubuyla ilgili detaylı bilgiler vermeyi sınırlamaktadır. Bu nedenle çalı mada örneklem
grubunun ki isel özellikleriyle ilgili detaylı bilgilerden çok, genel bilgilere yer verilmesi uygun görülmü tür. Buna
göre örneklem grubunun e itim düzeylerine bakıldı ında; en çok ilkokula kadar okudukları dikkat çekmektedir.
Örneklem grubumuzu olu turan kadınlardan sadece birisi ilkokul mezunudur. Örneklem grubumuzu olu turan
kadınlardan be i okuma-yazma bilmemektedir. Örneklem grubumuzun evlilik ya larına baktı ımızda ise erken
ya ta evlenmeleri dikkat çekmektedir. Kadınların için ya aralı ı 13-17 iken (levirat için ilk evlendi indeki evlilik
ya ı göz önüne alınmı tır); erkekler için ya aralı ı 17-23 ya tır.
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Ülkemizde genelde kırsal toplumsal alanlarda yaygın olan taygeldi
evlili in nedenlerine baktı ımızda; temel nedenler olarak sosyo-kültürel ve
ekonomik nedenler kar ımıza çıkmaktadır. Balaman (2002: 48), bu tür
evlilikleri bir çözümün ve kimi gereksinmelerin sonucu olarak
görmektedir. Buna göre, gerek e in ölümüyle gerekse bo anmalarla ortaya
çıkan dulluk olgusu, olması gereken düzenli bir ya am içerisinde düzensiz
bir durumdur. Dulluk, bir üretim birimi olma niteli indeki ailenin
sakatlanması, insan, insan gücü kaybı ve yeterlilik ö esinin zor i lemesi
demektir. E li, çift ve aile birimi içinde ya amaya alı mı bireyin, yalnızlı ı,
biyolojik ve fizyolojik doyumsuzlu u ve güvensizlik kaygısı onda denge
bozuklu u yaratacak; daha da ötesi, ekonomik kaygıyı yo unla tıracaktır.
Herhangi tip bir evlilikte dulluk olgusunu çözümlemek, toplumsal
ya amın süreklili i, devinimi, uyum ve dengesi için bir zorunluluktur.
Benzer olarak Yasa (1962) taygeldi ailesini, herhangi bir sebeple
aralarındaki ba lar çözülen aileleri çe itli yollarla birbirine ba lamaya
çalı an bir evlenme ekli olarak belirlemektedir. Ona göre taygeldi, daha
çok orta ya ta olan veya ya lanmı bulunan ayrı cinsten çocuklu dulların
eski ailelerindeki ya ayı ve alı kanlıklarını kesintisiz olarak devam
ettirmek istemelerine dayanır. Ba ka bir sebebi de dul kimselerin gerek köy
içinden, gerekse ba ka köylerden, hele fakir ve çocuklu iseler, evlenme
anslarının pek az olmasıdır. Ayrı cinsten çocuklu dulların bu tarz bir
evlenmeye ba vurmaları halinde çocukların ve dulların birbirlerine kar ı
durum ve münasebetleri üvey karde lik ve üvey ana-babalık olması
gerekecektir. Üveylik durumunun aile içi münasebetlerde üyelerden her
biri için ne gibi ho olmayan hallere, anla mazlıklara kavgalara yol açaca ı
herkesçe bilinen gerçeklerdendir. Yasa taygeldinin ba ka bir sebebinin de
toplumsal baskı oldu unu ifade etmektedir. ki dulun yeti mi ve
yeti mekte olan ayrı cinsten çocuklarla bir çatı altında ya adıkları sürece
çocukların birtakım uygunsuz hareketlerde bulunabilmeleri hatıra gelebilir.
Konu kom u ve köy halkı arasında bu gibi ihtimaller sık sık dedikodu
konusu yapılır. Bu gibi haller aileyi zor durumlara sokar. Taygeldi
eklindeki evlenmelerde bütün bu dedikodu ihtimalleri ortadan kalkar.
Örne imize döndü ümüz zaman taygeldi evlili inin sosyo-kültürel
nedenlerine baktı ımızda, evlili in her iki evlenen çifte sa layaca ı
avantajlar ve dezavantajlar dikkat çekmektedir. Evlendiklerinde .Y’nin
babasının ve L.Y’nin annesinin iki çocu u bulunmaktadır. .Y’nin
ifadelerine göre 17 ya ına geldi inde ablası ve kayınvalidesi ona L.Y ile
evlenme fikrini açmı lardır. Onun ilk tepkisi “aynı evde karde gibi büyüdük,
hem yarın biz huzursuz oldu umuzda, sizin evlili iniz ne olur. Bizimki yıkıldı mı,
sizinki de yıkılır” eklinde olmasına ra men, “evde senin o lun, benim kızım
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eklinde ikilik olmaması, ba ka yerlerden evlendi in zaman babanın durumu ne
olur ve evde huzur kalmaz dı arıdan birisini alsan, içeri sana analık olur; L.Y alıp
gelse babalık olur” eklindeki büyüklerin konu maları neticesinde evlenmeyi
kabul etti ini belirtmi tir. .Y bu tür evlili in avantajlarını ve dezavantajını
u ekilde belirtmi tir;
“Bu evlili in avantajı, dı arıdan biri geldi mi, anla tı mı, anla amadı
mı gibi sorunlar a ılıyor. Gelin oldu u yer anası, içerisi. Bugün gelin
kaynana geçimsizli i sorununu a ıyorsun. Senin bir eksi in
oldu unda ana, baba sana müdahale ediyor, onlara bir ey oldu unda
sen müdahale ediyorsun, ayrım yok. Senin anana yaptım, benim
anama yaptım davası olmuyor. Rahat oluyorsun. Olumsuz yönleri de,
e er biz geçimsiz olsaydık ana-baba belki onlar da ayrılı a gidebilirdi.
Bu teklifi kabul etmemdeki esas neden, o an sevgi falan de ildi. Ailenin
durumu gözümün önüne geldi. Ailem ileride bakıma muhtaç
olduklarında, e im babama bakacak, baba diye; tabi bende anama
bakaca ım. Aslında bu evlilik eklini büyüklerin dü ünmesi
kendilerinin rahatlı ı için. u anda bakıma muhtaçlar ve artık analık,
babalık, kaynana, kayınvalide böyle bir ortamda kalmadı. Benim eve
teklifsiz gidip gelirler. Birine bir ey oldu unda öbürünün gelece i
yerde burası. Di er çocuklara gidince iki gün durunca üçüncü gün
sıkıldık derler. Buraya geldiler mi kendi evleri gibi teklifsiz. Onun için
kendilerine huzur oldu ihtiyarlıklarında. Evlili imizden dolayı
sonunda memnun olduk. Annemize babamıza te ekkür ettik.
Büyüklerin dedi i do ru çıktı, çocuklarım daha rahat.”
L.Y ise evlili e razı olmasının nedenlerini u ekilde belirtmektedir:
“Ba ka birisi ile evlendi imde e er bir huzursuzluk olursa, tekrar eve
döndü ümde annem ve babam sen bizim dedi imizi yapmadın, tekrar
bu eve dönmek zorunda kaldın gibi eyler söylenir diye korkum vardı
içimde. Sonra e im evet deyince annem bana da sordu, ben de razı
oldum. Bunu kabul etmemin nedeni, ba kasıyla anla amazsam ne olur,
acaba e im ba ka birisiyle evlenirse annemin durumu ne olur, bu
analıktır ya da babalıktır ayrımcılı ı olmasın. Birde maddi manevi her
yönden birbirimize destek oluruz diye dü ündüm”
Evli çiftin ifadelerinden de anla ılaca ı üzere, taygeldi evlili i; üvey
anne-üvey baba ya da kaynana-gelin ve kaynata-damat arasında ya anacak
olası çatı maların ya anmasını engelleyici bir evlilik çe ididir. Bunun yanı
sıra taygeldi evlili i, anne-baba açısından ya lılık güvencesi olarak
görülmektedir. Bunun nedeni ise kaynana-kaynata durumu olmadı ı için
taygeldi evlili i yapan çiftin birbirlerinin anne ve babalarının
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sorumluluklarını almalarıdır. Böylece taygeldi evlili inde anne-baba ve
çocuklar birbirlerine maddi ve manevi destek olmaktadırlar. Taygeldi
evlili inin; hem evlenen çocuklar, hem de anne-baba açısından bo anmayı
engelleyen bir durum yaratması da, evlili in nedenlerinden birisi olarak
belirtilebilir. Bunun yanı sıra taygeldi evlili inin ailedeki di er karde lerin
anne-babaya sorumluluklarını azaltıcı yönde i lev görmesi, evlili inin
di er karde ler tarafından da desteklenmesini sa lamaktadır. .Y’nin bu
konudaki ifadesi dikkat çekicidir:
“Bizim evlilikte dı arıdaki karde ler rahatlıyor. Çünkü neden bütün
sorumluluk bize dü üyor. Burada ana-babanın nazı bize geçiyor. Bir
ey oldu unda direk bize diyorlar.”
L.Y de bu konuda e iyle benzer dü üncelere sahiptir:
“Evdeki konumumuz farklı, daha ön planda; bunu hepsi fark ederler.
Bu ev bizim bilirler. ki taraf da bizim evimiz. Bizim evde birimiz o lu,
birimiz kızı oldu u için konumumuz daha de i ik oluyor. Farklı
görünüyor, farklılı ımızı da hissediyoruz yani. Sorumluluk açısından,
evi benimsemek açısından olsun. Biz, bizim diye bakıyoruz. Herkes de
bunu fark ediyor yani. Bu ev bunların, bir bütün oldu umuzu
biliyoruz.”
.Y.’nin ablası da bu konuda unları söylemi tir:
“Annemle babam evlenirken biri kız, biri o lan birimizde, belki
birbirine olur artıyla bir de bir eve geliyor ya namahrem olmasın diye
çocuklar arasında imam nikâhı kıyılması lazım dediler. Bunlardan önce
onların nikâhını kıydılar ama bunu çocuklara hiç duyurmadılar, zaten
17 ya ında evlendiler. O zaman da istediler, birbirlerine oldular.
Annemle babamın rahat olmasını dü ündük biz de. Allah’a ükür
geçimsizlikleri de yok iyiler. Annem babam da onlar sayesinde daha
rahatlar. Biz de çok rahatız, onlar mecburi gibi, bütün yük onların
üzerinde.”
Bu tür evlili in bir ba ka nedeni ise evlenen çiftlerin aynı kültürel
ortamda büyümelerinin, evlilik sonrası dönemde avantaj sa lamasıdır.
Bununla ilgili olarak L.Y’nin ifadeleri anlamlıdır. “ imdi ben dı arıdan
evlenseydim zorlanma ya ardım, çünkü ayrı bir aile ortamında yeti iyor. Bizde ev
ortamı de i medi.”
Taygeldi evlili inde kırsal yapıda ya ayan dul kadını bekleyen
zorluklar da etkili olmaktadır. L.Y annelerinin evlenmelerinin onlarda
kaygı yarattı ını, çok da istemedikleri halde dul kadının kar ıla abilece ini
dü ündükleri bazı problemlerden ötürü evlenmesine fazla tepki
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vermediklerini ifade etmi tir. Bu durum taygeldi evlili inin
gerçekle mesinde ya anılan toplumsal yapı ve sosyal çevrenin etkili
oldu una i aret etmektedir. Bu anlamda taygeldi evlili i toplumsal
ihtiyaçtan ortaya çıkıp ekillenmi bir evlilik çe itidir yorumunu
yapabiliriz. Bu noktada slam hukuku bakımından da bu tür evlenmelerin
önünde engel bulunmadı ının belirtilmesi de önem ta ımaktadır.
Taygeldi evlili inin ekonomik nedenlerine baktı ımızda ise, aileye ait
toprak ve malın bölünmemesini, aile içinde kalmasını sa lamakta; bu
konuda aileye güven vermektedir. Bunun yanı sıra taygeldi evlilik, ailelere
ba lık parası ödenmemesi ya da dü ün masraflarının azalması yönünde
avantajlar sa lamakta; ayrıca aile ekonomisinin i gücü artmaktadır. .Y
yapmı oldu u evlili in kendilerine sa ladı ı ekonomik avantajdan u
ekilde bahsetmektir:
“E imin babasının emekli parası ile dü ünü yaptık, çeyiz yapıldı, her ey
alındı. Babam dedi tarlayı size ayırdım, sizin üzerinize yaptım.”
Taygeldi evlili inde, dul çiftin evlenen çocukları arasında karde olmaktan
e (karı-koca) olmaya uzanan rol de i imi dikkat çekmektedir. Aynı evin
içinde iki karde olarak büyüyen çocuklar, evlendikten sonra karı-koca
rolüne do ru bir de i im ya amaktadırlar. Örne imizin açıklamalarına
baktı ımızda, bu rol de i imi ba langıçta birbirlerini e olarak kabul
etmeleri açısından zorluklar içerse de, zamanla bu evlili in hem kendileri
hem de aileleri için avantajlar sa ladı ını dü ünmektedirler. L.Y bu
durumu açıkça ifade etmektedir.
“Ben .Y’i karde biliyordum. Ben onu de il de bir ba kasını sevsem
her halde olaylar farklı olurdu. Tepki gösterirlerdi sanırım. .Y beni
de il de bir ba kasını sevmi olsaydı karde gibi evlendirebilirdim. Bir
ey olmazdı, içim burkulmazdı. Bunu kabul etmemin nedeni,
ba kasıyla evlenirsek anla ılmaz, bu analıktır ya da babalıktır
ayrımcılı ı olmasın. Birde maddi manevi her yönden bir birimize
destek oluruz diye dü ünüldü. Dü ün hazırlıkları ba ladıktan sonra,
ben a abeyimin evine gittim, oradan gelin aldılar. Abim babam oldu ve
çocuklu umu ya adı ım eve tekrardan gelin olarak döndüm.
Ba kasıyla evlenseydim her yerde adettir bayramlarda aile ziyaretleri
yapıldı ı için diyelim ki benim ba kasından 3 çocu umla o evde
barınmam biraz zor olurdu. Yabancı bir damat 3 çocuk. imdi gidip
istedi im kadar kalabiliyorum. Ama o zaman kalamayacaktık. Biz
evlenmeseydik, ba kasıyla evlenseydik kıskançlıklar olurdu.
Hareketlerde, konu malarda, sanki sen onu istiyormu sun gibi. Her
eyine dikkat edilirdi. Gülsen konu san her eyden bir mana çıkartırdı.
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Benim evlendi im de .Y’nin evlendi i de bunları dü ünürdü. Hep
gözler üzerinde olurdu e lerin. Böyle bir durumda dı arıdan geldi inde
o evde huzur bulamayacaktık. Aileler bir birine dü erdi. Vay sen ona
baktın, sen onla konu tun. Bu tür olaylar çıkardı diye dü ünüyordum.
imdi huzurluyuz.”
3.2. Levirat Evlili i (Kayınbirader ile Evlenme)
Levirat evlili i için Mardin’in Kızıltepe ilçesinden seçti imiz
örne imizde dul kalan S.T kocasının karde iyle evlenmi tir. Yengesiyle
evlenen V.T, abisini bir trafik kazasında kaybettikten sonra, aile
büyüklerinin ve törenin etkisiyle yengesiyle evlenmeyi kabul etmi tir. S.T
e ini kaybettikten sonra stanbul’a ailesinin yanına gitmi , ancak e inin
ailesinin onu di er o ullarıyla evlendirmek için Mardin’e ça ırmasıyla
birlikte, iki çocu uyla birlikte kayınbiraderiyle evlenmek üzere Mardin’e
geri dönmü tür.
Levirat evlili inin sosyo-kültürel nedenlerine baktı ımızda, amcanın,
ölen a abeysinin yetim kalan çocuklarını “üvey baba eline bırakmaması”
durumu kar ımıza çıkmaktadır. Bunun yanı sıra evlenen çiftin bir süredir
birbirlerini tanımaları da, evlilik kararı almalarını kolayla tıran
nedenlerden birisi olarak belirtilebilir. Görü me yaptı ımız V.T ve S.T
çiftimizin ifadeleri de bunu destekler niteliktedir. V.T’nin ifadelerine göre;
“ stanbul’dan geldi i ak am S.T beni ça ırdı, seninle konu acaklarım
var dedi, tamam dedim. Odaya geçtik, konu tuk, S.T bak dedi bu
fedakârlı ı yapıyorsan bu iki çocuk için ve benim için, bunu zorla
istemeyerek yapıyorsan, ben stanbul’dan buraya kadar gelmi im bunu
üstlenirim kendime, ben derim evlenmem, yine de seni zor durumda
bırakmam, ha dedi bir de senin sevdi in varsa, sevdi in için de
katlanırım dedi. Benim sevdi im vardı, ben sevdi imi kapattım dedim.
Ben bu i i yapıyorsam o iki çocuk için dedim. Acaba o sevdi imle
evlenirsem, senden daha iyi mi olur; yani seni tanımı ım, 5-6 yıl
aramızda geçmi dedim. Ne tür bir insan oldu unu biliyorum. Ben bu
fedakârlı ı yapıyorum, senin, çocukların ve evimiz için dedim. Tamam
dedi. Kesin mi kesin dedim. O da orda kesin dedi ve kararımızı verdik.
Aradan iki üç gün geçti, dü ün oldu. Bizim odalarımız ayrıydı ilk
ba ta, benim yengemdir, a abeyimin karısıdır, ben hala onları
dü ünüyordum. Tamam kabullenmi tim, bu yola ba koymu tum, ama
hala kafamda tasarlıyorum onları. Yani aradan uzun bir zaman geçti
bizim birbirimize ısınmamız için… Neyse zamanla birbirimize ısındık.
Hiç pi man olmadım onunla evlendi ime, Acaba alaca ım kız onun
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yaptı ı fedakârlıkları yapar mıydı bana. Birbirimizi çok seviyoruz,
sanki 3-4 yıl a k ya adı ımızı ve severek evlendi imizi, yani öyle
anımsıyorum. A abeyimin e i diye onu aldı ım aklımın ucundan bile
geçmiyor sanki. Pi man da de ilim onunla evlendi ime.”
Örne imizde belirtildi i üzere levirat evli ini tetikleyen güdü,
genellikle evlenen her iki tarafın aileleri ve ölen a abeyinin çocukları için
yapılan “fedakârlık” olarak açıklanabilir. Bunun yanı sıra levirat evlili inde
kayınbirader-yenge rolünden, karı-koca rolüne geçi ya anmakta; bu
durum evlenen çiftin evlili in ba langıcında karı-koca ili kisi yönünden
sorun ya amalarına neden olmaktadır. Evlili in ba langıcında sorun olarak
görülen bu husus, çiftin ifadelerine göre evlilik ilerledikçe a ılmaktadır.
Evlendiklerinde S.T’nin önceki e inden iki çocu u vardır, evlendikten
sonra V.T ile iki çocukları daha olmu tur. V.T a abeyinin çocukları ile
kendi çocukları arasında ayrım yapmadı ını, hatta çevreden laf gelir diye
a abeyinin çocuklarına daha fazla önem verdi ini belirtmektedir. Onun
ifadelerine göre;
“Çocuklarımı çok seviyorum, ayrım da yapmıyorum. Hatta a abeyimin
çocuklarına yaptı ım fedakârlı ı, kendi çocuklarıma bile yapmıyorum,
onları daima üstün görüyorum yani. A abeyimin çocukları benden bir
ey istedi i zaman ben öz çocu uma bile bunu yapmıyorum. Onların
okuması için Allah’ıma yalvarıyorum. imdi onlar okumasa, benim
çocuklarım okursa, Allah’ın i idir onu biz bilmiyoruz da, derler ki bak
i te onları okutmadı, kendi çocuklarını okuttu…”
Levirat tipi evlili i hem evlenenlerin ailesi açısından, hem de
evlenen çiftler açısından cazip kılan bir ba ka neden ise, ailenin sırlarının
dı arıya sızmasını engellemesidir. V.T’nin bu konudaki görü ü u
ekildedir: “Evimizin içindeki sırrı dı arıya hiçbir zaman anlatmıyoruz. Ne
oluyorsa evin içinde oluyor.”
Levirat tipi evlili in sosyo-kültürel nedenlerinden di eri, o bölgede
hâkim olan törenin koymu oldu u kurallardır. Toplumsal ya amda
bireylerin dü üncelerini, duygularını ve davranı larını belirleyen,
sınırlandıran ve yönlendiren bir takım kurallardan bahsedebiliriz.
Toplumda ya ayan bireyler tarafından farklı ekillerde isimlendirilen bu
kurallar, yaptırım güçlerine göre farklılık gösterirler. Bu kurallar arasında
yazılı yasalar, din ve ahlak kuralları, gelenek, görenek, adet, örf ve töre yer
almaktadır. Çiftimizin evlenme kararında törenin ne derece etkili oldu u
a a ıdaki ifadelerle desteklenmektedir. V.T;
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“S.T’nin bizim törelerimize göre, bizim aileye geri dönü ü için bir
seçene i vardı. Bizim töreler imdi unu ortaya koyuyor; imdi S.T, ya
bize dönecekti ya da çocukları bize gönderip ba kasıyla evlenecekti,
çünkü bizde dul kadına ho bakılmaz, biriyle evlenecekti. Ba kasıyla
evlenseydi bizim iki aile arasında, yani töreler arasında bazı mensuplar
ortaya çıkardı. Bizim kendi ailemiz açısından zararları olurdu, mesela
kan davasına, kavgalara, sürtü melere giderdi. Niye diyeceksiniz. Genç
bir kadın iki çocu unu gönderdi, ba kasına kaçtı etraftan yani, bizim
burada töreler böyle, sizin gelininiz orada çocukları gönderdi ba kasına
kaçtı, siz nasıl burada duruyorsunuz ve o dedikodu yüzünden iki aile,
yani töre kan davasını olu turur. Ama i te S.T onu dü ünerek, o
olayları göz önünde bulundurarak tek tarafı seçti ve çocukları alıp
geldi, bu fedakârlı ı yaptı.”
S.T ise e inin ifadelerine unları eklemektedir:
“Mesela diyelim ki ben aldım iki çocu u geldim kayınbabamın yanında
oturdum. Genç bir kadınım, iki tane çocu um var, ben otururum çevre
rahat bırakmaz. Oturursun pe ine binlerce laf takar, kalk da kendini
temizle. Anlatamıyorsun derdini anlatamıyorsun, açıklayamıyorsun.
Her biri bir ey söyler. unu yapmak zorundasın. Ya gelip evleneceksin
veyahut da çocukları bırakıp gidip ba kasıyla evleneceksin. Yani o da
imkânsız bir ey. Mesela u olur. E er ki kayınbaba tarafı bir ey
demezse, kız tarafı da bir ey demezse, çevrede olu an laflar, efendim
gelininiz çocukları bıraktı gitti, yabancıya vardı, yok namusları varsa
mesela gitsinler kendi gelinlerini geri döndürsünler, öyle laflar
kayınbaba tarafı kı kırtılıyor, kız tarafına yansıtılıyor. Orada iki aile
birbirine dü üyor. Kan davası, udur budur, kavgadır yani böyle
devam ediyor. Bizim buranın töresi, mesela ben kendim için
söyleyeyim. Ben bu olayı ya adım. Gittim ben, annemin evinde kaldım,
çocuklarımı verece im baba tarafına ben ba kasıyla evlenece im, orda
tabi ben çocuklarım olmadan nasıl bir hayat devam ettirece im, nasıl
mutlu olaca ım. kincisi çocuklarımı alıp gelece im, kayınbabamın
yanında oturaca ım, o da çevreden gelen dedikodular kaynıyla aynı
evde. Mutlaka bir yerde bir fedakârlık yapacaksın. Ya çocu undan
olacaksın, ya namusundan olacaksın ve yahut ta karde gibi denilen bir
evlili e katlanacaksın. Artık senin yüre in, senin gücün hangisini
tanıyorsa ona. Töre bu…”
Çiftin yapmı oldu u açıklamalar yine töre kavramı ba lamında
de erlendirildi inde, levirat tipi evlili in nedenlerinden bir di erinin de
sosyal çevrenin dul kalan kadına yaptı ı baskı oldu unu ortaya
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koymaktadır. S.T’nin annesi H.I kızının yapmı oldu u iki evlili i ve ikinci
evlili in nedenlerini u ekilde de erlendirmektedir:
“S.T çok çekmi bir insan, sevdi i vardı. Onunla evlendi, çocuk kaçırdı
bunu. ki tane çocu u oldu. Sonra kocası trafik kazası geçirdi. Kız
ortada kaldı tabii ki, en sonunda getirdim yanıma. Eski damadın en
küçük karde i geldi, ona verdik. Kim ona bakacak de il mi mecbur kaldı
yani. Biz de mecbur kaldık. Mardin’e götürdüler. ki sene bizim
yanımızda kaldı. Çok üzüldü kaynanası, hepsi üzüldüler. Allah var
kaynanası kayınpederi kızı çok sevdi. En sonunda imdi onlar
Mardin’de oturuyorlar. Kocası çocuklara iyi bakıyor, onlar mutludur,
rahattır. Allah’a ükür. Namuslu gururlu bir ailedir. Ama dul bir
kadın kocası öldü. Götürmek zorundayım di mi? O benim hakkımdır.
Ben de götürdüm. Onlarda soruyorlar. Kendi çocukları için soruyorlar.
Senin karde in öldü yengenle evlen. Biz de dü ündük, ta ındık nasıl
olsun? Amcasıdır. Çocukların amcası, bakmak zorundadır. Kimse
onlara bakamaz. Çok insan da geldi bizim üstümüze. Dediler ‘Bu kız
onların hakkıdır, onların gelinidir’. Biz onlara hak verdik artık. Kızı
onlara verdik. S.T evlenmek zorunda çünkü bizim törenimiz böyledir.
Karde i dururken ba ka bir yere gitmek için izin vermiyorlar. Bunlar
da onların namusu oldu. ‘Bekârımız vardır, gene bizim gelinimiz
olsun’. Bizim törenimiz öyledir. Güneydo uda herkes yapar. Namus
meselesi için ben çok dü künüm ondan verdim kızı. Namusuyla
erefiyle bir aile tanıdık.”
S.T’nin dayısı M.Y ise unları belirtmi tir:
“S.T ilk e ine kaçtı ında, ben bir gün aradım ‘S.T nasıl’ diye sordum.
Karde imin e i bana dedi ki ‘ba ın sa olsun’. Ben de dedim ki
‘Hayırdır’? Onun için ölmü tü babası için. Çünkü örf ve adetlerimizde
kocaya kaçmak son derece sakıncalı ve tehlikeli bir durum. Örf ve
adetlerimizde kaçan bir kızın davasını yaparlar ama biz o davaya
gitmek istemedik ne karde leri ne annesi ne babası. S.T’nin hayatında
iki tane ba sa lı ı aldım. Bir tanesi kaçı ında, bir tanesi kocası
öldü ünde. Kocası ölünce, kız güzel insanlar istemek için cesaret
arıyordu. Yıkılması gereken çok a ır bir kural: töre kuralı biz S.T’yi
evlendirecektik. ki tane çocu u vardı. Ben bizzat törelerin uyguladı ı
bu kurallara çok kar ı olmama ra men maalesef ben de boyun e mek
zorunda kaldım. ‘S.T’yi kaynına verece iz’. Bizim için bir ölümdü.
S.T’nin tekrar kaçı ına benzer bir durumdu ve biz AB’ye müracaat
etmi bir ülkeyiz. Biz iki tane ülke ya ıyoruz bu ülkede: Biri do u ve
güneydo u’nun a alık devri ve bir tanesi de normal kültürlü okumu
bir Türkiye. lk önce bizim yapmamız gereken bazı eyler var. Do u ve
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Güneydo uda ya anan töre cinayetlerini, insanlı a aykırı örf ve
adetleri ortadan kaldırmamız gerekir. Bu karar verildikten sonra, yani
S.T kaynı ile evlenecek kararı, ben ve ailesi oturduk dü ündük. Dayısı
olarak, annesi ve babası çıkı yolunu bulamadık muhakkak bu i in
gerçekle mesi lazımdı. Çünkü hem çocukları kendi amcalarının
yanında olacak korunacaklar hem de S.T ayrıldı ı eve tekrar geri
gidecek. O da diyor ki dayı, ben çocuklarımı çok seviyorum. Kocamı da
çok seviyordum kocam öldü ama bunun bir çıkı ı vardır. Ben kaynımla
evlenmek zorundayım çocuklarım adına. Ben bunu kabul etmek
zorundayım. Bu ekil bir baskı sonucu biz S.T’yi vermek zorunda
kaldık.”
Levirat evlili inin ekonomik nedenlerine baktı ımızda ise taygeldi
ile benzer özellikler kar ımıza çıkmaktadır. Levirat tipi evlilik, aileye ait
toprak ve malın bölünmemesi, aile içinde kalmasını sa lamakta; aile i gücü
kaybı ya amamakta, aileyi bekâr o ulları için yeniden ba lık parası
vermekten kurtarmakta ve böylece geline verilen ba lıkta bo yere
gitmemektedir.
3.3. Kan Bedeli Evlili i
Kan bedeli evlili i, levirat gibi törenin ekillendirdi i evlilik
çe itlerinden birisidir. Ülkemizde daha çok Do u ve Güneydo u
bölgemizde uygulanmaktadır. Kan davası evlili i için Urfa’dan seçti imiz
örne imizde, iki aileyi de yakından tanıyan bir ki inin araya girerek aileleri
barı tırmak istemesiyle birlikte, çiftimiz evlenmi , böylece aileler arası
devam eden kan davası sonlanmı tır. Kan bedeli evlili i yapan H.K, iki aile
arasında kan davasını ba latan olayı u ekilde anlatmaktadır:
“1950’de babam arkada larıyla bizim çiftli imizde oturup sohbet
ederken biti ik köydeki bir kom umuzla aralarında bir hayvandan
dolayı bir olay çıkmı . Babam vuruluyor o köyde. Olay olduktan sonra
en büyük a abeyimiz babamızın intikamı olarak kan davasına ba lıyor
ve kan davasıyla 8,5 sene mahkûm geziyor da larda, ta larda. Kar ı
tarafımızda kan davası olanlardan intikam almak için. Burada 5-10 ki i
derken adam ölüyor, 8,5 sene sonra abim 1960’da idam oldu Adana’da.
Ondan sonra 25-30 sene bizim davamız devam etti. Bizim aile
büyüklerimizden 3 tane karde im vefat etmi , biri idam olmu , bir
karde im sürgün olmu . Bunu bitirmek kolay bir ey de il. Urfa’nın
ileri gelen adamları bu olaya artık bir son verilmesi gerekti ini
söylediler ve ailemizin büyükleri bunun ileri gidip daha kötü neticeler
vermemesi için böyle bir barı kararı aldılar. Barı ımız araya girenlerle
sa landı.”
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Aileler arasında barı ın sa lanmasında aracı olan H.A olayı u ekilde
anlatmaktadır:
“ ki aile arasında keçilerin ba ın içinde otlaması nedeniyle çıkan
münaka a sonucunda kan davası meydana geldi. Sonra aile büyükleri
niye barı mıyorsunuz ne alıp veremiyorsunuz dediler. L.P valla alıp
verecek hiçbir eyimiz yok, bizden bu kadar adam öldü, onlardan da
öldü. Ortaya giren bir yemek düzenleyecek bizi barı tıracak. Peki dedim
ben sizin aranıza girsem olur mu? Dedi olur neden olmasın ama dedim
aranıza girdim sizi barı tırdım, sonunda bir ey olursa olmaz. Dedi ki
tam güvence vereyim. Mademki sen aramıza giriyorsun senin bir
çıkarın yoktur, bizden bir ey çıkmaz. Dedim peki ben kar ı tarafla da
görü ürüm. Görü tükten sonra size haber ederim. Bir gün geçti. Ben
kar ı tarafa haber yolladım Biç kaç araba tuttuk kalktık M.K’in köyüne
gittik. Birbirlerine sarıldılar, barı tılar. Bu seferde onlardan söz aldım.
Onları getireyim oraya diye. Bir hafta sonra da onları getirdim. Bunlar
barı tılar. Artık aradan zaman geçti. Bunları nasıl yapacaz? Sa lam
bir yere oturtak. Dedik gelin size bu A.K’nin kızını istiyek kabul ettiler.
Ben kalktım gittim, A.K’in kızını istedim. Bir de soruyom etrafta ba lık
ne kadardır 10,12,15 bin bilemedin 20 bin. Tabii büyük ailedir. Ba lı ı
35 bin lira. Dediler ne söylersen biz kabul ediyoz. Kar ı tarafta öyle
dedi. Bunların dü ünlerini yaptık. Kızı çıkarttık. Dedik in allah sonu
iyi olur. Bugüne kadar selamat götürdü. Artık korkum yok, kan ba ı
oldu birbirlerine…”
H.A evlenirken kız tarafına ba lık parası verilmesinin nedeninin,
bu evlili in kan yerine yapılmadı ıyla açıklamaktadır. Ona göre iki
ailenin çocukları arasında yapılan evlilik, aileler arasındaki kan
davasının, kan birli ine dönü mesi yönünde i lev görmekte; böylece
aileler arasındaki barı ın sa lam ve kalıcı olmasını sa lamaktadır. Kan
bedeli evlili inde ise kızın kan yerine verildi ini, kız evine ba lık parası
verilmedi ini, erkek ailesinin kızın hayatı boyunca kan davasını ba ına
kakılaca ını belirtir. Ancak literatüre bakıldı ında, kan bedeli
evlili inin uygulamasıyla ilgili görü ler, öldürülen ki inin kan bedeli
olarak para, altın, ev ve tarlanın yanında kızların da verildi i
yönündedir (Sezen, 2005).
Örne imizi olu turan çiftimizden H.K evlenme nedenini örf, adet ve
töre ile açıklamaktadır.
“Bizde örf, adet, töre var, aileler arasındaki barı ın daha sa lam olması
için kar ı taraftan kız alıp verme durumundan dolayı, ailenin en küçük
o lu ve bekâr oldu um için, onların kızını bana verdiler. Nikâhla aldık.
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1977’de evlendik. Evlenirken annem de sordu, büyüklerim de sordu.
Sen bu kızı alacaksın, kan davası diye alıp buna kandan dolayı hakaret
edeceksen bunun vebaline girme. Bizim de çok ükür öyle bir olayımız
olmadı. Bizim büyüklerimizin a zından çıkan kelime artık tamamdır.
Büyüklerimiz he dedi mi he, yok dedi mi yok. O günden bu güne de
aramızda bir pürüz çıkmadı. Barı yaptıktan sonra dü ünümüzde,
barı ımızda, taziyemizde hepsi bir. Eskiden böyle bir olay olmamı gibi
bir birimize yakın olarak gidip geliyoruz…”
H.K’nin e i R.K’de e ini onaylayarak unları eklemektedir:
“Zoraki verme olayı yok. Herkes kendi örf âdetiyle… Yani bizim
mesafemiz yakın oldu u için bir kız verilirse bu dava daha sükûnete
ba lanaca ından, daha sa lam olaca ından dolayı beni verdiler. Yani
her barı ta kız verme olayı yok... Seni verece im, istesen de verece im,
istemesen de verece im Ne yapacan, babamıza kar ı gelebilir miydik.
Ben çok ükür kocamla mutluyum da razıyam da. Bize kar ı iyi, ailesi
de iyi.”
O ulları S.K ise annesi ve babasının evlili iyle ilgili olarak unları
söylemektedir:
“Bir yerde bizi gördükleri zaman, a i te bunun annesi kan yerine
verildi, bunun annesi siyah ba lanarak getirildi diye bize ey yapan da
vardı. Biz de o zaman çocuk oldu umuz için ya siz nasıl kan yerine
verilmi siniz, ne yapmı sınız i te genç ya ta bir çocu a söylenmemesi
gereken eyler. imdi bizim aklımıza geliyor da ke ke bizim aklımız
bassaydı da gelip ailemize sormasaydık, böyle olunca mecburen ben
bakıyordum annem de üzülüyordu babam da üzülüyordu. Bize bir ey
söylemiyordu ama biz her ne kadar çocuk olsak da anlıyorduk yani kötü
bir ey oldu unu. Kan davalarında kız alıp vermede hep siyahlar
içerisinde, çar aflar içerisinde götürürlermi . Yani yüzüne siyah peçe
örterlermi . Artık her halde bunun kan yerine verildi i belli olsun diye
böyle bir gelenek varmı . Ama çok ükür bizde öyle bir ey olmamı , iyi
ki de olmamı .”
Di er evlenme ekillerinde oldu u gibi, kan bedeli evlili inde e ler
açısından kan davalı olmaktan, kan-birli ine (karı-koca) olmaya dayanan
bir rol de i iminden bahsetmek mümkündür. Kan bedeli evlili i, feodal
yapıya sahip geleneksel toplumların sorunlarına çözüm bulabilmek
amacıyla toplumsal ihtiyaçtan türemi do al bir davranı olarak kar ımıza
çıkmaktadır. Yörede ya ayan bireyler, bu tip evlilik ile kan davalarının
daha kısa sürede bitti ini ve kurulan barı ın daha sa lam temellere
dayandı ını ifade etmektedirler.
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3.4. Berder (Berdel) Evlili i
Berder evlili i için Urfa ve Mardin illerinden seçti imiz
örneklerimizde berder karde çocukları (kuzenler) arasında uygulanmı tır.
lk örnekte C.Y ve kız karde i T.Y ile .Y ve kız karde i K.Y arasında
gerçekle tirilen evlili in temel nedeni her iki ailenin de ekonomik sorunları
olması ve bu nedenle bölgede kural haline gelen ba lık parasını
ödeyememeleridir. .Y’nin konuyla ilgili ifadeleri bunu açıkça gözler önüne
sermektedir:
“En ba ta ben ba lık parasıyla evlenecektim. Önce kız karde imi ba lık
parasıyla evlendirip sonra da ben evlenecektim. Benim istedi im bir kız
vardı, onu alacaktım. Berdele kar ıydım ben ama ailemin hepsi üzerime
geldi. Maddi durumumuz iyi olmadı ı için ortaya berdellik çıktı.
Berdellik yüzünden bunu yapamadım. Burada bizim a iret usulleri,
mecbur büyü ü dinleyeceksin”
C.Y’nin ifadeleri de .Y’i desteklemektedir:
“Bir gün gelip bacımın bir tanesini istediler, baslık parasıyla. O ki iler
yabancıdır. Bir vesile ile tanıdıklarıyla gelmi ler, bacımı gördüler
be endiler. Biz bu kız için talibiz dediler. Evet derseniz, anla alım. Biz
dedik amcamıza, dayımıza mecbur haber verecez. Mesela bu yabancı
adam gelir, ba lı ı verir çeyizini yapar, gelinin çıkaca ı güne kadar
amcamla dayım bu i i bozabilir. Bizde böyle eskilerden kalma bir
adettir. Yakın varken yabancıya kız veremeyiz. Biz amcama gitmeden
amcam haber almı , aksam arabasına binmi gelmi bize. Dedi böyle bir
durum bacınızı evlendireceksiniz yabancı bir ki iyle, öyleyse benim bir
kızım bir o lum var evlenme ça ına gelmi ler, hem sizin maddiniz
kötü, hem bizim maddimiz kötü. Gel biz bunları berdel yapak. Babam,
ablam, karde im hepimiz üstüne gittik .Y’nin dedik mecbur biz bu
evlili i yapaca ız, bu berdel eyini. .Y ba ka bir kızı istiyordu, Allah
razı olsun bizi zor duruma bırakmadı. Konu tuk ikna oldu, ama ona
haksızlık oldu. Bizde kadın sözü geçmez. T.Y’i danı madan evlendirdik,
herkese de böyle geçerlidir. Bizim burada kadın ve erkek evlenirse
büyüklerin sözü geçer kızın kimi istedi i ise önemli de il. Büyüklerin
babası ne derse o olur...”
.Y’nin e i T.Y de berder yapılırken, çocukların fikrinin
sorulmadı ını, tamamen büyüklerin kararlarına tabi olduklarını ifade
etmi tir.
“Ben berdel olmayı istemedim. Niye istemedim çünkü biliyorum,
büyük ablam da berdel oldu. Onu gördü üm zaman istemedim ama bir
ey söyleyemem. Çünkü babam karar verdi. Ne iyi ne kötü ne hayır
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dedim. Bitirdiler kendi aralarında. Geldiler burada oynadılar, ni an
taktılar hiç hevesli de ildim. Hiçbir ey diyemem de sadece susup
a ladım. Bir de biliyorum hayatımın kötü olaca ını ama bir ey
diyemem… Kızımı asla. Ölsem bile. Asla benim çektiklerimi ona
çektirmem. Elimden geleni yaparım. Benim hayatım yıkıldı. Onların
hayatı yıkılmasın…”
C.Y’nin e i K.Y’de bu konuda benzer görü lere sahiptir:
“3 tane kızım var. Onların böyle evlenmesini istemiyorum. Hayalleri
gibi olsun. stedi i ki iyi alsın. Simdi kızımı evlendirsem babasına
böyle desem babası kabul etmez. stedi i ki iye verir: ihtiyara da gence
de. Erke e kar ı gelemeyiz. Boynumuz kıldan incedir erke e kar ı
gelemeyiz. Kanunumuza aykırıdır.”
Bu tür bir evlilik anla masında her iki tarafın da ekonomik çıkarları
belirgindir. Geleneksel hayvancı ve tarımcı ekonomiye sahip kültürlerde,
bir evlilik güvencesi olarak bilinen, güvencenin parasal akçesi ba lık,
ortadan kalkar. Çünkü iki taraf da birbirlerine bu konuda para
ödemeyeceklerdir. Bunun yanında, dü ün harcamalarında açıklıkla
görülen bir ekonomik denge sa lanmı olur. Söz geli i, “A” ailesi gelinleri
ve gelinin yakınları için neler alacaksa, kızları için de aynı eyin alınmasını
bekleyeceklerdir. Bu durum onları a ırı ve gereksiz harcamalarda
frenleyecek, gövde gösterisine yönelik kimi harcamaları da denetlemi
olacaklardır. Çeyizler dengeli düzenlenir, dü ün aynı gün yapılır, dü ün
harcamaları ortakla a pay edilir. Uygulamaların daha ilginç tarafı, gelin
çeyizi götüren araç (traktör, at arabası, vb) ve gelin atı, kar ı tarafla e it
zamanda hareket eder ve yol ortasında kar ıla tıklarında, birinin çeyizi
öbür tarafın arabasına aktarılır; çeyizler araba, atlar binek de i tirir;
kümeler geldikleri yöne dönerler. Böylece tam anlamda bir “ekonomik
uygunluk” zaman, güç ve para açısından sa lanmı olur (Balaman, 2002:
43).
Balaman’ın berder evlili i ile ilgili saptamaları örne imiz açısından da
geçerlidir. Çiftlerin ifadelerine bakıldı ında berderde e itlik ilkesinin ne
kadar önemli oldu u anla ılmaktadır. .Y:
“Her birimiz kar ılıklı ne alırsak aynıdır. ki taraf da e it alacak
berdelin usulü böyledir. Ne sen fazla alacaksın ne eksik alacaksın
hepsini aynı… Çama ır makinesi, buzdolabı, koltuk, elbise hepsi e it
olacak. Her eyi biz e it yapıyoruz.”
Benzer ekilde C.Y’de unları belirtmektedir:
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“Herkes kendi kızının çeyizini yapar. Biz kendi bacımızın çeyizini
yaptık. 4-5 milyar masraf yaptık. 10-15 tane altın yaptık. Bilezik
yaptık. 15 tane yorgan dö ek yaptık 8 kat elbise yaptık. O tarafta aynı.
Yemek verdik, davet ettik insanları, arkada ları, akrabaları dü ünü
yaptık, de i ik böyle olur. Bizim taraf mesela dü ün günü gelini
bindirir. Kar ı tarafta gelini aynı zamanda bindirir. Köyümüzün en
orta noktası neresiyse orda gelir takas ederiz. O bir gelini götürür,
öbürü de bu gelini götürür. Mesela kadınların -Allah etmesin yani bu
Allah’ın emridir- bir tanesi vefat etti. Öbürünün kar ılı ını gelir ba lık
olarak verirler. Yoksa çeker götürür öbürünü. Sizin kızınız öldü, ben de
ba lık paramı alırım sizden derler.”
Berder dört ki iyi kar ılıklı ba lamaktır aslında, e itlik ilkesi her iki evli
çiftin ili kisinin birbirine ba lı olmasına neden olmaktadır. Bu e itlikten
bahseden Balaman (2002)’a göre, berder aileler arası dirlik ve düzenin daha
bir sa lam, sa lıklı ve uyum içinde sürmesi, e it ko ullardaki
ortaklıklardan temellenmektedir. Geleneksel kültürlerdeki erke in güçlü
otoritesinin ve egemenli inin gelin üzerinde kötüye kullanılmasına bu
evlilik biçimi izin vermemektedir. Sözgelimi, ailelerden biri, evlerindeki
gelinlerine anlamsız, gereksiz ve haksız kimi davranı larda bulunursa
(kocanın karısını dövmesi, kayınvalidenin gelini zor i lere ko ması vb.)
kızlarının bulundu u kar ı taraf da aynısını ödün vermeden yapacaktır.
Örne imizde de bir çift arasında çıkan huzursuzluk ya da ayrılı ın di er
çift açısından da aynı sonucu do urdu u dikkat çekmektedir. Bu anlamda
.Y ile T.Y arasında çıkan huzursuzluk, C.Y ve K.Y’nin ili kilerini olumsuz
etkilemi tir. .Y içine dü tü ü zor durumu u ekilde dile getirmektedir:
“Evlendikten 1-2 sene geçtikten sonra araya bir tatsızlık girdi. Ben
huzursuz oldum. Benim hanım kızdı gitti, ertesi gün ablamı
göndermi ler. Ablam karsı tarafta huzurlu, çocu uyla, kocasıyla iyi
anla ıyor. Ablamın suçu nedir? Bu berdelli in kötü oldu unu herkesin
duymasını istiyorum. Berdelin iyi olmadı ını biliyorduk ama ba lık
parası yüzünden berdele mecbur kaldık. Ba lık parasının kalkmasını
istiyorum Kalktı ı zaman ne berdele gerek var ne bir eye. stedi ini
alırsın o zaman dört ki iyi de ba layamazsın. Hepsi bizim ba ımıza
ba lık parasından geliyor.”
Berder evliliklerde kızlardan birinin ölmesi durumunda, mevcut
ortaklı ın devamı amacıyla dul erkek, ba lık parasını ödemeden ergen
baldızını e olarak ya da bir ba kasıyla evlenecekse ba lık parasına ölen
kızın evinin katkıda bulunmalarını isteme hakkını elde edecektir. Bu
durum kimi zaman net bir biçimde açık-seçik ortaya konulup pazarlık
edilirken kimi zaman da anı tırmalarla belirtilir (Balaman, 2002).
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C.Y’nin e i, K.Y’de berderin iki çiftin ili kisini birbirine ba layan
özelli inden yakınmakta ve bu durumu u ekilde ifade etmektedir:
“Bizim burada birisi kızarsa ötekisi de aynı. Mesela yengem abimin
karısı evine gitti. Benim sabah gelmem lazım, bazıları hemen gelir,
bazıları sabah gelir. E im “Git babana” dedi, çocu umu aldılar, mama
yemiyor sadece emziriyorum yine de gönderdiler beni. Babamlar sordu
‘çocu un nerde?’ diye, dedim ‘aldılar’. Ben geldim, yürüyerek geldim;
ta o köyden bu köye kadar oturdum a ladım, çocu um için a ladım,
daha onun günahı yok küçük. Elimden bir ey gelmiyor. Ak am
çocu umu gönderdiler. Berdel niye iyi de il, i te bu konudan, insanın
hayatı mahvoluyor. Ben e imi seviyorum, iyi anla ıyorum onunla ama
bırakmıyorlar ölünceye kadar da bırakmazlar. Biz buna kızıyoruz. Bu
böyle devam ediyor. Kader böyle mi? Bizim kaderimiz böyle. Sadece
vuruluyoruz yerden yere, kimse çıkıp demiyor, niye ne için. Abim
yengeme bir laf söylese benimki gelip aynısını söyler. Ayıptır söylemesi
bu ayakkabı almasa benimki de almaz, abim karısına elbise almasa
benimki de aynı. imdi ben yeni ayrı eve çıktım. Sen ayrı eve çıkmı sın
daha berdelin çıkamamı , ona ev yapın. Berdelime ev yapılmazsa benim
hayatım mahvolur mahvederler. Ne yapabilirim, çıkartan yol yok.
Sadece boynumu e ip bakıyorum. Bizim buradakiler berdel konusunu
tutmu lar bırakmıyorlar. Ba lık da tabi iyi de il ama berdelden daha iyi
gene belki kafası rahat olur, hayatları yıkılmıyor. Berdelde dört ki i
sürükleniyor…”
Berder ile evlenen çiftlerden C.Y’nin yapmı oldu u açıklamalar, bir
çiftin evlilikte ya adı ı problemlerin evlenen di er çift için de ba layıcılı ı
oldu unu ortaya çıkarmaktadır:
“Benim bir ablama da berdel yapıldı. O ablamın imdi be tane çocu u
var. A abeyime de berdel yapıldı onun da on tane çocu u var. imdi
bunlardan bir tanesi kızarsa, öbürü de bakarsın bütün çocukları
bırakmı gelmi , çocuklar peri an olur, rezil olurlar. Mesela 1-2 ay
önce bizim yan köyde iki tane berdel vardı. Her bir tanesinin dört tane
o lu vardı, sekiz çocuk ortada kaldı, bo andılar. Çocuklar ortada kaldı,
nedir? Öbür taraf anla ıyorlardı ne güzel geçiniyorlardı. Öbür çift çok
seviyorlar birbirlerini, Geçersiz! Büyüklerin dedi i olur. Mesela
kadınların, Allah etmesin yani bu Allah’ın emridir. Bir tanesi vefat
etti. Öbürünün kar ılı ını gelir ba lık verirler. Bunun mantı ı a iretle
ilgili. Adamlardan birisi ölse zaten bizim burada kadın oturmaz, ancak
50-60 ya ında olur. Bizim genç kadınlarımız burada oturmaz. sterse
on tane çocu u olsun. Evlendirirler. Mesela, ölen ki inin karde leri
varsa onların bir tanesinin bu kadını alma mecburiyeti var. Kocasız
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kadın 50 ya ından önce oturmaz bizde. Bizde töre diye geçiyor. Mesela
ufak bir söylenti olsa, bir gün bir ki i gelmi yani falan bir kadının
ismini burada pis çıkarsa, bakarsın ertesi gün kadın ölmü , kızın söz
hakkı geçmez burada”
C.Y’nin babası M.Y. ise berder evlili ine neden mecbur kaldıklarını
u ekilde anlatmaktadır:
“Ha benim simdi 9 tane çocu um var. 4’ü evli 1’i tane bekâr (burada
sadece erkek çocuklarından bahsetmektedir). Benim hükmüm yok.
Çocuklar diyor, baba bu traktörü satak karde imi evlendirek. Traktörü
satsam tarlayı da satmam gerek. Bir tarla traktör olmasa bir i e
yaramıyor. Tarla traktörsüz olmaz, traktörü satsam da hiç alamam
Bizim milletimiz kızını yabancıya vermez. Büyüyünce akrabasına
verir, çok baslık parası istenir gücümüz yok. Benim elimde arazi 51
dönüm, benim gücüm yok. Mecbur olduk böyle berdel yaptık…”
Geleneksel kır toplumunda do al bir evlilik çe idi olarak ortaya
çıkan berder evlili i, ba lık parası, mal ve mülkün aile içinde kalması gibi
birtakım sorunlara çözüm bulmada aileyi rahatlatan bir uygulamadır.
Urfa’dan seçti imiz ikinci örne imiz de berder, yine karde çocukları
arasında gerçekle mi tir. lkinden farklı olarak bu evlilikte çiftler arası
sorun ya anmamakta, çiftler birbirleriyle severek evlendiklerini ifade
etmektedirler. Burada dikkat çeken husus, çiftlerin berderle ilgili olarak
anlattıklarının birbirine paralellik göstermesidir. A.B’nin ifadesine
baktı ımızda berder evlili i yapmasının temel nedeninin ba lık parası
gelene i oldu u dikkat çekmektedir;
“Cep kıtlı ı da var, yoksulluk da var. De i ik bizim için avantajlı.
Parasız kimse kızını vermiyor ki, bacın varsa de i ik yaparsın, ba ka
yolun yok. Millet kızıyla de i ik yapıyor, kızı var ba kasına veriyor.
Kendisine e alıyor... Amcao lu S.B beni evine davet etti, oraya gittim.
Bir gece kaldım, H.B’yi gördüm be endim. Ben bacımı verdim, o da
bacısını verdi, evlendik. Evleneli 31 yıl oldu, herhangi bir sorun
yasamadık huzursuzluk ille olur aramızda çözüyoruz. Abisine
gitmesine falan fırsat vermedik ufak tefek münaka aları aramızda
hallediyoruz... Berdel iyi bir ey de ildir. Amcao lu kar ı taraftaki
bacıma kötü muamele yapsaydı ben kız karde ini getiriyem, kız
karde ini ona veriyem. Böyle yani. Benim kız karde imle onlar
anla amıyorsa dövüyor, hakaret ediyor, benim evime koyuyor. ster
istemez, ben ne kadar mutlu olursam oluyum, o benim namusumdur
kız karde imi illa gönderirim. Ben kız karde imi getirdim onun
karde ini göndermek zorundayım. E er param varsa, onun baslık
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parasını verebilirim o da var. Ba lık parası neyse versin diye. Tamam
biz onlara (kızlara) söz hakkı vermeyiz, ama haklarını da
yedirmeyiz. Kız karde im nerde olursa olsun ben bacımın
arkasındayım…. Örne in benim karım öldü ben ondan ya ba lık
alırım, ya kız karde imi alırım. Onun karısı öldü ünde de aynı ekilde.
Param olsa, ona bırakabilirim, akrabamdır çünkü ama akrabam olmasa
param olsa bile ba lı ı alırım ondan”
A.B’nin amcao lu S.B de evlili e karar verme ve evlilik sürecini
benzer ekilde anlatmaktadır:
“Berdel kararını biz gençler verdik. Büyükler karı madı kızlar da kabul
etti. Biz zaten amcao ullarıyız. Birbirimizi her gün görüyoruz.
Büyükler çeyizlerimizi yaptılar. Hepsi bir hafta sürmedi. Ben kendine
dedim. Sen ba lık mı istiysen berdel mi yapak. Yok dedi berdel yapak.
Evet berdeldir, ama mutluyuk. Onlar da razı biz de razıyık… Ask var,
ask nasıl yok… Kar ı tarafta kız karde im kötü muamele görürse. Bir
iki defa uyarırım. Ama devamlı sürerse kız karde ime soraca ım, e er
bo anma niyeti varsa ben de onun kız karde ine ne kadar ba lık isterse
veririm. Fakat öyle yaparsa senin bacın benden nasıl bo andıysa ben de
mecbur kalırım bo anmaya”
A.B’nin babası A.B ve S.B’nin babası H.B’nin ifadelerinden de
berder evlili inin ailelerin ekonomik durumlarıyla, ba lık gelene iyle ve
töreyle birebir ili kili oldu u sonucuna varılmaktadır. Buna göre A.B:
“ imdi e er kızımı yabancıya vermek istersem ve karde im, karde imin
o lu, amcam, amcam o ulları veyahut a iretten birisi olursa bu kızı
ben vermem der ve verdirtmez. Örf adetlerimiz böyledir. Der ki ben
yabacıya senin kızını verdirmem ben alaca ım”.
H.B:
“Aslında berdel demek dört ki iyi birbirine ba lamak. Dört insanı
bugün bir kaderde ba lıyorsunuz yani. Kızların hiçbir hak ve hukuku
yok. Baba kızı be enir gelir ‘o lum ben sana falanın kızını alacam”
maddi durumu da bilhassa zayıf oldu mu kızını verir kar ı tarafın
kızını alır. Ne kızlar çocukları görüyorlar, ne çocuklar kızları
görüyorlar. O ekilde evlenme olur biter… imdi berdel diyorsunuz.
Adamın durumu yok yani. Durumu zayıf kızı var, o lu var ne
yapacak? Hani açıkçası burada ba lık parası olmadan kız alamazsın,
ana ba lık bu, berdeli de hepsini de içine alan ba lık parasıdır.”
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Mardin’in
Kızıltepe
ilçesinden
seçti imiz
örne imiz
öncekilerden farklılıklar sergilemektedir. Amca ve teyze o ulları
arasında berder evlili i olmakla birlikte, hem kendi anne-babaları hem
de kendileri e leriyle berder yapmı lar, bunun yanı sıra kendileri
arasında berder ile birlikte be ik kertmesi yapılmı ve aileler kendi
çocukları arasında da be ik kertmesi yapmı lardır. Bu evlilik eklinde
be ik kertmesi ve berder bir arada görüldü ünden de i ik bir örnek arz
etmektedir. Çiftlerden .K ve C.K ile L.K ve A.K arasında 1987 yılında
berder yapılmı tır. Çiftlerden ilkinin sekiz, ikincisinin ise yedi çocu u
vardır ve bu çocukların dördü arasında be ik kertmesi yapılmı tır.
C.K’nın ifadelerinden e i ve kendisi arasında da berderin yanında be ik
kertmesi uygulandı ı anla ılmaktadır.
“Ben 7 ya ındaydım, kaynanam e ime hamileydi, do um yaptı. Bir kız
çocu u dünyaya getirdi, o zaman dediler bu senin artık sen bununla
evleneceksin, aynı gün kuca ıma verdiler. Hatta bu senin ni anlın
dediler, aka maka tamam dedim kısmet i te kuca ımda büyüdü.
Ninniler söylerdim, be i ini sallardım, annesi bir i yaptı ında ben
bakardım yani, aynı avluda oturuyorduk teyzem olur annesi, tabi
hemen hemen annesi kadar ben de baktım büyüttüm sonra
evlenmemize bir hafta kala bana hala abi diyordu, yani, bazen ben
diyorum ni anlımsın falan diyordum, olsun diyordu sen benim
amcamın o lusun, abi diyordu, sonra bizim bir tane kız karde imiz
vardı, e imin abisi de tek erkekti. Tesadüfe bak, biz üç erkek bekârdık
onun da üç tane kız karde i vardı bekârdı. Artık bir berdel i i yaptık,
üçlü berdel yaptık. Bizde ba lık yok, yörede var bizim ailede yok… u
anda 5 tane erkek 3 tane kız çocu um var, mutluyuz çok ükür, amca
çocuklarıyız, berdel yaptık, hem berdel hem benim be ik kertmem oldu.
Be ik me ik hikaye günümüzde artık, o eskidendi, eskiden öyle oldu
ama imdi büyüse ben bazen diyorum kızım gelinlik dahi giyse,
sevmiyorum dese o gün geriye bozarım yani, sevdi ine gitsin derim,
yani o eski kafa… Töreyi öyle sa lam koruyanlar var, biz o töreyi bu
zamanki gençli e artık feda ettik… Bizim ailede eskiden beri yok, böyle
berdel falan olsa da ba lık parası yok. Biz kaldırdık birbirlerini
seviyorlar ben ba lık parası isteyince ne olacak, ba lık parasını
kazanabilmem için, o kızı ya pamuk tarlasına tekrar götürüp
çalı tıraca ız artık ne yapayım yani, ama en iyisi baba tarafı ne kadar
masraf yaparsa kız tarafı da o kadar masraf yapar çeyizlerini düzeriz,
günümüzde bu yani artık. Ama biz ufakken söyledik birbirlerini
seviyorlar gerçekten u anda, ben bazen diyorum sevmiyorsanız
vazgeçelim, yok diyorlar aman iyi…”
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C.K’nın ifadelerine baktı ımızda be ik kertmesi evlili ini
onaylamadı ını belirtmesine kar ın, berder evlili i gerçekle tirdi i
amcasının o lunun çocukları ile be ik kertmesi yaptı ını belirtmektedir.
Amcasının o lu A.K’nin de be ik kertmesiyle ilgili ifadelerinin benzerlik
göstermesi dikkat çekicidir.
“3 erkek, 4 kız 7 çocu um var. Bunları da u anda berdel yaptık. Dört
çocu umuz arasında be ik kertmesi de var, ufakken söz verdik.
Evlenmeleriyle ilgili zorlama yok bizde, ba lık falan da yok.”
C.K, “Hem e inizi büyüttünüz hem de evlenece inizi biliyordunuz
bu sizi rahatsız etmedi mi? Evlenmek için ba kasını dü ünmediniz mi?
sorusunu: “Hiç birini dü ünmedim. Evlilik ya ına gelene kadar da hala
kuca ımdaydı, bazı çocuklar döverdi veya a lardı inanın deliye dönerdim nasıl
a latıyorsunuz diye… Ba ka bir kıza da bakmıyorduk ni anlım var diyorduk,
herkes de biliyordu ama imdiki aklım olsa evlenmezdim, biraz daha bekâr kalır
ya ardım, gözümüzü açtık hemen ni anladılar, o yüzden çocuklarıma diyorum
sevmiyorsanız söyleyin kesinlikle bu i i yapmam. Her seferinde daha çok seviyorlar
birbirlerini” eklinde cevaplamı tır.
“Peki sizin evlenmek istemiyorum demeye hakkınız var mıydı?”
sorusuna yanıtı ise;
“Vardı, evlenmiyorum derdim veya ba kasıyla anla ırdım, o zaman da
köy durumuna göre, bizim eski zamana göre ya kaçırırdım ama sonuçta
olan yine bize olurdu, iki tarafı da peri an ederlerdi. Keserlerdi,
do rarlardı veyahut öldürürlerdi… Veya isterdim, gerçi vermezlerdi
derlerdi ni anlısı var, yani benim malımdı o, büyütmü üm o ya a
getirmi im, ben cayarsam ya birini kaçırır giderim ya da ben ba ka bir
memlekete kaçar giderdim orada gizli bir evlilik yapardım ancak öyle
olurdu.”
Tarafların verdi i ifadelerden, dı arıya kız vermenin veya dı arıdan
kız almanın tercih edilmedi i, ekonomik durumu dı arıya göre daha kötü
olsa da huyunun suyunun bilinmesinden ötürü içerden evlenmenin tercih
edildi i anla ılmaktadır. Bu durum özellikle kadınların ifadelerinde
belirginle mi tir. .K “Neden evlendiniz?” sorusuna “çoluk çocuk için, ev
için…. Amcamın o lu istedim, yabancı adam olsa sa ı solu belli olmaz” eklinde
cevap verirken; L.K ise çok zengin ya da yakı ıklı bir adamla evlenece ine
amcasının o lunun daha iyi oldu unu belirtmi tir. çerden evlenmelerin
çiftler arasında çıkabilecek büyük anla mazlıkları ve bo anmaları
engelleyici bir i levi oldu u görü ünü payla an çiftlerimiz, di er berder
örneklerinden farklı olarak bir taraf da bo anma durumu oldu unda, öbür
tarafın bo anmaya zorunlu olmadı ını belirtmekte ama aileler arası
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ili kilerde büyük sorunlar çıkabilece ini de eklemektedirler. Buna göre
C.K;
“ ükür bizde kavga yok, yani bir evde bir tartı mamız olur karı koca
arasında ufak tartı malar olur ama iki dakika sonra biter, bizde kin öyle
ey yok yani, hele kadın dövmek hele sövmek, sövsem kime söverim,
dövsem nasıl döverim yani amca çocu u evde ma allah bu kadar
çocu un annesi eme i var, emektar.”
“Berder nasıl yapılıyor?” sorusuna C.K’nın verdi i cevap
ekildedir:

u

“Berdel yapılaca ı zaman iki köyün tam ortasında bulu tuk. Arabalar
yan yana durdu. Kızlar aynı anda biri bir arabaya öbürü di erine
bindi, yani bir formalite bir de i toku yapıyoruz. Çeyizlerin ikisi de
beraber yapıldı, iki tarafa da aynısı alındı. Aynı bir dü ün yapıyoruz,
misafirleri bir yerde a ırlıyoruz. Diyelim yirmi tane araç buradan
gidecek, yirmi tane araçta oradan gelecek. nsanlar biniyor gidiyorlar
bir yerde bulu uyorlar, de i toku yapıyorlar, tekrar geliyorlar birini
bu eve birini o eve götürüyorlar, dü ün tekrar devam ediyor.”
A.K ekliyor:
“De i toku larda kavga çıktı ı bile olur. Yok siz biraz gelin, onlar yok
siz biraz gelin. te arabanın kilometresi var ya onla ölçerler. Be metre
az geldiniz diye bir seferinde iki ki i yaralandı.”
Çiftlerin ifadeleri berder evlili inde e itlik ilkesinin büyük önem
ta ıdı ı yönündeki literatürü desteklemektedir.
Tartı ma ve Sonuç
Çalı mada ele aldı ımız geleneksel toplumlara özgü dört evlilik
ekli de, içinde bulundukları toplumsal yapının de er yargıları ve
ihtiyaçlarından ortaya çıkıp, ekillenmi tir. Bu anlamda içe kapalı özellik
sergileyen geleneksel toplumlar, söz konusu evlilik ekilleriyle aile,
akrabalık ve kom uluk ili kilerini düzenlemektedirler yorumunu
yapabiliriz.
Evlilik ekillerine bakıldı ı zaman öncelikle her dört evlilik için de
evlenen çiftler açısından birtakım rol de i meleri ve rol çatı malarından
söz edebiliriz. Buna göre taygeldi evlili inde üvey karde likten; levirat
evlili inde yenge-kayınbiraderlikten; kan bedeli evlili inde kan davalısı
olmaktan ve berder evlili inde kuzen konumundan karı kocalı a rol
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de i meleri ya anmaktadır. Ya anılan rol de i meleri özellikle taygeldi ve
levirat evlilik örneklerindeki çiftlerin ifadelerinde açıkça görüldü ü üzere
evlilik ya amının ba langıcında çiftlerin birbirlerine “karı-koca” olarak
kabullenmelerinde birtakım zorluklar ya amalarına sebep olmakta, böylece
e ler evliliklerinin ba larında rol çatı maları ya amaktadırlar. Ancak yine
her dört evlilik örne indeki çiftimiz tanıdık ya da akraba olmanın evlilik
hayatları süresince hem kendileri hem de aileleri açısından birçok avantaj
sa ladı ını dü ünmektedirler. Daha zengin ya da daha yakı ıklı olsa da
huyunu bilmedikleri birisiyle evlenme, ba ka bir anlamda dı arıdan
evlenme çiftlerimiz tarafından tercih edilmemektedir. çeriden evlenmenin
sa ladı ı avantajlara bakıldı ında; mal ve mirasın aile içinde kalması,
kadının ve/veya çocukların ezilmemesi, huyunun-ahlakının bilinmesi
önemli özellikler olarak sıralanmaktadır.
Yine her dört evlilik için de evlili e karar verenlerin evlenen
çiftlerin aileleri oldu u dikkat çekmektedir ki, bu durum inceledi imiz
evlilik ekillerinin tercihli evlilik oldu u eklindeki literatürle benzerlik
ta ımaktadır. Sadece berder evlili inde çiftlerden bir tanesi evlilik kararının
kendilerine ait oldu unu belirtseler de geleneksel toplumlarda hâkim olan
kadının söz hakkı olmaması özelli i bu evlilik ekli için de geçerlidir.
Evlili e karar veren erkekler, bu kararı ekonomik durumları ba kasıyla
evlili e müsaade etmedi inden ve ba lık verecek durumda
olmadıklarından verdiklerini ifade etmi lerdir.
Çiftlerimiz
kendi
çocuklarının
evlenme
kararlarına
karı madıklarını/karı mayacaklarını belirtseler de, levirat ve berder
evlili inde çiftlerin ifadelerinde de anla ılaca ı üzere gerek töreden,
gerekse ba ka sosyo-ekonomik faktörlerden ötürü çocukları için de bu
evlilik ekillerinin tercih edilece i sonucuna varabiliriz. Mardin’deki son
berder örne imizde her ne kadar aileler çocuklarının istedi i ki iyle
evlenmelerine müsaade edeceklerini belirtseler de, dört kuzen arasında
be ik kertmesi yapılması bu ifadeleri do rulamamaktadır.
Ele alınan dört evlilik çe idiyle ilgili olarak genel olarak u
sonuçlara ula abiliriz: yapılmı olan evlilikler tercihli evlilikler olarak
de erlendirilebilir, evlenme ya ı küçüktür, evlenmelerin hepsi köy içinden
evlenmelerdir, yaygın olarak ba lık gelene inin görüldü ü yerlerde
gerçekle en evliliklerdir, evlenen çiftler açısından rol de i meleri ve rol
çatı maları ya anmaktadır.
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