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Evlilik, bireye toplum içerisinde bir statü kazandıran bir geçiş dönemidir. Kişi kendine, 

başkalarına ve kısacası topluma karşı kimi yükümlülüklerini bu yolla öğrenir. Büyük bir 

sosyal olgudur. Hem erkek hem de kız için dış dünyadaki asıl görevlerini ifa etme durumunun 

adıdır. “Kültürler arası farklılık göstermesi sosyal öğelerin değişik kültürler içinde oluşması 

ve farklı değer yargılarıyla yüklü olmasıyla açıklanabilir. Toplumlar kimin kiminle, kaç eşle 

ve hangi koşullar altında evlenebileceğine dair bir takım kurallar yaratmışlardır. Çok değişik 

uygulamalar olmakla beraber evlilik, esas itibariyle toplum tarafından onanan kadın ve erkek 

ya da kadınlar ve erkekler arasında yaratılan bir ilişki türünü karakterize etmektedir. İlişkinin 

belirli kalıplar içinde gerçekleşmesi de evliliğin sosyal bir kurum olarak ele alınıp 

incelenmesine olanak vermektedir. Aile birliği sürekliliğini evlilik kurumuyla sağlar. Başka 

bir deyişle evlenme olgusu aileyi oluşturan toplumsal ilişkileri belirli kalıplar içine yerleştiren 

bir sözleşmedir...”
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Evlenmeye toplumumuzda çok büyük bir önem verilir. Türk toplumu, belirli bir yaşa 

gelen bireylerden evlenmelerini bekler hatta “mahalle baskısı” denilen zor hakkını da kullanır. 

Bu durumla beraber evlenme ile ilgili toplumun olmazsa olmaz kabul ettiği bir takım ritüeller 

vardır ve bu ritüellere kesinlikle uyulur. 

Evlenme olayı Anadolu’da çok farklı şekillerde gerçekleştirilir. Yöreden yöreye adetlerin 

değişmesinin temelinde tarihi boyut, ekonomik düzey, gelenek, üretim veya tüketim kısacası 

hemen hemen her özellik rol oynar.  

Biz bu yazıda adına “görücülük” denen bir âdetin farklı bir uygulaması üzerinde 

duracağız.  

 

“Türkiye’de, kültürel değişmelerin daha etkin görüldüğü büyük kentlerde doğrudan 

tanışıp, anlaşarak evlenmeler giderek yaygınlığını artırırken, gelenekselliğin ağır bastığı 

yerlerde görülen evlenme biçimlerinin başında hala “görücülük” gelmektedir. Görücülüğün 

aslını, evlenecek erkeğin aile üyeleriyle, akraba ve komşularından seçilen birkaç kadının daha 

önceden üzerinde durulan ya da tanıdıklarca önerilen kızın evini ziyarete gidip, hem kızı 

yakından incelemeleri, hem de niyetlerini belli etmeleri oluşturmaktadır. Buna “kız bakma”, 

“görücü çıkma”, “dünür gezme” gibi adlar verilir. Görücüler kızı görüp, olumlu bir yargıya 

vardıktan sonra, daha ayrıntılı bilgiler edinmek için ziyaretlerini sona erdirirler. Bu, aynı 

zamanda kız ailesine de bir düşünme payı bırakmak, -eğer kızlarını vermeye razı iseler- 

onlara da damat adayı hakkında bilgi edinmeleri için zaman tanımak anlamına gelmektedir.”
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 Buraya kadar anlatılanlar normal şekilde işleyen bir düzenin gereği idi. Bizim 

anlatacağımız durum ise bundan biraz farklı bir hikâye. Olay Kars’ta geçer, dilden dile 

anlatılır.  

 

 Rivayet odur ki, bundan çok eski zamanlarda Kars’ın bir köyünde ihtiyar bir adamın 

eşi vefat eder. Adamın oğlu veya kızı yoktur. Dolayısıyla kendisine bakacak kimse de 

kalmamıştır. Mutlaka ev işlerini yapacak birisine ihtiyaç vardır. Yaşlı adam köyde kendine 

varacak bir kadın bulamaz üstelik de önceki evliliğinde çocuğu da olmamıştır. Bu köy yerinde 

pek de hoş karşılanacak bir durum değildir.  
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 Adam yakındaki köylere de bakamayacağı için en uzak kolay kolay gidilip 

gelinmeyecek bir yerden, kendisini kimsenin tanımadığı bir köyden evlenebileceğini aklına 

koyar ve askerden arkadaşı olan bir adamın köyüne gitmeye karar verir. 

 

 Yaşlı erkeklerde asker arkadaşı demek bir kardeş hükmündedir ve aralarında 

bozulması veya kopması çok güç bir bağ vardır. O zamanlarda bir yerden uzak bir yere ancak 

atla (at da öyle her adamda bulunmaz, hali vakti yerinde olacak) gidilebilir. İhtiyar köyün 

zenginlerinden birisinin atını alır ve uzak bir köye görücü amaçlı gider. Birkaç gün sonra 

asker arkadaşının köyüne varır ve misafir olur.  

 

 Hoş beş ettikten bade, arkadaşına köylerinden oğluna bir kız bakmaya geldiğini ve 

kendisine münasip bir aday göstermesini söyler. Eskiden söz senettir, bir adam bir şey 

söylüyorsa doğruluğundan şüphe edilmez hele de asker arkadaşı ise bu söyleyen, bu daha 

kesin ve daha doğrudur. Ev sahibi senin oğlun kızın var mı diye sormayı aklına bile getirmez. 

Yakın komşulardan birisinin güzel bir kızı olduğunu ve ona bakabileceklerini söyler. Ertesi 

gün komşunun evine görücü gidilir. İhtiyar kızı görünce kendinden geçer. Uzak bir köyden 

geldiğini, kendisinin ticaretle uğraştığını, asker arkadaşından kız ve ailesi için iyi şeyler 

duyduğundan ve kızı oğlu için istediğinden bahseder.  

 

 O zamanlarda kızla oğlan bir konuşsun veya oğlanı bir görelim nerde. Hem gelen 

yabancı ihtiyarın bir de kefili var köyden. Kızın ailesi hele bir düşünelim diye müsaade ister. 

Yaşlı adam, asker arkadaşıyla geri döner ve iki üç gün misafir kalır.  Üçüncü günün akşamı 

tekrar gidilir. Kızın ailesi adamın ihtiyarlığına ve komşularının kefilliğine güvenir kızı 

verirler. Bir söz yüzüğü takılır ve ihtiyar birkaç günlük yolculuktan sonra köyüne döner. 

 

 Kız, artık dalar hülyalara, sözlüsünü düşünmeye başlar. Aklında kendince bir erkek 

profili çizer, biraz da ihtiyara benzetir. Bu hikâyeyi okuyanlar yok canım o kadar da olmaz 

diye içlerinden geçirebilirler. Ancak, bizzat kendi ağzından gerdek gecesine kadar eşinin 

görmediğini duyabileceğiniz birçok kadın hala hayattadır. 

 

 Yaşlı adam, köyünde elinde avucunda ne varsa toplar, göz boyama amacıyla bir sürü 

hediyeler, elbiseler alır. Hazırlıklarını bitirip, akrabalarından da yanına birkaç büyük kimse 

alıp tekrar yola çıkar ve kızın köyüne nişan yapmaya gelir. Nişan yapılır, ne kızın ailesi merak 

edip bir şey sorar ne de adamla beraber gelen akrabalar. Ee güven esastır ne de olsa. Güze 

doğru düğün yapılacağı kararlaştırılır ve herkes tekrar yoluna koyulur. 

 

 İhtiyar arada gelin görme bahanesiyle bir iki kez daha kızın yanına gider gelir. Zavallı 

kız da her şeyden habersiz o kadar yolu çekip onu görmeye gelen bu adama olan saygısından, 

elinden geleni yapar onu hoşça ağırlar, hizmette kusur etmez. 

 

 Gün gelir düğün edilir, kızı alır yaşlı adamın köyüne getirirler. Orada da çalıp oynanır 

ve nihayet kızı getirip gerdek odasına koyarlar. Az sonra da ihtiyar gelir gerdek odasına girer. 

Kız önce durumdan nem kapar ama hala daha ihtiyara olan güveninden onun belki de bir dua 

etmek, iyi dileklerde bulunmak gibi amaçlarla geldiğini düşünür. Bu arada da hala damadın 

merakı içerisindedir. Artık gelse de iyi de olsa kötü de olsa görsek şunu diye düşünür. Biraz 

da kendi güzelliğini düşündüğünden benim gibi bir güzeli ta o kadar uzak memleketten bir 

kötüye almazlar rahattır. Fakat bakar ki zaman geçtikçe geçmekte ama ihtiyar hala gerdek 

odasından çıkmamaktadır. Durum kızı biraz korkutur ve yaşlı adama dönerek: 

 



Dede sen ne dedesen 

Yuhun gelmir gidesen 

Sen get de oğlun gelsin 

Sen de bizi göresen 

 

diye seslenir. Dede artık kıza doğruları söylemenin zamanının geldiğini anlar ve kıza 

dönerek: 

 

Sen bu bağın bir güli 

Dede bağın bülbüli 

Soyun keten kölmegi 

Gir dedenin goynuna 

  

 Kız bakar ki durum normal değil. Hele bir yol daha deneyeyim diye düşünür. Bu 

ihtiyar belli ki beni kandırdı buralara kadar getirdi. Belki için de biraz olsun merhamet 

kalmıştır da beni salıverir. Hele şuna bir daha diyeyim der ve şöyle seslenir: 

 

Etme dede eyleme 

Zorla günaha girme 

Bırah beni gideyim 

Arhamdan sakın gelme 

 

 O kadar gözü dönmüş bir adam, onca yalanı söyleyip, o kadar masrafı etmiş, kızı 

gerdeğe bile sokmuş. Merhamet burada ne arar. Kızın yalvarması nafile. Dede kıza döner: 

 

Seni nerden almışam 

Bunca yolu aşmışam 

Üzün görüp şaşmışam 

Gir dedenin goynuna 

 

 Kız anlar ki iş işten geçti. Benim buradan çıkışım, kurtuluşum yok. Bu dede beni 

oğluma diye getirdi kendine aldı. Bari içimde kalan zehir dışarı çıksın der ve dedeye: 

 

Garli dağdan aşdığım 

Beş gardaşdan geşdiğim 

Saggalına s…..dığım 

Bundan sonra görürsün 

 

 Artık olan olur. Dede murada erer ama kızdan bir hayır gelmeyeceğini de anlar.  

 

 Bunu adı görücülük değil kandırmacadır. Ancak burada dikkat edilmesi gereken husus 

insanların eskiden birbirlerine olan inanılmaz güvenleridir. Güven o kadar çok ki, kimse 

karşıdakini eleştirme, araştırma gibi bir zahmete dahi girmez. Bu aslında güzel bir durumdur 

fakat işin içinde aldatma olmadığı sürece.  

 

 Şimdiki zamanda hiç tanınmayan bir insanın gelip de bir kıza talip olması beklenmez 

bile. Olsa dahi kız ailesi en az bir ay oğlanın ve ailesinin yedi göbek silsilesini araştırır. Belki 

de anlatılan bu kötü hikâyelerin neticesidir. Hikâye acınacak bir kızdan ziyade artık 

bozulmaya başlamış acınacak bir toplumun hikâyesidir. Bugün bu türden kötü bir durum az 

yaşanıyorsa sanırım bunun sağlayıcısı o zavallı kızdır. Bir musibet bin nasihatten iyidir. 


