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YUGOSLAVYA’DAN GELEREK EGE BÖLGES‹NE
YERLEﬁEN TÜRK KÖKENL‹ ARNAVUTLARA
A‹T DÜ⁄ÜN GELENEKLER‹
The Wedding Traditions of Turkish-Albanians Migrated from Former
Yugoslavia to Turkey and Settled In Aegean Region
Traditions nuptiales des Albanais d’origine turque venus de Yougoslavie
et établis dans la région de la Mer Egée

Kadriye TÜRKAN*
ÖZET
‹nsan hayat› do¤um, evlenme ve ölüm gibi önemli dönemlere ayr›l›r. Yaﬂam›n ikinci geçiﬂ dönemini
oluﬂturan evlenme, kad›n ve erkek için bir dönüm noktas›d›r. Evrensel karakter taﬂ›yan dü¤ünler sosyal, co¤rafi ve ekonomik nedenlere ba¤l› olarak birtak›m farkl›l›klar da içerir. Yurdumuzun çeﬂitli bölgelerinde ve
Türklerin yaﬂad›¤› geniﬂ co¤rafya içinde yer alan Balkanlar’da evlenme törenleri, inanç ve pratikler aç›s›ndan ufak tefek farklar taﬂ›r. Dolay›s›yla evlenme ile ilgili uygulamalar, ait oldu¤u yerin kültürünü yans›t›r.
Anahtar Kelimeler
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ABSTRACT
The human life is divided into important periods such as birth,wedding and death. Wedding which is a
mile stone the second period is the most essantial case for a man and a woman. Wedding, having a universal
character illustrates a variety of differences depending on social,geograpical and economical reasons. In some
regions in of our coutry and in the large areas in Balkans where Turkish people live. There are small differences in some points as beliefs and practices in wedding. Hence practices in wedding reflects the culture of
the respected.
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1353’te Orhan Bey’in Çimbe kalesinin
fethi ile Balkanlara aç›lan Türkler, güdülen iskan politikas› çerçevesinde Anadolu
halk›n›n bir bölümünü, aileleriyle birlikte
Rumeli diye adland›rd›¤›m›z Balkanlara
yerleﬂtirmiﬂlerdir.Bölgeye yerleﬂen Türkler, burada beraberlerinde getirdikleri
Anadolu kültürünü, ‹slam dini ve Balkan
kültürüyle harmanlayarak, kendilerine özgü son derece zengin bir kültür oluﬂturmuﬂlard›r.
Balkan Türkleri, bölgede huzurun bozulmas›, 93 Harbi ve I. Dünya Savaﬂ›’yla
birlikte S›rplar›n diretme ve zulmüyle karﬂ›laﬂm›ﬂlar, büyük s›k›nt› ve yokluk çek-

miﬂ, kay›plar vermiﬂlerdir. Savaﬂlardan
dolay› direniﬂleri yeterince destek bulamam›ﬂ, istemeyerek de olsa evlerini, topraklar›n› ve sevdiklerini geride b›rakarak tekrar
Anadolu’ya göç etmek zorunda kalm›ﬂ, yerleﬂim alan› olarak da kendilerine daha çok
Ege ve Marmara bölgesini seçmiﬂlerdir.
Her ﬂeye ra¤men Anadolu’ya geri dönüﬂlerinde; on dördüncü yüzy›l›n sonlar›ndan,
yirminci yüzy›l›n baﬂlar›na kadar yaﬂad›klar› Rumeli’de oluﬂturduklar› zengin kültürü, Arnavutça ve Boﬂnakça olmak üzere dili, gelenek ve göreneklerinin belli bir bölümünü büyük gayretlerle korumay› ve yaﬂatmay› baﬂarm›ﬂlard›r.Burada bu kültü-
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rün, önemli bir parças›n› teﬂkil eden Türk
kökenli Arnavutlara ait evlenme ile ilgili
adetlerden bahsedilecektir.
Arnavutlarda evlenme yaﬂ› 18-25 aras›ndad›r. Evlenme ça¤›na gelen erkek çocuklar›na; aile büyükleri ortak bir karar
üzerine, evlenmek için aday belirler.Gelin
aday›nda aran›lan yegane özellik iyi bir aileden geliyor olmas›d›r. Seçilen k›z›n fiziksel özellikleri, güzel olup olmamas› ile fazla ilgilenilmez. Bu nedenledir ki, k›z› görmek için teﬂebbüste bulunmaz, etraftan k›z› dü¤ünde, gezmede görenlerden edindikleri bilgilerle yetinir, ama ailesini iyice
araﬂt›r›rlar. Erkek taraf›, gelin aday› olarak belirledikleri k›z›n, aile bak›m›ndan da
kendilerine uygun oldu¤una karar verdikten hemen sonra harekete geçer. Kay›npeder baﬂta olmak üzere yak›n akrabalardan
ve k›z taraf› üzerinde sözü geçenlerden 810 erkek, k›z› istemek üzere k›z evine gider. K›z isteme merasimi, k›z ve erkek taraf›n›n erkek bireyleri aras›nda gerçekleﬂir. K›z, gelenlerin karﬂ›s›na ç›kmaz. K›z
istemeye damat aday› ve erkek taraf›ndan
hiçbir kad›n gitmez.
Görücülerden en yaﬂl›s› “Allah’›n emri, peygamberin kavliyle”diyerek k›z› ister.
Cevap olumlu ise k›z taraf›ndan k›z› verdiklerine dair söz al›n›r. Niﬂan için gün belirlenir, bu genellikle söz kesiminden 15
sonraya denk gelir. Bu süre zarf›nda k›z,
erkek taraf›ndan hiç kimseye görünmez,
onlarla karﬂ›laﬂmamak için çaba sarf eder.
Erkek taraf›n›n, niﬂan haz›rl›klar›
çerçevesinde k›z›n yan› s›ra, k›z taraf›n›n
birinci dereceden akrabalar›na yani kardeﬂler, amcalar, bunlar›n eﬂ ve çocuklar›na
hediye almas› adettendir. Bu hediyeler, k›z›n annesine elbise, ayakkab› ya da terlik;
babas›na tak›m elbise, gömlek veya iç çamaﬂ›r›, erkek kardeﬂlere ve amcalara gömlek, k›z kardeﬂlere ve yengelere elbiselik
kumaﬂ, çocuklara ise elbise ya da iç çamaﬂ›r› ﬂeklindedir.
Niﬂan günü, kad›nlar olmaks›z›n al›nan hediyeler valizlere yerleﬂtirilerek, k›z
evine do¤ru yola ç›k›l›r. K›z›n niﬂanl› oldu-
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¤unun iﬂareti olan alyans da k›za tak›lmas› düﬂünülen bütün alt›n tak› ve di¤er hediyelerle birlikte k›z evine gönderilir. K›z
evinde ise k›z›n kendi yak›n akrabalar›ndan ve komﬂular›ndan 10-15 erkek, erkek
taraf›ndan gelen misafirleri karﬂ›lamak
üzere haz›r bulunur. Niﬂana da damat ve
erkek taraf›ndan hiçbir kad›n kat›lmaz.
K›z evi, erkek taraf›yla birlikte törene
kat›lan eﬂ, dost ve akrabadan oluﬂan erkeklere bir yemek daveti verir.Yemekte
çorba, kapama, börek, tespiﬂte (kalbura
bast›)ikram edilir.Yemekten sonra kahveler içilirken, kay›npeder oturdu¤u minderin alt›na k›z evi ihtiyaç görsün diye para
b›rak›r.E¤er k›z taraf›n›n bu paraya ihtiyac› yoksa ya da almak istemiyorlarsa, kay›npederi gözler ve paray› b›rakmas›n› engellerler. ‹lk b›rak›lan para al›n›rsa, kay›npeder birkaç kez daha ayn› usulle k›z evine
para b›rak›r. Para getirme iﬂi, k›z evi “getirme”diyene kadar devam eder.Bu ziyaretlerde kay›nvalide ve kay›npeder birliktedir.
O¤lan taraf› baﬂka bir ﬂehirden geliyorsa, niﬂanda k›z evi taraf›ndan bir gece
misafir edilir. K›z taraf› da o¤lan evine gönderilecek hediyeleri gelen valizlere yerleﬂtirmek suretiyle ayn› ﬂekilde geri gönderir.
Niﬂanl›l›k döneminde kay›npeder ve
kay›nvalide belli aral›klarla k›z evini ziyaret ederler. Bu geliﬂ gidiﬂler esnas›nda ailelerin maddi gücü göz önünde bulundurularak, dü¤ün tarihi tespit edilir. Niﬂanl›l›k
döneminin 1-1,5 y›l gibi uzun tutuldu¤u da
olur. Dü¤ün için, yayg›n geçim kayna¤›
çiftçilik oldu¤undan, ilkbahar ya da sonbahar aylar› tercih edilir. K›za kendi ailesi çeyiz olarak sadece “sand›k eﬂyas›” verir.
Dü¤ünden bir hafta önce iki taraf›n
büyükleri, bir araya gelerek elbise kesmeye gider. Erkek taraf›n›n maddi durumu iyi
ise gelinle birlikte, gelinin anne babas›na
da hediye al›n›r.
Erkek evinde dü¤ünden üç gün önce
misafirler için yemekler yap›lmaya, yufkalar aç›lmaya baﬂlan›r. Kulaç (baklava benzeri ﬂerbetli bir tatl›)ad› verilen tatl›n›n yap›m› için k›na gecesinden önceki üç sabah
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k›zlar, s›ra ile birer kez olmak üzere un
eler ve türküler söylerler.
Dü¤ünden önceki gece, yani k›na gecesinde her iki taraf kendi aras›nda e¤lenir. K›za k›na yak›larak, k›nal› eli duvara
sürtülmek suretiyle baba evine izi b›rak›l›r. Bu esnada ac›kl› türküler söyleyerek,
gelini a¤latmak da yayg›n bir gelenektir.
Dü¤ün günü, erkek taraf›nda toplanan misafirlere dü¤ün yeme¤i verildikten
sonra, davullu ya da davulsuz olarak k›z
evine do¤ru erkekli-kad›nl› yola ç›karlar.
K›z evi de kendi yak›nlar›n› toplayarak, erkek taraf›ndan gelecek olanlar› karﬂ›lamak
için beklemeye baﬂlar. Gelin haz›rlan›rken
giyinmesine yard›m eden kad›n ki, bu genellikle yengelerden biridir, erkek taraf›ndan gelen kad›nlar, k›z evine al›n›nca gelini odaya kapat›r. Bahﬂiﬂ alana kadar da d›ﬂar›ya ç›karmaz. Daha sonra gelin, gelin
alay›nda yer alan misafir kad›nlar›n ellerini öpsün diye d›ﬂar›ya ç›kar›l›r. Gelinin babas› gelip k›z›n›n beline k›rm›z› renkteki
gayret kuﬂa¤›n› ba¤lar. Gelin aile fertleriyle vedalaﬂ›r ve bu s›rada bolca a¤laﬂ›l›r.
Gelini babas›, erkek kardeﬂi ya da
amcas› gelin arabas›na bindirir ve erkek
taraf›na do¤ru yola ç›k›l›r. Gelin arabas›na
kay›npeder, kay›nvalide, erkek taraf›ndan
yaﬂl› bir bayan d›ﬂ›nda, elti ya da görümcelerden biri de biner. Erkek taraf›na gelindi¤inde kay›npeder ve kay›nvalide gelinin
kollar›na girerek, gerilen çarﬂaflar›n aras›ndan (görünmesin diye)gelini arabadan
indirirler.Burada gelinin koltu¤unun alt›na Kur’an-› Kerim verilir, kuca¤›na bolluk
ve bereket simgesi olarak ekmek b›rak›l›r.
Üzerinden de bozuk para ve ﬂeker serpilir.
Ya aya¤›na kurban kesilir ya da uysal olsun diye eve girmeden önce koyun postuna
bast›r›l›r.
Gelin eve girince damat, onu ilk kez
olarak gündüz gözüyle görsün diye, rahatça görebilece¤i bir yere ç›kar›l›r.Akﬂam
ezan›yla birlikte erkek taraf›nda“güvey
sofras›”yap›larak ailenin erkeklerine yemek verilir. Ard›ndan mevlit okutulur, ge-
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line vekil tayin edilerek dini nikah k›y›l›r
ve damat kapat›l›r.
Dü¤ünden sonraki sabah, geline gelinli¤i giydirilerek, yak›n akraba ve komﬂu
erkekler ça¤r›l›p, kay›nvalidenin yol göstermesiyle el öptürülür.Bu s›rada geline tak› ya da para tak›l›r. Gelenlere yemek verilir ve kulaç ad› verilen tatl›dan ikram edilir, buna “kulaç k›rmak” denir.
Ö¤leden sonra kad›nlara “gelin yan›”
yap›l›r.Amaç kad›nlar›n gelini ve çeyizini
görmesi ayr›ca bir araya gelip e¤lenmesidir. Bir-iki y›ll›k gelinler de gelinliklerini
giyip yeni geline eﬂlik ederler.Gelin üç gün
evden ç›kar›lmaz. Süre dolduktan sonra
yak›n akrabadan kad›nlarla birlikte en yak›n akrabaya gezmeye gidilir.
Gelin alma s›ras›nda o¤lan ve k›z taraf› ortaklaﬂa bir “el öpme” tarihi de belirlemiﬂtir. Bu süre genelde dü¤ünden 10-15
gün sonraya denk gelir. Zaman› geldi¤inde
k›z taraf›ndan bir gurup erkek, k›za al›p
baba evine götürmek üzere o¤lan evine gelirler.Gelenler için yap›lan haz›rl›k üzerine
erkek taraf›nda yemek verilir. Damat olmadan gelin, el öpmek ve bir süre kalmak
üzere baba evine götürülür. El öpmeye
“spare”denir. Ayn› ﬂehirde de otursalar verilen karara göre k›z bir süre baba evinde
kal›r. Süre bitince damat, akrabalar›yla
birlikte el öpmeye ve gelini almaya gider.
Gelin: Odadan ç›karken sayg› gere¤i
odadakilere arkas›n› dönmez, geri geri
yürüyerek ç›kar.
Aile büyüklerinin yan›nda çocu¤unu
kuca¤›na almaz.
Erkek taraf›ndan küçük çocuklar da
dahil herkesin eli öpülür.
Görümcelere, kay›nlara küçük de olsalar ismiyle de¤il “ han›m ya da efendi”diye hitap edilir.
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