
GÜNÜMÜZDE YAPILAN EVLİLİK ADETLERİ 
 

KIZ İSTEME: Kızı istemeye habersiz gelirler. "Allah'ın emri peygamberin kavli ile 

senin kızı bizim oğlana istiyoruz" diyerek kızı isterler. Kız tarafı; "kıza soralım, 

kardeşlerine soralım" derler,  kızın gönlü olursa verirler olmazsa vermezler. 

  

SÖZ: Kızı istemeye ilk gelindiğinde kız hemen verilmez. Ancak 3. 4. gelişlerinde kız 

verilir. Kızın gönlü olunca "tamam" der kızı oğlana verirler. 

 

NİŞAN: Kız tarafı nişan isterse nişan verilir, istemezse verilmez. Nişan hediyesi 

olarak on0ük, bilezik, küpe, saat, elbise verirler. 

 

DÜĞÜN: Düğünler üç gün sürer. Düğünler ya Cuma günü başlar Pazar günü biter, ya 

da Salı günü başlar Perşembe günü biter. Düğünün bu günler arasında yapılmasının 

nedeni, bu günlerin bereketli, uğurlu olarak kabul edilmesidir. Düğün başlamadan 

önce hazırlıklar yapılır. Düğün sahipleri düğüne davet için tüm köye "oku" denilen 

hediyeleri dağıtırlar. Hediyeler yakınlık derecesine göre değişir. Oku olarak gömlek, 

elbiselik kumaş, havlu, çorap, dastar (tülbent)gibi hediyeler dağıtılır. 

 

Düğünden önce baklava, irmik helvası gibi tatlılar yapılır. Düğünden bir hafta 

öncede yatak yastık hazırlanır. Mobilya takımları alınır. Damat tarafı yatak odası 

takımı ile yemek masası takımı alır. Kız tarafı diğer eşyaları alır. Düğünün ilk günü 

yakınlar hediyeleri ile birlikte gelirler. Bütün davetliler davulla zurnayla karşılanır. 

Çalgıcıya bahşiş verilir. Misafirlere yemek verilir. Çorba,  et,  keşkek,  nohut,  fasulye, 

pilav,  komposto, dolma,  yaprak sarması,  yoğurt,  baklava,  meyve gibi yiyecekler 

ikram edilir. Düğüne davet edilen herkes gelir. Düğünün ikinci gününe "çeyiz" denir. 

Çeyiz günü oğlanın eşyaları davul zurna ile birlikte kız evine götürülür. Oğlan evinin 

erkekleri eşya inerken oynar. Çalgıcılara da bahşiş verilir. Oğlan tarafının kadın ve 

kızları çeyiz yerine giderler. Çeyiz serme geniş bir alanda yapılır. Kızın arkadaşları ve 

yakınları oynarlar. Ayrıca oğlan tarafından gelenlerde oynar. Gelin para çevirir. Çalgı 

olarak sipsi ve darbuka bulunur. Çalgıcıların parasını da damat verir. Oyun yerine en 

son gelin çıkarılır. Oğlan tarafından gelenler para, bilezik,  kolye,  küpe,  yüzük,  altın 

gibi hediyeler takarlar. Eğlence bitince herkes dağılır. 

 



Akşam kız evinde kına gecesi yapılır. Kına gecesinin sonunda kızın el ve 

ayaklarına kına yakılır. Saçına da birkaç gün önceden kına yakılır. Kına yakılırken 

kızın annesi, kardeşleri, arkadaşları ağlarlar. Kızın en samimi arkadaşları o gün 

birlikte yatarlar. 

 

Damadın arkadaşları düğün evinde toplanır eğlence düzenlerler. 

 

Düğünün üçüncü gününe "Binim Gün" denir. O gün öğleyin oğlan evinden kız 

evine kamyon gönderilir. Kızın ve oğlanın eşyaları alınarak oğlan evine getirilir. Kız 

tarafı oğlan ve kızın evini döşerler. İkindi namazı sırasında oğlan evi kız evine gelin 

getirmeye gider. Gelin arabası süslenir. Konvoy halinde kız evine gelinir. Gelin 

çıkıncaya kadar oynanır. (Erkekler oynar.) Geline para ve takılar takılır. Gelinin 

babası veya ağabeyi gelini çıkarır. Davul zurna eşliğinde gelin alınarak ilçenin ana 

caddelerinde dolaştırılır. Köyün sokaklarında dolaştırılır. Oğlan evine getirilir. Gelin 

arabadan inmeden önce gelinin annesinden ve babasından hediye istenir. Damat 

gelinin koluna girerek eve çıkarır. Evde gelin ve damada şerbet içirilir. Damat aşağı 

iner oynar. Bütün yakınları damada para takar. Akşam geç vakit imam getirilerek dini 

nikah kıyılır. Kız tarafından bir tepsi baklava getirirler. Daha sonra yeni evliler yalnız 

bırakılır, düğün böylece sona erer. 

 

Düğün bittikten sonra gelin önü olur. Gelinin kendi akrabaları gelir, oynarlar. 

Gelin için Karapınar'ın içine ayna, tarak, bıçak saklarlar. Ayna ve tarak bulursa kız, 

bıçak olursa erkek olacak derler.   

  

İLAHİ İLE YAPILAN DÜĞÜNLER: Bu çeşit düğünler dini müzik ile yapılır. Üç 

günde biter. Davul zurna yerine dini müzik çalınır. Hiç eğlence düzenlenmez. İçki 

içilmez, eğlencesiz kına yakılır. Damat gelinle düğün bitinceye kadar hiç 

görüştürülmez. Gelinin koluna giremez. Damat ortaya çıkarılır, para takılır. Diğer 

adetler aynıdır. 


