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Abstract 

Bride price affects the society in terms of the sides and its consequences  that 
have existed in the old culture in the past period and continues today in 
many countries of the world. In this study, the perceptions of the marriage 
process of women who married with bride price, the causes of the bride 
price, the determination of the bride price and the results of the sides of 
bride price were analyzed. Qualitative research methods were used in the 
research and research data were collected through in-depth interviews. 
Negotiations were conducted through a semi-structured interview form. The 
study was conducted with 45 women who lived in the Marmara Region and 
married with the bride price. The research sample was formed using random 
sampling and snowball sampling methods. Women participating in the 
research have education at the age of 26-35 and primary school level. When 
the process of marriage with the bride price is examined, it is seen that the 
women are married according to the family decision. There is no question of 
dating and friendship processes before marriage. As the bride price; money, 
gold, family, house, animal, or land are the main elements, and the type and 
quantity of the bride price is usually determined by family  elders  especially 
men. The bride price is used to meet family needs and enrich the family. 
Women who marry for the bride price do not regard "getting bride price" 
negatively and justify it as justification for the tradition, the right of the 
family and compensation of the negative aspects of the process (remoteness, 
spouse and family situation, contribution to the family).Women who marry 
for the pride price do not suffer from negative behaviors by spouses and 
spouses’ family, but families who are borrowing at marriage are more likely 
to expect more from women, and the result that the family sometimes 
express this situation to women can emerge. 

Article History 
Received 

20 Feb, 2018 
Revised 

15 Mar, 2018 
Accepted 

26 Mar, 2018 
 

 
 

  

                                                        

1 Doç. Dr., Sakarya Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri 
Bölümü, ffidan@sakarya.edu.tr 

2 Corresponding Author. Dr. Öğretim Üyesi, Trakya Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü,yelizyesil@trakya.edu.tr 



152          Fidan, F. & Yeşil, Y. (2018). Bride Price According to Causes and Results: A Research on 
Women Married with Bride Price 

Nedenleri ve Sonuçları İtibariyle Başlık Parası: Başlık Parasıyla 
Evlenen Kadınlar Üzerine Bir Araştırma 

Anahtar Kelimeler 
Başlık parası, Başlık 
Parası ile Evlenme, 

Başlık Parası ile 
Evlenen Kadınlar. 

 

Özet 

Geçmiş dönemde  eski kültürde var olan ve günümüzde de dünyanın birçok 
ülkesinde devam eden  başlık parası taraflar açısından ve sonuçları itibariyle 
toplumu etkilemektedir. Bu çalışmada başlık parası ile evlenen kadınların 
evlilik sürecine ilişkin algıları, başlık parasının nedenleri, başlığın 
belirlenmesi ve taraflar açısından sonuçları araştırılmıştır. Araştırmada nitel 
araştırma yöntemleri kullanılmış ve araştırma verileri derinlemesine 
mülakat yoluyla derlenmiştir.  Yarı yapılandırılmış mülakat formu 
aracılığıyla görüşmeler gerçekleştirilmiştir.  Araştırma Marmara Bölgesi’nde 
yaşayan ve başlık parası ile evlenmiş 45 kadınla yapılmıştır. Araştırma 
örneklemi tesadüfi örnekleme ve kartopu örnekleme yöntemleri kullanılarak 
oluşturulmuştur. Araştırmaya katılan kadınlar,  26-35 yaş aralığında ve   
ilkokul seviyesinde eğitime sahiptirler.  Başlık parası ile evlenme süreci 
incelendiğinde kadınların aile kararı ile evlendirildiği görülmektedir. Evlilik 
öncesinde eşlerin tanışma ve arkadaşlık süreçleri söz konusu değildir. Başlık 
olarak; para, altın, aileye ev, hayvan  veya arazi alma gibi unsurlar ön plana 
çıkmaktadır ve başlığın türü ve miktarı aile büyükleri genellikle erkekler 
tarafından belirlenmektedir. Alınan başlık aile ihtiyacının karşılanması ve 
ailenin zenginleşmesi için kullanılmaktadır. Başlık parası ile evlenen kadınlar 
“başlık alınmasını” olumsuz olarak değerlendirmemekte gelenek, ailenin 
hakkı ve süreçteki olumsuzlukların (uzak bölgeye gelme, eşin ve ailenin 
durumu, aileye katkısı)  telafisi gibi gerekçelerle  olağanlaştırmaktadır. 
Başlık parası ile evlenen kadınların eş ve eşin ailesi tarafından olumsuz 
davranışlara  maruz kalmamakla birlikte evlilik aşamasında borçlanan 
ailelerin kadından daha fazla beklenti içinde olduğu ve zaman zaman dile 
getirdikleri sonucu ortaya çıkmaktadır. 
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1. Giriş 

Geçmiş dönemde  eski kültürde var olan ve günümüzde de dünyanın birçok 
ülkesinde devam eden   başlık parası taraflar açısından ve sonuçları itibariyle 
toplumu etkilemektedir. Eğitim seviyesinin düşük olması,  geleneksel  ve ataerkil 
yapı başlık parasının hala devam etmesinin nedenleri arasındadır.   

Geniş ve çekirdek aile biçimlerine göre değişen ailenin kuruluş süreci içerisinde, 
ailede evlilik kararı ve eş seçimi, evlilikte ilk tanışma, akraba evliliği, başlık, nikah, 
çok eşle evlilik, evlenme yaşı ve doğurganlık değerlendirilmektedir (Aktaş, 1999: 
72). 

Medeni haklar, bir ülkede herkesin cinsiyet ve uyrukluk ayrımı yapılmadan sahip 
olduğu haklardır. Nişanlanmak, evlenmek, mal sahibi olmak gibi haklar medeni 
haklardandır. Medeni hukuk, kişilerin medeni haklarıyla, aile, miras, eşya ve borç 
ilişkilerini düzenleyen hukuk dalıdır. Hem günü yakalamak hem de kadına karşı 
ayrımcılık içeren maddeleri ayıklamak amacıyla 1926’da kabul edilen ve 2001 
yılının sonuna kadar geçerli olan Türk Medeni Kanunu (TMK), son 50 yıldır süren 
çabalar sonucunda değişti. Kadın hareketinin yoğun çalışmaları, kadınları çok 
ilgilendiren “Aile Hukuku” bölümünde ciddi değişiklikler yapılmasında etkili oldu. 
Eski kanunda kadının aile içindeki hak ve görevlerini kocasına göre tanımlayan ve 
kadını aile içinde yasal olarak kocaya tabi konumda tutan bir anlayış vardı. Aileye 
ve kadının ailedeki rolüne yeni bir yaklaşım getiren yeni Medeni Kanun, aileyi 
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kadın ile erkek arasında eşitlik temeline dayalı bir ortaklık olarak tanımlar. 
Yasanın diline de yansıyan bu anlayış sayesinde “karı” ve “koca” kavramları yerini 
“eşler” kavramına bırakmıştır. Ayrıca, yasanın dili de önemli ölçüde 
sadeleştirilerek herkesin anlayabileceği hale getirilmiştir. Türk Medeni Kanunu 
(TMK) evlilik birliğini, zaman içinde değişebilirliğini göz önüne alarak tam 
anlamıyla tanımlamamıştır. Bununla birlikte, medeni hukukçuların genel 
varsayımı, evliliğin “bir kadınla bir erkeğin arasında hukukun düzenlediği ve kabul 
ettiği bir yaşama birliği” olduğudur (http://www.kadinininsanhaklari.org/kadinin-
insan-haklari/yasalardaki-haklarimiz/medeni-haklar-ve-medeni-kanun/,erişim 
tarihi:15.2.2016). 

Başlık parası, dünyanın çeşitli bölgelerinde halen uygulana gelen ve tartışılan bir 
âdettir. Yüzyıllardır Ortadoğu’da gelenekselleşmiş ve kuramsallaşmış olan bu âdet 
XIX. yüzyıl Osmanlı Devleti’nde Nasturi, Çerkez, Yezidi ve Ermenilerde de 
uygulanarak sosyal hayatı etkilemiştir. Bu toplumlarda kız için ödenen başlığın 
miktarı ve değeri aileler için övünç kaynağı ve statü göstergesi olmuştur. Bazı 
yerlerde mal, tahıl vb. ürün olarak bazen de para olarak verilen başlığın bütün 
toplumlardaki ortak özelliği, başlık miktarının kızın mensup olduğu ailenin sosyal 
tabakası, medeni durumu ve yaşadığı mekâna göre artması veya azalmasıdır. 
Başlığa atfedilen önem ve uygulama pratiği, toplumda kızlara maddi bir anlam 
yüklenildiğinin de en önemli göstergesi olarak yukarıda saydığımız toplumların 
aynı kültürü ve uygulamaları taşıdığını göstermektedir (Özcan ve Dalyan, 
2013:147). 

2. Türkiye’de Başlık Parası Kavramı 

Aile, içinde bulunduğu toplumsal yapıda meydana gelen toplumsal-ekonomik 
değişmelerden etkilenen ve aile üyelerine kazandırdığı tutum ve davranışları ve 
toplumu etkileyen bir birim olarak ele alınmaktadır. Aile, bu farklı değişkenlerle 
doğrudan ve/veya dolaylı bir ilişki içindedir. Ne sadece ekonomik ilişkilerin, ne de 
sadece değer ve norm sisteminin aile üzerinde belirleyiciliği söz konusu 
olmaktadır. Her iki değişkenin de sürekli etkisi olmakta, ama zamana ve mekana 
göre ağırlıkları değişebilmektedir. Örneğin, belli bir dönem kırsal-tarımsal yapıdan 
ücretli işçiliğe geçiş ailenin değişmesinden göreli bir öneme sahip olabilirken, belli 
bir süre sonra, değişen bu ailedeki ilişkilerin düzenlenmesinde dinsel-geleneksel 
bir takım kurallar etkili olabilmektedir (Aktaş, 1999:71). 

Türk aile sisteminde çok önceleri de mevcut olmasına rağmen, en azından Orhun 
Âbidelerinde "kalıng" ; günümüzde de "başlık" olarak bilinmekte olan geleneğimiz, 
bazı araştırıcılar tarafından bilerek veya bilmeden "mehir" (mihir-mhir) kavramı 
altında ele alınıyor. Kanaatimizce, bu tür tutumların gerisinde Türk Aile Hukuku ile 
İslâmî Aile Hukuku'nun birbirine benzerliğini ifade etme, yahut geleneklerimizi 
önemsememe düşüncesi yatmaktadır. "Başlık' ; Türkler arasında İslâmiyetin 
kabulünden önce görüldüğü gibi, İslâmiyetten sonra da "mehir"le hattâ ondan daha 
etkili olarak fonksiyonel varlığını sürdürmüştür. Bu süreçte, yani Türk evlenme 
sisteminde, "başlık" olumlu fonksiyonlarının yanı sıra olumsuz şekilde de 
görülmüştür. Bu nedenle bazı gençlerin evlenmelerine engel olduğu gibi, bazen de 
gençlerin "kaçarak" evlenmelerine yol açmıştır. Ancak, kaçırma olayının tatlıya 
bağlanması yine genel olarak "başlık" geleneğinin yerine getirilmesiyle olmuştur. 
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Bu hususta, Eröz, Korkuteli'nin Söbüce Yaylasında Yörükler arasında kız kaçırma 
olayından sonra yaşlıların araya girmesi ile "kalın" kesildiğini tespit etmiştir 
(Aksoy,2004: 2). 

Akgündüz’ e (1992) göre İngilizce’de bride price ya da bride wealth olarak geçen 
başlık parası, çeşitli toplumlarda evliliklerde erkek tarafının kız tarafına ödemek 
zorunda olduğu meblağı veya bedeli tanımlamak için kullanılmaktadır (Özcan ve 
Dalyan, 2013: 148). 

Başlık parası bazı durumlarda evlenecek erkeğin evleneceği kadının babasına 
ödediği bir miktar paradır. Başlık parası yasal değildir ve bu konudaki yazılı veya 
sözlü anlaşmaların hiçbir geçerliliği yoktur. Bu tür yasadışı anlaşmalar, insan alım-
satımı anlamına gelir ve suçtur (Türk Ceza Kanunu, madde 80) 
(http://www.kadinininsanhaklari.org/kadinin-insan-haklari/yasalardaki-
haklarimiz/medeni-haklar-ve-medeni-kanun/,erişim tarihi:15.2.2016). 

Başlık parasıyla ilgili ödeme nakit para yanında; altın, ev,bahçe, tarla veya canlı 
hayvan (at,koyun,sığır vb.) olarak da gerçekleştirilmektedir.Doğu Anadolu 
Bölgesi'nde başlığa; "bedel", "ağırlık", ana hakkı" gibi vb. isimler de verilmektedir. 
Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerimizin kırsal kesimlerinde, günümüzde bile 
oldukça yaygın olan başlık parasının miktar ve biçimi üzerinde yapılan pazarlığın 
sonuçlanmasına"başlık kesme" denmektedir. Başlık, kadını bir malolarak gören bir 
anlayışın ürünü olması yönüyle, son derece ilkel bir zihniyetin devamıdır (Sezen, 
2005: 187). 

Tezcan’ a (1976) göre de “başlık” Anadolu kültüründe yaygın bir kavram olarak 
karşımıza çıkmaktadır, ‘mehir’, ‘kalın’, ‘süt hakkı’, ‘drahoma’ gibi biçimlerini de 
görmek mümkündür. Tanım olarak ‘başlık’ genellikle para, hayvan (sığır, at, keçi 
vs.) çeşitli süs eşyalarının bir bedel olarak karşı tarafa sunulduğu, toplumlara göre 
değişen hediye niteliğinde bir ödemedir (Palabıyık, 2014: 2). 

Daha açıklayıcı bir ifadeyle başlık parası;ilkel toplumların bir geleneği olarak 
bilinmektedir. Başlık parası evlilik ile yakından ilgili bir terimdir. Birbirini seven 
iki kişinin evliliğin onaylanması için, güvey ya da akrabaları tarafından kadının 
akrabalarına yapılan, toplumlara göre değişen hukuksal ve toplumsal uygulamaları 
içeren hediye niteliğinde bir ödemedir. Başlık verme, çoğu durumda ekonomik 
olduğu kadar toplumsal ve simgesel bir ilişki biçimidir. Eğer zaten akraba 
değillerse, birbirlerinden kız alıp veren iki ailenin karşılıklı ilişkilerinin bir parçası 
olarak aralarındaki dostluğu pekiştirmektedir. Hem geline iyi davranılacağı 
konusunda bir güvence, hem de bir anlamda, onun yokluğuna karşı ailesine 
ödenen bir tazminattır. Daha çok kırsal bölgelerde görülen başlık parası kız 
tarafına verilmektedir. Ülkemizde de halen geçerliliğini koruduğu bilinmektedir. 
Avrupa kültürlerinde başlık parası gibi bir gelenek yoktur 
(http://baslikparasi.nedir.com/, erişim tarihi:6.2.2016). 

Bazı yorumlara göre başlık uygulaması kadının satın alınması gibi görülmekte ise 
de, aslında tarafların kendi aralarında hakların aktarılması ile ilgili bir anlaşmadır. 
Ekonomileri geleneksel tür tarım ve hayvancılığa bağlı kültürlerde, aile 
bireylerinin tümü üretime katılmak zorundadır. Evlenecek ergen kız, kendi üretim 
biriminden ayrılıp erkeğin üretim birimine katıldığından, kız tarafında bir işgücü 
kaybı söz konusu olmaktadır. Başlık, bu işgücü kaybını karşılamak üzere erkek 

http://evlilik.nedir.com/
http://iliski.nedir.com/
http://gelenek.nedir.com/
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tarafının verdiği para, taşınır ya da taşınmaz malları -ender olarak da hizmet- 
kapsar. Başlığın türü ve miktarı, evlenecek kızın özelliklerine, ailevi durumuna ve 
erkek tarafının ekonomik gücüne göre değişmektedir. Ödeme mal ya da ender 
olarak hizmet biçiminde olabileceği gibi, bir seferde ya da uzun bir zaman boyunca 
düzenli aralıklarla da yapılabilmektedir. Verilen mallar belirli miktardan 
hayvandan silaha, kumaş, içki, yiyecek, para ve hatta kadına kadar çeşitlilik 
göstermektedir (http://nedir.ileilgili.org/ba%C5%9Fl%C4%B1k+paras%C4%B1-
nedirnedemek-ileilgili-bilgiler.html, erişim tarihi: 5.2.2016). 

3. Türkiye’de Başlık  Parası Uygulamaları 

Aydemir’e (2011) göre kız çocuklarının erken yaşta evlendirilmesinin bir diğer 
nedeni de geleneksel uygulamalardır. Buna göre, toplumun bazı kesimlerinde hala 
sürdürülmekte olan başlık parası, berdel, beşik kertmesi ve kan bedeli evliliği gibi 
geleneksel uygulamalar kız çocuklarının erken yaşta evlendirilmesine neden 
olmaktadır (Malatyalı, 2014: 34). 

Kazgan’ a (1982) göre kırsal yöre kadınlarının çalışma statüsü, Türk köyünde hala 
yaygın olan ve kadınların sosyo-ekonomik statüsünü göstermek açısından çok 
anlamlı bazı geleneklerin ekonomik temellerini açıklar niteliktedir. Köy 
kadınlarının ücretsiz aile işçisi olarak çalışmaları kocanın ailesi tarafından kadının 
ailesine “başlık” parası ödenmesinin nedenidir (Arıkan, 1988: 5). 

Çocuk Cinsiyeti Nedeniyle Kadın Üzerinde Oluşturulan Psikolojik Şiddet, Başlık 
Parası ve Geleneksel Evlilikler Hakkında Komisyon Raporu’ na (2011) göre başlık 
parası erkeğin ailesi tarafından bazen para, altın ya da taşınmaz mal, hayvan, 
toprak, ev vb. şekilde ödenebilmektedir. Başlık parasının alınıp alınmayacağı ya da 
ne miktarda ne türde alınacağı kültürden kültüre, köyden köye, aileden aileye 
değişebilmektedir. Başlık parası her yerde amcaoğlu için düşüktür ya da hiç 
yoktur. 2006 Aile Yapısı Araştırması sonuçlarına göre ülke genelinde başlık parası 
alınarak evlenenlerin oranı %18 iken, bu oran kentsel alanda %14, kırsal alanda 
ise % 24’tür. Toplumumuzda önemli toplumsal yaralardan biri olan başlık geleneği 
günümüzde kırsal ve kentsel alanda dönüşüme uğramıştır. Kırsal alanda bazı 
köylerde özelliğini muhafaza eden ve kızın ailesi tarafından alınan başlık parası 
kıza harcanmakta ya da ailenin ihtiyaçlarını karşılamak için kullanılmaktadır.  

Türkiye'de kadının toplum içindeki yerinin belirlenmesi ve sosyoekonomik 
kalkınma içinde kadının katkısının güçlendirilmesi amacıyla ulusal ve uluslararası 
politikaların üretilmesi, geliştirilmesi ve değerlendirilmesi için gerekli olan 
güvenilir ve güncel istatistiklerin sağlanması adına TÜİK tarafından hazırlanan 
'İstatistiklerle Kadın' adlı kitapçıkta başlık parası en fazla Kuzeydoğu ve Ortadoğu 
Anadolu’da yaygındır. Buna göre Türkiye'de başlık parası uygulamasının en yaygın 
olarak yüzde 43.9 ile Kuzeydoğu Anadolu ve Ortadoğu Anadolu bölgelerinde 
görüldüğü vurgulanmıştır. Bu oran Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yüzde 42.2, 
Orta Anadolu'da yüzde 26.1, Batı Karadeniz'de yüzde 23.9, Doğu Karadeniz'de 
yüzde 20.7, Doğu Marmara'da yüzde 15, Batı Anadolu'da yüzde 11.2, Akdeniz'de 
yüzde 10.8, Batı Marmara'da yüzde 10.6 ve Ege'de de yüzde 6.2 olmuştur. Başlık 
parası verilme oranı kırsalda yüzde 23.5 olurken, şehirde ise bu oran yüzde 13 
olarak kayıtlara yansımıştır. Yaş ilerledikçe başlık parası uygulaması oranı da 
artmaktadır. 

http://nedir.ileilgili.org/ba%C5%9Fl%C4%B1k+paras%C4%B1-nedirnedemek-ileilgili-bilgiler.html
http://nedir.ileilgili.org/ba%C5%9Fl%C4%B1k+paras%C4%B1-nedirnedemek-ileilgili-bilgiler.html


156          Fidan, F. & Yeşil, Y. (2018). Bride Price According to Causes and Results: A Research on 
Women Married with Bride Price 

Kuzeydoğu ve Ortadoğu Anadolu bölgelerinde her 100 kadından yaklaşık 44'ü için 
aileleri 'başlık parası' isterken, Güneydoğu'da ise yine her 100 kadından 42'si için 
başlık parası alındığı belirtilmiştir. Başlık parası alınma oranı 18-24 yaş grubu için 
10.2 olarak öne çıkarken, 25-34 yaş grubunda bu oran yüzde 7.9 olarak kayıtlara 
geçti. 35-44 yaş aralığındaki kadınların yüzde 12.4' ü için başlık parası istenirken, 
45-55 yaş için bu oran 17.1, 55-64 yaş için yüzde 26.7, 65 ve üstü yaş gruplarındaki 
kadınlar için istenen başlık parası oranı da yüzde 28.7 olarak açıklanmıştır. Tüm 
bu rakamlar göstermektedir ki, kadınların yaşı ilerledikçe başlık parası oranının 
arttığını ortaya koymuştur (http://www.sabah.com.tr/gundem/2012/07/04/ 
turkiyenin-baslik-parasi-haritasi, erişim tarihi:6.2.2016). 

4. Türkiye’de Başlık Parasının Amacı 

Evlenmek isteyen erkeğin veya erkek ailesinin kız ailesine ödediği para ve 
hediyeler iki türlü olabilmektedir (Güvenç, 1993:44): 

 “Yüzgörümlüğü” ve “düğün hediyesi” olarak doğrudan geline verilen veya 
aileye yapılan yatırımlar, ailenin onur ve itibarını arttırır, 

 Başlık ve gelin parası ile yapılan alışverişlerin ise ilkel, onur kırıcı, insan 
haklarına aykırı bir satış olduğu inancı (söylencesi) yaygındır. 

Babasoylu ve babaerkil toplumlarda yeni gelin (kadın) alışverişi yöntemiyle 
kurulduğuna göre ilişki karşılıklıdır ve karşılıklı olmak zorundadır. Aileler gelin 
alışverişi ile kazandıklarını öderler, verdiklerini geri alırlar. Toplum ve aileler 
açısından eşit, denk ve meşru olan bu durum, kadın hakları açısından bazı sorunlar 
yaratabilir. Teorik olarak (Güvenç, 1993 :44);  

 İstenen başlık yüksek tutulduğu için gelin adayı bir süre evde kalabilir, 

 Düşük başlık ödendiği için aile veya gelin alışverişin ucuza kapatıldığını 
düşünebilir. 

Uygulamalı araştırmalar aile ve kişilerin bu konularda son derece akılcı ve gerçekçi 
davrandığını, kimsenin bu yüzden evde kalmadığını ve kural olarak herkesin 
değerini bulduğunu, aile ve bireylerin çoğu zaman  pazarlıkta anlaşıp uzlaştığını 
göstermektedir. İster mal(hayvan), ister drahoma (çeyiz) veya çeyiz parası olarak 
ödensin başlık medeni kanunun işlemediği yer ve yörelerde evlilik aile kurumunun 
sosyal ve ekonomik güvencesidir. Boşanmayı güçleştirir. Kız baba evine dönmeye 
kalkarsa güvencenin (başlığın) geri ödenmesi gerekir. Erkek yeniden evlenmeye 
kalkarsa başlığı bir kez daha bulup ödemek zorunda kalır. Kız ailesi dönüş kapısını 
kapalı tutar. Medeni Kanun  uygulaması yaygınlaştığı ve Belediye nikahı yapıldığı 
takdirde başlık rayiçlerinin düştüğü hatta başlıktan tamamen vazgeçildiği 
görülmüştür. Ancak yapısal değişikliğin batı bölgelerinden doğuya, kentsel 
yerleşmelerden  kırsal yerleşmelere doğru gerçekleşmesi, işlevsel (etkili) çözümün 
ailelerin sosyo-ekonomik durumu ve kadının eğitim düzeyi ve çalışma ( meslek) 
koşulları ile yakından ilgili olduğunu göstermektedir (Güvenç,1993:44-45). 

Başlık verme, çoğu durumda ekonomik olduğu kadar toplumsal ve simgesel bir 
ilişki biçimidir. Eğer zaten akraba değillerse, birbirlerinden kız alıp veren iki 
ailenin karşılıklı ilişkilerinin bir parçası olarak aralarındaki dostluğu pekiştirir. 
Hem geline iyi davranılacağı konusunda bir güvence, hem de bir anlamda, onun 
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yokluğuna karşı ailesine ödenen bir tazminattır 
(http://nedir.ileilgili.org/ba%C5%9Fl%C4%B1k+paras%C4%B1-nedirnedemek-
ileilgili-bilgiler.html, erişim tarihi: 5.2.2016). 

5. Türkiye’de Başlık Parasının Sonuçları 

Büyük ve önemli kararların verilmesinde erkeklerin hak sahibi olduğu önemli 
olaylardan biri hiç şüphesiz kadın ve kız çocuklarına sorulmadan, rızaları 
alınmadan verilen evlenme kararlarıdır. Bu kararlar istek dışı olduğundan 
bireylerde travmaların yaşanmasına yani duygusal anlamda şiddete neden 
olmaktadır. Örneğin ülkemizdeki kız çocuklarının erken yaşlarda (çoğu zaman 
başlık parası için)  kendisinden yaşça büyük erkeklerle evlendirilmesi (satılması) 
veya genç kadınların, çocuk yaşta erkeklerle evlendirilmeleri, kadınlara karşı 
yapılmış bir şiddettir ve bu şiddet yukarıda da değinildiği üzere onlarda büyük 
ruhsal problemlerin yaşanmasına neden olmaktadır. Ülkemizde özellikle de bazı 
bölgelerde (Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde) bunun örneklerini görmek 
mümkündür (Gökkaya, 2009:173). 

Diğer taraftan oğlan tarafının ekonomik yıkımına sebep olmakta, gerekli paranın 
temin edilememesi durumunda, kız kaçırmalarını ve buna bağlı kan davalarını 
çoğaltmaktadır. Başlık parasını tamamen kızın çeyiz masrafına harcayan aileler de 
vardır. Bu durumda, başlık parasının, evleneler için "ekonomik bir destek 
olabileceği" de söylenebilmektedir(Sezen, 2005: 187). 

Boratav’ a göre (1973) ailelerin evliliğe kesin karşı çıkması durumunda kız 
kaçırma olayı gündeme gelmektedir. Bu durum, sosyo-ekonomik ve diğer 
sebeplerle en çok kız tarafının engellemesi ile ortaya çıkmaktadır. Bu engeller 
arasında kız tarafının başlık parası istemesi önemli bir yer tutmaktadır. Delikanlı 
kızla anlaşarak kızı kaçırmaktadır. Kız kaçırmanın diğer bir şekli de kızın rızası 
olmadan, zorla kaçırılmasıdır. Bu durumda delikanlı, arkadaşlarından veya 
yakınlarından yardım almakta, bu da aileler arası sürtüşme ve kavgalara sebep 
olmaktadır (Sezen, 2005: 187). 

Bazı yorumlara göre kız bedeli sayılan başlık; para, altın ya da hayvan, ev, tarla gibi 
mal olarak da ödenebilmektedir. Başlık evlenecek gençler için ekonomik yıkım 
olmakta, başlık parasının sağlanamaması durumunda kız kaçırmalara dolayısıyla 
kan davalarına kadar varan toplumsal yaralara yol açmaktadır 
(http://www.kadinlaricin.net/evlilik/baslik-parasi.htm, erişim tarihi: 6.2.2016). 

Başlık mekanizmasının teessüf verici etkisi evlenme çağındaki genç kızların alınıp 
satılan bir mal gibi değerlendirilip görülmesine sebep olduğu ve her iki cinsteki 
genç insanların -ancak özellikle kızların- kendi hayatlarına etki edecek çok önemli 
konularda bile karar verme konusunda ne kadar aciz ve çaresiz oldukları hem 
gerçek hayatta hem de malzemesini gerçek hayattan alan dönemin edebî 
eserlerinde gözümüze çarpan çok açık gerçeklerdir. Ayrıca, bu kesimde 
bireyselliğe yönelik çok büyük eksiklikler göze çarpmaktadır ve bunun yerini 
toplumsal normların ve törelerin aldığı görülmektedir. Toplumsal yaptırımlara 
karşı yaşanan bu acizlik, güçsüzlük ve elden bir şey gelmezlik, sadece kadına özgü 
olmasa da en çok ve en trajik şekilde onları etkilemekte ve onların aleyhine 
işlemektedir (Gülendam,2007:181). 

http://nedir.ileilgili.org/ba%C5%9Fl%C4%B1k+paras%C4%B1-nedirnedemek-ileilgili-bilgiler.html
http://nedir.ileilgili.org/ba%C5%9Fl%C4%B1k+paras%C4%B1-nedirnedemek-ileilgili-bilgiler.html
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6. Araştırma  

6.1.Araştırmanın Amacı 

Araştırmada, “başlık parasının ve başlık parası ile evlenmenin” günümüzde taşıdığı 
anlam ve başlık parası ile evlenmenin nedenlerini ortaya koymak amaçlanmıştır.  
Bu çalışmada başlık parasının kadınlar açısından sonuçları  ve kadınlar tarafından 
algılanma biçimi  araştırılmıştır. Evlilik sürecinin ve taraflar açısından etkileme 
biçimi araştırmanın amacıdır.   

6.2. Araştırmanın Yöntemi 

Bu araştırma, bilginin insanların kendi ifade ve anlatılarından derlendiği bir nitel 
araştırmadır ve nitel araştırma tekniklerinden durum çalışmasıdır. Araştırma nitel 
araştırma yöntemlerinden derinlemesine mülakat tekniği kullanılarak 
gerçekleştirilmiştir. Yarı yapılandırılmış mülakat formu yardımıyla  derinlemesine 
mülakatlar yapılarak araştırmanın verileri derlenmiştir.   Görüşmeler esnasında 
ses kaydı alınmış ve çözümlemeleri yapılmıştır.  

6.3. Araştırmanın Örneklemi 

Araştırma Marmara bölgesinde yaşayan ve başlık parası ile evlenmiş 45 kadınla 
yapılmıştır. Araştırma örneklemi tesadüfi örnekleme ve kartopu örnekleme 
yöntemleri kullanılarak oluşturulmuştur. Örneklemin oluşumuna bir kısıt 
belirlenmemiş, görüşmeyi kabul eden kadınlar örnekleme dahil edilmiştir.  

6.4. Araştırmanın Bulguları  

6.4.1. Demografik Bulgular  

Araştırmaya katılan kadınların demografik özellikleri aşağıdaki tabloda verilmiştir.  

Tablo 1: Demografik Bilgiler 
 Sayı  Sayı 

Yaş 
18-20 
21-25 
26-30 
31-35 
36-40 
41-45 
46-50 

 
2 
5 
18 
10 
5 
2 
3 

Eğitim 
Okur -yazar değil  
Okur -yazar   
İlkokul   

 
10 
14 
21 

Çocuk  
Yok  
1 
2 
3 
4 
5 
6 

 
7 
5 
13 
11 
5 
3 
1 

Yerleşim Yeri  
Köy  
İlçe merkezi   

 
41 
4 

Araştırmaya katılan kadınların 39’u uzak bir ilden getirilmiştir. 6 kadın aynı 
yerleşim biriminde evlilik yapmıştır. Kadınların yaş ortalaması incelendiğinde 26-
35 yaş aralığında ve eğitimlerinin de ilkokul düzeyinde olduğu görülmektedir. 
Kadınların büyük bir kısmı köyde yaşamaktadır.  
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6.4.2. Evlilik Süreci  

Araştırmaya katılan kadınların tamamı aracı veya tanıdık vasıtasıyla evlilik 
gerçekleştirmiştir. Kadınların, evlilik öncesinde eşini tanımadığı görülmektedir.  
Yakın çevreden evlilik yapan  6 kadından 5’i evlilik öncesinde karar verilmeden 
önce eşiyle görüşmüştür. Farklı ilden gelen kadınlardan 6’sında erkek tanışmaya 
gitmiştir. Diğerleri ise evlilik kararından sonra, yani aileler anlaştıktan sonra  
görüşmüş  ve tanışmışlardır.    Karar verilmeden önce görüşmeyenler resimlerini 
görmüşler ve 10 kadınla telefonla görüşmüştür.  

6.4.3. Başlık Olarak Verilen Unsurlar ve Belirlenmesi   

Verilen başlık parası incelendiğinde,  para, altın, aileye ev, hayvan  veya arazi alma 
gibi unsurlar ön plana çıkmaktadır.  Başlığın ne olacağı ve nasıl belirleneceği 
ailelerinin sosyo-ekonomik koşullarına ve evlenecek bireylerin özelliklerine göre 
değişiklik taşımaktadır. 

Tablo 2: Başlık Olarak Verilenler  
Verilen unsur Sayı 

Ev 
İnek 

Koyun 
Para 
Altın 
Arazi 

1 
2 
2 

40 
3 
1 

 
Tablo 3: Başlığın Belirlenmesi  

Karar verici Sayı 
Baba 

Aile büyükleri 
Erkek tarafının teklifi 

İki ailenin ortak karar vermesi 
Toplumsal olarak istenecek bellidir 

3 
21 
5 

13 
7 

Başlığın miktarı ve ne olarak ödeneceğinin belirlenmesinde “kızın aile 
büyüklerinin (dede, babaanne, anane, amca, dayı”  ekili olduğu görülmektedir.  
İkinci sırada ise iki ailenin ortak karar verdiği anlaşılmaktadır.  Dikkat çeken bir 
unsur annenin genellikle etkisinin ve söz hakkının olmadığı görülmektedir. 
Başlığın türüne ve miktarına ailelerin büyükleri ve erkekleri karar vermektedir. 

6.4.4. Başlık Parasının Kullanılması  

Erkek tarafının kız tarafına verdiği  “başlık parası”  aile tarafından kullanılmakta ve 
ailenin hakkı olarak değerlendirilmektedir. Çünkü aile kızı büyütme ve 
yetiştirmenin karşılığı yanında eve destek veren bir üyenin kaybının telafisi olarak 
da değerlendirilmektedir. Başlık parası zenginleşme aracı veya gelirin azalma 
ihtimalin karşılığı olarak ele alınmaktadır.  
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Tablo 4: Başlığın Kullanılması   
Başlık parasının kullanılması Sayı 
Aile ihtiyacının karşılanması 
Ailenin zenginleşmesi 
Ailenin borçlarının ödenmesi 
Erkek kardeşinin başlığının ödenmesi 
Kızın çeyizinin alınması 
Hasta aile üyesinin tedavi ettirilmesi 

21 
17 
2 
1 
3 
1 

Başlık parasının kullanım biçiminde aile ihtiyaçları ve ailenin zenginleşmesi ön 
plana çıkmaktadır. Alınan başlık parası ile çeyiz alınması ve düğün masraflarının 
karşılanması yapılan 3 evlilikte görülmektedir 

6.4.5. Başlık Parasının Nedenleri 

Tablo 5: Başlık Alınmasının Nedenleri  
 Kadının ailesi Erkeğin ailesi Kadın Erkek 

Ekonomik 
nedenler 

Ailesinin 
yoksul oluşu 

Ailenin yoksul 
oluşu 

Kadının işgücü 
olarak 

değerlendirilmesi 

Erkeğin 
gelirinin 

yüksek olması 

Sosyal 
nedenler 

 

Ailenin bölgede 
iyi bilinmemesi 

veya aile 
üyelerinden 

Ailesinin 
olmaması 

 

Kültürel 
nedenler 

Gelenek 
olması 

Gelenek olması   

Diğer 
nedenler 

 

Suç veya benzeri 
olumsuzlukların 

olması 
Yaşadıkları 

bölgenin 
yetersizlikleri 

Fiziki olarak 
güzel olması 

Fiziki 
özeliklerinin 
yetersizliği 

Hastalık 
Engel 

Erkeğin evlilik için neden bu yönteme başvurduğu sorgulandığında,  3 erkeğin 
hastalık sonucu çocuğunun olamayacağı, 8 erkeğin hastalık geçirmiş  olması (çocuk 
felci, düşük zeka),  4 erkeğin engelli olması (bedensel engellilik, görme engeli, 
zihinsel engellilik, konuşma engeli ),  5 erkeğin yaşının büyük olması ve kendi 
çevrelerinde evlenecek kız bulamaması, 4 erkeğin daha önce evlik yapmış olması 
ve bakıma muhtaç çocuklarının olması, 3 erkeğin bakıma muhtaç aile üyelerinin 
bulunması, 1 erkeğin eski hükümlü olması ve 2 erkeğin de aile üyelerinden dolayı 
kız verilmemesi gerekçeler olarak ileri sürülmüştür. 15 erkek ise başlık parası ile 
evlenmenin daha kolay olacağı veya kızın tavsiye edilmesi ile gerçekleştiğini ifade 
etmişlerdir. 

Kadının başlık parası olarak evlenmesinin nedeni ise, gelenekler neden olması,  
ailenin ekonomik durumunun kötü olması, uzak yere gideceği ve kızın çok 
becerikli ve maharetli olduğu düşüncesi ifade dilmiştir.  
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6.4.6. Kadının Konumu 

Tablo 6: Evlilik Sonrası Kadının Konumu  
Kadının Aile İçindeki Yeri Sayı 
El kızı 
Gelin 
Yabancı gelin 
Gurbet 
Evi çekip -çeviren 

11 
14 
10 
2 
8 

Başlık parası  ile evlenen kadınları aile içindeki statü ve rolleri incelendiğinde diğer 
evlilik biçimlerine benzemektedir. Ancak gelinler farklı coğrafi bölgeden getirildiği 
için yabancı gelin tanımlamasının da kullanıldığı görülmektedir. Kadınlar başlık 
pazarı ile evlendikleri için çok aşağılanma ve benzeri olumsuz davranış biçimlerine 
çok fazla maruz kalmadıklarını ifade etmektedirler. Başlık parası için borçlanan 
ailelerde kadına “senin borcunu ödüyoruz”  veya “bizi çok borca soktun karşılığını 
vereceksin”    biçimde yargılamaların olduğu dikkat çekmektedir. Diğer yandan iki 
kadının ayrılmak istediği fakat ailesine ödenen başlık parası nedeniyle “böyle bir 
hakkının  olmadığı”   yönünde düşünceye sahip olduğu görülmektedir.  

6.4.7. Başlık Parası İle Evlenmiş Olmanın Hissettirdikleri  

Tablo 7: Kadının Başlık Parası  ile Evlenmesine  Yönelik Algısı  
Kadının    Hissettikleri Sayı 
Normal bir durum 
Ederim fazlaymış 
Sayemde ailemin gelir elde etmesinin verdiği gurur 
Mahcubiyet 
Değerli 
Değersiz 

10 
5 
6 
7 

11 
6 

Başlık pazarı ile evlenen kadınların olumsuz algılarının düşük olduğu 
görülmektedir. Ailesinin hakkı olduğunu ve evlilikle ilgili (eşin durumu, yaşanılan 
yer, sorumluluğun fazlalığı)   nedenlerle başlık parasının kabul edilebilir olduğu 
düşüncesi hakimdir.  

7. Sonuç 

Başlık parası, tarihsel süreçte ve farklı ülkelerde  evlilikle ilgili var olan yaygın 
kültür unsurlarından biridir. Başlık, evlenecek erkeğin yada erkek tarafının  
evleneceği kızın ailesine veya yakınlarına   evliliğin gerçekleşebilmesi için vermiş 
olduğu para veya mal  türünden bir karşılıktır.  Başlık parası, kadının bir bedel 
karşılığında evliliği  kabul etmesi veya kadının alınıp/satılması gibi değerlendirilse 
de, evlenecek  tarafların yeni yaşamdaki  haklarını içeren bir anlaşmadır. Kırsal 
alanda ve  tarımsal  üretimin yaygın olduğu bölgelerde kızın evlenmesi  aile 
açısından  işgücü kaybı  iken,  erkek tarafı için işgücünde artış anlamına 
gelmektedir. Bu anlamda başlık parası kızın ailesinin işgücünü kaybetmesine bağlı 
olarak üretimde ve gelirdeki kaybı  telafiye yönelen bir tazmin  aracı olarak 
değerlendirilmektedir.  Başlık parası sadece kızın   evliliği kabul etmesinin bedeli  
değil,  sosyo-ekonomik  anlamda karşılık bulan ve kültürel değerlerle desteklenen 
bir uygulamadır.  
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Başlık parası kızın ailesi ile ilgili olduğu gibi (ailenin gelirinin düşük olması, 
yaşanılan bölgenin gelişmemiş olması ve koşullarının zorluğu, özelikle evlenecek  
erkek çocuklarının olması, aile büyüğünün hasta olması) erkeğin ailesi veya 
evlenecek erkeğin  özellikleri (hasta veya  probleminin olması, erkeğin ailesinin 
olumsuz özelliklerinin olması, ailenin iş yükünün fazla olması gibi)  nedenlere bağlı  
olabilmektedir.   

Başlığın niteliği, miktarı  ve ödeme zamanı evlenecek kızın özelliklerine, ailenin 
ihtiyacına  ve erkek tarafının ekonomik gücüne göre farklılaşmaktadır. Başlık için 
verilecek ödeme genellikle mal veya para olarak verilmekte ise de bazı durumlarda 
ailenin işinin görülmesi, kardeşlerinin eğitimin karşılanması, aile üyelerinin tedavi 
ettirilmesi veya bir sorunun ortadan kaldırılması gibi  karşılık da olabilmektedir.   
Başlık olarak verilen mallar belirli miktar para, altın, ev eşyası gıda maddeleri, 
araç-gereç, mülk ve başka bir kızla değişime kadar  geniş bir yelpazeye sahiptir.  

Yapılan araştırma bulguları da göstermektedir ki; başlık parası sadece evliliğin 
gerçekleşmesini sağlayan veya evliliği mümkün kılan bir unsur değil,  erkeğin 
ailesindeki veya evlenilecek erkekteki olumsuzluğu ve kızın ailesinin karşılaşacağı 
kaybı telafi etmeye   yönelik bir uygulamadır. Başlık vererek gerçekleşen evlilikte  
evlenecek kız ve erkeğin kuracağı hayatı planlanması ve anlaşmasından ziyade 
ailelerin anlaşması öncelikli konu olmakta, evlenecek bireylerin karar, kabul ve 
düşünceleri geri plana itilmektedir.  Bu tür evlilikler  olumsuzluğu kabul etme,  
zorlukla mücadele veya karşı tarafın bir sorununu (daha çok maddi sorun)  çözme 
ve koşullarını iyileştirme gibi işlevlere sahiptir. Diğer yandan bu evliliklerde 
verilen başlık boşanmayı engelleyici ve kadını  katlanmaya zorlayıcı bir etken 
olmaktadır.   

Görüldüğü gibi başlık parası sadece erkek için evlenilecek kız bulunması veya 
evlendirilmesi değil,  kızın ailesinde evlenecek kız vasıtasıyla ailenin ihtiyacının 
karşılanması veya zenginleşmesinin sağlanmasıdır.  Erkek tarafı açısından ise  kız 
için bedel ödenmesi ondan beklentinin fazla olmasına neden olarak,  evliliğin 
gerçekleştirilmesi yanında farklı beklentilerin karşılandığı veya karşılanması 
taahhüdünün verildiği bir süreçtir.  
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