
 
Sözlü Tarih ve İlk Gece Hakkı konusunda sınırlı bazı gözlemler: 
 
 

01) Anjel Dikme “ilk gece hakkı” konusunu duyduklarını işittiklerini anlatıyor: 
 
https://www.youtube.com/watch?v=ybmPSGw1HG0 
 
 

02) Zakarya Mildanoğlu: 
https://tv.haberturk.com/tv/programlar/video/soz-sende-26-nisan-2013-zakarya-
mildanoglu/88193  
 
AGOS: İşte Zakarya Mildanoğlu’nun o açıklamaları…. 
http://www.agos.com.tr/tr/yazi/4901/mildanoglu-babam-6-kardesini-ve-tum-ailesini-kaybetti-
iste-1915-budur?fbclid=IwAR2ZJ5SQyhkfKZLCksedH2SIDGO9qFQcQRbagnGXYuFX-
o0lgpL3yg0wqrE   

“KIZKARDEŞLERİM KAÇIRILMASIN DİYE İSTANBUL’A GELDİK” 
Anadolu’da eski bir Ermeni köyü olan Ekrek’te doğdum. 8 yaşında İstanbul’a geldim. Çoğu şeyi 
ilk o zaman gördüm. Ben geldikten iki sene sonra da ailem geldi. Ablalarım artık genç kız 
olmuşlardı, sürekli onlara sataşıyorlardı. Hatta kaçırma girişimleri vardı. Bu tarihsel bir şey ne 
yazık ki. Gelin Alaylarından kaçırılan gelin sayısı az değil. Hatta ilk gece hakkı diye bir şey var. 
Evleniyorsunuz, gerdek gecesine girmeden önce ilk geceyi başkasıyla geçiriyorsunuz, ondan 
sonra gerçek eşinize dönüyorsunuz. Bunlar hiç konuşulmuyor, çünkü cumhuriyet yalan ve inkar 
üzerine kurulmuş. Bu baskı ve kaçırma girişimleri nedeniyle ailem bir gece yüklenip İstanbul’a 
geliyor. 2000 haneli bir köydü, biz o köyün son Ermeni ailesiydik. 
 

03) Varto Yöresi Zazaca Deyişler: 

Varto üzerine doktora çalışması yapmış bir kişinin, alandan topladığı bilgiler: 

“waxte Hukmê ina bi, jü kı bızewıciyenı, gerekı ina en verniye veyve bıkerdene cenıkê” 
(Çevirisi; onların hüküm sürdüğü dönemdi, biri evlendiğinde ilk önce onlar gelini kadın 
yapıyorlardı) 

“Gerekı ina veyve qule kerdene” (çevirisi; ilk önce onlar gelini deliyorlardı) 



04) Ertuğrul Aladağ, “Toprak Damdan Konuta Evrilmek ve Cinsellik”, in A. Durakbaşı ve Ö 
Şahin (ed.), Yerel Tarih Yöntem ve Deneyimler - II. Sözlü Tarih Atölyesi, (Muğla: Muğla 
Kent Belgeliği Yayını, 2007), 84-97. 

“Mekânlarla cinselliğin doğrudan ilişkisi vardır. Buna girmeyeceğim. Asıl konuya gelelim. "Köyler 
çok fakirdi. Şehir merkezinde veya kasabalarda yaşayan ağaların her birinin sayıları kırkı geçen 
köyleri vardı. Yüz binlerce dönüm içine dağılmış bu köyler gibi, köylüler de ağalarının malı 
gibiydi. Bu durumun en iyi açıklaması da genellikle bir veya bir buçuk asır öncesine kadar süren 
ağalık hakkı olayıydı. Köylü gelinlerin evlilikteki ilk gecesinde ağasıyla cinsel ilişki kurma 
zorunluluğu vardı. Bu geleneğe itiraz eden cesaretli delikanlı damatlar, ağalar tarafından sürülür 
veya öldürtülürdü. Ancak Datça’da yaşanmış olan bir ağalık hakkı olayı sırasında damat, ağayı 
öldürmüştü. Bu ağalık hakkı geleneği onlar için çok normaldi ve gerçekten haktı" (age. s 86). 


