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BİRİNCİ BÖLÜM 

 

1. GİRİŞ  

1.1. Salon Düğünü Hikâyesi Nasıl Başlar?  

Türkiye’ye ilk defa 2007’de geldim. Üniversiteler arası değişim programı kapsamında 

İstanbul Üniversitesi’ne gidiyordum. Heyecanlıydım. Türkçeyi yeni öğrenmeye başlamıştım. 

Adımı söylemek ve ‘nasılsınız’ demek dışında bir şey bilmiyordum ama hevesliydim. Sadece 

dil değil gündelik yaşamda gözlemlediğim her şey ilgimi çekiyordu. Türkçem yeterli olmadığı 

için çoğu zaman susup çevremde olanları izlemek durumundaydım. Başlangıçta sorular 

sorarak değil, izleyerek Türkiye’yi keşfetmeye başladım. Rusya’dan benimle birlikte gelen 

ama Türkçesi benden daha iyi olan iki kız arkadaşım vardı. Kızlar, daha önce üniversitede 

tanıştıkları bir arkadaşlarının düğününe beni de çağırdılar. Düğün Ankara’da olacaktı. Metro 

Turizm’den biletlerimizi alıp cumartesi günü sabah saat 6‘da otobüse bindik. Türkiye’deki ilk 

yolculuğum böyle başladı. Ankara’ya düğüne gidiyordum, bildiğim bu kadardı. 

Öğleye doğru Ankara’ya vardık. Gelinin babası bizi otobüs terminalinde (AŞTİ) 

karşıladı. Samimi ve sıcak bir şekilde bize sarıldı, sanki kızının ilkokuldan arkadaşlarıydık. 

Türkiye'de yaşayanların misafirlere, özelikle yabancı misafirlere karşı nasıl davrandıklarını 

öğrenmeye başlıyordum. Gelinin babasının arabası ile gelinin bulunduğu eve geçecektik. 

Arabada gelinin babasının bizden bir saat önce karşıladığı başka akrabalar da vardı. Şoförle 

birlikte yedi kişiydik. Ön koltukta iki erkek, arkada dört kadın arabaya yerleşmeye çalıştık. 

Ben zamanın nasıl geçtiğini anlayamadan eve varmıştık bile. Şimdi anlıyorum ki gelinin ailesi 
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Keçiören, Hacıkadın (veya halk arasında Şose denilen) caddede oturuyordu. Ev oldukça 

kalabalıktı. Bizi hemen sofraya oturttular. Önümden çorba, nohutlu pilav, kabak dolması, 

salata, tatlılar sırayla geçti. Zihnim gördüklerimi sadece kaydediyordu ama soru 

sormuyordum, şaşkındım. 

Sofradan sonra salonda tanışma merasimi başladı. Teyzeler, amcalar, enişteler, eltiler, 

bacanaklar, komşular, komşunun kızları ve baldızları... Çok karışıktı! Derin kanepenin bir 

köşesinde oturmuş, konuşmadan izliyordum. Yanıma uzun boylu güler yüzlü bir kız oturdu. 

Bu kız gelindi ve adı Nagehan’dı. Gözleri mutluluktan ışıldıyordu. Bir yabancının düğüne 

katıldığına çok sevindiğini ve tanıştığımıza memnun olduğunu söyledi. Akşama kadar 

yapılacak hazırlıklardan ve birlikte kuaföre gidileceğinden söz etti. Gelinden çok anneler 

heyecan içinde bir odadan diğer odaya koşuşturuyorlardı. Nagehan hazırlanınca biz de evden 

çıkıp mahalledeki kuaföre gittik. Gelinin erkek kardeşi ve erkek kuzeni bizi arabayla kuaföre 

götürdüler. Ve sanki kuaförde hazırlanan kadınları görmek ayıp ve kötü bir şeymiş gibi bizi 

kuaförün kapısının önünde bırakıp içeriye girmeden adeta ‘kaçtılar’. 

 Kuaför salonunun içi çok kalabalıktı. Kadınların konuşmaları bahar dalındaki küçük 

kuşların ötüşlerini andırıyordu. Bizi görünce hemen etrafımızda toplanıp, ben dâhil ayırt 

etmeksizin, sarılmaya, öpüşmeye başladılar. Birbirilerini ne kadar tanıdıklarını tam olarak 

kavrayamamıştım ama arkadaş ya da akraba olmalıydılar. O gün Nagehan’ın düğününe gelen 

kadınlar kuaför salonunu kapatmıştı. İlk başta Nagehan’ı oturtup ‘gelin başı’
1
 ile uğraşmaya 

başladılar. Gelinin saçıyla kuaför salonunun sahibi bizzat ilgileniyordu. Diğer kadınların 

saçlarıyla kalfalar ilgilenmeye başladı. Ayakta dolanan bir sürü kız vardı. On dört – on altı 

yaşlarındaki kızlar Nagehan’ın etrafında toplanmış gelinin saçının yapılışını heyecanla 

                                                           
1
 Gelinin düğün için yapılan saç modeline ‘gelin başı’ denir. 
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izliyorlardı. Oturup bekleyenler ise düğün ve moda dergilerini karıştırıp bir yandan da 

dedikodu yapıyorlardı. 

Gelin başı bitince Nagehan’ı elbisesini giydirmek için diğer odaya aldılar. Salondaki 

kızlar gibi ben de hazır olan gelini görmek için sabırsızlanıyordum. Nagehan’ı altın rengi bir 

şalvar ve kırmızı kuşaklı bir kaftan içinde görünce şaşırdım. Elimden geldiğince düğünün 

olup olmadığını sormaya çalıştım ve ‘Nasıl olmayacak? Bugün işte!’ diye cevap aldım. Sonra 

yanımdaki iki yaşlı teyze, akşam kına gecesi olacağını, ertesi gün resmî nikâhtan sonra 

damadın memleketinde, Denizli’de düğün yapılacağını bana anlattı. Aklım karışmıştı çünkü 

düğün deyince evlendirme dairesinde Mendelssohn düğün marşıyla birlikte atılan imzalar, 

ardından bir kafe veya lokantada yemekli, içkili, gürültülü ve eğlenceli bir kutlama aklıma 

geliyordu. Dünyanın başka bir köşesinde düğünlerin farklı olabileceğini düşünsem de komşu 

ülkede bu kadar farklı pratiklerle karşılaşabileceğimi hiç hesaba katmamıştım. Bu 

konuşmanın üstüne, düğün modası dergilerine bakıldı, çaylar içildi, saçlara parlak sprey 

sıkıldı ve erkekler arabalarla bizi kuaförden almaya geldiler.  

Eve geldiğimizde çıkmadan önceki telaş ve koşuşturma hala devam ediyordu. 

Yaşlıların sayısı artmıştı, erkekler ortalıkta fazla görünmüyorlardı. Nagehan’ın annesi 

kocasına düğünle ilgili bir şeyler anlatıyor düzenlemelerle ilgili emirler yağdırıyordu. Sokağı 

gören pencereden evin girişine baktım. Gelinin erkek kardeşi, kuzenleri, erkek çocukları, 

amcaları, dayıları -  bütün erkekler sokakta öylece bekliyorlardı. Ev ise kadınlar ve küçük, 

beş-altı yaşa kadar olan çocuklarla doluydu. Evin salonunda nezaket kuralları gereği havadan 

sudan sohbetler yürütüldü. Ben de salonun bir köşesinde oturup etrafımdakileri izleyerek 

dinliyordum. Salonun en büyük koltuğunda gururla oturan ve genç kızlar tarafından daha 

özenle ağırlanan üç-dört kadın gördüm. Sonra onların damadın tarafından akraba olduğunu 

öğrendim. Bu sırada Nagehan’ın annesi hızla salona girerek çıkmamızı işaret etti. Kimin 
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kiminle oturacağı ve hangi arabayla gideceği konuşulurken evden çıkmamız yarım saati 

buldu. En son kırmızı kaftanlı, altın şalvarlı Nagehan evden çıkarak kurdele ve çiçeklerle 

süslü bir arabaya bindi. Hava kararmıştı, saat yedi buçuğa geliyordu. Uzun düğün korteji 

Keçiören’den Cemal Gürsel Caddesi’nde olan düğün salonuna doğru yola çıktı. 

Kalabalık caddenin ortasında, birbirine bitişik duran apartmanlardan birinin girişinde 

düğün salonunun tabelası vardı. Düğün salonunun girişi, ışıklarından dolayı aydınlıktı fakat 

aşağıya inen merdivendeki ışıklar gittikçe zayıflıyordu. Merdiven bodrum kata kadar inip 

ortası boş, uzun masalarla çevrelenmiş bir salonda bitiyordu. Masalarda kırmızı saten örtüler 

vardı, sandalyeler bordo kumaşla kaplanmıştı. Davetliler salona geldiklerinde sırayla gelinin 

ailesiyle selamlaşıp yerlerine dağılıyorlardı. Çocuklar koşmaya başlıyor, kadınlar diğer 

kadınlarla öpüşüyor, sarılıyor, erkekler eşlerin yanında biraz kaldıktan sonra ortalıktan 

kayboluyorlardı. Kadınların çoğu başörtülüydü. Genç kızlar uzun eteklerin üstüne uygun 

renkte bluzlar giymiş ve eşarp takmışlardı. O an üzerimdeki truvakar kollu ve V-yakalı 

bluzumun ortama uygun olmadığını düşündüm. Ve fazla dikkat çekmemek için dekoltemi 

fularla kapattım.  

Koşan çocukların, konuşan kadınların, yeni gelenlerle selamlaşmak için yerinden 

çekilen sandalyelerin sesleri – arı kovanını andıran bir uğultuyla salonu doldurdu. Misafirlerin 

toplanma esnasında ne tür müzik çaldığını tam olarak hatırlamıyorum. Kulağım Türk 

müziğine henüz alışmadığı için duyduğum her müzik birbirine benziyordu. Kısa bir süre sonra 

daha yüksek sesli bir müzik çalmaya başladı, derken birkaç kadın ortaya çıkıp oynamaya 

başladılar. Karşı karşıya durup dirseklerini kırarak omuzlarını ritmik bir şekilde aşağı yukarı 

hareket ettiriyorlar, parmaklarını şaklatıyorlardı. Kalçalar sağa ve sola zarifçe kıvrılıyor, aynı 

anda bir ayak kalkıp diğeri iniyordu. Sonra kollarını daha yükseğe kaldırıp kendi etraflarında 

döndüler ve ufak adımlar atarak dans eşiyle yer değiştirdiler. Dans – benim gibi yıllarca dans 



5 

 

eğitimi almış biri için - taklit edilemeyecek kadar zor değildi. Oturduğum yerden onları 

izleyerek hareketleri hızlıca öğrendim. Çalan müziğin akılda çok kalıcı bir ritmi vardı.  

On-on beş dakika sonra müziğin tarzı ve ritmi değişti. Daha önce dans edenler 

yerlerine oturdular. Üç genç kadın sahneye çıktı ve serçe parmaklarını birbirine geçirip yan 

yana uyumlu adımlarla dans etmeye başladılar. Sıranın başındaki kadının elinde bir mendil 

vardı. Müziğin ritmine göre sallıyor ve dansın yönünü belirliyordu. Müzik giderek hızlandı. 

Oturanlar masalardan kalkıp dans edenlere katılıyorlardı. Dans sırası çok uzun olunca sarmal 

yay gibi sahnenin ortasının doğru kıvrılıyordu. Bu dansı sirtakiye benzetmiştim ve ilk dans 

gibi bunun da zor olmadığını düşündüm.  

Dansı izlerken yiyecek ve içecek servisinin başladığını fark edemedim. Arkamdan 

garson sert ve laubali bir şekilde önüme bir meyve suyu kutusu, çerez tabağı ve boş bir plastik 

tabak koydu. Gözlerimi danstan ayırıp beyaz gömlekli genç erkek garsonların hızlı adımlarla 

masalar arasında dolaştığını fark ettim. Onlar omuzlarında taşıdıkları tepsilerden masalara 

plastik tabaklar fırlatıyorlardı. Arkalarından gelen diğer garson ise omzunda taşıdığı karton 

kutudan meşrubatları dağıtıyordu. Kişi başına bir meyve suyu kutusu veriyorlardı ve fazla 

veya farklı meyve suyu isteme şansı yoktu.  

Gecenin çok neşeli ve eğlenceli geçtiğini söyleyemem ama birkaç defa beni de dansa 

kaldırdılar. Misafirlerden orta yaşlı kadınların çoğunun oturduğunu ve dans edenleri 

izlediğini, salonun girişinde ise erkeklerin yığıldığını fark ettim. Yedi-sekiz yaşındaki 

çocuklar ortalıkta koşturuyor ve etrafı karıştırıyorlardı. Küçük kız çocukları beyaz gelinliğe 

benzer kabarık etekli elbiselerle arka arkaya meyve sularını içerek etrafta geziniyorlardı. 

Bir anda müzik ve ışık kesildi. Fonogram müzikle birlikte gelin ve damat salona 

girdiler. Gelinin başı kırmızı örtü ile damadın omuzları yeşil örtüyle kaplıydı. Çift salonun 
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etrafından bir tur atıp, sahnenin ortasına daha önce konulan iki sandalyeye oturdular. Müzik 

bittikten sonra canlı org çalmaya başladı. Bir-iki şarkıdan sonra gelin ve damat beyaz örtülü 

masanın arkasına geçip ayakta kaldılar. Misafirler sırayla onlara yaklaşıp tebrik ediyor, 

giysilerine altın ve para takıyorlardı.  Pastanın nasıl kesildiğini hatırlamıyorum ama herkesin 

önüne plastik tabak konuldu. Tabakta birer küçük dilim yaş pasta ve yanında üç-dört plastik 

çatalın olduğunu hatırlıyorum. Pastadan sonra fazla zaman geçmeden insanlar yavaş yavaş 

salonun çıkışına doğru gitmeye başladılar. Anneler çocuklarını yakalamaya çalışırken 

çocuklar eğlenceden uzaklaşmak istemiyor, ortalığı ağlama sesleriyle dolduruyorlardı. 

Geline yakın akrabalar ve arkadaşlar salondan en son çıktılar. Ortalık yavaş yavaş 

tenhalaşmaya başladığında salonun ne kadar kirli ve çöplerle dolu olduğunu fark ettim. 

Garsonlar, misafirlerin gitmesini beklemeden çöpleri toplamaya başladılar. Toplama metodu 

çok tuhaf geldi: Masadan birkaç masa örtüsü alıp salonun ortasında onları açıp topladıkları 

boş meyve suyu kutularını, boş plastik tabakları, kuruyemiş kabuklarını ve pasta kalıntılarını 

bu örtüye silkeleyerek atıyorlardı. 

Ertesi gün kahvaltıdan sonra gelinin evinde önceki günün telaşı devam etti. Ama bu 

sefer ev fazla kalabalık değildi. Sabahleyin gelinin beyaz elbisesi ve duvağı kuaföre 

gönderildi ve ev halkı kendi hazırlıklarına devam etti. Gelin tekrar kuaföre gittikten sonra 

beyaz elbisesini giyip eve döndü. Sokaktan korna sesleri geldi ve damadın gelini almaya 

geldiğini herkes anladı. Olanları ayrıntısıyla hatırlamıyorum ama ev bir anda hareketlendi. 

Herkes dışarıya çıktı. Gelin evden çıkarken belinde kırmızı bir kuşağın olduğunu fark ettim. 

Yanımda duran genç kadına bu kuşağın ne için takıldığını sordum. O, bu kırmızı kuşağın 

gelinin bakire, temiz ve dokunulmamış olduğunu simgelediğini anlattı.  

Bütün sülale evin önünde birkaç toplu fotoğraf çekti ve düğün korteji evlenme 

dairesine doğru yola çıktı. Keçiören Evlendirme Dairesi ve Nikâh Salonunun etrafı 
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kalabalıktı. Bizden önce gelen başka evlenenlerin ve misafirlerin arabaları salonun park yerini 

doldurmuştu. Salonun içi de kalabalıktı. Aynı anda birkaç farklı çift evlenmek için kendi 

sırasını bekliyorlardı.  Evlenme dairesinin işleri fabrikadaki yürüyen banda benziyordu. Nikâh 

salonunun içinde evlenme işlemleri sürerken salonun önünde bulunan bekleme odasında bir 

sonraki gelin-damat ve onların akrabaları sırasını bekliyorlardı. Tıpkı fabrikadaki montaj 

konveyörü gibi, bir çiftin evlenme prosedürleri biter bitmez salonun ön ve arka kapıları aynı 

anda açılıyor ve salondaki misafirler arka kapıdan çıkarken ön kapıdan bir sonraki çiftin 

misafirleri salona girmeye başlıyordu.  

Gecikmiş misafirler salona girerken hoparlörden hareketli müzik çalmaya başladı. 

Gelin ve damat alkışlar eşliğinde yan kapıdan salona girdiler ve sahnede duran büyük masaya 

doğru geçtiler. Masanın arkasındaki kral tahtına benzer iki sandalyeye oturdular. Nikâh töreni 

toplam on beş dakika bile sürmedi. Evet denildi, imzalar atıldı, gelin ve damat karı-koca ilan 

edildi, nikâh memuru ise şiir gibi ezberlediği tebrikler cümlesini söyleyip sahneden çekildi.  

Herkes ayağa kalktı ve alkışlarken gelinle damadı tebrik etti, o anda salonun fotoğrafçısı 

durmadan fotoğraf çekiyordu. Salonun kapıları açıldı ve arkamızdan yeni çiftin misafirleri 

salonu doldurmaya başladılar. Biz ise hızla salonu terk etmek zorunda kaldık.  

Nikâh salonundan çıkınca misafirler yan odaya geçtiler. Tam olarak o yer oda 

sayılmazdı daha çok antreye veya geniş bir koridora benziyordu. Orada misafirler, gelin ve 

damadı ayakta tebrik etmek ve altın veya para takmak için uzun bir kuyruk oluşturdular. Esas 

düğün damadın memleketi Denizli’de olacağı için Ankara’daki çoğu misafir düğüne 

gelemezdi ve kendini borçlu hissetmemek için gelin ve damadı kutlamaya buraya gelmişlerdi. 

Herkes sırayla geline ve damada sarılıp, annesinin ve babasının ellerini sıkıp yan yana durarak 

fotoğraf çektirdi ve ardından hemen salonu terk etti.  
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Gelinle damat manken gibi antrenin ortasında ayakta dururken uzun tebrik sırasından 

epey sıkılmışlardı ama o gün bunun onların vazifesi olduğunu iyi biliyorlardı. Bu yüzden her 

yaklaşana otomatikleşmiş bir gülüşle teşekkür ediyorlar, beraber fotoğraf çektiriyorlar ve 

hemen akabinde bir diğer misafirle ilgilenmeye başlıyorlardı. Tebrik ve takı takma töreni çok 

uzun değildi ama en azından resmî bölümden iki kat daha uzundu. Ben de misafir olduğum 

için çifti kutladım ve onlarla fotoğraf çekildim. Salonun çıkışında beni, sepetten bohçaları 

dağıtan kadın karşıladı ve hiçbir şey söylemeden bana küçük bir bohça uzattı. Dışarıda 

insanlar biraz havadan sudan konuşarak vedalaşıyorlardı. Herkesin işi vardı, herkes kendi 

rutin hayatına geri dönmek için acele ediyordu. Düğün sona ermişti. 
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İKİNCİ BÖLÜM 

 

2. KURAMSAL ÇERÇEVE VE YÖNTEM 

 

2.1. Araştırma Konusu 

Bu araştırma, Ankara’daki (Keçiören, Cebeci, Ulus ve Mamak İlçeleri)  salon 

düğünleri bağlamında yapılan kutlamanın ritüelleştirilme biçimlerini, düğüne dâhil olan 

kişilerin ortaya koyduğu performansları ve salonlarda yapılan düğünlerin paket haline 

getirilişinde göze çarpan akılcılaştırma stratejilerini ele almaktadır. 

 

2.2.Tezin Amacı ve Önemi 

 Salon düğünlerini ele alırken, düğünlerde olup biteni salt betimlemek yerine orada 

düğün servisini sağlayanlar ve düğün hizmetinden yararlananlar arasındaki etkileşimi, örtük 

uzlaşımı ve bu kadar hızlı işleyen akılcılaştırılmış bir düzeneğin tüm akıl dışılıklarına rağmen 

hangi stratejilerle ritüelleştirilebildiğini ortaya koymaya çalıştım.  

Düğün her ne kadar insan yaşantısı içerisinde önemli bir an gibi yansıtılsa da köy 

düğünlerini konu alan birkaç betimleyici çalışmanın haricinde özellikle şehirlerde gerçekleşen 

düğünleri konu alan çalışmalar yok denecek kadar azdır. Salon düğünlerini münferit bir olgu 

olarak ele alan herhangi bir çalışma ile de karşılaşmadım. Oysa bu salonlarda gerçekleşen 

düğünler eğlenme ya da kutlamadan ziyade belirli bir tüketim anlayışını ve rasyonelleştirme 

tarzını da ortaya koyuyordu. Bu çalışmayı yaparken anketlerden elde edeceğim verileri 

nicelleştirerek; salon düğünlerindeki hizmeti satın alan kitlenin profilini ortaya çıkarmak ve 
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birtakım genellemelere varmaktan ziyade; salonda bulunan kişiler arasındaki hiyerarşileri, 

ilişki ağlarını ve salonda düğün esnasında hazırlanan ve sunulan performansları kavramaya ve 

açıklamaya çalıştım. Ankara’nın farklı ilçelerinde yer alan pek çok salon düğününde bizzat 

bulunarak orada gerçekleşen performansları hem ritüelleştirme hem de akılcılaştırma 

stratejileri bağlamında ele almaya gayret gösterdim. Kısacası amacım, aslında başka 

bağlamlarda da tekrarlanan pek çok eylemin, salon düğünü esnasında nasıl ritüelleştirilip  

‘özel’ bir biçime büründürüldüğüne dikkat çekmek bir yandan da paket servis haline gelen bu 

salon düğünlerinin, modernleşmenin kaçınılmaz bir getirisi olan akılcılaştırma sürecinden 

nasiplenmeye çalışırken nasıl akıl dışılaşabileceğini de gözler önüne sermektir.  

 

2.3. Yöntem 

 Tezin yöntemi olarak sosyal antropolojinin araştırma yöntemlerinden biri olan 

etnografi tercih edilmiştir. Etnografi, gündelik hayatın onu yaşayanlarca nasıl 

anlamlandırıldığına odaklanan bir nitel araştırma yöntemidir. Araştırmacı, alan araştırması 

yaparken zaman zaman gözlemi kendisine yöneltir ve alana dair çözümlemesini yaparken bir 

taraftan da kendi hikâyesini yeniden kurgular ve yaptığı gözlemlerde kendi deneyimlerini ve 

kendi anlamlarını da yansıtır.  

Araştırma antropoloğun dışında anlamsız kalır ve aynı araştırmaya bakan başka bir 

antropolog farklı yorumlarda bulunabilir. Araştırma yaparken antropolog herhangi bir 

hipoteze dayanmaz ve sayısal bir takım verileri kullanmaz çünkü araştırma esnasında amaç 

rakamlara ulaşmak değil; alanda gördüklerini kendi deneyimledikleri ile harmanlayıp yeni bir 

anlam üretmektir. Nitel araştırmada iki teknik kullanılır: görüşme ve gözlem. Bu iki teknik 

birbirini tamamlar. Çünkü gözlemlenen olayı doğru yorumlayabilmek için araştırmaya konu 
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olan toplumun bu olayın arkasında gizlediği anlamı kavramak için kişilerle görüşmeye ihtiyaç 

vardır. Böylece araştırmacı, araştırdığı toplumun içinden toplumun hayata bakışı ve hayatının 

anlamını çıkarmaya çalışır. Araştırmacı, kişilerin söylediklerinden davranışlarını yönlendiren 

gerçekleri ortaya çıkarmayı hedefler. Anlatılanın inandırıcı gelmediği durumlarda bir kez 

daha gözleme yönelir ve bu döngü araştırma süresince devam eder
2
. 

 Ben gelir gelmez dikkatimi çeken, gördükten sonraki hislerimi ve şaşkınlıklarımı hala 

çok canlı olarak hatırlayabildiğim bir olayı özellikle çalışmak istedim. Bir süredir (altı sene) 

yabancı bir kültürün içinde yaşayan biri olarak dışarıdan gören bir kişinin bakış açısıyla bu 

ülkeye ait bir olayı – yani salon düğününü – tüm katmanları ile anlamaya çalışacaktım. 

 Çalışma yaparken düğün salonu içinde birbiri ile yer yer çatışan ama aynı zamanda 

birbirine muhtaç olan farklı iki taraf gördüm; düğün sahibi ve düğüne gelen misafirler 

arasında ya da düğün salonunun yöneticisi ve çalışanlar ile düğün yapan sahibi arasında... Bu 

etkileşim karşıtlıkları düğün performansı esnasında ortaya çıkmaya başladı. Çalışmaya 

başlarken hiçbir tarafa ait olmak istemedim fakat yabancı olunca konuşma esnasında her grup 

beni yakın görüp kendi tarafına çekmeye çalıştı. Böylece ben bazen salon çalışanlarının ve 

yöneticilerinin tarafına bazen misafirler ve düğün sahibinin tarafına kendimi daha yakın 

buldum çünkü her taraf yabancı araştırmacıya kendi hikâyesini duyurmak ve aktarmak istedi. 

Salon yöneticisi ile sohbet esnasında başka salonlarla ilgili bilgi ve referans alıp başka salona 

ulaşım sağlamış oldum. Aynı şekilde misafirler benim araştırma yaptığımı öğrenirken beni 

akrabalarının veya kendi ailelerinin düğününe çağırdılar. Böylece yabancı olmam ve Türkçe 

konuşabilmem araştırma esnasında benim en büyük avantajım oldu.  

Tez çalışmasının bütünü düşünüldüğünde, saha çalışması ve hiç tanımadığım insanlar 

ile temas kurmak en heyecanlı aşama idi. Sahada beni en çok zorlayan kısım ise – not tutup 

                                                           
2
 Atkinson, Paul, (2008), Ethnography : Principles in Practice, Taylor & Francis Ltd.,ss.38-40. 
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onları metne dökülebilmekti. Kendi kültürünün dışında çalışan antropolog olarak bütün günü 

gözlem yaparak geçirirdim ve sahada çalıştığım süreç benim için bir mesai gibi idi
3
. Fakat geç 

vakit sahadan döndükten sonra sabahlayıp gözlemlerimi yazıya geçirmek de benim için 

olanaksızdı. Bütün gün boyunca yoğun bir iletişime maruz kaldıktan sonra kafamdaki bilgileri 

düzgün bir şekilde metne dökmekse neredeyse imkânsızdı. Bu yüzden sahada çalıştığım ilk 

günler sadece kısa notlar (salonun iç tasarımı ve misafirlerinin oturma planı, düğün akışı ve 

müzikte yakalanan sözleri) tutup, kendi basit küçük fotoğraf makinemle kısa video 

çekebildim. Saha çalışması ilerledikçe videodan ziyade fotoğraflardan daha çok verim 

alabileceğimi düşündüm ve yeni bir yarı profesyonel fotoğraf makinesi alarak düğünlere 

fotoğrafçının objektifinden bakmaya karar verdim. Fotoğraflarla birlikte insanların bedensel 

performanslarına, mimiklerine, duruşlarına ve bakışlarına odaklanmaya başladım. 

Bu araştırma toplam on dokuz ay (Mart 2013-Eylül 2014) sürmüş olup, ağırlıklı olarak 

Ankara’nın Keçiören, Cebeci, Ulus ve Mamak bölgelerinde gerçekleşti. Araştırma bölgesini 

seçerken Ankara’nın eski yerleşim yerlerinden birkaç mahalle seçtim. Orada bulunan düğün 

salonlarının listesini oluşturup rastgele birkaç yere gittim. En verimli araştırma yapabileceğim 

sekiz salon belirleyerek onlar üzerine yoğunlaştım. Bunların yanında Mustafa Kemal Bulvarı 

(MKB: Demirtepe ve Maltepe arasında), Pursaklar, Etimesgut (Sincan-Elvankent) 

bölgelerinde de gözlem yapmak üzere salon düğünlerini ziyaret ettim. Fakat farklı 

düğünlerden de fikir sahibi olabilmek maksadıyla Çankaya ve İncek tarafındaki otel 

düğünlerine ve Bala’da köy düğününe gittim. Araştırma esnasında toplam yirmi altı düğün 

salonu ziyaret ettim ancak araştırma materyallerini Keçiören, Cebeci, Ulus ve Mamak 

bölgesinde bulunan salonlardan topladım. Araştırmam boyunca yaklaşık beş bin fotoğraf, 

yirmi video çekimi ve müzik kaydı topladım. Bu materyale dayanarak hikâyeci etnografya 

                                                           
3
 Emerson, Robert M., Fretz, Rachel I. & Shaw, Linda L., (2008), Bütün Yönleriyle Alan Çalışması: Etnografik 

Alan Notları Yazımı, çev. A. Erkan Koca, Birleşik Yayınları, ss.58-59.  
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bölümünü yazdım. Araştırdığım salon düğünü fenomenini çözümlerken Ritüel ve 

Ritüelleştirme Teorisi, Performans ve Modern Toplumun Akılcılık Teorisi’ni kullandım.   

2.4. Salon Düğünü Üzerine Birkaç Fikir 

Ankara’da tanık olduğum temsil biçimi, salonda kutlanan düğündü veya kısacası 

“salon düğünü” idi.  İlk bakışta kaotik ve karmaşık görünen bu gürültülü ve kalabalık ortamın 

arkasında aslında bir düzen vardır. Belki de sadece ben, yabancı olduğumdan dolayı, neyle 

karşılaşacağımı bilmiyordum. Benim dışımda herkes bir sonraki adım ve hareketin nasıl 

olacağını ve ne için yapılacağını biliyordu. Bu karmaşık görünen ortam en başından beri belli 

bir yöne doğru ilerliyordu. Tüm aşamaları ve sonu içindekiler tarafından bilinir ya da en 

azından tahmin edilebilirdi. Ama benim karşılaştığım olay sadece bir düğün değildi. 

Hesaplanabilirliğin dayattığı tek düzeliği, abartı öğelerin üst üste yığılması suretiyle 

ritüelleştirmiş, toplumsal hiyerarşilerin korunduğu, mücadele ve müzakere edildiği bir 

performanslar bütünü olan salon düğünüydü. Tam da bu niteliklerinden dolayı salon 

düğününü özel bir kavram olarak yeniden düşünmekte fayda var denilebilir. Çünkü bu ne 

geleneksel (köy) ne de modern (otel) düğününü tanımlayan bir kavram. Daha çok bu ikisinin 

ortasında kalmış her ikisinden izler taşıyıp her ikisine has olan ritüelleştirme stratejilerini de 

bünyesinde barındıran, köyden kent yaşantısına geç(eme)miş insanlara sunulan melez ve 

hesaplı bir hizmet paketidir.  

Köy düğünlerine bakıldığında genelde açık havada, sokağa kurulmuş masalarda 

misafirler, köy kadınlarının yapmış oldukları yemekleri diledikleri kadar yedikten sonra halk 

oyunları oynarlar
4
. Eskisi gibi düğün üç veya beş gün sürmese de düğünün kutlandığı günde 

zaman sınırı yok, düğün öğlen başlayıp gece yarısından çok sonra biter. Düğünün kutlandığı 

belli bir mekân yoktur çünkü sofralar sokağa kurulur ve davet kâğıt üzerinde değil sözle 

                                                           
4
 Pierce, Joe E., (2003), Bir Türk Köyünde Yaşam, Epsilon, s.44. 
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iletilir. Düğün bir yere ait değildir çünkü bütün köye açık olur ve bütün köy ona katılır. 

Dolayısıyla misafirler düğüne seçerek çağırılmaz, herkes oraya girebilir. Sofra ve düğündeki 

yiyecekler iyi konukseverliğin bir göstergesi olarak köydeki düğünün en önemli unsurudur
5
. 

Düğün sofrasına tam teşekküllü yemek pişirilir, yemek dışarıdan gelmez damadın ve damadın 

akrabalarının evinde pişirilir. Yemeklerle birlikte içki de içilir. İçki köylüler tarafından hoş 

karşılanmadığından
6
 içki gizli içilir ama düğünün ilerlemesiyle birlikte içkiler sofranın 

altından açığa çıkarılır ve içmeye açıkta devam edilir. Sofradaki yemekler misafirlerin karnını 

tıka basa doğurmak için yapılır dolaysıyla çeşidi bol ve et ağırlıklı yemekler olur. Yemeklerin 

ekstra bir özelliği yoktur ama zahmetli ve pişirmesi uzun süren yemekler yapılır. Yemeklerin 

en önemli özelliği zarif ve göze hoş durması değil doyurucu ve besleyici olması. Çünkü tok 

misafirler güzel eğelenir ve düğün hakkında hikâyeler daha uzun anlatılır. Yemekten sonra 

gelen tatlılar genelde yaş pasta gibi değil daha çok geleneksel şerbetli tatlılardan: baklava, 

bülbülyuvası ve kemalpaşa gibi… Tatlı, köye ve aile durumuna göre değişir ama genelde köy 

kadınları tarafından bayram zamanlarında yapılan tatlılardan olur. Tatlıların bol şerbetli 

olması, genç çiftlerin hayatının da şerbet gibi tatlı olacağına dair bir inancı destekler
7
. Köy 

düğünündeki müzik çeşitli çalgılar ve geleneksel davul ve zurna tarafından çalınır. Köydeki 

halk yerine göre yöresel dans eder, halk oyunları oynar. Durum köyden köye değişir ama 

genellikle kadınlar ve erkekler aynı düğün mekânını paylaşmasına rağmen ayrı ayrı dans 

ederler. Karşılıklı dans edenler gelin veya damadın annesi-babası ve ailelerinin büyükleri 

olabilir veya farklı cinsiyete mensup akrabalar olmalıdır. Kıyafet ve kostüm konusunda köylü 

erkekler çok özen göstermek yerine daha az giyilmiş veya temiz kıyafetler tercih ederler. 

Köylü kadınlarda da bu durum aynıdır fakat gündelik hayatta çok sık giyilemeyen altın 

kolyeler ve bilezikler takılır, başında oyalı veya altın yaşmaklar olur. Köylü kadınlarının 

giysileri gündelik hayattaki giysilerle çok büyük fark göstermez sadece daha temiz veya 

                                                           
5
 Pierce, Joe E., (2003), Bir Türk Köyünde Yaşam, Epsilon, s. 45. 

6
 İbid, s. 48. 

7
 Muğla ilçesinde Yatağan köyündeki düğün izlemesi ve sohbet etmesinde öğrendim. 
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pahalı kumaştan dikilmiş olur. Gelin ve damadın aileleri hariç... Bu iki aile mensupları daha 

güzel ve görkemli giyinir fakat giysi çok açık veya abartılı olmaz. Düğünün belli bir 

sıralaması vardır ve bu sıralamayı köydeki büyükler (yaşlılar) bilir ve takip ederler. Ama bu 

sıralama daha çok aşamaya benzer: Gelin ve damat taraflarının bohça değiştirmesi, kına 

yakma, gelin alma ve düğünün şenliği. Ama düğün şenliğinin sıralaması çok net değildir, 

yemeklerle birlikte oyunlar da başlar. Tabii ki yemek sıralamasında ana yemeklerden sonra 

tatlı gelir ama tatlı zamanında gelmiş, geç kalmış misafirlere sıfırdan sofra kurup yemek 

verilir. Yani köy düğününde sıralama ve zaman sınırlaması daha belirgin ve durumsal olur, 

düğün sıralaması değil daha çok aşamaları olur.  

Tabii ki her düğün gibi köy düğününün de belli sebepleri vardır. İlki bu genç kadın ve 

erkeği karı-koca ilan etmek ve bu durumu topluluk önünde duyurmak ve böylece kurulan 

ilişkiyi meşrulaştırmaktır. İkinci neden, genç çiftlerin geleceği için bütün köyden maddi ve 

manevi destek beklenmesidir. Eskiden köyde nakit para daha ender bulunduğundan düğüne 

gelen misafirler gençlerin kullanabileceği ev eşyaları ve ziynet eşyaları olmak üzere çeşitli 

hediyeler getirilirdi. Geçimlik ekonominin sona ermesiyle birlikte köyde para dönüşü daha 

aktif olmuştur ve düğünlerde çeşitli hediyeler yerine para veya altın verilmeye başlanmıştır. 

Ve üçüncü bir sebep olarak da köy için bu bir eğlenme ve şenlik zamanıdır. Köylülerin 

günlerce tarlada, ekimle uğraştığı dönemlerde hafta sonu ve bayram kavramı yoktur. Ayrıca 

sosyal hayat açısından köy daha sınırlı seçeneklere sahip olduğundan düğün, nişan, kına gibi 

olaylar bir tür eğlencedir. Bu tür kutlamalarda eğlenilir, haberler paylaşılır, hasat bitiminin 

yorgunluğu atılır.   

Kentlerde ise hayat daha katı ve belirli kurallara bağlanmıştır, daha çok şahsın ve 

çekirdek ailenin özel alanı korunmaktadır. Ayrıca kente mahsus olan iki kavram: yer ve 

zaman sıkıntısı da pratikleri şekillendirmektedir. Şehirlerde köyün aksine alan ve zaman 
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kısıtlı ve sosyal-kültürel farklılık ve çeşitlilik ise fazladır. Bu nedenle şehirde ortaya çıkan 

düğünler köy düğününe nazaran belirli bir sıra ve düzene sadıktır. Günümüzde bu tarz 

düğünler otellerde yapılır. Mekân olarak otelin seçilme sebebi otelde alkol ve yiyecek 

servisinin, düğüne uygun ve her zevke hitap edebilecek çeşitli süslemelerin ve isteğe bağlı 

müzisyen ekibinin olmasıdır. Ayrıca şehirliler sosyal hayatlarının kapalı mekânlarda 

geçmesine alışkındırlar ve sabit bir ortamda hareket etmek iş akışını kolaylaştırmakta, 

öngörülebilirliği artırmaktadır. Ayrıca kapalı alana giriş yapan insanları kontrol ederek 

istenmeyen insanları dışarıda tutma kolaylığı da vardır
8
. Tüm bunlara ek olarak, kapalı bir 

ortamda bulunan insanların dikkatini ve hareketlerini yönlendirmek daha kolaydır.  

Modern düğün daha çok formalite içerir – mesela davetiye, misafirlerin toplanma 

zaman, misafirlerin kıyafeti (abiye ve takım elbiseler), verilen yiyecek ve çalınan müzik türü. 

Ayrıca düğünün net bir başlangıç ve bitiş saati vardır. Çünkü mekân belli saatler arasında 

kiralanır ve bu saatler arasında mekân komple düğündeki misafirlere aittir. Ayrıca oteldeki 

düğünler geniş yelpaze seçenekleri sunar: yemek çeşitleri boldur (kokteyl, alkolsüz yemek, 

alkollü yemek menüsü), menünün içinde değişikliklerin yapılma şansı vardır, çünkü menüler 

mekânı süslemek için kullanılan renkler ve süsler, sahnede çalınan müzik türü gibi unsurlar 

siparişi verene göre değiştirilebilir. Ayrıca düğünün süreceği saat de isteğe göre değişebilir. 

Ama sözleşme yapıldıktan sonra hiçbir maddede değişiklik kabul edilemez. Ve düğün 

planlandığı gibi gitmek zorundadır. 

Modern düğüne gelen misafirlerin kıyafetleri, kadınların saç ve makyajları özenle 

seçilir ve yapılır. Bu davranışlar kent hayatında düğünün önemli bir yeri olduğunu gösterir ve 

düğün toplumsal bir faaliyet olarak algılanır. Tabi ki düğün türünden bağımsız olarak her 

düğünün ortak ve temel sebepleri de vardır. Bu ortak nedenler daha önce köy düğününde de 
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belirtildiği gibi meşrulaştırma, parasal destekten ziyade varlık gösterme amaçlıdır. Modern 

düğün de ailenin maddi gücünü ve başarısını göstermek için kullanılan bir faaliyettir. Bu 

nedenle de bu faaliyete ihtimam ve ilgi gösterilir. Eğlence ve şenlik boyutu ise köy düğününe 

göre daha azdır, çünkü şehirde düğün daha resmî ve hukuki bir anlam taşır.   

Fakat araştırdığımız düğün türü – salon düğünü, ne köy türü (geleneksel) düğüne ne de 

şehir (modern) türüne benzemektedir. Salon düğünleri iki kavram arasında kalmış; köyden 

kente göç eden sosyal gruplar arasında ortaya çıkmış ve yaygınlaşmıştır. Köy (geleneksel) 

ortamından kopan ama şehir ortamına henüz uyum sağlayamayan sosyal tabaka, şehir 

kültürüne kaynaşmaya çalışırken aynı zamanda köy kültürünün gerektirdiği davranışları da 

sürdürebilmek için yeni bir düğün türü yaratmaya ihtiyaç duyar. Köy kadar geniş, yemekli ve 

uzun süren düğünler yapma imkânı olmadığından şehir şartları içerisinde düğün yapmak için 

salon düğünü yeni bir usul olarak yaratılmıştır.  

Bu çalışmada, alandaki gözlemleri ele alırken birkaç önemli kavram ve yaklaşımdan 

yararlanılmıştır: düğün esnasında yaşanan olayların ritüelleştirilmesi; salon düğününde özel 

bir dizi performans sergileniyor olması ve salon düğününün tüketim toplumunun 

McDonaldlaştırılmasının bir parçası olması farklı teorilerle desteklenmeye çalışılmıştır. Bu 

bağlamda, ilk önce salon düğününün nasıl bir ritüelleştirme eylemi olduğu, sonra bir 

performans açısından aktörler arasındaki etkileşim ve son olarak da tüketim toplumuna ait 

paketlenmiş bir hizmet olarak salon düğününün değerlendirmesi yapılmıştır.  

2.5. Ritüel ve Ritüelleştirme: Yeterince Ritüelleştirebildik mi? 

Johan Huizinga’nın düşüncelerinden başlayıp XX. yüzyıl boyunca çağdaş insan 

toplumu oyun seyrinde oluşturulmuş ve oyunla desteklenmiş olarak düşünülür
9
. Bu kavrama 
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göre oyun süreç olarak değil daha çok felsefi ilke olarak görülür. Fakat oyun başta ciddi 

olmayan bir eylem olduğundan oluşturucu fenomen olarak ele alınmaz. Bu yüzden oyunu, 

toplumsal yaşamın tüm alanlarını kapsayan bir ritüel olarak ele almak daha mantıklı olur. 

Bazen insanoğlu, rasyonel, iktisadi, siyasal veya oynayan bir varlık olarak görülür. Ancak 

aynı zamanda insan ritüelleştiren ve ritüelleştirilme stratejilerine maruz kalan bir varlık olarak 

da incelenebilir. Ritüelin bir kavram olarak ortaya çıkış sürecinde farklı yaklaşımlar söz 

konusudur. Pek çok araştırmacı ritüel kavramıyla dini düşüncelerin ve duygusal deneyimlerin 

önceliğini vurguladılar
10

. Bu çalışmalarda ritüel ve kutsallık arasında olduğu varsayılan ilişki 

üzerinde duruldu. Durkheim’a göre ise ritüeller toplumsal bütünleşmede açısından önemli bir 

yere sahipti. Durkheim’ın tezinin en basit biçimi, ritüelin konsensüs ve sosyal dayanışma 

sağlaması üzerine kuruludur
11

. Derrida’ya göre ise ritüel, faaliyet alanı seçmez ve her yerde 

bulunur
12

. Ritüel ile ilgili literatürde, ritüelin sosyal düzenin sembolik bir modeli olduğu da 

iddia edilir. Ritüel hakkında bir diğer tez de gerçeklik tezi olarak ifade edilebilir. Geertz, T. 

Turner, Douglas ve Lukes için ritüel, değer yapılarını ve ideal ilişkileri modeller. Ritüel 

sosyal düzenin sembolik bir modelidir. Ancak burada ritüelin nasıl kontrol sağladığı değil,  

sosyal normları, içselleştirilmeleri nasıl temsil ettiği üzerinde durulur. Ritüel aracılığıyla 

etraftaki kaos öngörülebilir, tahmin edilebilir ve üzerinde kontrol altına alınabilir. Ritüel, 

makro düzeydeki olayların taklidini mikro düzeyde yaparak eylemlerin sıralamasını belirtir. 

Yapı ve anti yapının bir diyalektiği olarak ritüel, periyodik olarak zorunlu olanı, arzu edilir 

olana dönüştüren bir mekanizma biçiminde işler. Sonuç olarak çatışmanın çözülmesi de 

sosyal dengeyi beraberinde getirir
13

.  
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Ritüel Turner’a göre, insan toplumunu anlamanın anahtarıdır
14

. Ritüel, insan 

toplumunun yeni değişimleri kabul etmeyi kolaylaştıran ve toplumu yeni şartlara adapte eden 

tertibattır. İnsanlar statü değişimini ritüel aracılığıyla gerçekleştirirler. Ritüel bu değişimin 

daha kolay ve kabul edilir hale getirilmesini amaçlar. Fakat ritüel insan hayatında sadece 

önemli değişimleri veya geçiş dönemlerini işaret etmez, gündelik hayatın vazgeçilmez bir 

parçasıdır da. ‘Ritüel, bizim dünyamızı yapısallaştırma ve yorumlama yöntemimizdir’
15

. 

Başka bir deyişte, ritüel hala en etkili sosyal dengeleme ve sabitleme yöntemidir.  

Geertz, fonksiyonalizmin sosyal çatışmayı bir çözülme olarak görme ve sosyolojik ve 

kültürel süreçleri birbirine indirgeme eğilimine karşı çıkar ve fonksiyonalizmin sosyal 

değişme süreçlerini açıklamadaki yetersizliği üzerinde durur. Ritüel için kastettiğimiz şeyler 

değil yaptığımız şeyler daha önemlidir. Ayrıca ritüeli izleyen kişi için de, ritüelin içinde 

olmadığı halde ritüelin bir anlamı ve değeri vardır
16

. Aksi takdirde dışarıdan ritüel anlamsız 

hareketlerin dizisidir. Çünkü aynı eylem farklı kültürlerde (yorumlama sistemi olarak) farklı 

yorumlanabilir. Biz her şeyden önce kendi sosyal pratiklerimiz çerçevesinde bu eylemi 

yorumluyoruzdur. Düğün de bu bağlamda yorumlanabilir. Düğün, iki kişinin aile kurmasını 

meşrulaştırma eylemidir. Türkiye’de ve Rusya’da bu sosyal eylem mevcuttur. Fakat olayın 

toplumsal yorumlaması farklıdır; Rusya’da düğün yemekli-içkili bir festival iken Türkiye’de 

bu mecburi borcu kapatma olayıdır.   

Tekrar toparlarsak sosyal bilimler literatüründe, ritüele dair pek çok tanım mevcuttur. 

- Ritüel, bir eylemin takıntılı hale getirilmesidir; 

- Ritüel, sıkı algoritmik ilkesi üzerine inşa edilmiştir; 
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- Ritüel, faaliyet alanı seçmez ve her yerde bulunur; 

- Ritüel, medeniyet standardıdır; 

- Ritüel, streotiplenmiş eylemler ve jestler dizisidir; 

- Ritüel, günlük zorunluluktur; 

- Ritüel, sosyal uygulama (Social Practice) formudur; 

- Ritüel, kendini gerçekleştirmenin sembolik formudur; 

- Toplumun içinde ritüel bütünleştirici bir mekanizma ve senkronik bir güçtür. 

Fakat bu araştırmada salon düğünü bir ritüel olarak ele alınmamıştır. Bell
17

’in ortaya 

atmış olduğu kavramsallaştırma göz önünde bulundurularak, akıldışı bir takım uygulamalar da 

dahil edilerek ritüelleştirme stratejilerinin salon düğünlerinde ifade edilme biçimlerine 

odaklanılmaya çalışılmıştır. Bu noktada, tez çalışması bir açıdan olayın bizzat içerisinde yer 

alanların hangi anlamlandırmalarla hareket ettiği ve ne türden hiyerarşilerin bu süreçte etkili 

olduğu üzerinedir. Bell, ritüel üzerine yapılan çalışmalarda düşünce ve eylemin ayrıştırıldığını 

belirterek daha önceki teorisyenleri eleştirir. Ona göre, ritüel davranışının anlamı onun 

tamamen ayrı bir eyleme biçimi olmasında yatmaz,  diğer etkinliklere göre kendisini nasıl 

farklı kıldığında yatar. Bu açıdan bakıldığında ritüel olarak ele alınan eylem aslında 

hayatımızdaki diğer eylemlerden pek de farklı değildir. Pek çok ortamda dans edilebilir, 

beraber yemek yenilebilir, hediye alıp verilebilir. Ritüel gündelik hayatımızın ayrılmaz bir 

parçasıdır. Gündelik hayat, sosyal pratiklerinden ve sosyal aktörlerden oluşturur. Fakat sosyal 

pratikler sosyal aktörler tarafından oluşturulmaz sadece tekrar canlandırılır
18

. Sosyal pratikler 
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veya rutinler, gündelik sosyal faaliyet esnasında alışılmış biçimde gerçekleştirilen 

eylemlerdir. Ve sosyal aktörler bu sosyal pratikleri (rutinleri) ritüelleştirir. Böylece gündelik 

hayatta sosyal eylemlerin ritüelleşmesi ortaya çıkar. Sosyal pratiklerin ritüelleştirilmesi 

eylemlerin dizisini belirli bir hale getirdiği için ferdin aynı sorunları yeni yöntemlerle 

çözümlemesine gerek kalmaz ve ferde hayat dünyasının sabit olduğu hissini verir. 

Salon düğünü gündelik hayatımızda yer alan ritüelleştirilmiş eylemlerden biridir. Ele 

aldığımız düğün şekli – salon düğünü – toplumun son otuz yıldır hızlanıp artan köyden şehre 

göç süreciyle birlikte ortaya çıkar. Eski görünen gelenek aslında nispeten yenidir. Ve 

gelenekten ziyade ritüelleşmiş bir eylemdir. Bu fikri kanıtlamak için ritüelleştirme 

stratejilerinin salon düğününde nasıl gerçekleştiğine bakabiliriz. 

İlk önce salon düğününün en önemli unsuru mekândır, yani salon. Salon düğünü 

sadece bu salonun içinde gerçekleşir ve dışarıya çıktığında kendi anlamını kaybeder. Yani 

salon düğünü kavramı yere (salona) bağlıdır. Zaman açısından, salon düğünü kısıtlıdır; kesin 

bir başlangıç ve bitiş saati vardır. Bu saati aşan düğün sahipleri sıkıntı yaşayabilir çünkü 

onların düğününden hemen sonra bir sonraki düğünün süresi başlar. Düğün esnasında 

eylemler sıkışık bir program halinde gerçekleşir ve düğünün sonunda varacağı nokta bellidir. 

Düğünde gerçekleşmesi gereken eylem sayısı ve sıralaması baştan bellidir: Misafirler toplanır, 

gelin-damat giriş yapar, ilk dans yapılır, dans yapılır, takı takılır ve tebrikler kabul edilir, 

pasta kesilir ve misafirler salonu terk ederler. Düğün esnasında pasta gelin-damadın 

çıkışından önce olmaz. Eylemlerin sıralaması sert ve bellidir. Ayrıca düğün esnasında hangi 

eylemlerle karşılaşılacağını ve düğünün sonunda nereye varacağını herkes bilir. Düğünün 

sonunda gelin- damat karı-koca ilan edilir ve herkes düğüne gelerek bu eylemin 

onaylanmasını kabul eder.  Böylece düğünde en önemli unsurların sabit olduğunu 

söyleyebiliriz. 
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Fakat düğünde yer alan eylemler düğün dışında ele alındığında rutin hayatta yapılan 

eylemlerdir. Mesela, yemek, dans, altın, kıyafet v.s. Fakat bu eylemler düğün esnasında 

ritüelleştirilerek önemli hale getirilir. Salon düğünündeki yemekler yemek olarak verilmez. 

Onlar her şeyden önemlisi ikramdır. Bu basitleştirilmiş haliyle köy düğünündeki şölen 

sofrasını simgeler. Şehir şartlarında salon düğününde yemekli düğün verebilme şansı olmadığı 

için onun yerine ikram (kuru pasta ve kabuklu kuruyemiş) gelir. Bu basit gıda malzemeleri 

düğün salonunda ve düğün esnasında verildiğinde başka anlamlar kazanır, cömertliği ifade 

eder. 

 

Resim 1: Düğünde ikram 

Dansın da aynı şekilde ritüelleştirildiğini ileri sürebiliriz. Düğün esnasında dans bir 

mutluluk göstergesidir. Aynı dans arkadaş ortamında aynı anlamı taşımayabilir. Daha önce 

söylendiği gibi düğünde dans ederken misafirler veya düğün sahipleri gerçek anlamda mutlu 

olmayabilir, dans etmek için hevesli olmayabilir. Fakat ritüel esnasında dans edenlerin 

hissettiği duygular önemli değildir
19

. Bu noktada ritüelin tiyatrodan farklı olduğunu 
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görebiliriz çünkü tiyatroda söylenen ifade değil söylenenin tonu yani taşıdığı ima daha 

önemlidir. Ritüelde ise sosyal aktörün ifadesi veya eylem arkasından söylemek istediği şeyler 

değil ifadenin veya eylemin kendisi önemlidir
20

. Bu yüzden düğün esnasında misafirler dans 

ederken düğün organizasyonundan memnun kaldıklarını; düğün sahibi ise ‘aldıkları’ gelinden 

memnun kaldıklarını öne sürerler.  

Kıyafet, bir başka ritüelleşmiş kavramdır. Gelinin kabarık beyaz elbisesi, damadın 

rugan ayakkabıları ve papyonlu saten parlaklığındaki takım elbisesi; gelin ve damadın 

akrabalarının uzun abiyeler ve takım elbiseler giymesi – bunlar düğüne ait ve düğüne özgü 

olan şeylerdir. Hatta bazı nitelikleriyle özelikle salon düğününe ait oldukları iddia edilebilir. 

Ne kadar kabarık ve parlak kıyafet giyilmişse, düğünün o kadar muazzam ve muhteşem 

olduğuna inanılır. Benzer bir şekilde farklı sosyal ritüellerde de kıyafetlerin özelleşmesine 

rastlamak mümkündür. Yani düğüne katılanlardan hiç biri, kıyafetlerin neden o kadar parlak 

ve abartılı olması gerektiğini bilmez ama böyle olması gerektiğine inanır.  

Ama salon düğününde sadece nesneler ritüelleştirilmiş değildir, beden ve bedene ait 

olan şeyler de ritüelleştirilir. Salonun içindeki oturma şekilleri ve cinsiyete dayalı oturma 

bölümlerinin oluşması da bu bağlamda ele alınabilir. İnsanların duygularını ifade ediş şekilleri 

ve düğün esnasında hissedilmesi gereken duygular da önceden şekillenmiştir. Bilgi sahibi 

olmayan ve yabancı bir izleyici için düğün salonundaki oturma şekli düzensiz ve 

kendiliğinden oluşmuş gibi görünür. Fakat aslında salondaki oturma şekli iki farklı faktöre 

dayanır: misafirlerin kimin tarafından geldiğine ve misafirlerin hangi cinsiyet ve yaş grubuna 

ait olduğuna. İlk önce kapıdan sahneye doğru, düğün salonunun ortasından geçen yol, mekânı 

ikiye böler. Genelde bir tarafta gelinin akrabaları, diğer tarafta da damadın akrabaları oturur. 

Misafirler tanıdıklarını görünce onların yanında yer almaya çalışırlar. Fakat bu durumun bir 
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diğer nedeni iki tarafın arasında varolan gizli rekabeti ve karşıtlığı ortaya çıkarmasıdır. 

Düğünün başında genelde erkek-kadın karışık oturur (tabi ki kendi aile içinde karışık) ama 

yine de erkekler daha çok duvar dibindeki yerleri tercih ederler. Bu sahnede erkeklerin dış 

kısma ait olduğu; kadınların ise iç kısma ait olduğu varsayımı görünür olmaktadır. 

Düğün başladıktan sonra erkekler düğün salonunun dışında veya düğün salonunun 

kapısının önünde yer alırlar. Kadınlar ise salonun içinde kalırlar ve dışarıya çıkmalarına hoş 

gözle bakılmaz. Özelikle bodrum katında bulunan düğün salonlarında loca şeklinde bir balkon 

bulunur. Bu balkondan kendini göstermeden sahnede ve salonda neler olduğunu izlemek 

mümkündür. Bu tarz balkonlar gençlerin toplantı mekânı olurlar. Balkon U-şeklinde 

olduğundan genç erkeklerin bir tarafta, genç kadınların ise karşı tarafta toplandığını görülür. 

Sadece çocuklara düğün salonunun her yerine giriş açıktır. Çocukların sosyal teşkilatın 

sorumluluğuna komple entegre olması beklenmediğinden düğündeki ritüel kurallarından da 

muaftırlar. Fakat çocukların kıyafetlerini (küçük kız çocuklara kabarık beyaz elbise, küçük 

erkek çocuklara damatlığa benzer takım elbise) dikkate alırsak çocukların ilerde bu sosyal 

rutine dâhil olmasının provasının yapıldığı da görülebilmektedir. 

Toplumsal cinsiyetin görünür kılındığı ritüelleştirme tarzları olarak gelin ve gelinle 

ilgili kavramlaştırmalara bakıldığında ise düğün salonundaki bu cinsiyetçi yapıyı gözler 

önüne seren pek çok detay olduğu görülür. Bu hiyerarşiyi örtük biçimde nesnelerin ve salon 

yerlerinin isminde görürüz: gelin masası, gelin odası, gelin yolu, gelin çiçekleri gibi kelimeler 

gelinin bu ritüelin merkezi olarak tasarlandığını düşündürür. Fakat merkezde duran kişinin 

düğün esnasında pek söz hakkı yoktur. Bu noktada, düğünün aslında kadın mübadelesinin
21

 

bir tezahürü olduğu ve isimlendirmelerin geline atfen yapılmasının da bu durumu işaret ettiği 

söylenebilir. Ayrıca gelinin çok dans etmesi veya aşırı mutlu ve konuşkan görünmesini hoş 

                                                           
21

 Levi-Strauss, Claude, (1969), The Elementary Structures of Kinship, Boston: Beacon Press. 



25 

 

karşılanmaz. Geline daha masum ve çekingen bir rol biçilmiş olduğunu görürüz. Hatta bunu 

‘Gelin düğünde çok zıplamaz’, ‘Gelin ağırbaşlı olur’ gibi ifadelerden anlamak mümkündür. 

Bu hareket kısıtlaması sadece geline yönelik değil yeni evlenen genç kadınlara yönelik de 

çalışır. Genç, yeni evlenen kadınlar düğünde takılan bilezikleri takıp salonun ortasına doğru 

otururlar fakat neredeyse hiç dansa kalkmazlar. Onların salonun ortasında oturmasının sebebi 

takılan altınları herkese göstermesi; dansa kalkmaması ise artık evli bir kadın olup ağır başlı 

ve namuslu olduğunu göstermesidir.  

Herhangi bir toplumsal eylem gibi salon düğününün de belirli, gizli veya açık 

hedefleri vardır. Ve bu hedeflere ulaşılıp ulaşılmadığını takip etmek için düğünde teknolojiler 

kullanır. Yani salon düğünü teknolojikleşmiştir. Düğünde misafirlerin klişeleşmiş 

tebriklerinden dolayı misafirlerin düğünden ne derece memnun kaldığı anlaşılmaz. Ayrıca 

düğüne çağırılan misafir sayısını ve şahsen kimlerin katıldığını kontrol etmek için fotoğraf ve 

kamera çekimleri kullanılır. Fotoğrafçının görevi, mutlu poz veren, sahnede dans eden genç 

(genelde onlar, gelin ve damadın ilk dansından sonra düğün sürecinde ilk ve tek olan yavaş 

müzikle dans edenler ve son bir-iki yıl içinde evlenen karı-kocalar
22

) çiftleri yakalayıp onları 

fotoğraflamak ve fotoğrafları salonun çıkışına yakın bir standa asılıp satmaktır. Bu bol 

miktardaki ‘mutlu’ fotoğraflardan, düğünün başarılı ve güzel geçtiği kabul edilir. 

Fotoğrafçının ikinci vazifesi masada oturan aileleri çekmektir. Bu fotoğraflar misafirlere 

çıkışta satılır ve ikinci nüshalar da düğün sahibi için hazırlanır, böylece düğünden sonra 

düğün sahibi kimin kiminle geldiğini kontrol edebilir. Video çekiminde misafirlerin 

davranışları canlı ve hareket halinde kaydedilir. Masada otururken misafirlerin mutlu olup 

olmadığını, sahneye kimin çıkıp çıkmadığını ve salon tarafında ikramın düzgünce dağıtılıp 

dağıtılmadığını kaydeder. Bu videolar mutlu anları kaydetmek için değil daha işlevsel işler 

için de kullanılır – takı merasiminde kimin ne taktığını kaydetmek bir görevdir.  Böylece 
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düğünde en önemli iki hedefe ulaşılmış olur: birincisi – evlenen çifti toplumun gözünde 

meşrulaştırma ve ikinci – altın ve para toplama ile gelen misafirlerin kendi borcunu 

kapatması.  

Ve son olarak düğünün ritüelleştirme stratejileri içine işleyen hiyerarşileri ortaya 

koyalım. Ritüeli, toplumun baskılara karşı bir cevabı olarak ele alırsak düğünü toplum 

(mahalle) baskısına bir cevap olarak görebiliriz. Düğün gelin ve damat mutluluğu veya zevki 

için yapılan bir eylem değil; düğün, anne ve babanın kendi çocuklarına yönelik koruyucu bir 

eylemdir. Her bakımdan ebeveyn, kendi çocuğunu büyütüp evlendirmek ve böylece 

çocuğunun geleceğini güvence altına alma konusunda kendini yükümlü hisseder. Düğünle 

ebeveynin vazifesi sona erer çünkü kendi evladı artık evlatlık durumdan çıkar ve kendisi 

ebeveyn olur. Aslında genç insanlar toplumun gözünde evlenip rüştünü ispat ederler ve anne-

babanın yükümlülüğünden çıkar. Fakat düğün aslında anne-babanın evlatlarına karşı olan son 

iktidar hareketidir. Çünkü düğün gelin ve damat için değil misafirler ve yerine getirilmesi 

gereken sosyal sorumluluklar için yapılır. Düğünde gelin ve damadın ilişkileri meşrulaştırır ve 

artık bu genç çift kendi adına hareket eder.  

 

2.6. Performans Teorisi: Maskeli Balo ve Sahte Yüzler 

Daha önce bahsedildiği gibi şehirde yaşayan insanların sosyal hayatının çoğu kapalı 

ortamda geçer. Bunun sebebi insanların kapalı mekânda daha kontrol edilebilir olması ve 

kapalı mekânda daha güvende hissetmeleri olarak ifade edilebilir
23

. Herhangi bir sosyal 

oluşum beklenmeyen yabancılardan korumak amacıyla hayali veya gerçek bir bariyer ile 

                                                           
23

 Goffman, Erving, (2014), Damga, Ankara: Heretik Yayıncılık,. 185 



27 

 

sınırlandırılmış alanlardır. Bu alanda düzenli olarak belirli bir sosyal faaliyet yer alır
24

. Başka 

bir söyleyişle düğün, düzenli sosyal etkileşim tarafından yaratılmış ve yönlendirilmiş bir 

alanın içinde gerçekleşen küçük bir sosyal sistemdir
25

. Bu sosyal teşkilatın içerisinde 

performansı gerçekleştiren oyuncu takımlar ve bu performansı izleyen seyirciler takımı 

bulunur. Bütün alan, ön alan ve arka alan olarak (kulis/perde arkası) ikiye ayrılır. Arka alan, 

performans için ekibin hazırlıklarının ve ekipmanlarının depolanma yerdir. Ön alan, 

takımların seyircilere performanslarını sunduğu yerdir. Bu iki alana ulaşım kontrollüdür, 

çünkü izleyiciler perdenin arkasındaki hazırlıkları, takım ilişkilerini ve davranışlarını 

görmemeli ve dışarıdan istenmeyen seyirciler de (yabancılar) ön alandaki performansı aynı 

şekilde görmemelidir. Takım mensuplarının arasında nezaket ve edep kuralları tarafından 

desteklenen takım ethos’u ve performansın ana fikri vardır. Ayrıca takım mensuplarının 

arasında samimi, arkadaşça ilişkiler ve dayanışma duyguları vardır ve bu durumun 

performansa zarar verebilmesi ihtimali sebebiyle sırlar ortaklaşa saklı tutulur.  

Seyirciler ve oyuncular arasında uysallık veya gizli muhalefet ve dayanışma duyguları 

vardır. Böylece iki taraf arasında etkileşim gerçekleşir. Muhalefet duygusu; oyuncular 

sergilenen performansın gerçek, samimi ve bu izleyicilere özel ve eşsiz hazırlandığına ikna 

edilmeye çalışılırken izleyiciler de bu performansın arkasında gizlenen gerçek sebebi ve 

bunun nedenini öğrenmeye çalışırlar. Dayanışma duygusu ise; performans esnasında yanlış 

replik, hareket veya jestten dolayı başarısızlığa uğratma olasılığı ortaya çıkınca bütün 

oyuncular, seyirciler veya dışarıda bulunan yabancılar performansın kurtarılması için özel bir 

yöntem kullanırlar. Bu tarzda bir başarısızlığa uğramamak için takımlar kendilerine güvenilir 

ve disiplinli üyelerin yani sıra hoşgörüyle davranan seyirciler seçerler
26

.  
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Erving Goffman’ın geliştirdiği performans teorisine dayanarak salon düğününün 

sosyal etkileşim üzerinde kurulmuş küçük bir sosyal performans olduğuna bakalım. 

Performansın gerçekleştiği yer – düğün salonu. Düğün salonu net sınırlara sahip – yani 

duvarlarla çevrilmiş – bir mekândır. Böylece salonda gerçekleşen performansı sadece salona 

giriş imkânı (davetiyeler veya tanık) olan misafirler görebilir. Her düğünün başlangıcında 

düğün salonunun kapısının önünde duran anne, baba veya yakın akrabalardan kimse, gelen 

misafirlerle hem selamlaşır hem de dışarıdan, yabancı ve istenmeyen birisinin gelip 

gelmediğini kontrol eder. Salonun içinde performansı gerçekleştiren iki takım vardır. Ana 

takım – düğün yapan aile (veya düğün sahibi ailesi) ve yardımcı (ikinci) takım – salonda 

çalışanların ekibidir. Salona gelenler misafirler performansının izleyicisidir. Kapıda 

duranların ikinci görevi, davetlilerin gelip gelmediğini kontrol etmektir. Böylece performans 

başlamadan önce ne tarz bir izleyicinin geldiği baş ekibe haber verilecektir. Bu habere göre de 

ana takım o akşam sergilenen performansı yönlendirecektir.  

Ana takım – düğünü yapanlar ve o akşam sahnede performans sergileyecek olanlar 

başta olmak üzere damat, gelin ve onların aileleri. Takım, sosyal ilişkiler üzerine kurulu 

olmayan ve belli bir performans sergilemek için veya belli bir imajı yaratmak için bir araya 

gelen bir insan grubudur. Performansın gösterişli ve gerçekçi olması için bu grup kendi 

arasında olan ilişkileri gizlemeye çalışır ve gizli topluluklara mahsus olan bazı özellikler 

kazanır
27

. Bütün takım mensupları kendi düşüncelerini kenara bırakarak ekibin seçtiği bakış 

açısına uyum göstermek ve ekibinin gösterdiği performansın yolunu takip etmek zorundadır. 

Ekibin görüş birliği ve takım anlaşması
28

 en önemli özelliklerdendir. Ve her mensup 

kendisine verilen rolü düzgünce ve abartmadan zamanında oynamalıdır. Aksi takdirde 

performansın hassas dengesi tehdit altında kalır. Bu hassas noktalar ve performansı tehdit 
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eden diğer unsurlar, takım mensupları arasında bir sır olarak saklanır ve bu durum takım 

ruhunu pekiştirir.  

 Düğünün dışında gelin ve damat aileleri birbirinden çok hoşlanmasalar bile düğünde 

tek bir takım olarak çalışmak zorundadırlar ve düğün boyunca en yakın ve en ideal iki aile 

rolü oynarlar. Gelin ve gelinin annesi arasında tartışma veya gerginlik olabilir ama düğünde 

gelin asla annesine karşı çıkmaz ve onun söylediğini yapar. Bir başka hassas davranılması 

gereken konu ise gelinin, damadın ailesine ve akrabasına karşı sergilediği davranışlar ve tam 

tersi olarak damadın gelinin ailesine ve akrabalarına karşı sergilediği davranışlar, gösterdiği 

ilgidir. Düğün dışında birbirinden nefret eden insanlar düğünde çok yakınlarmış gibi davranıp 

birlikte olmaktan mutluluk duydukları rolünü oynamak zorundadırlar çünkü birlikte aynı 

takımda performans sergilerler.  

Yardımcı (ikinci) takım – düğün salonunda çalışanlar: yönetici, garsonlar, müzisyen, 

fotoğrafçı ve kameraman. Salonda, devamlı ve zamanlı çalışan elemanlar vardır. Yönetici ve 

garsonlar devamlı çalışanlar; müzisyen, fotoğrafçı ve kameraman ise zamanlı (sözleşmeli) 

çalışanlardır. İkinci takımda devamlı çalışan yönetici ve garsonların dışında devamlı sahnede 

bulunan orgcu eleman vardır. Orgcunun dışında sahneye çıkan sözleşmeli müzisyen tam 

anlamıyla o yardımcı ekibin bir mensubu sayılamaz çünkü devamlı o performansa katılmaz. 

Fakat uzun zamandır aynı düğün salonunda çalıştığından salonda çalışanlar onu kendi 

ekibinin bir mensubu olarak görebilir ve onunla, performansla ilgili sırları ve düşüncelerini 

paylaşabilir. Fakat bu insanlar daha çok şüpheli roller
29

 grubuna girer. Bu insanların oynadığı 

rollerin öneminden daha sonra bahsedeceğiz.  
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Takımların performanslarını gerçekleştirdiği mekânın içi iki bölgeye ayrılır: vitrin 

bölgesi ve arka bölge
30

. Arka bölge veya bir başka deyişle sahne arkası performansının 

hazırlandığı yer; vitrin bölgesi – performansın gerçekleştiği yer. Seyircilerin perde arkasını 

görmesi için ve yabancıların performanslarına gelmesine engel olmak için bölgeye ulaşım 

kontrol altında tutulur. Ön plan, ideal ilişkilerin ve örnek davranışların egemen olduğu bir 

bölgedir. Ön plandaki mutlu gülümsemeler kıyafetler gibi abartılıdır. Ön plan, performansın 

hayal gücüyle yaratılabildiği en ideal yerdir. Arka plan ise bazen kargaşa, bazen telaşın 

egemen olduğu yerdir. Fakat arka planın en önemli rolü oyun maskesi takılmadan önce 

oyuncuların gerçek halini gizlemesi ve bu performans için kullanılan malzemeleri 

saklamasıdır.  

Ana takım ve ikinci takım arasında performans olduğu sürece mecburi yardımlaşma ve 

fikir birliği vardır. Fakat aynı zamanda da görünmez ama hissedilen bir muhalefet söz 

konusudur. Birbirine yabancı olan takımlar birbirinden hoşlanmasalar da birbirlerine 

katlanmak zorundadırlar çünkü aynı performans için çalışırlar. Tek fark, baş ekibin gönüllü 

olarak bu performansa katılıp bu performansın başlatıcısı olması; ikinci ekibin ise mecbur 

olmasıdır. İki takım arasında rekabetçi ve statü çelişkisi ortamı oluşur çünkü ikinci takım 

kendini daha tecrübeli ve bilgili zanneder ama oyunun rol dağıtımına göre yardımcı (servis) 

takım rolü oynamak zorundadır. Ana takım başlatıcıdır ve performansın yönünü belirleyen 

takım olduğu için bilgi ve tecrübe eksikliğinden ikinci ekibe muhtaç kalır fakat kendi 

statüsünü düşürmemek için bunu belli etmemeye çalışır. Düğün salonunda çalışanlar yoğun 

sezonda günde 3 düğüne katılırlar ve meslek gereği düğün performansında ne tarz zorluklarla 

ve tehlikeli sürprizlerle karşılaşılacağını düğün sahibinden daha iyi bilirler. Çünkü her düğün 

performansının arka planında (perde arkasında) kavga, anlaşmazlık ve ona benzer senaryo dışı 

sürprizlerle karşılaşırlar. Düğün sahibi ailesi ilk defa ya da ancak ikinci defa (daha önce 
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büyük çocuğu evlenmişse) bu rolde sahneye çıkar. Tabi ki daha önce evlenen akrabalarının 

düğünlerine katılmışlığı vardır fakat oradayken söz konusu olan aile karşı tarafta yer almıştır 

– yani izleyici tarafında. Dolayısıyla perde arkasında ustaca gizlenen streslere ve zorluklara 

tanık değildir. Bu yüzden düğün sahibi olan aile kendini ne kadar tecrübeli zannederse 

zannetsin ikinci takımının yardımına muhtaç kalır ama onu belirtmek istemez.  

İki takım arasındaki ilişkileri ayarlayan, takip ve kontrol eden bir yönetici-direktör 

vardır. Bu rolü salon yöneticisi oynar. Yönetici performansın gerçekleştiği ön alanda 

(sahnede) değil daha arka bölgedeki (background) iş paylaşımını ve iş yönetimini yapar. İki 

taraf da itibarlı ve güvenilir kişiler olduğundan ikisinin arasında aracılık ve yöneticilik yapar. 

Yardımcı takım için mutlak müdür, ana takım için ise kiralanan mekânın (düğün salonunun 

yani) başında duran kişi olduğundan tartışmasız bir üne ve itibara sahiptir. Salon yöneticisi 

düğün esnasında salonuna fazla inmez fakat kendi odasında kameralardan izleyerek 

performansı takip eder. Gerekirse performansa yardım ve müdahale eder. Mesela, takı 

merasiminden toplanan altının saklanması için odasındaki çelik kasanın kullanılmasını teklif 

eder. Garsonların çalışmasını takip eder ve salonda kuru veya yaş pasta bitmişse komşu acilen 

komşu düğün salonundan isteyebilir. Takımlar arasında tartışma (mesela garsonlarının 

düzgünce ikramın dağıtılmaması) olursa o tartışmanın düğün akışını etkilenmemesi için 

tartışan tarafları kendi odasına çeker ve tarafları sakinleştirmek için arabuluculuk yapar.     

Yardımcı takım ise düğünün başlangıcında sahnede figüran rolü oynar. Figüran 

(olmayan kişinin rolü) – bu rolü oynayan performansta bulunur ama ne oyuncu ne de izleyici 

rolü üzerine almaz ve oynuyormuş gibi yapmaz. Hizmetçi, garson, yardımcı, hadim, uşak – bu 

rolün en klasik örneklerinden biridir
31

. Performans sergilendiğinde hizmetçi ön planda yer alır 

ve seyircinin ulaşamadığı kulisin arka planına kadar erişir. Bu da onun performansı sergilenen 
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kişinin ekibinden biri olduğunu gösterir. Hizmetçi (bizim durumumuzda salondaki garsonlar) 

ve oyun sahibi arasında (düğün sahibi ailesi) takım uyumu varsa bu oyun çok güzel ve düzenli 

geçer. Çünkü hizmetçiler (salonda garsonlar) sahnede oyunla meşgul olan düğün sahibinin 

gizli gözü ve kulağı olurlar. Misafirler (performans izleyicileri) sıkılmışsa veya düğünü terk 

etmek için acele ediyorlarsa düğün sahibine haber verirler ki performansın yolunu değiştirip 

müdahale edebilsin: Bu durumda müzik değişir ve bıktırılmış oyun havasından halaya geçilir 

ya da gecikmiş takı merasimi anons edilir. Hizmetçi ile uyumlu çalışmak düğünü çoğu 

başarısızlıktan korumak demektir. 

Bu arada düğün salonundaki düğün başarısızlığından da bahsetmek gerekir. İzleyicinin 

baş ekibin sergilediği performansın sahte ve yalan olduğunu, benzersiz ve eşsiz olmadığını 

düşünmesi en büyük başarısızlıktır. Ayrıca baş ekibin ön planda oynadığı mutlu ve huzurlu 

bir ailenin olmadığının veya gelin ve damat arasında kavga olmasının ortaya çıkması düğün 

performansını iflasa sürükleyen bir olaydır. Düğün salonunun sahnesinde gerçekleşen 

performans çok narindir ve hassas bir dengeye sahiptir. Gelinin ve damadın ailesi kendini 

mutlu ve neşeli göstermelidir. Damat ailesi gelinden ve gelinin çeyizinden memnun ve mutlu 

olduğunu, gelinin ailesi kızının durumundan ve evlilikle kazandığı statüsünden hoşnut 

olduğunu göstermelidir. Ve sahnede yer alan coşku bu iki ailenin mutluluğunu ve 

memnunluğunu ifade eder. Ve izleyiciler bu şenlikte şahitlik yapmaya çağırılır. Ve 

izleyicilere bu unutulmaz ve türünün tek örneği olan performans (düğün) hazırlanır.  

Ancak bu performansın ön yüzünden başka arka yüzü de var. Gelin ve damat aileleri 

arasında kavga mevcut olabilir ve damat tarafı gelinin çeyizinden veya gelin tarafı düğüne 

harcanan paralardan memnun kalmaz. Düğünde toplanan altınların kimin tarafından daha çok 

takıldığını ve düğünden sonra toplanan altının yüzde kaçının damat tarafına yüzde kaçının 

gelin tarafına gideceğine dair kavga edilir. İzleyiciler bu mutluluğa şahit etmeleri için değil 
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daha önce onların düğününde takılan altın borcunu geri ödemesi için çağırılır. Fakat amaç 

sadece maddi destek değil cümbür cemaatin genç kadın ve erkeğin (gelin ve damadın) 

ittifakını onaylaması ve ilişkinin toplumun gözünde meşrulaştırılması söz konusudur. Bu 

sebeple, izleyicinin sayısı ne kadar çok olursa düğün performansı o kadar iyidir. İzleyicilere, 

hazırlanan ‘eşsiz’ performans aslında kiralanmış salonda kiralanmış hizmetçilerle, beş 

kuruşluk kurabiyelerle ve kartondan maket pasta ile sahte mutluluk gülümsemeleriyle 

oynanan bir şenliktir. Ve seyirciler aslında bu durumdan haberdardır fakat sosyal performans 

kuralları gereği bunu belli etmemeli ve sahnede gerçekleşen oyunun gerçek olduğuna ikna 

olmalıdır. 

Salon düğününde, Erving Goffman’ın performans teorisinde betimlediği başka 

karakterleri de görmek mümkündür; yönetmen-teşrifatçı, ayartıcı, casus, aracı, hizmet 

uzmanı, meslektaşlar... Düğün salonunun yöneticisi veya sahnenin başında duran ve düğün 

müziğini ayarlayan orgcu düğün yöneticisi-teşrifatçısı rolünü alır. Yönetici düğün esnasında 

takımlarının düzgün çalışmasını, ekibin içindeki görev paylaşımını, sergilenen performansın 

sıralamasını, performansı izleyen izleyicinin tavırlarını ve davranışlarını takip eder. Yönetmen 

ekibin mensubu olarak başladığında aslında takım ve izleyiciler arasında bir nevi aracılık 

yapar ve ondan dolayı iki taraflı bir baskı hissedebilir. Çünkü her taraf onun kendi tarafına 

daha yakın olduğunu düşünür ve onu kendi faydasına kullanmaya çalışır.   

Ayartıcı ve casus – misafirler arasında oturan ama kendini belli etmeyen yakın ve orta 

yakın akrabalar. Bu insan misafirler arasına karışıp misafirlerin konuşmalarını dinleyip 

izleyicinin performanstan memnun kalıp kalmadığı hakkında bilgi toplar ve ekibe ulaştırır. 

Ayrıca onların görevlerinden biri de misafirler arasında güzel fikirleri saçmak, mutlu görünüp 

insanları sahneye dansa çağırmaktır. Veya sahne boş kalınca misafirler arasından kalkıp 
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sahneye çıkmaktır. Böylece izleyiciler onların arasından çıkan olduğunu görünce eğlenceye 

katılmaya daha eğilimli olurlar.  

Aracı – her tarafın sırlarını ve isteklerini bilen ama hiçbir tarafa ait olmayan ve her 

tarafa daha yakın ve samimi davrandığı izlenimi bırakan kimse
32

. Genelde iki taraf (takım ve 

seyirci arasında, ana takım ve ikinci takım arasında) arasında iletişim kurar ve bir tarafa karşı 

taraftan gelen teklifleri sunar. Böylece iki tarafın arasında gerginlik veya anlaşmazlık durumu 

varsa ihtilafın artmaması için aracılık yapar. Düğün esnasında gelin ve damat ailelerinin 

arasında gerginlik veya anlaşmazlık yaşanabilir. Bu durumu takım çalışmasının hatası olarak 

belirtebiliriz ve bu durum performansı fiyaskoya sürükleyebilir. O zaman, durumu düzeltmek 

için aracı sahneye çıkar. Aracı rolünde genelde dayı veya sağdıç olur.  

Hizmet uzmanı – ekibin izleyicinin önünde sergilediği performansı sahneleme, 

düzeltme ve tezyin etme uzmanıdır. Düğün salonlarında fotoğrafçılar ve kameramanlar, 

salonun dışında kuaför ve makyaj uzmanı bu rolü oynarlar. Onlar takım mensupları gibi 

performansın sırlarını ve ekibin en korunaksız halini (perdenin arkasında performansa 

hazırlanırken) bilirler. Fakat takım mensuplarına nazaran gönüllü olarak değil sırları tutmak 

için kendi hizmetlerine karşılık para alırlar. Ama takım mensupları gibi performansın 

başarılılığından memnunluk veya başarısızlığından kabahat duyguları hissetmezler. Mesela, 

sadece kuaförler ve orada çalışan makyaj uzmanı düğünden önce gelin ve gelinin annesinin ne 

kadar bakımsız olduğunu bilir. Veya düğünde çalışan fotoğrafçı ve kameraman gelin ve damat 

ailelerinin arasında hiç uyum, saygı veya hoşnutluk olmadığını bilirler fakat fotoğraflar ve 

düğün videosunda herkes mutlu ve birbirine karşı sevgi dolu görünür.    

Ayrıca bazı yüksek sosyal statü sahibi olan hizmet uzmanları yardımlarından 

yararlanmak için değil statülerinden faydalanmak için tercih edilir ve böylece ekibin statüsü 
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de yükselir. Mesela, düğün elbisesini diken pahalı terzi veya dış çekim yapan fotoğrafçı. O 

durumda performansı sergileyen takım hizmet uzmanının yardımını izleyicilerden gizlemek 

yerine bilerek öne sürmeye çalışarak kendi performansının statüsünü yükseltmeye çalışır. 

Mesela, gelinin elbisesini meşhur bir terzide diktirdiği, gelin ve damadın dış çekim 

yapıldığından dolayı düğün salonuna geç kaldığı ayartıcılar ve casuslar tarafından duyurulur.  

Meslektaşlar – başka salonda çalışanlar (performansı sergileyen ikinci takım) veya yan 

yana olan komşu salonlarda aynı anda düğün yapan düğün sahipleri (performansı sergileyen 

ana takım). Aynı durumda çalışan veya aynı performansı sergileyen takımlar, meslektaşlar 

gibi izleyicinin önünde sergilenen performansın zorluklarını ve sırlarını da bilirler. Düğün 

salonuna giriş yapmak için bir önceki düğünün bitmesini bekleyen düğün sahibinin ailesi 

(baba ve diğer yakın akrabalar) – baş ekibin mensupları – yan tarafında komşu salonda aynı 

durumda bekleyen başka ana takım mensuplarla sohbete girer. Veya düğün esnasında salonun 

dışına sigara içmeye veya bunalıp nefes almaya çıkan ana takım mensupları başka salondan 

çıkanlarla konuşur. Aynı durumla veya benzer zorluklarla karşılaşması onları birbirlerine 

yakınlaştırır. Veya salonun arka kapısının önünde o günkü son düğünün bitmesini bekleyen 

garsonların (ikinci takım) komşu salonda çalışanlarla konuşması, o gün olan düğünleri ve olan 

olayları, gelen misafirleri ve düğün performansının uğradığı başarısızlıkları paylaşması ve 

alay etmesi gibi durumlar söz konusu olabilir. Salonun içinde performans sergilenirken bu iki 

ekibin (baş ekibi – düğün sahibi ailesi ve ikinci ekibi – salonda çalışanlar) birbirine karşı 

dayanışma ve hoşgörü göstermesi gerekir ama performansın bittiği an bu sabır ve 

dayanışmanın bittiği yerdir. Çünkü iki takım arasında sadece sözleşmeli ama sosyal statüye 

dayanmayan bir yardımlaşma sözleşmesi söz konusudur. Fakat aynı durumda çalışan ve 

benzer bir performans sergilemek zorunda kalan başka ekibe meslektaş gözüyle bakılır. 

Mecburi yardımlaşmanın bittiği an herkes, derdini daha iyi anlayan kendi meslektaşına 

yönelir. Bu durum aynı performans için çalışan iki takım arasında yardımlaşma sözleşmesinin 
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var olduğunu gösterir ama bununla birlikte gizli karşı konum ve rekabetin olduğunu da 

gösterir.  

 

2.7. McDonaldlaştırılma ve Akılcılık: McDüğün’ümüze Hoş Geldiniz 

Daha önce söylediğimiz gibi salonlarda gerçekleşen düğünler birçok açıdan 

kısıtlanmış olurlar. Bu kısıtlılıkları zaman, yer ve seçenek (menü, müzik veya salon süsleme 

seçenekleri) olarak belirtebiliriz. Sırayla bu kavramların neden kısıtlı olduklarına ve salonların 

çalıştığı sistemin neden McDonald’s çalışma sistemine benzediğine dikkatlice bakalım. 

 Yüksek sezon (nisan-kasım arasında) hafta sonlarında, salonlarda günde üç düğün 

gerçekleşir. Her düğünün başlangıç ve bitiş saati kesin bir şekilde bellidir ve üç düğünü 

yetiştirmek için düğünler arasındaki aralık çok kısa tutulur. Bu nedenle düğün bittikten sonra 

çoğu zaman bütün misafirlerin salonu terk etmesi beklenmeden temizlik işlerine ve bir 

sonraki düğüne hazırlık yapmaya başlanır. Fakat önemli olan sadece düğünler arasındaki 

zaman kısıtlılığı değildir; düğün esnasında da zaman çok dardır çünkü üç saat içinde garsonlar 

hem ikram servisi hem de temizlik yapmalıdırlar. Bu yüzden salonda çalışan garsonun servisi 

kaliteli bir şekilde sunması değil servisi yetiştirmesi daha önemlidir. Yüksek sezondaki düğün 

taleplerini karşılayabilmek için düğün salonunun bir şeylerden taviz vermesi gerekir. Ve 

genelde o taviz kaliteden verilir. Böylece düğün salonunun verdiği servis gittikçe McDonald’s 

restoranının çalışma sisteme benzemeye başlar. Yani salonlar kendi sektöründe ‘McDonald’s’ 

olur çünkü tıpkı McDonald’s restoranı gibi düğün salonları da tüketicilere, çalışanlara ve 

yöneticilere dört çarpıcı boyutu (verimlilik, hesaplanabilirlik, öngörülebilirlik ve denetim) 

sunarlar.  
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‘Toplumun McDonaldlaştırılması’ terimi ilk defa George Ritzer tarafından ele 

alınmıştır. George Ritzer, Max Weber’in akılcılık (rasyonalizasyon) teorisine dayanarak kendi 

teorisini kurmuştur. Bununla birlikte Ritzer, bu terimi kullanarak sadece fast foot 

restoranlarının dünyaya yayılmasından bahsetmez. Bu ‘fast food’ sisteminin modern sosyal 

hayatın temel prensiplerinden biri olduğunu da belirterek, modern bir toplumda daha fazla 

akılcılığın ilerlemesine dikkat çeker. Weber’e göre kapitalizmin gelişmesi ve onun ardından 

gelen tüketim toplumunun gelişmesi, biçimsel (formal) akılcılık kavramıyla sıkı sıkıya 

ilişkilidir. Kapitalizm etkisi altında gelişen her endüstriyel (sanayi) toplum, akılcılık 

kavramının gelişmesine aşırı derecede katkıda bulunur. Max Weber bu durumu, akılcılık 

kavramının hesaplanabilirliğinin ve bireylerin davranışının denetlenebilirliğinin istikrarlı bir 

şekilde artması olarak varsayar. O, bu tarz akılcılığı biçimsel (formal) akılcılık kavramı olarak 

tanıtır. Weber, bu sistemin çok başarılı olduğunu, deneyimlerin ve modern toplum 

enstitülerinin en uygun biçimde organize edilmesi için en etkili yolun bu olduğunu açıklar. 

George Ritzer, Max Weber’in öne sürdüğü bu ana fikri ele alarak, modern toplumdaki 

McDonaldlaştırılma kavramını inşa eder. George Ritzer’e göre modern ve çağdaş bir toplum, 

tüketim toplumu olduğundan McDonaldlaştırılma süreci kaçınılmaz bir sonuçtur. Ritzer 

çağdaş toplumlardaki artan tüketim eğilimini örnek alarak, Max Weber’in akılcılık fikrini 

modern topluma uygun bir şekilde sunar. Böylece Ritzer kendi fikrini, Weber’in fikrinin 

modern toplum şartlarında uygulanması şeklinde göstererek en ünlü fast food restoranı 

modelinin biçimsel akılcılık sistemine dayandığını ispat eder. Sonrasında da bu örneği 

kullanarak çağdaş toplumlardaki akılcılığın gelişmesine, evrenselleşmesine ve toplumun her 

boyutunda var olmasına dikkat çeker. Ayrıca bu sistemin içinde olan kimseler de (yönetici, 

çalışanlar veya müşteriler) kendi hedeflerine ulaşmak için akılcılığın yollarını kullanmak 

zorundadırlar
33

. 
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 Modern dünyadaki akılcılık olumlu etkilerle birlikte olumsuz etkileri de beraberinde getirir. Akılcılığın icadı 
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George Ritzer’in çıkardığı akılcılık sisteminin dört boyutunu (verimlilik, 

öngörülebilirlik, hesaplanabilirlik ve denetim) modern ve McDonaldlaştırılmış bir toplumun 

her köşesinde bulmak mümkündür. Bu dört unsurdan her biri kendi önemli rolünü oynar ve 

sınırlı zaman diliminde birçok insana hizmet veya ürün sunmaya yardımcı olur. Bu sonuçlar 

ışığında, bu dört unsurun salon düğünü hizmet sistemlerinde karşımıza nasıl çıktığını 

gözlemleyip değerlendireceğiz.  

 

2.7.1. Verimlilik: Altınımızı Taktık Hadi Artık Gidelim 

Belirli amaçlara ulaşmak için en uygun araçları seçmek anlamına gelir
34

. Bu anlamda 

düğün salonlarının kısa sürede çok sayıda insana hizmet vermesi onları diğer düğün 

organizasyon hizmetleri veren mekânlardan daha avantajlı kılar. Ayrıca düğün salonunun 

verimliliği hem düğün salonuna hem de düğün yapan aileye avantajlı gelir. Yani düğün ailesi 

az zamanda ve asgari zahmet vererek bir imzayla komple düğün organizasyonu satın alır. 

Ayrıca değişik ortamda düğün töreni (açık havada kır düğünü veya hotel salonundaki düğün 

organizasyonu) yapmak hem maliyetli hem de verimsiz olabilir. Yani düğün giderleri ve 

düğündeki takı merasimi gelirleri birbirini tutmayabilirler. Ayrıca düğün salonları mahallenin 

merkezinde olduğundan misafirlerinin ulaşım sorunu olmaz ve çağırılan misafirlerden çoğu 

                                                                                                                                                                                     
ve konveyörün üretim sürecini ana üniteye (unsurlara) parçalayıp her ünitenin yapılışıyla ilgili kullanım talimatı 

vermesi yapılışı basitleştirir. Böylece üretim sürecinin genel kalitesi artarken üretimde çalışanlarının niteliği 

düşüşe geçer. Sadece kısıtlı bir üretim ünitesinde çalışıp ardışık üretim talimatlarını takip eden kişilerin üretim 

sürecine etkisi (olumlu veya olumsuz) azalır. Kısaca ‘insan faktörü’ asgariye indirilirken çalışanın hata yapma 

ihtimali de düşürülür. Dolayısıyla bir ünitede çalışan kişinin çok kaliteli ve nitelikli olmasına ihtiyaç 

kalmamıştır. Ayrıca bu tarz üretim süreçlerinde elde edilen ürünlerin maliyeti düşük olup üretilen ürünlerin 

hacmi de artmaktadır. 

Üretimin parçalanması ve basitleştirilmesi; katı üretim talimatları ve üretimin yürütülmesi üzerinde sıkı 

bir kontrol sisteminin olması olumlu etki yaratır. Fakat akılcılığın tüm avantajlarına rağmen her akılcı sistem 

‘akılcılığın akıl dışılığı’nı da taşımaktadır. Akılcılık; verimlilik, öngörülebilirlik, hesaplanabilirlik ve insan 

teknolojisinin yerine insansız teknolojinin geçirilmesiyle denetim olanağı sunar. Fakat bu kadar sert, sınırlı ve 

kontrollü bir sistemin içinde olup orada çalışanların insanlıklarını, akıllarını ve yaratıcılıklarını inkâr etmesi 

akılcı sistemin içinde akıl dışılığına yol açar. Yani akılcı sistemin insanlıktan çıkarı olmasına rağmen 

verimsizlik, öngörülemezlik, hesaplanamazlık ve denetim kaybına yol açtığı düşünülebilir. 
34 Ritzer, George, (2013) Toplumun McDonaldlaştırılması, Çeviri: Akın Emre Pilgir, s. 69. 
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gelebilecek durumda olur. Kısacası düğün salonuna başvurarak düğün sahibi daha az çabayla 

kendi isteklerini ve ihtiyaçlarını daha çabuk karşılar. Düğün salonunun verimlilik boyutu bu 

şekilde yansıtılır: her düğün için ayrı (bireysel) yaklaşım gerektirmediği için düğün yapma 

maliyeti, zaman ve eleman masrafları düşer ve salon devamlı sürümden kazanır.  

 

2.7.2. Öngörülebilirlik: Altını Taktılar Birazdan Giderler 

Modern ve hızla değişen toplumda insanlar aslında neyle karşılaşacağını ve ne zaman 

karşılaşacağını bilmek ister. Her ne kadar değişik ve yeni şeyler cazip gelse de insanoğlu 

bilmediği şeylerden uzaklaşıp kendini korumak ister. Dolayısıyla bu sürekli değişen ama aynı 

zamanda gündelik hayata rutin, tutarlılık ve sistematiği getiren toplumdaki öngörülebilirlik ve 

öngörülebilen ilişkiler huzur sağlar.  

Düğün sahibi de aynı şekilde düğün salonundan kaynaklanan sürprizleri ne ister ne de 

bekler. Daha önce defalarca salon düğünlerine gidildiği için düğün salonu bilenen bir ortam 

olur ve düğün sahibi (mamafih misafirler de) neyle karşılaşacağını bilir. Düğün salonuna 

gelmeden önce standart hizmet listesi bellidir: mekân kiralaması, kişi başı belli miktarda 

yiyecek (ikram) ve içecek, yaş pasta ve maytap, garson servis hizmeti, sahnede müzisyenlerin 

söyleyeceği şarkıların sıralanması, düğün töreninin ne zaman başlayıp ne zaman bittiği. 

Düğün salonu yeni veya eski
35

 de olsa aynı hizmetleri sunar. Düğün salonlarının kalitesine 

göre sadece bazen hizmetlerin kalitesi değişebilir: kuru pasta iki çeşit yerine üç veya dört çeşit 

ayrıca daha taze ve lezzetli olabilir, garsonlar daha düzgün ve tek tip üniformalı ve salonun iç 

dizaynı daha renkli ve şatafatlı olabilir.  

                                                           
35

 Yeni salonlar ayrı bir bina olarak inşa edilmiştir; eski salonlar mahallenin herhangi apartmanının bodrum 

katında yer alan salonlardır. 
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Ama öngörülebilirlik sadece düğün sahibi için değil aynı şekilde misafirler ve düğün 

salonu için de önemlidir. Düğüne davetli misafirler ne ile karşılaşacaklarını bilirler ve ona 

göre kendilerini hazırlarlar. Kısacası düğün salonunda olan düğünde sürpriz ile karşılaşılması 

çok zor olur. Ve bazen düğün sahipleri sürpriz yapmak istese de bunun gerçekleşmesi çok zor 

olur çünkü düğün salonu kendi formatının dışına çıkmak istemez. Düğün salonu için 

öngörülebilirlik müşterinin ekstra bir isteğinin veya talibinin olmayacağını demektir. Çünkü 

genel olarak nasıl düğün sahibine ve misafirlere öngörülebilirlik seçimde (menü, müzik, 

ikram v.s.) kolaylık ve yeni (belki rahatsız) şeylerden koruma demek ise düğün salonu için de 

bu aynı anlama gelmektedir (hazır olan hizmetleri seçen ve kaprissiz müşteri – en istenilen 

müşteridir). 

 

2.7.3. Hesaplanabilirlik: Gecenin Sonundaki Hasılat 

Her hizmetin bir bedeli veya başka deyişle bir fiyatı vardır. Tüketime eğilim gösteren 

toplumda her şey önce sayı, miktar ve nicelleştirilebilen hizmetler önemlidir. Aynı parayla ne 

kadar çok sayıda veya miktarda hizmet veya mal alırsanız tüketici (müşteri) için o kadar 

iyidir. Üretici tarafından aynı mantık çalışır. Çalışan ne kadar çok hizmet veya mal 

üretebilirse o kadar satar ve mal sahibi de o kadar para kazanır. Bir ürünün kalitesi yerine 

miktarı vurgulanır
36

. Müşteri için aynı para miktarının karşılığına hızlı ve çok malın 

(hizmetin) almasını ekstra bir kar kazanmasını düşünülür. Bu durumlarda genelde niteliğini 

düşünmez. 

Aynı fiyat ve servis kalitesi seviyesinde olan düğün salonları müşteri çekmek için 

hizmetlerinin kalitesini değil aynı parayla fazla hizmet ve ekstra seçenek vermeye çalışırlar. 

                                                           
36

 Ritzer, George, (2013) Toplumun McDonaldlaştırılması, Çeviri: Akın Emre Pilgir, ss. 100-101. 
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Aslında ‘ekstra (fazla)’ olarak sunulan hizmetler zaten standart hizmet listesinde yer alan 

hizmetlerdir. Ama bu hizmetlerin bazı tarafları ön plana çıkarılarak, düğün salonunun 

müşteriye karşı önem ve hoşgörü gösterdiği izlenimi yaratılır. Aslında bu ‘ekstralar’ hiçbir 

şekilde fiyatı arttırmaz ve salonda para kayıplarına uğramazlar. Onlar, düğün sahibinin 

masraflarını azaltmaz. Ama düğün salonu seçerken seçimde etkili olabilir. Mesela, standart 

kuru pastanın yanında kuruyemiş ve patlamış mısır verilebilir; geline hediye olarak anlaşmalı 

kuaförde ücretsiz veya indirimli ‘gelin başı’ denilen gelin saç modeli; standart fotoğraf 

paketinin (40 adet) yanında ekstradan gelin odasında fotoğraf çekimi verilir.  

Sayılabilen şeyler (nicelik) daha öngörülebilen hali getirir, çünkü sayılabilir ve kontrol 

edilebilirler. Nicelik (hizmet veya ürünün kalitesi) maddi olmayan dolayısıyla kontrol altında 

zor tutulabilen bir kavramdır. Oysaki maddi olmayan ve sayılamayan şeylerden ne kadar kâr 

edildiği anlaşılamaz. Bu yüzden ürünlerin kalitesi yerine miktarına (genelde çok) veya 

boyutuna (genelde büyük) vurgu yapılır. Düğün salonlarında da aynı şekilde, salon seçerken 

pazarlık esnasında düğün salonunun yöneticisi özellikle başka salona nazaran aynı parayla ne 

kadar çok ikram veya hediye hizmeti verileceği veya salonun ne kadar büyük ve misafirler 

için ne denli yeterli olabileceği vurgulanır. Neredeyse hiç, verilecek hizmet kalitesi hakkında 

konuşma geçmez. 

 

2.7.4. Denetim: Videodan Bir Bak Hele Kim Ne Takmış  

Akılcılaşma sisteminin dördüncü boyutu – denetimdir. Her sistemde belirsizliğin 

kaynağı – insandır. Sadece bu sistemin içinde olan ve çalışan insan değil bu sistemi kullanan 

insan da (yani müşteri) belirsizliğin kaynağı olur. Düğün salonuna özel istek veya sıra dışı bir 

düğün isteğiyle gelen müşteri; salonun içinde çalışan personelin moralden kaynaklanan servis 
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kalitesi gibi durumlar aksaksız çalışmaya yönelik olan akılcılaştırma sisteminin en büyük 

düşmanıdır.  

Akılcılaşma sisteminde bu tür belirsizlik durumlarının azalması ve kontrol altında 

tutulması için denetim yolları kullanılarak insan gücünün yerine insansız teknoloji 

kullanılmaya başlandı. Belirsizlik kaynağı olan insanın yerine teknoloji (robot veya 

makinenin) kullanılması kesinlikle daha verimli ve az maliyetli bir ürün veya iş ortaya 

çıkarmıştır. Örneğin, düğün salonlarında ikram olarak verilen kuru pasta fabrikadan gelir. 

Düğünlerde kesilen yedi katlı pastalar şeker hamurundan yapılmış maketlerdir, yaş pasta 

fabrikadan tepsi halinde gelip mutfak bölümünde sadece dilimlenerek servis edilir.  

 

Resim 2: Tepsi ile fabrikadan gelen yaş pasta 

Düğünün sonunda kesilen pastanın yerine plastik maket kullanılmasının da bir tür 

denetim olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü gerçek bir pastanın kullanılması birtakım zorluklar 

getirir. Düğünlerde yedi katlı yaş pasta maketi kullanılır. Bu pasta piramit şeklinde yedi 

basamaktan oluşturulur, en altındaki kat en geniş ve büyük olup onun üzerinde olan bir 
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sonraki kat daha küçük olur. Katlar yukarıya çıktıkça küçülür ve en üstteki yedinci katın 

üzerinde süs veya gelin-damat figürü bulunur (tabi ki onlar da plastikten).  

 Resim 3: Pasta maketi 

Bu pastanın neden yedi katlı olduğunu hiç kimse bilmez ancak her düğünde pastanın 

büyük ve mümkünse çok süslü olması istenir. Bu tarz pastayı pastaneden alıp düğün salonuna 

getirmesi çok zordur. İlk başta onun boyutuna göre bir araç bulmak, getirirken toz ve kirden, 

dışarıdan gelecek olan hasar ve darbeden korumak gerekir. Getirdikten sonra bu ağır yedi 

katlı yaş pastayı mutfak bölümünden sahneye çıkarmak da zor olur. Pasta sahnede bütün 

misafirlerin önünde kesilir. Yedi katlı pastanın kesilme esnasında ne tarz zorluklarla veya 

olumsuz, beklenmeyen sürprizlerle karşılaşılacağını hiç kimse bilemez. Bu yüzden sahnede 

maket pastayı kesmiş gibi yapmak hem güvenli hem de kontrollüdür. Ayrıca sahnedeyken 

pasta kesilmeden önce pastanın üzerine para takılır. Bu para garsonlara ikram (bahşiş) olarak 

gider. Takı töreninde takıların anonsunu yapan sunucu (genelde sahne işlerine bakan veya 

müziği ayarlayan kişi) gelinin ve damadın ailesini gaza getirmeye çalışır. Damadın ve gelinin 

dayıları veya amcaları arasında bir tür müsabaka yaratır. Israrla onları sahneye davet ederek 

kimin ne kadar para taktığını mikrofondan ilan eder.  
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Pasta gerçek olsaydı onun üzerine yapıştırılan paralar, pastanın genel görüntüsünü 

bozar, paralar pastanın kreması ile kirlenir ve hijyen açısından hiç de iyi olmazdı. Bunun yanı 

sıra yedi katlı gerçek pastayı taşıması çok ağır olurdu, pastayı taşıyan garsonlar dikkatsiz 

davranırsa onu düşürebilirdi, bu terslik düğünün dizisini bozardı, düğün aksar ve bir sonraki 

düğünün zamanlamasını etkilerdi. Ayrıca aşçı gerçek bir pastayı nasıl yapacağını ve nasıl 

süsleyeceğini bilemeyebilir ve bu bir risktir – ya müşteri mutlu kalmazsa ne olur? Tüm bu 

kötü ihtimallerden ve belirsizliklerden kurtulmak için yaş pastanın yerine pasta maketi 

kullanılır. Böylece düğün öncesinde pastanın boyutu ve görüntüsü düğün sahibine gösterilir. 

Tabakta servis edilen pasta düğünden önce fabrikadan tepsi halinde gelip mutfak bölümünde 

dilimlenir ve servis edilir. Tepside gelen pasta tek tip, düz ve kahverengidir. Üzerinde genelde 

beyaz krema veya serpilme/dökme rengârenk bulgura benzer süsler bulunur. Direkt taşıma 

tepside hazırlandığı için kenarları yoktur ve düzgün dilimlendiği zaman her misafir aynı 

boyutta, aynı süsle ve aynı içerikle bir dilim pasta alır. Böylece insan faktörüne bağlı olan 

gerçek pastanın yerine maketinin getirilmesi insan faktörünü azaltır ve durumu denetim altına 

alır. 

Çoğunluk olarak insanların çalıştığı sistemde insanlar büyük oranda başka insanlar 

tarafından denetlenir. İşveren ve denetçiler çalışanları doğrudan denetler. Fakat bu tarz yüz 

yüze denetim zor ve gerginlik havası yaratan bir metoddur. Ayrıca insan kişisel denetimi zor 

olmakla birlikte maliyetli olduğu için onun yerine teknoloji aracılığıyla yapılan denetim 

ortaya çıkmıştır. Her düğün salonunda açık veya gizli gözetim sistemi kullanılmaktadır. 

Böylece teknoloji tarafından insanlar üzerinde gizli bir denetim kalkanı hüküm sürmektedir. 

Ve eğer salonun içindeki kameralar güven sağlamak için yerleştirilmişse, takı merasimindeki 

kamera hangi misafirin ne kadar taktığını, düğüne kimin geldiğini kontrol eder.  
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Böylece düğün salonunun, bir akılcı sistem olduğunu söyleyebiliriz. Akılcı sistemler 

McDonaldlaştırılmış modern toplumda özellikle serbest zaman ile ilgilenen ve servis veya 

hizmeti üreten sektörlerde yerleşir. Eskiden rutin hayattan kaçış yolu olarak tercih edilen 
37

 bir 

sektör olup bugün akılcı sistemin bir örneğidir.   

Kuşkusuz McDonaldlaştırılma’nın modern topluma getiren avantajlarının yanı sıra 

büyük dezavantajları da vardır. Ayrıca bir noktadan sonra akılcı sistemleri verimsizlik, 

hesaplanamazlık, öngörülemezlik ve denetimsizliğin kaynağı olmaya başlar. Tüketicinin ve 

çalışanların yaratıcılığını kısıtlayan akılcı sistemler insanlıktan çıkma ve tatminsizlik 

duygusunun nedeni olmaya başlar. Bu tarz duygular çalışanları sırayla iş yerinden ve 

yaptıkları görevden uzaklaştırmaya neden olur. Akılcı sistem çalışan tarafından yapılan basit, 

yaratıcılığı istemeyen ve yaratıcılıktan çıkan belirsizliği yok eden bir iştir. Bütün sunulan ürün 

(veya hizmet) daha önce başka yerde biçimlenmiş, kesilmiş, dilimlenmiş ve önceden 

hazırlanmış olarak çalışanların ellerine ulaşır. Bu da çalışanların yapması gereken işi asgariye 

indirir. Çalışanların bundan çok şikâyetçi olduğunu söylemek mümkün değildir. Çünkü akılcı 

sistemde büyüyen ortalama insan için bu tarz (düşünmeyi ve karar vermeyi gerektirmeyen) 

işler uygundur.  

                                                           
37

 Gündelik hayatımızın, iç içe olan bürokrasi sisteminin ilk akılcı sitemi olduğunu düşünen Max Weber, 

gündelik hayatımızı akılcı sistemlere dayandırmayarak onun ‘demir kafese’ dönecek olup insanların mecburen 

onun içinde yaşamayı sürdüreceklerini ifade etmiştir. Fakat gündelik rutinden kaçış yolunu olarak ‘hobi’ veya 

boş zamanı değerlendiren spor, turizm veya seyahat olarak görüyordu. Çünkü bu tarz faaliyetler standart, rutin, 

akılsallık, tek tiplik ve standartlaşmadan dışarıdaydı. Ancak XX. yüzyılın sonunda bu akıldışılık özelliği taşıyan 

sektörler de akılcılaştırılmışlar. O zamandan sonra akıl dışılık olan hayat parçası kalmamıştır. Böylece insanların 

akılsallığın bir göstergesi olan demir kafesten hiçbir kaçış olanağı kalmazdı.  
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3. ETNOGRAFİK ALAN ÇALIŞMASI  

 

 Bu tez çalışması 2013 Mart – 2014 Eylül tarihleri arasındaki on dokuz aylık bir zaman 

zarfında tamamlanmıştır. Ağırlıklı olarak Ankara’nın Keçiören, Cebeci, Ulus ve Mamak 

bölgelerinde gerçekleşmiştir. Bunların yanı sıra Mustafa Kemal Bulvarı (MKB: Demirtepe ve 

Maltepe arasında), Pursaklar, Etimesgut (Sincan-Elvankent) bölgelerinde de gözlem yapmak 

üzere salon düğünleri ziyaret edilmiştir. Çalışmanın yapıldığı on dokuz aylık süre zarfında 

düğünlere katılmak dışında, düğündeki insanların gözlemleri devam ederken diğer taraftan da 

düğün salonu yöneticileriyle düğün yapılma usulleri ve kuralları üzerine sohbetler edilmiştir. 

Araştırma esnasında toplam yirmi altı düğün salonu ziyaret edilmiştir. Araştırma boyunca 

yaklaşık beş bin fotoğraf, yirmi video çekimi ve müzik kaydı toplanmış. Bu materyale 

dayanarak aşağıda bulunan etnografya bölümü yazılmıştır. 

 

3.1. Düğünün Mekânı: Salon mu Saray mı?  

3.1.1. Salon Çeşitleri  

Şehrin her mahallesinde düğün salonu vardır. Çünkü düğün salonu mahallenin bir 

parçasıdır – onunla birlikte kurulur ve yaşar. Ve nasıl modern şehirlerde eski ve yeni yerleşim 

yerleri bulunuyorsa düğün salonlarında da aynı ayrım vardır: eski ve yeni usul düğün 

salonları. Eski sıfatını kullanırken salonun bakımsız veya yıpranmış olduğu ifade 
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edilmemektedir; eski burada eski usule göre yapılmış demektir. Yeni ise aynı şekilde yeni 

malzemelerden inşa edilmiş değil yeni usule göre yapılmış demektir.   

Düğün salonları mahallenin içinde ve her zaman bir apartmanın bodrum katında 

bulunmaktadır. Düğün salonlarının iç tasarımları değişiklik gösterir. Salon, bodrum katta 

olmasına rağmen salonun içinden asma kat “balkon” görülebilmektedir.  

  

Resim 4: Düğün salonun içinde asma kat. 

Ayrıca bu tarz salonlar gün ışığından faydalanamadığı için oldukça loş ve basıktır; yaz 

veya kış – fark etmez, düğün olduğu esnada havasız ve boğucudur. İsimler salonların iç 

dekoru gibi sadedir – Yağmur Düğün Salonu, Bebek Düğün Salonu, Lalezar Düğün Salonu, 

Cebeci Düğün Salonu… Bu eski usul düğün salonlarını anlatırken kısaca onlara ‘Düğün 

Salonu’ diyelim.  

Düğün sarayları münferit ve içinde düğün yapılmak üzere inşa edilmiş binalarda 

bulunur. Binanın etrafında çocuk oyun alanı, otopark, büfe veya yeşil alan bulunur. Bina 

oldukça yüksektir (yüksek giriş artı bir veya iki kat) ve içinde birden fazla salon içerir. Bu da 

aynı günde birden fazla düğün gerçekleşmesini sağlar. Salonlar pencerelidir ve birbirinden 

dekor ve boyut olarak ayrılır; ayrıca da oldukça ferah ve havadardır. İç tasarımlarında bolca 

altın rengi ve zengin saray dekoru kullanılır. Bu saray dekoru salonların isimlerine de yansır – 
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isimlerde ‘salon’ değil daha çok ‘Saray’, ‘Palas’, ‘Plaza’, ‘Kokteyl Salonu’ veya ‘Balo ve 

Nikâh Salonu’ isimler kullanılır. Örneğin: Ayna Düğün Sarayı, Nihavent Düğün Sarayı, 

Arven Palas, VİP Golden Kokteyl ve Balo Salonları, Muhteşem Nikâh Balo ve Düğün 

Salonu. Bu yeni usul düğün salonlarını anlatırken kısaca onlara ‘Düğün Sarayı’ diyelim.  

3.1.2. Konum ve Dış Görünüm 

Düğün gündelik hayatın bir parçasıdır. Bu nedenle düğün salonları da genellikle 

yerleşim yerleri içinde yer alır, çoğu zaman bu yerleşim yerleri ile birlikte kurulurlar. 

Ankara'nın yeni yerleşim bölgeleri ile kıyaslandığında tarihsel olarak uzun bir geçmişi olan, 

Cebeci, Mamak, Ulus, Keçiören gibi eski yerleşim bölgelerindeki düğün salonları da aynı 

geçmişi paylaşır, eskidir. Bu semtlerde yer alan düğün salonlarının mimari özellikleri, 

konumu, iç mekân tasarımı ve sunduğu hizmetlerin fiyatları da – Eryaman, Batıkent, Sincan 

ve Fatih gibi görece yeni oluşmuş semtlerdeki düğün salonlarından oldukça farklıdır. Eski 

yerleşim yerlerinde düğün salonları hemen hemen her zaman bir apartmanın altında, bodrum 

katta bulunmaktadır. Cadde ya da sokaktan geçerken birbirine bitişik, yan yana duran 

apartman girişlerinin arasına sıkışmış olan salon girişini fark etmeden geçip gitmek 

mümkündür. Genelde girişin üstünde, bakkal tabelasına benzeyen biçimde salonun isim 

tabelası bulunur. Apartmanın altında olduğu için giriş de apartmanın mimarisine göre genelde 

doğrudan sokakta veya yanda bulunmaktadır. Girişin üzerinde bulunan tabelanın çevresi, 

geçenlerin dikkatini çekmek için ışıklandırılmıştır. Eğer salonun girişi apartmanın yanındaysa, 

apartmanın önüne bir kırmızı veya yeşil ışıklı tabela konularak, salonun girişi işaret edilir. Bu 

tarz uygulamalara, şehrin görece daha kalabalık olan bölgelerinde ya da düğün salonlarının 

sayıca fazla olduğu caddelerde rastlanır. Mesela Cebeci Talatpaşa Caddesi üzerinde, arka 

arkaya bulunan düğün salonları gazino (gece pavyonları) ve içki satan bayilerle bitişik 

olduğundan, buradaki düğün salonlarında ışıklı tabela kullanılmaktadır. Caddede bulunan 

diğer salonların ve eğlence mekânlarının çok ışık kullanması nedeniyle, düğün salonları 



49 

 

onların arasında fark edilebilmek için ışıklı tabelalar kullanma yoluna gitmişlerdir. Dışarıdan 

birbirine benzer girişler ve tabelalarla görünen, işaret edilen bu düğün salonları her zaman 

aynı biçimde olmayabilir. 

Fiyat, iç tasarım ve sunulan hizmet açısından Cebeci’deki Moda Düğün Salonu veya 

Keçiören’deki Anılar Düğün Salonu gibi daha farklı ve pahalı olan salonlara rastlamak da 

mümkündür. Bu salonlar, diğer salonlardan biraz daha uzakta olur ve kendi bağımsız girişleri 

vardır. Moda’nın girişinde sahte antik beyaz sütunlar yer alır. Bir apartmanın giriş katında yer 

alan Anılar Düğün Salonu’nun girişinde ise büyük cam kapılar ve bu kapıların üzerinde mutlu 

ve gülen bir gelin ile sünnet kostümüyle duran bir çocuğun fotoğrafı yer almaktadır. 

Fotoğrafın yanında bir yazı ile salonun sunduğu hizmetler sırası ile Düğün, Nişan, Kokteyl, 

Sünnet, Konferans, Toplantı olarak belirtilmiş, kapının üzeri kırmızı ve beyaz kumaştan 

fiyonklarla süslenmiştir. Bu nedenle Anılar Düğün Salonu uzaktan bakıldığında daha çok bir 

fotoğraf stüdyosunu andırır.  

Fakat yine de bu salonu fark etmeden geçip gitmek çok olanaklı değildir: Sadece 

girişin üzerinde değil, yanından geçerken görülmesi için de apartmanın yan köşesinde 

perçinlenmiş kocaman dikey bir tabelada ismi yazılıdır. Düğün salonunun çalışıp çalışmaması 

önemli değildir, her akşam tabelanın ışığı mutlaka açık olmalıdır. Bu, düğün salonunun 

burada olduğunu sürekli hatırlatıp, onun reklamının yapılmasını sağlayacaktır.  

 Resim 5: Anılar düğün salonu girişi 
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Öte yandan Ankara'nın şehir merkezinden nispeten uzak olan ve ‘yeni yerleşim’ ismi 

ile anılan – Eryaman, Batıkent, Sincan ve Fatih gibi görece yeni oluşmuş semtlerdeki düğün 

salonlarının konsepti oldukça farklıdır. (‘Yeni yerleşim’ derken kastetmek ve vurgulamak 

istediğim şey – ne kadar yeni bina, apartmanlar ve şehre uygun altyapının var olduğudur. 

Oysa ne Fatih ne de Sincan yeni yerleşim yeri sayılır. İkisi de yıllardır Ankara’nın ilçesi olup 

şehir planı olmayan bir köydü. İlk olarak buralarda yer alan düğün salonlarının ayrı birer bina 

olarak inşa edildiği görülür. Etrafında bahçe, park veya yeşil bir alan bulunan – bu salonların 

önünde geniş bir açıklık ve yanında veya önünde o salona ait bir araba park yeri bulunur. 

İçinde birden fazla düğün salonunun bulunduğu bu geniş binalar – genelde iki katlıdır. İki 

katlı olmasının sebebi fazla kullanım alanı yaratmaktır.  

 

Resim 6: Nihavent düğün salonunun binası. 

Salon düğünlerinden başka kır veya yaz düğünü olarak adlandırılan bir düğün çeşidi 

daha vardır. Açık havada, bahçe veya parkta yapılan yemekli veya kokteylli olan bu düğün 

görece daha yenidir; hazırlıkların farklı oluşu ve mekân bağlamında da daha masraflıdır. Öte 

yandan moda her piyasanın tetikleyici faktörüdür ve düğün sektöründe de bir modadan 
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bahsetmek mümkündür. Kent ortamında moda olan bu tarz yaz ya da kır düğünü taleplerini 

karşılamak için düğün salon sahipleri büyük düğün salonlarının arkasında bir park veya bahçe 

inşa ederler. Nihavent Düğün Salonu bu yolu tercih ederken salonun etrafında uygun yeri 

olmayan Ayna Plaza Düğün Sarayı ise bir teras katı düzenlemiştir [Foto: Ayna Plaza Düğün 

salonu].  Bu tür salonlarda pencerelerin olması önemlidir. Yaz döneminde gündüz yapılan 

düğünlerde perdeler kaldırılır ve bazı pencereler açılarak, açık hava düğünü imajı yaratılır. 

Ayna Plaza Düğün Sarayı’nın sahibi, salonunun iç tasarımıyla başından sonuna kadar 

kendisi ilgilenmiş. Salon; Mamak Belediyesinin karşısında, havadar ve geniştir; iki aktif 

otoyolun arasındaki beş katlı binanın dördüncü ve beşinci katında yer alır. Salonun binası iki-

üç katlı apartmanların arasında kule gibi yükselir   

 

Resim 7: Ayna Plaza Düğün salonunun binasının dışarıdan görünüş. 
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 Bu buz mavisi camla kaplı bina doğal olarak ilgi çekicidir. Ayrıca binanın birinci, 

ikinci ve üçüncü katında Diş ve Ağız Sağlığı Belediye Polikliniği bulunduğu için bina 

mahallede oldukça tanınır. 

 

Resim 8: Ayna Plaza Düğün salonunun altındaki Sağlık Merkezi 

Müteahhitlik ile uğraşan büyük bir Karadeniz ailesinden geldiğini söyleyen Ayna 

Plaza Düğün Sarayı’nın sahibi aynı zamanda binanın da sahibidir. Alan çalışmam sırasında 

yaptığımız görüşmede binanın hikâyesini anlattı ve yerini kendi seçerek inşa ettirdiğini 

söyledi. Binanın projesi inşasından önce üst katında düğün salonunun olacağı planlanarak 

çizilmiş. Alt katların ne olarak kullanılacağı başlangıçta belli değilmiş. Bu binanın sahibi 

R*** bey kendisi Mamak’lı olmadığı için halkın onu tanımadığını ve bu nedenle dışlandığını 

çok iyi biliyormuş. Her düğün salonunun başarısı için halk arasında iyi bir imajının ve 

tanınmasının gerekli olduğunu bilen sahip; binayı faaliyete geçirdikten sonra alt katlarında bir 

kamu yeri veya sosyal projelerle uğraşan bir kurum olmasını istemiş. Böylece binanın halk 

arasında bilinmesini, bu yüksek binaya alışılmasını ve yabancılık çekilmemesini amaçlamış. 

O esnada belediyeden iş birliği teklifi alınca binanın alt katlarına Ağız ve Diş Sağlığı 

Belediye Polikliniği yerleştirilmiş. İnsanlar ister istemez bu binaya gelmeye başladıkça binayı 

tanımışlar. Asansöre bindiklerinde dördüncü ve beşinci katta Ayna Düğün Salonu olduğunu 

öğrenmişler. Çok zaman geçmeden (açıldıktan bir buçuk sene sonra) halk bu yeni çok katlı 

binayı benimsemiş ve halk arasında Düğün Salonu, Diş ve Ağız Sağlığı Belediye 

Polikliniği’nin bulunduğu binada değil; poliklinik Ayna Plaza Düğün Salonu’nun olduğu 
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binada bulunur hale gelmiş. Bu tarz bir reklam pazarlama açısından şüpheyle karşılanabilir. 

Olumsuzluk ve mutsuzluk ile bağdaştırılabilecek olan bir kavramın (hastalık-hastane) 

mutluluk ve umut ile bağdaştırılan bir kavramla (düğün-eğlence) yan yana olması tedirginlik 

yaratabilir, uygunsuz görülebilir. Hastalık kavramından çağrışım yapabilecek olan ile yan 

yana uyumsuz gelebilir. Fakat poliklinik düğün sahibine ait olmayıp; belediyeye (yani halk 

zihniyetinde devlete) ait olduğu için ayrı bir birim olarak algılanıyor ve polikliniğin kötü bir 

imajı olsa da salon bundan etkilenmiyor. 

 

3.1.3. İç Mimari ve Tasarımı 

İç tasarım açısından her düğün salonu kullanılan renkler, mobilya tarzı, dekoratif 

ayrıntılar bakımından birbirinden farklıdır. Ama her salonu benzeştiren bir taraf vardı: 

salonun içerdiği mekânlar.  

3.1.3.1. İç Mekân Tasarımı 

Her salon, eski usul Düğün Salonu veya Düğün Sarayı olsa da aşağı yukarı aynı 

mekân sayısı içerir. Ve salonun içindeki mekânları iki grubuna ayırmak mümkündür: 

yardımcı mekânlar ve düğün gerçekleştiği mekân. Düğün salonunun yardımcı mekânları: 

vestibül veya antre, yönetici odası, gelin odası, mutfak ve/veya servis bölümü. Düğünün 

gerçekleştiği mekân – salon. 

Yardımcı Mekân: Antre (vestibül) 

Düğün salonuna girildiğinde karşıya çıkan ilk mekân – antredir. Eski usul düğün 

salonları apartmanın bodrum katlarında bulunduğu için uzun merdivenden geçtikten sonra 

antreye girilir.  

Antre veya vestibül, ortak kullanılan bir mekândır. Salonun bulunduğu binanın mimari 

özelliğine bağlı olarak farklı büyüklükte olur. Bazı salonlarda büyük bazı salonlarda küçük 
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olabilir. Antre, düğünden önce erken gelen misafirlerin beklediği yer, düğün esnasında 

havasız salonda nefes alabilmek için veya birkaç kelime ve fikir alış verişi yapmak için 

kullanılan bir mekândır. Antrede genelde küçük su ve oyuncakları satan dükkân ve 

fotoğrafçının standı bulunur. Bekleme için tahsis edilmediği için antrede sandalye veya sehpa 

gibi oturma yeri yoktur. Ama ortalığı güzelleştirmek için süs fıskiye veya yapay çiçek 

kompozisyonuna rastlanır. 

     

   Resim 9: Yağmur düğün salonunun antreye inen merdiven ve antre  

Düğün sarayları daha geniş ve ferah olduğundan, ayrıca düğün saraylarında bir anda 

birden fazla düğün olduğundan oradaki antre düğün salonlarındaki antrelerden biraz farklıdır. 

Ve onun için antre değil daha çok Fransızcadan gelen ama aynı anlama sahip olan bir kelime 

kullanılır – vestibül. Düğün saraylarında genellikle girişin önünde çok basamaklı merdiven, 

girişten sonra geniş bir antre (vestibül) bulunur. Bu vestibülden birkaç ayrı salona giriş 

yapılmıştır. Aynı anda birden fazla düğün olduğu zamanlarda her salon girişinin önüne bir 

tabela yerleştirilir. Bu tabelanın üzerinde yer alan A4 boyutundaki kâğıtta, siyah-beyaz yazıcı 

baskısıyla, gelin ve damadın isimleri yazılır. Bu durum, misafirleri bir başkasının düğününe 

gitmekten alıkoyar. Çünkü düğünlerin başlama saati genelde yazılı olmayan bir kuralla hemen 
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her salonda aynıdır. Bu durumda düğünlerin karıştırılmasından doğabilecek mahcubiyet ve 

komik durum engellenir. Kimi zaman bu kâğıtlar bile karışıklığı engellemeyebilir. 

    

Resim 10: Antrede oyuncakları satan dükkân  Resim 11: Antrede yapay çiçek kompozisyonları 

Alan araştırmam sırasında görüştüğüm salon yöneticilerinden biri düğünlerde 

yaşanabilecek benzer karmaşalardan birini bana aktardı ve bir benzerine de ben tanık oldum. 

Yan yana iki düğün salonunda isimleri aynı olan birer gelin ve birer damadın düğününde bir 

karışıklık yaşanmış. Düğün salonlarının kiralama sözleşmesini yapan eleman, durumu fark 

etmeyerek yan yana iki salonu açmış. Dolaysıyla misafirler, gelin-damadın isimleri yazılı ilk 

tabelayı gördükleri salona girip, orada tanıdıklarından hiç kimseyi bulamayıp şaşkın ve 

karışık duygular içinde salonu terk etmeye çalışmışlar. Çıkışlarında ise diğer salonda 

yapılacak düğün için gelen grupla karşılaşmışlar ve kapılarda trafik oluşmuş. Aynı durumu 

yan salondaki misafirler de yaşamışlar ve salondan çıkıp şaşkın şaşkın etraflarına bakarak 

antrenin ortasında durmuşlar.  

Bu yüzden düğün saraylarında mutlaka gelin-damat ve düğüne gelen diğer misafirlerle 

ilgilenen bir eleman vardır. O eleman genelde kadındır. İlk başta gelin-damadı; sonra da 
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misafirleri doğru alana yönlendirir. Gelin-damat gelince onları gelin odasına alır, sonra gelen 

misafirleri doğru salona yönlendirir, bütün misafirler toplandıktan sonra da gelin-damada 

çıkış işareti verir ve düğün boyunca çeşitli sorunlarla ilgilenir. Eski küçük düğün salonlarının 

bu tarz elemana ihtiyacı yoktur; çünkü salon kiralama sözleşmesinden başlayıp ödeme ve 

elemanların maaşına kadar salonun bütün işlerini tek bir kişi yürütür – salon yöneticisi. 

Salonun içinde tek bir düğün alanı olduğu için de aynı anda birden fazla düğün yapılmaz, 

farklı işler için görevlendirilecek bu tarz bir elemana ihtiyaç olmaz. Bazı düğünlerde 

misafirleri doğru oturma yerlerine yönlendiren, düğün sahiplerinin evli olmayan 

çocuklarından biri, bazılarında hiç kimse olmaz ve sadece düğün sahibi salon girişinde 

misafirleri karşılar ve salonun içinde misafirler serbest bırakılır.  

  Antre, orta mekân olduğundan başka mekânlara giden girişleri bulunur. Onlardan 

mutlaka yönetici odasına, gelin odasına ve düğünün gerçekleştiği yere, salona gidilir.      

Yardımcı Mekân: Yönetici Odası  

Düğün salonunda yöneticinin bulunduğu odaya – yönetici odası veya kısaca ‘İdari’ 

denir. Antreden görünen ilk odadır. Yöneticinin veya düğün salonu sahibinin bulunduğu 

yerdir. Genelde gelin odasına yakın bulunur. Ama herhangi bir özellikten değil daha çok 

bulunduğu binanın mimarisinden dolayı. Bu odanın çoğu zaman için de idari personelin 

yerinde olup olmadığını görebilmek için kapısında cam penceresi bulunur. Düğünle alakalı 

bütün müzakereler ve anlaşmalar bu odanın içinde gerçekleşir. Bütün önemli misafirler 

burada ağırlanır. Yönetici olmadığı zaman garson şefi dahi bu odaya giremez. Bu oda, 

salonun genelkurmay merkezi gibidir.  

 Oda ofis odasına benzer ve odanın ekstra bir özelliği yoktur, her yönetici odayı 

kendine göre dizayn ettirir. Ama iç tasarım olarak her ne kadar farklı olsa da her yönetici 

odasında mutlaka müşteriler için konforlu iki koltuk, salonun çalıştığı fotoğrafçının örnek 

çalışmaları, yöneticinin masası ve çelik kasası bulunur. Gelişmiş düğün saraylarında güvenliği 
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sağlamak için salonun içinde, giriş ve mutfak bölümüne yerleştirilmiş takip kameralarından 

gelen görüntüleri gösteren devasa bir ekran da vardır. Yönetici odasının konforluğu ve 

ihtişamlığı salonun seviyesine ve yönetici pozisyonundaki sahibe veya çalışana da bağlıdır. 

Yönetici pozisyonunda duran düğün sahibinin yönetici odası kesinlikle daha görkemli ve 

şatafatlı olur.  

Yardımcı mekân: Gelin Odası 

Gelin odası basit bir bekleme odası değildir. Bu küçük oda genç çiftin düğün 

performansı için sahneye çıkmadan önceki gizli arka odasıdır. Nasıl salonda çalışan garsonlar 

için mutfak bölümü gizli ve sadece onlara ait bir yer ise aynı şekilde genç çift için de gelin 

odası aynı rolü oynar. Burada sahneye çıkmadan önce son makyaj ve kostüm hazırlığını 

tamamlayıp annelerin son nasihatleri dinlenir; nasıl ve ne zaman yapılır, düğünde gelin ve 

damat nasıl davranmalıdır v.s.   

Gelin odası, giriş ve ana salon arasında, genelde idare odasına yakın veya onun 

yanında bulunan odadır. Gelin ve damat salona ilk geldiği zaman bu odaya alınır. Onlar, orada 

misafirlerin toplanmasını ve her şeyin hazır olmasını beklerler. Gelin ve damat, düğün 

başlamadan önce ortalıkta görünmemesi için salona gelir gelmez odaya alınırlar. Düğün 

organizasyonuyla büyükler ilgilendiği için gelin ve damat odada bekler. Bazı odalarda LCD 

televizyon ekranı da bulunur. Fakat düğün telaşıyla bu televizyonu açan fazla yoktur. 

Beklerken gençler bir şeyler atıştırırlar. Atıştırmalıklar, misafirlere verilecek ikramdan farklı 

değildir. Gelin ve damadın, düğün boyunca hep oynayacağı, misafirlerle ilgileneceği, 

oynamadığı zaman da fotoğraf çekilmekle meşgul olacağı düşünüldüğü için düğünden önce 

atıştırmaları için odalarına atıştırmalık bırakılır. Bu küçük odaya fazla girilmemelidir; fakat 

yakın akrabalardan biri sürekli girip çıkar ve gençleri asla rahat bırakmaz. Salon fotoğrafçısı 

gelip bu küçük odada çifti değişik pozlarda fotoğraf çeker. Gelinin kız kardeşi veya ablası 
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gelinin makyajını düzeltmek ister. Ya da gelin çok sabırsız olup küçük kardeşini sürekli 

çağırıp, misafirlerin gelip gelmediğine baktırtır. 

 

Resim 12: Gelin odası 

Gelin odası küçük olduğu için oraya fazla mobilya sığmaz. Ama mutlaka iki koltuk 

veya küçük kanepe, sehpa ve ayna bulunur. Mobilyalar ana salondaki mobilyalardan her 

zaman farklı olur. Kiralama fiyatı ucuz olan düğün salonlarında bile bu odanın döşemesine 

özen ve ilgi gösterilir. Salondaki masa ve sandalyeler basit ise gelin odasındaki koltuklar 

mutlaka daha geniş ve konforlu olur. Duvarlardaki bir-iki küçük tablo bu odanın iç tasarımını 

tamamlar fakat düğün telaşında onlara hiç kimse bakmaz, bakarsa da o tablolarda neler tasvir 

edildiğini hatırlayamaz. Bu odayı gelin ve damadın dışında fazla kimse girmemeli; çünkü bu 

oda perdenin arkası gibidir ve o akşam sahneye çıkacak olan başkahramanları izleyicilerden 

saklar. Odada kaldıkları süre boyunca gelin ve damat rolüne hazırlanır ve gerekirse 

büyüklerden son nasihati alır. 

Gelin odasında ilgi çeken bir nesne daha vardır – çelik kasa. Çelik kasa genelde düğün 

saraylarının bir özelliğidir. Eski usulde yapılmış düğün salonlarında ona rastlamak zordur. 

Düğün salonlarında çelik kasa rolünü aile büyükleri taşır. Takı merasiminden sonra altınlar 
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poşete toplanır ve dans etmeyen, sabit bir masada oturan büyüklere emanete verilir. Fakat 

yeni akrabalardan emin olmayan gelin ve gelinin ailesi emanetçilerden şüphelenir ve düğün 

sonrasında veya düğün esnasında kavga çıkarırlar. Bu tatsız anları yaşamamak için düğün 

sarayları gelin odasına çelik kasa koymaya başlamıştır. 

Yardımcı Mekân: Mutfak (Servis Bölümü) 

Mutfak bölümü düğün salonlarında düğünün gerçekleştiği salonun arkasındadır ve 

direkt salona bağlıdır. Düğün saraylarında ise ayrı bir giriş ile antreye bağlıdır. Bunun sebebi, 

düğün salonlarında mutfak sadece bir salona servisi yapar, düğün saraylarında birkaç salon ile 

çalıştığı için ortak kullanılır, dolayısıyla daha büyük ve salonların girişlerinden ayrı bir girişi 

vardır.  

Mutfak düğün salonunun en ilginç yerlerinden biridir. Mutfak sadece içecek ve 

yiyecekler servisinin hazırlandığı bir yer değil, mutfak düğün performansına iştirak eden 

‘yardımcı ekibin’ ana mekânıdır. Mutfak, tiyatronun perde arkası gibidir, düğün 

performansının hazırlandığı, performansın aksesuarlarının muhafaza edildiği ve sahneye 

hazırlandığı bir mekândır. Ayrıca burası elemanların dinlendiği, dedikodu ve fikir 

alışverişinin yapıldığı bir yerdir
38

. Gizli ve stratejik bir mekân olduğu için misafirlere, düğün 

sahibi dâhil oraya giriş kapalıdır.  

Düğün salonlarında mutfak bölümü salonla iç içe ve sadece ince bir perde veya kapı 

onları ayırır. Çoğu zaman servis esnasında geçişi hızlandırmak için bu kapı açık bırakılır. 

Ama bu kapının açık olması mütecessis bir misafirin veya düğün sahibinin içeriye girmesine 

müsaade edilmesi anlamına gelmez. Mutfak bölümünün kapısına yaklaşan herhangi bir 

yabancı nazikçe ama aynı zamanda sert bir şekilde durdurulur. Misafirler veya düğün sahibi 

garsonlarla veya herhangi bazı servis elemanlarıyla temasa geçmemeli, herhangi bir 

                                                           
38

 Goffman, Erving, (2009), Günlük Yaşamda Benliğin Sunumu, İstanbul: Metis Yayınları, s. 180-195 
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anlaşmazlık veya istek olduğu takdirde direkt yöneticisine başvurmamalıdır. Ama gerçek 

hayatta bu olay çok farklıdır.  

Düğün salonundaki garsonlar gizli güçtür. Ve onların yardımıyla sorunlu olan bir 

düğün parlak geçebilir, parlak hazırlanan düğün de rezalete dönüşebilir. Tabi ki bu rolde 

sadece garson ve servis elemanları değil, sahne çalışanı (orgcu), müzisyenler ve diğer 

yardımcı elemanlar da vardır. Ama misafirlerle direkt temasa geçen garsonlardır ve 

misafirlerinin memnun kalıp kalmayacağı daha çok onlara bağlıdır. Bu yüzden her şekilde 

garsonlarla arayı iyi tutmak gerek.  

Düğün salonlarında garsonlara yaklaşmak daha kolaydır. Düğün saraylarındaki mutfak 

bölümü salondan uzak bulunur ve arasında sürekli kapalı bir kapı vardır. Düğün saraylarında 

her salonun başında garson şefi bulunur ve düğün sahibinin onunla olan ilişkisini iyi tutması 

gerekir.  

Düğünün Gerçekleştiği Mekân – Salon ve Onun İç Tasarımı  

Düğünün gerçekleştiği mekân – salondur. Salon düğün performansının ön planı ve 

düğün oyununun sahnesi. Bütün takımlar (ana takım – düğün sahibi – ve yardımcı takım – 

salonun çalışanları) titiz ve ustaca hazırladığı oyunu izlemeye gelen izleyicinin (misafirler) 

önünde sahnelenir. İzleyici ise bu oyunun gerçek olduğunu kabul etmesi ve memnun kalması 

rolünü oynar. Bütün rollerin gerçekleştiği yer – düğün salonunun merkezidir.    

Ayna Plaza Düğün Sarayı’nın içinde üç ayrı salon vardır: Lila Salonu, Gümüş Salonu 

ve Gold Salonu. Bu üç renk sık kullanılan renklerdir. Büyük düğün salonunun içindeki 

salonları ayırt etmek için salonun temel rengine göre isim konulur. Altın, gümüş gibi renkler 

salonun ana rengi olmasa da her zaman iç tasarımda yer alırlar, çünkü zenginlik, bolluk ve 

varlık simgesidirler. Fakat nedense isimlerde ‘gümüş’ kelimesi Türkçe olarak kullanılır, ama 

‘gold’ kelimesi yabancı kelime olarak kullanılır ve nadiren ‘altın’ olarak çevrilir. Salonlar 

isimlerini, salonun içinde ana renk olarak kullanılan renklerden almıştır. Lila Salonu, 700 kişi 



61 

 

kapasiteli bir salon; ana renkleri koyu leylak ve eflatun rengi. Gümüş Salonu küçük, 250 kişi 

kapasiteli, ana renk olarak beyaz kullanılmıştır. Gold Salonu, en büyük salon, en üst katta yer 

alan ve bütün katı kaplayan 1000 kişilik, teraslı bir salondur. İç tasarımda ana renk olarak sarı 

ve altın rengi kullanılmıştır. Her üç salonun çevresinde yerden tavana kadar cam pencereler 

vardır. Perdeler ince ve son modaya göre zebra perde olarak yaptırılmıştır. Bu tarz perdeler 

gün ışığını komple kapatmadığı için, oldukça aydınlık bir mekân hissi verir. Gerektiğinde 

kolay kaldırılır ve pencere komple açılabilir. Panoramik camlar ile üst katta bulunan 

salonların ferah ve aydınlık bir ortama sahip olması sağlanır. Üst kattaki salonun etrafında 

teras olduğu için açık hava düğünü yapılması da mümkündür. Fakat açık hava düğünü için 

güzel manzarası olan bir ortam bulmak mümkün değildir. Salonun etrafındaki manzara yarı 

yıkılmış gecekondulardan ve üç-dört katlı binalardan oluşur. Ama yine de bir nefes alabilmek 

için balkona çıkıp, akşamüstü sakin alaca karanlıkta yeni yanmaya başlayan sokak 

lambalarının çevresinde yer alan bir şehir manzarasının tadını çıkarmak mümkündür.  

Fakat nedense bu büyük salonlardaki yazın yapılan düğünlerde terasa pek fazla çıkan 

yoktur. Sigara içmek ve düğün gürültüsünden sıkılarak terasa kaçan ve sohbete dalan erkekler 

arasında kadın nadiren görünür. Kadınlar, kendi yerlerinden ayrılamaz; çocuklara, gençlere, 

eşyalara bakarak düğünü takip ederler. Kadın ve erkek arasında iç ve dış mekânın ayrılması 

meselesi, düğün salonu ne kadar modern ve büyük olsa da vardır. Dolayısı ile bu ayrım, 

salonun fiziksel ortamıyla değil, toplumsal cinsiyet rolleri ile açıklanabilir. Bu olgu ile ilgili 

daha detaylı bir inceleme ileriki bölümde yer alacaktır. 

Fakat Düğün Saraylarında sadece düğün salon hizmetleri değil; yemekli düğün ve 

çeşitli yemekli toplantı organizasyonları hizmetleri de verilir. Örneğin, Ramazan’da iftar 

yemeği, siyaset grupların yemekli toplantısı gibi organizasyonlar. Bu sebeple, salondaki 

masalar dikdörtgen değil yuvarlak olur. Mesela Keçiören'de Keçiören Belediyesi Binasının 

hemen karşısında yer alan Halil İbrahim Düğün Salonu çok büyük olduğundan zemin hizaları 
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farklı yüksekliktedir, salonun çevre uzunluğunda bulunan zemin hizaları, orta alana göre daha 

yüksek olup uzaktan amfi tiyatroya benzer. Bu tarz farklı seviyeli yerleştirme planı, izleme ve 

ses yayınını kolaylaştırır ve düğün salonu düğün salonundan toplantı salonuna dönüşür.  

 

Resim 13: Düğün Salonunun iç amfiteatr 

Ayrıca yuvarlak masa düzeni servis kolaylaştırır ve masada sohbet ortamını sağlar. 

Fakat eski salonlardaki dikdörtgen masalar yan yana yerleştirildiklerinde daha az alan 

kaplamakta ve aralarında dar bir geçiş bırakılarak daha fazla misafir ağırlanabilir. Bu tarz 

düğün salonlarında, genelde, duvara yakın veya balkonda bulunan masalar hep dikdörtgen 

biçimindedir ve birbirine çok yakın, neredeyse aralarında hiç geçiş alanı bırakmadan 

yerleştirilir. Sahneye yakın kısımda bulunan alan yuvarlak masalarla düzenlenir. Ancak salon 

çok küçük ise dikdörtgen masalar kısa kenarlarından birleştirilerek upuzun sıralar şekilde 

sahneye paralel olarak yerleştirilmektedir. Yuvarlak masalar daha çok yer kapladığı için 

sınırlı sayıda misafir alabilir, ama misafirlere daha geniş ve kolay bir izleyiş sağlar. Uzun 

dikdörtgen masalar daha devingen ve mobil; pek çok farklı şekilde yerleştirilebilir; masa 

arasında istenildiği miktarda geçiş yeri açılır, ayrıca mobilya olarak daha ucuz ve daha kolay 

tamir edilir. Ama bu yerleşim düzeni, misafirlerin bir kısmının (%50’e yakın) sahneye sırtı 

dönük oturmasına neden olur. Bu sebeple, bu tarz masa yerleşimine, balkonlarda veya salonun 

arka kısmında duvarlara yakın alanlarda rastlamak mümkündür. Salonun iç kısmına yuvarlak 
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masalar yerleştirilir. Yuvarlak masa hiç yoksa o zaman dikdörtgen masalar uzun sıra şeklinde 

sahneye dikey biçimde yerleştirilir. 

Duvarlardaki aynalar, genellikle iki lamba arasında veya lambanın arkasına 

yerleştirilir, böylece ışığın yansıtılarak mekânın daha fazla aydınlatılması sağlanır, küçük ve 

basık mekân daha ferah ve büyük görünür. Bu yöntemi özellikle bodrum katta bulunan eski 

düğün salonları kullanır. Pencere olmadığı için elektrik ışığının dışında doğal bir ışık veya 

aydınlatma yoktur. Mekân içinde balkon var ise tavan yüksekliği salonun ortasında yeterlidir 

ama balkonun altında olan kısım oldukça sıkışık ve karanlık olabilir. Balkon olsa da olmasa 

da, salonun aydınlatılmasında aynalar bayağı yardımcı olurlar.  

Her düğün salonunda balkon olmayabilir fakat ortada salonun tavanını destekleyen 

birkaç sütun mutlaka vardır. Bu sütunların üzerinde de ayna kaplaması bulunur. Bu kaplama 

ilk bakışta sütunların daha az belirgin olmasını sağlar, ayrıca etrafını kalabalık gösterir. Çok 

büyük olmayan bir düğün salonunda iki ile dört arası tavanı destekleyen sütun bulunur, salon 

ne kadar uzun olursa sütunların sayısı o kadar artar. Böylece salonun bir tarafında yer alan 

misafirler, sütunlardaki aynaya bakarak diğer köşedeki misafirlerin neler yaptığını görebilir. 

Dolayısı ile aynanın, sadece aydınlatma ve mekânın geniş ve kalabalık gösterilmesi için değil; 

nispeten sosyal kontrol sağlanması için kullanıldığını söyleyebiliriz.  

Yeni tarz düğün salonları pencereli olduğu için iç tasarımda fazla ayna kullanma 

ihtiyacı yoktur, çünkü yeterince ışık dışarıdan alınır. Fakat salonun daha ferah, büyük, 

kalabalık görünmesi için salonun ortasında bulunan sütunlar ayna ile kaplanır. Yine de 

gündüz yapılan düğünlerde akşam yaratılan loş ortamı gündüz de yaratmak için perde 

kaldırılmaz ve elektrik ışığı devamlı kullanılır. Akşam düğünleri daha pahalı olduğu için bazı 

aileler düğünü gündüz yapar; fakat düğün ve eğlencenin akşama daha fazla yakıştığı 

düşüncesiyle gündüz yapılan düğünlerde de akşama benzer, perdeleri kapatıp alacakaranlık 

bir ortam yaratılmaya çalışılır. Bunun için de Nihavet Düğün Salonu, Sincan ve Metropol 
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Düğün Salonu – düğün salonlarında olduğu gibi kalın, duvar rengine ve desenine uyumlu olan 

perdeler kullanılır. Bu perdeler indirildiğinde, arkasında pencere olduğu fark edilmez ve 

gereksiz gün ışığı içeri giremez. Böylece gündüz vaktinde bile akşama benzer bir ortam 

yaratılır. Misafir, dışarıya çıkmadan düğünün akşam mı gündüz mü yapıldığını fark edemez. 

Düğün esnasında çekilen fotoğraflarda görünen elektrik ışığı, akşam düğünü imajını yaratır.  

 

3.1.3.2. Kullanılan Renkler 

Salonun iç tasarımında kullanılan renklere göz atarsak renklerin tartışmasız 

simgesellikle yüklü bir kavram olduğunu hatırlarız. Tüm dillerde kullanılan renkler en 

azından ‘koyu’ ve ‘açık’ renklere ayrılır ve ona göre bu renklere farklı simgeler ve anlamlar 

yüklenir
39

. Fakat gündelik hayatımızda gibi düğün salonlarda renk seçimi simgesel 

anlamlarıyla değil pratik nedenlerle seçilir. Düğün salonlarının iç mekânı renginin seçimi 

genelde salon sahibinin tarafından yapılır. Genelde çift rengi kullanması tercih edilir. Eski 

usulü düğün salonlarda bu tarz renkleri eşleştirir: beyaz (bej) ile altın(sarı); kırmızı (bordo) ile 

altın(sarı).  

Tartışmasız renk seçimi düğün salonun genişliğine bağlıdır. Mesela eski usuldeki 

düğün salonlarının alanı küçük ise duvarları beyaz veya bej boyalı olup dekoratif çıtalar altın 

veya altın sarısına boyalı olur. Masa ve sandalye örtüleri bordo rengi ise üzerinde fiyonk süsü 

altın kumaşından yapılmış olur. Bordo renkli masa örtüleri hızlı kirlenmez, ondan her 

düğünden sonra değiştirilmesi gerekmez. Masa örtülerinin kir ve lekeleri göstermemesi son 

derece önemlidir çünkü ikram olarak verilen Coca-Cola ve diğer renkli gazozlar 

döküldüğünde belirgin lekeler bırakır.  

                                                           
39

 Abra L. Verosub, Scarlet Letters: Metonymic uses of the color red//Semiotica 102 1/2 (1994), s. 27 
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Resim 14: Kırmızı masa örtüleri ve renkli gazozlar. 

Sarı veya altın renkli kumaştan yapılan süs fiyonkları, duvardaki süsler ve aynaların 

dekoratif çıtalarıyla uyum sağlar ve salona zengin görünüşü verir.  

 

 

 

 

 

 

Resim 15: Yağmur düğün salonunun altın fiyonk süslemeleri  

Yeni usuldeki düğün salonlarının alanı daha geniş olduğundan duvarlar ve perdeler 

bordo, koyu leylak veya mor tonlarından olup masa ve sandalyeler perde renklerinden bir ton 

daha açık kumaşa giydirilir üzerindeki detaylar beyaz veya sarı renkte kalır. Ayrıca 

aydınlatma aksamı, şamdanlar, ayna çerçeveleri ve diğer dekoratif çıtalar değerli metal – yani 

altın veya gümüş – renklerde olur. En ucuz ve küçük düğün salonlarında dahi altın taklidinde 

kullanılan sarı renkli süs ve dekoratif çıtaları görmek mümkündür. 
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Resim 16: Eski usulü düğün salonunun altın rengi süslemeleri 

Küçük, bodrum katta bulunan eski usul düğün salonlarında açık renkleri kullanılarak, 

mekânı daha açık, ferah ve büyük göstermeye gayret edilir. Bodrum katta bulunduğundan 

pencereler olmadığı için düğün yapılırken dışarıda saatin kaç olduğu belli olmaz, mekânın 

içerisinde her zaman istenilen ortam oluşur. Mekânın içindeki aydınlatma sistemleri mekânın 

fiyatına bağlı ve pahalı olmayan düğün salonlarında beyaz ışık veren uzun flüoresan lambalar 

bolca kullanılır. Bu lambalar, hem ekonomik hem kullanışlı hem de daha fazla ışık verir. 

Fakat sarı boyalı duvarlar, uzun lambalarla bütünleştiğinde soğuk, resmi bir ortam oluşturur. 

Mekân devlet dairesine benzemeye başlar. Kırmızı viskoz masa örtüleri, örtünün altında 

saklanmış demir veya plastik sandalyeleri, dikdörtgen düzeninde yerleştirilmiş masalar, 

yerlerde sarı benekli fayans – düğün salonunda her şey özensiz devlet dairesinin çağrışımı 

yaratır. Buralarda yapılan düğün eğlenceleri daha çok biçimsel; düğün yapıldığına dair bir ilan 

verilmesi gerektiği hissini verir. 
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Resim 17: Dekor Düğün Salonu ve Özbey Düğün Salonundan kareleri 

3.1.3.3. Diğer Dekoratif Detaylar 

Düğün Saraylarının geniş mekânın pencereleri dekoratif, çok katlı ağır perdeler ile 

gizlenir. Düğün Sarayına girdiğinde karanlık, serin, biraz da mistik bir ortamla karşılaşılır. 

Daha çok spot ışığı, yerden aydınlatma sistemi kullanıldığı için ihtiyaca veya isteğe göre 

salonun beli köşeleri ışıklandırılır. Bu tarz Düğün Saraylarında dans pisti daha geniş olur, 

pistin üstünde diskoda kullanılan ışıklandırma sistemi bulunur onun yardımıyla düğün 

esnasında eğlenceli ve rengârenk bir disko havası yaratılır. Bütün ışıklar misafirlere değil 

gelin ve damadın bulunduğu sahneye yönlendirilir. Böylece herkesin dikkatini sahneye 

odaklandırır. Bu tarz salonlarda düğün gündüz yapılsa bile pencerelerde ağır perdeler kapatıp 

karanlık ortamı oluşturarak akşam havası yaratır. Düğüne gelen misafirler eğlenmeyi 

seviyorlarsa düğün çok eğlenceli ve hareketli geçer.  

Fiyat olarak daha ucuz ve mekân olarak daha eski ve küçük Düğün Salonlarında altın 

varak yerine bolca sarı rengin kullanılmasına rastlamak mümkün. Altın kumaştan süs 

fiyongalar, gelin yolunda kullanılan yapay taşlı çiçek ve kurdeleler, gelin damat masa ve 

sandalyelerde altın veya sarı renkli ince halata benzer tel ve bijuteri taşlar; duvarlardaki 

aynaların sarıya boyanmış çerçeveleri, gelin odasında kullanılan mobilyalar, girişteki 

merdivenin korkuluğu ve kapılar. Fakat sarı renkler ne kadar altına benzerse taklit olduğunu 
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net anlaşılır ve böylece Düğün Salonunun her yerinde yapay ağır taklit havası sezilir. Her 

köşe, gelin-damat masasında bulunan çiçekler – yapay, taşlar – cam, altın kaplama – boya, 

gelin odasındaki ağır rokoko mobilyalar – imitasyon, uzun pahalı gelin arabası – kiralıktır.  

 

Resim 18: Çiçekler – yapay, taşlar – cam, altın kaplama – boya 

Düğün Salonunun dekorunu tamamlayan birkaç unsur daha vardır – fıskiye, tonozlar 

ve yağlı boya taklidi tablolar.  

Bunlara her yerde rastlanmamakla birlikte hem eski usul Düğün salonlarında hem de 

Düğün Saraylarında görmek mümkündür. Keçiören, Şose'de yer alan Yağmur Düğün 

Salonunda giriş merdiveninin hemen sonunda bir fıskiye bulunur.  

 

Resim 19: Yunuslu fıskiye  
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Salon bodrum katta olduğundan sürekli akan su nem seviyesini artırır ve nemli, ağır 

bir hava olmasına sebebi olur. Fıskiyenin ortasında mavi renkte bir yunus, yunusun arkasında 

mavi kaya tepeciğinden şelale şeklinde sular akar. Düğün salonun iç tasarımla alakası 

olmayan yunus figürü düğün salonunun ismiyle de – Yağmur düğün salonu – alakasız kalır. 

Düğün sahibine neden böyle bir süse ihtiyaç olduğunu sorduğumda salonun diğer salonlardan 

farklı kılmak için bir fıskiye yaptırmaya karar verdiğinde fıskiye yapan ustanın sadece yunus 

figürü yapmayı bildiğini cevap verdi bana.  

Kemerler, salon içindeki mekânlar arasında geçişi sağlar. Kapı olmadığı için 

duvardaki geçiş yeri dikdörtgen şeklinde değil, kemer şeklinde yapılmış. Bu tarz geçişler, 

çoğu yerde inşaatın ilk zamanından değil daha güzel ve estetik görünmesi için sonradan 

eklenmiş.  Bu tarz geçişin yapılmasının sebebinin kısmen moda olmasından kaynaklandığını 

söylemek mümkün ve daha çok eski usulü düğün salonlarda kullanılır. Sebebi çok basit; tek 

salon olduğundan sadece bir düğün kutlaması yapılır dolaysıyla düğün gürültüleri başka 

düğün misafirleri rahatsız etmezler, ondan salon ve antre arasında kapıya ihtiyacı yoktur. 

Fakat birkaç tane salon içeren Düğün Saraylarında kapılar şart olur. Kapılar aynı anda 

kutlanılan birkaç düğünün seslerinin ve misafirlerinin karışmasına engel olur. Bu tarz 

salonlarda kapı iki tip olabilir; ya ağır büyük ya yarı saydam cam kapısı olur. Kapını tarzı, 

salonun genel tarzına uyumlu bir şekilde seçilmiş, salonun ağır ve tantanalı bir tarz varsa, kapı 

ona göre ağır ve işlemeli olup eski saraydaki kapılara benzer. Her girişin önünde yapay 

çiçekler ve taşlı kurdelelerle bezenmiş süs giriş takı görmek mümkün.  
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Resim 20: Grand Park Düğün Sarayının salona giriş kapısı 

Düğün Saraylarının sarayları taklit ettiğini kanıtlayan başka unsur – renkli tablolar. 

Giriş kısmında, antre bölümünde büyük veya küçük tablolar görmek mümkündür. Tabloların 

kalitesi, konusu ve boyutu genelde düğün salonunun sahibine bağlıdır. Eğer antre büyük ise 

tablolar da büyük olur; antre küçük ise – tablo küçüktür. Tablodaki motifleri genelde düğün 

veya aşk ile alakasız ve ya peyzaj ya Ankara’da bulunmayan deniz manzarası sergilenir. 

Tablolar gerçek yağlı boya değil; daha çok renkli baskılı kopya veya taklit tablolardır. Bir 

veya iki küçük tablo mutlaka gelin odasında da bulunur.  

 

Resim 21: Düğün Sarayının gelin odası 
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Eski usul düğün salonlarında tablolara daha nadiren rastlanır fakat bu tarz salonlarda 

duvarlar resimlerle süslenmiştir. Resimlerin motifleri klasik aşk hikâyeleri simgelenen kalp, 

çiçekler, güller, kumrular veya gelin ve damadın siluetleri tek ana mesajı iletir – aşk, 

mutluluk, iki kişi (veya iki aile) arasında birlik ve beraberlik. Aslında Düğün Saraylarında 

bulunan taklit tablolardan düğünle daha alakalıdır ve kendi bu mekânın ne için yapıldığını 

hatırlatıp ucuz yolla romantik atmosferi yaratmaya amaçlanır. Fakat resminin başka bir tarafı 

da olabilir. Duvarda delik veya kabartı olduğu için düğün salonu sahibi bu kusuru kapatmak 

ister. 

Düğün Salonlarının duvardaki resimlerin yanında yazı da görmek mümkün: ‘N*** 

düğün salonu mutluluklar diler’.  Genellikle düğün salonunun girişinin hemen karşısında veya 

merdiven boşluğunda bulunur. Fakat salonun içinde de sahneye yakın bir duvarda bu tarz 

tebrik mesajları görmek mümkündür. Bu tarz tebrik ifadeleri sanki bu mekânda yapılan 

kutlamaların mutluluk adına yapıldığını gelen misafirlere hatırlatır. Renk ve boyut açısından 

çeşitlilik içeren yazı karakterlerinin kullanımı eğlenceye ve gündelik yaşamın akışına yer alan 

sıradanlığı dışında bir anlam alanına işret eder.  Giriş kısmında bulunan yazıları ‘hoş geldiniz’ 

yazıları olarak algılanır. Çünkü genelde hemen her salonda, girişe yakın bir yerde ‘N düğün 

salonuna hoş geldiniz’ yazısına rastlamak mümkün. Onun ilerisinde ‘N düğün salonu 

mutluklar diler’ yazı bulunur. Her evde misafirler karşılandığında söylenen bir nezaket tabiri 

gibidir.  

 Resim 22: Düğün Salonu mutluluklar diler… 
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Düğün salonları ve düğün sarayları günümüzdeki teknolojiden geri kalmamak için 

girişlerinde eskiden kalma duvar yazılarının yerine kayan yazı panoları kullanmaya başladılar. 

Uzun dijital panolarda, düğün salonunun isim ve irtibat bilgileri, ‘Hoş geldiniz’ ve 

‘Mutluluklar dileriz’ yazıları ve mesajları iletilir. Böylece uzaktan görünen ve dikkat çeken 

dijital yazılar hem tebrik mesajı iletir, hem salonun reklamını yapar hem de salonda 

ışıklandırma ve süs olarak kullanılır.  

 

Resim 23: Düğün salonundan dijital hoş geldiniz 

 

3.1.4. Salon Hizmeti ve Fiyatlandırma 

Düğün salonlarının piyasası geniş olduğundan salonlar arasında büyük rekabet oluşur. 

Fakat Düğün Sarayı veya Düğün Salonu olsun sunduğu düğün hizmetleri hep aynıdır. Verilen 

hizmetler ayrı ayrı değil paket halinde satılır. Ve paketin içindekileri değiştirmek pek 

mümkün değil. Düğün salonu seçerken fiilen onun verdiği hizmet paketi kabul etmek 

zorundasınız. Her düğün salonlarının düğün paketleri aşağıya yukarı aynı hizmetleri içerir: 

mekân kiralaması, ikram ve içecek servisi; düğün pastası; iki veya üç sanatçı ve düğün 

boyunca müzik; otuz-kırk poz baskı fotoğraf ve iki buçuk saate yakın düğün videosu. Onun 
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dışında salonun verildiği hizmetin dışında çıkmak veya salonun daha önce yapmadığı şeyler 

yaptırmak imkansızdır. O açısından düğün salonlarının McDonaldlaştırılma ve akılcılık 

sisteminin bir parçası olduğunu gösterir. Düğün Sarayları Düğün Salonlarında ayrıştıran tek 

şey – mekânın ihtişamlığı ve istenilen fiyatıdır.  

Düğün Salonun sunduğu düğün paketinin fiyat ortalaması 2.500-4.500 TL’dir. Düğün 

Saraylarının ortalama fiyatları 4.000TL’den başlar. Düğünün fiyatı gelecek kişinin sayısına 

göre hesaplanır ve bu rakama göre uygun düğün salonu araştırıp bulunur. Her düğün 

salonlarda aynı paketin olduğunu söyleyip bir ayrıntılı belirtmek gerekir: eski usullü Düğün 

Salonları içecekleri (gazoz: Fanta ve Coca-Cola) sözleşmenin dışında bırakır çünkü gelen kişi 

başına dağıtılır ve düğünün bitişine doğru toplanan boş şişe sayısına göre ödenir. Veya 

sözleşme imzalanırken belli miktarı şişe fiyatına dahil edilir o rakam dışında olan şişe sayısı 

koli başına ödenir. Yeni usullü Düğün Sarayları misafir sayısına göre masa açar ve masa 

başına belli miktarda büyük gazoz şişeleri koyar; mesela on-on iki kişilik masa başına ikişer 

şişe kola, fanta ve su konulur. O zaman misafirler masaya bırakılan bardakları kendi doldurur. 

Bu içecekleri ilk fiyatına dahil olur fakat misafir fazlası geldiği taktirde ekstra masa açılır ve 

düğünden sonra onun ücreti alınır.  

Salon kiralaması esnasında salon genellikle peşin para ödemesini istemez çünkü çoğu 

aileler düğün salonunun kira parasını düğünden alınan parayla karşılar. Düğün salonu ile 

anlaştıktan sonra düğün paketinin meblağının %10-15 miktardan kaparo alınır. Bu kaparoyu 

düğün iptal edildiği takdirde iade alınması için kaç gün önce haber verilmesini gerektiğini de 

sözleşirler.  

Düğün salonun kiralama fiyatı birkaç etkene -salonun bulunduğu yeri ve durumu, 

kapasitesi, salonun yanında aynı kalite seviyesinde olan başka düğün salonun olup 

olmadığına- bağlıdır. Düğün salonunun bulunduğu yerini ele alırsak salonun değerini artıran 

birkaç kriterlerinden bahsetmek gerekir. Eski usul Düğün salonları için ilk olarak düğün 



74 

 

salonunun mahallenin merkezine veya ana caddeye yakın olup olmaması; Yeni usul Düğün 

Sarayları için salona ait park yeri veya salonun etrafında araba park edebilecek yerlerinin olup 

olmaması; salonun etrafında park veya yeşil alanın olup olmaması ve salonun, şehrin hangi 

mahallesinde bulunduğu çok önemlidir. Mesela, özellikle yeki usulü Düğün Salonlarında 

yapılan düğüne şehrinin çok farklı köşelerden davetlileri beklenirse, salon için şehrinin her 

köşeden eşit mesafesinde olan bir mahalle seçilir. Özelikle misafirlerin kendi veya toplu 

taşıma aracılarla ulaşabilecek bir mahalle olursa – Keçiören; Mamak; Cebeci; Maltepe veya 

Ulus tercih edebilir. Bu semtler eski yerleşime ait oldukları için ulaşım konusunda rahat ve 

her misafirinin kolayca bulunabilen yerlerdir. Eğer davetlilerinin ağırlığını bir semtte veya 

birbirine yakın semtlerde oturuyorlarsa onların oturduğu yerde düğün salonu seçilir. O halde 

düğün sahibi kendi ailesinin toplumsal çevresine göre düğün salonun tercihini yapar. 

Akrabalarının ve toplumsal yapısına birbirine yakın ailelerinin oturduğu yerler – Pursaklar, 

Sincan veya Fatih.  

Eski usul Düğün Salonları mahallenin içinde olduğu için genelde park yeri ile sorun 

yaşarlar. Arabayla gelen misafirler için ancak Salonun arkasında mahallenin ara sokaklarında 

park yeri bulunur. Fakat araba olmayan misafirler için Düğün Salonlarına ulaşım kolaydır ve 

bu, Düğün Salonlarının tartışılmaz bir avantacıdır. Düğün Sarayları planlı park yerleriyle inşa 

edilir ve park yeri sorunu yaşatmazlar. Düğün Sarayları birkaç katlı ve geniş olduğundan eski 

sıkışık mahallelerinin içinde bulunması imkansız, yeni kentleşme projesine dahil olduğu 

mahallelerde veya yeni gelişen mahallelerde yer alırlar. Yeni salonlarda Dolaysıyla park 

yerini hesaba katarak etrafını düzenlenir. 

Düğün paket fiyatına etkilenecek bir unsur daha vardır – düğünün gün ve sezonu. 

Düğünlerin hangi gün ve sezonda yapılmasına dair bir kuralı yoktur. Fakat ilkbahar, yaz ve 

son baharın başlangıcı düğün için en çok tercih edilen zamanıdır. İlkbahar ve yaz döneminde 

günlerin aydınlığı daha uzun olduğunda insanlar daha rahat dışarıda kalır ve düğüne daha 
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istekli gelirler. Dolaysıyla düğün salonlar için yaz sezonu kış sezonuna göre daha verimli 

geçer.  

Hafta günlerden dolayı hafta içi günlerdeki düğünler hafta sonu yapılan düğünlere 

göre daha ucuzdur. Hafta içi yapılan düğünler daha ucuz ama daha az kalabalık geçer. Hafta 

içindeki düğüne gelen misafir ertesi gün işe gideceği için fazla kalamaz veya düğüne hiç 

gelmemeye tercih eder. Düğüne az gelen misafir sayısı âlemin gözünde düğünün prestijini 

düşürür ve düğün sahibine düğünden altın vesilesiyle gelir az olur. Hafta sonu düğünler hem 

daha kalabalık hem daha canlı ve uzun olurlar. Düğünde misafirler daha rahat ve daha uzun 

kalmak isterler. Ancak hafta sonlarda düğün talepleri yüksek olduğundan düğün süresi kısıtlı. 

Bir günde üç veya dört düğün yapıldığı için düğün zamanı üç buçuk saattir. İki düğün 

arasındaki yarım saat aralığında salonu temizlenir ve düzeltilir. Hatta düğünün bitişinde 

misafirlerinin çıkmadan önce garsonlar yer süpürmeye veya masadan masa örtüsü toplamaya 

başlarlar. Ne salon sahibi ne de düğün sahibi ‘Zamanınız bitti, çıkmalısınız’ diye ilanı eder. 

Fakat misafirler bütün gereken ritüellerinin yapıldığından düğünün akışını sona erdiğini anlar. 

Hala masalarda oturan misafir arasında yerleri süpüren ve ıslak bezlerle masayı silen 

garsonlar düğünün kanuni zamanının bittiğini ve mekânı boşaltmak gerektiğini ima ederler.  

Fakat bazı düğünler uzanır ve zamanında bitmezler o zaman bir sonraki düğüne gelen 

misafirler ve kalan misafirler arasında kavgasını bile olabilir. Ne var ki bu durumlarında en 

çok kavga çıkaran gelinler olur. Bu tarz karmaşalarını yaşamamak için salonlar zamanlama 

konusunda tedbirli olmaya çalışırlar.  

En uzun düğünler Cuma, Cumartesi ve Pazar gecesinde yapılır. Gündüz yapılan düğün 

süresine göre bir saat daha uzun sürer ve fiyat açısında daha pahalı olur. Ayrıca sıcak yaz 

döneminde gündüz havanın sıcaklığı yüksek olduğundan akşamdaki düğünler daha da değerli 

ve ondan daha pahalı olabilir. Kış aylarında düğünlerin fiyatları fazla oynamaz. Özellikle 
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salon çok talepte bulunmuyorsa hafta sonu ve hafta içi fiyatları aynı kalırlar. Ancak salonun 

az yoğunluk varsa hafta sonu ve hafta için fiyatları muhtemelen birbirinden farklı olur.  

Düğün yapılma tarihine etkilenen bir diğer faktör – oruç ayı Ramazan ve Dini veya 

Milli Bayramları. Araştırma yaptığım zaman Ramazan ayı Temmuz ayına denk gelmeye 

başladı. Ramazan ayında oruç tutulduğun için düğün pek fazla yapılmaz. Oruç başladığını 

zaman düğün salonlar için durgunluk dönemi demektir. Düğün Saraylarında iftar yemeği ve 

dini toplantısı yapılır. Eski usulü Düğün Salonlarda düğün sayısı azalır veya sıfıra düşer. 

Fakat yazın yüksek düğün sezonu Ramazan’a denk gelse de düğün arada sırada yapılır. 

 Düğünlerinin Ramazan ayında neden yapılmadığını salonu sahibine sorduğumda, 

yazın iftar geç saatte açıldığı için düğünün daha da geç saate başlaması gerektiğini ve 

insanlara düğüne gelmek zor olduğundan Ramazan’da düğün yapmamaya tercih edilmesini 

açıklandı. Fakat Türkiye’ye yaz tatiline gelen ‘almancılar’ oruç döneme bakmadan düğünleri 

istediği zamanda yaparlar. Ramazandan önce yoğunluk yaşayan düğün salonları Ramazan 

ayında sıfıra düşmemek için özel fiyatlar ve indirimler uygulanırlar.  

 

3.1.5. Fiyat Pazarlığı ve Sözleşme 

İstediği düğün salonunu seçip düğün gününü ve zamanını belirttikten sonra salonun 

çıkardığı fiyatı düğün sahibi hemen kabul etmez ve sıra pazarlığa gelir. Düğün sahibi varlıklı 

olursa bile mutlaka pazarlığı yapar. Salon sahipleri onu bildikleri için ilk verdiği fiyat gerçek 

fiyattan biraz üstü olur. Böylece salon sahibi fiyatı indirerek müşteriyi memnun bırakır ve 

kendisi ziyafetten korur. Müşteri konuşma sırasında başka salonlardan fiyat tekliflerini 

aldığını belirtir. Bu da salon sahibine, onun rakipleri olduğunun belirten bir sinyali olur. 

Düğün sahibi bütün bilgileri aldıktan sonra fiyatının ne kadar olduğunu sorar. Sahibi fiyatını 

söyler fakat hemen arkasından: ‘Ama yardımcı olabiliriz’ veya ‘Normalde fiyatımız bu…, 
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ama sizin için bu olacak …’. Böyle ifadeler müşteriye özel teklif sunmuşçasına, müşteriyi 

kendisine özel hissettirir.   

Fakat pazarlama yelpazesi düğün sezonuna ve salonun yoğunluğuna göre değişir. Eğer 

düğün sahibi düğün için geç geldiyse ve düğün sezonu başlamak üzere veya başladıysa o 

zaman salon sahibi kendisi daha emin hissettiği için pazarlığı kabul etmez. Müşteri pazarlık 

yapmaya başlarsa bile salon sahibi fiyatını indirmez, çünkü sezonda salonda hiç boş yer 

kalmayacağını biliyor. Ama eğer konuştuğu düğün günü yoğun sezonun dışındaysa ise 

müşteriyi kaybetmemek için salon sahibi pazarlık esnasında fiyatını aşağıya çeker.  

Düğünün yapılacağı gün, zaman ve fiyatını anlaştıktan sonra salon sahibi ve müşteri 

arasında sözleşme yapılır. Düğün salonu işletmeciliği dilinde bu sözleşmeye ‘protokol’ 

denirler. Mesela ‘Pursaklar Düğün Sarayı Protokolü’. İki taraf arasında yapılan sözleşme her 

gereken maddeleri içerir. Onlardan, sözleşmeyi yapan taraflarının bilgileri (adı, soyadı, 

ikametgâh adresi, telefonu) ve sözleşmenin söz konusu olan ‘düğün toplantısı’ ile ilgili 

bilgileri (tarihi, başlangıç ve bitiş saati, gelecek misafir âdeti), düğün sahibi adına yapılacak 

işler ve düğün program ve hizmet içeriği.  

Bu protokol sözleşmesi standart iki taraflı hizmet sözleşmesine benzer fakat standart 

hizmet sözleşmesine nazaran daha ayrıntılı madde içerir. Onlardan, damat ve gelin ayrıntılı 

bilgileri: gelinin ve damadın adı ve soyadı, gelin ve damadın velilerinin isimleri ve velilerinin 

yakınlığı – yani gelin ve damadı temsil eden ve onların yerinde karar veren ve salona para 

ödenen insanların bilgileri. Genelde bu velilik işini erkekler tarafından üstlenir; baba, amca ve 

dayı bununla ilgilenir. Ayrıca bir alt madde daha var, ‘memleket’. Gelin ve damat taraflarını 

nereden geldiğine önem verilir. Ailelerinin geldiği yer bir şey değişmez ama bir alt bilgi 

kaynağı olabilir. Bu ailenin bu bölgeye ait olup olmadığını veya ne tarz özelikleri ile 

karşılaşılabileceğini tahmin edilir. Geldiği toprağına göre ayrım yapılmaz ama geldiği 

memleket ailenin kökenleri gösterir. Ayrıca halk arasında birtakım ön yargılar bulunur. Misal 
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Karadenizlilerin düğünü çok neşeli; Doğu vilayetlerinden ailelerin çok misafir olur ve çok 

altın takılır; Ege bölgesinden gelen aileler düğünde çok dans ederler, horon isterler ve damat 

halayı severler; Kayserililer ve Konyalılar düğünde cimridir ve dansa zor kalkarlar, Bolulu 

kadınlar hiç dans etmezler aksine erkekler deli gibi Göçek dansı ederler bu yüzden mutlaka 

onun müziğini isterler. Ankara’nın içinde bile ilçelerine göre değerlendirmesi yaparlar; 

Çubuklular, Kızılcahamamlılar, Kırıkkaleliler, Ayaşlılar, Haymanalılar... Hepsinden bir takım 

ön yargıları var. Bazen ona göre salon sahibi gelen düğün sahibini değerlendirebilir. Ve 

nadiren olsa da bazı kısıtlama koşullar getirebilir; kirletmemek, kırmamak, silah sıkmamak, 

kavga yapmamak veya davul ve zurnayı getirmemek. Bu şartı ayrı bir madde olarak düğün 

protokolünde yer alır. Ayrıca bazı salonlar salonun sahibinin özel isteği üzere Çingene ve 

kalabalık Kürt düğünlerini kabul etmez. Bu düğünler çok kalabalık ve gürültülü olduğundan 

salonun bulunduğu mahalle sakinlerini rahatsız etmesi ve salona zarar getirmesi sebebiyle 

istenmez.  

Düğün sahibi kendi memleketine özel bir müzik veya sanatçı isteyebilir, bu yüzden 

düğün protokolünde bir alt madde daha -‘Misafir sanatçısı var mı?’ bulunur. Düğün sahibi 

salon tarafından verilen sanatçılar hizmetlerini kabul edip, kendi isteğine bağlı bir misafir 

sanatçısı getirebilir. Misafir sanatçısının vesilesiyle düğün süreci uzatılmaz ve misafir 

sanatçısının performansı için ayrılan zamanı orkestra (salonda sürekli çalışan orgcunun) 

zamanından alınır. Yani düğün sahibi kendi düğününe ekleme yapmak isterse salon tarafından 

verilen hizmetin bedelini ödeyerek bir şey ekleyebilir. Fakat bu ekleme muhtemelen ödenmiş 

hizmetini komple alınmasına engel olur. Yani orgcu para aldığı zamanı çalmayacak çünkü 

başka bir ‘misafir sanatçısı’ onun yerinde çalar fakat parasını tam çalmış gibi alır. 

Aynı kural başka hizmetler için geçerli hatta daha sert olur. Mesela, meşrubat ve 

yiyecekler. Meşrubat ve içecekler (özelikle su) düğün salonunun ekstra gelir kaynağı 

olduğundan meşrubat hesabına dâhil değil. Kesinlikle salon tarafından satılır ve dışarıdan 
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getirilmesi kabul edilemez. Düğün esnasında kaç adet kasa giderse kiralama ücretine ilave 

edilecek ve ödeme düğünün bitişinde yapılacak. Aynı kuralı düğün pastası için geçerli. Hatta 

bu maddelerin çok önemli olduğundan onları iki kere, protokolün ön ve arka tarafında yazılır.  

Meşrubat ve yaş pasta dışındaki ikram (kuru pasta ve/veya kabuklu kuruyemiş) salon 

tarafından verilecek olup düğün sahibinin isteğine bağlı olarak dışarıdan ilavesi kabul 

edilebilir. Fakat misafir sanatçının örneği gibi salonun ful hizmet bedelini ödeyerek düğün 

sahibi dışarıdan ekstra bir ikram getirir. Fakat bu durum salon tarafından çok hoş karşılanmaz 

ve genelde küçük geleneksel ikramları baklava veya höşmerim gibi ikramlar kabul edilir. 

Ancak anlaşma durumu daha çok düğün salonuna bağlı çünkü düğün salonu ne kadar küçük 

ve mütevazı olursa onunla anlaşmak daha kolay olur. Bu konuda eski usulü Düğün Salonları 

daha anlayışlı. Özellikle tek tip, fazla kozmopolit olmayan ve şehir merkezinden uzak kalan 

bölgelere ait salonlar, mesela Sincan veya Pursakla’daki Düğün Salonları gibi. Bu tarz düğün 

salonlarda ‘Pideli düğün’ bile yapılır. Düğünde düğün sahibinin tarafından misafir sayısına 

göre getirilen pide veya lahmacun ve ayran servis edilir. Bu ikramının dışından salonun 

standart verilen ikramları (kuru pasta) da bulunur. Yani düğün sahibinin tarafından getirilen 

ekstra ikramlar hiçbir zaman salonun verdiğin ikramının yerine geçmez ve sadece ilave olarak 

verilir.  

Düğün sahibi adına yapılacak işler listesinde bulunan başka bir madde – fotoğraf. 

Standart paket fiyatına giren fotoğraf sayısı değişir. Standart düğün paketine giren fotoğraf 

sayısı otuz altı ile kırk adet arasında değişir. Ama şehir merkezinden uzak ve dolaysıyla daha 

ucuz olan salonlarda fotoğraf sayısı elli adede kadar ulaşır. Fotoğraf, salon ile anlaşmalı 

çalışan fotoğrafçının tarafından yapılır. Salon, düğün protokolüyle salonun içinde veya 

salonla bağlı olarak bütün çalışanlarını kuramaya çalışır. Şöyle ki protokol şartlarında özel 

madde olarak Salondaki fotoğraf ve video kontratlı anlaşmalı fotoğrafçı ve kameramanın 

dışından başka hiç kimse tarafından yapılmamalı ve dışarıdan fotoğrafçı veya kameraman 
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kabul edilmemeli. Fakat şimdiki teknoloji seviyesinden dolayı herkes fotoğraf çekebilen bir 

telefona sahiptir. Bu akıllı telefonlar sayesinde bu duruma engel olmak çok zor. Bu yüzden 

anlaşmalı fotoğrafçının dışından profesyonel kamerayla düğünde fotoğraf çekmek yasaktır. 

Düğün paketi bedeline giren yaklaşın kırk adet fotoğraf düğünden sonra gelin ve damat 

tarafından seçilir. Bu yüzden ilk bakışında kısıtlamanın olmadığını görünüyor çünkü 

fotoğraflar birey tarafından serbest seçilir fakat fotoğraflardaki pozlar ve bakışlar beli 

klişelere göre yapılmış ve düğünden düğüne çok farklı ve orijinal sayılmazlar. Ayrıca gelin ve 

damadın isteğiyle bağlı ek ücret karşılığında bir fotoğraf albümü yapılabilir. Oradaki 

fotoğrafları da gelin ve damat seçilir. Ama genelde ‘Siz bu işinde daha iyi anlarsınız’ diyerek 

bu işi fotoğrafçıya bırakırlar.  

Ve protokolün son bulunan ‘Dikkatle okunulması gereken protokol şartları’ 

bölümünde ilk olan madde – ödeme ve kapora alınması maddeler. Her düğün salonu kendini 

korumak için kapora alınır. Protokolde yazılı belirten bedelinin 1/3’ü kapora olarak alınması 

şart değil ve bu işler salona bağlı. Salon ne kadar büyük ve mahallenin dışından gelen 

düğünlerle işi yapıyorsa o kadar ciddi ve sözleşmeye dayanarak işi ürütür. Fakat eğer düğün 

salonu hem küçük hem merkezden uzak olduğundan hem de mahallede oturanlarının 

düğünleri yapıyorsa o kadar da işler şifahen ve arkadaş-tanıdık ilişkilere dayanalı davranır. Bu 

yüzden salon küçük ve onun sahibi tanıdık ise kapora çok az miktarda bırakılır. Ve kalan 

parayı ‘takı merasimi bitiminde peşin veya nakden alınır’ yazısıyla sözleşmeye aktarır. Bu da 

ailenin eğer yeterince parası yoksa takı takılan paralarından ödemesini olanağı sağlar. Bu tarz 

toplumsal ve esnaflık yardımlaşma büyük yerlerde az rastlanır ve daha küçük, kapalı köy 

toplumlara has bir tezahürdür.  

Düğün protokolü ceza maddeleri de içerir. Onlar düğünün tarih ve saatlerde değişiklik 

yapılması ve düğünün iptal edilmesi konularını kapsar. Düğün yüksek sezon esnasında iptal 

edilirse düğün sahibi sadece verdiği kaporayı kaybeder. Çünkü yüksek sezonda bu tarz 
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boşluklar hızlı tamamlanır. Fakat düğün son dakika iptal olduğu halde hazırlanmış kuru ve 

yaş pastalarının, artı kira bedelini ödeme zorunluluğu var. Fakat iptalin sebebi aile açısından 

büyük bir dert veya kahır sebebi ise bu bedelin miktarı salon sahibi tarafından aşağıya 

çekilebilir. Sözleşmeye dayalı çalışan düğün saraylarıyla konuşarak sözleşmedeki bazı 

maddeleri çıkartabilmek mümkündür. Çünkü salondaki işler hemen her zaman hukuki 

sözleşmeye göre çözümlenmez. Son kertede salon sahibinin ağzından çıkan esastır. Böylece 

yapılan düğün sözleşmesi daha çok formalite için yapılır ve gerektiği zaman her tür sorunu iki 

taraf bir araya gelip anlaşarak çözebilir.    

 

3.1.6.  ‘Verimliliği’ Artıran Ek Hizmetler 

Daha önce düğün salonlarının akılcılık sistemin bir parçası ve örneği olduğunu 

konuştuk. Bu sisteminin hedefi, kısa zamanda ve kısıtlı maddi kaynakları kullanarak 

maksimum geliri sağlamaktır. Akılcı sistemin işletmesi hızlı, çeşit seçeneğinde sabit ve 

verimliliği yüksektir. Fakat bu sistemin içinde sunulan hazır düğün paketlerinin içerikleri 

sabit ve çeşitsiz olduğundan açlığı ve susuzluğu gidermesi, sıkılan çocukların oyalanması gibi 

bazı ek maddi ve manevi ihtiyaçları karşılanmaz kalır. Sağlanmamış ihtiyaçları karşılayarak 

verimliği yükseltmeye amaçlayan ek hizmet yerleri ortaya çıkar.  

Düğün salonunun girişinde veya girişine yakın bir köşede dükkân veya büfe 

bulunmaktadır. Salonun yer imkânına göre büfe tarzında üstü açık veya dükkân tarzına üstü 

kapalı ama arkasında mutlaka bir köşeye dayalı bir yerdir. Genelde ‘kör’ köşesinde
40

 yer alır. 

Yani merdiven boşluğunda veya merdiven çıkışında, salonun sahneden uzak veya ters veya 

sahneyi görmeyen iç köşeleri dükkân veya büfe için kullanılır. Bu tarz büfede (dükkân) su, 

çay, simit, çeşitli bisküvi ve kekler, sakız ve naneli şekerler, çeşitli çocuk oyuncakları satılır. 

                                                           
40

 Kör köşe – ‘kör nokta’ benzeşim olarak ‘kör köşe’ sahneye göremeyen veya iç kısmında kalıp yarı karanlık bir 

kösedir. Kullanılması zor olduğu için genelde orada kullanılmayan sandalye ve masa yığıntısını görmek 

mümkündür. Bu kullanış için zor olan köşeyi çirkin ve boş görüntünün olmaması için yapay çiçeklerle 

doldurulur.   
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Dükkânın ürün çeşidi ve zenginliği bulunduğu salona ve dükkânın yerine bağlıdır. Salondaki 

büfeleri dış görünüşüne ve iç düzene göre üç çeşidine ayırmak mümkündür: ‘büfe’, ‘dükkan’ 

ve ‘taşınabilir tezgah’
41

.  

 

3.1.6.1. Büfe  

İlk olarak üstü açık büfelerden söz etmek gerekirse, daha çok yeni usul düğün 

saraylarında bulunur. Dış görünüş olarak sadedir ve kafelerdeki bar masasına benzer. Bu tarz 

büfeler, genel salon görüntüsüne ve tarzına uyumludur ve yeterince geniş bir ürün yelpazesi 

sunar. Su, meyve suyu veya maden suyu gibi kapalı içeceğin dışında çay ve Neskafe
42

 gibi 

sıcak içecek servisi yapar. Büyük Düğün Saraylarında bu tarz küçük işletmelerin fazla gelir 

sağlamadığını düşünüldüğü için başkasına kiraya verilir. Böylece salon büfe işlerle uğraşmaz 

sadece bu yerden gelen kiradan kar alır. Fakat büfenin başında duran kişi salonun iş ortağı 

sağılır ve salondan her türlü desteğe ve yardıma güvenebilir. 

   

Resim 24: Üstü açık büfe 

                                                           
41

 Bu tarz yerler için tek veya resmi bir ismi yoktur. Her salonda çalışanlar bu yere farklı isim kullanırlar. En çok 

kullanılan arasında ‘dükkan’ ve ‘büfe’. Bu tarz yerlerinin arasında farkı göstermek için ben üçüncü kategori de 

ekledim ‘taşınabilir tezgah’. 
42

 Hızır çözülmüş kahve. 
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Genelde düğün salonunun büfesini işleten insan orta yaşta hareketli bir görevlidir; 

hafta içinde memur olarak çalışır, mesaiden sonra ve hafta sonlarında ise büfeyi işletir. 

Büfenin gelir-gider işlemleri deftere yazılır. Düğün misafirlerine çay, kahve veya su parayla 

satılır ve günün sonunda defterde yazdıklarına göre hesap çıkartılır.  

Büfede sadece yiyecek-içecek değil ses çıkaran tabancalar, karanlıkta ışığı saçan 

kılıçlar, uzun sapının ucunda takılmış arabalar ve kelebekler, balonlar v.s. gibi rengârenk 

oyuncaklar da satılır. Maksat düğüne gelen her yaştaki çocuğa hitap edecek kadar oyuncak 

çeşitleri bulundurmak ve satmaktır. Bu yüzden büfe işleten kişi oyuncak modasını takip eder. 

Yaz sezonunun başında önceki sezondan kalan oyuncakları önce satmaya çalışır, sonra ilk 

fırsatta oyuncakçıya gidip yeni sezon oyuncakları almaya çalışır. Ne kadar bol çeşidi tutarsa o 

kadar satışta başarılı olduğu düşünülür.  

Düğün Sarayındaki hizmet paketleri (yemekli/yemeksiz) düğüne göre değişir ona göre 

büfenin satışları da değişir. Fakat iki ürünün satışı her zaman zirvededir – su ve cips. Eğer 

düğün yemekli ise su satışı düşer ama şımarık çocukların gözdesi olan cips her zaman satış 

rekoru kırar. Düğünde serbest bırakılan çocukların gündelik hayatında yasak olan cipsler 

hedef olur. Anne-baba düğünün ortasında çocuğun kaprisiyle uğraşmamak için onun istediği 

her şeyi alırlar. Rengârenk, ışık ve ses saçan tabanca ve kılıçlar de ilgi çeker. Oyuncak ne 

kadar sesli ve ışıklı olursa o kadar çocukların dikkatini çeker. Düğüne gelen ilk çocuklu aile 

büfe işleten kişinin ana hedefidir. Eğer ki o aile çocuğuna en pahalı ve dikkat çeken oyuncağı 

satabilirse akşam boyunca bu oyuncağının satışı çok iyi geçecektir. Çünkü sonradan gelen 

çocuklar da bu oyuncağı görünce illa ki aynısının alınmasını ister. Gün sonunda, revaçta olan 

oyuncaklardan anlayan ve bunları satan büfeci iyi bir hasılat yakalamış olur. 
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3.1.6.2. Dükkân 

İkinci, üstü kapalı dükkân
43

. Bu düğün salonunun işletme yeri üstü kapalı ve camla 

kaplı görüntüsünden sokak dükkânına benzer. Genelde merdiven altı boşluklarında veya 

sahneye karşısında yer alan bir köşesinde yer alırlar. Daha sık orta seviye Düğün Salonlarda 

rastlanır ve salon sahibinin ailesinin en küçük amelesi onunla ilgilenir. Düğün Salonlarının 

işleri yabancılara verilmez ve mümkünse geniş aile mensuplarının arasında paylaşırlar. Aynı 

şekilde dükkânın işi salon sahibinin akrabalarından birinin, mesela dayısı veya amcası, 

tarafından işletilir. Eski tarzında Düğün Salonlarda işletme işleri akrabalar arasında 

paylaşıldığı için daha gevşek ve samimi olur. Bu ailenin çocukları küçük yaşlardan 

babalarının yanında bu işletmelere dahil olurlar. Misal düğünler sürecinde dükkânın başında 

on üç-on dört yaşında sahibinin amcasının oğlu durur. İlk hesap tutma ve gelir-gider işlemleri 

yaparak öğrenir. Salonun çalıştığı saatlerde dükkânın kapısı hiç kapanmaz sürekli biri girip 

çıkar. Arada salonun sahibi de kendisi aşağıya iner ufak tefek bir şey alıp para üstü istemeden 

üç-beş lira bırakarak dükkândan çıkar.  

 

Resim 25: Üstü kapalı dükkân 

                                                           
43

 Tabi ki ‘dükkan’ kelimesi binanın giriş katında bulunan ve sokaktan girişe sahip olan ticarethaneye denir. Ama 

bence bu düğün salonunun işletme tarzı üstü kapalı ve camla kaplı görüntüsünden sokak dükkânına benzer. Ve 

bu tarz işletmenin salon çalışanlarının arasında sıkça ‘dükkan’ kelimesini duyunca ben de ona ‘dükkan’ ismini 

koydum. 
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 Bu tarz dükkânda ürün çeşitleri çok fazla bulunmaz; daha çok su, maden suyu, 

kurabiye, cips ve balonlar gibi basit oyuncak satılır. Düğün Salonlarında su servisi 

yapılmadığı için misafirler suyu dükkândan almak zorunda kalırlar. Sıcak yaz günlerinde 

özellikle su talebi artar. Ayrıca düğün sofrasında kuru pasta ve kuruyemişin dışında yiyecek 

olmadığından acıkmış veya düğünden sıkılmış çocuklar dükkâna sıkça uğrayıp değişik 

bisküvi, kek ve cips alırlar.  

 

3.1.6.3. Taşınabilir Tezgâh 

Üçüncü, taşınabilir açık tezgâh. Çok küçük ve içinde kendi büfe açma imkânı olmayan 

veya yeterince eski olan düğün salonun ana giriş kapısının önünde veya salonun ana girişinin 

hemen sonra portatif ve hızlı taşınabilir tezgâh kurulur. Bu tezgâh salonda düğün olduğu 

zaman açılır ve asgari ürün çeşidi bulundurur; genelde simit, basit plastik oyuncak ve 

balonlar. Salonda düğün olmadığı zaman başka salonun girişine gidip orada satışı yapar. 

Hafta içinde düğünlerin olmadığında bu küçük işletme düğün salonunda yer kiralayıp salonun 

bir köşesinde mal ve ürünü depolanır.  

Taşınabilir tezgâhların Düğün Saraylarında barındırılması mümkün değildir, daha çok 

Düğün Salonlarında yer alırlar. Tezgâhın başında yaşlı bir adam durur. Düğün salonunda 

serbest bırakılan çocuklar ondan çok korkarlar ama tezgâhta satılan basit plastik oyuncak ve 

özellikle balonlar çocukların dikkatini çok çeker. Korkuyu yenerek balonları satın alıp 

sahneyi işgal ederler. Yeni çıkan sanatçı çocukların almasını gerektiğini ilan eder. Çocuklar 

bir anda sahneden kaybolurlar ama otuz saniye sonra kovalamaca veya saklambaç oyununa 

devam ederler. Eski usul içindeki balkonlu Düğün Salonları onlar için kocaman bir oyun 

sahasına döner. Anneler dedikodu ve sohbete daldığı için bu özgür oyunlara doyum bilmezler. 

Koşmaktan acıkınca büyüklerden bozuk para alıp aynı ihtiyardan simit ve meyve suyu alırlar. 
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Resim 26: Taşınabilir açık tezgâh 

Özetlemek gerekirse, düğün salonunun mekânı akılcı sistemin örneği olduğu için 

salonun içinde başka bir yere çıkmadan temel maddi ve manevi ihtiyacı karşılamak için her 

şey bulunur. Her düğün salonunda temel düğün paketine girmeyen ihtiyaçları karşılamak 

üzere ek hizmet yeri vardır. Bu ek hizmet yerleri büyüklüğüne ve gelen misafirlerinin ihtiyaç 

seviyesine göre hizmetleri sunar. Hizmetlerinin ana hedefi genelde çocuklar olur çünkü düğün 

ortasında herkesin gönünün önünde kendi çocuğun kapris ile uğraşmak hiç kimse istemez ve 

çocuk istediği oyuncağı (veya bisküviye) kolayca elde eder.  

 

3.2 Salon Düğününün Akışı 

Düğün salonunda yer alan düğünler – salon düğünleri – birbirine çok benzer çünkü 

aynı senaryo üzerinden geçerler. Düğünler farklı salonlarda gerçekleşirse de arasındaki fark 

verilen ikramlarının kalitesinde olabilir. Fakat her hangi salon düğünün sıralaması birebir aynı 

olur.  

Salon düğün senaryosu bu şekilde adım adım gerçekleşir: 
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1) Gelin ve damat salona gelip onları hiç kimse görmeden hemen gelin odasına alınırlar. Bu 

esnada gelin ve özelikle damadın tarafından anne-babaları salonun girişinden durup 

misafirleri karşılamaya başlarlar. Bu seremoni genelde yaklaşık yarım saat sürer.  

2) Misafirler yerlerine oturduktan ve ortalık sakinleştikten sonra müzik çalınır ve genç çift 

fışkıran volkan ve meşale eşliğinde salona giriş yapar.  

3)   

a) Eğer resmi nikah salonda kıyılacaksa çift gelin masasına alınır ve orada hemen nikah 

kıyılır.  

Memur genç çifti karı koca ilan ettikten sonra damat gelinin duvağını kaldırır ve onu 

alnından öper. Memur geline evlilik cüzdanı teslim eder ve yeni aile kurulmuş olur. 

Bir sonraki adımda genç çift artık karı koca olarak ilk dans eder. 

b) Eğer resmi nikah daha önce kıyılmışsa ve salonda sadece düğün yapılırsa genç çift 

girdikten hemen sonra masaya oturmandan dans pistinin ortasında ilk dans ederler. En 

küçük ve ucuz düğün salonunda bile bu olay için ya duman makinesi ya konfeti 

makinesi vardır. 

İlk dansın peşinden bir slow müzik daha çalınır ve salonda ne kadar çift varsa genç çifte eşlik 

etmek üzere herkese dans pistine çağırılır. Bu düğün boyunca ilk ve son çalınan yavaş 

müziklerdir. Sonra çifti oturmadan Çift telli veya Misket oynatırlar ve böylece eğlence açılmış 

olur.  

4) Genç çiftin giriş ve ilk dans müziği genelde kayıttan çalınır. Fakat eğence açılışı artık ilk 

sanatçı yapar. Toplam düğün boyunca üç sanatçı sahneye çıkar. Her sanatçı yaklaşık 

yirmi ile otuz dakika arasında çalar. Sanatçılar arasındaki boşlukları salonda çalışan orgcu 

doldurur. Ayrıca orgcu düğün akışını yönlendiren, bir sonraki eylem hakkında ilanı yapar 
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ve sahnedeki müziği ayarlar. Salon düğününde orgcu düğünün akışını sağlayan önemli 

elemanıdır.  

5) Genç çiftin salona girişiyle birlikte garsonlar masalara ikram ve içecekleri dağıtmaya 

başlar. Salon düğününde ikram olarak kabuklu kuru yemiş, patlamış mısır ve lokmalık 

börek dağıtılır. İçecek olarak cam şişelerde gazoz veya küçük kutularda meyve suyu. 

İkramının tazeliği, lezzeti ve kalitesi salona ve verilen fiyatına bağlıdır.  

6) İkinci ve üçüncü sanatçıların arasında takı merasimi yer alır. Takı merasiminin olacağı 

ilan edilir ve dans pisti boşaltılır. Anneler her yerde koşan çocuklarını yanına alırlar. İki 

garson dans pistinin ortasına beyaz örtü ile kaplı bir pasa çıkarırlar. Genç çift bu masanın 

arkasında durur. Gelinini ve damadın boynuna birer kalın parlak uzun kurdele takarlar. Bu 

kurdeleye misafirler altın ve paraları takarlar. Misafirler ise gençleri kutlamak için masaya 

giden üzün kuyruğu oluşturur. Her misafir ailesinden bir temsilci seçilir ve o temsilcisi 

aile adına çifte takı takar.  

Takı merasiminde genelde para ve altın takılır. Ama damadın anne-babası geline takı seti 

hediye eder. Onlar ilk olarak geline hediye takar ve böylece takı merasimi açılmış olur. 

Yakın arkadaşlarından - çeyrek altın, yakın akrabalardan - yarım altın ve çok yakılardan 

tam (Cumhuriyet) altın veya altın bilezik takılacağını beklenir. Bazı gelinlere anneler eline 

naylon çorap takarlar ki çok bilezik takıldığı takdirde gelinin elini çizilmemesi için. 

Takılar ve paralar kimin tarafından takılırsa ona göre gelin veya damada takılır. Bilezikler 

ve mücevheratlar direk geline takılır. Merasim bittiğinde gelin ve damat bütün takılan 

takılarla birlikte fotoğraf çekilir ve takılar hemen emanete kaldırılır. Gelin üzerinde sadece 

damadın anne-babasının hediye ettiği takı seti kalır. Takı merasimi çiftin pistin ortasında 

Misket veya Hava oyunu dansı ile biter.  

7) Takı merasiminin ardından pasta töreni başlar. Eğlenceli ve o sezonda moda olan müzik 

eşliğinde garsonlar, tekerlekli servis arabasıyla dans pistinin ortasına devasa pasta 
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maketini çıkarırlar. Gelin ve damat bitlikte ellerine kocaman kılıç bıçağı alıp bu pastayı 

‘keserler’. Ardından garsonların hazırladığı gerçek dilim pastayı birbirine yedirirler. 

Böylece pasta töreni bitmiş sayılır. Pasta maketini geriye mutfağa alırlar ve salondaki 

misafirlere gerçek pasta servisi başlar.    

8) Pasta servisiyle birlikte üçüncü ve son sanatçı sahneye çıkar. Bazı misafirler apar topar 

pastayı yiyip salonun çıkışına doğru yönlenirler. Salon düğününün en önemli kısmını 

bitmiş sayılır. Fakat salondaki gerçek eğlence o zaman başlar. Salonun yarısına boşalıp 

kalan yakın misafirler ve akrabalar eğlenmeye devam ederler.  

9) Üçüncü sanatçının sahnedeki zamanının bitmesi düğünün sona doğru ilerlemesi anlamına 

gelir. Fotoğrafçı gelin ve damadı, misafir aileleri ve akrabalarla birlikte toplu fotoğrafı 

çeker. Herkes tekrar genç çifti kutlar. Salonun çıkışında duran anne ve baba gelen 

misafirleri teşekkür eder ve uğurlar. Düğün bitmiş olur ve herkes düğün salonu terk eder.  

 

3.3. Düğün Performansının Takımları 

Erving Goffman’ın performans teorisine dayanarak salon düğününün sosyal etkileşim 

üzerinde kurulu küçük bir sosyal performansı olarak kabul edilir. Bu teorisinden gelen ana 

kavramları ele alarak Performansın gerçekleştiği yer – düğün salonu kabul edilir. Performansı 

gerçekleştiren takımlar - düğün sahibi ailesi ve salonda çalışanlar. Bu iki takımdan biri 

sahnede duran ana takımı - düğün sahibi ailesi; diğeri, sahnenin arkasında performansının 

hazırlıklarını sürdüren yardımcı takımı – garsonlar ve servis elemanları. Sahnede duran ama 

Performansın akışına fazla tesir edemeyen başkahramanlar – gelin ve damat. Takımların 

tarafından özenli hazırlanan Performansın seyircisi – salona gelen davetli misafirler. İki takım 

arasında ilişkileri ayarlayan, takip ve kontrol eden yönetici-direktör – salonun yöneticisi. Ve 
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takımların, seyircilerin önünde sergilediği performansın sahneleme, düzelteme ve tezyin 

konusunda yardım eden hizmet uzmanı – salonlarda çalışan fotoğrafçı ve kameramandır. 

Bu bölümde sırayla düğün performansının takımlarının, yöneticinin ve hizmet 

uzmanlarının rolü ve önemine daha ayrıntılı bakalım.   

3.3.1. Düğünün Ana Takımı 

Ana takım – düğünü yapan ve düğün akşamı sahnede performansı sergileyecek olan 

gelin ve damat aileleri. Geniş anlamıyla gelinin ve damadın başta olmak üzere annesi ve 

babası (eğer ebeveynlerinden biri hayatta değilse onun yerinde ailenin büyükleri – dayı, amca, 

ağabey, abla, teyze, hala v.s.), onların arkasında varsa gelinin ve damadın evlenme yaşına 

yaklaşan küçük kardeşleri – onlar dahi Ana takımın üyeleri.  

Erving Goffman’a göre ‘takım, sosyal ilişkiler üzerinde kurulu olmayan ve belli 

performansı sergilemek için veya belli imajı yaratmak için bir araya gelen insan grubudur
44

. 

Düğün Performansı Ana takımının içinde sosyal ilişkiler vardır fakat takımın sadece tek grup 

akrabalarından oluşturulmamış; hem damadın hem de gelinin akrabalarından oluşturulmuş bir 

takımdır. Bu iki grup akraba arasında henüz akrabalık ilişkileri olmadığı halde bütün takım 

mensupları kendi düşünceleri kenara bırakarak takımının seçtiği bakış açısına uyum 

göstererek ekibinin gösterdiği performansının yolu takip etmek zorundalar
45

. Yani başka bir 

deyişle düğünün dışında gelin ve damat aileleri birbirinden çok hoşlanmazlarsa bile düğünde 

tek takım olarak çalışmak zorundalar ve düğün boyunca en yakın ve en ideal bir takımın iki 

ortak aile rolü oynarlar.  

Takım oyununda her mensubun ona verilen rolü düzgünce ve abartmadan zamanında 

oynaması şarttır. Aksi takdirde performansın hassas dengesi tehdit altında kalır. Gelin ve gelin 

                                                           
44

 Goffman, Erving, (2009), Günlük Yaşamda Benliğin Sunumu, İstanbul: Metis Yayınları, s. 89 
45

 İbid, s. 86 
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annesi arasında tartışma veya gerginlik ilişkisi olabilir ama düğünde gelin asla annesine karşı 

çıkmaz ve onun söylediğini yapar. Bütün performansı tehdit altında tutan başka hassas nokta 

da gelinin, damadın ailesine ve akrabasına iyi davranması ve tam tersi damadın, gelinin 

ailesine ve akrabasına iyi davranması ve ilgi göstermesidir. Düğün Performansta aynı 

takımına düşen ama birbirinden nefret eden insanlar düğün esnasında mutluluk rolü oynamak 

zorunda çünkü birlikte aynı takımdadırlar.  

Düğün sahibi ailesi – düğünü ayarlayan ve hazırlıkları yapan, düğünün işlerini takip 

eden ve düğünün başında duran ailedir. Düğünden önce yapılan nişan genelde gelin tarafından 

yapıldığı için gelin ailesi ev sahipliği yapar. Resmi nikâhtan sonra yapılan düğün işleri damat 

tarafından yapılır. Böylece Salon Düğün işleriyle genelde damat ailesi uğraşır. Böylece maddi 

yükleri iki aile arasında paylaşır fakat düğün harcamaları daha geniş olduğundan damat tarafı 

daha büyük yük altında kalır.  

Düğün sahibi ailesi hem düğün performansının vitrini ile (misafirleri karşılama, 

oturtma, eğlenme, misafirlerinin memnuniyeti) hem de düğün performansının arka planıyla 

(salon araştırması ve kiralaması, ödeme işlemleri, gelininin ve damadın hazırlıkları) 

ilgilenmektedir.  

Düğün organize ederken çok ince ayrıntılara kadar birçok hassas noktalar hesaba 

katmak gerekir. Düğün salonu iç tasarımı ve bulunduğu yeri; salonun verdiği hizmet ve 

ikramların kalitesi ve miktarı, çalınacak müzikler; düğün sahibinden misafirlere yeterli ilgi ve 

hürmet; gelinin elbisesi, el çiçekleri, saç ve makyaj yapılması; gelin ve damadın araba 

süslenmesi kadar ilk bakışta görünmeyen fakat düğün esnasında tartışma sebebi olabilecek 

konulardır. Çünkü hazırlanan düğün performansı sadece genç çiftin ilişkileri meşrulaşması 

için değil gelen misafirlere sosyal borcu ödemesi ve düğün sahibi ailesinin namus borcudur; 

zamanında gelen misafirleri düğünlerine gittiğinde düğün sahibi ailesinin gördüğü hürmet ve 

ilgiyi geri verme zamanıdır. Bu yüzden gelen misafirlerinin memnun ve mutlu kalmasına 
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büyük önem ve ilgi gösterilir. Düğünde başka tehlikeli bir nokta, gelin ailesinin ve 

akrabasının düğünden memnun kalması. Çünkü gelin tarafı memnun kalmayıp düzenlenmiş 

düğün kendi kızına layık olmadığını düşünerek büyük bir sorun yaratabilirler. Böylece düğün 

performansı bu iki büyük tehdit altında yapılır – gelen misafirlerden memnun kalmama ve 

Ana takımın içinde olasılı tartışma tehdididir.  

Düğün sahibi düğünden önce düğün salonu gezip araştırmalı ve beğenilen salonu 

tutmalıdır. Bu tarz gezintiler ya damadın babası ya da damadın erkek akrabaların tarafından 

yapılır. Beğenilmiş salonları en son gelin adayına gösterilir. Gelin onayladıktan sonra salon 

kararı verilir. Tarih belirtikten sonra tuttuğu salona kapora parası verilir ve sözleşme 

imzalanır. Bir sonraki aşama olarak gelinin ve damadın kıyafetleri, genç çiftin süslü arabası 

ve çiçekleri ayarlanır. Düğün davetiyeleri basıldıktan sonra düğün sahibi ailesi davetiyeleri 

dağıtmaya çıkar. Çok önemli ve değerli yakın akrabalarına ve aile dostlarına bizzat verilir; 

uzaktan akrabalara ve tanıdıklara postayla gönderilir; komşu ve mahalle ahbaplarına en son 

sözlü davet iletilir. 

Gelinin ve damadın annesi ve babasıyla ilgili ama düğün performansında perdenin 

arkasında kalan bir mevzu daha var – genç çiftinin ev kurması ve gelinin çeyizinin 

toplanmasıdır. Davet işleri bittikten sonra damada ama özellikle geline özel ilgi ayırmalıdır. 

Damadın ve gelinin kıyafetleri, düğün gününde gelinin çiçekleri ve çiçek ile araba süslemeleri 

düğün sahibinin yani damadının ailesinin işidir. Ve Düğün Performansının perdenin arkasında 

ve seyircilerinin gözlerinden uzak kalan ama düğünde gerginliğinin sebebi olan daha önemli 

bir mevzu – genç çiftinin evinin kurulmasıdır. Düğün işlerinin gibi ev kurmasının büyük yük 

payı damadının tarafının sırtına biner. Elbet düğün ve ev kurma masrafları iki taraflarının 

arasında paylaşılır ama damat tarafına nazaran gelin tarafının masrafları daha azdır. Ayrıca 

nişan takıldıktan sonra çoğu gelinin huyları ve davranışları değişime uğrar. Nişandan önce 

mütevazı ve ılımlı bir kız, amirane ve zor beğenir bir şirret kadına dönüşür. Araştırma 
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esnasında konuştuğum çoğu erkekler bu değişimin, eski zamanından kalma kız verme olayı 

veya kızın kendi ailesi için ‘ölüp’ damadın ailesine ebedi olarak geçme mantığının kalmasını 

sebebi olduğunu düşünürler. Açıklamak gerekirse eski zamanında yeni evine giren gelin oğlan 

çocuğu dünyaya getirene kadar hizmetçi muamelesi görürdü
46

. Ayrıca köydeki hayat ağır ve 

zor şartlarda geçtiğinden kadınlar tatil veya bayram günleri çok az yaşarlardı. Cihetiyle köylü 

kızlar için düğün – ilk ve tek hayat bayramıydı. Kız ailesine verilen başlık parası, gelin evine 

kıza gelen hediyeleri – onlar hepsi kadın hayatında tek bir kere gelirlerdi. Ondan kızların 

düğünden önce nazları ve istekleri alttan alınarak yerine getirirdi. Hem gelin hem de damadın 

tarafı bu isteklerinin hayatında bir kere olacağını çok net bilirlerdi.  

Günümüzde hem cinsiyet eşitliğin sayesinde hem de kadınların çalışma başladığından 

ekonomi bağımsızlık kazanılması aile içinde kadına karşı hizmetçi davranışlarının ortadan 

kaldırmıştı. Fakat düğün öncesi nazları ve istekleri kaldı. Her kadın düğünden önceki kendine 

karşı hassas durumundan haberdardır ve bu anı kullanarak gizli istekleri gerçekleşmeye 

çalışırlar. Düğün elbisesinden başlayıp yeni evinin son örtüsüne kadar eleştirici bakışla seçer 

ve zor beğenirdi. Belki hala eskiden kalmış genlerden gelen hatıralar, gelini sadece düğün 

gününde el üstü tutacağını ve düğünden sonra baba evden çıkıp kayın validenin baskı altında 

kalıp kendi sözünü geçirmeyeceğini söylerler. Dolaysıyla gelin düğünden önce ona henüz 

karşı çıkmayan kayın peder ve kayın valideden (yani düğün sahibinden) alabildikçe hediye ve 

çeyiz almaya çalışır. Bunları düğün sahibi (damadın ailesi) sesi çıkarmadan karşılamalıdır. 

Cihetiyle, genç çiftinin ev kurma ve gelinin çeyiz toplanma mevzuları, çok derin olduğu için 

onların ayrıntılarına kadar inmeyelim. Sadece, ev kurma aşamasında yaşanan gerginlikler 

Düğün Performansına yansıtabileceğini ve düğün esnasında Ana Takımının Seyircilerden 

gizlemek gereken en büyük sır olabileceğini belirtelim. 

                                                           
46

 Bir Türk Köyünde Yaşam, Joe E.Pierce. Epsilon, 2003, s.98. 
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Düğün gününde misafirlerin ağırlaması ve onlarla ilgilenmesi, onların 

eğlendirmesinden ve memnuniyetinden sorumluluk taşıması düğün sahibinin vazifesidir. 

Düğün başlamadan önce gelinin ve damadın başta olmak üzere anne ve baba (eğer 

ebeveynlerinden biri hayatta değilse onun yerinde ailenin büyükleri – dayı, amca, teyze, hala 

v.s.), onların arkasında gelinin ve damadın ağabey, abla veya varsa evlenme yaşına yaklaşan 

küçük kardeşler, düğün salonun gidişinde durup gelen misafirleri karşılarlar. Her misafir ile 

selamlaşıp onlara hoş geldiniz derler. Selamlaşırken bayan bayanla öpüşüp birbirine hafifçe 

sarılırlar, erkekler aynı şekilde birbirinin ellerini sıkıp birbirinin omzuna ters eliyle hafifçe 

vurarak selamlaşırlar. Bazı erkekler ellerini sıktığında birbirine sanki sarılmak için yaklaşıp 

birbirinin kafasını tokuşurlar. Eğer erkekler birbirine yakın arkadaş veya akraba ise birbirine 

sarılıp yanaklarından öpüşürler. Ama çoğu zaman aynı yaşta olan karşı cins ile erkek veya 

kadın öpüşmez, bazı tutucu ailelerde kadın yakın akraba olmayan erkek ile el sıkışmaz, ona 

hiçbir şekilde temasta bulunmaz. O durumda iki taraf selamlaşırken sadece birbirine gülümser 

ve hafifçe eğilerek ‘Merhaba’ derler. Eğer gelen misafirin yaşı çok ilerlemişse ona saygı 

işareti olarak onun ellerini sıkmazlar, eli öpüp alnına dokundururlar. Girişte düğün sahibi ile 

duran çocuklar genelde ergen yaşına girmiş veya evlilik çağına girmiş çocuklardır. Onların 

büyüklerin yanında durma sebebi ilk olarak gençlerinin düğün prosedürü ve usulü öğrenmesi; 

ikinci ise bekâr olan aile çocuklarının görünmesi. Ayrıca sonra sahnede oynarken bu 

gençlerinin hangi aile ait olduğunu bilinmesidir. Girişte duran düğün sahibi ailesi sadece 

misafirleri karşılamak için değil kimin gelip gelmediğini, kiminle geldiğini ve ne zaman 

geldiğini kontrol ederler.  

Çoğu misafirler toplandığında ve başlama zamanı geldiğinde anne ve baba kendi 

masalarına geçer ama bu düğün akşamı onlar masada sakin duramazlar. Gençlerinin ilk 

dansının peşinden gelinin ve damadının anne-babaları sahneye çağırılır. Danslardan sonra 

gelen misafirleri dolaşıp ve herkese tekrar tek tek ‘Hoş geldiniz’ söyleyerek masadaki 
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ikramları kontrol etmek gerekir. Sahnenin boş kaldığı an anne-baba ve yakın akrabaları bu 

sahnedeki boşluğu doldurur çünkü bu düğün akşamı boyunca onlar Düğün Performansının 

Ana takımıdır ve bu akşam takımın bütün mensupları tek bir hedef için çalışır – muhteşem, 

mutlu ve memnun bir aile imajını yaratmak için. Ana takımın için olan iki aile – damadın 

ailesi ve gelinin ailesi – kendi tarafından mutlu ve memnun rolünü oynarlar. Damat tarafı, 

kendi mutlulukla gelinden memnun kaldığını ve onu, onların ailesine almaya kabul ettiğini 

ifade etmeye çalışır; gelin tarafı ise düğünden kıvanç duyduğunu, göstererek kendi kızından 

gurur duyduğunu ve damadın ailesinden memnun kaldığını ifade etmeye çalışır. Bu yüzden bu 

düğün akşamında en çok sahnede coşkuyla dans eden, en çok deli halay başı olan mutlaka bu 

aile mensupları olmalı. Ayrıca halk arasında bir söz var: ‘Düğünde düğün sahibi 

eğlendirmezse misafirler ağlar’. Yani Düğün Performansında Ana takım coşkulu, mutlu ve 

memnun görünmeli. Aksi takdirde seyirciler (misafirler) aldandığını düşünerek Performansa 

inanamazlar.  

Düğün performansının ilginç tarafı gelin ve damat başrolde gibi gözükse de aslında 

değildirler. Bunun nedenlerini performansın gelin ve damadın rolü olan daha ayrıntılı bir 

sonraki bölümünde ele alacağız. Şimdilik sadece gelin ve damadın vitrin rolü oynayarak 

sahnede baş yeri alıp aslında hiyerarşik olarak geri planda olduklarını ve asıl başroldekilerin 

talimatları doğrultusunda hareket ettiklerini söyleyeceğiz. Her şeyden önce mutlu ve sevinçli 

görünmeleri şarttır. Fakat bu sevinci yansıtırken de bazı kısıtlamalara tabiidir. Örneğin gelin 

çok coşkulu olduğunu ve sürekli pistte dans ederek bu coşkuyu göstermemelidir. Onun bu 

akşam genç kızdan evli kadına geçiş statüsü çok hassas ve ince bir denge üzerine kuruludur. 

Gelin sevinmeli ama aynı anda ağır başlı ve saygılı davranmalı. Damat ise artık bekar erkek 

arkadaşlarından uzaklaşmamalı ve yetişkin erkek arasında yer almamalı. Artık aile meclisinde 

onun fikrini soracaklar ve düğün gününden itibaren o da kendi ailenin reisi olarak söz alacak. 

Düğün akşamında anne ve babanın rolü ise yeni statüsüne alışmamış genç çifte akıl vermek 
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ve yeni statüsünü yerine getirip getirmediğini kontrol etmektir; çift düzgün davranmadığı 

takdirde (mesela gelin çok sevinçli veya damat çok ilgisiz) onları uyarmak ve durumu 

düzeltmek de onun vazifesidir. 

Anne-babanın manevi rolünün dışında düğünden sonra düğün ödeme işleri ve düğünde 

takılan takıları sayması, deftere kaydedilmesi ve muhafaza etmesi gibi maddi sorunları çözme 

vazifesi vardır. Düğün salonu kiralama sözleşme imzalanırken bir müddet para (kapora) 

verilir. Kalan kısmını tarafların sözleşmesine göre genelde düğünün ikinci kısmında yani takı 

merasiminden sonra ödenir. Düğün işlerinin pahalı ve masraflı bir iş olduğunu herkesin 

bildiği için düğün sahibinin kalan paraları düğünden takılan paralarından ödenmesine 

müsaade edilir. Düğün salonun yöneticisi bu işin içinde olduğundan bu tarz dayanışmayı 

kolayca gösterir. Sonuçta düğün salonundaki işleri çoğu ‘de jure’ değil daha çok ‘de facto’ 

gerçekleşir.   

Takı merasimi neredeyse düğünün en önemli anlarından biridir. Çünkü takı 

merasiminde toplanan takılar ve paralar genç çifte gönüllü verilen parasal bir destek değil 

uzun bir süreci ve karşılıklı ilişki ağlarını barındıran bir sosyal yardımlaşma ve sosyal 

borçlanma türüdür. Zamanında genç çiftin annesi ve babası başka düğünlere katılmışlar ve 

oradaki çifte bir çeyrek altın, bilezik veya para takmışlardır. Sıra onların çocuklarına gelince 

daha önce düğününe gidilmiş misafirler bu sefer onların düğününe gelerek borçlarını 

ödeyeceklerdir. Şimdi yeni çifte, daha önce kendi çocuklarına takılan kadar altın, bilezik veya 

para takmak zorundadırlar. Tabi ki çoğu sosyal ilişkilerde gibi bu ilişkilerde yazılı kural veya 

kanun yok. Yani kimin ne kadar takılmasını gerektirdiği yazılmaz fakat haklar arasında 

uygulanan bir kuralı var: daha önce takıldığından daha az değil eşit veya (isteğe bağlı) daha 

fazla takılacak. Bu ‘kural’ daha çok uzaktan akrabalara ve arkadaş çevresi için geçerlidir. 

Yakın akrabalardan daha ağır ve büyük destek (hediye) beklenir. Eğer arkadaş çevresinden 
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elli-yüz lira yeterli sayılırsa yakın akrabalardan altın bilezik, tam (Cumhuriyet) altın veya 

döviz hediyesi beklenir.  

Ayrıca bu gizli hesaplaşmayı kontrol altında tutabilmek için her düğün sonrasında 

düğün sahibi takılan takıları kayıt altında tutar ve düzenli bir şekilde takı defterine yazar. 

Böylece hesabın doğru olup olmadığı, kimin ne taktığı bilinir ve şayet bir borç oluşmuş ise bu 

borç sonraki ziyaretlerde (bebek ziyareti, yeni evlenenlere ev ziyareti v.s.) kapatılır. Böylece 

takı merasimi masum görünen hediye kabul etme töreninden ebeveynlerin kayıt altında 

tuttuğu gizli bir hesaplaşma törenine dönüşür. Bu yüzden bazı misafirler düğün boyunca 

sadece takı takmak için takı törenini beklerler ve borçlarını kapatıp düğün pastasını 

beklemeden salondan adeta kaçarlar. 

Takı merasimi gelinin ve damadın yakınlarının hediyeleriyle başlarlar. İlk olarak 

damadın annesi ve babası geline düğün hediyesi olarak altın seti takarlar. Bu altın seti 

düğünden önce gelin ile birlikte birçok kuyumcu dükkânı dolaşılarak ve belki de çeşitli 

tartışmalar ve kavgalar eşliğinde seçilir. Düğün seti seçerken gelinler büyük ve gösterişli set 

isterler, damadın tarafı genelde buna razı olurlar çünkü bu kadar büyük ve ağır bir hediye 

gelinin hayatı boyunca alıp alabileceği ilk ve tek pahalı mücevher olacaktır. Bununla birlikte 

damadın tarafı bu setin herkesin önünde takılacağını bildiği için bu setin görkemli ve 

gösterişli olmasını ister. Setin büyüklüğüne göre damadın ailesinin alım gücünün ne olduğu, 

varlıklı olup olmadığı tahmin edilir. Bu yüzden kuyumcularda satılan düğün setleri genelde 

pırlanta taklidi taşlarla süslü ve abartılıdır. Her ailenin maddi durumu yüksek ayarlı altın 

almaya müsait olmadığından, kuyumcu sektörü düğün setlerinin görkeminden taviz vermeden 

kullanılan altının ayarını düşürerek (mesela yirmi iki ayardan ön dört ayara) ve pırlantanın 

yerine atom taş koyarak düğün setlerinin büyüklüğünü ve ihtişamını korumayı başarır.  
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Resim 27: Geline verilen takılar 

Takı merasimi genelde babaların değil daha çok annelerin kontrol altında geçer. 

Düğün başlamadan önce ne kadar paranın ve altının geleceğinin hesabı yapılır. Takı töreninde 

paraların daha kolay takılması için ve altınların takılı olduğu çengelli iğnenin damadın pahalı 

kostümüne veya gelinliğe zarar vermemesi için gelinin ve damadın boynuna birer atlas 

kurdele asarlar. Her kurdelenin ucunda birer küçük işaret vardır: elbise ise – gelinin kurdelesi, 

papyon ise – damadın kurdelesidir. Böylece düğünden sonra takıları sayarken kimin 
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tarafından ne kadar takıldığı kolayca belli olur. Ayrıca akrabalar tarafından çok fazla sayıda 

bilezik takılacağı bekleniyorsa bu bileziklerin daha kolay takılması için anne, gelinin eline 

ince naylon çorap takar ki eli, bileziklerin içinden kolayca geçsin.  

 

  

Resim 28: Gelinin eline ince naylon çorap takarken  Resim 29: Takı için kurdeleler  

 

3.3.2. Düğünün Sözde Başkahramanları  

Düğün, üç-dört saat süren gündelik hayatın tiyatrosunun Performansıdır. Erving 

Goffman’ın performans teorisine göre tiyatro oyununa benzemesi için her unsuru barındıran 

ve sahnede duran ama Performansın akışına fazla tesir edemeyen başkahramanlar – gelin ve 

damadı barındırır. İlk bakışta Düğün Performansı gelin ve damadın etrafında kurulduğu için 

sahnede en önemli rolü onların olduğunu düşünülür. Fakat daha ayrıntılı bakınca gelin ve 

damadın başkahraman kukla rolünde olduğunu anlaşılır.  
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3.3.2.1. Gelin 

Daha önce ‘Salonlarının İç Görünüm ve Tasarımı’ bölümünde salon düğünün 

görünümü ve tasarımı anlatırken geline ait ne kadar çok nesne ve yer olduğunu gördük – gelin 

odası, gelin masası, gelin yolu v.s. Düğün mekânının iki başkahramandan o kadar geline 

dikkat edilmesi gelinin rolünün damadın rolünden daha önemli olduğunu düşündürüyor. 

Sanırım önem derecisinden değil Performansının ana mihveri gelin olmasındandır. Araştırma 

esnasında genç Türk kadınlarla konuşurken onların çocukluğundan beri bir gün beyaz gelin 

elbisesini giymeyi hayal olduğunu öğrendim. Hatta her kız çocuğunun kukla bebeklerinden 

mutlaka bir tanesi gelin kostümünde bir kukla vardı. Ailecek gidilen düğünde kız çocukları 

gözlerini ayırtmaksızın geline bakarlar. Küçük kız çocukları gelin elbisesine çok benzer 

kabarık beyaz elbise giyer ve yanına damat kostümüne benzer kostüm giydirilmiş erkek 

çocuğu gelin masasının önünde koyup fotoğraf çektirilir. En küçükten kızlara Düğün 

Performansı aşısı yapılır ve kızlar Düğün Performansı hayali ile büyür – bir gün onlar da bu 

gerçek gelin elbisesini giyerler ve bu gelin yolundan geçerler.  

Düğünde gelin ve damadın kıyafetleri, davranışları, hareketleri, hissetmek ve 

hissettirmek gereken duyguları – her şey Performans tarafından belirlenir.  

O gün gelinden uysallık, alçakgönüllülük mutluluğu saçan ve güler yüzlü bir yüz 

beklenir. Gelin neşeli olmalı ama çok coşkulu olmamalı. Gelin dans etmeli ama her dansa 

kalkmamalı. Gelin, misafirlere ilgi göstermeli ama misafirler ile çok uzun konuşmamalı. 

Gelin, özelikle hem damat tarafındaki büyüklere hem de kendi akrabalarının büyüklerine ilgi 

göstermeli. Gelin, gelin olma durumundan mutlu olduğunu aynı zamanda kendi ailesinden 

ayrılmasından ve yabancı (damadın) ailesine gelmesinden dolayı çok üzgün olduğunu 

göstermeli. Yani gelin, hem gelin olduğundan mutluluk hem de kendi ailesinden 

ayrılmasından üzüntü barındırmalı. Düğün gününde gelin kendi ailesini temsil eden bir 
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karakterdir. Performansın ön planda oynattığı saf gelin rolünün arkasında gizli beslenen lüks 

hayat hayallerini, gündelik hayatında asla giyinmez açık giysi bir gün olsa da giymek ve daha 

önce kız arkadaşlarının gördüğü düğünlerinden daha muazzam bir gün yapma istekleri 

bulunur.   

Gelini gelin yapan gelinliktir. Düğün gününde gelin bütün misafirlerden daha özenli 

ve çekici olmalı. Gelinin çekiciliğinin cinsel çekicilikten ziyade masumiyet, duruluk ve saflık 

örneği olması beklenir. Veya kız çocuk gözüyle düğün gününde gelin The Walt Disney 

World’un Prenses’i olmalıdır. Düğün gününde gelinin her şeyi güzel ve sıra dışı olmalı. 

Gelinin, bütün gelen kadınlardan daha güzel ve daha parlak olması beklenir. Gelinin 

kıyafetleri Düğün Performansında geline verilen rolün devamıdır. Beyaz uzun gelinlik, 

yüzünü saklayan duvak, ince belini saran kırmızı kuşak – gelinde her şey saf, masum ve 

dokunulmaz bir imaj yapmayı ödevlendirir. Fakat Düğün Performansının sahnesinde 

masumiyet ve saflık anlamına gelen gelinlik abartılı, süslü ve kabarık bir karnaval kostümüne 

dönüşür. Gelinlik modelleri, Mc’Donaldsleştirilmiş The Walt Disney World’un çizgi 

filmindeki Prensesler veya Perilerin elbiselerine benzer. Gelinin vücut yapısı hesaba 

katılmadan arkada sıkı bağlayan, üstü açık, askısız, parlayan boncuk, taş ve pullarla süslenmiş 

korse. Belden yere doğru gelişen kabarık, fırfırlı, çok katlı uzun etekli bir elbise. Yılın 

modasına göre değişen ya komple açık ya omuz üzerinden birkaç yan yana taşlı askı olabilir. 

Gelinin gerdanının açık kalması aile açısından sakıncalı ise boyuna kadar dekolte dantelli 

kumaş ile kapatılır. Gelin tesettürlü ise gelinlik tek parça olarak uzun kollu ve boğazına kadar 

sıkı kapalı elbise olabilir veya ikili elbise ve üzerinde yukardan aşağıya kadar ilikli uzun kollu 

kaftan olabilir. Ama bazen tesettür giyen gelin straplez elbise beğenir ve onu çok giymek 

ister. Bu tarz elbiseleri giyebilmesi için özel ‘yakalık’ isimli bir icat var. Yakalık, boyunun 

etrafından takılan ve açık gerdanı kapatan bir saten kumaş parçasıdır. Açık kolları kapatmak 
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için üzerinde uzun kollu bolero giyinilir. Böylece hem gelinin arzusu – straplez gelinliği 

giymek – gerçekleşir hem de yaşadığı çevredeki kurallar – tesettürlü kıyafet – gerçekleşir.   

    

Resim 30: Kabarık, fırfırlı gelin elbisesi Resim 31: Straplez elbise üzerinde balero ve 

yakalık giymiş tesettürlü gelin 

Gelin elbiselerinin modellerinin çeşidi çok olmakla birlikte düğüne en tercih edilen 

elbise modelleri – straplez ve kabarık etekli elbiselerdir. Belki gelinin genç ve güzel, kuğu 

benzer boynunu göstermek için bu tarz modeller çok istenir. Belki de gündelik hayatında bu 

kadar açık dekolteli elbise giyme imkânı olmadığı ve olamayacağından tercih edilir. 

Gelinliğin gelinlere çok yüksek etkisi vardır ki bazı kapalı kadınları sadece düğün gününe 

gündelik caiz kurallarını aşarak kendini açmaya karar verirler. Bu tarz kılık değiştirmesi 

sadece gelinler arasında değil misafirler arasında da görmek mümkün. Gündelik hayatında 

kapalı olup düğün gününde kocasından izin alarak başı açık ve orta kapalı elbise giyen 

kadınlar var
47

.  

                                                           
47

 Bu bilgileri düğünler gözlemlerimi yaparken misafirlerle yapılan konuşma esnasında öğrendim. 



103 

 

  

Resim 32: Gelin düğünde   Resim 33: Aynı gelin nişanda 

Gelin elbisesinin rengi klasik olarak beyaz veya kırık beyaz olur. Başka renkler pek 

fazla rastlanmaz ve gelin tarafından istenirse de çoğu zaman ailenin tarafından reddedilir. 

Fakat nişan elbisesinin renk seçiminde gelin daha serbest bırakılır. Nişan elbisesi istediği 

renkte olabilir ve o senenin modasına göre seçilir. Gelinlik ise beyaz, istisna olarak fildişi 

veya açık sarımsı – ekru veya şampanya rengi – olabilir. Gelin elbisesinin neden beyaz olduğu 

çoğu zaman bilinmez ve sadece ‘Gelinlik beyaz olmalı’ cevabı verilir. Hatta değişik renk 

gelin elbisesi seçmek isteyen kızlar bu cevap alabilirler: Benim gördüğüm düğünlerde 

gelinlikler hep beyazdı. Sen bizi rezil mi etmek istiyorsun?
48

  

Salon düğünlerdeki gelinlikler mutlaka parlaktır, üzerinde taş ve pul süslemeleri 

vardır. Korse ve eteğin üst kısmı taş ve parlayan cam boncuklarla bolca süslenir. Taş ve cam 

boncuklar sahne spot ışıklarından gelin üzerinde milyonlarca kıvılcım saçar. Fakat abartılı 

süslü elbiselerdeki gelinler uzaktan mücevher vitrinine benzemeye başlar. Elbisenin zengin 

taşlarla bezenmesi bir sebebi daha var – gelinin elbisesini daha pahalı hale getirmek ve gelin, 

ailenin varlığı simgelenen saklanan mücevher olarak mesaj göndermektir. 

                                                           
48

 Gelinlik mağazasında şahsen duyduğum anne ve kız arasında diyalog.  
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Gelinin törensel kraliçe kıyafeti tamamlayan taç ve yüksek saç veya türban modelleri. 

Gelin elbisesinin üzerindeki taş süsleme saymazsak gelin üzerinde nadiren takılar olabilir – 

sadece ince bir kolye ve küpeler olur. Onun sebebi takı merasiminde takılacak bilezik, 

gerdanlık ve hediyeler görünmeli ve başka takılarla karıştırmamalı. Fakat taç artık gelinliğin 

vazgeçilmez bir parçası oldu. Mutlaka saç arasında taşlı üçgen şeklinde taç, gelinin bu ritüel 

Performansında başkarakter rolünü oynadığını hatırlatır. Gelin bu ritüel Performansının bir 

merkezidir ve toplumun verdiği müsaadesiyle düğün gününde kendisi bu törenin başında 

hisseder. Aslında eskiden de kurban edilecek hayvanı süslenirler ve kurban edilmeden önce 

güzel hayatı yaşanır. 

‘Gelin başı’ kuaför dilinde geline yapılan saç modellerine anlamına gelir. Gelinin başı 

açık ise saçları maşalayarak kıvırtılır ve arkada topuza toplayarak binlerce iğne ve tokaları 

kullanarak yüksek topuz şeklinde sabitleşir. Gelinin başı kapalı ise ‘Türbanlı gelin başı’ 

yapılır. Önce özel hacim veren tokayla arkada bütün saçlarını toplanıp topuz yapılır. Topuz 

gelin başının yüksekliği ve dolgunluğunu verir. Topuzun üzerine saç kökenlerini kapatan 

saten bone takılır. Üzerinde gelin elbisesiyle aynı kumaşından bir türban takılır. Yüzünü 

çerçeveleyen kısmını öne çekerek siperlik yapılır. Kumaş siperliğin şekli tutulması için altına 

saydam plastik astar konulup üzerinde sabitleştirici sprey sıkılır. Sonradan gelin başının 

modeline göre üzerindeki kumaş veya tülü büzüşerek çiçek ve dalga şekilleri verilir. Üzerinde 

son birkaç yıl moda olduğu başından alına sarkan taşlı süslü aksesuar takılır. En sonunda 

türbanın arkasında iki katlı duvak takılır. Fakat eğer türban yeterince görkemli durmuyorsa 

üzerinde taşlı iğnelerle gelin türbanını süslenirler. Türbanlı gelin başının sabit kalması için 

onlarca düz ve toplu iğne kullanarak sabitleşirler, en sonunda kumaşın mat durmaması için 

ışıltı sprey sıkarlar. Böylece türbanlı gelin başı düğünde saatlerce şekil bozmadan durur. 

Türbanlı gelin başı modellerinin çeşidi saç modellerden daha az değil daha fazladır. 

Değişik süs, pile, fırfırlar ve kumaşları kullanarak her kuaförde çalışan ‘türban tasarımcı’ 
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isimli eleman tarafından yapılır. Fakat türban takma süreci üzün ve zahmetli olduğundan 

yüksek sezonda düğünlerin sayısı artınca kuaför yetişmemeye başlar. Bu yüzden düğün 

piyasasında hazır gelin türbanı satılmaya başlandı. Bu tarz hazır gelin türban, aksesuar ve 

duvaktan oluşur. Kuaför sadece topuzu yaptıktan sonra hazır gelin türbanı takıp iğnelerle 

yapılan topuzun arkasına iki katlı duvak takılır. Birinci kat uzun, ikinci ise daha kısa. Duvağın 

iki katlı olmanın sebebi salona girmeden önce üst kısa duvağın parçası öne atıp gelinin 

yüzünü kapatır. Gelin ve damat salona girdikten sonra damat gelinin duvağını kaldırıp alnına 

öper ve gelin artık düğün boyunca açık yüzüyle kalır. Gelin için duvak bir koruma, onu dış 

dünyadan koruyan bir duvar olarak anlatılır. Duvak, gelini başka erkeklerin bakışından 

saklanan, gelinin masumiyet ve namusunun simgelenen bir nesnedir. Ayrıca duvağın gelini 

nazar ve gözden korumasına inanılır. Çünkü gelin babasının evinden ayrılıp ve damadın evine 

germeden önce korumasız durumda kalır. Fakat şimdi gelinin duvağı koruma ötürü bir 

aksesuar olarak algılanır. Son senelerde ‘rahibe duvağı’ çok moda oldu. Bu duvak Katolik ve 

Protestan rahibelerinin başörtülerine benzemesinden böyle bir isim aldı. Bu duvağın özelliği 

dantelli oymalı kenar. Duvağı oyalı kenarla yüzünün etrafından sererek katlamadan takılır. 

Böylece duvağın kenarları yüzünden aşağıya doğru serbestçe sarkar. 
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Resim 34: Türbanlı gelin ve ‘rahibe’ duvağı  

Gelin makyajı gelin imajını tamamlar. Düğün makyajı gündelik makyajdan çok farklı; 

daha kalıcı, gösterişli ve abartılıdır. Gelin makyajı, televizyon şovlarından gelen ‘porselen 

makyaj’  yapılır. Gelin yüzüne kalın tabaka fondöten, takma kirpik, abartılı göz farları, allık 

ve kıpkırmızı dudaklar gelin makyajı oluşturur. Porselen makyajı yüzün üzerinde maske gibi 

kalır ve yüz hareketi kısıtlar. Fırfırlı straplez elbise, bukleli saçlar arasında taşlı taç, arkasında 

uzun kuyruk gibi duvak, yüzünde abartılı makyaj – gelinde her şey onun Disney’s World 

Prenseslere benzetir. Bir ihtimal düğün salonundaki gelin görünüşü Barbie plastik 

bebeklerinden çıkış noktası alarak ortaya çıkmış.  

Gelinin zengin bezenmiş, pullu-taşlı, belde dar, açık dekolteli ve aşırı uzun, kabarık 

elbisesi düğünde geline rahatsızlık ve sorun getirir. Uzun elbiseye alışık olmadığından dans 

ederken elbisenin eteğine gelin ya kendisi ya yanındaki dans eden misafir sürekli basar. 

Askısız elbise giyme alışkanlığı olmadığı için gelin sürekli korsenin düşme tehlikesi hisseder 

ve devamlı korseyi yukarıya çekmeye çalışır. Upuzun eteğin arkasında uzanan kuyruk gibi 

duvak yürüyüşüne engel olur. Porselen kalıcı makyajı terletir ve gözlerini yorar. Krepli saç 

arasında takılan taç başını kaşındırır ve baş ağrısı yapar. Tesettürlü baş türbanı katlı 

olduğundan çok ağır olup boynunu ağrıtır ve kaslarını yorar.  

Gelinin kostümünün bir önemli parçası da – kırmızı kuşak. Evinden çıkarken babası 

veya ağabeyi tarafından gelinin beline bağlanan kırmızı kurdele, gelinin temiz ve bakire 

olduğunu simgeler. Eskiden sade kırmızı bir kurdele parçası iken, şimdi işlemeli kırmızı 

kuşağa benzer. Eskiden daha anlamlı olan kırmızı kuşak artık gelin kostümünün süs parçasına 

döndü. Gelinliğin her parçası gibi modaya göre değişir. Şimdi piyasada sade kuşaktan büzülen 

ve taşlı desenler ile işlenmiş kuşaklara kadar çeşitli kuşaklar var. Renk çeşidi al veya kızıldan 

mor ve pembe rengine kadar gider. Renklerin çeşitlerinin sebebi bazı gelinlerin kırmızı kuşak 
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takmak istemediği fakat aile tarafından baskı olduğundan dolayı kuşak takmak zorunda 

kaldığı sürece mor veya gül pembe rengi kuşağı takarlar. Böylece kısmen hem gelinin 

âdetlere karşı isyanı hem ailenin âdeti koruma isteği tatmin edilir.  

 

Resim 35: Çeşitli kırmızı gelin kuşağı    

Gelin beline kırmızı kuşak bağlama âdetinin ne zaman ortaya çıktığına dair çoğu 

insanın net bilgisi yok ve genelde bağlanan kırmızı kuşak gelinin erdemliğini gösterdiği 

düşünülür. Eskiden Orta Anadolu’da gelin babasının evinden çıkmak için ata binmeden önce 

babası, gelinin beline kuşak olarak sade kırmızı kurdele bağlardı. Düğün boyunca gelin 

üzerinde bu kuşak bağlı kalırdı ve gerdek gecesinde damat gelinin kırmızı kuşağını çözerdi. 

Bu kuşağa “gayret kuşağı” denirmiş. Gayret kuşağı gelinin yeni evinde gayretli olması, işten 

kaçmaması ve tembel olmamasını simgelerdi. Ancak zamanla birlikte kuşak gelinin gayretiyle 

birlikte bakirelik simgesi taşımaya başlamıştı. 
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Resim 36: Kırımız gelin kuşağı  

Son zamandaki gelin kırmızı kuşakları sade kırmızı kurdeleden işlemeli kuşaklara 

döndü. Hatta düğünlerde alışmış kırmızı renklerden pembe, mor, mavi ve siyah kuşaklar bile 

görünmeye başladı. Bazı gelinler mavi veya siyah kuşak takmaya cesaret bulurlar
49

. Fakat 

bunu yapabilmek için gelinin toplum ve gelenek baskısının dışında bulunması gerekir – yani 

ya ünlü ya sosyete bakasına ait olması gerekir. Bu yüzden mavi ve siyah gelin kuşakları 

sosyete ve ünlüler tabakasına ait olduğun işaret oldu. Düğün salonlardaki gelinlere bu cesaret 

henüz gelmedi fakat kırmızının dışında mor ve pembe renkli kuşakları görünmeye başladı. 

Düğünden önce çalışmaya başlamış ve ekonomik olarak aileden daha bağımsız olan kadınlar 

ailesinin âdete karşı bakışlarına karşı çıkarlar. Komple kuşaktan vazgeçemezse bile kuşağın 

rengi isteğine bağlı seçebilir. İlginç ki kırmızı olmayan kuşağı seçenlerin elbiseleri daha sade 

ve zarif olur. Genelleme yapmak gibi olmasın ama uzun duvaklı Barbie prenses elbiseli 

gelinler kırmızı kuşakları tercih ederler. Onlardan az çok Avrupa modasını takip edenler 

pembe ince pembe kurdele takarlar. 

                                                           
49

 http://forumhane.net/showthread.php?t=37749  

http://forumhane.net/showthread.php?t=37749
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 Resim 37: Pembe kuşaklı gelin 

Her şekilde anlaşılıyor ki aile ve toplum baskısından dolayı kuşaklardan komple 

vazgeçemeyen gelinler istediği renk kuşağı takıp gelen akrabalar ve misafirlerin görmek 

istediği beklentiyi karşılamaya ve aynı zamanda geleneği kendine göre değiştirmeye çalışırlar.  

 

3.3.2.2. Damat 

Düğün Performans ön planda duran ikinci başkahraman ise damattır. Tabi ki kadınlar 

erkeklerle kıyasladığında kadınlar daha duygusal ve heyecanlı, erkekler ise daha mantıksal ve 

akılcıdır. Bu yüzden düğüne karşı daha romantik ve heyecanlı yaklaştığında erkekler daha 

sakin ve dengeli olduğunu söyleyebiliriz. Fakat damat sakin gözükürse de gelin kadar 

heyecanlıdır çünkü o gün itibaren toplum ona başka gözüyle bakmaya başlar. Düğünden sonra 

damat ‘adam’ statüsüne kavuşur ve kendi ailesinin sorumluğu taşır, ayrıca aile büyükler 

arasında söz hakkı bulup kendi fikri öne sürebilirler. Ayrıca toplumun erkeğine üstlendiği role 

göre erkeğin daha sakin ve itidalli olmasını beklenir.  
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İşin aslı söz konusu olduğunda kadınlara göre erkekler düğünde daha sakin ve itidalli 

değil daha şaşkın ve edilgin kalırlar. Belki küçük yaştan beri evliliğine yönelik büyütülen 

kızlar Düğün Performansına daha hazırlanmış ve donanımlı olurlar? Ve erkekler kendi 

psikotipine ve idrak özelliğine göre ayrıntılara daha az hassaslık gösterdiğinden Düğün 

Performansının akışına daha az ilgi gösterir. Ayrıca erkekler toplumsal cinsiyet görev 

paylaşımına göre dış dünya ilişkilerine sorumlu olup Performans ayrıntılarına değil 

Performansın genel görünüşüne ilgi gösterirler. Bu yüzden düğün esnasında kimin geldiğini, 

neler giydiğini, kimin kime nasıl baktığını veya kimin kime neler söylediği çok önemli değil. 

Erkeğin gözünde düğünün gerçekleşmesi, düğünde bütün aşamanın geçmesi daha önemlidir. 

Ondan damatlar düğün performansının akışına daha az ilgili ve katılımcı olurlar.   

Damat kıyafet konusunda gelin kadar çok hassas olmasa da damatlık onun imajının 

önemli bir parçasıdır. Gündelik hayatında kravat ve takım elbise giymeyen damat düğün 

gününde mutlaka üçlü takım elbise giymek zorunda. Boynuna papyon veya kravat, belinde 

kuşak ve ayaklarında rugan ayakkabı bu imajını tamamlar. Damat kostümünün ana amacı 

damadı daha ciddi ve ağırbaşlı, varlıklı ve evlenmek için hazır olmasını göstermektir. Gelin 

kostümüne göre daha sade ve sakin görünür ve gelinin kabarık ve beyaz renkli kıyafetinin 

karşıtların birliği hissiyatı yaratır. Belki gelin kıyafetine göre daha az parlak ve muazzam 

görünür fakat damat tıpkı gelin gibi bu performansın merkezinde duran bir kahraman 

olduğundan onun kıyafetleri de parlak detaylarla bezenmelidir. Böylece yaka devriği, kuşak, 

papyon ve rugan ayakkabı – damadın en parlak detaylarıdır. 
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  Resim 38: Takım elbiseli damat  

Çoğu damatlar takım elbiselere alışık olmadığı için düğün töreninin en önemli 

parçasından, takı merasiminden sonra, hemen boynunu terleten ve kaşındıran papyon kravatı 

çıkarırlar, dar ceketin önünü ya açarlar ya komple çıkarıp gelin-damat masasının üzerinde 

bırakırlar. Takı ve pasta töreninden sonra misafirlerin çoğu salonu terk ettiği ve sadece yakın 

akraba ve aile dostları kaldığı zaman düğün ortamı resmi halenden çıkıp daha samimi ve rahat 

bir ortama dönüşür. Düğün Performansının ana parçası bitmiş sayılır. O zaman salonda kalan 

kadınlar kullanışsız parlak abiye çantalarını, gelin uzun duvağını, damat ise ceket ve kravatını 

çıkarır. Herkes kendini daha rahat hissedip eğlenmeye devam eder.  

Damadı yalnız bırakmayan sadıç ve damadın yakın birkaç arkadaşı düğüne damat gibi 

takım elbiseli ve kravatlı gelirler. Fakat düğünün ana bölümü bitene kadar onlar da ne çok 

dansa kalkarlar ne de kendi kravatlarını gevşetirler.  
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 Resim 39: Damada el sağlayan sadıç    

Düğün Performansında gelin ve damat rolleri başkahraman rolleri gözükse de gerçekte 

başkahramanlıktan uzaktır. Gelin ve damat düğün performansının merkezinde durur fakat 

düğün performansının akışına tesir edemezler. Gelin ve damadın kıyafetleri bile ritüel ve 

performans tarafından belirlenir, bir parçasını değiştirmek istediğinde şiddetli tepki ve 

müdahale ile karşılaşır. Asla unutmamak gerekir ki ‘düğün aile içi yapılır’ yani gelin ve 

damadın zevki, gençlerin zevki için yapılmaz. Düğünün başta beli ritüelleşmiş vazifeleri 

vardır; genç aile kuruluşunu ilan etme ve zamanında verilmiş altınları geri toplama – bunlar 

en önemli iki düğün amacıdır. Diğer amaçlar ikincildir. Ondan gelin ve damat kendi 

düğününe hakim değiller ve düğün sahnesinde yalnız aileyi temsilen bir kukla gibi düğün 

boyunca düğün akışına uymak zorundalar. 

3.3.3. Düğünün Seyircisi  

Düğün misafirleri – düğün akşamı takımların tarafından özenli hazırlanan 

Performansın seyircisidir. Misafirler bağımsız olsa da aralarında gizli bir bağ vardır – onlar da 

bu performansın önemli bir parçasıdır ve aslında misafirler de Performansın bir takımıdır. 

Seyirciler ve oyuncular arasında uysallık veya gizli muhalefet ve dayanışma duyguları vardır. 
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Böylece iki taraf arasında etkileşim var olur. Muhalefet duygusu; oyuncular sergilenen 

performansın gerçek, samimi ve bu seyircilere özel ve eşsiz hazırlandığına ikna etmeye 

çalışırken seyirciler bu performansın arkasında gizli yatan gerçek sebep ve nedeni öğrenmeye 

çalışırlar. Dayanışma duygusu ise; performans esnasında yanlış replik, hareket veya jestten 

dolayı başarısızlığa uğratma ortaya çıkınca bütün oyuncular, seyirciler veya dışarıda bulunan 

yabancılar performansının kurtarmasını için özel çaba gösterirler. Bu tarz başarısızlığa 

uğramamak için takımlar Performans seyircileri seçerken daha güvenilir ve uygun seyircileri 

tercih ederler
50

. 

Düğüne gelen misafirleri cinsiyete göre – kadınlar ve erkekler olarak veya yaşa göre – 

yetişkinler ve çocuklar olarak ayırabiliriz. 

 

3.3.3.1. Somurtan Yetişkinler  

Nasıl tiyatro seyircisiz olamaz ise düğün de misafirsiz olmaz. Neticede düğün eğlence 

için değil komün temsilcisi olarak gelen misafirlerin huzurunda genç çiftin ilişkileri toplumsal 

kanunlara göre meşrulaştırılması için yapılan bir etkinliktir. 

Davetiyede yazılan saat (11.00; 15.00; 19.00) düğün başlangıç saati değil misafirlerin 

toplandığı saattir. Çünkü hiç bir zaman düğün davetiyede yazıldığı saatte başlamaz. Salon 

düğününün ilk yarım saati misafirlerin toplanması, oturması, etrafına bakması ve nezaketen 

karşılıklı selamlaşma yapıp havadan sudan konuşmalar yapması içindir. Çünkü düğün mekânı 

dedikodu mekânıdır. Düğün Salonu, uzun zamandır birbirini göremeyen, uzak akrabaların, 

arkadaşların ve ahbapların bir araya geldiği yerdir. Düğünden önce toplanmış misafirler bir 

sene önce evlenen çift hakkında haber ve hikâyeleri paylaşacak, yeni doğan çocuklu çiftleri 
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 Goffman, Erving, (2009), Günlük Yaşamda Benliğin Sunumu, İstanbul: Metis Yayınları, 6. Bölüm komple.  
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tebrik edecek, birkaç sene önce evlenmiş ama hala çocuğu olmayan çiftin arkasından 

dedikodu yapacaklar. Salon düğünü ortamı evde sıkılmış ev hanımlarının satın almış ve hala 

giyememiş abiyeleri göstermekten; erkeklerin kadınlarının gırgırlarından sıkılıp başka 

erkeklerle sigara içerek sohbet etmek için dışarıya çıkmaktan; çocukların ebeveynlerin baskısı 

altından çıkıp serbestçe koşuşturmaktan; genç kızların sahnede dans ederek kendini 

göstermekten; genç erkeklerin asma katın en dip köşesinde oturup sıkılarak telefonu 

karıştırmasından ibarettir. 

 

   Resim 40: Düğünde sohbete dalmış kadınlar 

Salonun girişinde misafirler düğün sahibi tarafından karşılanır. Düğün sahibi (damadın 

ve/veya gelinin annesi ve babası) misafirlerin ellerini sıkarak selamlaşır ve minicik 

gülümseme ile ‘Hoş geldiniz’ diyerek misafirleri içeriye buyur eder.  

Düğün salonuna girer girmez misafirler eski dostları ve ahbapları görünce onlarla 

selamlaşmaya başlarlar. Masada oturanlar ayağa kalkarlar ve selamlaşırken kadınlar iki kere 

yanaklarından öpüşür çok samimi ise öpüştükten sonra birbirini sarılır ve hoş geldiniz derken 

açık gülümserler. Erkekler ise, samimi misafirler ile el sıkışırken iki kere kafasını tokuşturur. 

Eğer misafir ile ilişkiler daha sıcak ve samimi ise omzuna vurarak gülümseyerek selamlaşır. 
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Eğer erkekler yakın arkadaş veya akraba ise birbirine sarılıp yanaklarından öpüşürler. Fakat 

misafirler arasında ne kadar samimi ilişkiler olsa da karşı cinsiyete davranışlar daha resmi ve 

soğuktur; aynı yaşta olan karşı cinsi ile erkek veya kadın öpüşmez, bazı tutucu ailelerde kadın 

uzak akraba olan erkeğin elini bile sıkmaz, onunla hiçbir şekilde temasa geçmez sadece 

gülümser ve hafifçe ‘Merhaba’ der. Misafirler arasındaki mesafesini düğün sahibinin ailesinin 

sosyal ortam ve çevresi belirler. Daha tutucu ve muhafazakâr bir ortamda karşı cinsiyet 

arasında ilişkiler daha mesafeli ve soğuk kalır. Yakın kan bağında olmayan farklı cinsiyette 

iki insan arasında ortak bir konu veya ilgi olmayacağına inanıldığı için yakın temas hoş 

karşılamaz. Fakat çocuklar için bu kural işlemez ve ergenlik dönemine girmemiş çocuğun 

cinsiyetine bakmadan öper ve sarılırlar. Yaşlı misafirlerin onlardan yaşı daha küçük olan 

yetişkin ve çocuk misafirler saygı işareti olarak elini alıp öpercesine önce çeneye sonra alnına 

dokundururlar. 

İlk başta düğün ortamı soğuk ve samimiyetsizdir. Düğün sahibi ve misafirler 

arasındaki samimiyet gerçekten gülümseme miktarıyla ölçülür. Düğün sahibi veya misafir 

birbirine ne kadar açık ve sıcak gülümsüyorsa arasındaki ilişkiler o kadar da samimi ve 

sıcaktır. Çünkü düğünde daha ağır ve önemli görünmek için düğün sahipleri resmi ve azametli 

tavırla misafirleri karşılarlar bu da ilk başta düğünde gergin hava yaratır. Misafirler kendi 

tarafından gurur ve onuru korumak için fazla gülümsemeden nezaketin gerektirdiği 

selamlaşma ritüelini yapıp içeriye girerler. Düğün performansı başlamadan önce iki tarafı – 

performans gösteren takım ve performans seyreden takım – arasında hafif soğukluk ve 

gerginlik hissedilir; performans gösteren taraf performansının nasıl karşılanacağını ve ne tepki 

alacağında emin olamadığı için gergin olur; performans seyreden tarafın performanstan neler 

bekleyeceğini ve performansın beklediği kadar iyi çıkıp çıkamayacağını bilmediği için soğuk 

ve mesafeli durur.  
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Salon düğünleri genelde kalabalık (kalabalık olma sebeplerinden biri yemeksiz 

olduğundan kişi başı maliyeti epey düşüktür, ayrıca gelen sayısı ne kadar fazla olursa o kadar 

da para toplanacağı hesabını tutunur) ve salon düğündeki oturma şekli serbestçe bırakılır. 

Gelen misafirlerin birbirini tanıması imkânsızdır bu yüzden yeni giren misafirler erken gelen 

akraba veya tanıdık görünce onların yanında oturmaya tercih ederler. Bu yüzden misafirler 

girişte duran aile ile selamlaşmanın ilk aşamayı geçtikten sonra onlardan önce gelmiş en yakın 

misafirlere yönlendirilir. Eğer öyle onlar yoksa masaya oturmadan önce masadaki insanlara 

nazikçe ‘Burası gelin/damat tarafı mı?’ diye sorarlar. Bu resmi kural olmasa da genelde 

misafirler geldiği tarafa daha yakın oturmak isterler. Böylece salon ikiye ayrılır: gelin ve 

damat tarafı.  

Ailecek gelen misafirler kalabalık ve gürültülü bir küme olarak salona girer ve 

girdikten sonra oturanlara bakarak kendine yer seçer. Erken gelen misafirler sahneye ve gelin-

damat masasına yakın bir yer tutmaya çalışırlar. Yan yana duran birkaç masa birleştirip 

üzerine çanta, çocuk hırkaları veya başka eşyalar koyarak geç gelen akrabalara yer tutarlar. 

Ondan sonra aile mensupları etrafına dağılırlar. Yetişkinler ailelerinin büyüklerin ellerini 

öpmeye giderler. Sonra kadınlar uzun zamandır görmediği akraba ve tanıdıklarla sohbet 

etmeye yönelir; erkekler ise köşede oturan başka erkek grubuna katılırlar. On iki yaşın altında 

çocuklar başka çocuklarla oynamaya, on iki yaşın üzere olan genç kız çocukları annelerle 

başka kadınlarla selamlaşmaya giderler, erkek çocuklar ise ya babalarla birlikte salonun 

dışarından dururlar ya da akran arkadaşlarla gazoz içerek etrafta dolaşırlar.  



117 

 

 

   Resim 41: Asma katın altından oturan kadınlar 

 

   Resim 42: Düğünden sıkılmış bir çift 

Araştırma esnasında izlendiğim salon düğünleri haremlik-selamlık düğünü
51

 değildi ve 

ana salon mekânı kadınlar ve erkekler ortak kullanıyorlardı. Fakat düğün esnasında başta 

karışık oturan misafirler düğün en önemli aşamasından (çiftin girişi, ilk dans ve takı 

                                                           
51

 Düğün mekânının ortasından perde veya paravan çekip kadınların ve erkeklerin aynı düğün mekânda ama ayrı 

otururmasını sağlayan bir düğün türüdür. 
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takılması) geçince erkekler ve kadınlar düğün mekânın farklı bölümlerine dağılırlar; kadınlar 

düğün salonun ortasına kalırlar, erkekler ise ya düğün salonunun dışında ya salonun asma 

katında ya salonun en dip duvarlarında toplanırlar. Herkes hemcinsi ile küçük grup 

oluşturarak sohbet eder. Böylece ister istemez misafirler ‘harem-selamlık’ oluştururlar; 

erkekler dış dünya ile ilgilenirler, kadınlar ise iç dünyanın düzeninden sorumlu olurlar.  

 

 

Resim 43: Asma katından düğünü izleyen erkekler 

Bir yıl içerisinde evlenen çiftlerin çok masa dolaşması beklenir. Çünkü bir sene 

içerisinde evlenen çift ‘yeni’ sayılır ve mutlaka aile büyüklerinin ellerini öptükten sonra 
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zamanında kendi düğününe gelen akrabalara ve yakınlara selam vermeli. Yeni evlenen çift 

hep beraber dolaşır ve düğün boyunca pek fazla birbirinden ayrılmaz. Yeni evlenen kadın bir 

yıl boyunca başkasının düğününe veya akraba ziyaretine gittiğinde ona hediye edilmiş altın 

bilezikleri takılır. Elindeki bilezikleri onun düğünü ne kadar zengin ve kalabalık olduğunu 

gösterir. (Çünkü bilezik (daha çok burma bileziği) geline damat ve damadın ailesinin 

tarafından verilir. Bu tarz bilezikler süs olarak değil bir yatırım amacı olarak kullanılır. Burma 

bileziğin fiyat ortalaması 1800 TL’den başlar
52

 ve bu tarz hediyeler genelde yakın akrabalar 

tarafından verilir). 

 

Resim 44: Masada çocuk ve çantalar 

Genç ailenin ilk bebeği olmuşsa aile akrabalar masa ziyaretlerin bebekle birlikte yapar. 

Bebek çok küçük ise aile düğün başında değil ortasına veya sona doğru gelebilir. Fakat genç 

aile iki-üç sene evliyken hala çocuk sahibi olmadıysa onların arkasında çocuğunun neden 

olmadığı konusunda mutlaka dedikodu yapılır. Evlilik yılları ilerledikçe ve çocuk sayısı 

artıkça ailenin pozisyonu yükselir, aile masa ziyaretlerine gitmez, kendi oturduğu masada 

gelenleri kabul eder. Böylece ailenin artık birkaç tane çocuğu varsa ve yeni bir bebek olmuşsa 
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 Fiyatlar 2013-2014 senesi için geçerlidir. 
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düğüne onunla birlikte gelinir. Ancak onunla birlikte masaları dolaşmaz, ziyaretçiler onların 

masasına ziyarete gelirler. 

Düğün mekânı dedikodu mekânıdır. Uzun zamandır birbirini göremeyen, uzakta kalan 

akrabaların bir araya geldiği yerdir. Bir sene önce evlenen çift hakkında hikâyelerin 

paylaşıldığı, çocuğu yeni olan çiftin tebrik edildiği, birkaç sene önce evlenmiş olan ama hala 

çocuğu olmayan çift hakkında dedikodunun yapıldığı bir mekândır. Evde sıkılmış ev 

hanımlarının almış olduğu ve hala giyemediği abiyesini gösterdiği, erkeklerin salonun 

gürültüsünden sıkılıp başka erkeklerle dışarıda sigara içerek sohbet ettiği, çocukların 

ebeveynlerinin baskısı altından çıkıp serbestçe koşuşturduğu, gençlerin sahnede dans ederek 

kendini gösterdiği mekândır.  

 

3.3.3.2. Koşturan Çocuklar ve Ergenler 

Salon düğününde her zaman en mutlu misafirler çocuklardır. Çocuklar için düğün 

kocaman bir oyun sahasında bir macera, bir masalda serüven gibidir. Ergenlik dönemine 

ulaşmayan çocuklar düğünleri çok severler ve tersine ergenlik dönemine ulaşan gençler 

(İngiliz kültüründen gelen ‘teenager’ döneminde olan gençler) çoğu zamanda salon 

düğünlerini asla sevmezler. Ergenliğe ulaşmayan çocuklar özellikle düğüne gelmeyi çok 

severler çünkü kapalı düğün salonu onlar için oyun alanına dönüşür ve düğün olduğu akşamda 

ebeveynler onları serbest bırakırlar. Fakat büyüdükçe çocukları için düğün salonu oyun 

alanından sosyal ve sosyalleşme alanına dönüşür. Çocuk serbestliği ortalıktan yok olur ve 

onun yerine mecburiyet gelir. Ergen çocuklar için düğün sahte tiyatro sahnesine benzemeye 

başlar ve düğüne gitmek onların zoruna gider. Bu yüzden ergenlik dönemine giren çocuklar 

anne babadan izin alabilirlerse düğüne ya hiç gelmezler ya gelince asma katında diğer ergen 

çocuklarla en dip köşede oturup düğünün bitmesini beklerler. Fakat on sekiz yaşlarından 
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sonra artık çocuk ve ergenlik çağından çıkan gençler (özellikle genç kızlar) gayet istekli 

düğüne giderler çünkü onlar için yeni düğün müstakbel gelinlerin ve damatların sergisidir. 

Fakat erkekler yine de bu yaşta düğün eğlencesine çoğu zaman hevessiz kalırlar. 

Çocuklardan bahsederken ‘çocuk’ kelimesini kullanırken hangi yaş grubunda olan 

insanlardan bahsedildiğini netleşmek gerek. Birleşmiş Millet Örgütünün raporuna göre 0-18 

yaş arasında insanlar ‘çocuk’ kelimesiyle adlandırmaktadır
53

. Fakat bu geniş kapsamlı dönem 

en azından üç farklı çağları kapsar: bebeklik, çocukluk ve ergenlik. Ayrıca ‘çocuk’ kelimesi 

sıkça ‘evlat’ anlamında kullanılır yani sahibi olan her ebeveyn kendi öz veya üvey çocuğa, 

çocuğun bulunduğu yaşa bakmaksızın ‘çocuk’ hitabını kullanır. Fakat psikologlar 

insanoğlunun hayatının 0-18 yaş dilimi beş grubuna ayırırlar: 1-3 yaş; 3-5 yaş; 6-12 yaş; 13-

17 yaş; 18’den itibaren. Bu tarz bölünmenin sebebi çocuğun fizikselden ziyade kendini 

tanıması ve kendi toplumunun içinde değerlendirme derecesinin geliştirmesidir
54

.  

0-1 yaşındaki bebekler düğüne katılırlar ama kalabalık ve gürültülüden çok hızlı 

yorulur ve annesi onu bir köşede emzirip masa üzerine uyumaya bırakır. Masada uyuyan 

bebeğin başında büyük kardeşi veya ninesi kalır annesi ise yakın masaya sohbete gider. 1-3 

yaşındaki çocuklar düğün sosyal faaliyet olarak henüz göremediği için bütün hayatı gibi 

düğünü bir oyun olarak algılar. 3-5 yaş arasındaki çocuklar etrafındaki coşku ve heyecanı 

hissederek düğün olayını bir kutlama veya bir sebepten olan toplanma olduğunu farkına 

varmaya başlar ve etrafına bakarak bilinçsiz taklit ederler. 6-12 yaşındaki çocuklar artık her 

şeyin nedeni kendine belki mantıklı bir açıklama bulamazlarsa da her hareketin altında bir 

neden ve gerek olduğunun anlayabilirler. 13-17 yaşındaki çocuklar, yetişkin olma sınırına 

yaklaştıkça Düğün Performansının arkasında ne tarz anlamların saklanmasını anladığından bu 

yaşa has olan reddetme duygusuna dayanarak hareket eder ve düğünlere gitmeye karcı çıkar. 
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 Birleşmiş Milletler Örgütü Raporları http://www.un.org/en/index.html  
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 Baba Destek Programı, Anne Çocuk Eğitim Vakfı, 2012 ss.81-83 
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18 yaşından itibaren düğünün ayrıntılına kadar komple idrak edindiği için artık tüm haklara 

sahip olan katılımcı olarak düğüne dâhil olurlar. 

 

Resim 45: Masada uyuyan bebek 

 

   Resim 46: Düğünde şımarık küçük kız 
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Resim 47: Küçük adamlar 

Peki, küçük çocuklar neden salon düğünleri o kadar severler? Çok çocuklu ailelerde 

anneler genelde çalışmazlar ve ev kadını olduğu için çocukları evde büyütür ve kreşe 

göndermez. Modern şehir şartlarında çocuklar sokakta rahat gezemediği için zamanının büyük 

kısmını evde geçirirler. Eğer oturduğu apartmanın avlusu varsa orada oyunlar oynar yoksa 

balkonda veya salonda kendilerine oyun sahası kurarlar. Eski yıllara nazaran ailede çocuk 

sayısı azalmış. Fakat çocuk sayısı azalınca ve ailenin gelir durumu yükselince çocuğun kıymet 

ve değeri artmış. Artık çocukların evde bütün ihtiyaçları karşılayarak dışarıdaki dünyadan 

korumaya çalışırlar. Bu yüzden çocuk düğünde birkaç saat kontrolsüz ve takipsiz serbest 

bırakılınca çocuk kendini çok mutlu hisseder. Evde bulamadığı arkadaşlarla koşar ve oynar. 

Ergen çocuklara sıkıcı ve her yerde aynı olan etkinlik küçük çocuklar için serbest oyun 

alanıdır. Ayrıca büyükler dedikodularla meşgul olduğundan onların özgürlüğünü 

kısıtlamazlar. Kalabalığın ortasında kendi çocuğunun nazını ve kaprisini çekmemek için onun 

her şeyi yapmasına izin verirler. Serbest bırakılan çocuk istediği kadar koşar, istediği kadar 

gazoz içer, istediği kadar cips ve bisküvi yer. 
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   Resim 48: Gazozu içen çocuk 

Düğün salonunun köşesinde küçük büfede bir sürü plastik ve ışığı saçan oyuncak 

satılır. Ama her zaman çocukların en sevdiği oyuncak balonlardır. Çocuklar balonları alıp 

oynamak için sahneyi işgal ederler. Sahneye çıkan sanatçı çocukların alınmasını ister. Ama 

dedikodu ile meşgul olan anneler hemen tepki vermezler. Sanatçı tekrar çocukların alınmasını 

anons eder ve bu sefer sahneden kaybolurlar. Ama beş dakika geçmeden kovalamaca veya 

saklambaç oyunları bu sefer masa ve sandalyeler arasında başlar. Ebeveyn kendi fazla 

şımarmış çocuğunu sakinleştirmeye kalkarsa eylem çocuğun ağlamasıyla biter. Düğünün 

ortasında herkesin önünde rezil olmamak için ağlayan çocuğa istediği tatlı ve oyuncak alınır 

ve böylece çocuk kalabalık yerlerde büyükleri kullanmayı öğrenir.  
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   Resim 49: Elma şekeri ve balon ile sahne işgal eden çocuklar 

Salon Düğününe gelen misafirler (yakın akrabalara hariç) abiye kıyafetinde değil 

günlük kıyafetinde de gelebilirler ama düğüne götürülen çocukları mutlaka süslenirler. 

Yetişkinler için Salon düğünü bir mecburiyet, borç veya sosyal vazifedir fakat çocuklar için 

bu bir macera veya masal serüvenidir. Bu yüzden bilincini kazanan çocuklar düğünün ne 

olduğunu anlayana kadar düğünün önemli bir eylem olduğunu öğrenirler. Henüz kıyafet ve 

dış görünüşe pek fazla anlam ve önem vermezler. Onların kıyafetlerini anneleri seçip onlara 

giydirirler. Ama çocuklar etrafındaki insanların davranışlarını ve hareketlerini gözlemlerler. 

Yaklaşık beş yaştan sonra çocuklar artık erkek ve kadın arasında durumun ve davranışların 

farklı olduğunu fark etmeye başlarlar. Ve her yere annesiyle birlikte giden kız çocuğu (veya 

babasıyla kalan erkek çocuğu) ebeveyne bakarak sosyal davranış, hareket ve tepkileri 

kopyalayarak öğrenir. Düğüne bütün hazırlıklara gözlemlenip kendisi bu heyecanın bir 

parçasını olduğunu hisseder. Ayrıca çocuklar (özellikle kız çocukları) düğün töreni, 

misafirlerin davranışları, gelini ve damadın hareketleri, geline özel gösteren davranışları 

görüp bilinçaltına yazar. Zamanında küçük kız büyüyüp gelin olduğunda çocukken gördükleri 

tekrarlamak ister. Böylece düğün ritüeli kısır döngü gibi kendini tekrarlar.  
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Şüphesiz büyüklere göre çocuklar daha samimi ve açıktır. Fakat zaman ilerledikçe 

onlar da büyüklerden Düğün Performanslarının kuralları ve ritüelleri öğrenirler. Kız çocukları 

düğüne giderken başka çocuklarla sadece oyun oynamaya değil kendi son modaya göre 

seçilmiş abiyesi
55

, gelinin saçlar kadar uğraşılmış saç modelleri, ellerinde minik el çantası 

(klatç
56

) ve ayaklarda minik topuklu ayakkabı göstermek için giderler. Böylece küçük bir kız 

büyük kadının veya gelinin küçük bir kopyası olur. Küçük gelin ve damat kopyası etrafta 

koşuşturur, garsonlara ve kameramanın çalışmasına engel olurlar, müzisyenlerin önünde 

sahneyi işgal ederler, gelini ve damadı sinirlendirirler… Düğünden eve dönünce onların da 

zamanı gelince gelinlik ve damatlık kıyafetleri giyeceği hayalini kurarlar.  

 Resim 50: Küçük ‘damat’ 

                                                           
55

 2013-2014 sezonunda önünde kısa arkasında kuyruk şekilde uzun elbise modelleri modadaydı. Hem 

büyüklerde hem de çocuklarda bu elbise tarzlarını görmek mümkündü.   

 
56

 Abiye kıyafet ile birlikte kullanılan küçük el çantası. 
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    Resim 51: Gelin gibi giyinmiş kız çocukları  

Çocuk grubundan salon düğününe en çok ergenliğe erişmeyen ve ergenliği aşan 

gençler görünür. İlk anne-babadan bağımsız hareken edemediğinden ve salon düğünde çok 

eğlendiğinden çok görünür; ikinci ise düğünlerde müstakbel eşi bakmaya gelirler. Düğün 

salonlarında (ve başka türlü düğünlerde) en az ergenlik dönemine girmiş olan çocuklar 

görülür. Belki onlar için Salon Düğünleri artık masum oyun alanı anlamını yetirdiğinden ve 

kendi eş arama dönemine henüz girmediğinden düğünler çok sıkıcı olmaya başlarlar; belki de 

bu yaşa has olan reddetme duygusuna dayanarak hareket ederler ve düğünlere gitmeye karşı 

çıkarlar. Ama genelde misafirlerden en sıkılan kesim ergen çocuklar. Küçük çocuklar 

oynayarak etrafta koşuştururken, ergenliği aşan gençler etrafa bakınırken ergen çocuklar çok 

sıkılırlar ve uzaklara dalmış eli yanağında kara kara düşünerek salon düğününün bitmesini 

beklerler. 
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 Resim 52: Abiye giyinmiş genç kız 

 

   Resim 53: Düğünden sıkılıp telefonla oynayan gençler 
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   Resim 54: Düğünden sıkılıp düğünün bitmesini bekleyen çocuklar 

Ergenliği aşmış ve resmi olarak evlilik çağına girmiş kız ve oğlan sahibi anneler 

düğünlerde kendi çocuklarına müstakbel eşi bakmakla meşgullerdir. Genç erkekler ve 

kadınlar bu konuya isteksiz veya ilgisiz görünse bile içten içe karşı cinsiyeti merak ederler. 

Karşı cinsiyete aşırı merak göstermek veya evlenmeye çok istekli olmak ayıplanır ve kabul 

edilmez bir tavır sayılır. Bu yüzden ana merasimden sonraki danslar başlayınca genç erkekler 

veya genç kadınlar grup halinde toplanıp asma katından aşağıdaki pistte dans edenlere ve 

salonda oturanlara bakarlar. Böylece kendini çok belirtmeden istediği kadar etrafını 

gözetlerler. O sıralarda asma katın altında salonun ortasında oturan anneler arasında 

müstakbel gelin ve damat için müzakere yürütürler.  

    

3.3.3.3. Eğleniyor muyuz? 

Eğence – her düğün performansının vazgeçilmez bir parçasıdır. Eğlenmek ve eğlenceli 

görünmek – performans yapan takıma kodlanmış bir mesajdır: ‘Biz sizin yaptığınız 
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performansı (düğünü) beğendik. Biz size inandık ve performansınızı kabul ettik’. Bu mesaj 

tek taraflı değil, aynı beğenme ve kabul etme mesajı ana takım için de damat tarafı gelin 

tarafına verir: ‘Biz gelininizi beğendik ve onu kabul ettik’. Ayrıca bu mesaj sadece takımın 

içine değil dışa yönelik de verilir: ‘Değerli seyirciler, biz bu gelini almaktan mutluyuz ve onu 

kabul ettik’. Böylece eğlenme vasıtasıyla takımın içinde ve takım arasında (Performans 

gösteren ana takım ve seyirciler, misafir takımı arasında) mesaj iletişimi gerçekleşir.  

Her düğünde eğlencenin başlangıcı biraz zor geçer. Misafirler, bu performansa kendini 

yabancı hissederler ve Düğün Performansına hala inanılmamış gibi bakarlar. Gelin ve 

damadın salona giriş yapıp bir-iki dans ettikten sonra sahnenin hala boş olması ve sanatçının 

misafirleri dansa kalkması davet etmesine rağmen sahnenin hala boş olması ve misafirlerden 

hiç kimsenin çıkıp dans etmemesi Düğün Performansına en tehlikeli anlardan biridir. O 

zaman düğün sahibi ailesi dans pistine çıkarak eğlencesini başlarlar. Onlara yardıma gelen 

yakın akrabalar ve dostlar sahnede kalabalık oluşturur. Performans takımı elinden geldikçe 

mutlu ve samimi görünmeye çalışır. Bazen bunu becerir bezen beceremez ama yavaş yavaş 

misafirler de dansa katılmaya başlar ve bu, Performansının iflasından kurtarması demektir. 

Ama bazen düğün sahibinin tüm gayretine rağmen misafirler dans etmeyi hiç kalkmak 

istemezler. O zaman yardıma ayartıcı ve casus gelir. Ayartıcı ve casus – misafirler arasında 

oturan ama belli etmeyen yakın ve orta yakın olan akrabalar. Bu insan misafirler arasında 

karışıp misafirlerinin konuşmaları dinleyip izleyicinin performanstan memnun kalıp 

kalmadığını bilgileri toplar ve ekibe ulaştırırlar. Ayrıca misafirler arasında güzel fikirleri 

saçmak, mutlu görünüp insanları sahneye dansa çağırmak onların görevidir. Özellikle sahne 

boş kalınca misafirler arasında kalkıp sahneye çıkmak. Böylece seyirciler, onlardan çıkan 

birinin olduğunu görünce eğlenceye katılmaya daha eğimli olurlar.  

İlk zorlukları atlattıktan sonra pist artık boş kalmaz çünkü dans pisti (müzisyenin 

önünde bulunan boş alan) bir vitrindir. Piste çıkana mutlaka başkaları tarafından bakılacağı 
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bilinir. Bunu iyice bilen genç kadınların kullandığı bir metottur. Çünkü düğüne sadece yeni 

çifti kutlamak için değil, anneler bekâr oğlana veya kıza nasibini bakmaya, gençler de kendini 

gösterip müstakbel eşlerini aramaya gelirler. Bu yüzden dansa gençler sık kalkar ve 

kaldırılırlar. Ama dans etme üslup ve baştan belli kuralları var. Hemen ilk dansa kalkıp 

oturmayı bilmeyen kıza hoş bakılmaz bu yüzden bu tarz eğlenmeyi istekli kızları anneler 

tutarlar. Kızların bir-iki dansa kalkıp kalan zamanında etrafını seyretmesini istenirler. Dansa 

kalkan kızlar tek başına değil kız arkadaşıyla veya bir akrabası ile dans pistine çıkar. Fakat bu 

kısıtlama kuralları ailenin sosyal çevresinden değişir; kimin çevresi rahat kiminki daha 

tutucudur. Bu kural kadınların başörtüsü takıp takmamasıyla alakalı değil, çevrenin ve 

toplumun baskısıyla alakalıdır. Ama başörtüsü takan kadın çevresinde bu tarz baskı daha net 

hissedilir. Bu yüzden başı açık veya kapalı bakmaksızın hiçbir kız tek başına dans etmeye 

sahneye çıkmaz ancak ikişer veya üçer kişilik grupla sahneye dans etmeye çıkarlar. Çift 

olarak sahneye beraber çıkanlar ya karı koca ya nişanlanmış bir çift olur ya kuzenler ya yakın 

akrabalardır. 

Kuşkusuz toplum içinde genç erkekler kadınlara göre daha rahatlar. Ama onlar bile 

dans etmeye grup halinde çıkmayı tercih ederler. Aynı zamanda bütün danslar bireysel bir 

dans değil, grupça yapılan ve grupça yapıldığı zaman daha neşeli ve coşkulu gözüken 

danslardır. Fakat dans pistindeki grup ne kadar eğlense de sürekli aynı insanların pisti işgal 

etmesi hoş bir durum değildir, belli zamandan sonra yerine oturup başkalarının dans etmesine 

izin vermesi lazım.  

Salon düğününün dans pisti genç erkeğin kızla tanışması için belki uygun bir yer 

değildir çünkü anneler ne kadar sohbetlere dağılmış gözükürse de pisttekileri dikkatlice takip 

ederler ve gerekirse müdahale etmeye hazır olurlar. Ama kalabalık pistte dans ettiğinde yeni 

kızı görmek veya beğendiği kız ile bakışmak mümkündür hatta dans esnasında karşılıklı yer 

değiştirerek yan yana gelmek bile mümkündür. Belki de sonra yerine oturup arada sırada 
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kızın bakışını yakalayıp görüş alışverişi bile yapmak veya beğendiği kızı anneye gösterip kız 

hakkında araştırma yaptırarak çöpçatanlık süresi başlatmaktır.  

Her performansın seyircisi çok önemli çünkü Performansın gerçekleşmesi için 

seyircilerin olması en önemli şartlardan biridir. Aynı zamanda Performans hazırlanan takım 

için Seyirciler en beklenen ve en tehlikeli bir takımlar. Çünkü Seyircilerin tavırları ve 

tepkileri, Performans hazırlayan ve gösteren takıma Performansın başarılı veya başarısız 

olduğunu gösterir. Performans gösteren takım, sadece bu misafirler eşsiz ve benzersiz 

Performansı hazırlanmasından Seyircileri ikna etmesi çalışır, misafirlerin memnun kalması 

elinden geleni yapar. Misafirler memnun kalıp kalmasını dans ederek ve düğünde kalarak 

gösterirler.  

Düğün Performansına katılmak misafirler için de önem taşır; misafirlerin genç çifte 

getirdiği altın ve maddi hediyeleri düğün sahibinin gözünde misafirleri daha önce alınan 

düğün borcundan
57

 kurtarır. Ayrıca düğün, birbirinden uzakta kalan insanların ve akrabaların 

bir araya gelerek sosyalleştiği yer; evlenme çağına giren genç insanların müstakbel eşini 

bakma yeri; çocukların serbestçe koşuşma ve oynayarak sosyal ritüel ve kanunları öğrenme 

yeridir.  

Düğün düğüne benzemez, kimisinin coşkulu geçer kimisinin sıkıcı. Ama düğünün 

sonunda dans etmekten yorulan, bütün konuşma konularını bitiren kadınlar ve oturmaktan 

usanan erkekler, masa üzerinde veya iki yan yana çeken sandalye üzerinde uyuyan çocuklar – 

düğün böyle kareler ile sonlanıyorsa bu Düğün Performansı başarı kabul edilir.     

 

 

                                                           
57

 Zamanında misafirlerin düğününe giderek takılan para ve altın hediyeleri. 
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3.3.4. Düğünün Yardımcı Takımı 

Düğün salonunda çalışanları; salonun devamlı çalışanları ve süreli çalışanları olarak 

iki gruba ayırmak mümkündür. Yönetici (müdür), garsonlar, orgcu devamlı çalışanlar olup; 

fotoğrafçı ve kameraman ise süreli (sözleşmeli) çalışanlardır. Böylece devamlı çalışanlar 

yardımcı (ikinci) takımı oluşturup süreli (sözleşmeli) çalışanlar kelimenin tam anlamıyla 

Hizmet uzmanları grubunu oluşturur.  

Yardımcı (ikinci) takım – yönetici, garsonlar, müzisyen orgcu – Ana takım ile birlikte 

düğünde aktif bir rol oynar. Yardımcı takımın hükmettiği bölge arka plandadır. Ana takım 

sahnede performansını icra ederken, yardımcı takım arka planda hazırlıklara devam eder ve 

ön plana çıktıklarında Figüran haline gelir ve görünmez olur. Figüran – performansta bulunur 

ama ne aktif oyuncu ne de seyirci rolünü üstlenir. Hizmetçi, garson, yardımcı, hadım, uşak – 

bu rolün en klasik örneklerindendir
58

. Aynı zamanda garsonlar sahnelenen oyunla meşgul 

olan düğün sahibinin gizli gözleri ve kulakları olurlar. Misafirler arasında herhangi bir gerilim 

hissedildiğinde düğün sahiplerine haber verirler.    

Düğün salonunun yöneticisi, çalışanlar ve düğün sahipleri arasında uzlaşma sağlayan, 

performansı takip ve kontrol eden yönetici rolünü oynar. Yöneticiler arka planda hem iş 

paylaşımını üstlenirler hem de itibar sahibi ve güvenilir kişiler olarak, iki takım arasında 

aracılık ve yöneticilik yaparlar. Düğün salonu yöneticisi düğün esnasında salonda fazla 

görünmez fakat sahneyi kendi odasında kameralardan izler. Düğün esnasında herhangi bir 

aksilik (malzemelerin bitmesi, misafirler arasında çıkan olası bir tartışma, düğün sahibinin 

düğündeki servisten memnun kalması v.s.  ) çıkarsa olaya müdahale eder.  

Salonda devamlı çalışan orgcu ise düğün teşrifatçısı rolünü üstlenir. İş nedeniyle 

sahnenin başında duran ve düğün müziği ayarlayan orgcu, yardımcı takımından en çok 
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 Günlük Yaşamda Benliğin Sunumu, Erving Goffman, 2013. S. 123 
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misafirler ve düğün sahibi ile temas halindedir. Aslında ana takım, yardımcı takım ve 

seyirciler arasında bir nevi aracılık yapar ve ondan dolayı her taraftan baskı hisseder. Çünkü 

her iki taraf da onun kendisine daha yakın olduğunu düşünür ve kendi faydasına kullanmaya 

çalışır. 

 

3.3.4.1. Düğün Salonunun Sahibi  

Her düğün salonunun kendi havası ve karakteri vardır ve bu karakteri yapan duvarlar 

ve dekor değil orada çalışan insanlardır. Düğün salonu çalışanları kendi beğenileri dahilinde 

düğün salonunun düzenlenmesine katkıda bulunurlar. En dar ve en havasız düğün salonu bile 

çalışanların ilgi ve çabasıyla daha çekici bir hale gelebilmekte; en havadar ve geniş salonlar 

ise çalışanların ilgisizliği ve isteksizliği sonucu bu çekiciliklerini yitirebilmektedirler. Her 

salonun çalışma ekibinin başında, salonun hangi açılardan yeniliğe ihtiyacı olduğunu belirten 

salon sahibi veya onun yerinde vekili olarak salon yöneticisi bulunur.  Düğün salonunun 

başarısı, yeterince müşteri çekmesi veya sezonda salonun yeterince kâr getirmesi eninde 

sonunda yöneticinin insan ilişkilerinde ve yönetmedeki becerikliliğine bağlıdır.  

Salon işletmeciliği aile işidir ve babadan oğula veya dayıdan yeğene geçer. Geniş ve 

varlıklı aileler aynı anda birkaç salon işletirler. Ayrıca büyük aileler özellikle tek bir sektörde 

kalmayıp düğün salonu işletmeciliği dışında inşaat sektörü gibi başka sektörlerde de iş 

yaparlar. Müteahhit aileler inşa ettikleri sitede, alışveriş merkezinde veya aile yaşam 

merkezinin yakınında Düğün Sarayı yapıp onu işletebilirler. Uzun zamandır eski usul düğün 

salonu işletmeciliği ile uğraşan bir aile, servetini artırmak için yeni konferans, balo ve düğün 

Sarayı gibi sadece düğün ile değil başka organizasyon işleriyle uğraşan bir mekan da açabilir. 

Bir başka deyişle, salon işletmeciliğiyle uğraşan bir ailenin elinde hem eski usul düğün salonu 

hem de düğün sarayı bir arada bulunabilmektedir. Salonlar birbirine yakın olmamakla birlikte 

salonların bulunduğu muhitler birbiriyle bir takım benzer özelliklere sahiptir. Örnek vermek 
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gerekirse, ailesinin asıl işi müteahhitlik olan Ayna Plaza Düğün Salonu’nun sahibinin Mamak 

ve Cebeci Mahalleleri’nde bulunan ve farklı isim taşıyan üç ayrı düğün salonu vardı. 

Ailesinin asıl işi pastacılık ve lokantacılık olan Yağmur Düğün Salonu sahibinin Keçiören, 

Bağlum ve Pursaklar mahallesinde düğün salonları vardı. Ailesinin asıl işi emlakçılık olan 

Yeni Çağlar Düğün Salonu sahibinin Cebeci, Mamak ve Hasköy Mahallelerin’de salonları 

bulunmaktaydı. Ailesinin asıl işi ticaret olan Özbey Düğün Salonu sahibi, Ulus’un farklı 

yerlerinde iki salona ve salonun yanında bulunan bir otele sahipti. Birbirine yakın ve aynı 

mahallede yer alan Bebek Düğün Salonu ve Pursaklar Düğün Sarayı aynı kişiye aittir. 

Çalışmanın yürütüldüğü mekanlar göz önünde bulundurulduğunda, başarılı bir salon 

sahibi olmak sadece salonun gelir ve giderleriyle ilgilenmek demek değildir. Her elemanın 

gözünde marifetli ve sert görünmek ve zor bir durumla karşılaşıldığında dirayetli durabilmek 

daha önemlidir. Sert, sözünü tutan, her işi takip eden, her an elemandan hesap sorabilen bir 

salon sahibi, çalışanların gözünde vefa göstermeye ve saygıya değer bulunmaktadır. Yeri 

geldiğinde salon sahibinin de elemanlarını gözetmesi ve zor durumda destek vermesi beklenir. 

Mesela çalışan elemanı maddi açıdan zor duruma düşerse, başına bir şey gelirse veya 

ailesinde hasta veya cenaze olursa, iş yerinden maddi bir destek mutlaka gelir. 

Her salonun bir sahibi vardır ama her salon sahibi salonunun başında durmayabilir; 

onun yerine yönetici olarak müdür çalışabilir. Yine de düğün salonunun sahibi, salonunu 

ilgisiz bırakmaz; zira yönetici ne kadar güvenilir olursa olsun salon sahibi mutlaka bütün işleri 

bizzat takip eder. Düğün salonunda aynı anda hem düğün salonu sahibi hem de yönetici 

bulunabilir. İkisi de salonda ise, salon sahibinin sözü geçer. Fakat salon sahibinin ortalıkta 

olmadığı durumlarda onun yerine yönetici en üst merci sayılır. Düğün salonunun sahibi başka 

işlerle uğraşırken salonda sürekli kalmayabilir. Fakat yönetici, bu salonun elemanı olduğu için 

sürekli bu mekânda bulunmak zorundadır. Sahibi salonda olmadığında onun yakın arkadaşları 

veya misafirleri gelirse, yönetici onları büyük bir özenle ağırlar. Salon sahibinin Eş-dost 
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çevresi kendi oturdukları yere yakın olan salonu değil, tanıdık düğün salonunu tercih ederler. 

Bu durum her iki taraf için de avantaj sağlar; düğün yapan taraf düğününe daha çok itina 

gösterileceğini varsayar ve şayet hizmetten memnun kalırsa bu düğün salonuna kendi 

çevresinde referans olur. Ayrıca salon sahibine başka işlerinde de yardımcı olabilirler; 

Örneğin, Ankara’da veya başka şehirlerde mevki sahibi tanıdıkları, Ayna Plaza Düğün 

Salonu’nda yapılan düğünlerinden kaldıkları memnuniyeti ifade etmek için salon sahibine 

müteahhitlik işlerinde yardımcı olmuşlardır. Bu yüzden gelen misafirlerin statüsüne göre 

düğün salonu sahibi, misafirlerle ilgilenmesi için ya yöneticiye haber verir ya da misafirlerini 

bizzat ağırlar, gezdirir ve onlarla yakından ilgilenir.  

Düğün salonunun müdürü, salonun iç düzenine – personel ve satın alma işleri, düğün 

esnasında verilen hizmet – bakar, sahibi ise salonun dış ilişkileriyle ilgilenir. Salon sahibi, 

düğün salonunun dış dünyadaki temsilcisi olup yeni müşteri gelmesini sağlayan kişidir de 

aynı zamanda. Salon sahibi, geminin rotasını çizen bir kaptan gibi salonun rotasını çizer; 

yönetici ise ikinci kaptan gibi personel ve iç düzenden sorumludur.  

Araştırmanın ilk adımlarında düğün salonları ile yeni tanıştığımda, salon sahibinin ve 

yöneticisinin arasında görev dağılımını bilmediğimden dolayı daha çok yöneticilerle muhatap 

olmaktaydım. Araştırma ilerledikçe, aralarındaki ilişkinin niteliğini de benim açımdan 

netleşmeye başlamıştı. Kuşkusuz salon sahibi her zaman daha etkili ve önemliydi fakat bazı 

konularda yönetici daha bilgili ve gözlemciydi. Yine de salon sahipleri daha geniş bir çevreye 

sahip oldukları için araştırmanın ilerlemesi açısından bana daha yol gösterici oldular. Ağ 

oluşturmam için bir salon sahibi ile arkadaşlık kurmam yetmişti. İlk gittiğim salonun sahibi 

beni onun arkadaşı olan başka bir salon sahibine gönderdi. Bu kişi beni onun ailesine ait 

başka bit düğün salona yönlendirdi ve alandaki zincirleme etkileşim benim açımdan bu 

şekilde başlamış oldu. Sonrasında gittiğim her salonun yöneticisi beni salon sahibinin 

arkadaşı olarak karşıladı. O noktada, bu tarz işler hakkında daha güvenilir bilgi edinebilmek 
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için “tanıdık” kavramının ne kadar önemli olduğunu anladım. Kısacası salon sahipleri sahip 

oldukları bağlantılarla benim muhbirim (informatör) oldular. Yöneticiler ise salonun iç 

düzenine odaklandığı ve dış bağlantılara pek de sahip olmadıklarından bana düğün salonunun 

içinde dönen işler hakkında kendi deneyimlerini aktardılar. 

Salonda düğün sürerken sıkılan salon sahipleri sıklıkla benimle sohbet etmek istediler. 

Muhtemelen açık tenli, sarı saçlı, salona tek başına gelen, Türkçe konuşan yabancı bir kız 

onlara ilgi çekici ve egzotik geliyordu ve bu durum araştırma süresince benim işime geldi ve 

araştırmanın çok fazla engelle karşılaşmadan devam etmesine olanak sağladı. Araştırma 

yaparken sohbet etmek imkanını yakaladığım pek çok kişi oldu. Öncelikle her düğün 

salonunun ya sahibi ya da yöneticisi ile sohbet ediyordum. Özellikle üç salon sahibi ile - 

Mamak’taki Ayna Plaza Düğün Salonu sahibi, Cebeci’deki Yeni Çağlar Düğün Salonu sahibi 

ve Keçiören’deki Yağmur Düğün Salonu Sahibi- diğerlerine kıyasla daha samimi arkadaşlık 

ilişkileri kurdum, dolaysıyla en fazla bilgiyi de onlar sayesinde edindim. Bu üç mekanda daha 

fazla zaman geçirdim ve düğün dışında çay-kahve içmek için veya aklıma takılan soruları 

sormak için de zaman zaman kapılarını aşındırdım. 

Yağmur Düğün Salonunun hikâyesi 

Araştırma esnasında Keçiören mahallesinde oturduğum için araştırmaya da 

Keçiören’den başlamıştım. Öncelikle Keçiören’de bulunan düğün salonlarının listesini 

çıkarıp, haritada konumlarını belirleyip kendime bir araştırma planı çizmiştim. Her düğün 

salonunu arayarak önce randevu ve düğün izleyebilmek için izin almaya karar verdim. Ama 

aksanımdan dolayı yabancı olduğum anlaşıldığından ve bu durum karşı tarafta bir tedirginlik 

yarattığından olsa gerek, ilk seferler birkaç yerden ret cevabı aldım. O noktada, bir kız 

arkadaşımdan benim yerime salonları aramasını rica ettim ve düğüne katılabilmek için beş 

farklı yerden izin koparmayı başardım. Yağmur düğün salonu ilk gittiğim yerlerden biri idi. 

Telefonla konuşurken hangi tarihte ve saatte düğünlerin yapıldığını öğrendim. Bu doğrultuda 
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çalışma programımı oluşturdum. Telefonla görüştüğüm kişinin yönetici olduğunu ise 

sonradan öğrenmiştim. 

Düğün salonuna her gidişimde salon sahibi yerindeyse, yönetici beni salon sahibine 

tanıştırıp düğüne katılabilmem için izin isterdi. Şayet salon sahibi yerinde değilse, yönetici ile 

konuşmam yeterli olurdu. Yağmur Düğün Salonu’na ilk gidişimde de salon yöneticisi, 

odasında oturan salon sahibinden düğüne katılmam için izin istemiş ve salon sahibi de beni 

görmeye gerek duymadan izin vermişti. Düğünü izledikten sonra izin verdiği için teşekkür 

etmek üzere salon sahibinin odasına uğradım. Salon sahibinin odası, yöneticinin odasına göre 

daha büyük ve ‘görkemli’ mobilyalarla döşenmişti. Odanın giriş kapısının karşısında antika 

görünümlü masif bir masa ve onun arkasında da büyük siyah deri bir koltuk duruyordu. 

Masanın önünde iki büyük misafir koltuğu vardı. Düğün salonu, bodrum katta bulunduğu için 

odanın arka duvarının yukarısında dar uzun bir pencere vardı. Güneş ışığı yeterli 

olmadığından odayı devamlı yanan lambalar aydınlatıyordu. Masanın bir köşesinde ince 

büyük ekranlı bir bilgisayar duruyordu. Bilgisayarın yanındaki duvarda büyük plazma ekran 

bir televizyon asılı idi. Oda belki özenli ve görece zevkli döşenmişti fakat mobilyalar bu 

küçük odaya fazla büyük gelmişti.  

Masada, büyük siyah deri koltuğuna gömülmüş, bilgisayara bakan, gözlüklü küçük bir 

adam oturuyordu. Kapıda beni görünce telaşlı ve aceleci bir tavırla beni odasına buyur etti. 

Dışarıdaki misafirler tarafından görünmek istemediğini bu yüzden de düğüne katılmak için 

izin almaya geldiğimde odasından çıkmadığını ve şimdi neden benim hemen odasına girmemi 

istediğini anlattı. Ben oturur oturmaz ‘Ne içerseniz? Ne ikram edeyim size?’ sorusuyla 

karşıladı beni.  (Araştırma esnasında başka salonlarda bu soruyu çok duydum ve düğün 

salonlarında sohbet esnasında içtiğim bütün çayları toplasam birkaç su kovası dolar herhalde).  

Telefonla randevu alırken öğrenci olduğumu ve araştırma yaptığımı söylemiştim. 

Fakat burada daha sıcak ve samimi bir ortam oluştuğundan dolayı, yüksek lisans tezi 
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hazırladığımı söyleyip kendimi kısaca tanıttım. Karşımdaki salon sahibi B*** bey bunu 

duyunca dikkatini bilgisayardan ayırıp ilgi dolu bir bakışla bana baktı ve sohbete daha istekli 

devam etti. 

Sarışın olduğum için önce Alman veya Hollandalı olduğumu zannetti ama Rus 

olduğumu öğrenince sevindi. Yakın arkadaşının eşinin Rus olduğunu ve zamanında onların 

düğününün bu düğün salonunda yapıldığını anlatarak bana duvardaki büyük ekranda düğün 

fotoğrafları gösterdi. Benim Türkçeme iltifat ederek Ruslar hakkında konuşmaya başladık. O 

gün sohbetimiz su gibi aktı. B*** beyin Bilkent Üniversitesi İşletme bölümünden mezun 

olduğunu öğrendim ve yaptığım araştırmanın onu hiç şaşırtmadığını hatta tam tersine ilgisini 

çektiğini anladım. 

O gün B*** bey Keçiören’de oturduğunu ve bu muhiti hiç sevmediğini fakat iş yerine 

yakın olmasından dolayı burada oturmak zorunda kaldığını anlattı. Evli ve bir kız çocuğu 

olduğunu anlatan B*** bey’in bodrum katında bulunan düğün salonunun ortamından 

sıkıldığını da öğrendim. Ayrıca düğün salonculuğunun aile işi olduğunu ve Yağmur Düğün 

Salonunun dışında üç salonları daha olduğunu öğrenmiş oldum. Beni daha önce reddeden 

Lalezar Düğün Salonunun da onlara ait olduğunu öğrenince hemen oraya gitmek için izin 

aldım.  

Yağmur Düğün Salonuna göre Lalezar Düğün Salonu daha ferah ve güzeldi. Fiyat 

açısından daha pahalı ve görünüm açısından da daha kaliteli idi. Lalezar Salonunda yönetici 

olarak emekli bir subay çalışıyordu. Salondaki düzen ve akış da bana askeri düzeni 

çağrıştırmıştı. Bu yüzden oraya girmem de kolay olmamıştı. Bana sempati duymaya başlayan 

B*** bey, Lalezar Salonunun yöneticisini arayarak benim geleceğimi söyledi; benim aile 

dostu olduğumu dolaysıyla bana hürmetle davranılmasını tembihledi. O günden sonra Lalezar 

Düğün Salonuna gittiğimde hiçbir engelle karşılaşmadım. 
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B*** beyin baktığı salon babası ve amcasına aitti. Fakat mekan eski ve iş de artık 

oturmuş olduğundan, B*** beye sıkıcı ve basit gelmeye başlamış. B*** bey, havalimanına 

yakın Saklıgöl adlı yerde açık havada yeni ve bahçeli bir düğün salonu projesi ile meşgul 

olduğunu heyecanla anlattı. Oradaki salon daha büyük olacağı için ailenin birkaç üyesi bu ile 

ortaklaşa girmeye karar vermişti. Ankara’da B*** beyin ailesine toplam beş düğün salonu 

aitti:  Keçiören’de Kalaba Mahallesi’nde halk arasında Şose olarak bilinen cadde üzerindeki 

ucuz ve küçük bir salon (Yağmur Düğün Salonu); Keçiören Gazino durağında – daha ferah ve 

açık (Lalezar Düğün Salonu); Sincan’da yepyeni yedi yüz elli kişilik şaşalı, yeni inşa edilmiş 

bir binanın üst katında yeni usul Düğün Sarayı; Bağlum’un merkezinde Sincan düğün 

salonundan pek farklı olmayan ama daha da büyük ve geniş, servis açısından gerekirse yemek 

bile verebilme kapasitesine sahip bir salon; Saklıgöl mevkiinde açık havada, gölet kenarında 

son yıllarda popüler hale gelen kır düğünlerine uygun bir mekan. Bunlar farklı gelir 

seviyelerinden gelen müşterilerin isteklerini karşılayan mekanlardı. Sincan ve Bağlum’a 

kıyasla Keçiören’deki salonların neden daha küçük olduğunu sorduğumda, burada oturanların 

orta gelirli memur aileleri olduğunu ve genellikle çok büyük bir düğün yapmadıklarını anlattı. 

Bana anlatıldığı üzere, merkezden uzak kalan ve kentleşme projesine yeni dâhil olan, asıl 

olarak köy nüfuslu Sincan ve Bağlum bölgelerindeki düğünler daha kalabalıktırlar. Köyde 

sokak düğünlerine alışık olan insanlar, kent ortamında alışkın oldukları düğünlere uygun 

ortam ve şartları bulamadıkları için salonlara başvurmak zorundalarmış. Bu durum salon 

sahipleri tarafından bilindiği için de, düğün salonları müşterinin beklentilerine uygun bir 

paket servisi hazırlarlar; mesela kalabalık düğün için mekân, asgari ikram ve müzik 

seçenekleriyle her şey dâhil bir düğün paketi vardır. Bu bağlamda düğün salonu, düğün 

açısından sadece bir kutlama mekânı olarak anlamlandırılmaz; çiftin karı koca ilan edilmesi 

ve takılan altınların toplandığı bir mekâna da dönüşür. Saklıgöl mevkiinde olan açık hava 

düğün salonu ise, müşteri portföyünün değişmesinden ve yeni müşterilerin belirli bir modayı 

takip etmesinden dolayı bu yeni müşterilerin talepleri de dikkate alınarak yapılmıştır. 
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Kentleşme projesi kapsamında büyüyen şehir, toprak sahiplerine ait şehir sınırlarında bulunan 

toprakları soğurmaya başladı. Böylece toprak zenginliğinden gelerek şehre yerleşen ama köy 

ile bağlarını de kopar(a)mayan müşteriler için açık havada yeni tip bir düğün salonu ortaya 

çıkmış oldu. 

Ayna Plaza Düğün Salonunun hikâyesi  

Yazın ortasında Mamak bölgesini keşfetmek amacıyla Ulus’taki Özbey Düğün 

Salonundan aldığım referansla, Mamak Mahallesi’nin ortasında yer alan, Ayna Plaza Düğün 

Salonu’na gittim. Ayna Plaza, Mamak belediyesinin karşısında, üç taraftan yolla çevrili, beş 

katlı yeni bir bina. Birinci, ikinci ve üçüncü katında Mamak Ağız ve Dış Sağlığı Hastanesi yer 

almaktadır. Dördüncü ve beşinci katlarda ise farklı konseptli üç salonu içeren Düğün Sarayı 

kompleksi bulunur. Dördüncü katta iki salon (Lila Salonu ve Gümüş Salonu), iki gelin odası, 

mutfak ve idare odaları, beşinci katta ise bir salon (Altın Salonu), gelin odası ve mutfak 

bölümü vardı. Ayna Plaza Düğün Salonu’nda beni karşılayan müzisyen, salonun orgcusuydu. 

Doğrudan yönetici veya sahibi ile tanışmışlığım olmadığından beni önce yöneticiye sonra 

başka bir kişiye takdim etti. Düğün başlamadan epey önce geldiğim için yöneticinin odasında 

oturup Türk misafirperverliğinin gerektirdiği gibi çay ve su ikramıyla yönetici odasında 

oturan kişi ile sohbet etmeye başladık. İdare odası bir tane olup orada oturan kişinin yönetici 

olduğunu zannederek, garsonların ve ilk tanıştığım yöneticinin (gerçekten personel olarak 

çalışan yönetici) bu odada oturan güler yüzlü, sarı saçlı, iri ve sürekli espri yapan kişiye 

hürmet ve ilgi gösterdiğini dikkatle izledim. Yönetici olduğunu zannedip kolayca sohbete 

girdiğim kişinin sohbetin ilerleyen safhasında salonun sahibi olduğunu öğrendim.  

R*** Bey Karadeniz’den, Trabzonlu bir aileden geliyordu. Ailesi müteahhitlik ile 

uğraştığı için bu bina inşa edildikten sonra üst katını da düğün salonu yapmaya karar 

vermişlerdi. R*** Bey’in ailesinin daha önce üç tane düğün salonu varmış; iki düğün salonu 

Cebeci Dörtyol Kavşağı’nda, bir tanesi de Demirlibahçe Mahallesi’nde bulunuyormuş. R*** 
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Bey, Cebeci’de olan Moda Düğün Salonu’nu kiraya verip elinde kalan iki düğün salonunu 

satarak büyük bir düğün salonu yapmak istemiş. Yeni düğün salonu için, çoğunlukla 

gecekonduların bulunduğu
59

, etnik olarak karışık ve kalabalık olan Mamak bölgesini seçmişti. 

Mamak Belediyesinin karşısında iki ana yolun kesiştiği kavşakta bir arsa satın almış ve orada 

yüksek bir bina inşa etmiş. Projede düğün salonunun altında hastane yokmuş ve ilk üç katın 

bir kamu kuruluşuna kiraya verilmesi düşünülmüş. Ancak belediyeden gelen bir teklifle, 

düğün salonunun altında Mamak Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi’ne yer verilmiş.  

Trabzonlu bu aile tesirli ve güçlü bir aile olduğu için salonun ismi hızla duyulmuş. 

Ayrıca R*** Bey güler yüzlü, hoş sohbet ve insan ilişkilerinde başarılı olduğundan hem alevi 

hem de sünni kesimle iyi ilişkiler kurmayı başarabilmiş. Geniş ve ferah bir düğün salonunun 

sahibi olmasına rağmen eskiden sahibi olduğu küçük Çağlar Düğün Salonu (şimdi Yeni 

Çağlar Düğün Salonu) ve Moda Düğün Salonu’ndaki zamanları da hasret ile anımsıyordu.  

Ayna Plaza tam anlamıyla yeni tarz bir düğün sarayı idi ve benim de gittiğim ilk 

düğün sarayı oldu. Bu yüzden Ayna Plaza benim için daha önce gördüğüm diğer düğün 

salonlarından ayrı bir anlama sahipti. Geniş ve ferah üç adet salon, büyük yemekli davetler 

verebilecek olanağa sahip donanımlı bir mutfak, devamlı bu salonda çalışan yetenekli ve 

güzel sesli sanatçılar ve çok sayıda çalışkan ve tecrübeli personeli
60

 vardı. Ama gelen 

müşterinin portföyü diğer düğün salonlarından pek de farklı değildi. Düğün töreni akışı, 

müzikleri, dansları, gelin-damat ve onların aileleri, misafirleri, takı törenleri ve takıda 

merasimi esnasında yapılan anonslar – kısacası çoğu şey, diğer salonlar ile aynı idi. Göze 

çarpan en önemli farklılıklar salonda verilen ikramın düğün salonlarına nazaran daha kaliteli 

olması
61

 ve salona gelen misafirlerin kıyafetlerinin daha özenli oluşuydu.  

                                                           
59

 2013-2014 yıllarında Mamak belediyesi kentleşme projesini yeni başlamıştı.   
60

 Diğer düğün salonlarında olduğu gibi Ayna Plaza Düğün Salonu’nda sürekli ve yarı zamanlı çalışan personel 

bulunurdu. R*** Bey’e göre personeline dolgun bir maaş vermesi ve onlara karşı koruyucu davranması onun 

düğün salonunu diğer salonlardan ayrı kılardı. Bu yüzden salonunda en iyi garson ve  personel çalışırdı. 
61

 Bu durum salonun özelliğinden değil düğün paketinin daha pahalı olduğundan kaynaklanmaktadır. 
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R*** Bey Cebeci Mahallesi tarafında büyümüş. Gazi Üniversitesi’nde yükseköğrenim 

görmüş, fakat ailesinin işleri onun meslek hayatının yönünde belirleyici olmuştu. Salonla 

birlikte ailesinin başka işlerle uğraştığını da anlatmıştı. Zamanla insanlarla uğraşmanın en zor 

iş olduğunu anlayan R*** Bey salon işletmeciliğini bırakmak istemiş fakat yıllardır bu 

sektörde çalıştığı için, bu işin hayatının bir parçası olduğunu anlayıp, vazgeçememişti. 

 Ayrıca çevrede iyi isim yapmış olan bu salonu bırakmak, salonunda çalışan 

personelin sorumluluğunu taşıdığını düşündüğü için de ona zor gelmiş. Kendi karısı ve 

çocuğu olmayan R*** Bey için düğün salonu aslında fark etmeden hayatının bir parçası 

olmuştu.  

Bu tanışmanın hemen akabinde, R*** Bey’in selamıyla Cebeci Dörtyol Kavşağı’na 

yakın Moda Düğün Salonu’na gittim. Bu düğün salonunun sahibi de aslında R*** bey idi ama 

son dört yıldır salonu Trabzonlu iki kardeşe kiraya verdiğini biliyordum. Cebeci, pavyon 

olarak adlandırılan eğlence mekânlarının bulunması nedeni ile çalıştığım diğer semtlerden 

farklı bir yer idi. Talatpaşa Caddesi üzerinde eski Ankara Cezaevi tarafında yan yana birkaç 

hastane arasında ilkokul ve ortaokul bulunur. Dörtyol Kavşağı’na doğru giderken pastane ve 

çiçekçilerle iç içe düğün salonları ve gece kulüpleri yol boyunca dizilmiştir. Saman Pazarı ve 

Cebeci Stadyumu civarı Ankara’nın en eski yerleşim yerlerinden birisidir. Eski bir yerleşim 

yeri olduğu için binalar birbirine çok yakın hata yapışık durur. Ve neredeyse her apartmanın 

zemin katında bir eğlence mekânı bulunur.  

Moda Düğün Salonu sahibinin (R*** Bey’in kiracısı İ*** Bey) kardeşi, yanında duran 

komşu Dekor Düğün Salonu’nun da sahibi idi. İki kardeş arasında bir kırgınlık yaşandığından 

beri kardeşler işin dışında birbirleriyle konuşmaz olmuşlar. İ*** Bey’den, yan taraftaki iki 

düğün salonunun (Yeni Çağlar Düğün Salonu ve Cebeci Düğün Salonu) başka bir aileye ait 

olduğunu öğrendikten sonra İ*** Bey’in selamıyla onlarla da tanışmaya gittim.  
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Yeni Çağlar Düğün Salonunun hikâyesi  

Yeni Çağlar Düğün Salonu’na bakan N*** Bey, yanında duran Cebeci Düğün 

Salonu’nun sahibinin yeğeniydi. İlk başta beni soğuk karşılayan N*** bey, sohbet ettikçe 

açıldı. Benim İ*** Bey tarafından yollandığımı düşündüğü için önce bana soğuk davranmıştı 

fakat İ*** Bey ile bir bağlantım olmadığını öğrenince yumuşamıştı. Meğer İ*** Bey, kendi 

kardeşi ile kavga ettiğinde komşu yöneticilerinden destek alamamış ve kavga olayından sonra 

komşu salon yöneticileri ile de arası açılmıştı.  

N*** bey Yeni Çağlar Düğün Salonunun sahibi ve aynı zamanda yöneticisi olarak 

çalışıyordu. İlk görüşmelerimizden beri çok hoş bir sohbetimiz oldu. Salonda saatlerce süren 

düğün gözlemi sırasında N*** bey bana mutfaktan yemek ve kahve gönderirdi. İdari işlerden 

sıkılınca gözlemimde bana katıldığı zamanlar da oldu. Eşi ve iki oğluyla da tanıştım. Benim 

evime yakın oturdukları için beni düğünlerden sonra eve de bırakırlardı. Yeni Çağlar Düğün 

Salonu’nda çok zaman geçirdim ve her zaman iyi karşılandım.  

Gözlem yaparken N*** Bey merakla neler gördüğümü ve neler fark ettiğimi sorardı. 

Kendisi odasından düğün salonuna fazla pek inmez ve düğünleri takip etmezdi. Salonda uzun 

yıllardır çalıştığı için düğünlerden usandığını ve artık onlar arasında fark görmediğini 

söylerdi. O, büro işleri ile (hesap tutma, müşterilerle görüşme) uğraşırken düğünün akışını 

salonun elemanları takip ederdi.  

Son bir yıl N*** Bey Mamak Belediyesi tarafından yapılan yeni iki katlı düğün 

salonuyla meşguldü. Mamak Belediyesi kentleşme projesi kapsamında eski yerleşim yerleri 

yıkılıp yeni binalar yapılıyordu. Mamak Belediyesi’nin karşısında Ayna Plaza Düğün 

Salonu’nun beş yüz metre ilerisindeki tepede bir park yeri ve Osmanlı motifleri ile süslenmiş 

iki katlı bir binayı inşa etmişler. Plana göre birinci katta – düğün salonu, ikinci katta ise 

kadınlar lokali olması düşünülürdü. Tanıdıklarının yardımları vasıtasıyla belediye ile uzun 

görüşmelerden sonra bu mekan için beş yıllık bir kirayı imzalayıp N*** Bey, ailesinin salon 
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işletmesine bir salon daha ekledi. Ve araştırmamın son aylarında sürekli bu yeni salon ile 

meşgul oldu.  

N*** bey, henüz devreye girmemiş yeni düğün salonuyla meşgul olmakla birlikte 

Yeni Çağlar Düğün Salonunu da sıkı bir şekilde takip ederdi. N*** Bey’in dayısı, A*** Bey, 

Cebeci Salonu’nun sahibiydi. Cebeci Düğün Salonu, Yeni Çağlar Düğün Salonu’na nazaran 

daha küçük ve ucuzdu. N*** Bey’in ailesine, yeni salonla birlikte beş tane daha düğün salonu 

aitti. Havalimanına giderken Saklı Bahçe Kafe ve Düğün Salonu, sahip olduklarından biriydi. 

Bu yeni salon ile ilgilenen N*** Bey’in dayısı A*** Bey, işlerinden sıkılınca Cebeci 

Salonu’nda zaman geçirirdi. A*** bey ile tanışmama rağmen çok fazla konuşma fırsatımız 

olmadı. Fakat benim Yeni Çağlar Düğün Salonunda gözlem yaptığım bir gün kendi 

salonundan sıkılmış A*** Bey, N*** Bey’in yanına geldi. A*** Bey gür kıvırcık saçlı, 

bıyıklı, gülümsemeyen ve esmer bir adamdı. Elinde tespihini çekerek N*** beyin oturduğu 

odaya girip bir şey söylemeden karşımdaki koltuğa oturdu. Bana uzun ve dikkatlice bakarak 

konuşmaya başladı. İlk başlarda bana şüpheyle yaklaşan A*** Bey, benim yabancı bir gezgin 

olduğumu ve yazın turistik bölgelerde çalışıp kışın büyük şehirde kazandığı paraları harcayan 

bir kişi olduğumu düşünmüştü. Fakat yarım saat kadar kısa bir süreden sonra giderek 

yumuşadı ve bana bir yabancı olarak değil de sohbet etmeye gelen bir genç olarak 

davranmaya başladı.   

O akşam konuştuğumuz konular salon düğünleriyle sınırlı kalmadı, evlilik öncesi 

hazırlıklardan başlayıp çiftin düğünden sonraki hayatıyla ilgili konular da konuşuldu. Sanki 

A*** Bey beni yeni ve hiç tanımadığı ve bu yüzden de güvenilir bir kişi olarak görüp bana 

içini döküp rahatlamak istemişti. Bu konuşma esnasında A*** Bey’in bir oğlu ve bir kızı 

olduğunu öğrendim. Oğlunun yeni evlendiğini, A*** Bey’in bir sürü hazırlık yaptığını ve 

özellikle ev döşenirken çok fazla para harcandığını; sıfır bir ev tutup yeni mobilyalar aldığını 

ve ankastre mutfağı yaptırdığını öğrendim. Ayrıca düğünde toplanan para ve altınlarla 
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borçları kapatabildiğini de o söylemişti bana. Kendi evlilik hayatı ve karısından yakınarak 

bana yeni evlenen çiftin yıllar sonra hayatlarının nasıl geçeceği konusunda da bir fikir vermiş 

oldu. Yapmış olduğumuz sohbet, konuşkan olmayan, suratı asık birinden hiç beklemeyeceğim 

kadar samimi geçmişti. Monoton hayatından yorulmuş bir hali vardı ve beni her anlamıyla 

yabancı bir insan olarak görüp, bana hayata dair öğütler vermeye çalıştı.  

Ona benzer bir konuşma N*** Bey ile de oldu. Kendi odasında düğünün sona 

ermesini bekleyen N*** Bey, beni yanına çağırarak sohbet etmek istedi. Önce kendine meyve 

suyu ile votka karıştırarak içki hazırlayıp bana da ikram etti. Ben votka içerikli içki 

içmediğimi belirtince Türk kahvesi ısmarladı. Yavaş yavaş hazırladığı içkiyi içerek 

Türkiye’de nasıl ve ne için evlendiğini ve evlenmeden önce insanların birbirini çok fazla 

tanımamasının evliliğin gidişatı için neden daha iyi olduğunu anlattı. Sonra, eşi ile ilk 

tanışmasından ve kendi evlilik hayatından bahsetti. 

Bana aktardığına göre, birbirini az tanıyarak evlenen çiftler, birbirlerini evlilik 

esnasında tanırlar. Tanıma süresi evliliğin ilk iki-üç yılını alır. İki üç yıldan sonra insanlar 

birbirinden sıkılmaya başlayınca tartışmalar artar o zaman ilk çocuğun zamanı gelir ve onlar 

çocuk yaparlar. Çocukla birlikte aile yeni bir hayata başlar ve tartışmaya zaman kalmaz. 

Sonra çocuk büyür ve hayat yine monotonlaşır. O zaman ikinci çocuğun zamanı gelir. Ve 

evlilik başa sarılır. Fakat ikinci çocuk büyüdükten sonra karı koca birbirinden o kadar bıkarlar 

ki herkes kendi alanında yaşamaya başlar; kocası işyerinde, çalışmayan karısı ise evde. 

Böylece zaman geçtikçe aralarındaki bağ azalarak mesafe büyür ve sadece çocuklar bu aileyi 

bir arada tutar.  

Hiç beklemediğim bir anda, iç karartıcı ve hüzünlü bir hikâyeyle karşılaşmıştım ben. 

Düğün salonunda yani yeni bir ailenin doğduğu ve ilan edildiği yerde, aslında şimdi kutlaması 

yapılan yeni ailenin nasıl yaşayacağını ve bu mutlu hikâyenin nasıl biteceğine dair herkesin 

bir öngörüsü vardı aslında. Alanda en umulmadık bir anda daha önce hiç tanımadığım bir 
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kişinin hayat hikâyesini ve sorunlarını dinlemeye başlarken kendimi buluyordum. Aynı 

şekilde her mekânın da kendine özgü bir dinamiği ve hikâyesi vardı. Düğün salonu; sahibi ve 

orada çalışanlar olmaksızın boş bir mekân, boş bir binadan ibarettir. Ama içinde olan insanlar 

bu mekânı kendilerine göre bir anlam dünyası ile doldururlar. 

 

3.3.4.2. Salonun Müdürü ve F&B Şefi 

Salonda bulunan insanların arasındaki hiyerarşiye göre en üstte salon sahibi yer 

almaktadır, salon sahibinden sonra salon müdürü (yönetici), onun altında F&B şefi ve en altta 

da garsonlar ve diğer çalışanlar yer almaktadır. Bu hiyerarşide müdür (yönetici) özellikle 

önem taşır. Düğün salonu işletmeciliği genelde aile işidir. Dolaysıyla eğer ailenin birkaç tane 

düğün salonu varsa her salonun başında bir aile mensubu durur. Salon işletmeciliği, salonun 

sahibinin salonda sürekli bulunmasını gerektiren bir iş değil, dolaysıyla salon sahibi başka bir 

aile işiyle uğraşırken yetkili kişi salon müdürüdür. Salon sahibinin olmadığı zaman onun 

yerine yöneticinin sözü geçerli olacaktır. Fakat salon sahibinin sözü, müdürün sözünden her 

zaman daha üstte yer almaktadır. Salon sahibi her elemanı tanır ama onlarla çok fazla 

muhattap olmaz çünkü salonun sahibinin asıl işi salonla ilgili vergi, hukuki ve mali işlere 

bakmaktır. Salon sahibi ve sahip olduğu her eleman arasında aracılık yapmak müdürün işidir.  

Yönetici, sahibine göre diğer çalışanlara daha yakındır ve kendi pozisyonu, yaş ve 

tecrübesi nedeniyle elemanlar arasında saygıyla karşılanır. Salon sahibi olmadığı zaman 

kendini salon sahibi kadar önemli hissedip patron havasına girer, çalışanlardan salon sahibi ile 

aynı muameleyi görmek ister, sahibin odasında onun koltuğunda bile oturur. (Genelde ofis 

veya idare odası bir tane olduğu için sahibi varken yönetici onun yanında durur veya 

oturmadan salonun iç işleriyle ilgilenir. Salon sahibi salonun dışında olduğunda onun yerinde 

oturur. O durumda çay, kahve ve sigara servisi eksik olmaz ta ki salon sahibi salonun 

kapısında görünene kadar. Gerçek patron (sahibi) geldiği an yöneticinin durumu, normal 
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çalışan elemanın durumuna döner. Müdür sahibinden yaş olarak daha büyük olsa da sahibin 

ondan çay istemesi normal karşılanır. Müdürün çay servisi yapacağı beklenmez, bunu yapan 

servis elemanı olur ama yönetici şahsi olarak onunla ilgilenir. Özellikle sahibin yanında 

misafir varsa, bütün servis ile müdür ilgilenir. Aynı şekilde, misafirler sahibi yokken 

geldiğinde müdür onlara aynı derece ilgi ve misafirperverlik gösterir. 

Çalışanlar hiyerarşisine göre müdürden sonra gelen F&B şefinin ayrı bir yeri vardır. 

F&B şefi, müdür gibi devamlı eleman olarak sayılır ve salona her gün mesaiye gelir. F&B
62

  

şefi servis ekibinin başında duran elemanıdır. Salon müdürü kadar salon sahibi ile doğrudan 

ilişki içerisinde değildir ama gerektiği zaman salon sahibi ile doğrudan muhatap olur ve ondan 

emir alır. F&B şefi servis ekibinin sorumlusu olduğu için zamanının büyük bir kısmını 

salonun arka planında, yani mutfak kısmı veya servis odasında geçirir. İdareye yakındır yine 

de müdürün odasında duramaz, diğer çalışanlarla sürekli temas halindedir. Salon sahibinin 

özel misafirleri varken onlara bizzat servis yapar. Salonda düğün yapılırken çalışanların 

başında durur, servisin aksamadan gerçekleşmesini denetler. Düğünün sonunda servis edilmiş 

içecek kolilerin hesaplanmasını salon müdürüne iletir ki bu hesaba göre düğün sahibi ödeme 

yapar. Servis konusunda düğün sahibinin her hangi bir talebi veya memnuniyetsizliği varsa, 

sorumlu ve muhatap kişi doğrudan F&B şefi sayılır.  

F&B şefinin altında servis elemanları bulunur. Düğün salonlarında servis elemanı 

olarak çalışanlar sürekli bu meslekle para kazanan elemanlar değiller. Düğün salonlarının işi 

sezonluk olduğundan ve düğünler standart iş mesaisinin dışında yapıldığından salon 

çalışanları ek iş olarak bu sektörde çalışırlar. Düğün salonunda servis elemanı (garson) olarak 

çalışanlar arasında düşük kademeli memurlar veya resmi dairelerde hizmet elemanı olarak 

çalışanların sayısı da oldukça yüksekti. Bazı büyük ve eski düğün salonlarında servis 

elemanları, F&B şefiyle birlikte ekip olarak başka resmi kurumlarda da (mesela Beyaz Köşk 

                                                           
62

 İngilizceden gelen ‘food and beverage’ sözcüğünün baş harflerinin kısaltılması. Türkçede ‘içecek ve yiyecek’ olarak çevrilebilir. 
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düğün salondaki servis ekibi ODTÜ’nün kantininde çalışırdı) çalışmakta olup resmi tatil 

günlerinde ve mesainin dışında düğün salonlarında ekip olarak çalışırlardı. Bu tarz F&B 

şefinin başkanlığındaki ekipler bir işletmeden ayrılıp başka işletmeye geçerken de grup 

halinde hareket ederler. İşin ilginç tarafı bu tarz geçici elemanlar, bu tarz işlere geçici iş 

gözüyle değil de devamlı bir ek iş olarak bakarlar. Bu yüzden salonda çalışan garsonların yaş 

ortalaması otuz beş yaş üstü olur. Hatta bazı elemanlar, yönetici veya salon sahibinden daha 

yaşlı olup yıllardır aynı salonlarda aynı ekiple birlikte çalışmışlardır. 

 

3.3.4.3. Garsonlar  

Düğün salonundaki işler sezonluk ve devamlı olmadığı için düğün salonu yıl boyunca 

her gün çalışmaz. Düğünlerin hangi mevsimde yapılması gerektiğiyle ilgili net bir kural 

olmamakla birlikte doğal bir şekilde düğünler çoğunlukla ilkbahar, yaz ve erken son bahar 

döneminde yoğunlaşır. Sosyal eğlence ve hizmet sektörünün çoğu gibi düğün salonlarının 

mesai saatleri akşam, hafta sonu ve milli bayram günlerine denk gelir. Kısaca söylemek 

gerekirse düğün salonlarının mesaisi, resmi dairelerin mesaisinin bittiği zaman başlar. Bu 

düğün salonlarının özelliği kullanarak bu sektörde ekstra bir iş olarak çok sayıda memur 

çalışır. Yani düğün salonlarında çalışanlar profesyonel değil ek işte çalışan amatörler.   

Aslında uzaktan salon işletmeciliği bir aile ortamına benzer. Her şeyden önce salon 

işletmeciliği bir aile işidir, üstelik esnaflık mantığıyla işletilen bir iş yeri olduğu için yıllardır 

orada aynı elemanlar çalışır ve onlara amele tavırla değil saygılı ağabey-kardeş güzüyle 

bakılır. Sahibi ve çalışanlar arasında saygı ve alışkanlık üzerine kurulan değişik bir ilişki 

oluşur. Çalışanların rotasyonu fazla yok ve yıllardır aynı işlerle aynı insanlar uğraşıyor. Diğer 

özel sektörlere göre çalışma şartları daha rahat ve esnektir. Mesela izin veya rotasyon 

değişikliği yapmak için dilekçe veya herhangi bürokratik işlem genelde gerekmez. Kâğıttan 

ziyade daha çok söz ve güvene önem verilir.  
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Salon müdürü ve F&B şefi aynı salonda sabit kalırken diğer çalışanlar seyyar 

olabilirler. Garsonlar, birkaç istisna dışında, birkaç düğün salonu ile çalışma anlaşması vardır 

veya bir sahibine ait olduğu birkaç düğün salonu arasında geçiş yapabilirler. Özellikle bir 

salonda yoğunluk artıysa eleman ihtiyacı başka salondan alınıp bu ihtiyaç kapatılır. Eğer salon 

tek ise ve bu sahibe ait başka salon yoksa o zaman bu eleman ihtiyacı yan ‘komşu’ veya 

‘arkadaş’ düğün salonundan eleman alarak halledilebilir. Pek az istisna ile genelde yan yana 

olan salonlar birbiriyle ilişkilerini iyi tutmaya çalışırlar. Esnaflık mantığıyla işletilen bu yerler 

birbirine destek vererek yoğun dönemde müşterileri paslaşarak birbirlerine yardımcı olurlar 

ama tabi ki esnaf-kardeş ilişkileri olmasına rağmen aralarında rekabet ruhu yetirmiyorlar. Bu 

tarz esnaf-kardeş ilişkilerin örneği aynı sokakta bulunan Moda Düğün Salonu ve Dekor 

Düğün Salonudur. İki salon iki kardeşe ait düğün salonları. Fakat zamanında (bu zamanı hiç 

kimse net bir şekilde hatırlayamaz) iki kardeş arasında bir kavga çıkmış. Kavganın sebebi de 

net bilinmiyor fakat miras veya para olduğu tahmin edilir. Bu kavganın sonrasında iki kardeş 

konuşmamışlar, fakat eleman ve şefler arasında ilişkiler ve destek verme ilişkiler devam 

ederler. 

Evet, düğün salonlarındaki çalışanlar profesyonel değiller ama yıllardır bu işte çalıştığı 

için tecrübe ve el yatkınlığını kazanmışlar. Çalışanların yaş ortalaması 35 üstü ve çok genç 

elemanları görmek pek mümkün değildir. Ayrıca çalışanların % 95’i erkek, kalan parmakla 

sayacak kısmı kadındır. Bu iş, geç vakte kadar süren, sürekli ayaküstünde ve koşuşturmalı bir 

iş olduğu için kadınlara pek uygun görülmez. Fakat Düğün Saraylarında (yeni usulü düğün 

salonları) halkla ilişkiler pozisyonunda (misafirlerle ilgilenen elemanlar) daha çok kadın 

çalışır. Bunun sebebi kadınların empati kurabilmeleri böylelikle de müşterilerin isteklerini 

daha kolay anlayarak doğru çözüm ve hizmet yelpazesini sunabilmeleridir. Ayrıca düğünün 

ayarlanması ve masrafların damat tarafına ait olmasına rağmen, salon seçme konusunda 

gelinin istekleri çok önemli. Gelinin istekleri daha net anlayabilmek için ve dolaysıyla daha 
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başarılı satışı yapabilmek için yeni usulü düğün sarayları kadın elemanları çalıştırmaya 

başladılar.  

Düğün salonundaki servis elemanının işi her hangi bir kafedeki garsonun işinden farklı 

değil. Aksine düğün salonundaki servis elemanın misafirlerden sipariş alma gibi bir durumu 

olmadığı için işi daha basit. Düğün başlamadan önce yapılacak servis sıralaması ve içeriği 

belli olduğu için servis elemanlarının işi ikram ve içeceklerin düzgün bir şekilde dağıtması ve 

sonra boş bulaşık ve çöplerin toplanmasına inhisar edilir. Her düğündeki servis sıralaması 

baştan belli ve yıllardır aynı şekilde yapıldığı için elemanların hareketleri otomatikleşmiştir. 

Bütün misafirler toplandıktan sonra kuru pasta ve kuru yemiş dağıtılır; pastanın ardından 

içecek servisi başlar; pasta kesme merasimi yapıldıktan sonra önceden dilimlenen pastalar 

dağıtılır ve on dakika geçmeden masadan boş tabaklar toplanır.  

İçecek servisi yapılırken iki çeşit içecek sunulur – gazoz veya portakal aromalı bir 

gazlı içecek veya kola– bu üç gazlı içeceğin haricinde başka bir alternatife araştırma süresince 

rastlamadım. Özellikle gündüz vakti yapılan düğünlerde kuru pasta tabakları hızla dağıtılıp 

ardından hemen içecekler masaya konulur. Garson ikramları dağıtırken o kadar hızlı, aceleci 

ve ruhsuz davranırki, kendisine yandan bakıldığında konveyördeki çalışan bir robota 

kolaylıkla benzetilebilir. Misafirler de sanki salonda çok zaman geçirmek istemiyor gibi 

tabaklardaki kurabiyeleri ve şişelerdeki içecekleri hızla bitirip sabırsızlıkla düğün töreninin 

belki de en çok merak edilen anını – takı merasimi – beklerler. Bu yüzden salondaki 

garsonların servisi mümkün olduğunca hızlı yapabilmesi önemlidir. Salon düğünlerinde 

zaman kısıtlı olduğu için kaliteli, tam ve kusursuz bir servis sunmak yerine servisi bitirmek ön 

planda tutulmak zorundadır. Garsonların bir servisi (içecek dağıtılması) bitirip hemen bir 

sonraki servise (yaş pasta dağıtılması) geçmesi işlerin ve sonraki düğünlerin zamanında 

başlaması için büyük bir önem arz eder.  
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Servis hizmetleri veren mekanlarda, garsonların çoğunlukla işletmeye uygun bir 

üniforması vardır: siyah pantolon, beyaz gömlek, gerekirse renkli yelek ve/veya yarım önlük 

garsona şık bir görüntü verip çalışanlar arasında uyum ve bütünlük sağlar. Ayrıca, üniforma 

çalışanların misafir kalabalığından ayrılmasını da sağlar. Düğün salonlarında da servis 

elemanlarının üniforması vardır. Bu üniformaların niteliği salonun kalitesi ile ilgili de bir fikir 

de verebilir. Düğün Saraylarındaki elemanların kılık kıyafetleri daha dikkatli hazırlanmıştır. 

Fakat bunu bir kural veya şart olarak değerlendirmek mümkün değildir. Bu durum daha çok 

salonun hizmet fiyatlarıyla, belki de salonun imajıyla alakalıdır. Ayrıca düğün saraylarında 

fiyatlar daha yüksek olduğu için misafirlerin beklenti ve talepleri de daha yüksek olacaktır ve 

olur da. Bu beklenti daha kaliteli bir hizmet sunulması yönünde değil de daha ziyade düğünün 

daha ‘ihtişamlı’ olması yönündedir. 

Eski usul düğün salonlarının servis elemanları üniformasız değildirler; üniforma 

hareket açısından kolaylık sağladığı için eleman tarafından ihmal edilemez. Bu tarz salonlarda 

üniforma olarak siyah kumaş veya koyu renk pantolon, üstüne de beyaz gömlek kullanılır. 

Bazı salonlarda, çalışanlar, belirtilen standarda uygun sivil bir kıyafet seçip tek tip çalışma 

kostümü niyetinde bunu da kullanırlar. Bu durumda bir çalışanın pantolonu siyah diğerinin 

kahverengi ötekinin ise lacivert olabilir. Bu noktada, üniformanın sadece nasıl göründüğü 

değil nasıl kullanıldığı da önemlidir. Kalabalık düğünlerde servisin hızlandırılması için tabak 

servisi büyük yuvarlak tepsilerden (sini), içecekler ise direk kolilerden dağıtılır. Kurabiyelerle 

dolu tabaklar üst üste konulup kocaman yuvarlak siniye yerleştirilir. Bir servis elemanı bu 

siniyi omzuna alıp, bir elle dengeyi sağlarken diğer elle tabakları masalara dağıtır. 
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Resim 55: Tabak servisi büyük yuvarlak tepsilerden (sini) dağıtılır 

 

Resim 56: İkram dağıtımı 
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Resim 57: İçecekler direk kolilerden dağıtılır 

Kuru pasta bütün masalara dağıtıldıktan sonra içeceklerin sırası gelir. İçecek 

şişelerinin kapakları servisten önce açılıp her şişeye pipet konulur. Sonra koliler şişelerle 

doldurulup mutfak girişinde yerleştirilir. 
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   Resim 58: Mutfak girişinde yerde duran servise hazır gazozlar 

İçecek servisinin zamanı geldiğinde, birkaç eleman birer koli omzuna alıp, masadan 

masaya dolaşarak içecekleri dağıtır.  

  

   Resim 59: İçecekleri dağıtan üniformalı garsonlar 

Kullanılmış boş koliler mutfağın girişinde veya salonun bir köşesinde bırakılır. 

Düğünde her şey hızlı olduğu için tabaktaki kuru pasta ve şişelerdeki içecekler hızla biteceği 

için koliler bu sefer boş şişeleri toplamak için kullanılır. Garsonlar hız ve hareketlilik 

kazanmak için servis ederken kendi kıyafetlerine fazla dikkat etmezler. Masalar arasında dar 

alanda ağır tepsi veya koli ile servis ederken rahat olmak için kimi kolları sıvar, kimi üst 
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düğmelerini açar, kimi üzerindeki gömleğin kirlenmemesi için uzun lacivert önlük giyer. Bu 

önlük, hekim veya laboratuvarda çalışanlarınkine benzer. Tek fark, salonda kullanılan 

önlüklerin renginin koyu mavi veya gri renk olmasıdır.  

 Resim 60: Boş koliler  

Mesai başlarken herkes gayet özenli görünse de bu durum uzun sürmez, yoğun bir 

şekilde her gün arka arkaya üçer düğün olduğu dönemlerde sabahleyin düzgün olan 

çalışanların görüntüsü, akşama doğru bozulmaya başlar. Bazen, düğün esnasında salona inen 

yönetici, görünümle ilgili elemanı azarlar. Azarlanan kişi ilk başta üstünü toparlayıp düzgün 

görece düzgün bir hale getirir ama iş yoğunluğuna dönünce her şeyi unutup işine kaldığı 

yerden devam eder. 

 

3.3.4.4. Alan Deneyimlerinden Anekdotlar  

Alan deneyimi dahilinde belirtmem gerekir ki araştırma yaparken sahada bana en çok 

yardım edenler F&B müdürü ve garsonlar oldular. Çünkü salon sahibi veya müdürle tanışıp 

düğünlere katılma izni aldıktan sonra işimiz ayrılırdı: ben doğrudan düğünlerin olduğu yere 

geçerdim, onlar kendi odasında kalırlardı. Bu yüzden düğünlerin gerçekleştiği yerde gözlem 

yaparken benim en yakın yardımcılarım hep servis elemanları oldu.   



157 

 

Daha önceki bölümde söylediğim gibi yönetici, her servis elemanını bilemez, bu 

yüzden genelde beni F&B müdürüyle veya onun yardımcısıyla tanıştırırdı. Sonrası bana 

aitti… Bazı salonlarda yönetici onu bile yapmazdı. Bu yüzden ben yöneticiden izin alıp hiç 

kimseyle tanışmadan doğrudan salona inip, bütün salonu rahat izleyebilecek bir köşede oturup 

fotoğraflarımı çekerdim. Fakat benim görünüşüm (sarı saçlarım ve renkli gözlerim), 

profesyonel fotoğraf makinesi, not defteri, kıyafet – her şey, meslek gereği dikkatli olan 

garsonlardan kaçmazdı. Sonra aynı salona haftalarca geldiğim için beni iyi tanırlardı. Fakat 

ilk gün beni uzaktan merakla izlerlerdi, yaklaşıp tanışmaya cesaretleri yoktu. Eğer benimle 

ilgili salon sahibi veya müdürden haberi yoksa garsonlardan en tecrübeli olan veya şef olarak 

tanınan kişi yanıma gelip neler yaptığımı sorardı. Eğer ben yönetici tarafından tanıtıldıysam, 

benimle ilgili haber bütün garsonlara hızlıca yayılır, benimle konuşmadan herkes beni tanırdı. 

Fakat araştırma ve kendi merakım nedeniyle ben sadece düğünü izlemekle kalmayıp 

mümkünse garsonlarla konuşmaya çalışırdım. Böylece yanlış bilgi ve düşünceler yayılmadan 

onlar doğrudan benden, kim olduğumu ve neler yaptığımı öğrenilirlerdi.  

Hem müdürler hem de servis personeli araştırma konumu öğrenip önce şaşırırlar, 

sonra onları ‘araştırdığım’ içim gururlanırlardı. Ayrıca üniversiteye ait olan bir kadın, onların 

gözünde ‘bilim insanı’ olurdu. Bundan dolayı da bana ‘hocam’ diye hitap ederlerdi. Fakat 

benim onlardan farklı olmam: hem yaş olarak – küçük, hem statü – yabancı, hem de sosyal 

cinsiyet statü – kadın olmam nedeniyle, bana yardım etmeye ve hürmet göstermeye 

çalışırlardı.  

Bazen düğün salonunda sabahtan akşama kadar zaman geçirdiğim olurdu. Arka arkaya 

üç düğün izlemek için salona öğle saatinde gelip geç saate kadar kalırdım. O zaman iki düğün 

arasındaki molada bana yemek ısmarlayıp çay içip sohbet etmek için arka mutfağa 

çağırırlardı. Yabancı uyruklu bir kadının Türkçe konuşmasının tuhaf ve ilginç olduğu 

defalarca bana söylendi. Özellikle Türkçemin anlaşılır ve düzgün olması tuhaflarına giderdi.  
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Bir gün çok merak ettiğim pasta kesimine katılmama izin verdiler. Normalde mutfak 

bölümüne dışarıdan yabancıları almamaya gayret gösterilirken ben rahatlıkla girebilmiştim. 

Mutfak bölümü merak ettiğim bir yer idi ama oraya yabancıların alınmadığını bildiğim için 

ilk defa - biraz da çekinerek - mutfağa bakıyordum. İçerden beni gören garson şefi ‘Gel, gel!’ 

diyerek beni içeriye çağırdı
63

. O sırada bu düğün salonuna yabancı değildim, epey 

gelmişliğim vardı ve garsonlar da beni artık tanıyorlardı. Garson şefi ‘Sen artık bizdensin, 

hocam!’ deyip beni epey şaşırtmıştı. 

Bu noktada benim artık yabancı olmadığımı hissettiren bir ayrıntı daha var. Düğün 

salonlarında çay servisi ya yoktur ya parayla kafeteryada satılır. Düğün salonunda servis 

olarak sadece soğuk içecek servisi yapılır. Fakat mutfakta mutlaka müdür ve müdürün 

misafirleri için veya çalışanlar için bir su ısıtıcısı veya çaydanlık vardır. Benim soğuk gazlı 

içecekleri içmediğimi bilen garsonlar bana çay getirirdi. Hatta söylememe bile gerek 

kalmazdı. Arkada taze çay olduğu sürece benim masamda çay eksik olmazdı.  

Alan çalışması esnasında bir yerde bana yapılan muameleyi asla unutamam. İzleyici 

olarak katılmaya başladığım ilk düğünlerimden biriydi. Düğün salonun yeri – Pursaklar’da 

Pursaklar Düğün Sarayı. İlk randevu ve katılma iznimi telefon ile almıştım. Telefonda kim 

olduğumu ve ne yaptığımı anlatmama gerek kalmadan Ankara Üniversitesi’nden geldiğimi 

söylediğim sırada, telefonun karşısındaki adam, araştırma mı yapıyorsunuz diyerek benim 

katılmamı kabul etti.  

Pursaklar uzak olduğundan yolun ne kadar zaman alacağını tahmin edemediğim için 

düğüne geç kaldım. Geldiğimde düğün solonu ağzına kadar doluydu, oturmak için boş 

sandalye bile yoktu – salonun asma katının dar alanı deyim yerindeyse insan kaynıyordu. 

Kapının girişinde oturan bekçiye telefonla konuştuğum kişinin ismini (M*** bey) söyleyip 

onu çağırttırdım. Karşıma orta yaşta, orta boylu, biraz zayıf bıyıklı bir adam geldi. ‘Ah, 
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Mari(y)a siz misiniz?’ – ‘Evet…’ diye cevap verdim. Fazla konuşacak fırsatım olmadı, 

Mustafa bey beni hemen alıp salonun ortasına kadar getirdi. Hemen garsonu çağırıp sahnenin 

sağında, çiçek çelenklerinin dibine beni oturtturdu. Önümde bin bir gece masallarındaki gibi 

biri kurabiye ile dolu, diğeri kuruyemiş ile dolu iki tabak beliriverdi. Tabakların yanında 

Fanta misafirlere verildiği gibi şişede değil de gelin/damat masasında kullanılan kadehle 

masama geldi. Belki şişe içecek bitti ve açık pet şişeden ikram etmek zorunda kaldılar diye 

düşündüm. Ama o an benim için onu çok önemi yoktu çünkü benim etrafımdaki garsonların 

telaşı bütün misafirlerin dikkatini çekmişti. O an bütün salonun bana baktığını ve benim kimin 

olduğunu merak ettiğini hissettim. Sanırım herkes benim çok önemli bir misafir olduğumu 

zannetti. Beni yalnız bırakmamak için M*** bey yanıma gelip benimle oturdu. “Hocam, bir 

ihtiyacınız var mı?” diye sordu. Benim olayların ortasında sahneye çok yakın kalmaktan ve 

herkesin merakla bana bakmasından nutkum tutulmuştu. Aynıca sahneye çok yakın 

olduğumdan müzik inanılmaz gürültülü geliyordu ki konuşmak imkânsızdı. Benimle birkaç 

dakika geçirip M*** bey ortadan kayboldu. Devamlı bana birisinin baktığını hissettiğimden o 

düğünde pek fotoğraf çekememiştim ve düğünde son dakikaya kadar kalamadım, takı 

merasiminin bitiminde insanlar yavaştan mekanı terk etmeye başladıklarında ben de oradan 

kaçtım. Benim orada oturmama en çok sevinen çocuklar olmuştu. Boyum uzun olduğu için 

onların ulaşamadığı çelenkteki çiçekleri benim yardımımla kopardılar. Bahsettiğim salonda 

gittiğim ilk düğün oldu. Sonra ben o salona baştan sona pek çok düğünü izlemeye geldim. 

Pursaklar Düğün Sarayı müdürü – M*** Bey ile daha yakından tanışmak fırsatım oldu. 

Geldiğim günlerde düğünler arasında kalan zamanı konuşarak geçirdik. Bana çok yardımcı 

olmaya çalışırdı ve benimle bizzat ilgilenirdi. Düğünleri rahat izleyebilmem için asma katta 

bana masa ayırtırdı. Böylece dikkati fazla çekmeden düğünü izleyip fotoğraf çekebilirdim.  

Bir gün çerezli ve kuru pastalı düğünlerden farklı olarak bir  ‘pideli düğün’ oldu. 

Aslında bu dolmuşçuluk yapan iki Çankırılı geniş ailenin çocuklarının nişanı idi. İkram olarak 
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her gelen misafire birer pide, küçük plastik kutuda salata ve birer ayran dağıtıldı. Ben her 

zamanki gibi bana ayırtılan masaya geçip düğünü asma kattan izlemeye başladım. Düğün 

ortasında yanıma Mustafa Bey gelip önüme kâğıt tabakta iki (!) lahmacun, birer salata ve 

ayran getirdi. Teşekkür edip izlemeye devam ettim. Hamur işi ile aram pekiyi olmadığı için 

salatayı ve ayranı bitirip pideye dokunmadım. Lahmacunları yemediğimi fark eden M*** Bey 

neden yemediğimi sordu ve salata ve ayran tarzında yediğimi öğrenince bana hemen biraz 

daha salata ve ayran getirdi. Önümde duran lahmacunları paket yaptırıp ‘Yurtta
64

 

arkadaşlarınızla beraber yersiniz’ diyerek yanıma koydu. 

Pursaklar Düğün Sarayı’na her geldiğimde elim boş çıkmazdım. Daha önce belirtildiği 

üzere her düğün salonunda gerçek pastanın yerine maket kullanılıyordu. Pasta kesme töreni 

esnasında pastaya takılan paralar, pasta gerçek olsa pastayı bozar ve paralar pasta ile temas 

ettiği için hijyenik olmaz diye tahmin yürütmüştüm. Fakat Pursaklar Düğün Sarayı’nda hala 

gerçek yedi katlı pasta kullanılıyordu. Belki pastanın geldiği pastane hemen yan binada 

olduğu ve dolayısıyla da taşıması zor olmadığından, belki de maketinden daha ucuza 

geldiğinden... Ama sahneye çıkarılan pasta yedi katlı gerçek bir pastaydı. Sonra o pasta 

mutfakta rastgele dilimlenip misafirlere dağıtılırdı. Bana gelen pasta dilimi diğer misafirlere 

dağıtılan pastaya dilimine göre daha büyük ve pastanın ortasından olurdu. Mustafa Bey bana 

gelen dilimin özelikle ortadan kesildiğini ve ‘kirli’ paraya temas etmediğini vurgulardı. Daha 

önce söylediğim gibi hamur işi çok sevmediğim için pastayı da sevmiyordum. Fakat bu kadar 

ilgi ve hürmeti karşılıksız bırakmak imkânsızdı. Bu yüzden M*** bey yanımdayken ben 

pastayı yiyormuş gibi yapıp pastadan bir parçacık yerdim. Her gittiğim salonda pastayı biraz 

da merakımdan tattım. Sonuçta pasta da araştırdığım düğün konusuna dâhildi. Hatta tuttuğum 

not defterimde pasta ile ilgili mutlaka ayrı bir notum ve fotoğrafım olurdu. Doğruyu söylemek 

gerekirse Pursaklar Düğün Sarayı’ndaki pastalar hiç de fena değildi ve her zaman tazeydi.  
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Bir hafta sonu, Pursaklar Düğün Sarayı’ndaki düğün nedense kalabalık olmadı. Pasta 

kesme töreninin fotoğraflarını çektikten sonra mutfak kısmına inmiştim. Orada upuzun pala 

(machete) bıçağına benzer bıçakla, M*** Bey ustaca pastayı dilimleyip tabaklara koyup 

servise gönderiyordu. Bana pastayı sevip sevmediğimi sordu, ben de nezaketten güzel 

olduğunu söyledim (kısmen doğruydu).  O esnada pasta servisi bitti. Pastanın en üstündeki kat 

olan yedinci kat kesilmeden kaldı. ‘Kalabalık mısınız yurdunuzda?’ diye sordu bana Mustafa 

Bey. ‘O zaman bu kat sana olsun’, dedi. O gün ben sadece pasta ile değil kocaman kuruyemiş 

poşeti ile de çıktım Pursaklar Düğün Sarayı’ndan.  

 

Resim 61: Pasta sevenler için 

Yabancı, kadın, tek başına, öğrenci, araştırmacı – bunlar salondaki çalışanların 

gözünde beni ayrı tutmalarına nedeni olmuştu. Benim onlarla ortak bir dil kurmaya çalışmam 

ve onların kültürü öğrenme isteğim beni herhangi bir yabancıdan ayrı bir konuma soktu. 

Onlarla muhabbet etmenin bana dolayısıyla da çalışmama çok faydası dokundu ve göz 

önündeki düğün performansının arka planındaki hazırlıkları, işleri ve süreci bana gösterdi.   
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3.3.5. Düğünün Hizmet Uzmanları 

Düğün salonundaki çalışanların, çalışma zamanları göz önünde bulundurularak iki 

farklı kategoride ele alınabileceğini daha önceki bölümde belirtmiştim. Salonun süreli 

çalışanları olan ve yardımcı (ikinci) takımı oluşturan fotoğrafçı, kameraman, müzisyenler ve 

orgcu Hizmet uzmanları grubunu oluşturur.   

Hizmet uzmanları; kahramanların, izleyicilerin önünde sergilediği performansı 

sahneleme, düzenleme ve tezyin etme uzmanlarıdır. Düğün salonlarında fotoğrafçılar, 

kameramanlar ve müzisyenler, salonun dışında kuaför ve makyaj uzmanları bu rolü oynarlar. 

Onlar takım mensupları gibi performansın tüm sırlarını ve takımın en korumasız halini 

(perdenin arkasında performansa hazırlanırken) bilirler. Fakat takım mensuplarından farklı 

olarak verdikleri hizmetin karşılığında para alırlar. Mesela, sadece kuaförler ve orada çalışan 

makyaj uzmanları, düğünden önce gelinin ve gelinin annesinin ne kadar bakımsız olduğunu 

bilirler. Düğün fotoğrafçısı ve kameraman, gelin ve damadın ailelerinin arasında hiçbir uyum, 

saygı veya hoşnutluk olmadığını bilseler dahi fotoğraflarda ve düğün videolarında herkesi 

mutlu ve birbirine sevgi dolu göstermeye çalışırlar. Müzisyenler ise aslında bu ailenin 

düğünde eğlenmek gibi bir niyetinin hiç olmadığını ama sahneye çıktığında düğün sahibinin 

dünyadaki en mutlu aileymişçesine coşkulu dans edeceğini bilirler. Aynı şekilde misafirlerin 

de dans etmeye pek niyetleri yokken, müzisyen misafirleri devamlı sahneye çağırarak boş 

sahneyi doldurabileceğini ve düğün sahibini ‘rezil olmaktan’ kurtarmak zorunda olduğunu 

bilir.   

Hizmet uzmanları da yardımcı takım elemanları gibi salonda yarı zamanlı olarak 

çalışırlar ve düğün salonunun dışında kendi iş dallarında veya başka bir işte çalışıp salondaki 

işleri ek iş olarak görürler. 
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3.3.5.1. Fotoğrafçı ve Düğün Fotoğrafları 

Fotoğrafçı parça başı iş yaptığı için birkaç salon ile anlaşması vardır. Salonun verdiği 

hizmet fiyatına dahil olan kırk adet fotoğraf – fotoğrafçının sabit geliridir. Onun dışında 

düğün esnasında çekilen ve düğünün bitiminde salonun çıkışında satılacak olan fotoğraflardan 

elde eden kâr fotoğrafçıya kalır – ve bu da fotoğrafçının ek geliridir.  

Fotoğrafçı tek başına ya da yardımcılarla birlikte grup olarak çalışır. Fotoğrafçının 

kurduğu fotoğraf hizmeti şirketinde
65

 tek bir çalışan gözükür ve bütün işleri (fotoğraf çekme, 

fotoğraf düzeltme, basma ve hesap tutma) bu çalışan tek başına yürütür. Düğüne birkaç 

kişiden oluşan grup halinde gelenler ise fotoğrafçının yanı sıra üç veya dört yardımcı ile 

birlikte bu işi yürütürler. Ve bu gruplar birkaç düğün salonuyla anlaşmalı olup aynı gün birkaç 

yerde fotoğraf çekimi gerçekleştirirler. Bu tarz bir ekibin başındaki kişinin kendisi fotoğraf 

çekmeyebilir bunun yerine düğün salonu ile temasa geçer ve hesap işlerine bakar. Büyük ve 

gelişmiş fotoğraf şirketleri video hizmeti de verebilir. Fakat orta ve küçük boy şirketler video 

malzemeleri fotoğraf malzemelerinden daha pahalı olduğu için bunu tercih etmezler.  

Araştırma esnasında çalıştığım düğün salonundaki fotoğrafçılar profesyonel değildi. 

Birçoğu sonradan, hatta bu işe başladıktan sonra fotoğraf çekmeyi öğrenmişlerdi. Özel eğitim 

almadan, çalışarak ve meslektaşlarına bakarak işi öğrendiklerini anlatmışlardı. Fakat araştırma 

esnasında, eğitim alıp da fotoğraf çekme hobisinden para kazanmaya başlayanlara da 

rastladım.  

Fotoğrafçı olarak genelde erkekler çalışır. Fakat misafirlerin rahatsız olmaması için 

bazı düğün salonlarında kameraman ve fotoğrafçı ekibinde bu mesleği yapan kadınlar da 

bulunur. Pursaklar Düğün Salonu’nda fotoğrafçı ekibinde çalışan otuz yaşında başörtülü bir 

kadınla tanışmıştım. Genç yaşta evlenip- on iki yaşında bir kız çocuğu ve sekiz yaşında da bir 
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erkek çocuğu – iki çocuk sahibi olmuştu. Çocuklar büyüyüp okula başladıktan sonra evde 

sıkılmaya başlamış. Fotoğraf çekmeye merakı olduğundan dolayı bu merakını işte denemek 

istemiş. Ayrıca düğün salonu evine yakın olduğu için ve amcası da bu salonda çalıştığı için 

işini güvenilir ve rahat bulmuş; böylelikle de çalışmaya başlamış. Kendisiyle sohbet ettiğimiz 

zaman
66

 bir buçuk senedir o ekip ile aynı yerde çalışıyordu.  Düğünlerde ekipteki erkeklerle 

birlikte fotoğrafçı veya kameraman olarak çalışırdı. Çoğunlukla fotoğraf çekerdi, açıklama 

olarak da kameranın hem daha ağır olmasını hem de video çekiminin fotoğrafçılığa kıyasla 

daha zor ve sorunlu bir iş olduğunu söylemişti. 

Ekip önderine kadın elemanı neden tercih ettiğini sorduğumda “Pursaklar Bölgesi’nde 

yapılan ‘perdeli düğün’lerde (yani düğün salonu ortasından perde ile erkek ve kadın 

bölümüne ayrılır), kadın bölümünde rahat çekim yapılabilmesi için kadın eleman 

gerekiyordu” yanıtını almıştım. 

Düğün fotoğrafçısı ne kadar usta olursa olsun düğün salonu şartlarında başarılı veya 

sanatsal bir fotoğraf çekmek mümkün değildir ve çoğu fotoğraf karanlık veya renklerin 

sertliği açısından kötü çıkarlar. Fotoğrafçıların bunu birkaç nedene bağlamaktaydı. Düğün 

salonunun fotoğraflarına olumsuz etkilenen ilk faktör – ışık; ikinci ise – misafirlerin 

hareketliliğidir. Düğün salonları kapalı ve sönük aydınlatma şartlarında gerçekleştiği için 

fotoğrafçı ışık sıkıntısı yaşar ve fotoğrafı çekerken çok güçlü fotoğraf flaşı kullanır. Ondan 

fotoğraflarda ön planda duranlar çok aydınlatılmış olup arka plan çok karanlık çıkar. Düğün 

esnasında fotoğrafçı sabit olmayan insanların fotoğrafı çekmeye çalışır. Misafirler, salona 

geldiği an hareket halinde olur: yürür, konuşur, dans eder, bir şey yer-içer veya yapar. Bu 

yüzden fotoğrafçının güzel kare yakalaması da çok zor olur. Ve fotoğrafların kalitesini 

etkileyen bir başka faktör de – misafirlerin fotoğraf çekilmeyi istememesidir.  
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Araştırma sürecinde salon düğününde karşılaştığım kitlenin fotoğrafa karşı inanılmaz 

bir çekingenliği olduğunu düşünmeye başladım. Düğünde çekilen fotoğraf bir sanat veya bir 

hatıra olarak değil, sanki bir mecburiyet gibi algılanır ya da o düğünde bulunanları 

belgelemek için kullanılır. Bu sebeple fotoğraftaki insanların ifadeleri bana hep biraz donuk 

ve duygusuz gelmiştir.  

Akıllı telefonlar devreye girdiğinden beri fotoğraf çekmek daha önemsiz ve rutin bir 

faaliyet haline dönüştü. Üstelik telefondan her an çekilebilir olan bu fotoğraflar anında sosyal 

medyada paylaşılabiliyor. Fotoğrafçılık kolaylaşınca insanların şahsi uzam ve özel hayatının 

sınırları da aşındı. Artık fotoğrafı çeken kişi fotoğrafı çekilenin özel hayatına girip, bu 

insandan izin almadan onun özel hayatını, belki gizlemek istediği tarafları toplumla 

paylaşabilir hale geldi. Buna rağmen profesyonel fotoğraf makineleri, cep telefonlarından 

daha da ürkütücü gelebiliyor insanlara. Büyük, siyah, korku ve tehdit unsuru bir alettir. 

Maalesef insanlar, doğal, güzel, estetik ve yapmacıksız bir karenin fotoğrafçının bir başarısı 

olduğunu düşünmezler. Çoğu insan fotoğraf çekiminde kontrolsüz bir durum gördüğü için 

kendisini bu durumda son derece korunaksız hisseder. Bu yüzden fotoğrafçının ne zaman ve 

neyi çektiğini, fotoğrafı kimin göreceğini veya nerede kimlere gösterileceğini bilmek ister. 

Komik bir pozda veya komik bir durumda çok az insan fotoğraflanmak isteyecektir. 

Gözlemlediğim kadarıyla insanların fotoğrafa karşı tavrı, yaşa göre değişebilmektedir. 

Fotoğraf çekmeye karşı nötr insan yok; fotoğraf çekilmek ya sevilir ya sevilmez. Genç kuşak 

daha kolay ve severek fotoğraf çektirir, yaş arttıkça insanlar fotoğraf çektirmeyi daha zor 

kabul eder. Fotoğraf çekiminde uç noktada bulunan iki kategori olduğunu söyleyebiliriz: 

çocuklar ve yaşlılar (aile büyükleri). Çocuklar, kameraya karşı daha doğaldılar ve isteyerek 

poz veriyorlardı. Hatta üç yaşından daha büyük olduğunu tahmin ettiğim çocuklar fotoğraf 

çekiminin farkında olup fotoğrafçıyı salonda uzaktan görünce poz vermeye hazır 

bekleşiyorlardı. Fotoğraf çektirmeyi çok seven çocuklar, fotoğrafçının peşine düşer ve 
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fotoğrafçıya fotoğraflarını çektirebilmek için adeta dilenerek onu bir gölge gibi her yerde 

takip ederler. Çok yaşlılar (nineler ve dedeler) yeni fotoğraf teknolojisine kuşkuyla bakarlar 

ve fotoğraf çektirmeye pek sıcak bakmazlar. En iyi ihtimalle genç çiftin yanında durup bir iki 

protokol kare çektirip hemen yerlerine çekilirler.  

Orta yaştaki büyükler ve gençler, fotoğrafa karşı daha tarafsızdır. Orta yaştaki insanlar 

hatıra olsun düşüncesiyle birkaç kare fotoğraf çekilmesini kabul ederler. Gençler de benzer bir 

şekilde fotoğraf çekilmesine itiraz etmezler. Düğün fotoğraflarında insanlar tek değil ya çift 

veya grup halinde çekilirler. Bu kişiler; pistte slow dans eden çifter, aynı masada oturanlar 

aile ve aile arkadaşları v.s. olabilir. Sadece çocuk fotoğrafları tek olabilir, o da eğer çocuğun 

kardeşi yoksa. Şayet varsa, bu durumda da çocuklar kardeşleriyle birlikte fotoğrafta yer 

alırlar. Neticede fotoğraf bir nevi kanıttır – düğünde bulunma ve birlikte olunduğuna dair bir 

kanıt. Düğün fotoğrafı sanat eseri veya hatıra karesi değil de daha çok bir belge niteliğindedir.  

Düğün salonundaki fotoğrafçı fotoğraf çekerken, ilk olarak karedeki insanların nasıl 

görüneceğini değil; hangi müşterinin bu fotoğrafları satın alıp almayacağını düşünür. Bu 

yüzden potansiyel olarak fotoğrafı satın alabilecek müşteriyi çok net görüp takip eder. 

Onlardan gelinlik ve damatlık giydirilen bir-iki yaşındaki, konuşmayan ama yürüyebilen 

çocuklar; sonra özelikle dokuz- on iki yaşlarındaki güzel elbiseler giymiş kızlar; yeni evlenen 

(genç) çiftler ve düğün sahibinin akrabaları.   

Fotoğrafçı düğün boyunca fotoğraf çeker ve bu fotoğrafları kendi içinde ikiye 

ayırabiliriz: mutlak fotoğraflar (düğün paketine dahil olan otuz veya kırk poz) – çiftin giriş ve 

ilk dansı, takı merasimi ve pasta kesme, tebrikler ve kutlama töreni; ve serbest fotoğraflar 

(düğün çıkışında satılacak fotoğraflar) – çiftin ilk dansından sonra herkesin piste çağırıldığı 

dans, düğün başlar başlamaz bütün misafirlerin geldiğinde ama düğünün henüz hız almadığı 

ve misafirlerin sağ sol köşelere dağılmadığı, annelerin uzun zamandır göremediği akrabaları 

ile dedikoduya daldığı zaman çocukların pisti işgal ettiği zamanlar fotoğrafçılar için en 



167 

 

verimli ve en önemli zamandır. Özellikle evlenen çiftin ilk dansının arkasından yapılan dans 

düğün sahibinin akrabalarının piste çıktığı danstır. Bu dans müziği çalarken fotoğrafçı ne 

kadar çok iyi ve nispeten başarılı fotoğraflar yakalarsa o kadar iyidir çünkü en çok satılan 

fotoğraflar dans ederken çekilenlerdir. Her çift fotoğraf çektirmeye karşı olmayabilir, belki de 

çift fotoğraf çektirirken paparazzinin önünde duran ünlüler gibi hissederler. Fakat ‘bizi de 

çek’ diyen veya severek fotoğrafını çektiren bir çifti düğün salonunda bulmak fotoğrafçı 

açısından pek de kolay değildir. Fakat fotoğrafçılar, kendi işine alıştığı için fotoğraf çektiren 

insanların düşüncelerine veya o an insanların fotoğraf çektirmek isteyip istemediklerine pek 

de aldırmazlar. Düğün salonunda beğenilip satın alınabilecek bir fotoğraf çekebilmek için 

sürekli fırsat kollarlar. Dans eden çiftlerin başarılı bir pozunu yakalayabilmek için fotoğrafçı, 

fotoğraf makinesinin deklanşörünü şaklatıp dans eden çiftler arasında kayarak aralara 

ilerlemeye devam eder. 

 

Resim 62: Dans eden çifti çeken fotoğrafçı 

Fotoğrafçının gözünde satılma ihtimali en yüksek fotoğraflar arasında çocuk 

fotoğrafları yer almaktadır. Bütün misafirlerin geldiği ama eğlencenin henüz tırmanmadığı ve 

tabiî ki çocukların kıyafetlerinin henüz kirlenmediği ilk saatler, onları fotoğraflamak için en 
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uygun zamandır. Çocuklar büyüklere göre fotoğraf olayına daha ılımlı bakarlar ve istisnalar 

dışında genelde zevkle ve severek poz verirler.  

Düğünde eğlencenin dozu artmaya başlayınca, fotoğrafçı masadan masaya dolaşmaya 

başlar. Geç gelen veya küçük çocuğu olduğu için pek fazla piste çıkmayan çiftler ve akraba 

grupları fotoğrafçı için ideal hedeftir. Fotoğrafçı, düzenli olarak, hiçbir masayı atlamadan 

masadan masaya dolaşarak salonun altından asma kata doğru giderek fotoğraf çeker. 

Çiftin salona girişiyle beraber, fotoğrafçı misafirlerden ayrılıp evlenen çiftinin yanında 

pozisyonunu alır. Çiftin salona girişi, pistte yaptığı ilk dans, misafirlerin dans etmesi v.s. gibi 

önemli anları yakalamaya çalışır. Fotoğraf çekerken sadece misafirlerin kendisini değil, 

misafirler gelin-damat ile dans ederken veya yanındayken fotoğraf karelerini çekmeye çalışır 

çünkü bu tarz fotoğraflar daha yüksek bir ihtimalle satın alınmaktadır. 

Düğün fotoğrafçısının ne kadar yoğun olacağı düğüne bağlıdır. Bazı büyük düğün 

salonlarında birden fazla fotoğrafçı olur. Aslında fotoğrafçı hiçbir zaman tek başına çalışmaz. 

Aslında her zaman fotoğrafla uğraşan bir ekip var çünkü düğündeki her iş gibi fotoğrafçılık da 

çabuk ve etkili yapılmalıdır. Fotoğrafçıların iş yoğunluğu düğünün başlangıcına, misafirlerin 

en kalabalık olduğu zamana denk gelir. Dolaysıyla bir fotoğrafçı evlenen çift ile ilgilenirken; 

diğeri misafirlerin fotoğraflarını çeker, aynı zamanda acemi (çırak) fotoğrafçı, çekilmiş 

kareleri alıp yan tarafta bulunan sözleşmeli fotoğrafçı salonunda fotoğrafları bastırarak 

salonun girişindeki standa asar. Böylece düğünün ortasında, henüz en önemli takı ve pasta 

törenlere geçilmeden fotoğrafların bir kısmı hazır olur ve satışa sunulur.  
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Resim 63: Fotoğraf standı 

 Resim 64: Misafirler fotoğraf seçerken. 

Satış standına fotoğrafların gelmesinin ilk habercisi heyecanla mekik gibi 

koşuşturmaya başlayan çocuklar olur. Çocuk kendi fotoğrafını görünce satın alınmasını ister; 

fakat fotoğrafçı parayı görmeden fotoğrafı vermez çünkü fotoğraf satışına bakan kişi çocuğa 

parayı almadan büyüklere göstermek üzere fotoğrafı verirse, parayı da fotoğrafı da bir daha 

geri alamayacağının farkındadır. Bu durumu görüştüğüm fotoğrafçılardan birinin sözleriyle 

ifade etmek gerekirse: “Yoğun ve kalabalık bir düğünde fotoğrafı alan çocuğu o karmaşada 

bulmak samanlıkta toplu iğne aramaya benzer”. Yine de fotoğraf işi ile uğraşanlar şunu çok 
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iyi bilirler; eğer çocuğun ailesi düğün eğlencesine çok dalmışsa, çocuğa istediği parayı 

vererek fotoğrafı kendisinin almasına izin vereceklerdir, keza çocukla ilgilenen bir aile bireyi 

varsa çocuk onu bir şekilde fotoğraf standına götürerek eninde sonunda fotoğrafı aldırtacaktır.  

Düğün fotoğrafları çok kaliteli (renk, kontrast, poz ve ışık ayarı anlamında) olmamakla 

birlikte yüksek sayılabilecek bir fiyatla satılır. Ama düğüne bir nevi bayram gözüyle bakıldığı 

için bu fiyata razı olunur. Seçilen fotoğraf, kalın A4 ebat kâğıdı ortadan katlanarak 

oluşturulan zarfa konulur. Bu beyaz zarf üzerinde, gümüşten ‘mutluluk dileriz’ türünden 

yazılar bulunur. Dosyanın köşesinde fotoğrafı sabitlemek için iki veya dört, karşılıklı yarık 

bulunur. Bu yarıklara fotoğrafın köşeleri sokularak fotoğraf sabitlenir. Fakat genelde hiçbir 

fotoğraf oraya yerleştirilemez çünkü ya fotoğrafın boyutu yarıklara uymaz ya düğün telaşında 

fotoğrafların yerleşmesiyle uğraşan olmaz. 

Fotoğrafların bir kısmı-gelin damat ile beraber aynı karede yer alan davetlilerin 

resimleri- hemen bastırılıp satışa sunulur. Fotoğraf standı düğün salonunun çıkışında bulunur. 

Böylece salondan çıkan her misafirin fotoğraf standının önünden geçmesi dolayısıyla kendi 

fotoğraflarını görmesi garantilenmiş olur. Fotoğrafçıların müşteri yakalamak için kullandığı 

bir başka taktik ise fotoğrafları doğrudan misafirlerin oturduğu masaya getirmektir. Bu taktiğe 

özelikle fiyat ortalamasını nispeten yüksek tutan düğün saraylarında rastlanmak mümkündür 

çünkü bazı misafirler kalkıp fotoğrafları almaya üşenebilir veya düğün eğlencesine dalıp 

fotoğraf almayı unutacaktır; oysa masaya kadar getirilen fotoğrafları hele de tanıdıkların 

yanında reddetmek konusunda zorlanacak ve nihayetinde satın alacaktır. Hele fotoğraf bir 

çocuğun veya gencin eline geçerse fotoğraftan ayrılması daha zor olacaktır. Nitekim 

düğünlerde gözlemlediğim kadarıyla, türlü ısrarlarla fotoğrafları aldırmakta muvaffak 

oluyorlardı. 

 Düğün salonunda başarılı bir fotoğrafçı olmak için düğün salonuna gelen insanların 

beğenileri hakkında fikir sahibi olmak gerekmektedir. Fotoğrafları çekerken ve onları satarken 
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potansiyel müşteriyi tespit edebilmek çok önemlidir. Fotoğrafçı ailenin en zayıf halkasını 

bulup bütün gücü ile ona odaklanır. Bu zayıf halka; yeni evlenen çift, kalabalık ailenin 

şımarık kızı ve ona hayır diyemeyen baba, genç bir ailenin yeni yürümeye başlayan çocuğu ve 

içinden gelinin mutluğunu kıskanan küçük kız kardeş ve kız arkadaşları olabilir. Fotoğrafçı ne 

kadar doğru kişi yakalayıp fotoğraflarını çekebilirse, bu fotoğrafları satma şansı da o denli 

fazla olur ve günü kârlı kapatır. 

Düğün salonunun fiyatı, kırk adet düğün fotoğrafını ihtiva eder. Bu kırk adet fotoğraf 

gelin ve damadı içeren fotoğraflardır. Genç çiftin, düğün salonuna girişi, ilk danstan salondan 

ayrılışlarına kadar çekilen fotoğraflar arasından kırk kare seçme hakları vardır. Düğün 

fotoğraflarının arasında bulunan en bildik ve olmazsa olmaz kareler: gelinin ve damadın 

arabadan indiği an; gelin ve damat gelin odasında düğünü beklerken; gelinin ve damadın 

salona girişi ve ilk dansı; gelin ve damat ‘gelin’ masasında otururken; gelin ve damada takı 

merasimde takı takılırken; takı töreninden sonra akrabalarla toplu fotoğraflar; gelin ve damat 

pasta keserken ve gelin ve damat Ankara havası dans ederken çekilmiş olanlardır.  

Düğün fotoğrafları sadece mutluk hatırası değil, onlar misafirlerin düğüne katılma 

belgesidir de. Kuşkusuz en çok kayıt altına alınma ihtiyacı duyulan an – takı merasimidir. Bu 

merasimi kayıt altına almak hem kameramanın hem de fotoğrafçının işbirliğini gerektirir. 

Fotoğrafın videodan en büyük farkı, video kaydının hareketi ve eylemi gösterme özelliği 

varken fotoğrafların sadece anlık bir durumu göstermesidir. Fakat düğünden sonra gelen 

misafirlere gösterilen veya aile mirası olarak saklanan fotoğraflar düğün sahipleri açısından 

tarihi bir belge kadar önemlidir. Takı takıldığında ne kadar kalabalık olduğu, hangi tarafa 

(geline mi damada mı) daha çok takı takıldığı ve törenin bitişinde her gelen aile veya arkadaş 

grubuyla fotoğraf çekilmesine dikkat ve önem gösterilir. Fotoğraf albümü, yeni kurulan 

ailenin başlangıcının simgesi olur. Bu değerli kırk fotoğraf için ayrı, taşlı, süslü bir fotoğraf 

albümü satın alınır. Düğünden sonra video kaydı belki bir kere (kimin ne kadar takıldığında 
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defterine yazarken) izlenir, fotoğraflar ise büyük şefkat ve gururla saklanır ve eve gelen her 

misafire gösterilir.  

 

3.3.5.2. Kameraman ve Düğün Videosu 

Düğün salonuna ödenen para, kırk adet fotoğrafın dışında düğün videosunu ihtiva 

eder. Bu video müşterinin isteğine göre CD veya kaset şeklinde hazırlanıp yaklaşık iki-üç saat 

süren düğünün özetidir. Eskiden, kayıt teknolojisinin herkesin sahip olduğu bir teknoloji 

olmadığı zamanlarda, video ve fotoğrafların ayrı bir yeri vardı. Şimdiki gibi gündelik, sıradan 

bir iş değildi, daha özel ve önemli olarak algılanırdı. Fakat eskiye kıyasla günlük fotoğraf ve 

videoya karşı duygular körleşmişse de; düğün kayıtlarının hala görece önemli sayıldığı 

gözlemlenmektedir. 

Fakat kanımca fotoğraflar hala duygu taşıyan bir kayıt çeşidi olup; video kaydı daha 

nesnel, pratik amaçlarla kullanılan bir gereçtir. Bazı düğün fotoğraflarında yer alan ani duygu 

ve hayat lâhzaları, videodaki monoton, dakikalarca süren görüntülere karşı daha samimi ve 

doğal görünmektedir. Fotoğraflar, bir mutluluk anını tekrar tekrar hatırlamak için fotoğraf 

albümü haline getirilir; video ise bir (en çok iki) kere izlenip bir rafa sürgüne gönderilip orada 

hayat boyunca nesnesel bir kanıt olarak beklemek zorunda bırakılır. Peki, düğün videosu 

neyin ispatı olabilir ve eğer fotoğrafın ani yaşanan duyguları ebedileştirmek gibi bir vazifesi 

varsa, videonun ne tür bir vazifesi vardır? İlk olarak video, ani bir olayı gösteren fotoğraflara 

karşı bir süreci gösteren kayıtlardır. Fotoğraf ise bir anı gösterir. Öncesinde gelen bir olayın 

sonucunda yaşanan sadece tek bir an o fotoğrafta gözükür. Bu yüzden de fotoğraf yoruma 

daha açıktır. Video ise canlı bir hayatın ve o anda yaşanan duyguların bir simülakrı olarak 

kalmaktadır.  

Simülakr, gerçeklik olarak duyumsanmayı arzulayan görünümdür ve bu sanallıkla 

gerçeğin ortadan kaldırılması kaçınılmaz hale gelecektir. Çünkü simülakr, gerçeğin kendisine 
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dönüşmeye adayıdır. Bir simülakr, gerçeği olmadan, tek başına bir gerçeklik olarak 

modellenebilir. Aynı zamanda, modellendiği bir üst gerçekliği temsil eden ölçüdür ve bir 

şeyin gölgesi değildir
67

. 

Yaşanan mutluğu kaydetmek amacıyla yaratılmış düğün videosu sonrasında yoklama 

listesine benzer bir kayda dönüşmüştür. Artık düğün videosunun ana amacı düğündeki coşku 

ve mutluğu kaydetmek değil; kimin gelip gelmediğini, düğünden memnun kalıp kalmadığını, 

servisin gerektiği gibi yapılıp yapılmadığını kaydetmektir. Fotoğrafçılardan öğrendiğim bir 

diğer bilgi de videonun en önemli işlevlerinden biri de, takı töreninde kimin ne taktığının 

kayda alınması ve bu şekilde bir sonraki düğünde alacak ve vereceklerin tespit 

edilebilmesidir. 

Fakat video sadece bu maksatla çekilmiş olsaydı daha kısa ve veciz olurdu. Ancak 

saatlerce süren düğün videoları hem duyguların (dans, mutlu yüzler veya o anda yaşanan 

duygular) kaydedilmesi hem de gereken takip ve denetim (misafirler ve takılar) amaçları 

güderken duygusal tarafından da eninde sonunda taviz vermek zorundadır. Düğün 

kameramanı düğünün duygusal tarafını fotoğrafçılara bırakıp, düğünün görsel bir raporunu 

hazırlanmaya odaklanır. Belki de bu sebeple kameraman fotoğrafçı ile kıyaslandığında daha 

ciddi ve resmidir. Misafirlerle asla şakalaşmaz. Resmi törenlerde bütün misafirlerin önünde 

durup, misafirlerin manzarasını kapatıp kapatmadığını düşünmeksizin kameranın önüne geçen 

kişiyi başka yere kaydırır. Kameraman kendisini önemli bir görevi yerine getiren bir eleman 

olarak görür. Bu yüzden misafirlerin coşkusunun, o an yaşanan ve her an değişebilir 

duyguların peşinde koşmaz, belli noktalara odaklanır çünkü kamera kaydı artık bir takip 

sistemine dönüşmüştür. 

Araştırma süresince fotoğrafçılarla konuşmam ve ortak dil yakalamam hiç de zor 

olmamasına rağmen kameramanlar ile samimi bir sohbet ortamı yakalamam nadirdi. 

                                                           
67

 Jean Baudrillard, “Baştan Çıkarma Üzerine”  (1988) Çev:A.Sönmezay, 1.Baskı. İstanbul:Ayrıntı, s.77. 
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Edindiğim çoğu bilgiyi ya kameramanları gözlemleyerek ya da çaktırmadan takip ederek elde 

edinebildim. Kameraman da fotoğrafçı ve diğer salon çalışanları gibi kendi işini yapan 

insandır. Fakat fotoğrafçılar misafirlerle şakalaşır ve gülüşürken; kameramanlar omzunda 

bazuka taşıyan bir Terminatör gibi hiç gülümsemeden düğünün ortasında çekim yaparlardı.   

 Resim 65: Masalar arasında dolaşan kameraman 

Kameraman, masadan masaya dolaşarak her misafiri ayrı ayrı kaydederek kimin gelip 

gelmediğini (ailecek veya ayrı olarak), aynı zamanda masada bulunan ikramın eşit olarak 

dağıtılıp dağıtılmadığını da kaydeder. Dans edenlerin kimler (hangi ailenin bireyleri veya 

dans edenlerin kimin – damat mı gelin mi – tarafından olduğunu) olduğunu ve bu kişilerin 

gelin damada karşı takındıkları tavrı da kayda alır. Ayrıca gelinin ve damadın ailelerindeki 

genç bireylerin düğünde nasıl davrandıklarını da kaydedeceği için sonradan bu davranışların 

eleştirilmesinin ve yorumlanmasının da delili olur. Düğün esnasında tatsız bir olay (kavga, 

tartışma veya çekişme) yaşanırsa, düğün videosu ilk inceleme kaynağıdır.  

Takı merasimi çekimi – görüntülü borç defteri  

Kameraman düğünü çekerken mobil ve hızlı olmalıdır. Düğün boyunca sadece takı 

merasimi sırasında bir yere sabitlenecektir. O da düğünün belki de zirvesi olan takı 

merasimidir. Bu esnada sahnenin arkasından veya mutfaktan bir masa getirilir ve dans pistinin 

tam ortasına kurulur. Bu masanın arkasında veya yanında misafirlere bakacak şekilde gelin ve 
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damat durur. Bütün misafirler takı takmak için upuzun bir kuyruğa girerler. En yakın (anne, 

baba, kardeş) akrabalardan başlayıp en uzak misafirlere kadar böylece gider. Herkes sırayla 

birer veya ikişer aile temsilcisi olarak sahneye çıkar, takıyı takarak tebrik edip giderler. Fakat 

misafirler takı takma telaşı içerisinde sahneye ne zaman çıkmaları gerektiğini kestiremedikleri 

için bir anda sahneye doluşurlar ve bu da kuyruğun hiç bitmeyecekmiş gibi uzamasına ve 

pistin adım atamayacak kadar kalabalıklaşmasına neden olur. 

Bu telaşe içerisinde, kimin neyi taktığını ‘çaktırmadan’ takip edebilmenin tek yolu 

kamera kaydıdır. Belki de bu yüzden düğün videosunun en kritik kısmıdır. Kameraman, 

tripodunu masanın ön köşesinin hizasına kurar. Kamerasını da misafirlerin başı üzerinden 

çekim yapabilecek bir açıyla yerleştirir. Takı merasiminin başlanması ilan edildikten sonra 

video kaydı için de yüksek sesle hatırlatmada bulunulur. Bu şekilde bir hatırlatma ile 

misafirlerin pistte kalabalıklaşarak kameranın görüntüsünü kapatmamaları sağlamaktır. İlk 

önce gelenler sıra oluşturmaya çabalarlar ama sonradan sıra bozulur ve düğün sunucusu (takı 

takıldığında kimin ne kadar takıldığında anonsu eden kişi) misafirlerin, kameranın 

görüntüsünü kapatmaması için kalabalık yaratmadan sıraya girmeleri konusunda bir uyarı 

daha yapar. Bu uyarı ilk önce faydalı olsa da birkaç dakika içinde sıra tekar bozulacaktır. 

 

Resim 66: Kameraman, tripodunu masanın ön köşesinin hizasına kurar 
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Anons yapan kişinin ana vazifesi pistteki kaos ortamının önüne geçmek ve takılanın 

anonsunu yaparak kim tarafından ne takıldığını salondakilere duyurmaktır. Büyük düğün 

saraylarında arkada oturan misafirlerin pistte gerçekleşen olayı izleyebilmesi için video çeken 

kameradan projektör yardımıyla geniş beyaz ekranda canlı yayın yapılır. Düğün salonunun iç 

tasarımı ve şekline göre sahnenin yanında ya da karşısında beyaz ekran açılır. Düğün 

başlamadan önce de gelen misafirlerin sıkılmaması için bu ekranda barkovizyon gösterilir. 

Barkovizyonda, gelinin ve damadın nişanları ve öncesinde çekilmiş çocukluklarına kadar 

giden fotoğrafları, kısa videolar veya tanışma hikâyeler de gösterilmektedir. Takı merasimi 

esnasında da bu sayede salonun en dip köşelerinde oturanların bile takı merasimini hem 

duyarak hem de görerek takip etmesine olanak sağlanmış olur. 

Pasta üzerinde para – cömertlik ve cimrilik kaydı 

Takı merasiminin ardında sıra düğün pastasının kesilmesine gelir. Pasta kesme töreni 

takı merasimine göre daha neşeli ve coşkulu geçer. Takı takan yetişkinlerin ardından bu kez 

de çocuklar ve meraklı gençler pisti doldurur. Kameraman pastanın çıkışını, kesilmesini ve 

gelinin-damadın birbirine pastadan birer lokma yedirmesini videoya çeker. Ama ondan da 

önemlisi pastanın üzerine kimin ne kadar para taktığını kaydeder. Pastanın üzerine takılan 

paralar akrabalar tarafından takılır ve bahşiş olarak salonda çalışanlara gider. Düğün 

esnasında pasta kesimi açık artırmaya dönüşür. Eğer az para takılıyorsa, sunucu misafirleri 

gaza getirerek ortamı kızıştırır ve gelin-damat taraflarını yarışa zorlar. Kenarda ilgisizce duran 

dayı, amca ve enişteleri çağırıp onların pastaya ne kadar para taktığını duyurur. Karşı (gelin 

veya damat) tarafa cimri görünmek istemeyen akrabalar istemeyerek de olsa pastaya para 

takarlar. O esnada kameraman her adımı her anı her hareketi kaydına alır. Düğün videosu 

alındıktan sonra videoyu izleyen gelin-damat (artık meşru kabul edilmiş karı koca) ve 

akrabaları, kimin akrabasının cömert, kimin akrabasının cimri olduğu konusunda dedikodu 

yapar ve şakalaşırlar. 
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 Resim 67: Pasta maketin üzerinde takılan paralar 

 

Danslar – kimin tarafı daha coşkulu kaydı 

Düğün müzikli bir organizasyondur ve şayet düğün mevlütlü değilse
68

 dans, düğünün 

ayrılmaz bir parçasıdır. Dans bir fiziksel aktivite veya gösteri olmakla birlikte bir performans 

ve bir iftihar gösterisi ve evliliğin onaylandığının dışavurumudur. Dans sadece zevk almak 

için değil, kendini göstermek, kimin hangi aileye ait olduğunu, ailenin ne kadar kalabalık, 

köklü ve önemli olduğunu göstermek için de yapılır. Düğün esnasında halay ve Ankara oyun 

havasının yanı sıra ailenin yöresel müziği de çalınır. Aile büyükleri (amca, dayı, dede) 

sahneye davet edilir.  Gelin ve damat taraflarının aile büyükleri ayrı ayrı sahneye alınır. 

Onların bütün dansları kameraya kaydedilir. Düğünden sonra video kaydı izlenirken kimin 

tarafından ne kadar çok misafir geldiği ve misafirlerin nasıl eğlenip davrandığı böylelikle 

tespit edilir.  

                                                           
68

 Mevlütlü Düğün – hoca tarafından okunan mevlüt ile yapılan dini düğün organizasyonudur. Bu tür düğünlerde 

alışagelmiş düğün müziği olmaz. Bir hoca kuran okur ya da ilahiler çalınır. Mevlütlü düğün ailenin isteği 

olmakla birlikte düğün öncesi damat ya da gelinin yakınlarından birinin vefat etmesi durumunda tercih edilir. Bu 

nedenle düğünde müzik olmaz ve dans edilmez. 
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Resim 68: Halay çekenleri çeken kameraman 

 

3.3.5.3. Müzisyenler ve Müzik  

Müziksiz düğün – düğün değildir. En azından gittiğim düğünlerde hiç görmedim ve 

duymadım. Dolaysıyla düğünün ayrılmaz ve önemli parçalarından biri müzisyenler ve müzik 

ekibidir. Salon düğününde iki tür müzisyen çalışır: İlki, salonda daimi bir eleman olarak 

çalışan orgcu, diğerleri de salona ait olmayan dışarıdan sözleşmeli olarak gelen ‘misafir’ 

sanatçılardır. 

3.3.5.3.1. Salonun Orgcusu ve Seçmeli Müzik  

Her salonda sahneye, ses sistemine ve ışığa bakan bir eleman bulunmaktadır. Düğün 

salonu büyük ve birkaç salonu içeriyorsa bu işle uğraşan iki-üç kişilik bir ekip vardır. Biri ses 

ve ışık (yani teknik işler) sisteminden sorumluyken, org çalan diğer kişi de müzik ve fon 

müziklerinden sorumludur. Salon küçük ise bütün sahne işlerini (ses, müzik, ışık) tek bir kişi 

yapar. Bu kişi hem ışık ayarlarını yapar, hem org çalar hem de sunuculuk yapar. Küçük düğün 

salonlarında elemanlar birkaç görevi birden üstlenmek durumundadır. Misal düğün esnasında 

org çalan kişi, düğün başlamadan önce ses sistemini ve sahne ışıklarını ayarlar. Düğünde org 
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çalıp şarkı söylerken yeri geldiğinde de sunuculuk da yapar. Orgcu org çalarken ışık kapatma-

açma ve değiştirme gibi işlerle şef garson veya salonun yöneticisi de ilgilenebilir. Sahnede 

‘misafir’ sanatçı varken; orgcu tekrar ses, ışık v.s. işlerine bakar.  

Düğün salonlarında bütün personel gibi orgcunun da birkaç görevi vardır. Bunlar 

arasında, düğün esnasında çalan fon müziğini ayarlamak, sanatçı ara verdiğinde boşluğu 

doldurarak org çalarak şarkı söylemek, sahneye çıkan sanatçıyı tanıtmak ve en önemlisi de 

düğün boyunca sunuculuk yaparak düğündeki akışı takip ve kontrol etmektir.  

 

Resim 69: Salonda çalışan orgcu  

Düğüne eşlik eden müziği salondaki sanatçı (orgcu) belirler. Düğün salonu 

ayarlandıktan sonra çift sadece üç şarkı seçer: Çiftin salona giriş müziği, ilk dans müziği ve 

pasta kesme müziği. Çiftin özel bir isteği yoksa orgcu elinde var olan şarkıları kullanır veya 

çifte sezon modasına uygun popüler şarkılardan birkaç seçenek sunabilir. 

Küçük eski usul düğün salonlarının repertuarında çoğunlukla Türkçe şarkılar 

bulunmakta olup düğün saraylarında hem Türkçe hem de yabancı dillerden şarkılar çalınır. 

Seçilen müzikler düğün sahibi ve çevresinin zevkini ve beğenisini yansıtır. Bu durum, Ayna 

Düğün Sarayı sahibi ile konuşurken bana şu şekilde aktarılmıştı: ‘Gelenlerin kültürü yüksek 

ise yabancı şarkıları ister, düşük ise hiç seçmeden o sene en popüler Türk şarkıları çaldırırlar’. 
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Gözlemlediğim kadarıyla, daha standart, düğün salonu hizmet paketinin dışına çıkmayan 

düğünlerde Türk pop ve Türkçe sözlü müzikler istenir ve çalınır. Daha özgün ve 

kişiselleştirilmiş bir düğün yapmak isteyen çiftler ya yabancı müzikleri ya da kendi 

belirledikleri müzikleri getirerek çalınmasını isterler.  

Şarkı ve müzik konusunda düğün sahipleri farklı derecelerde hassasiyet gösterirler. 

Ama genellikle müzik ile gelin uğraşır. Müziği seçerken çoğu gelin Türkçe şarkılara öncelik 

verir çünkü şarkıyı salondaki herkesin anlaması tercih edilir. Gelin tarafından seçilen bu 

şarkılar, genellikle sonsuz aşkı ve sadakatı anlatmaktadır. Gelinler şarkı sözleri yolu ile bir 

mesaj vermeye çalışırlar. Bu nedenle de gelinin seçtiği şarkının ayrı bir önemi ve anlamı 

vardır. 

 

Birinci seçmeli müzik: çiftin salona girişi 

Misafirlerin toplandığından emin olduktan sonra, evlenen çift gelin odasından çıkıp 

salonun ortasından geçerek sahneye geçer. O anda çalan müzik çok epik, neşeli bir tonda 

çalan orta hareketli bir müzik olur. Araştırdığım düğün salonlarının yarısı, genelde giriş için 

aynı müziği kullanırlardı. Çalan müziğin adını sorduğumda hiç kimse bana cevap veremedi. 

İnternette bu müziğin bulduğumda özel bir ismi yoktu ve “Düğün Salonu giriş müziği” veya 

“Pasta müziği”
69

 olarak geçerdi. Fakat bazı düğün sarayları bu müzik diğer salonlarında sıkça 

çalındığı için başka şarkılar kullanmaya tercih ederlerdi
70

. Alternatif olarak beğenilen 

müzikler ünlü yabancı filmlerin (Star Wars, Karayip Korsanları) tema müzikleri ve sezonda
71

 

popüler olan pop şarkılarıdır (Don Omar, Mustafa Ceceli, Tarkan v.s.). Çoğunlukla seçen 

kişinin bu müziklerin nereden geldiğinden haberi yoktur, müzikler salon sanatçısının 

bilgisayardaki müzik listesinden seçilir. Salon sanatçılarının ellerindeki müzik listesi ise 

                                                           
69

 http://www.youtube.com/watch?v=fJnpyOcmpUs 
70 Başka giriş müziği versiyonlarına göz atmak için:  

  https://www.youtube.com/watch?v=xRySI4WhXy0&index=2&list=RDfJnpyOcmpUs  
71 Araştırma yapıldığı 2013-2014 döneminde 
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aşağıya yukarı hep aynıydı, çünkü yeni çıkan şarkıları kendi aralarında paylaşıp birbirlerinin 

listelerini takip ediyorlar. Ayrıca sanatçılar bu müzikler için kendileri bir kısa isim 

oluştururlar ve gittikçe hiç kimse müziğin orijinal ismini bilmez olur. Genelde bu isimler şarkı 

sözünün ilk satırından veya nakaratın ilk kelimelerinden oluşturulur. Müzik için ortak bir isim 

oluşmamışsa kendi aralarında şu türden ifadelerle müzik üzerinde anlaşılmaya çalışılır: “Ya, 

bu yavaş ama fanfarlı müzik var ya...” 

Araştırma yaptığım dönemde en popüler giriş müziği olarak aşağıdaki şarkılar 

kullanılmaktaydı:  

 Her salonda bulunan ve en çok tercih edilen fon müziği
72

   

 Don Omar - Danza Kuduro ft. Lucenzo 

 Star Wars – filmin ana müziği 

 Karayıp Korsanları – filmin ana müziği 

 Mustafa Ceceli – Deli Gönlüm  

 Tarkan – İşim Olmaz 

 

İkinci seçmeli müzik: çiftin ilk dansı 

Giriş müziğine çok fazla ilgi gösterilmese ve salonda çalışan orgcunun tercihine 

bırakılsa da, ilk dans şarkısı çift tarafından özenle seçilir. Bu müzik ile çift misafirlere ve 

birbirlerine bir mesaj gönderme kaygısı taşırlar. Bu şarkı en romantik, en güzel şarkı olarak 

anlamlandırıldığı için yıllar sonra “bizim şarkımız” olarak da hatırlanacaktır. Dolaysıyla 

genelde yavaş, ağlak, sonsuz aşk ve sadakate göndermeler yapan Türkçe bir şarkı tercih edilir.  

Şarkılar düğünden düğüne dolaşır. Gelin, arkadaşının düğününde duyduğu ve 

kendisini duygulandıran şarkıyı kendi düğününde de ister. Böylece her sezonda gözde bir 

                                                           
72 http://www.youtube.com/watch?v=fJnpyOcmpUs   
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şarkı ortaya çıkar. Bazı şarkılar bir iki sezon popüler olup sonra unutulup gider (Göçer’in 

şarkısı ‘Üzüm’de oldu gibi, iki sezon çok popüler olup neredeyse her salonda çalınan şarkı 

sonra tamamen silinip gitti).  Bazı şarkılar ise şarkının sözleri ve zaten uzun bir süredir 

çalınmaya devam ettiği klasik olduğu konusunda uzlaşılan parçalardır ve onlar daima 

listelerde bulunurlar. (Kayahan ve İpek Acar – Seninle her şeye varım ben)  

Şarkıların isimlerinden, konu ve içeriklerini çıkarsamak çok da zor değildir. İlk dans 

için seçilen her müzikte aşk, evlenme, nikâh veya eş olmak, ana tema olarak vurgulanır. 

Araştırma yaptığım süre içerisinde salonda ilk dans parçası olarak tercih edilen şarkılardan en 

çok çalınanlardan başlayarak örnekler vermek gerekirse: Mustafa Ceceli – Sevgilim; Kutsi – 

İlan-ı Aşk; Kayahan ve İpek Acar – Seninle her şeye varım ben; Yaşar – Benim bütün 

rüyalarım seninle; Bora Öztoprak – Seni seviyorum; İrem Dereci – Kalbimin tek sahibi; 

Ferhat Göçer – Sarıl bana; Adem Gümüşkaya – Kış masalı; Sibel Can – Kış masalı; Ferhat 

Göçer – Cennet; Sezen Aksu – Seyirlik değil ömürlük olsun; Ferhat Göcer – Üzüm; Burcu 

Güneş – Biz aşkı meleklerden çaldık; Yalın – Meleklerin sözü var ve Ümit Besen – Nikâh 

masası olarak sıralayabilirim. 

 

Üçüncü seçmeli müzik: pasta kesimi 

Daha önce de belirtildiği üzere düğün akışı içerisinde gelin ve damat, hem yasal olarak 

hem de kamusal alanda karı koca ilan edildikten sonra takı merasimi gerçekleşir ve 

devamında çift, misafirlere teşekkür jesti olarak pasta keser. Pasta kesme müziği her zaman 

neşeli, hareketli ve heyecanlı bir müziktir. İki garson tarafından pasta maketi salona 

getirilirken bu müzik çalmaya başlar. Pasta, sahnedeki masaya yerleştirilerek fotoğraflar 

çekilir. Gençler ve çocuklar pastanın etrafında yer alıp dans ederek pastanın kesilmesini 

beklerler. Tabi önce pastayı ‘süslemek’ için pastaya para takılır. Sonra çift maket üzerinden 

kocaman maçete bıçağını kaydırarak kesme hareketini taklit ederler. Böylelikle pasta kesilmiş 



183 

 

sayılır, gelin ve damat garsondan mutfakta zaten kesilmiş ve dilimlenmiş olan gerçek pastanın 

bir dilimi alıp birbirlerine yedirirler ve pasta töreni de bitmiş olur. Tüm bu sürece eşlik eden 

müzik de “pasta müziği”dir. 

 Resim 70: Pasta kesimi  

Araştırma yapıldığı dönemde pasta töreni esnasında en çok çalının şarkı, PSY 

Gangnam Style ‘Hey, sexy lady!’ olmuştu. Bu şarkı düğün saraylarından eski usul küçük 

düğün salonlarına kadar her yerde çalınıyordu. Hiç yabancı şarkı çalınmayan düğünlerde bile 

bu şarkıyı duymak mümkündü. Özelikle çocukları ve gelinleri coşturan bir şarkı olmuştu. 

Araştırmanın yapıldığı dönemde en çok çalınan şarkılardan başlamak üzere sırayla çalınan 

parçaları ise şu şekilde sıralayabilirim: PSY Gangnam Style – Hey, sexy lady! , Sertap Erener 

– Rengârenk, Demet Akalın – Evli, mutlu, çocuklu (Hayalim üç kelime o da şöyle; Evli, 

mutlu, çocuklu);  Hande Yener – Bodrum (Bodrum’a gittik beraber) ; Sertab Erener – Gece 

kraliçesi; Mustafa Ceceli – Deli Gönlüm; Erol Evgin – Sevdan olmasa; Yasemin Kumral – 

Bim Bam Bom. 
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3.3.5.3.2. Düğün Eğlence Müziği 

Salondaki müzik işi ile ilgilenen kilit kişi hiç kuşkusuz salonun daimi elemanı da olan 

orgcudur. Orgcunun ana vazifesi, davetli sanatçılar arasında ve sanatçı ile misafir arasında 

aracı olmaktır; iki sanatçının sahneye çıkışı arasındaki zamanı org çalarak doldurmak ve 

ayrıca sahneye çıkan sanatçının tanıtımını yapmak da orgcunun görevlerindendir.  

Orgcunun düğündeki işlevi, davetli sanatçıya nazaran daha uzun sürer. Ayrıca orgcu 

daimi salon elemanı olduğu için düğün ile başından sonuna kadar da ilgilenir. Bu ilgi çiftin 

fon müziğini seçmekle başlayıp düğün boyunca her boş dakikayı ya müzik çalarak ya da 

konuşarak doldurmaktır. Çağrılı sanatçılar belli saatte gelip, sadece yirmi-yirmi beş dakika 

kadar sahnede kalırlar, ortalama üç-üç buçuk saat süren düğünün kalan zamanı ise orgcu 

tarafından doldurulur.  

Çağrılı sanatçıdan kalan zamanda müziği orgcu çalar veya ses kayıtlı müzik yayını 

yapılır. Orgcunun çaldığı müzik, davetli sanatçının müziğinden çok da farklı değildir. 

Misafirlerin isteğine bağlı olarak Ankara Oyun Havası veya halay çalınır. Fakat müzik aleti 

olarak org yeterli olmadığı için karaoke fonogram
73

 kullanılır. Karaoke fonogram ana melodi 

ve temel basso akortlarından oluşmaktadır. Sanatçı şarkının sözlü melodisini orgda çalarak 

şarkının sözlerini mikrofonda söyler. Düğünün sonuna doğru misafirler altın veya paralarını 

çiftin üzerine takıp yavaşça salonu terk etmeye başlarlar, gittiğim salonlarda bu sırada 

çoğunlukla Ankara Oyun Havası çalınmaktaydı. 
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 Şarkıdan sözler çıkarılır ve sadece fon müziği kalır, sanatçı bu fon müziğini kullanarak mikrofonla şarkının sözleri söyler. 
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Resim 71: Ankara Oyun Havası dans edenler 

Araştırmayı yaptığım dönemde piyasadaki en popüler Ankara oyun havası sanatçıları: 

Ankaralı Coşkun, Ankaralı Namık, Ankaralı İbocan, Ankaralı Hüseyin, Ankaralı Yasin ve 

Özken Özcan olarak sıralayabilirim. Şarkıcılar, kendi Ankaralılıklarını ispatlamak istercesine 

sahne isimlerinin önüne ‘Ankaralı’’yı da eklemeyi ihmal etmezler. “Angara’yı asıl angaralı 

anlar” ifadesi ile Ankara’nın oyun havalarına ayrı bir anlam yüklerler. “Ankaralı” lakaplı 

şarkıcılar, Ankara’ya ait olan (her) şeyin (şarkı, müzik, eğlence, samimiyet, aşk) sadece 

Ankara’da ve Ankaralılarla yaşanılabileceğini vurgulamaya çalışır gibidirler. 

Bu Ankara’nın zaman içinde aldığı göçlere bir tepki olarak da okunabilir. Şarkılarda 

sürekli bahsedilen semtler yani bu şarkıların ortaya çıktığı yerler – Ulus, Cebeci, Çinçin 

Mahallesi, Mamak ve Gölbaşı’dır. Bu bölgelerde 1980-1990’lı yıllarda, taşradan ve ülkenin 

Doğu ve Güneydoğu’sundan gelen göçler sonucu, yerli muhit ile meydana gelen karşılaşma 

sonucu ortaya yeni bir alt kültürün çıktığı söylenebilir
74

. Dolaysıyla bahsi geçen semtlerde 

bulunan halkın ne kadar Ankaralı olduğu belirsizdir ve tartışmaya açıktır. Şehirdeki kent 

soylu yaşam tarzlarına dâhil olmak yerine yeni bir kültür ortaya çıkardılar. Ne şehre ne de 

köye ait olabilen bu kültür arada kalmışlığın bir dışavurumudur ve kendini müzik yolu ile de 
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 Bilgehan Yılmaz Çakmak, Kırsaldan Kente Göç Sürecinde Mekansal Değişim, Çizgi Kitabevi, 2015. 
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dışa vurduğu söylenebilir
75

. Şarkılardaki karakterler ve hikâyeler, şarkıcıların tarzları ve 

duruşları, düğün salonlarını tercih eden tabakalara hitap etmekteydi. 

Düğünlerde çalınan şarkıların, popüler olduktan sonra çok farklı şarkıcılar tarafından 

seslendirilen sayısız versiyondan hangisi olduğunu söyleyebilmek güçtür. Dolaysıyla düğün 

şarkılarının asıl bestecisini ve bu parçaları ilk söyleyen kişiyi bulmak da bir o kadar zordur. 

Düğün sezonunda özellikle popüler ve ünlü şarkıları aynı düğün esnasında hem davetli sanatçı 

hem de orgcu söyleyebilir. Araştırma yaptığım dönemde Ankaralı Coşkun ismi şarkıcının 

“Ankara’nın Bağları” adlı şarkısı çok popüler olmuştu. Her düğünde onu mutlaka bir kereden 

fazla çalınırdı. Araştırma yaparken özelikle dikkatimi çeken ve 2013-2014 düğün sezonunda 

neredeyse her düğünde çalan ‘Ankara’nın bağları’, Diğerleri ‘Lingo Lingo Şişeleeeer!’ ve 

‘La, bize her yer Angara’ şarkılar olmuştu.  

 ‘Ankara’nın Bağları’ şarkısını söyleyen Ankaralı Coşkun (Coşkun Direk), Ocak 

2011’de çıkan ‘Ankara’nın Bağları’ isimli albümüyle meşhur olan ve Ankara oyun havaları 

söyleyen bir bestecidir. Şarkıları yanık ve hüzünlü bir sesle söylediği için hem gazinolarda 

hem de düğün salonlarında popüler oldu. 2013’te Show TV’de bir şova konuk olarak 

katıldığında otuz beş yaşında olduğunu ve üç torunu olduğunu söyleyen Coşkun, on dört 

yaşında evlendiğini de anlatmıştı
76

. Hikâyesi, farklı sosyal tabakalardan insanların dikkatini 

çekti ve ‘Ankara’nın Bağları’ şarkısı piyasada iş yapan hatırı sayılır bir şarkı haline geldi. 

2013’de bir DJ tarafından remiks yapıldıktan sonra disko ve gece kulüplerinde yabancı 

şarkılar arasında da kendine bir yer edinebildi
77

.  

Şarkıcılardan ve düğün salonu sahipleri ile Ankara havaları ile ilgili sohbetlerimden 

öğrenebildiğim kadarıyla şarkıya ismini veren nakaratın ilk satırı ‘Ankara’nın bağları da/ 

Büklüm, büklüm yolları/ Ne zaman sarhoş oldun da/ Kaldıramıyon kolları’. Zamanında 
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 Aslı Yazıcı Yakın, Vilayetim Angara: Ankara Oyun Havaları ve Pavyon// Kebikeç, yıl 2015, sayı 40, s.   
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 Karar.com internet gazetesi (http://www.karar.com/gundem-haberleri erişim tarihi 17.08.2014). 
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 Kosanadam.com internet portalı (http://www.kosanadam.com.tr/sanatcilar/ankarali-coskun.html erişim tarihi 

23.08.2014). 
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Ankara’nın etrafında üzüm bağlarının çok miktarda bulunduğu Ankara ve ilçelerinde şarap 

üretiminin var olduğu zamanları hatırlatır
78

. Şarkıda sürekli tekrarlayan nakaratta ‘sarhoş’ 

kelimesi şarkının söylendiği ortamda alkole önem verildiğini ve dertler olduğu zaman ona 

sıkça başvurulduğunu düşündürür.  

“İp attım ucu kaldı darazda gücü kaldı” - Defolu halı gibi sevgisiz hayat. (Darazda -  

halı dokumayla ilgili bir terim. İpi düğümlenmiş ama ucu kaldıysa halı defolu çıkıyor). 

“Ben sevdim eller aldı” - Sevdiği kızı başkası alıp evlenmiş, söyleyene sadece acı 

kalmış. Hatırlamak istemiyor yaşadığı acıyı, çünkü sevgilisinin gitmesi onu üzgün ve zavallı 

yaptı.  

Bir sonraki popüler düğün şarkısı ise, bestekâr, söz yazarı, saz ve ses sanatçısı olan 

Ankaralı Hüseyin’in (Hüseyin Kağıt) Ankara’nın mahallelerini anlatan “La, bize her yer 

Angara” dır.  Hüseyin Kağıt, Ankara Haymana ilçesinde doğmuş ve Sincan Mahallesinde 

büyümüş bir sanatçıdır. 2012 yılında Özkan Özcan’la birlikte seslendirdiği ‘Hayatı Tesbih 

Yapmışım’ şarkısı sosyal medyada popüler olunca, müzisyenin de popülerliği tavan yapmıştı.   

Şarkı tam anlamıyla Ankaralı bir delikanlıyı anlatır. Yani Ulus, Cebeci ve Çankaya 

(çünkü Cebeci onun alt kısmıyla kısmen Çankaya’ya aittir) mahallelerinde oturan Angaralı 

genç insanlar – Ankara’nın bebesini anlatır
79

.  

Gidene dur demeyiz - Sevgiliye dur demez çünkü gururludur.  

Düşmeyiz biz dalgaya/ Ankara’nın bebesi/ Dönüp bakmaz arkaya… - Laubali sulu 

ilişkilere tutulmaz, çünkü delikanlıdır. Arkasından düşünmez ve üzülmez ya da yaptığı bir 

şeyden pişman olmaz.  

Ulus, Cebeci, Çankaya/ Gardaş deriz kankaya/ Bize her yol Paris değil/ La, bize her 

yer Ankara - Ulus, Cebeci ve Çankaya – hem uyak yaratmak için hem de bulunduğu yerleri 
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 Ankara’nın Kalecik ilçesinde yetiştiği ve yumuşak dengeli tadıyla ünlü olan Kalecik Karası üzümü de 

özellikle bu bölgeye mahsus meşhur üzümlerdendir. 
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 Aslı Yazıcı Yakın, Vilayetim Angara: Ankara Oyun Havaları ve Pavyon// Kebikeç, yıl 2015, sayı 40, s.42.  
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saymak için söyler. Fakat Çankaya bu tarz insanlar için aslında ulaşılmaz bir semttir. Belki bu 

yüzden arabalarından gelen büyük motor sesleriyle bu semtten geçerken bir taraftan da 

oradakilere imreniyor olabilirler. Çankaya’da oturmak için sadece para yeterli değil; muhit 

yansıttığı değerler açısından düşünüldüğünde de onlar için ulaşılmaz ve kendilerine uymayan 

bir yer olduğundan Çankaya’nın kendisi de bu kitle için ulaşılmaz bir hedef olarak kalır. Fakat 

zaten gerçek Ankara da onlar için Çankaya değil, başka yerlerdir. Ve kendilerinin 

Ankara’sından başka bir şehri sevmez ve istemezler. ‘Kanka’ dediği dost ve kardeş kadar 

yakın arkadaşlara ‘Gardaş’ ifadesini kullanır, çünkü sadece onlara benzeyenlerin bu ifadeyi 

benzer bir şekilde anlamlandıracakları varsayılır. 

Gölbaşının gülleri, İmrahorun deresi/ Atara atar yapar/ Ankara’nın bebesi… -  

Ankara’nın genci (bebesi) kavgacıdır. Birisi ona ters bir şey yaparsa aynı şekilde o da ona 

karşılık verir.  

Severse candan sever/ Onun aşkı bir rüya/ Ankara’nın bebesi/ Tek zar atar sevdaya… 

Ama sevdiği zaman yapmacıksız sever. Onun aşkı bir rüya gibi, rüyada görülebilecek kadar 

büyük içten güzel bir sevgi ve aşktır. Bir kere sever, tam sever, sevgilisine sadık ve vefalı 

olur, başkalarına bakmaz. 

Burada ilgi çekici bir başka nokta, bu tarz Ankara bebelerinin onlara özel/has bir 

kıyafet tarzının da olmasıdır. Kot pantolon, birkaç üst düğmesi açık olan uzun kollu gömlek, 

üzerinde dirsek büklümünde başka bir koyu kumaştan yamalı ceket ve ayaklarda mutlaka 

uzun burunlu rugan vernikli ayakkabı vardır. Bu giyim tarzı, düğün salonlarındaki gençler 

arasında da göze çarpar (FOTO). 

Daha da ilginç olan, düğün şarkıları arasında sahnede dans eden herkesi bir anda 

coşturan şarkı olarak ‘Lingo Lingo Şişeleeeer!’dir.  

Anlamsız ‘Lingo, lingo, ligolik’ kelimeleri uzaktan, dolu cam şişeye metal ile 

dokunulduğunda ortaya çıkan bir ses taklididir. Alkol içeren şişelere adanan şarkı, alkolsüz 
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kutlanan düğünlerden ziyade içkili, neşeli gazino ortamına için daha uygun olsa da  bütün 

salon düğünlerinde büyük bir heyecanla beklenen bir parça idi. İlk bakışta çok fazla derin 

anlam taşımayan, akşam içenlerin ve keyifli zaman geçirenlerin şarkısıdır.  

Giydiğim atlas/ İğneler batmaz/ Yar bensiz yatmaz hacı cavcav/ Canıma değsin 

Giydiğim beyaz/ Geceler ayaz/ Bu da bir mıraz hacı cavcav/ Canıma değsin 

Giydiğim sarı/ Geceler yarı/ Sen kimin yarı hacı cavcav/ Canıma değsin 

Atlas giyinmiş bir kadın, eşi onsuz bir yere gitmez, keyifli içkili ortamda, masada 

oturanlara cilve yapar. ‘Hacı Cavcav’ eski Türk gölge oyunu hatırlatılarak, olay komik bir 

tiyatroya döndürülüyormuş gibi. (‘Hacı cavcav’ - hitap şekli eski bir Türk Hacivat ve Karagöz 

gölge oyununa aittir.  Karagöz Hacivat’a bu oyunda arada ‘Haci Cavcav’ dermiş.) 

Düğünde çalınan şarkıların öne çıkan temalarını özetlemek gerekirse; sevgiliye 

anlatamadığı duygular (Sevme diyorlar; Hayatı tespih yapmışım; Kanka mı sevgili mi;), 

sevgilisini geriye veya yanına çağıran şarkılar (Geli geli geliver yanıma; Hadi Hadi!; Sevme 

diyorlar), alkole boğulan karşılıksız aşk duyguları (Bana Sarhoş diyorlar; Ankara’nın 

bağları; Hayatı tespih yapmışım; Gelmezsen gelme), delikanlılık ve ‘maçoluk’ (Ankara’dır 

vatanım; Gölbaşı; La, bize her yer Angara; Dar geldi sana Ankara; Loy loy atım arap).  

Araştırma döneminde salon düğünlerde sıkça rastladığım Ankara Oyun Havası listesi: 

 Ankaralı Coşkun – Ankara’nın bağları  

 Ankaralı Hüseyin – La, bize her yer Angara  

 Ankaralı Özcan (Özken Özcan) – Hayatı tespih yapmışım 

 Ankaralı Yasin – Kanka mı sevgili mi 

 Ankaralı İbocan – Sevme diyorlar 

 Ankaralı Coşkun – Ha babam ha! 

 Ankaralı Namık – Geli geli geliver yanıma 
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 Ankaralı Namık – Dar geldi sana Ankara   

 Umut Çakır – Loy loy atım arap (kaşıklı oyun) 

 Fatih Ürek – Hadi hadi 

 Ali Yaprak – Gölbaşı 

 Ceylan – Entarisi dım dım yar 

 Dilara (oyun havası)  

 Lingo Lingo Şişeler 

 Salla Salla 

 Bize Her Yer Angara 

 Geli Geli Geliver Yanıma (Gel, Kurban Olusun Namık Sana) 

 Atım Arap (kaşıklı oyun) 

 Ankaradır Vatanım 

 Bana Sarhoş Diyorlar 

 Çapa Yapmış Zilli  

 Gelmezsen Gelme 

 Sosyete Çiftetelli 

Düğünün söz ve müziklerine ayrıntılı bakarken sevgi, içki ve delikanlılığın ön plana 

çıkması dikkat çekicidir. Fakat düğünde sergilenen davranışlara bakıldığında sakinlik, kendini 

ön plana çıkarmama ve az miktarda alkol tüketiminin ağır bastığının farkına varırız
80

. Ancak 

gerçek duygular ve davranışlar şarkılarla ifade edilmektedir. Düğünün alkol tüketiminin 

olduğu, genç erkeklerin varoşlarda idealize edilen hegemonik erkekliğin
81

 göstergesi olan 

delikanlılık performansları sergilediği, genç kadınların ise dikkatleri üzerlerine çekmeye 
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 Düğün salonlarında neden alkol servisinin yapılmadığı  ‘Düğün Salonları’ bölümünde anlatılmaktadır 
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çalışan dans ve giyimleriyle damgasını vuracağı ve flörtöz beden dillerinin bir karşılaşma 

alanı olması beklenirken; düğün bunun tam tersi, mahalle tarafından hoş görülmeyecek her 

türden davranışın sansüre uğradığı baskılanmış performansların mekanı haline dönüşür ve 

gelen herkes de bunu bilerek ve göze alarak buraya gelmiştir. Dans bu baskılananların kısmen 

açığa çıkarabildiği ve onay gören yegâne andır. Gizlenmiş, bastırılmış duygular ve içten gelen 

istekler, samimiyet – hepsi dansta dışarıya vurulup ortaya çıkartılabilir.  Gençler için dans 

imkanını kullanarak göz teması kurmak bu yolla ilk adımı atmak bile mümkündür. Bunun 

haricinde sadece eğlenmeyi de ifade edebilir.  Düğünün ortamı ne kadar muhafazakâr ise 

sahnede birbirini tanımayan gençlerin karşılaşması da o kadar zordur. Bazen aynı mekânda 

bulunmak veya dans ederken karşı tarafın izlemekle bile yetinilebilmektedir. Tüm bunlar 

düğünün başka bir amacını da ortaya koyar. Düğün gelenler açısından sadece yeni çifti 

kutlamak veya onların evlilik birliğini onaylamak değil yeni bir gelin veya damat adayı 

bulmaktır da.  

Düğünlerdeki danslardan en sık rastlanan ikisi danstan biri olan Ankara oyun havası 

düğünlerde hemcinslerle (sahnede sadece ya kadınlar ya erkekler) oynanır, ama karışık 

(kadın, erkek) oynandığını görmek de mümkündür. Ankara oyun havası oynarken taraflar çok 

fazla temasta bulunmamaktadır oyun daha çok karşı karşıya oynanır. Arada müziğe uygun 

yerlerde karşı taraf ile yer değiştirip oynamaya devam edilir. Düğünde popüler olarak 

oynanan ikinci dans ise halaydır.  Halay, Ankara oyun havasında daha geniş bir coğrafyaya 

yayılmıştır fakat adımlar ya da halayın temposu ve müziği değişebilmektedir. Bu nedenle 

izlediğim düğünlerde düğün sahibinin nereli olduğuna göre çekilen halayda da çeşitli 

farklılıklar da olmaktaydı. 

Düğünü olan ailenin etnik kökenine göre halayların sözleri de Türkçe veya Kürtçe 

olabilmektedir. Ankara oyun havası daha çok pavyon ve gazino kültürü ile de bağlantılı 

olduğu için içki, aşk ve cinselliği de ortaya sürmektedir. Halay ise el ele tutuşarak veya ellerin 
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yanındaki kişilerin omzuna koyulması suretiyle dans esnasında belli bir senkronizasyon, birlik 

ve hareketlerde uyum ile sallanmayı gerektirmektedir. Halay, toplu halde yan yana dizilerek 

bir çember oluşturmak suretiyle oynanır. Dansçılar, serçe parmaklarıyla birbirlerine 

tutunurlar. Grubun en başında duran lider, açıkta olan eliyle mendil sallar [FOTO]. Dans 

yavaş adımlarla başlar, bir süre sonra hızlanır. Halay oynanmaz, halay çekilir. Sırasının 

başında duran kişi, müziğinin ritmine göre adımlar atıp hareketler yaparak diğerlerini 

çekiyormuş gibi ilerler. Halay mutlaka davul ve zurna müzikleri eşliğinde oynanır.  Fakat 

salon şartlarında zurna ve davul çalınması zor ve misafirler açısından kapalı ve basık düğün 

salonunda rahatsız edici olabilir. Halayın açık hava köy düğünlerindeki havasını kısmen de 

olsa yakalayabilmek adına bazı sanatçılar karaoke fonogramı kullanarak şarkıyı 

seslendirebilmektedirler. Halay hem topluca dans edilen hem de topluca söylenen bir oyun 

olduğu için halayı tek başına söyleyen sanatçı karaoke fonogramında arka koro seslerini de 

kullanır.  

Halay yavaş veya ‘ağır’ halaydan başlar, iki-üç halay melodiden sonra temposu 

hızlandırır. İnsanlar müziğin ritmine göre hareketlerini hızlandırırlar. Her halayın sözlü 

olması gerekmez. Ankara oyun havasında farklı olarak halay rahatça sözsüz müzik ile yapılır. 

Halay çekmek için ritmi yakalamak çok önemlidir. Ankara oyun havası sözsüz olmaz. Oyun 

havasında şarkılardaki sözlerle iletilen mesajlar çok önemlidir. Halayda,daha çok kâinatın 

ebedî döngüsünü, hareketliliğini ve dinamizmini sembolize eden mistik bir daire boyunca sıkı 

bir şekilde dizilinir. Yaşamın enerjisini, döngüsünü, dayanışmayı, hareketi, durup devam 

etmeyi ve ritmi içerir. Enerjik ve içine çeken halay her düğündeki misafirlerinin kaynaşmasını 

sağlar.  

Düğün ortamı ne kadar rahatsa halay o kadar kalabalık ve eğlenceli bir çekilir. Tutucu 

ve gergin ortamda halay sırasına akrabalar ve tanıdıklar girer. Hatta gelin ve damat tarafı ayrı 
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karşılıklı iki sıralı halay çekilir. Bu tarz halayın bir özelliğinin düğüne kimin tarafından daha 

çok misafir geldiğini ortaya koymak olduğu da söylenebilir. 

Halay neşeli ve eğlencelidir. İlk ‘ağır’ halayın sesleriyle birlikte halaya katılmak 

isteyenler sahneye çıkarlar. Düğün ortamı rahat ve ortamda bir gerginlik yok ise halayın 

başına ellerinde mendilleri sırayla akrabalardan en coşkulu üyeler geçerler. Genelde halaylar 

kadın erkek karışık çekilir, fakat halay hızlandıkça erkekler çevikliklerini ve hünerlerini 

göstermek için delice halay çekmeye başlarlar. Kadınlar daha nezih ve sakin halayları tercih 

ettikleri için karışık halaya pek rağbet etmezler. Ayrıca düğünlere gündelik hayatta alışık 

olunmayan topuklu ayakkabı giyildiği için de kadınların halay hızlandığı zaman halaydan 

çıktığı gözlemlenmiştir. Gözlemlerim sonucunda gençler arasında Ankara oyun havasının 

halaya kıyasla daha çok ilgi çektiğini izlenimine kapıldım. Belki oradaki şarkı sözleri ile dile 

gelen anlam dünyası ile daha çok ortaklık kurdukları için olsa gerek.  

Araştırma yaptığım döneminde salon düğünlerde sıkça çalınan halay listesi: 

 Delilo (‘Rakı Doldur Fincana’) – (Ağır halay)  

 Ceylan – Vay le le… 

 Yunus Koçyiğit – Zılgıt sesi  

 Hanım Hanım Lörke 

 Mendilim Yele Yele  

 Kaymakamın Kızları 

 Havin (gelin halayı)   

 Yurtseven Kardeşler – Makaram Sarı Bağlar ve Çepki   

 Oynama Yorulursun  

 Kagızmana Ismarladım Nar Gele Halay 

 Halay Zer Mircan 
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Halay sıraları: 

 Halaylım – Kaymakamın kızları – Karşıdan yar geliyor – Nare 

 Erzurumdan gelenler – Oy gülseren-Erzurumdan Erzincana yol gider – Gülli – Hay 

yeri yeri yeri 

 Merhaba dostlar – Vur davulcu – Mendilim yele 

 Kar yağar bardan – Hop hop marali – Şengülüm nanay – Embele de eze kurban 

 Ay aydındır – Kar yağar bardan – Boyakçının gelini – Dillilo dillilo – Yaramaz 

 

3.3.5.3.3. Davetli Müzisyenler 

Dışarıdan gelen davetli müzisyenler bir düğün salonuna ait değildirler. Belli bir 

salonda daimi personel olarak çalışabilmeleri için iş yerinin onlara sürekli olarak iş 

sağlayabilmesi gerekmektedir. Salona bu tarzda bir bağımlılık müzisyen açısından pek de 

kazançlı olmadığı için, düğün salonları daha çok serbest çalışan müzisyen gruplarıyla 

sözleşmeli olarak çalışır. Bazı müzisyenler yıllardır aynı salonda çalıştığı için sanki bu 

salonun demirbaşıymış gibi algılanabilse de çoğu bağımsızdır ve istediği herhangi bir salonla 

sözleşme imzalayabilir. Serbest çalışan müzisyenler özel çalışma defteri tutarlar. Bu defterde 

sözleşmeli oldukları salonlar yazılıdır. Hangi günde hangi saatte hangi salonda sahneye 

çıkacağı bu not defterinde yazılıdır. Aralarında süre giden bir sözleşme olduğu için hem 

sanatçı, sözleşmeli salona; hem de salon, sözleşmeli sanatçıya iş konusunda öncelik tanır.  

Yani aynı gün ve aynı zaman dilimi için hem sözleşmeli salondan hem de sözleşmesinin 

bulunmadığı herhangi bir salondan sanatçı aranırsa, sanatçı sözleşmesi olan salonu tercih 

eder. Aynı durum salon için de geçerlidir, salon da kendi sözleşmesinin bulunduğu müzisyeni 

tercih edecektir. Düğün salonu tek bir müzisyen ekibi ile çalışmaz, aynı anda birkaç müzisyen 

ile sözleşmesi bulunmaktadır. Davetli müzisyen ekipleri de aynı şekilde belli bir bölge 
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içerisinde birkaç düğün salonu ile sözleşmeli çalışır. Böylece bir düğün salonunda iş olmadığı 

günlerde başka bir düğün salonda iş bulabilir. Bu tarz bir serbestlik, hem salon hem de 

müzisyenler açısından daha kazançlı olmaktadır. Her ne kadar salon düğünü hizmet paketi 

standart ve sabit olsa da, müşterinin isteğini doğrultusunda bazı parçalar değiştirilebilir. 

Misal, mevlitli düğünü yapmak isteyen düğün sahipleri semazen müzik ekibi talep edebilir. 

Ayrıca düğün sahipleri, standart salon hizmet paketinde çalınan müziklerin yanı sıra yöresel 

müzik de isteyebilir (Köçek, Horon veya Zeybek). Bu nedenle, düğün sahibi salonla anlaşarak 

gerekirse kendi müzik grubunu getirtebilir veya düğün salonu ek bir ücret karşılığında bu 

talebi karşılamaya çalışır. 

Davetli müzisyenler tek başına değil ekip olarak gelir. Tek başına hem şarkı söyleyen 

hem çalgı çalan bir müzisyene nadiren rastlanır. Ekibinde en az üç kişi olur: telli çalgı (saz) 

çalan, darbuka çalan ve şarkı söyleyen (solist) kişi. Genelde müzisyenler ailece çalışırlar. 

Örnek vermek gerekirse: kocası saz ve org çalarken, karısı şarkı söyleyebilir. Üçüncü kişi ise 

darbuka veya davul çalar. Üç kişiden fazla olan ekipler pahalı olup daha büyük düğün 

sarayları ile çalışırlar. Küçük düğün salonlarında daha küçük bir müzisyen ekibinin çalışması 

ücretin daha az kişi arasında bölünmesi nedeniyle daha çok tercih edilir. Küçük müzisyen 

ekiplerde eksik olan çalgıların yerine fonogram çalınarak bu eksik kapatılır veya saz çalan kişi 

hem org hem saz çalar. Orgdan temel ritmi alıp kuple arasında orgu bırakıp sazı çalar veya 

bunun tam tersi de olabilmektedir. Her düğün paketi kapsamında iki veya üç sanatçı sahneye 

çıkar. Her davetli müzisyen beş-altı şarkı söyler. Araları, hem şarkı söyleyen, hem orgu çalan 

hem de sunuculuk yapan sahne elemanı (salon orgcusu) doldurur. 

Düğün sanatçısı olarak daha çok kadınlar çalışmaktadırlar. Şarkı söyleyen kadınla 

birlikte çalgı çalan müzisyenler ise genelde erkektirler ve ayrıca karı-koca da 

olabilmektedirler. Davetli müzisyenler grup halinde çalıştığı için tek başına çalışan sanatçı 

daha nadiren görünür. Fakat nadiren olsa da tek başına çalışan erkek sanatçısına rastlamak 
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mümkündür. Onlardan daha çok şarkı söyleyen sazcı olur. Söylenen şarkı türkümsü olduğun 

için çok fazla sahnede durmazlar.   

 

Resim 72: Davetli sanatçı 

Veya başka bir olay: Ulustaki Özbey Düğün Salondaki özel sanatçı olarak davet edilen 

erkek sanatçı vardı. Gazinolarında sanatçı olarak çalışmaktaydı. Fakat kendisi gayet meşhur 

ve ustacı bir şarkıcı olarak tanılıyordu. Maltepe tarafındaki gazinolarda daha çok sahneye 

çıkardı. Fakat bu tarz (tek başına şarkı söyleyen erkek şarkıcısı) rastlamalar daha çok düğün 

sahibinin özel isteklerinden veya tanıdıklarından kaynaklanabilir.  

Davetli sanatçı programın özel misafir olarak sunulur ve sahneye çıkmadan önce 

önemli ve ünlü bir şarkıcı olarak tanıtılır. ‘Bugün akşam bizimle birlikte özel davetli 

Ankara’nın muhteşem sesi … (sanatçının ismi söylenir)’ veya ‘Ankara’nın sevilen sanatçısı 

Hulusi Doğan’ şarkıcılar sahneye çağrılırken hep duyduğum hitaplardandı. Sahneyi karanlık 

kaplayıp da müzik çalmaya başlayınca sanatçının sesini duyulur. Sahne birkaç saniye daha 

boş kalır ve akabinde şarkıcının şarkıyı söylemeye devam ederek sahneye çıkar. Seyirci o 

anda şarkıcıyı alkışlarla karşılar. 

Düğün salonlarındaki şarkıcılar giriş parçası olarak kısa bir türkü kullanır. Sanatçının 

sesinin güzelliği göstermesi için türkü tercih edilir. Bu türkü çok uzun değildir, bir kuple 
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içerir. Türküyü bitirdikten sonra sanatçı misafirlere selam verip “Hoş geldiniz! Sefalar 

getirdiniz, değerli konuklarımız!” diyerek genç çifte ömür boyunca mutluluklar ve misafirlere 

bu akşam boyunca iyi eğlenceler diler.  

Sahneye çıkan bir kadın şarkıcı ise elbise giymeyi tercih edecektir. Bu elbise uzun, bir 

veya iki omuzu açık siyah veya koyu kırmızıdır. Mevsimden bağımsız seçilmiş olan elbise 

mutlaka dekolteli ve abiye olur.  

  

Resim 73: Kadın sanatçılar 

Küçük düğün salonlarda misafirlerin kalabalığından ortam yeterince sıcak olduğu için 

ısıtma sistemine ihtiyaç yoktur. Mevsim kış olsa da içerisi sıcak ama havasızdır. Ayrıca 

sahneye bakan onlarca spottan gelen sıcaklık şarkıcının üşümesine ihtimal bırakmaz. Fakat 

sanatçıların abiye tercih etmelerinin nedeni bu değildir. Kadın şarkıcılar kışkırtıcı ve şuh 

kıyafetlerden kaçınmazlar (dar kesim, açık omuzlar veya dekolte, parlak ve koyu renkler) 

çünkü bu imaj kadın şarkıcıyı salondaki diğer kadınlardan ayırır ve onu; saflık, sadakat ve 

masumiyeti temsil etmesi beklenen gelinin tam tersi bir konuma yerleştirmeye yarar.  

Elbiselerin kesimleri mevsimden bağımsız olarak hep aynı dekolteyi korusa da; renkler kışları 

koyun kırmızı, bordo ve siyahtan; yazları zümrüt yeşili, pudra pembesi ve altın sarısına 

dönüşür. Araştırma esnasında sanatçılarla tanışmak için geçirdiğim zaman diliminde, uzaktan 
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ve spot ışık altında parlayan bu kıyafetlerin, sürekli giyilip çıkarmaktan buruşmuş, lekelenmiş 

ve sahne tozundan matlaşmış elbiseler olduklarını fark edip hayal kırıklığına uğramıştım.  

Düğün saraylarında çalışan şarkıcıların giysilerinin kalitesi ve renkleri küçük eski usul 

düğün salonlarında çalışanlardan farklıdır. Açık havadar yeni usul düğün saraylarında şayet 

düğün gündüz yapılıyorsa sanatçının kıyafetinin rengi daha açık ve cıvıl cıvıl olurdu, akşam 

ise daha parlak pullu ve koyu renkli oluyordu. Hiç güneş almayan bodrum katlarında bulunan 

eski usül düğün salonlarında ise, sanatçıların kıyafetleri uzun ve renkleri her daim koyudur.   

Neden bu tür kıyafetleri seçtiğini açıklayan kırk iki yaşındaki A….: “ karanlık ortamda 

loş ışıkta sahnede güzel görünmek için giydiğimiz elbise parlak olmalı. Giysi ne kadar uzun 

olursa uzaktan bakıldığında sanatçıyı daha güzel (ince ve mevzun), kıyafet de daha parlak ve 

görkemli gözükür. Yarı karanlık ortamda açık renkli ve ince kumaşlı elbiseler soluk kalır ve 

böylece şarkıcı sahneyi ‘dolduramaz’, sahnede kaybolur” diye belirtmişti. 

Şarkıcı bir bakıma düğünün kalbidir. Ortamın nabzını tutar. İyi şarkıcı sıkılmış 

misafirleri coşturur, oturan misafirleri şarkı ile ayağa kaldırıp sahneye çeker, sahneyi 

doldurur. Dolaysıyla soluk görünemez ve özensiz olamazlar. Güçlü sese sahip olmakla 

birlikte çekici bir görüntüye de sahip olmaları büyülerini artıracaktır. Dekolteli abiye giysilere 

alışık olmayan misafirlerden farklı olarak, kadın şarkıcılar açık giysilerden rahatsız olmazlar 

aksine sahne onlara ulaşılmazlık verdiği için izleyici üzerindeki etkiyi daha da artırabilmek 

için dekolteyi kullanılırlar. Kadın şarkıcılar aynı gün içerisinde salondan salona koştururken 

üstlerinde tek bir elbise vardır. Salonlar birbirinden çok uzak değilse elbisesini üstünden 

çıkarmaya bile gerek kalmaz. O gün hangi elbiseyi seçtiyse her yerde onunla sahneye çıkar. 

Misafirin bir düğünden çıkıp aynı günde aynı sanatçının çalıştığı başka bir düğüne 

gitmeyeceği varsayıldığından şarkıcı elbisesini değiştirmeye gerek duymaz. Ayrıca kulis 

odaları her yerde dar ve kalabalık olduğundan kadın şarkıcının kıyafet değiştirmeye kalkması 

oldukça eziyetli bir iş olacaktır. 
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Düğün boyunca sahneye çıkan her şarkıcı beş-altı şarkı söyler. Bu şarkıların yarısı 

halay, diğer yarısı da Ankara oyun havalarıdır. Tecrübeli sanatçı, düğün ortamından 

düğündeki misafirlerin hoşuna hangi müziğin gideceğini tahmin edebilir. Emin olmak isterse 

sahnedeyken misafirlere doğrudan ne tarz müzik istediğini sorar. Sahneye her yeni çıkan 

sanatçı ilk başta gelini ve damadı sahneye çağırır ve çifti orada oynatır. Çift neşeli ise severek 

oynar, çok zaman geçmeden sahneyi diğer misafirler de danslarıyla doldurur ve çifti yalnız 

bırakmazlar. Çift durgun ve isteksiz ise zoraki dans edip hemen otururlar. O zaman sanatçı 

ısrar ederek akrabaları sahneye çağırır ama onlar da çok keyifli ve oynamaya teşne değilse 

sonunda sanatçı bomboş sahnenin ortasında şarkı söylemeye devam eder. Bu durum (sahnenin 

boş olması) sarkıcının hevesini kaçırır. Şarkıları söylemek ve kendisine tanınan süreyi 

doldurması mecburi olduğu için şarkılarını söyler ve süresi dolduğunda da sahneyi terk eder. 

Düğün ortamı neşeli ise misafirler sırayla sahneyi doldururlar ve sahne hiç boş kalmaz. 

Düğün ilk danstan itibaren neşeli ve coşkulu geçer. Fakat bazen misafirler sahneye çıkmaktan 

çekinirler. O zaman düğün sahibinin akrabalarından biri (damadın sağdıcı, dayısı veya 

amcası) sahneye çıkıp ilk çekingenliği kırar ve misafirler gerisini getirir. 

Şarkıcılar düğün salonunun daimi elemanı olmadıkları ve sürekli aynı salonda 

bulunmadıkları için onlarla olan sohbetlerim hep bir aşamada tıkandı kaldı. Fakat kuliste 

oturduğum zamanlarda sanatçıların kendi aralarındaki şakalaşmaları ve muhabbetleri dinleme 

şansım oldu. Günlerce aynı salonlarda aynı şarkıları söylemekten onların da hareketlerinde bir 

mekanikleşme vardır. Salonda ne tarz insanların olduğu bilgisini edinmeksizin doğrudan 

kulise geçerler. Kulis bazı salonlarda sahnenin arkasında bulunan küçücük bir depo olur, ki 

hem depo hem de bekleme odası olarak kullanılabilmektedir; diğer salonlarda ise sahnenin 

arkasında kulis olarak adlandırılan bir bekleme odası vardır. Fakat ne küçük eski usulü düğün 

salonlarında ne de büyük yeni usül düğün saraylarında kulise gizli geçiş yoktur. Bekleme 

odasının ya da diğer adıyla kulisin sahne tarafından tek bir girişi vardır dolaysıyla da 

şarkıcılar bu odaya geçmek için sahnenin en iyi ihtimalle kenarından geçmek zorundadırlar. 
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Sohbet etme imkânını yakaladığım bazı şarkıcılar, salonun içinden kulise geçerken salonda ne 

tarz insanların oturduğuna baktıklarını ve aşağı yukarı ne tarz bir müzikten hoşlanacaklarını 

tahmin edebildiklerini belirtmişlerdi. Düğün salonları, kapalı mekânlar oldukları için burada 

sigara içmek yasaktır. Giriş duvarında herkesin görebileceği bir yerde, sigara içmenin yasak 

olduğunu ve uyulmadığı takdirde para cezası uygulanacağını bildiren uyarı tabelası asılıdır. 

Fakat bu kanunlar neredeyse sadece umumi ve kalabalığın toplandığı salon için geçerlidir. 

Düğün salonlarında çalışanların kullandığı arka odalarda sigara içilir. Bu odalara; kulis, 

müdürün oturduğu oda, garsonların soyunma odası (varsa) ve onlara görevlilere ait tuvaletler 

de dahil edilebilir. Bu yüzden kuliste geçirdiğim süre içerisinde, kıyafetime, saçlarıma sigara 

kokusu sinmişti. Sigarayı kullanmayan sanatçıya ise rastlamak zordur. Hiç içmeyen bile bir 

süre sonra sigara sohbetine katılmak için sigara içmeye başlarlar.  

 

Resim 74: Kadın sanatçı ve davulcular 

Kadın şarkıcılar genelde çok genç değiller, ortalama otuz beş-kırk beş yaşlarındalar. 

Fakat daha genç solistlere de rastlamak mümkündür. Ancak görüntülerine bakarak kaç 

yaşlarında olduklarını söylemek pek kolay değildir. En azından ben çok zorlandım. Sigara, 

ağır sahne makyajı, çalışma şartları belli bir süre sonra yüzlerde etkisini göstermektedir. Belki 

de çalışma ortamlarından ya da yaptıkları işin niteliğinden dolayı sanatçı kadınlar bana 
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oldukça sert geldiler. Sesleri, gülüşleri, tavır ve hareketlerinde çalıştıkları erkekleri taklit eder 

bir hava olduğunu düşündüm. Erkek egemen bir ortamda sadece kendilerini korumak için 

değil, bu ortamda sözlerinin dinlenmesi için de bu türden bir stratejiye ihtiyaç duymuş 

olabilirlerdi. Konuştuğum şarkıcılardan A…. “Sanatçı (sarkıcı) hem özenen hem de ayıplanan 

bir meslektir” diyerek şarkıcılığın aile tarafından pek de desteklenmeyen bir meslek tercihi 

olduğunu anlatmaya çalışmıştı. Seyirciler açısından düşünüldüğünde, sanat ve sahne hayatı bu 

dünyanın içinde olmayan insanlara hep gizemli ve çekici gelir.. Toplum tarafından kabul 

edilmeyen bazı hareketler (boşanma, karısının kocasız eğlenmeye ve gezme, açık kıyafet 

giyme v.s.) sanatçı tarafından yapıldığında alttan alınıp kabul edilir. 

Yaz sezonunda düğünler hafta içi dâhil her gün olduğu için sanatçının geliri yüksektir. 

Fakat kış döneminde sadece düğünlerde gelen para yetmediği için sanatçılar değişik pavyon 

ve gazinolarda da çalışırlar. Her düğün sanatçısının pavyonda çalıştığını söylemek yanlış 

olacaksa da belli bölgelerde bulunan düğün salonları (Ulus, Cebeci, Keçiören) bu tarz 

sanatçılarla anlaşabilmektedir. Her halükarda kış döneminde sanatçılar düğün salonlarının 

dışında başka yerlerde başka işlerle meşgul olurlar.  
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

4. SONUÇ  

Tez çalışmasının konusuna, Türkiye’ye dair henüz hiçbir şey bilmezken ilk gelişimde 

ayağımın tozuyla bir salon düğüne katılmam ve düğündeki insanların davranışları ve 

hareketlerinin ben de yarattığı o ilk şaşkınlık ilham kaynağı olmuştur. Gördüğüm salon 

düğünü aslında içinde yaşamaya başlayacağım yeni bir anlam dünyasına dair pek çok 

ayrıntıyı içeriyordu ve bunu sonradan Türkiye’de yaşadıkça daha iyi anlayacaktım. Yıllar 

sonra yüksek lisans yapmaya başladığımda bu ilk karşılaşma anına orada gördüklerime ve 

sonra bunların içinde yaşayanlar tarafından nasıl anlamlandırıldığına geri dönmek istedim. 

 Düğün esnasında insanlar arasında varolan ilişkilerin tekrar ortaya çıkış biçimleri, 

sözlü ve sözsüz anlaşmalar, düğün performansı esnasında roller ve görev paylaşımı, düğün 

boyunca ritüelleşmiş bedensel hareketler, ayrıca düğünün paket servis ve hazırlıkları tüm 

araştırılmayı bekleyen kavramlar olarak önümde duruyordu. Salon düğünlerine yakından 

bakabilmek için Mart 2013-Eylül 2014 tarihler arasında etnografik bir çalışma yaptım. Bu 

bağlamda tezimi oluşturan veriler hem salon düğünlerindeki performanslar gözlemlenerek, 

hem de düğün sahibi ile ve özellikle düğün salonlarında çalışanlar ile konuşularak ve 

çalışırlarken bile onlarla zaman geçirerek toplanmıştır.  

Düğün bir takım ritüelleştirme stratejilerinden faydalanılarak, farklı tarihsel 

dönemlerde güncellendiği biçimleriyle sınıfsal ve toplumsal eşitsizliklerin pekiştirilmesine 

veya sınıflar ve cinsiyetler arası bir takım pazarlıklara olanak sağlayan ailenin, topluluğa ilk 

defa ilan edildiği olaya verilen isimdir. Salon düğünü ise bu olayın köyden kente göç 

sürecinde yeniden icat edildiği, McDüğün haline geldiği ve kırsal pratiğin kendi kent 

versiyonu ile karşılaşma anında meydana gelen bozulmaları ve akıl dışılıkları da bünyesinde 
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barındıran türüdür. Bu argüman çerçevesinde yapmış olduğum çalışmada, Ankara’daki 

(Keçiören, Cebeci, Ulus ve Mamak İlçeleri)  salon düğünleri bağlamında evlenmenin 

ritüelleştirilme biçimleri, ritüelleştirilen olaya dâhil olan kişilerin ortaya koyduğu 

performanslar ve salonlarda yapılan düğünlerin paket haline getirilişinde göze çarpan 

akılcılaştırma stratejilerini, salonlarda görüp deneyimlediklerimi ayrıntılı bir şekilde 

betimleyerek ortaya koymaya çalıştım. 

 “Modern düğün”, “köy düğünü” ve “salon düğünü” gibi farklı türden düğünler 

arasındaki nüansları kavramak açısından sadece salon düğünleri ile yetinmeyip bu türden 

düğünlere – köy düğünü, otelde düğünü, açık hava düğünü (kır düğünü) ve sokak düğünü –de 

gittim ve gözlemler yaptım. Salon düğünlerinde gördüğüm davranışların ve hareketlerin 

ritüelleştirilmesi, düğün hazırlıklarının hiçbir seçeneğe fırsat vermeyen üstünkörü hazır bir 

paket haline gelmesi ve düğüne gelenlerin kendilerine ve içinde yaşadıkları topluma dair 

anlamlandırmalarını anlayabilmek için üç farklı teoriden beslenmeye çalıştım. Tezin kuramsal 

bölümünde bu üç ana teoriyi alan araştırmasındaki deneyim ve gözlemlerimle örtüştürmeye 

çalıştım.  

Tezin ikinci bölümünde sahadan elde ettiğim veriler üç farklı kuram (ritüelleştirme 

stratejileri, performans ve McDonaldslaştırma teorileri) tartışılarak aktarılmıştır. Etnografik 

alan çalışması bölümünde, ilk önce düğün salonlarındaki farklı mekanları anlatmak suretiyle 

düğün salonları ve sarayları arasındaki temel benzerlikleri ve farklılıkları da ortaya çıkarmaya 

çalıştım. Düğün salonlarının içinde bulunduğu semtten ve nasıl etkilendiğini, belirli bir soysal 

sınıfın beğenisini, toplumsal cinsiyet hiyerarşilerini yansıttığını alandan edindiğim gözlemler 

çerçevesinde vurgulamaya çalıştım. Salonun içindeki mekanların ve dekoratif parçaların 

çoğunun geline odaklandığını (gelin odası, gelin yolu, gelin masası, gelin çiçeği v.s.), ayrıca 

düğün salonlarının içinde bulunan asma katın, çoğu zaman erkekler ve kadınlar veya gençler 
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ve yetişkinler arasında bir mekan ayracı olarak kullanıldığını gözlemlenmiştim. Salon hizmet 

paketi oluşturulduğunda bu paketin hangi hizmetleri içerdiği ve salon düğününün bedeline 

nelerin dahil edildiğini tespit edip neden insanların tercihsiz bırakıldığını ve bu düğünü 

yapmaya mecbur olduğunu da ortaya koymaya çalıştım.  

Düğün Performansı kısmında düğün akışından başlayıp düğünün her aşamasının bir 

şekilde ritüelleştirildiğini, düğün akışının her aşamasının ise birkaç anlamının olabileceğini 

keşfetmiştim. Bu teatral performansa katılan tarafları incelemek salon düğünün işleyiş 

mantığını daha detaylı kavrama olanak verdi.  

Sonuç olarak salon düğününün toplumsal hiyerarşileri belirginleştiren ritüelleştirme 

stratejileriyle olsun, ritüele dâhil olan performans ve salonlarda yapılan düğünlerin paket 

haline getirilişinde göze çarpan akılcılaştırma stratejileri ile olsun Türkiye’ye dair pek çok 

kilit konuya açılan bir kapı olduğunu düşünmekteyim. Bu tez çalışması ise dışarıdan bakan 

yabancı bir antropolog gözü ile bu eşikten geçmek için verilmiş bir çabadır.
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ÖZET 

 

Bu araştırma, salon düğünleri bağlamında yapılan kutlamanın ritüelleştirme 

biçimlerini, ritüele dâhil olan kişilerin ortaya koyduğu performansları ve salonlarda yapılan 

düğünlerin paket haline getirilişinde göze çarpan akılcılaştırma stratejilerini ele almaktadır. 

Salon düğünlerini ele alırken, düğünlerde olup biteni salt betimlemek yerine orada düğün 

servisini sağlayanlar ve düğün hizmetinden yararlananlar arasındaki etkileşimi, örtük uzlaşımı 

ve bu kadar hızlı işleyen akılcılaştırılmış bir düzeneğin tüm akıl dışılıklarına rağmen hangi 

stratejilerle ritüelleştirildiğini ortaya konulmaya çalışıldı. Bu amaç doğrultusunda Mart 2013-

Eylül 2014 tarihler arasında Ankara’nın Keçiören, Cebeci, Ulus ve Mamak İlçelerinde 

bulunan düğün salonlarındaki düğünlere katılmak, düğün olmadığı zamanlarda salon 

çalışanlarıyla görüşüp beraber zaman geçirmek suretiyle etnografik saha çalışması yapılmıştır. 

Bu tezle salon düğünü esnasında insanlar arasında açığa çıkan ilişki ağları de göz 

önünde bulundurularak salon düğününün basit tekrarlardan ibaret bir eylemler bütünü 

olmadığı, bir takım ritüelleştirme stratejilerinin devreye sokulduğu süslenmiş bir gösteri 

biçimi olduğu ve salon düğünlerinde öngörülebilirlik uğruna belirli bir toplumsal kesimin 

seçeneksizliğe nasıl mahkûm edildiğini gözler önüne serilmeye çalışılmıştır. Bunun yanı sıra 

salonun belli bir sınıfsallığın mekanı olarak toplumsal cinsiyet gibi hiyerarşik ilişki 

biçimlerinin nasıl yeniden ürettiği de ele alınmaktadır.  

Anahtar Kelimeler:  salon düğünü, ritüelleştirme stratejileri, performans, akılcılaştırma. 
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ABSTRACT  

 

This research focuses on types of ritualization strategies, ritual performances of 

participants and rationalisation strategies taking place in wedding halls during wedding 

ceremonies. When studying on wedding halls, instead of only describing the scene, interaction 

between the hosts and the guests, secret agreements and ritualization strategies of this fast 

operating rationalized system, despite all its nonsense, are presented. In order to achive this 

purpose, between March 2013 - September 2014 ethnographic field study was done by 

attending hall weddings and interviews were held with wedding hall employees in Keçiören, 

Cebeci, Ulus, and Mamak districts of Ankara. 

As a result it can be argued that hall weddings are not just rituals consisting of simple 

repetitions but also strategically ritualized and exagerated shows, those of which oblige 

people to choicelessness for the sake of predictability. On the other hand how hierarchic 

relations such as gender are reproduced within wedding halls which can be considered as a 

place of class based practices are taken into account throughout the thesis.  

Key words: hall wedding, ritualization strategies, performance, rationalization. 

 


