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İnsan toplumunda yemeğin fonksiyonu, 
maddi kültürün unsurları gibi çeşitlidir. Bir 
taraftan, yemek insanoğlunun yaşamını sürdürmesi 
için en önemli biyolojik faktördür, çünkü 
insanların hayat faaliyetinin temelini 
oluşturmaktadır. 

İkinci taraftan, bir çok örf ve adetlerin 
mutlaka karakteristiği olarak yemek, belirli kültür 
ve sosyal fonksyonları yerine getirmektedir. 
Bunlar, yemek etiketinin özel kurallarında, 
geleneksel rasyonda (gündelik tayın), yemek 
yiyenlerin karşılıklı ilişkilerinde, merasim 
yemeklerin özelliklerinde, şu ya da bu törenli 
yemeklerin manevi ve sembolik ağılında vs ifade 
etmektedir. Gagauzların düğün sofrası bu konuda 
ayrıca manalıdır. 

Gagauzların "konuşka" (ziyafet), düğün 
sofrası diye adlandırılan yemek törenleri, düğün 
merasiminin önemli kısmı olarak sayılmaktadır. 
Ve düğünde esas rol oynayan merasimin tesirini 
göstermektedir. 

Esasında, düğün merasiminin toplumun özel 
faaliyeti olarak sosyal manası, kabile topluluğunu 
modele etmek. Düğünü kabile düzenler ve tüm 
esas görevler ve ünvanlar sıkı bir şekilde eski 
adetlere uygun olarak ayırılır. Bunlar düğün sofrası 
ve törenlerin fonksyonlarında ve modelinde vs 
daha çok ifade edilmektedir. 

Gagauzların düğün törenini analize ederken, 
"saadıçlar" düğünde babalık yapan saadıç ve eşi 
haşa ile kabile reisleri (ataerkil kabileyi tahmin 
etmek gerekir) gibi rol oynarlar. Herkesin 
saygısını ve hürmetini toplayan şahıs "Saadıç"tır. 
O, fiilen törenin yöneticisidir ve bu da düğün 
sofrasındaki aldığı rolünden çok iyi 
görünmektedir. Genç aile için bu, gelecekte 
sürekli bir otoritedir. Hayatın esas durumlarında 
genç aile ona danışır ve saadıçın hareketi, aklı 
damadın anne-babasına nazaran daha da 
önemlidir. Gelinin ana-babasından bahsetmeye 
bile gerek yok. Halk içinde genç ailenin şansı 
saadıçları seçmesine bağlıdır derler. 

Saadıçın baş rolü, bir de düğün sofrasının 
etiketinde yansımaktadır. Düğün sofrasının en 
saygın yeri babalık-analık yapanlara ayirilirdi. 
Özel otururlardı. Böylece, düğünde eğlenenlerin 
yeralma şemasını incelersek: düğün sofrası, 
geleneklerin zincirini, kabilenin bayramını 
sembolize ettiğini ve kabileye damat ile gelini 
kabul etmesini ve kabilede yeni ailenin oluşmasını 
aydınlatan delil olduğunu öğrenebiliriz. Düğün 
ziyafetinin senaryo-
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suna uygun damadm ana-babası ve akrabaları 
konuklara ikramda bulunurlar, yemek dağıtım 
düzenini kontrol ederler ve saadıçı "karşı oyunnar" 
adlı dansla eğlendirirlerdi. Aynı zamanda gelinin 
anne-babasının evinde onun kabilesi tarafından da 
düğün yapılır. Burada da tüm etiket 
tekrarlanmaktadır fakat esas şahıslar: Saadıç, gelin 
ve damatsız. 

Bizim görüşümüze göre, dikkate değer tarafı 
iki (hem damadın ve hem gelinin evinde) eski 
düğün ziyafetinde de yeni evlilere masada yer 
ayırmaması. Masaya bekarlar da oturtulmazdı. 
Gençler için avluda müzik çalar ve onlar da 
kendilerine göre düğünde dans ederek eğlenirlerdi. 
Gelin, ziyafetin başlarında saadıç tarafına ait 
konuklara ve damadın akrabalarına hediyeleri 
"çiizlemek") dağıttıktan sonra, gelin ile damat 
oradan çekilirler ve eğlenceye katılmazlar. 
Eğlenenler saadıç başta olmak üzere sadece 
damadın kabilesi olurdu. Bu düğün ziyafetinde 
şarkılar, dilekler söylenir ve saadıç, damadın 
arkadaşları arasında yarışma düzenlerdi. Damadın 
arkadaşları sırf bu yüzden çağırılır, fakat masada 
onların da yeri olmazdı. Sonraları XX. yüzyılın 
50. yıllarından itibaren masaya gençler de 
oturtulmaya başladı. Fakat gençler için ayı veya 
başka bir binada masa hazırlanıyordu. Şimdiki 
zamanda artık gençler genel ziyafet masalarına 
katılmaya başladılar. Bu ise merasim düğünün 
bazı geleneklerini yerinden etti ve düğünün tüm 
niteliklerini değiştirdi. 

Eski düğünlerde, gençleri açıkça belirtilerek 
masaya alınmaması bir sürü arakaik ve sembolik 
törehlerlerle bağlıydı. Böyle merasimlerin birisi de 
"gelini konuklama"ydı. Esas tören olan düğün 
ziyafetinde bulunmadıkları için, gelin ile damat 
zaman zaman gençlerle dans etmeye gelirlerdi. 
Başka zamanlarını hiçkimseye lazım değilmiş gibi 
köşelerde boş boş dolaşılar ve kalabalığa kulak 
verirlerdi. Ancak gece yarısında "gelini 
konuklama" merasimi için onları hatırlarlar. Bu 
merasim için gelinle damadı odaların birisine 
yalnız bırakırlar ve buraya gelinin annesi 
tarafından gönderilen "kaniskacilar", "kaniska" 
yemeğini getirir (ekmeğin üzerinde haşlanmış 
tavuk ve şarap). Kaniskacilar grubunu sadece 
kadınlar temsil ederlerdi. Erkekler bu gruba 
girseler bile sadece kadın giysisini giyerek 
katılabiliyorlardı. Getirilen düğünündeki şu anı 
vermekte: Gelin henüz yeni kabilenin üyesi değil. 
Mantığa ve sıraya uygun şekilde merasimin 
devamı sonra, sabah yeni evlileri düğün ekmeği- 

kalaç (Ruslarda kilit şeklinde pişirilen buğday 
ekmek) ve ev bark sahibi olmak için toplanan 
parayı takdim etmek için saadıç davet ettiğinde 
gerçekleşecektir. Saadıçın hareketleri bu törende 
gençleri deneme unsurunu taşıyordu. Ekmekle 
parayı saadıç yeni evlilere hemen vermezdi. 
Mahsus elinde uzun süre tutar neşe, şaka ve 
yemeğe katılanların kahkahaları altında oyun 
oynarcasına uzatırdı. Gençler, özellikle damat 
ekmeği elede etmek için çok becerikli olmaları 
gerekiyordu. Sonra gençler kaçarlar. Tüm bu 
törenler gençlerin beraber yaşamaya başlamasını 
bir nevi sınamadır. 

Düğün masasında yemeğin sonuna doğru bir 
de gelinin duvağını çıkarıp, baş örtü "gelince" ile 
bağlanır. Merasimin bu devamı mantığa uygun 
olarak gelinin, damat kabilesine tamamıyla kabul 
edilmesi ve yeni ailenin oluşmasının sembolik 
eylemidir. Gelinin, kadınlar sınıfına girdiğini 
böylece ifade ederler. 

Sonra gençleri yatak odasına refakat ederler. 
Düğün ziyafeti ise genel düzene göre devam eder. 
evlileri takdim etme anı gelir. Evlilerin tüm 
hareketleri ve şakaları, ile hayatının bazı anlarını 
neşeli bir şekilde sahneye koyarlar. Artistler, tüm 
sıfatıyla "çingene ailesini": çocuğuyla, 
süpürgesiyle, çantasıyla vs. gösterirler. Gelenleri 
eğlendirmek için aile hayatının çoğu sahnelerini 
oynarlar. 

Sabah, düğüne katılanların tüm dikkati 
"kırmızı rakı", gleinin masumiyetinin semboliyle 
ilgili törenle meşhul olur. Konuklara kırmızı rakı 
ikram edildikten sonra eğlence başlar. Bu sefer 
oyun gösterilerine konuklar da katılır. Onların 
çoğu damadın ana-babası için yapılır. Sahne 
oyunları içinde en sembolik olan oyun, 
kayınvalidenin "ölümü ve ölümüne ağlamak". 
Galiba bu tören kabiledeki kadın kısmının nesil 
değişmesini sembolize ediyordu. Gelin kabilede 
önceki ev hanımın yerini üstleniyordu. Bunlar 
gelini ve onun genç kocasının ev işlerini 
yaptırmakta: süpürmek, avluyu temizlemek vs 
becerisini şaka olarak denemesi kanıtlamaktadır. 

Böylece, merkezi düğün ziyafeti olan halk 
düğünü, kendi merasim ve törenlerinde yaşamın 
temel manasını taşıyordu. Yeni aileyi aydınlatmak 
bu demek hayatın devam etmesidir. Bu ise tüm 
toplumu ilgilendirir. 

Düğün ziyafetinin karakteristik özelliği, 
yemeğin verilmesinde belirli bir kural ve töreninin 
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mevcut olmasıydı. Örneğin, dondurma paça 
ziyafetin Odessa bölgesindeki bazı gagauz 
köylerinde (Çervonoarmeyskoe köyü) düğün 
sofrasını tamamlayan yemek olarak etli bulgur 
pilavı verilir diye belirtmektedir. Bu yemek çoğu 
merasimlerde kurbanlık anlamını taşımaktadır. 

Gördüğümüz gibi düğünde, tören ikramları 
belirli insan gruplarının arasındaki müşterek 
hareketi, etkileşmeyi göstermektedir. Bazı 
etnografya-cıların belirttikleri gibi yemek iki 
görevi yapmaktadır: birleştirici yeni oluşan aileyi 
kutlamak için kabilenin üyeleri bir araya gelir, 
ayırıcı kabileyi yaş, cinsiyet gmplarına ayırma 
(gençlerin ve bekarların sofraya katılmaması vs.) 

Beraber yemek yeme düğünün başka 
etaplarında da yeralmaktadır. Mesela, kız isteme 
"söz annaşmak" geleneğinde beraber yemek 
yemenin 

fonksyonu birleştiricidir yani iki kabilenin 
dünürlük hasıl olmasını, yapılacak düğünü, 
masrafları ve karşılıklı hediyeleşmeyi konuşurlar. 
Söz kesilen "söz annaşmak" gelinin evinde 
masdaki en saygın yer konuklara, damadın kabile 
temsilcilerine ayrılır. 

Damadın ve gelinin arkadaşları tarafından 
düğün öncesi merasimde beraberce ekmek 
yemeleri de birleştirci fonksiyonunun bir kez daha 
yerine getirilmesidir. 

Böylece gagauzların bazı düğün törenlerinde 
bir sürü sembolik geleneklerle çevirilen beraber 
yemek yemeler, birleştirci ve ayırıcı görevleri 
yapmakta ve gelenekleri devam ettirmektedir. Bu 
ise kadim çağın yankısını ifade eden geleneklerde 
yeralmaktadır. 
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