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ÖZET(1)

1864 büyük Çerkes sürgünüyle anavatanları Kafkasya'yı terk etmek zorunda kalarak Osmanlı 

topraklarında iskân ettirilen Çerkeslerin kadim halk danslarından “wuıc" (удж)” adlı oyunun 

kadınların gözünden anlatılması bu çalışmanın amacıdır.

Çoktanrılı dönemde bir ayin dansı olan wuıc, daireseldir ve tekrara dayanır. Günümüzdeyse, 

"ceug  (джэгу)'lerde  (düğün/eğlence)"  genç  kız  ve  erkeklerin  birbirini  tanımasına  olanak 

sağlamasının yanı sıra ceug'un başlangıç ve bitişini de ifade etmektedir. Grup halinde, kadınlı 

erkekli, kol kola oynanan bir oyundur. 

Anahtar Kelimeler: Wuıc, Çerkes, Adiğe, Halk Dansları, Kadın

1 Bu çalışma, İstanbul’da farklı etnik ve kültürel alanlarda faaliyet gösteren sivil toplum aktörlerine yönelik 
olarak 13 Ekim 2018  15 Mayıs 2019 tarihleri arasında İstanbul Bilgi Üniversitesi bünyesinde düzenlenen 
“Türkiye’de Kültürel Çoğulluğun Bağımsız Araştırmacıları ve Sivil Toplum Kuruluşları İçin Ağ Oluşturma ve 
Eğitimi Projesi” kapsamında hazırlanmıştır.

Bir kadın ile bir erkeğin çift oluşturarak oynadıkları wuıc'da kadınlar erkeklerin sağ tarafında 

yer  alır.  Çiftlerden  meydana  gelen  bu  grup  dansı  Türkiye  diasporasında  oynandığı  birçok 

bölgede,  başladıktan  bir  süre  sonra  dairesel  bir  forma  dönüşür  ve  çiftler  ikili  figürlerini  bu 

dairenin  içinde  sergilerler. Dairenin oluşması  ve  tekrar  dağılması,  genelde  en başta  bulunan 

çiftin  hareketiyle  gerçekleşir.  Çoğunlukla  ceug'un  başlangıcını  ve  bitişini  simgeleyen wuıc, 

binlerce yıldır taşıdığı ritüel öğelerini yitirmiş olup, sadece oyun karakteri taşımaktadır.

Bu çalışmada "Kadınerkek bir arada yapılan ceug'lerde wuıc, kadınlar için neyi ifade ederdi" 

Fotoğraf 1: Yamçı dans grubu tarafından wuıc dansı yapılıyor.
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konusunu  ele  almak  üzere  bir  toplantı  planlanmış,  6084  yaş  aralığındaki  dokuz  kadın 

görüşmecinin  katıldığı  toplantıda  wuıc'ın  yanı  sıra  genelde  ceug'lere  ilişkin  anılar  da  dile 

getirilmiştir.

Teşekkür

“Kadınlar için vuig neyi ifade ediyor” sorusuna cevap bulabilmek için düzenlediğimiz sohbet 

toplantısına moderatörlük  yapan M. Mine  Bağ  başta  olmak  üzere  konuşmacı  büyüklerimiz 

Vecihe  Özden, Aysel  Çiçek,  Cemile  Özdemir,  Tülay  Bir,  Rengin  Yurdakul,  Nazan  Konar 

Naş’a, Yamçıdaşlarımız A. Seda Berzeg, Füruzan Firdevs Ermiş ve Emel Savur’a katılımları, 

Figen Özdemir Çiloğlu’na pandırıyla çaldığı wuıc müziği, Koca Usta Tamer Acar'a ikramları, 

Öyküm Bozkurt’a söyleşinin çözümlemesini üstlendiği için çok teşekkür ediyoruz.

Çalışmanın  ortaya  çıkmasındaki  yol  göstericiliklerinden  ve  her  türlü  desteklerinden  dolayı 

İstanbul  Bilgi  Üniversitesi  Türkiye  Kültürleri  Çalışma  Grubu’ndan  başta  Prof.  Dr.  Bülent 

Bilmez olmak üzere, projemizin yürütücülüğünü üstlenen Dr. Esengül Ayyıldız ve Arş. Gör. 

Zeynep Yeşim Gökçe’ye, Ferda Önen, Gül Hür ve Elif Yıldız’a sonsuz teşekkürler...

“Kadınlar  Wuıc'ı Anlatıyor”  başlıklı  sohbetimizin  video  kaydının  alınması,  fotoğraflarının 

çekilmesi  esnasında  salonun  tüm  olanaklarından  yararlanmamızı  sağlayan  başta  İKKD 

Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ümit Dinçer olmak üzere tüm Yönetim Kurulu üyelerine 

ve çalışanlarına teşekkür ederiz.

Video  çekimlerimizde  teknik  açıdan  büyük  destek  olan,  görsel  materyalin  kurgulanmasını 

sağlayan İsmail Yıldırım’a ne kadar teşekkür etsek az...

Sohbet  toplantısının  kayıt  altına  alınması  esnasında  danışmanlık  yapan  İletişim  Fakültesi 

Medya Bölümü’nden Araştırma Görevlisi Altuğ Öztürk’e, çekimleri fotoğraflayan Andaç Oral 

ve  Gül  Kapar'a,  video  kayıtlarında  yardımcı  olan  Gürkan  Demirkol’a,  video  çekimlerini 

yaptığımız mekânın düzenlenmesinde destek veren Aydın Açın’a şükranlarımızı sunuyoruz.

Amaç ve Yöntem

Türkiye diasporasında wuıc’ın bugünkü haliyle kayıt altına alınmasını amaçlayan çalışmamız 

esnasında  (wuıc  raporuna  link  verilecek)  “Kadınlar  wuıc  oyununu  nasıl  değerlendiriyor, 

âdetlerin,  geleneklerin,  yaşam  biçiminin  aynası  olan  halk  dansları  konusunda  ne 

düşünüyorlar”  sorusuyla  önümüzde  yeni  bir  pencere  açıldı  ve  kadın  görüşmecilerle  konuyu 

değerlendirmeyi  planladık.  Önce  tekli  görüşmeler  yapmayı  düşündük,  ancak  grup  halinde 

olmasının  etkileşimi,  hatırlatmayı  sağlayacağını  düşünerek  genel  perspektiften  ceug’ler, 

özelde  wuıc  oyunu  üzerine  sohbet  etmek  üzere  78  konuşmacının  bir  araya  geleceği  bir 
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toplantıyı, "odak grubu görüşmeleri" (Böke, 2009) adı verilen yöntemle gerçekleştirme kararı 

aldık.

Toplantı Hazırlıkları

Toplantının  katılımcılarının  büyüklerimizden  olmasını,  gençliklerinde  wuıc  oynanır  mıydı, 

nasıl oynanırdı, ayrıntılarını hep birlikte konuşmak istedik. Hem sürgünden sonra Türkiye’de 

yerleşilen  bölgelerin  kültürünün  yarattığı  değişimler  hem  de  farklı  Kafkas  halklarında 

uygulamanın değişiklik göstermesi olasılığını göz önüne alarak Çeçen, Adığe, Oset, Abaza ve 

Ubıhlardan temsilci olmasını istedik. Ancak iletişim kurduğumuz pek çok büyüğümüz, sağlık 

sorunları, yaşın getirdiği zorluklar nedeniyle İstanbul Kafkas Kültür Derneği’nde (İKKD) 28 

Ocak 2019’da yaptığımız bu toplantıya iştirak edemedi.

Genellikle  İKKD bünyesinde çalışmalarını sürdüren, 40 yaş üstü dansçılardan oluşan Yamçı 

grubunun çevresindeki kişilerin katılımıyla gerçekleşen bu toplantının moderatörlüğünü, 80’li 

yıllarda  İKKD  halk  dansları  ekibini  çalıştıran,  daha  sonra  hem  Yamçı’nın  kurulmasını 

sağlayan  hem  de  gönüllü  çalıştırıcılığını  ve  sonrasında  da  her  daim  danışmanlığını  yapan 

Sabancı Üniversitesi Öğretim Üyesi M. Mine Bağ üstlendi.

Kendisiyle bir araya gelerek, yazışarak toplantının planlamasını yaptık. Konunun kapsamını, 

soruları oluşturduk ve genel çerçevesiyle şu soruların gündeme alınmasını kararlaştırdık:

1. Katılımcıların kendilerini tanıtmaları (adsoyad, boy, sülale, nerede doğdu)

2. Düğün/ceug’e kaç yaşlarında katılmaya başladı? Yaklaşık kaç yıl boyunca katıldı? Varsa

eğer, ablası sırada olduğunda düğüne katılamamak, ablaları evlenene kadar düğüne

katılamamak ne hissettirirdi?

3. Katıldıkları düğün/ceug’lerde wuıc oynanır mıydı?

4. Wuıc düğünün belli bir yerinde mi oynanırdı, belirsiz miydi?

5. Farklı zamanlarda oynanan wuıc'ın müziği, süresi, işlevinde farklılık var mıydı?

6. Wuıc'ın çalmaya başlaması, müziğini duymak ne hissettirirdi?

7. Wuıc çalmaya başladığında sırada duran genç kızlar sırayla mı karışık mı dansa davet

edilirdi?

8. Kaşenlik kurumu var mıydı, varsa kaşeniyle dans etmek isteyen erkek, düğünü yöneten

hatiyako’dan izin alarak oyuna çıkış sırasını bozabilir miydi?

9. Oyunda elkol nasıl tutulurdu?
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10. Oyunun akışı nasıldı, kol kola girerek halka oluşturulur muydu, halka oluşturuluyorsa

çiftler çıkıp bu halkada bireysel dans ederler miydi?

11. Wuıc esnasında sohbet edilir miydi, neler üzerine konuşulurdu?

12. Oyun bitmeden başka bir kişi (erkek) gelip izin isteyerek eş değiştirebilir miydi?

13. Evli kadınların da wuıc oynadığı olur muydu, evetse hangi yakınlık derecesindeki kişilerle

wuıc yaparlardı?

14. Evlendikten sonra, düğünün genelinde evli erkeklerin oynayıp evli kadınların

oynamaması âdeti kendisine ne hissettirirdi?

15. Eğer hâlâ doğduğu yere gitme fırsatı oluyorsa gençliği dönemindeki wuıc’larla şimdi

köyünde oynanan wuıc arasında fark var mı? Neler? (müziği, akışı, oynandığı zaman dilimi)

16. Yaşadığı bölgede wuıc'ın ceug’lerde oynanmaması yönünde herhangi bir karar alındı mı?

Evetse  bu  konuda  karar  alınırken  kadınların  düşüncesine  başvuruldu  mu,  karar  konusunda

genç kızlar ne düşündü?

Katılımcılar

9  kişinin  konuşmacı  olarak  yer  aldığı  gruptan  3'ü Yamçı  dansçısıydı.  KonyaBeyşehirli  ve 

KayseriUzunyayla doğumlu katılımcılarımızın dışında bir  konuşmacımız Adapazarlıydı,  bir 

diğeri  İstanbul  doğumlu  olduğunu  ama  kendisini  Düzceli  hissettiğini  belirtti. Yine  İstanbul 

doğumlu  bir  konuşmacımız  nüfus  kaydının  Balıkesir  Gönen’de  olduğunu  ama  köyde  hiç 

yaşamadığını vurguladı. Diğer 4 katılımcımızın da yine BalıkesirBursa yöresinden oldukları 

görüldü. Genelde  çocukluklarını bu bölgelerde geçiren konuşmacılarımızın doğdukları  yerle 

bağlantılarının  yaz  dönemlerinde  gidişlerle  sınırlı  olduğu  gözlemlendi.  2  Ubıh  ve  1  Çeçen 

katılımcıyla  birlikte  6  konuşmacının  da  Adığe  (Kabardey,  Abzekh,  Şapsığ)  olduğu  ifade 

edildi. 84 ve 80 yaşlarında 2 büyüğümüz vardı. 3 katılımcımızın doğum tarihi 194049 yılları 

aralığındaydı. 195059 yılları arasında doğan 4 konuşmacımız mevcuttu.

Wuıc üzerine yapılan bu sohbet toplantısı 2’si profesyonel, 2’si aksiyon kamerası olmak üzere 

toplam 4 kamerayla çekildi. Kameraların ses kayıt modunun yanı sıra ses kayıt cihazıyla da 

ses  kaydı  ayrıca  yapıldı,  yani  görüşmeye  ilişkin  5  ayrı  ses  kaydı  mevcut.  İstanbul  Bilgi 

Üniversitesi  Türkiye  Kültürleri  Çalışma  Grubu’nun  profesyonel  kameraları  ve  ses  kayıt 

cihazının  yanı  sıra  yine  üniversitenin  Sinema TV biriminden  ışık  kaynakları  temin  edilerek 

çekimde kullanıldı. 2  fotoğraf makinesiyle Gül Kapar ve Andaç Oral  tarafından görüşmenin 

fotoğraf çekimleri yapıldı.

Çekimler  esnasında  İstanbul  Bilgi  Üniversitesi  Türkiye  Kültürleri  Çalışma  Grubu’ndan 
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projemizin  yürütücülüğünü üstlenen Arş. Gör. Zeynep Yeşim Gökçe,  Ferda Önen, Gül Hür, 

Elif Yıldız yer aldı. İletişim Fakültesi Medya Bölümü’nden Araştırma Görevlisi Altuğ Öztürk, 

daha sonra görsel  tüm malzememizin kurgusuna da destek veren  İsmail Yıldırım ekipmanın 

kurulması, kullanılması konusunda yardımcı oldular. Gürkan Demirkol hem malzeme hem de 

aksiyon kameraların çekimi açısından destek sağladı.

Görüşme,  katılımcıların  hem  birbirlerini  daha  yakından  tanımaları  hem  de  kameralara 

alışmaları  için  konuşmacıların  kendisini  tanıtmasıyla  başladı.  Moderatör  M.  Mine  Bağ 

tarafından herkesin eşit şekilde söz alması, çekingenliğini atması, gerektiğinde araya girerek 

katkıda  bulunması  sağlanmaya  çalışıldı.  Odak  grubu  görüşmelerinde  risk  oluşturan, 

katılımcılar  arasında  sert  tartışma,  hakaret  türü  olumsuzluklar  yaşanmadığı  gibi  farklı 

düşünülen,  anlatılanlara  itirazın  geldiği  noktalarda  dahi  herkes  birbirine  karşı  son  derece 

saygılı davranarak görüşlerini ve bu konudaki birikimini aktardı.

Wuıc Neden Bazı Bölgelerde Oynanmadı, Oynanmıyor?

Bir  ritüel,  ayin dansı  olan wuıc,  ceug’lerin  başlangıç  ve bitiminde oynanarak bu  anlamı bir 

parça  korumuş  ancak  daha  çok  oyun  formuna  dönüşmüştür.  Çocukluğunda  annesinin 

köyünün  yer  aldığı  Manyas’taki  düğünleri  hatırlayan  konuşmacımız  Emel  Savur’un  da 

belirttiği  gibi  bugün  çoğunlukla  ceug’un  başlangıcında  ve  sonunda  oynanır  ve  ceug’un 

başlamasını ve bitişini simgeler:

Tablo  1: “Kadınlar Wuıc'ı Anlatıyor” Toplantısı Katılımcı Bilgileri

ADI SOYADI
DOĞUM 
TARİHİ

DOĞUM 
YERİ (İL) İLÇEKÖY BOYU

VECİHE ÖZDEN 1935 Balıkesir Demirkapı Abzekh

CEMİLE ÖZDEMİR 1939 Konya Beyşehir Çeçen

TÜLAY BİR 1942 Düzce Akınlar Ubıh

AYSEL ÇİÇEK 1948 Kayseri Maraşlı Kabardey

NAZAN KONAR NAŞ 1949 Adapazarı Adliye Şapsığ

RENGİN YURDAKUL 1950 Balıkesir Gönen Abzekh

AYŞE SEDA BERZEG 1955 Balıkesir Gönen  Sızıköy Ubıh

FÜRUZAN FİRDEVS 
ERMİŞ

1955 Bursa Kabardey

EMEL SAVUR 1959 Balıkesir Susurluk  
Balıklıdere

Şapsığ
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“Manyas yöresinde ceug'e wuıc'la başlanırdı. Wuıc ile oynanır, wuıc bitince 

kızları yerine bıraktıktan sonra kumuk ve leperuş’a dönülürdü. Fakat kapanırken 

mutlaka tekrar bir wuıc oynanırdı."

Katılımcımız  Aysel  Çiçek  ise  Uzunyaylalı  olduğunu  vurgulayarak  gençliği  döneminde 

Uzunyayla’da  hiç  wuıc  görmediğini,  ancak  büyüklerinden  duyduğu  kadarıyla  ceug’un 

bitişinde wuıc oynandığını belirterek şunları aktarmıştır:

“Gençlik dönemimde Uzunyayla’da katıldığım düğünlerde, ki bu düğünler akraba 

düğünleriydi, hiçbir şekilde wuıc yoktu. Çeçenkafe, kafeçeçen devam eder, en 

sonunda thamade’nin bir konuşmasıyla düğünün sona erdiği bildirilir, thamade 

kuadza 'Wuıc ile devam edebilirsiniz' dermiş, gençler istedikleri kadar wuıc yapar, 

wuıc’ın sonunda da oyun oynanan, düğün yapılan yerden kol kola tutarak düğünü 

bitirirlermiş ama ben hiç bulunmadım.”

Konuya  ilişkin  söz  alan Rengin Yurdakul, Uzunyayla’daki  köylerde  yapılan  ceug’lerde  çok 

uzun süredir wuıc oynandığına şahit olunmamasını şöyle izah etmiştir:

“Daha geçenlerde bu konuyla ilgili Erol Gergin Bey’le görüştüm. O anlattı. 

1960’lı yıllarda Uzunyayla’da yapılan büyük vase (başlık parası) toplantısında 

vase’nin kararının şekillendirilmesinden sonra wuıc ile ilgili de bir görüş, bir 

konuşma yapılmış. Kasaba veya küçük yerlerdeki zevatın, idari zevatın düğünlere 

misafir olarak gelmeleri ve hiç alışkın olmadıkları, kızerkek beraber oynanan bu 

oyunu yanlış anlayarak farklı şeylere neden olması nedeniyle yasaklandığını 

belirtti. Ben de öyle duymuştum zaten, Erol Bey de bunu doğruladı.”

KAFDAV  Yayınları’nca  2007  yılında  yayımlanan,  Muhittin  Ünal’ın  derlediği  “Uzunyayla 

Rapor ve Belgeleri  II”de ayrıntılı şekilde ve belgeleriyle anlatıldığına göre, 16 Mayıs 1965 

tarihinde  Uzunyayla’nın  61  köy  temsilcilerinin  katılımıyla  Yahyabey  Köyü’nde  yapılan 

toplantıda wuıc, ele alınan 7 konudan biridir. Ürdün’den Pınarbaşı ve Uzunyayla’daki Çerkes 

köylerini  gezmeye gelen üç genç,  sohbetler  esnasında daha önce Ürdün’de de yaşanan bazı 

sorunların  konuşulduğuna  şahit  olunca  büyüklerin  zamanında  müdahalesiyle  bu  sorunların 

çözüldüğü ifade eder. Bundan esinlenen gençler konuyu orta kuşak gençlere taşır. Hemen bir 

Girişim Grubu oluşturulur ve yapılan ev toplantılarıyla görüşülmesini önerdikleri 7 maddelik 

sorun listesi yapılır. Bu maddeler özetle şöyledir:

1. Başlık parasının 3000 lira ile sınırlandırılması.

2. Dini nikâhı kıyan hocaya ödenecek miktarın 50 lira ile sabitlenmesi.

3. Gelin almaya gidince köyün gençlerine düğüncü kafilenin thamade’lerince 

(yönetici) bir miktar para ödenmesi uygulamasının kaldırılması.
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4. Gelin almaya giden kafilenin önceleri makhsıma’yla (darı veya arpa ile yapılan 

mayalı bir içecek) başlayan, daha sonra alkollü içecek getirilmesine dönüşen 

uygulamasının kaldırılması.

5. Wuıc’ın oynanmaması: “Eski geleneklerden biri olan, wuıc denen, iki gencin 

kol kola girip oynadıkları dansımız da, yabancı katılımların artması ve alkollü 

katılımlarda sık sık istismar edilmesi sonucu Çerkes insanının genç kızlara ve 

kadına verdiği saygıyla bağdaşmayan olaylar sık sık yaşanmaya başladığından 

artık uygulamadan kaldırılması lazımdır.”

6. Dini nikâh sırasında muhtara ve bekçiye yapılan ödemelerin kaldırılması.

7. Yabancılara kız verilmemesi ve düğünlere yabancıların davet edilmemesi 

(Farklı kültürden davetlilerin kızlı erkekli ceug geleneğine yabancı olmaları 

nedeniyle yaptıkları olumsuz yorumlar yüzünden).

Toplantıyı organize edenlerin, katılanların isimlerinin kaydedildiği bir defterin mevcut olduğu 

da  belirtilmektedir,  ancak  o  güne  ait  herhangi  bir  fotoğraf  tespit  edilememiştir.  Ünal'ın 

derlemesinde  toplantıya  katılıp  hayatta  olan  kişilerle  alınan  kararların  nedenleri  üzerine 

yapılan  görüşmelere  ilişkin  kayıtlar  da  mevcuttur  (Ünal,  2007:  957).  Alınan  kararla  da 

bugüne değin Uzunyayla’daki köylerde yapılan düğünlerde genellikle wuıc oynanmamıştır. 

Ancak  gerek  toplantımıza  katılan  görüşmecilerimizden  bir  kısmının  gerek  çalışma  boyunca 

sohbet  etme  fırsatını  bulduğumuz,  çoğunlukla  halk  danslarıyla  ilgilenen  pek  çok  kişinin 

Uzunyayla’da  alınan  bu  karardan  haberdar  olmadığı  gözlemlenmiştir.  1864  büyük 

sürgününden  sonra  köylerden  kentlere  yaşanan  göçlerin  ikinci  bir  asimilasyon  sürecini 

tetiklediği  açıktır.  Kimliğe  ve  sorunlarına  yönelik  bir  yabancılaşma,  birbirine  çok  yakın 

köylerde  dahi  yaşananlara  dair  haberdar  olmama  durumu  söz  konusudur.  Bu  konuda 

yayımlanan kitapların, makalelerin sınırlı olduğu, var olanların da yeterince yaygınlaşmadığı, 

ses getirmediği görülmektedir.

1970’lerde  yaşanan  köyden  kente  göçle  birlikte  Türkiye  genelinde  olduğu  gibi  Çerkes 

köylerinde  de  nüfus  azalmış,  düğünler  hem daha  ekonomik  (3  gece  yerine  1  gece)  hem de 

daha  zahmetsiz  (yemekler,  hazırlıklar  ortadan  kalkmıştır)  olması  nedeniyle  salonlarda 

yapılmaya  başlamıştır.  Konuya  ilişkin  katılımcımız  Füruzan  Firdevs  Ermiş’in  aktarımı 

şöyledir:

“Bandırma’nın Sığırcı Köyü her konuda çok etkin bir köydü. Orada bile şimdi 

düğünler yapılacağı zaman önemsenmiyor. Köyde düğünler yapılmıyor, salonlara 

taşındı. Salona taşındığı için Çerkes oyunları çok az oynanıyor. Oradaki 

müziklerle dans ediliyor.”
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Konuşmacımız Nazan Konar Naş da aslında ceug'un thamade'sinin oynadığını belirtmek için 

silah atılmasının ya da ceug'un bittiğini ifade etmek üzere şarjör boşaltma âdetinin değişikliğe 

uğrayarak gelişigüzel sağa sola ateş edilmesiyle yaşanan ölümlere vurgu yapmıştır:

“Aslında köy düğünlerimizin bitmesinin nedeni bence silah. Bilinçsiz şekilde 

abilerimiz, ablalarımız hep düğünlerde vuruldu. Çok acı bir şey. Ondan sonra 

bizim köyde köy düğünleri kalktı.”

İradi  olarak  alınan  wuıc'ın  oynanmaması  kararlarının  yanı  sıra  yalnızca  wuıc'a  özel  değil 

genelde  düğünlere  yönelik  dış  baskılar  olmuştur.  Bazı  köylerin  coğrafi  konumu,  anayola 

mesafesi,  yakınındaki  askeri  tesisler  de  düğünlerin  askıya  alınması  kararına  yol  açmıştır. 

Balıkesir  Demirkapı  Köyü  doğumlu  konuşmacımız  Vecihe  Özden  konuya  ilişkin  şunları 

aktarmıştır:

“Kamyonla geçiyor adam, kalabalığı görüyor, duruyor, gelip düğünü seyrediyor. 

Onun için sonradan büyükler toplandılar ve dediler ki: ‘Bu düğünü kaldıralım biz.' 

Öylelikle bir müddet kalktı. Bildiğim kadarıyla, benim hatırladığım, wuıc yoktu 

bizde. Ama askerler vardı, onlardan dolayı mı yapılmadı, onu bilmiyorum. Çocuk 

olduğum için sadece olmadığını biliyorum. Askeriye olduğu için subaylar gelip 

masalar kurup seyretmeye başladıklarında zaten düğünleri iptal ettiler. Yapmadılar 

bir daha düğünleri. Askeriye çekildikten sonra yeniden düğünler başladı, yeniden 

oynadılar ama wuıc oynamadılar. Bizde hep leperuş oynandı.”

Ayrıca 2 Mayıs 1923  tarihinde yayımlanan GönenManyas Çerkes Sürgünü Kararnamesi'yle 

Marmara Bölgesi'nden Afyon’a, Konya’ya, Niğde’ye, Malatya’ya sürülen 14 Çerkes köyünün 

sakinleri  bir  yıl  sonra  evlerine  döndüklerinde  hiçbir  şey  eskisi  gibi  değildi  (İzzet Aydemir, 

“GönenManyas  Çerkeslerinin  Sürgünü”,  KAFFED,  15  Haziran  2005).  O  dönemi  izleyen 

yıllardaki  baskılar,  yayımlanan  kararnamelerle  asimilasyon  süreci    hızlandırılmış,  Çerkes 

düğünleri  de  usulüne  uygun  yapılamamıştır.  Diğer  halkların  ve Çerkes  kimliğinin  ön  plana 

çıkarılmaması  yönünde  basında  da  yer  alan  bazı  genelgeler,  bu  yönde  yazılar  da mevcuttur 

[(Vakit, 27 Nisan 1925), (Milliyet, 31 Ağustos 1930), (Afet İnan, Atatürk'ün El Yazıları, 1930, 

Sayfa:  376378),  (Mahmut  Esat  Bozkurt, Milliyet,  19  Eylül  1930),  (Cumhuriyet,  21 Mayıs 

1936, Sayfa: 6), (T.C. Başvekâlet Kararlar Dairesi Müdürlüğü, Kararname, 14 Haziran 1939  

Nart Dergisi, Eylül Ekim 2009, Sayı: 69) vb.]

Bazı bölgelerde, köylerde yapılan ceug’lerde bir dönem wuıc oynanmazken, böyle bir gelenek 

yokken daha sonra oynanmaya başladığı ve bugüne kadar devam ettiği de görülmüştür. Düz

ce’deki uygulanışına dair konuşmacımız Tülay Bir şu bilgiyi vermiştir:

“Düzce’de bildiğim kadarıyla 70’li yılların başında başladı wuıc. Rahmetli İzzet 

Aydemir, Düzce’ye, hatta bize konuk olarak geldiği zaman öğretti wuıc'ı ve öyle 
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başladı. Sadece oynanan oyun leperuş'tu, yani apsuva, başka oyun yoktu.”

Yamçı  dans  grubu  oyuncularından  katılımcımız A.  Seda  Berzeg'e  göre,  dernek/vakıflarda 

yapılan  ceug’lerin,  bu  kurumların  bünyesinde  faaliyet  gösteren  dans  ekiplerinin  wuıc 

oynanmayan yerlerde de oynanmaya başlaması yönünde etkisi söz konusudur:

“Ben 70’li yıllardan sonra Gönen ve Manyas civarındaki köylerde köyde 

yaşamadığım, çok sınırlı zamanlarda gittiğim için, düğünlere kıyısından 

köşesinden de olsa katıldım hiç rastlamadım wuıc oynandığına. Wuıc son yıllarda 

oynanıyor Manyas ve Gönen civarındaki köylerde. Onun da oynanıyor olmaya 

başlanmasının nedeni, ilçelerin çoğunda Kafkas kültür dernekleri kuruldu.

Mesela eskiden leperuş ve kumuk oynanırdı, onun dışında başka oyun 

oynanmazdı; ama şimdi derneklerden sonra yalnızca wuıc değil kafe ve çeçen de 

girdi düğünlerde oynanan oyunlar arasına. Onun da nedeni insanlar bu oyunları 

daha çok öğrendiler, daha çok bildiler. Ve hatta buluşma günlerinde... Mesela 

babam Gönen’in Sızı Köyü’ndendi. Sızı Köyü’nde her yıl buluşma, hemşeri günü 

yapılır. Bu günlere Gönen Kafkas Kültür Derneği’nden ekipler ya da ekipten 

gençler gelirler. Onlar her türlü oyunları oynar ve dolayısıyla insanlar ancak bu 

şekilde tanıdılar wuıc’ı da, kafe’yi de, çeçeni de diye düşünüyorum. Annem de 

gençlik yıllarında annem 90 yaşında wuıc oynandığını bilmediğini söyledi.”

Görüşmecimiz  Aysel  Çiçek  de  aynı  durumun  leperuş  ve  apsuva  için  geçerli  olduğunu 

belirtmiştir:

“Mesela Uzunyayla’da leperuş, apsuva hiç bilinmez, kafe ve çeçen oynanırdı. Biz 

bunları derneklerde görerek, derneklerde gençlerimiz görerek öğrendi. Hepsini 

oynuyorlar şimdi.”

Kadınların Gözünden Wuıc

Wuıc, Dijan Özkurt'un da ifade ettiği gibi, kadın ile erkeğin birbirine temas ettiği tek danstır 

(şımd ve avraşa'da olduğu gibi) ve gençlerin birbiriyle şakalaşmasını "pselhıh (псэлъыхъу)", 

flört etmesini sağlar (Özkurt, 2016: 71). Genç kız ile erkek arasındaki flört ilişkisinde wuıc'ın 

fonksiyonuna dair katılımcımız Rengin Yurdakul şunları söylemiştir:

“Düğünde önce karşılıklı şekerler gönderilir, sigaralar gönderilir hoşlandığı, 

beğendiği kıza. Bazen güzel sözler gönderilir. Hatiyako’nun işidir getirip götürme 

işleri. Hatiyako düğünü idare eden genç. Tabii kızların da bir hatiyako’su var, 

erkeklerin de. Sonra da herkes hasretle wuıc'ın geleceği zamanı bekler. Wuıc'da o 

haberleştiği kız istenir ve kaldırılır oyuna. Son sözlerini, belki ilk defa birbirinin 

seslerini duyacağı dansı o zaman yapar ve ayrılırlardı, bir dahaki wuıc'a kadar...
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Çerkes düğünlerinde bir delikanlı bir kıza gittiği vakit oyuna kaldırmak için, 

kalkmaması çok ayıptır. Ama kız oyunu bitirmeden erkek bitiremez. Bu arada kızı 

değiştirmek isteyen başka bir delikanlı varsa ve gelmek, almak isterse, onunla 

oynayan delikanlı, kızı ona devretmemek gibi bir şeyi de hiç yapamaz. Mutlaka 

devretmek durumundadır.

Biz galiba en şanslı nesildik wuıc'ı wuıc gibi oynayan. Bütün esprileriyle, bütün 

heyecanıyla ve keyfiyle biz oynadık. Ben şimdi oynayan genç arkadaşlara 

bakıyorum, çok askeri nizam buluyorum wuıc'ı. Tamam sahnede bambaşka, belki 

sahnede onun öyle sergilenmesi gerekiyor ama kendi aramızda oynadığımız 

wuıc'ın bence hiçbir zevki yok, tabii gençler adına konuşmayayım, 

bilemeyeceğim. Bizim çok zevkli olurdu, pşinava’lar çiftlerin müziklerini bilirdi. 

O çift çıktığı vakit onun müziğini çalardı.”

Ceug’ler günümüzde sadece evlilik  töreni  için değil, misafir gelen genç kızlar  için, eğlence, 

oyun  için  de  yapılmaktadır.  Eğer  bir  evlilik  nedeniyle  yapılıyorsa  köylerde  gelin  ve  damat 

ceug halkasında yer  almazdı. Kentlerde  artık bu gelenek  terk  edilmiş olup genelde gelin ve 

damat ceug’e katılmaktadır. Bu uygulamaya  ilişkin neredeyse  ilk örneklerden birini yaşayan 

konuşmacımız Aysel Çiçek töreni yine aynı heyecanı yaşayarak aktarmıştır:

“Benim gençliğim Ankara’da geçti. Evleneceğim kişi de, İstanbul’dan delikanlı. 

Efendim, İstanbul’un bütün genç kızları, delikanlıları Ankara’ya misafirliğe geldi. 

Nişan olacak. Nişanda da öyle bir salon ayarlamışız ki, genciz, kendimiz mi 

ayarladık, ne yaptık! Bütün salon böyle yuvarlak masalar halinde ama merdivenle 

iniliyor salona.

İstanbul’dan gelen gençler dediler ki: ‘Biz salona wuıc ile ineceğiz.’ Hiç olan bir 

şey değil. Bütün delikanlılar arkada, genç kızlarla beraber; Ankara’dan gelenler, 

İstanbul’dan gelenler bir grup oldular ve biz Kâni ile el ele tutuştuk, salona wuıc 

ile girdik. Bu bir olay oldu. Fethi çalıyor wuıc'ı. Bütün salon oturmuş bir 

vaziyette, biz de yukarıdan böyle. Ah keşke diyorum o zaman bir video olsaymış 

da görüntü alsaymışız. Salona indik; böyle pürdikkat.

Düğün de burada (İKKD salonu) oldu. Yukarı katta, küçük bir salon. Rahmi Abi 

‘Düğün burada olacak’ dedi. Yine wuıc'la çıktık gelindamat. Bizden sonra, tamam 

başladı. Bu benim dediğim olay 1970. Bundan sonra bütün delikanlılar düğüne...

Şimdi ben eşime diyorum ki, biz ne yapmışız, devrim mi yapmışız, ne yapmışız, 

kötü mü yaptık, iyi mi yaptık! Yani bizden sonra başladı gelinle damadın düğüne 

birlikte çıkması, bunu anlatmak istedim.”

Genelde bekâr genç kız ve erkeklerin katıldığı ceug’lerde evli erkekler yer alıp oynarken evli 
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kadınların  oynamaması  geleneği  son  yıllarda  değişiklik  gösterse  de  genellikle  köylerde 

geçerliliğini  korumaktadır.  Bazı  bölgelerde/köylerde  düğün  sahibinin  yakını  evli  kadınların, 

oyun  için  gençlerin  dizildiği  sırada  durmaksızın,  oturdukları  yerden  özel  olarak  kaldırılarak 

davet  edilmeleri  suretiyle  oyuna  katıldıkları  görülmektedir.  Bu  konuyu  katılımcımız  Emel 

Savur,  “Evli  hanımlar  oynamaz.  Evli  hanımlardan  oynamasını  çok  istediklerini  özel  bir 

törenle oyun alanına getirip oynatırlar” diyerek açıklamıştır. Konuşmacı büyüğümüz Cemile 

Özdemir  bu  açıklamaya  şu  katkıyı  eklemiştir:  “Beyiyle  oynamaz  hiç;  oynamaz,  çıkmaz. 

Akrabasının düğünüyse çıksın, isterse bir akrabasıyla çıkar, o kadar.” Ancak büyük kentlerin 

pek çoğunda yapılan ceug’lerde artık evli kadınlar da oyuna katılmaktadır.

Abhazya  Bilimler Akademisi  Folklor Anabilim  Dalı  Öğretim  Üyesi  filologetnomüzikolog 

Dıjın  Çurey,  "Düğünlerde,  kutlamalarda  evli  kadınların  dans  edebilmesi  ile  ilgili  kural

alışkanlıkâdet nasıldır?" sorumuza şu yanıtı vermiştir: 

"Saha çalışmaları sırasında, Kayseri yöresinde Kaynar Köyü’nde bulunduğum 

sırada, 1999’da, bir görüşmeciye benzer bir şey sormuştum. Orada biraz daha 

kesin çizgiler var, hâlâ evli bayanların biraz daha geride kaldığı gözlenebiliyor. 

Ama günümüz şartlarında bu biraz daha yumuşadı; derneklerin de bunda etkisi 

oldu. Derneklerde yaşa göre gruplar oluşturuldu. Artık ceug'lerde evli erkekler de 

evli hanımlar da oynuyorlar, ancak çoğunlukla evli çiftler birbirleriyle 

oynamıyorlar, buna çoğunlukla uyuluyor. Doğru olan, bu ortamda gençlerin 

olması, gençlerin bu okuldan geçmeleri. Bu demek değildir ki evli olanlar hiç 

oynayamazlar. Örneğin Abazalarda bazı köylerde, özellikle Düzce taraflarındaki 

birtakım köylerde hanımlar kendi aralarında oynuyorlar, bu halkayı kuruyorlar. 

Genelde gençlere bırakıyorlar ama şu anda herkes özgürce oynuyor. Ya da ilk 

başta çıkmasalar da, ortalarda, onlara hak tanındığı zaman çıkıyorlar oynamaya, 

bu şekilde kayıtlar mevcut ve artık çok kesin çizgiler yok."

Diğer Kafkas halk dansları gibi wuıc'da da kadın ile erkeğin birlikte dans ettikleri, kol kola bu 

oyunu gerçekleştirdikleri, hatta wuıc'ın yakın zamana kadar çiftlerin  tanışmalarına, duygusal 

arkadaşlıklar (kaşenlik kurumu) geliştirmelerine vesile olduğu gözlemlenmiştir.

SONUÇ

Wuıc,  pek  çok  kaynağa  göre  çoktanrılı  dönemde  uygulanan  ritüellerde,  ayinlerde  kutsal  bir 

objenin etrafında gerçekleştirilen; gökcisimlerinin, özellikle Ay’ın sürekli tekrarlanan hareketi 

ve  görüntüsündeki  gibi  başlangıcı  ve  bitişi  simgeleyen,  dairesel  formu  olan  bir  ritüel  dansı 

iken  önce  Hıristiyanlığın,  sonra  da  İslamiyetin  etkisiyle  değişiklikler  gösteren  dinsel 

ritüellerle varlığını sürdürmüş, bugüne bu dinsel özelliğini yitirerek ulaşmıştır.

Artık eş değiştirmenin, şakalaşmaların pek yapılmadığı, daha formal bir dansa dönüşmüştür. 
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Muhtemelen dans ekiplerinin ve  sosyal medyanın etkisiyle birbirine benzeyen duruşların ve 

figürlerin  hâkim  olduğu,  eğlencesini  ve  coşkusunu  pek  fazla  yansıtamayan  bir  dans 

görünümündedir.

Türkiye  diasporasında  bazı  bölgelerde  oynanırken  çeşitli  nedenlerle  alınan  kararlarla  terk 

edilen,  bazı  bölgelerde  oynandığı  hiç  hatırlanmayan,  bazı  bölgelerdeyse  son  yıllarda 

muhtemelen  derneklerin  dans  ekiplerinin  etkisiyle  oynanmaya  başlayan  wuıc,  kaşenlik 

kurumunu besleyen, kızla  erkeğin birbirleriyle  tanışıp  şakalaşmalarını  sağlayan bir  oyunken 

kentsel yaşam kültürüyle birlikte günümüzde bu özelliğini de büyük ölçüde yitirmiştir.

Danstaki kadınerkek  rollerini  anlamak  için  ise  savaşların,  sürgünün,  çevrede yaşayan diğer 

etnik grupların, hâkim kültürün, dinsel faktörlerin yanı sıra ataerkil yaşam biçiminin genelde 

ceug'ler,  özelde  de  danslar  üzerindeki  etkisini,  yansımasını  ele  alan  kapsamlı  sosyolojik, 

antropolojik araştırmalara ihtiyaç olduğu açıktır.

KAYNAKÇA

DUMANIŞ, A. (2004). Çerkes Kültürü Üzerine Etüt. Kayseri: Kayseri Kafkas Derneği.

ESER,  M.  (1999).  Uzunyayla  Bölgesi’ndeki  Çerkes  Köylerinde  SosyoKültürel  Değişme, 

Türkiye Çerkeslerinde SosyoKültürel Değişme.

KAYA,  A.  (2011).  Türkiye’de  Çerkesler  Diasporada  Geleneğin  Yeniden  İcadı.  İstanbul: 

İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.

ÜNAL, M. [der.] (2007). Uzunyayla Rapor ve Belgeleri II. Ankara: KAFDAV Yayınları.

ELEKTRONİK KAYNAKLAR

http://www.kaffed.org/bilgibelge/tarih/item/203gonenmanyascerkeslerininsurgunu.html 

Erişim 15052019

Gül Yılmaz & Erdoğan Yılmaz, “Kadınlar Wuıc Anlatıyor”, İstanbul, 2020 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
İstanbul Bilgi Üniversitesi TÜRKİYE KÜLTÜRLERİ ARAŞTIRMA GRUBU 

Türkiye’de Kültürel Çoğulluğun Bağımsız Araştırmacıları ve Sivil Toplum Kuruluşları İçin Ağ Oluşturma ve Eğitimi Projesi



13

“KADINLAR WUIC'I ANLATIYOR” TOPLANTISININ TAM METNİ

“Kadınlar  Wuıc'ı  Anlatıyor”  başlıklı  toplantı  28  Ocak  2019’da  İstanbul  Kafkas  Kültür 

Derneği’nde  gerçekleştirildi.  M.  Mine  Bağ’ın  moderatörlüğündeki  toplantıya  9  kadın 

konuşmacı,  Vecihe  Özden,  Cemile  Özdemir,  Tülay  Bir,  Aysel  Çiçek,  Nazan  Konar  Naş, 

Rengin Yurdakul, Ayşe Seda Berzeg, Füruzan Firdevs Ermiş, Emel Savur katıldı.

Video Çekimleri: Erdoğan Yılmaz – Gül Yılmaz

Teknik Danışmanlar: Altuğ Öztürk – İsmail Yıldırım

Fotoğraflar: Andaç Oral – Gül Kapar

Konuşma Çözümleme: Öyküm Bozkurt

Fotoğraf 2: İstanbul Bilgi Üniversitesi Türkiye Kültürleri Çalışma Grubu, katılımcılar ve konuklar.
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MODERATÖR  M.  MİNE  BAĞ:  Merhabalar,  hepiniz  hoş  geldiniz.  Genel  olarak  bu 

birlikteliğimizin  amacını  biliyorsunuz.  Kültürümüzün  yeniden  keşfi  diyelim,  bu  konuda 

deneyimi olan insanlardan, sözlü tarih çalışması gibi, bilgiler almak ve onları değerlendirmek 

çok yararlı bir yöntem olacak diye düşündüğümüz için bu yola çıktık. Benim ilk sizden rica 

edeceğim, belki önce bir kendimizi tanıtırız, sırayla yapmakta yarar var. Kendimizi tanıtırken 

ismimizin  yanı  sıra  nereli  olduğumuzu,  kökenimizi  ki  onlar  da  muhtemelen  kültüre  ve 

danslara  yansıyan  şeyler  ifade  edecektir  diye  içeren  bilgileri  kısa  bir  tanıtım  şeklinde  rica 

edeceğim herkesten. Şöyle bu taraftan gidelim isterseniz, sonra da sağ taraftan devam edelim. 

Kendinizi lütfen tanıtır mısınız bize?

VECİHE ÖZDEN: Ben Vecihe'yim. Vecihe Özden. Balıkesirliyim. Orada  doğdum,  burada 

yaşıyorum.

MODERATÖR: Köyde mi büyüdünüz, şehirde mi büyüdünüz, belki onları da ekleyebiliriz. 

Düğünlere katılabildiniz mi, onları ekleyebiliriz.

VECİHE  ÖZDEN:  Ben  küçük  yaşta  ayrıldım  köyden,  ikinci  sınıftaydım  ayrıldığımda. 

Kültürü  bildiğimi  söyleyemem  ama  sonradan  düğünlere  giderek,  orada  konuşulanlardan 

bildiğim kadarıyla…

MODERATÖR: Onlar da bizim için çok değerli bilgiler olacak. Teşekkür ederiz.

AYSEL  ÇİÇEK:  Herkese  merhaba.  Ben  Beşgür  Aysel  Çiçek.  Uzunyaylalıyım. 

Uzunyayla’nın  Maraşlı  Köyü’nde  doğdum.  Emekli  öğretmenim.  7  yaşıma  kadar  köyümde 

kaldım. 7 yaşımdan sonra okuma ve babamın işi dolayısıyla hep dışardaydım ama ilişkilerim 

hep  sıcak  oldu.  Çerkeslerle  ilgili  toplantılarda,  derneklerde,  düğünlerde  bulundum. 

Uzunyayla’da pek bulunmadığım için aklımda kalanlarla yardımcı olmaya çalışırım.

MODERATÖR: Teşekkürler, buyurun efendim.

CEMİLE ÖZDEMİR:  Ben  Cemile  Özdemir.  Konya  Beyşehir  doğumluyum.  Dedelerimiz, 

ninelerimiz  Kafkasya’dan  gelme.  Fazla  bir  şey  bilmiyorum  ama  bildiğimiz  kadarıyla 

oyunlarımızı,  az  çok  âdetlerimizi…  Dilimizi  çok  güzel  biliyorduk  fakat  sonradan 

konuşulmayınca unuttum. Bildiklerimi tabii ki anlatırım.                                               

MODERATÖR: Fazla bir şey bilmiyorum sözü benim ilgimi çekti de, devam etmeden önce 

biriki  şey  söylemek  istedim,  o  kadar  doğal  ki  bizim  için  yaşadıklarımız,  o  toplumun,  o 

kültürün  içinde;  bir  şey  bilmediğimizi  sanıyoruz.  İşte  derya  içre  balık  gibi  yaşıyoruz.  Ve 

birlikte keşfedeceğiz neler bildiğimizi belki, değil mi... Böyle devam edelim.

FÜRUZAN  FİRDEVS  ERMİŞ:  Ben  Füruzan  Firdevs  Ermiş.  Bursalıyım.  Benim  babam 
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Kafkasya’dan  geldi. Annem  Bandırma’nın  Yeni  Sığırcı  Köyü’nden. Annem  de  babam  da 

Kabartay.    Bir  Çerkes  köyünde  büyümedim  ama  ekipte  oynadım,  sık  sık  köye  gidiyorduk. 

Bildiklerimizi eşimizle dostumuzla paylaşmak için geldik. Faydamız olur inşallah.

MODERATÖR: Teşekkür ederiz.

AYŞE SEDA BERZEG: Merhaba. Ayşe Seda Berzeg. Ubıh’ım. Gönen Sızıköylüyüm. Köyle 

ilişkim  sadece  yazları  arada  gitmekle  sınırlı  ne  yazık  ki  ama  çeşitli  yıllarda  derneklerde 

bulundum. Adiğelik hakkındaki bütün bilgimi de biraz ailemden, biraz derneklerden edindim.

MODERATÖR: Evet, devam edelim lütfen.

TÜLAY  BİR:  Değerli  konuklar,  herkesi  sevgi  ve  saygıyla  selamlıyorum.  Ben  İstanbul’da 

doğdum ama her zaman için Düzceli olduğumu iddia etmişimdir çünkü her yazım Düzce’de 

Akınlar Köyü’nde  geçti  ve  bu  vesileyle  de  epey düğünlerde  bulundum. En orijinalinden  en 

modernleşmiş  şekline doğru giden Düzce düğünlerinde,  çocukluğumdan beri  de  İstanbul’da 

ekip  olaylarında  ve  dernek  olaylarının  içinde  yer  aldım.  Herkese  tekrar  saygılarımı 

sunuyorum.

MODERATÖR: Teşekkür ederiz.

RENGİN  YURDAKUL:  Merhabalar,  ben  Rengin  Yurdakul.  Abzekh’im,  Tsey 

sülalesindenim,  ailesindenim.  İstanbul doğumluyum ama Balıkesir Gönen kayıtlıyım. Köyle 

hemen hemen hiçbir alakam olmadı ama doğduğum günden beri evimiz dernek gibi çalıştığı 

için hep olayların içindeydim. Ne biliyorsam aktaracağım. Teşekkür ederim.

MODERATÖR: Biz teşekkür ederiz. Buyurun…

NAZAN KONAR NAŞ:  Merhabalar.  Ben Adapazarlıyım. Adapazarı’nın Adliye  Köyü’nde 

doğdum,  büyüdüm.  Sonra Adapazarı’nın  merkezine  yerleştik.  Adapazarı  Derneği,  Kafkas 

Kültür Derneği’nde kadın kollarına üyeydim. 15’te bir falan toplantılarımız olurdu. Gitmeye 

çalışırdım. Kendim Şapsığım. Annem, babam Çerkesti,  evde Çerkesçe konuşulurdu. Tabii  o 

zaman konuşuyorduk, eşim konuşamadığı  için Çerkesçeyi  tabii ben de haliyle konuşmadım, 

çocuklarıma da öğretemedim. Gerçekten ben bu Çerkesçenin unutulmasına çok üzülüyorum. 

Yani  şimdiki  gençler,  benimkilerinden  bahsedeyim,  konuşmayı  bırakın,  Çerkesçeyi 

anlamıyorlar.  Ama  yani  elimden  gelse  gerçekten  isterdim.  Benden  bu  kadar…  Teşekkür 

ederim.

MODERATÖR: Paylaşmak istediğimiz duygulardan değil mi, evet. Çok teşekkürler.

NAZAN KONAR NAŞ: Fazla uzatmak istemedim.
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MODERATÖR: Tekrar bütün katkılarınızı almak için inşallah fırsat yaratacağız.

NAZAN KONAR NAŞ: Elimden geldiğince…

MODERATÖR: Sağ olun.

EMEL SAVUR: Merhabalar. Ben Emel Savur. Balıkesir Susurluk Balıklıdere Köyü’ndenim. 

Babam Havur, Şapsığ. Annem Manyaslı, Peak sülalesinden. Köyde doğdum, köyde büyüdüm. 

İstanbul’a  yaşında  geldikten  sonra  okul  kapanır  kapanmaz  babam  ertesi  günü  bizi  köye 

götürürdü,  o  yüzden  köydeki  düğünleri  güzel  hatırlıyorum.  Elimden  gelen  bilgileri  size 

vereceğim. Teşekkür ediyorum.

MODERATÖR:  Evet,  çok  memnun  olduk  tekrar  katkılarınıza,  burada  olmanıza.  Yine 

fikriniz vardır tahmin ediyorum; özellikle kültürümüzün dans yönüyle ilgili bir sohbet olacak. 

Özellikle  de  yine  danslarımızdan biri  olan wuıc'ı  bir  yeniden keşfetmek  istiyoruz. Nasıl  bir 

danstı,  nerelerde  yapılırdı,  nasıl  uygulanırdı,  anlamı,  fonksiyonu  nelerdi?  Bunun  için  de 

isterseniz  şöyle  başlayalım.  Sonra  da  isteyen  küçük  sorularla  da  katılabilir,  katkılarla  da 

devam edebiliriz.

VECİHE ÖZDEN:  Benim  bildiğim  kadarıyla,  benim  hatırladığım wuıc  yoktu  bizde. Ama 

askerler  vardı,  onlardan  dolayı mı  yapılmadı,  onu  bilmiyorum. Çocuk  olduğum  için  sadece 

olmadığını biliyorum ve askeriye olduğu için subaylar gelip böyle masalar kurup seyretmeye 

başladıklarında  zaten  düğünleri  iptal  ettiler.  Yapmadılar  bir  daha  düğünleri.  Ondan  sonra 

askeriye  çekildikten  sonra  yeniden  düğünler  başladı,  yeniden  oynadılar  ama  vuig 

oynamadılar. Hep bizde leperuş oynandı. 

MODERATÖR: Anladım. Wuıc'ın  bütün  yörelerde  oynanmadığı...  Evet.  Biraz  önceki  gibi 

soruları  hepimiz  de  yanıtlarız  ancak  araya  girmekte  de  fayda  var  birbirimizi  tamamlamak 

açısından, hatırlatmak açısından.

RENGİN YURDAKUL: Vecihe Hanım’ın dediği çok doğru fakat nedeni yine yakın tarihte 

elime  geçen  bir  gazete  kupüründen  okuduğum  kadarıyla  özellikle  Marmara  Bölgesi’nde, 

büyük bir ihtimalle diğer bölgelerde de geçerliydi ve yakın tarihe kadar her toplantımıza zaten 

polis geliyordu, ama o zaman Marmara Bölgesi’nde insanların bir araya gelmemesi kaydıyla 

düğünlerin dahi yasaklandığına dair bir gazete kupürü gördüm. Bir yerlerde de kayıtlıdır ama 

böyle bir durum da yaşanmış Balıkesir yöresinde. Ondan dolayıdır wuıc görmemeniz.

TÜLAY BİR: Ben de bu arada söze girmek istiyorum. Rengin’in dediği gibi bazı yörelerde 

hiç oynanmıyordu, bilhassa Düzce’de bildiğim kadarıyla 70’li yılların başında başladı. Bir de 

rahmetli İzzet Aydemir, ismen belki biliyorsunuzdur, bizim Düzce’ye hatta bize konuk olarak 
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geldiği zaman o öğretti wuıc'ı ve öyle başladı. Sadece oynanan oyun leperuş deniyordu, yani 

apsuva, başka oyun yoktu.

MODERATÖR: Benim aklıma geliveren bir soru; 70’li yıllar dediniz… Acaba derneklerin, 

Ankara’da,  İstanbul’da  kurulmasıyla,  derneklerle  ilgili  olarak  kurumların  canlanmasıyla  da 

ilgisi var mıydı diye?

TÜLAY  BİR:  Olabilir.  Vardır,  tahmin  ediyorum.  Çünkü  rahmetli  İzzet  Bey  de Ankara’da 

görevliydi derneklerde. O şekilde bize de tanıttıydı.

MODERATÖR: Başka eklemek  istediğiniz bir  şey… Wuıc'ı hiçbir düğünde görmediyseniz 

sonradan gördünüz mü?

VECİHE ÖZDEN: Derneklerden sonra sanırım bütün oyunlar artık oynanmaya başladı.

MODERATÖR: Yeniden canlandıktan sonra, değil mi?

VECİHE ÖZDEN: Evet.

MODERATÖR: Katmak istediğiniz başka bir şey? Wuıc özelinde bir şeyler söylüyoruz ama 

daha  sonra  da  yine  düğünlerdeki  gelenekler  ve  olan  biten  üzerinden  de  yine  devam  ederiz. 

Tekrar söz veririz size de. Emel?

EMEL SAVUR: Ben çok sık olarak annemin köyüne de giderdim. Manyas yöresine. Mesela 

orada ilk oyun wuıc'la başlanırdı. Wuıc ile oynanır, wuıc bittikten, kızları bir yere koyduktan 

sonra kumuk ve leperuş’e dönülürdü. Fakat kapanırken mutlaka tekrar bir wuıc'la oynanırdı. 

Ben çocuktum, onu çok iyi hatırlıyorum.

MODERATÖR: Köy düğünlerinde mi?

EMEL SAVUR: Köy düğünlerinde. Evet. Ama Manyas yöresinde. Arkadan bir kumuk ve… 

Kumuk  oyunu  vardır,  onu  çok  kişi  bilmeyebilir. Arkadan  leperuş  oynanırdı.  Sonra  tekrar 

wuıc'la  kapatılırdı. Ama  daha  sonraları  Bulgaristan  göçmenleri  ya  da  başka  bir  göçmenler 

gelip  yerleştirdikleri  için  köylerimize,  onlar  da  düğünlere  gelip  kızlarla  oynamak  istedikleri 

için kol kola girip de oynayıp da böyle temas olmasın diye bazen wuıc'ı hiç oynamazlardı. O 

dönemden sonra oldu bu.

MODERATÖR:  Değişik  faktörler,  değişik  etkenler  var.  Aslında  düğünlerin  açılış  ve 

kapanışının vuig’le yapıldığı dönem de daha yeni, tahmin ediyorum, değil mi?

EMEL SAVUR: Benim çocukluğumda olan  şeyler. 60’lı yıllar, 65 yılları. O dönemler yani 

hatırladığım kadarıyla. Ben 59’luyum çünkü.
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MODERATÖR: Çok teşekkür ederiz.

TÜLAY BİR: Karıştırmasaydın onu.

EMEL SAVUR: Olsun.

MODERATÖR:  Peki  o  zaman  buradan  devam  edelim,  wuıc'la  ilgili  deneyimleriniz, 

yaşadıklarınız...

AYSEL  ÇİÇEK:  Benim  gençlik  dönemimde  Uzunyayla’da  katıldığım  düğünlerde,  ki  bu 

düğünler  akraba  düğünleriydi  ve  hiçbir  şekilde  wuıc  yoktu.  Çeçenkafe,  kafeçeçen  devam 

eder, en sonunda thamade’nin bir konuşmasıyla düğünün sona erdiği bildirilirdi, ondan sonra 

“tarçın”  mı  deniliyor,  o  thamade  ğoza  var  ya,  o  “Wuıc  ile  devam  edebilirsiniz”  dermiş, 

gençler istedikleri kadar wuıc yapar, wuıc'ın sonunda da oyun oynanan, düğün yapılan yerden 

kol  kola  tutarak düğünü bitirirlermiş  ama ben hiç bulunmadım. Benim dönemimde,  gençlik 

dönemimde  wuıc  yapılmadı,  neden  bilmiyorum.  Orada  bulunmadığım  için  bu  konuya  pek 

vâkıf  olamadım  ama  yapılmıyordu.  Duyduğumu  anlatıyorum  size,  büyüklerimden 

duyduğumu. Fakat düğün bitince gençler o salonda wuıc yaparak bitirirlermiş.

MODERATÖR: Aslında wuıc'ın  belli  fonksiyonları  vardı.  Bunlardan  biri  de  delikanlıların 

eşliğinde  kızların  dansa  katılması,  hatta  belki  düğün  evinden  düğün  yerine  gitmesi,  oradan 

dağıtılması gibi…

AYSEL ÇİÇEK: Düğün başlarken yapılmıyordu, wuıc yapılmıyordu, düğün bitince ancak… 

Düğün  bitince  gençler  wuıc  yaparak  salondan  ayrılıyorlardı  benim  dönemimde.  Ama 

sonradan  tabii  gençlerimiz  ileriki  dönemlerde,  başlarken  de  bitirirken  de wuıc'la  başladılar, 

wuıc'la bitirdiler. Tutuş da çok değişik. Yani Uzunyayla’da…

MODERATÖR: Detaylarını da verebiliriz.

AYSEL ÇİÇEK: Böyle modern tutuş yoktu. Böyle bir âdet yoktu.

MODERATÖR:  Sohbet  sonunda  danslı  çekimler  de  yapılacak,  o  zaman  örneklerini  de 

görmek isteriz tutuşlardan. Peki, bu yapılmamasıyla ilgili ya da bir dönem yasaklanması gibi 

şeyler duymuş muydunuz?

AYSEL  ÇİÇEK:  Hiç  bilmiyorum  çünkü  ben  o  dönem  hep  dışardaydım  ancak  akraba 

düğünlerine  gidiyordum  ama  o  gençlikte  niye  wuıc  yapılmıyordu,  hiç  üstünde  durmadım. 

Olumsuz bir şey yaşanmış olabilir yani.

RENGİN YURDAKUL: Bu konuyla ilgili daha geçenlerde Erol Gergin Bey’le görüştüm. O 
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anlattı.  1960’lı  yıllarda  Uzunyayla’da  yapılan  büyük  vase  toplantısında  vase’nin  kararının 

şekillendirilmesinden  sonra  wuıc  ile  ilgili  de  bir  görüş,  bir  konuşma  yapılmış,  wuıc'ın 

oynanmamasının nedenlerinden bir tanesi, wuıc'ın kasaba veya küçük yerlerdeki zevatın, idari 

zevatın  düğünlere  misafir  olarak  gelmeleri  ve  hiç  alışkın  olmadıkları,  kızerkek  beraber 

oynanan bu oyunu yanlış anlayarak  farklı  şeylere neden olması nedeniyle yasaklandığını, ki 

ben de öyle duymuştum zaten, Erol Bey de bunu doğruladı.

MODERATÖR: Çok teşekkürler bu katkı için de.

RENGİN YURDAKUL: Rica ederim.

MODERATÖR: İsterseniz yine bu taraftan devam edelim.

CEMİLE ÖZDEMİR:  Bizim  dönemimizde  sırf  Çeçence  oynanırdı,  başka  bir  oyun  yoktu. 

Wuıc  da  oynanmıyordu.  En  son  zamanlarda  artık  arada  wuıc  da  oynamaya  başladılar. 

Toplanırlardı, arada eğlenti yapıyorlardı. Çok güzel. Ben hiç yasaklanma, görmedim öyle bir 

şey. Âdetlerimiz de güzeldi.

MODERATÖR:  Sizin  söylediklerinizden  anladığım,  eğlence  amaçlı  birliktelikler  de 

oluyordu. Düğünü kastetmiyorsunuz sadece değil mi?

CEMİLE ÖZDEMİR: Tabii  ki.  Eğlence  için  de  toplanıyorlardı.  Eğlenti  yapılıyordu. Aynı 

düğün gibi. Güzelce Çeçence yine oynanıyordu. Dağılınıyordu.

MODERATÖR:  Belirli  sebepler,  belirli  vesileler  oluyor muydu  bu  toplantılar  için?  Belirli 

sebeplerle mi toplanıyorlardı?

CEMİLE ÖZDEMİR: Yok yok. Öyle, eğlenti olsun diye.

VECİHE ÖZDEN: Gelen misafir kızlar olursa veya gelen misafir çocuklar olursa onun için 

düğün  yapılırdı.  Gidip  kızları  evlerinden  alırlar,  annebabadan  izin  alıp  alırlar,  düğün 

yapılacak yere getirilir, eğlenceden sonra tekrar götürülüp evlerine teslim ederlerdi.

MODERATÖR: Bu da çok değerli bir bilgi, misafir ağırlama.

CEMİLE ÖZDEMİR: Evet öyle bizde de oluyordu. Misafir geldiyse o misafire muhakkak 

bir eğlenti yapılırdı.

AYSEL ÇİÇEK: Ama wuıc yoktu.

CEMİLE ÖZDEMİR: Sonradan oynanmaya başladı.

Gül Yılmaz & Erdoğan Yılmaz, “Kadınlar Wuıc Anlatıyor”, İstanbul, 2020 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
İstanbul Bilgi Üniversitesi TÜRKİYE KÜLTÜRLERİ ARAŞTIRMA GRUBU 

Türkiye’de Kültürel Çoğulluğun Bağımsız Araştırmacıları ve Sivil Toplum Kuruluşları İçin Ağ Oluşturma ve Eğitimi Projesi



20

MODERATÖR:  Bir  kayboluş  ve  yeniden  canlanış  söz  konusu  aslında.  Onları  da  belki 

düşünürüz, sebeplerini, detaylarını tekrar konuşuruz, yeniden canlanışını.

NAZAN KONAR NAŞ: Ben  bir  şey  söyleyebilir miyim… Kusura  bakmayın  benim  sesim 

arada  bir  gidiyor.  Eskiden  benim  gençliğimde,  köye  yaz  tatillerinde,  hafta  sonu  tatillerinde 

gidilirdi,  o  zaman  herkes  tatildi,  yani  gençler,  bu  kadar  çalışma  olmadığı  için…  Gittikçe 

hayat,  görüyorsunuz  siz  de…  Misafir  kız  geldiğinde  köyün  gençleri  toplanırdı.  Eğlenti 

yapılırdı,  eğlence  dediğimiz  de,  muhabbet  derdik.  Sizler  de  belki  biliyorsunuz:  Zehes. 

Muhabbette bazen eğlenmek  için  akordeon veya mızıka çalan varsa  evde oyunlar oynanırdı 

ama wuıc yoktu.

Bir de bir küçük anımı anlatmak  istiyorum… Köyde o zaman 60’lı yıllar, 64  filandı galiba. 

Dediler İstanbul’dan bir ekip gelecek, çok büyük bir düğün olacak. Herkes hevesle bekliyor. 

Neyse o gün geldi. Ekip çıkacak, hiç kimseden ses yok. Bekliyoruz. Yani oyunları biliyoruz, 

görüyoruz ama tabii bir de yakından görmek daha başka. Ben o zaman 14 yaşındaydım, wuıc'ı 

o  zaman gördüm. O zaman sizler de bilirsiniz, duymuşunuzdur, yaşlılar hep arkadan  izlerdi 

düğünlerde.  Bizi  de  tabii  çocuk  gördükleri  için  yaşlıların  içindeydik.  Yaşlılar  şimdi 

konuşuyorlar.  “Ne  kadar  güzelmiş  bu  oyunumuz.  Niye  yasaklandı?”  Tabii  ben  bilmediğim 

için,  döndüm,  “Teyze”  dedim,  “neden  yasaklandı?”  “Şimdi  sana  cevap  veremem”  dedi, 

“İzliyorum” dedi. Sonradan fırsat buldum. Dedim neden? “Ya, şimdi onu anlatmam çok uzun 

sürer” dedi. 

Askeri nedeni, bir de aşırı dincilerin nedeni, bir de dediğiniz gibi hani yabancılar da geliyor 

köylere,  bizim  Çerkes  gençlerimiz  kadar  özgür  hiçbir  milletin  gençleri  yok  ama  bizim  bir 

çizgimiz  de  var,  o  özgürlük  o  çizgiye  kadardır.  Onun  için  yanlış  anlaşılıyorduk,  o  nedenle 

yasaklandı  dendi.  Sonradan  ben  düğünlerde  ne  kadar  güzel  oyunlarımız,  her  çeşit  oyun. 

Herkes  alkış  alkış  alkış.  Hiç  unutmuyorum  ben  onu,  şimdi  wuıc  deyince  hemen  o  geliyor 

aklıma.

RENGİN YURDAKUL: Gelen grubun içinde ben de vardım. Bir gece de kaldıydık.

TÜLİN BİR: Kafkas Kültür Derneği olarak gidildi. Değil mi, başka yoktu zaten.

RENGİN YURDAKUL: Tabii, o zaman Kafkas Kültür Derneği olarak gitmiştik.

MODERATÖR:  Ne  güzel  anılar.  Bu  dinlediklerimin  bana  düşündürdüğü  bir  ayrıntı  da  şu 

oldu: Aslında yasaklanan dans wuıc. Çerkes düğünleri, Çerkes dansları yasaklanmıyor, ancak 

wuıc yasaklanıyor. Burada da  işte kültürel farklar ve onun simgelediği şeyler,  farklı kültürel 

yaklaşımlar önemli oluyor tahminime göre.
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VECİHE ÖZDEN: Bir şey söyleyebilir miyim? Bizim köyde bütün düğünler yasaklandı.

MODERATÖR: Öyle mi?

VECİHE ÖZDEN: Düğün yapılmadı.

EMEL SAVUR: Ama şöyle bir şey var: Vecihe Teyze Demirkapı Köyü’nden, orada askeriye 

vardı,    askeriye  birliği  vardı  ve  askerler  düğüne  gelirlerdi;  ben  de  o  taraflı  olduğum  için 

biliyorum,  akrabalarım  da  vardı  çünkü  o  köyden.  Hatta  gelen  askerler  oradan  beğendikleri 

kızı  evlenmek  amacıyla  alıp  giderlerdi.  Bunlardan  birisi  de  benim  Elmas Teyze.  Bilirsiniz, 

sizin köyden. Adana’dan gelip askerlik yapan birisi, Kırım göçmeniymiş, onu çok beğeniyor 

ve  evleneceğim  diye  alıp  götürüyor Adana’ya,  evleniyorlar,  yıllar  geçiyor,  çoluk  çocuğu 

oluyor. O şeyler de olduğu için Demirkapı Köyü’nde biraz daha katı kurallar kondu. 

VECİHE  ÖZDEN: Askeriye  de  olduğu  için  daha  çok  gelme  imkânı  oluyordu  insanların. 

Kamyonla  geçiyor  adam,  kalabalığı  görüyor,  duruyor,  gelip  düğünü  seyrediyor. Öyle  şeyler 

oluyordu. Onun için sonradan büyükler toplandılar ve dediler ki: “Bu düğünü kaldıralım biz. 

Öylelikle bir müddet kalktı.” 

MODERATÖR: Farklı bir uygulama olabilir. Ama burada da yine önemli olan, büyüklerin 

kararıyla, Çerkeslerin kendi kararıyla düğünlerin kaldırılmış olması.

VECİHE ÖZDEN: Bizim köyde kalabalık başka bir grup yoktu. Biriki göçmen ailesi vardı, 

onlar da bizlere ayak uyduruyordu, kızları da düğüne katılırdı. Büyük de bir köydü aslında. 

Tabii şimdi herkes dağıldı, çok az kaldı ama yine de tekrar dönüyorlar şimdi. 

MODERATÖR: Geriye bir dönüş var.

VECİHE ÖZDEN: Dönüş var.

MODERATÖR: Sevgili Aysel bir şey söylemek istemiştiniz galiba.

AYSEL ÇİÇEK: Yok, ekleyeceğim bir şey yok. 

MODERATÖR: O zaman başka katmak istediğiniz bir şey var mı?

EMEL  SAVUR:  Şimdi  bizim  köy  ile  Vecihe  Teyze’nin  köyü  birbirine  çok  yakın.  Ben 

Balıklıdereliyim,  o  Demirkapılı.  Onların  köyde  askeriye  olduğu  için  yasaklandı  ama  bizim 

köyde yasaklanmadı. Bizim köyde her zaman oynandı. Yani her oyun oynandı bizim köyde. 

RENGİN YURDAKUL: Şöyle bir ayrıntı var, sen 60’tan sonrasını söylüyorsun. Yani 60’tan 

öncesi de var bu işin.
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EMEL SAVUR: Öncesi de var. Hayır, amcamlardan, babamlardan anlatılanları bildiğim için, 

bizim  köyde  hiç  yasaklanmadı  o  düğünler.  Çünkü  çoğunluk  bizdendi.  O  yüzden  de 

yasaklanmadı. Bir de biraz içerideydi köyüm. Ama Vecihe Teyzelerin köyü çok yola yakın ve 

çok yol üstündeydi, bir de orada çok büyük bir askeri birlik vardı, o yüzden.

MODERATÖR:  Köylerin  konumu  da  önemli.  Diğer  kültürlerle  yerleşimin  bir  arada  olup 

olmaması da önemli. Buradan devam edelim. 

FÜRUZAN  FİRDEVS  ERMİŞ:  Balıkesir  yöresindenim.  Bandırma’nın  Sığırcı  Köyü’nü 

biliyorum.  Balıkesir’de  de  yıllarca  kaldım.  Ben  Bursalıyım  ve  Balıkesir’e  evlendim. 

Demirkapı’yı  da  biliyorum,  diğerlerini  de  biliyorum. Ama  wuıc  yasaklandı  diye  bir  şey 

duymadım.  Demirkapı’da  bazı  şeyler  ertelendi  çünkü  Türklerle  çok  karışık  bir  köydü. 

Çerkesler  azınlıktaydı.  Kendileri  yavaş  yavaş  döndü  Türk  oyunlarına  falan.  Yoksa  orada 

kimse “Siz oynayamazsınız” demedi.

AYSEL ÇİÇEK: Hayır, köyde yasaklandı wuıc. 

FÜRUZAN  FİRDEVS  ERMİŞ:  Ben  duymadım.  Benim  eşim  orada  yıllarca  dernek 

başkanlığı yaptı, yine de duymadım, bilmiyorum. Wuıc yasaklandı diye de bir şey duymadım. 

İnsanlar kendi kendilerine bir  şeylerden vazgeçiyor. Gittikçe bazı  şeyler bizim  için önemsiz 

oldu. Sığırcı Köyü, Bandırma’nın Sığırcı Köyü her konuda çok etkin bir köydü. Orada bile 

şimdi  düğünler  yapılacağı  zaman  önemsenmiyor.  Köyde  düğünler  yapılmıyor,  salonlara 

taşındı.  Salona  taşındığı  için  Çerkes  oyunları  çok  az  oynanıyor.  Oradaki  müziklerle  dans 

ediliyor. 

Gençler bu işlerden soğutuldu. Aslında kimse yasaklamadı. Bilmiyorum, ben hiç duymadım. 

Dernek başkanıydı  eşim, kendim de dernekte oynuyordum,  ekipte oynuyordum. Ama bizler 

kendimiz yavaş yavaş şey yapıyoruz. Artık bizim için Çerkes oyunu oynamak bir köyde çok 

ayrıcalıklı  olmuyor.  Bundan  da  zevk  alınmıyor.  Çok  başka  şeyler  onun  yerine  konmaya 

başladı.  Bütün  bu  çalışmaların  çok  daha  yoğun  olmasının  sebebinin  bu  olması  gerekiyor. 

Köyde bile oturanlar, işte gençler dışarıya kaydı, yaşlılar var… 

Ama wuıc gerçekten güzel bir oyun, önemli bir oyun, düğünün başlangıcında tanışma amaçlı 

bütün  gençler  düğün  alanı  kurulduğu  zaman  herkes  birbirini  gözler.  Erkekler  beğendiği 

kızların  ona  denk  gelmesini  ister.  Heyecanlı  bir  şeydir.  Kızlar  erkekleri  gözler,  dışarıdan 

gelenler olur. Sırayla oynanır, o bir  tanışmadır. Yani orada yan yana geliyorsunuz, bizde her 

şey  özgür  ya  da  kaşen  meselesi  var  ama  hep  belirli  sınırlar  içerisinde  oluyor.  Büyüklerin 

önünde gençlerin konuşması falan öyle hoş karşılanmıyor. O wuıc oyunu buna aracılık ediyor. 

Tanışıyorsunuz, “Nerelisiniz?” diyorsunuz, “Ben şuyum” diyorsunuz, tanışılıyor. Ondan sonra 

da  bitiminde  yine  yapılır.  Bitiminde  de  yine  gizli  gizli  konuşulur. Yani  kafe  oyununda  bile 
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öyledir, yan yana geldiğinde; karşılıklı oynanır. Yan yana geçişlerde biriki cümle söylenilir. 

Kıza  iltifat  edilir,  ondan  cevap  istenilir.  Tamam,  bizler  özgürüz  ama  uluorta  her  şey 

yapılmıyordu. Wuıc yasaklandı diye bir şey yok. Duymadım. Bizler kendimiz yavaş yavaş bir 

şeyleri terk ediyoruz aslında.

AYSEL ÇİÇEK: Yasaklanma sözü yanlış oldu. Yasaklanma değil de...

FÜRUZAN  FİRDEVS  ERMİŞ:  Yasak,  yani  “Siz  wuıc  oynamayın”  diye  bir  yasaklama 

gelmez.  Ama  bir  de  şu  oldu  mesela  son  senelerde,  şu  1520  senelerde,  bizler  tabii  ki 

Müslümanız ve dindarız ama aramızda bazen çok yoğun, şu anki sistemin içinde çok dindar 

olmaya başladık ve bazı şeyleri kendi kendimize yine kısıtlıyoruz. Yani bizim köyde de öyle 

huhucu  falan  yok.  Hepimiz  Müslümanız  ve  gerçek  Müslümanlar,  inanırlar,  namazını  kılar, 

orucunu  tutar  ama diğeri bize uymuyor. Zaten örflerimize,  âdetlerimize uymuyor. Ama yine 

de  ben  bakıyorum  bu  şeyin  içine  giren  aileler  var.  Bundan  dolayı  da  bazı  şeyler  yine 

kısıtlanmaya  başladı.  Bırakın  wuıc'ı,  kendi  örflerimizden,  âdetlerimizden  biz  yavaş  yavaş 

çekilmeye başladık.

MODERATÖR:  Evet.  Sevgili  Füruzan’ın  söylediklerinden  de  yeni  bir  boyuta  geliyoruz 

aslında  kültürle  ilgili.  Yasakların  olduğu  dönemler  belli,  ya  da  başka  yerlerde  bunlar  var. 

Sonra kültürel değişim, asimilasyon, hatta gönüllü asimilasyon, hatta daha bir evrenselleşme 

sonucu belli şeyleri  terk etme gibi farklı bir zaman diliminde belki farklı şeylere ulaşmış bu 

değişimler değil mi?

FÜRUZAN  FİRDEVS  ERMİŞ:  Tabii,  çok  önemsenmiyor  gibi  şu  anda  ama  çok  önemli 

yani.

MODERATÖR:  Biraz  önce  sevgili  Rengin  de  bir  katkıda  bulunmak  istemişti  sanırım  bu 

yasaklanma konusuyla ilgili değil mi?

RENGİN YURDAKUL: Yok hayır, benim verebileceğim detayları verdim, belgeleri var.

AYSEL ÇİÇEK: Yasaklanma sözünü pek hoş karşılamadım, kısıtlanma diyelim. Yasaklanma 

diye bir şey yok da... O oyunun bir şekilde kısıtlanması...

RENGİN YURDAKUL:  Uzunyayla’dan  Erol  Bey,  şu  an  iki  tane  kitabı  olan  kişi,  bizzat 

telefonla konuştum, bildirdi. Daha önceden Saim Tunç’tan çok dinledim, çocukluğumda çok 

dinledim. Ben söyleyenlerin yalancısıyım o zaman.

MODERATÖR: Yasaklama  sözü  de  ağır  bir  söz  olarak  rahatsız  edebilir  bizi  ama. Alınan 

karar, bunu yapmamayı da yasaklama olarak anlamak mümkün.
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RENGİN YURDAKUL: O zaman diyebilecek bir  şeyim yok. Ama zaten o şekilde geçiyor 

literatürde. 

TÜLİN BİR: Wuıc nasıl ortaya çıktı onu anlatmak lazım.

MODERATÖR: Şimdi oraya gelmeden önce yine parantez içinde bu yasak olayıyla ilgili bir 

detayı  da  vermiş  olalım.  Benim  de  bildiğim  kadarıyla  60’lı  yılların  ortalarında  senin  de 

sözünü ettiğin vase toplantılarında bütün Uzunyayla köylülerinin neredeyse bir araya gelerek, 

bir meclis kurarak aldığı bir karar söz konusu wuıc'ın oynanmaması şeklinde. Oynanmaması 

şeklinde karar almak ve bunu uygulamak da bir anlamda yasaklamak diye anlaşılıyor.

RENGİN  YURDAKUL:  Yani  yasaklamak  derken  illaki  kendi  dışımızda  birilerinin 

yasaklaması  demek  değil.  Biz;  ama  neden  biz  yasakladık?  O  ayrıca  konuşulacak  bir  şey. 

Demek  ki  dış  etkenlerden  dolayı  bu  kadar  değerli  bir  oyunumuzu  yasakladık.  Ne  demek 

istediğimi daha önce de söylemiştim.

MODERATÖR: Buradan Seda’ya hiç söz vermedik sanıyorum değil mi? Bir oraya geçelim, 

sonra  bu  kadar  anlamlı  bir  dans,  önemli  bir  dans  dediğim  için  oraya  geleceğim. Önemiyle, 

anlamıyla ilgili konuşmaya başlayalım. O boyutunu da irdeleyelim. Oynandığı yerlerde nasıl 

oynanırdı? Anlamı neydi? Ne gibi fonksiyonları vardı? Ona geçeriz. İstersen sen de her ikisini 

de birleştirebilirsin Seda. 

AYŞE SEDA BERZEG: Ben 70’li  yıllardan  sonra Gönen ve Manyas  civarındaki  köylerde 

düğünlere  kıyısından  köşesinden  de  olsa,  o  da  çok  fazla  da  olmamak  kaydıyla,  köyde 

yaşamadığım,  çok  sınırlı  zamanlarda  gittiğim  için,  ben  o  yörede  hiç  rastlamadım  wuıc 

oynandığına. Wuıc son yıllarda oynanıyor Manyas ve Gönen civarındaki köylerde. Onun da 

oynanmaya başlamasının nedeni, ilçelerin çoğunda Kafkas kültür dernekleri kuruldu. 

Mesela eskiden leperuş ve kumuk oynanırdı, onun dışında başka oyun oynanmazdı ama şimdi 

derneklerden  sonra yalnızca wuıc değil  kafe ve  çeçen de girdi  düğünlerde oynanan oyunlar 

arasına. Onun da nedeni, insanlar bu oyunları daha çok öğrendiler, daha çok bildiler. Mesela 

babam Gönen’in Sızı Köyü’ndendi. Sızı Köyü’nde her yıl buluşma, hemşeri günü yapılır. Bu 

günlere Gönen Kafkas Kültür Derneği’nden ekipler ya da ekipten gençler gelirler. Onlar her 

türlü oyunları oynar ve dolayısıyla  insanlar  ancak bu  şekilde  tanıdılar wuıc'ı da, kafe’yi de, 

çeçeni de diye düşünüyorum. Ondan öncesi hakkında, annemin söylediği kadarıyla, annemin 

gençlik  yıllarında,  annem  90  yaşında,  o  da  wuıc  oynandığını  bilmediğini  söyledi.  Ama 

annemin  de  düğünlere  katılması  çok  fazla  değil.  O  da  şehirde  yaşadığı  için. Ama  o  da 

rastlamamış.

MODERATÖR:  Aslında  bu  da  önemli  bir  bilgi.  Şöyle  düşünüyorum:  Kafe  oynanmayan 
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yörelerde  kafe;  çeçen  oynanmayan  yörelerde  çeçen  oynanmaya  başladı.  Bu  da  derneklerin, 

ekiplerin  sayesinde  olabilir.  Bir  de  bütün  danslarımız  her  yerde  oynanıyordu  gibi  bir 

genelleme yapmamız da zaten çok doğru olmaz. Belli yörelerin de dansları vardır, bu da belki 

kökene  dayanıyordu,  kabilelerimize  dayanıyordu.  Farklı  coğrafyaya  da  dayanıyordu.  Farklı 

uygulamalar  vardı.  Paylaşım  oldu,  zenginleşme  oldu. Belki  derneklerimizi  bu  açıdan  takdir 

edebiliriz en azından, değil mi? 

AYSEL  ÇİÇEK:  Mesela  Uzunyayla’da  leperuş,  apsuva  hiç  bilinmez.  Kafe  ve  çeçen 

oynanırdı. Biz bunları derneklerde görerek, derneklerde gençlerimiz görerek öğrendi. Hepsini 

oynuyorlar şimdi.

MODERATÖR: Güzel bir zenginlik oluştu bu şekilde. 

AYSEL ÇİÇEK: Katkıları oldu derneklerin de. 

MODERATÖR: Peki o zaman deminki konumuza dönelim. "Wuıc neyin nesidir? Nasıl bir 

danstır? Neden wuıc yapılır?”a dönelim. 

RENGİN YURDAKUL: Bütün insanlık, ilk insandan itibaren toplu ve halka olarak yapılan 

oyunların hepsi aslında ayin kökenlidir. İlk insan güneşten bile korkmuş. Birdenbire çıkıyor, 

yakıyor. Ondan sonra tekrar kayboluyor. Yağmur yağıyor aniden, durduramıyor veya istediği 

an yağdıramıyor. Çözemediği her  işten korkmuş  ilk  insan ve onu tanrılaştırmış ve onun için 

de yakarma törenleri yapmaya başlamış. Bu törenler inandığı, belki bir taşın etrafında olmuş. 

Çerkeslerde ulu meşenin  etrafında olmuş. Dolayısıyla wuıc  aslında ayin kökenli  ve genelde 

bunu Çerkesler  vedalaşırken kullanmışlar. Yani  eğlenceye başlarken değil  yapılan  toplantıyı 

bitirirken kullanmışlar. Büyük bir  ihtimalle o  toplantının veya alınan kararın veya yapılacak 

eylemin iyi geçmesi, iyi sonuçlanması için bir duayla bitirmişler, vedalaşmışlar. 

Benzer  olayı  aynı  şekilde  Çeçen  Savaşı’nda  zikirde  gördük.  Ayak  figürleri…  Fransız 

Enstitüsü’nde  bir  Belçikalı  gazetecinin  çektiği  bir  filmde  izlemiştim.  O  zamanlar  Nart 

Yayıncılık  falan  hep  beraber  gitmiştik.  Mesela  zikir  yaparken;  zikri  yapan  adam  apsuva 

figürleri yapıyordu, leperuş figürleri yapıyordu ortada ve hiç kimseyi kendisini kaybettirecek 

orana  getirmiyordu.  Biraz  sersemleyen  birisi  olduğu  vakit  hemen  halkadan  çıkarılıyordu, 

sonra  da  dağılıp  savaşa  gidiyorlardı.  Aynı  şekilde  wuıc  ilk  zamanlar  böyle  kullanılmış. 

Genelde  savaşa gidecekler eşleri veya  sevdikleriyle vedalaşırken önce belki bir dua yaptılar 

ve  ondan  sonra  da  onlara  veda  edip,  onları  bırakıp  kendileri  savaşa  gittiler.  Wuıc  böyle 

doğmuş ve günümüze kadar da gelmiş bana göre kutsal bir dans. Ve çok önemli işlevleri var. 

Biz  şimdi  salonlarda  gençler  kendiliklerinden  düğünlere  sahip  çıkmadıkları  için  mecburen 

toparlama amaçlı wuıc ile başlıyoruz düğünlere. Yeter ki oturdukları köşelerden çıkartalım da 
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ortaya getirelim diye. Ama  tabii  işin aslı o değil,  işin aslı düğünü bitirmek,  iyi  temennilerle 

bitirmek. Benzer  şeyin Abazalarda da  avraşa olarak yapıldığına  inanıyorum ben. Biz  ortada 

birtakım  dualar,  dileklerde  bulunmuyoruz  ama Abazalar  ortada  iyi  dileklerde  bulunuyorlar, 

etrafında dönenler de onlara deju yapıyorlar ve öyle bitiriyorlar düğünü. Mantık aynı mantık. 

Wuıc'ı nasıl oynardık deyince biz galiba en şanslı nesildik wuıc'ı wuıc gibi oynayan. Bütün 

esprileriyle, bütün heyecanıyla ve keyfiyle biz oynadık. Ben şimdi oynayan genç arkadaşlara 

bakıyorum,  çok  askeri  nizam  buluyorum  wuıc'ı.  Tamam  sahnede  bambaşka,  belki  sahnede 

onun öyle sergilenmesi gerekiyor ama kendi aramızda oynadığımız wuıc'ın bence hiçbir zevki 

yok; tabii gençler adına konuşmayayım, bilemeyeceğim. Bizim çok zevkli olurdu, pşinava’lar 

çiftlerin müziklerini bilirdi. O çift çıktığı vakit onun müziğini çalardı. Hiç kimse ortada veya 

bir  köşede  buluşmazdı  ama  herkes  bilirdi  kim  kimi  istiyor  veya  beğeniyor.  Biraz  önce  de 

anlatıldığı  gibi  wuıc'da,  düğünde  önce  karşılıklı  şekerler  gönderilir,  sigaralar  gönderilir 

hoşlandığı, beğendiği kıza. Bazen güzel sözler gönderilir. Bunlar hatiyako’nun  işidir, getirip 

götürme  işleri.  Hatiyako  düğünü  idare  eden  genç.  Tabii  kızların  da  bir  hatiyako’su  var, 

erkeklerin de var. Bunlar böyle bir şeye de hizmet ederlerdi; ondan sonra da herkes hasretle 

wuıc'ın geleceği zamanı bekler; wuıc'da o haberleştiği kıza veya kız tabii istenir ve kaldırılır 

oyuna  ve  son  sözlerini,  belki  ilk  defa  birbirinin  seslerini  duyacağı  dansı  o  zaman  yapar  ve 

ayrılırlardı, bir dahaki wuıc'a kadar… 

Mesela  bizim  zamanımızda,  biz  salonda  büyüdük.  Ben  hiç  köy  görmedim.  Tamam,  köye 

gittim,  gezi  olarak,  piknik  olarak. Ama  ben  köyde  büyümedim.  Köyüme  de  sadece  turist 

ziyareti yaptım. Bunu marifet olarak söylemiyorum. Çok üzülerek söylüyorum ama ne yazık 

ki  böyle  oldu  ama  biz  salonlarda  da  bunu  uygulayabildik. Bizim  zamanımızda  asla  ve  asla 

düğünlerde  oyun havası  çaldırılmazdı. Daha önceden orkestrayla  konuşulurdu. Sadece  slow 

dans müziği  çalardı. Asla  hızlı müzik  çalınmazdı. Asla  iki  elinizi  yukarıya  kaldıramazdınız. 

Biz bunları unuttuk ve şimdi artık düğüne gelen Türk misafir sıkılacak diyerekten hiçbir şeyi 

esirgemiyoruz. Oysa Türk müziği; ben de Türklerin düğününe gidince sıkılıyorum belki; ama 

benim  için  benim  müziğimi  çaldırmıyorlar.  Biz  bunun  için  neden  vazgeçiyoruz! Aslında 

onlara  çok  da  cazip  geliyor  çok  görmedikleri  için  o  müzik,  o  oyun.  Dolayısıyla  kültürden 

vazgeçmek bu kadar kolay olmamalı. Daha söyleyecek çok şeylerim vardı ama unuttum. 

MODERATÖR: Bu kadar güzel bilgiyi bu kadar derli  toplu sunduğun için  teşekkür ederiz. 

Evet, dansların kökeni çok farklı yerlerden geliyor olabilir. Evrensel bazı şeyler de var  tabii 

bazılarının  içinde.  İleriki  zamanda  değişen  fonksiyonlar  senin  de  dediğin  gibi  gençlerin  bir 

araya  gelişine  bir  vesile  olup  tanışmaları,  bunlar  da  toplumun  kattığı  değerlerdi.  Bu  çizgi 

üzerinden yine gidersek…

VECİHE ÖZDEN: Askere giden delikanlılar için mesela düğün yapılırdı.
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RENGİN YURDAKUL: Ve veda da işte o dansla olurdu. 

VECİHE  ÖZDEN:  Ama  işte  o  veda  dansını  yapamıyorlardı.  Oynayıp  dağılıyorlardı  o 

zaman. Şimdi yapıyorlar.

TÜLAY BİR: Hatta kaza geçiren birisi için de onu oyalayaraktan oyun hazırlanırdı ki ağrısını 

hissetmesin. 

MODERATÖR: Tülay Abla ben de size söz vermek istemiştim. Bu konudaki deneyimleriniz 

neler? Wuıc'ı nerede gördünüz, nasıl uygulanıyor?

TÜLAY  BİR: Biraz  önce  bahsettiğim  gibi  Düzce’de  wuıc  olayı  çok  yeni.  Rahmetli  İzzet 

Aydemir’in  konuk  olarak  Düzce’ye  gelip  tanıtmasıyla  başladı.  Ondan  önce  hatta  rahmetli 

annemlerden falan hiç duymadım wuıc diyerekten bir oyun. 

MODERATÖR: Sonrasında yayıldı…

TÜLAY BİR:  Sonrasında  o  kadar  hızlı  yayıldı  ki. Ama  tam  belki  usulüne  göre  yapılmadı 

biraz  önce  Rengin’in  söylediği  gibi.  Düğünlerde  çıkış  dansı  olarak  uygulandı.  Ama 

Düzce’deki  düğünler,  sırf  orayı  örnek  veriyorum  çünkü  orayı  biliyorum,  bir  buçukiki  gün 

sürerdi o zamanlar. Şimdi modernize hayatın getirdiği nedenlerle, bir yerde de çok  iyi oldu, 

sadece cumartesi geceleri uygulanıyor, o akşamları yapılıyor düğünler. 

Eskiden cumartesi günü başladığı zaman sadece düğünün sahibi değil bütün köylü o düğünü 

beraber  yapardı.  Dışarıdan  gelen  konuklar  evlere  taksim  edilir,  evlerde  misafir  edilir  ve 

cumartesi gününden  itibaren komşu köylerden arabalarla özellikle haluj, boza ve parça etler 

getirilir, onunla Çerkeslerin sulu eti lepsi yapılıyordu. Ama o lepsi hâlâ gözümün önünde. Bir 

yerden  bir  yere  giderken  böyle  sular  sallanır,  dökülür  bir  taraftan  ve  ziyan  olurdu.  Ondan 

sonra mutlaka o halujlar gider. 

O halujlar gittikten sonra Rengin’in söylediği kaçenli kısmı başlar. O kadar güzel bir olaydır 

ki  o.  Köy  yeri  çünkü. Ağaçların  altında  küme  küme  oturuluyor.  Ondan  sonra  hatiyako’ya 

verilir bir tane haluj, “Falan kişiye götür, selamlarımı da beraberinde...” Bu bir nevi işaret… 

Ondan da cevap gelirse çok  iyi. Ama bazen üstüne yatan oluyordu  tabii. O halujların gitme 

olayıyla iş evliliğe kadar gidiyordu, yani öyle başlıyordu evlilikler. Pazar günü son buluyordu 

düğün.  Son  buluşundan  sonra  da  veda  faslı  başlar.  O  veda  kısmında  kaçenler  çok 

üzüldüklerini,  acaba  bir  daha  ne  zaman  görüşebileceklerini  falan  romantik  bir  şekilde 

söyleyerekten ayrılıyorlardı. Buraya kadar olanı anlatayım ben, gerisini başkası anlatsın. 

MODERATÖR:  Teşekkür  ederiz  bu  katkılar  için  de. Aslında  gelmek  istediğimiz  yeni  bir 

nokta,  yeni  bir  aşama  idi  düğünlerin  genel  uygulamaları,  genel  fonksiyonları…  Düğünler 

Gül Yılmaz & Erdoğan Yılmaz, “Kadınlar Wuıc Anlatıyor”, İstanbul, 2020 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
İstanbul Bilgi Üniversitesi TÜRKİYE KÜLTÜRLERİ ARAŞTIRMA GRUBU 

Türkiye’de Kültürel Çoğulluğun Bağımsız Araştırmacıları ve Sivil Toplum Kuruluşları İçin Ağ Oluşturma ve Eğitimi Projesi



28

nasıl yapılır ve geleneklerin yansıdığı farklar neler? Onu da konuşalım istemiştim. O açıdan 

bakarız, Rengin’e söz verelim.

RENGİN  YURDAKUL:  Çerkes  düğünlerinde  bir  delikanlı  bir  kıza  gittiği  vakit,  oyuna 

kaldırmak  için,  kalkmaması  çok  ayıptır. Ama  kız  oyunu  bitirmeden  erkek  bitiremez.  Kız 

bitirdiği  vakit  ancak  yaşlı  olmadığı  takdirde  tabii  ki  belli  bir  yaşın  üzerinde,  yaşlı,  hürmet 

edilecek  insanlar  erkeklerine  büyüklerine  bunu  yapmazlar  kızlar.  Ama  bir  delikanlı  ile 

oynuyorsa kız bitmesini istemeden oyun bitemez. Ha bu arada kızı değiştirmek isteyen başka 

bir  delikanlı  varsa  ve  gelmek,  almak  isterse  onunla  beraber  oynayan  delikanlı,  kızı  ona 

devretmemek  gibi  bir  şeyi  de  hiç  yapamaz.  Mutlaka  devretmek  durumundadır.  Bunlar  da 

bizim için çok önemli ayrıntılar diye düşündüm, ilave etmek istedim. 

MODERATÖR: Wuıc'da mı çeçende mi?

RENGİN YURDAKUL: Wuıc'da da öyle, hepsinde öyle. 

NAZAN  KONAR  NAŞ:  Ben  bir  şey  demek  istiyorum.  Aslında  köy  düğünlerimizin 

bitmesinin  nedeni  bence  silah.  Bilinçsiz  şekilde  abilerimiz,  ablalarımız  hep  düğünlerde 

vuruldu. Çok acı bir şey. Bizim Adliye’de en son Erdoğan Abi’yi bilirsin, o vuruldu. Ondan 

sonra bizim köyde köy düğünleri kalktı. Bir de onun daha önceleri de var.

MODERATÖR: Başka eklemek istediğiniz var mı o konuda?

NAZAN KONAR NAŞ: Yok.

MODERATÖR:  Aslında  biraz  önce  sözünü  ettiğimiz  Uzunyayla’daki  bu  toplantıda  hem 

wuıc'la  ilgili  karar  alınmış  hem  de  düğünlerde  içki  içilmesi  ve  silahla  ilgili  karar  alınmış. 

Onlar da yasaklanmış diyelim. Ben buradan Emel’e dönmek  istiyorum. Düğünlerin wuıc  ile 

açılıp wuıc  ile  kapandığından  bahsetmiştin. O  dönemi  yaşayanlardan  da  yine  alırız  bilgiler. 

Orada nasıl olurdu? Kim kiminle dans ederdi? Nasıl başlanırdı? Nasıl bitirilirdi? 

EMEL  SAVUR:  Genelde  amcamdan  dinlediğim  kadarıyla,  bizde  amcam  düğüncü  olan… 

Elinde  mızıkası  her  yere  giden  amcamdı. Amcam  bize  böyle  hikâye  gibi  anlatırdı.  Onlar 

genelde  kaşenleriyle  oynardı.  Onlara  hatiyako’larla  hediyeler  verip  illa  o  kaşenlerinin 

kendileriyle oynamasını sağlarlardı. Bazen munzur hatiyako’lar oynatmazlarmış. O zaman da 

başka  türlü bir yolunu bulup eş değiştirirlermiş. O  şekilde genelde kaşenleriyle oynarlarmış 

iki çift laf edebilelim diye.

MODERATÖR:  İnsanlar  bir  yerde  toplanmış,  bir  düğün  yapılacak  zaten,  ceug  kurulacak. 

Delikanlılar gidip istediği genç kızı seçmekte serbesttiler değil mi dansa çıkarken?
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EMEL SAVUR: Mesela eskiden amcam anlatırdı. Bir köyde düğün varsa gidip bütün kızları 

tek  tek  istermiş gençler. Ve gençler  istediği aileden kızı vermeme diye bir  şansları yok, ona 

verirlermiş. Hatta bir hikâye anlatmıştı: “Bir gün” dedi, “bir kızı kaçıracağız düğünden fakat 

babaya  gideceğiz  isteyeceğiz”.  “Hayır”  dedi,  o  kaçıracak  çocuğu  duymuş  baba,  “o  gelip 

benden  isteyecek  kızı,  onunla  göndereceğim”  demiş.  Ve  babaya  geliyorlar  işte.  Kızı  da 

kaçıracağı  çocuk  istiyor.  İstemiş  daha  doğrusu…  Onu  ona  emanet  etmiş  ve  köye  gitmiş. 

Kaçıramadı, geri getirdi diyor. Sonra başka bir düğünde kaçırmış. Öyle şeyler de olurdu.

MODERATÖR:  Düğünlere  gelecek  genç  kızların  emanet  edilmesi  kültürün  önemli 

öğelerinden  biri.  Teşekkürler.  Düğünlerle  ilgili  genel  olarak  bir  şeyler  eklemek  istersek, 

katmak  istersek.  Düğünlerin  nasıl  yapıldığı,  kimlerin  katıldığı,  ne  kadar  sürdüğü  gibi  daha 

genel şeyler anlatmak isterseniz… 

AYSEL ÇİÇEK: Uzunyayla’dan bahsedeyim. Uzunyayla’da ailenin varlığına göre bir hafta 

süren düğünler yapılırdı. Bütün akrabalar hediyeleriyle gelirler. Bu hediyeler, hayvancılık çok 

olduğu  için,  o  zamanın  taşıma  araçlarının  arkasına  bir  koyun,  iki  koyun  neyse  bağlanılır, 

yanında halujlar, helvalar götürülür, geline hediyeler alınır. Büyükçe bir akraba o arabayla o 

düğün evine gider, bir hafta orada kalır. Köyün bütün delikanlıları, gelen bütün akrabalar, o 

evde artık ev sahibinin durumuna göre, kesilen kurbanların sayısına göre, on gün mü sürer, on 

beş gün mü sürer bütün hafta düğün yapılır. 

Düğünlerde de bir  thamade olur. Hatiyako olur ve düğünü  idare eder dediğiniz gibi. Düğün 

başlar ama düğün başlarken illa wuıc ile başlar diye bir şey bilmiyorum. Normal çeçen falan 

neyse  sırayla  kafe’yle  başlanır,  çeçenle  devam  eder.  Sonra  düğün  biterken  yine  ortaya 

hatiyako  çıkar,  “Thamade’nin  sözü  var.  Düğünümüz  sona  erdi,  gençler  artık  size 

bırakıyorum” der. Gençler wuıc'a başlarlar. Wuıc artık kaç defa döner bilemem ama üçer üçer, 

beşer beşer, düğün salonu demeyeceğim tabii, Uzunyayla’yı bilenler bilirler, o şeyden düğünü 

bitirerek  çıkarlardı.  Ama  sonradan  yabancılar  dağıldıktan  sonra  akrabalar  evde  wuıc 

yaparlardı  kendi  kendilerine.  Köyün  delikanlıları,  orda  kalanlar,  akrabalar,  evde  wuıc 

yaparlardı.

MODERATÖR: Düğünler de böyle biterdi. 

AYSEL ÇİÇEK: Giderken de aynı gelen hediyelerin yine aynı karşılığı verilir, yine gelinin 

hediyeleri  dağıtılır,  tabii  gelenler  bir  sürü  hediye  getirirdi,  onun  karşılığı  verilir  ve  düğün 

biter.  Uzunyayla  böyleydi.  Şimdi  bilmiyorum  nasıl  oldu,  ne  yapıyorlar.  Şimdi  düğünler 

herhalde  salonlara  döndü,  salonlarda  toplanılıyor.  Nasıl  oluyor?  Bildiğiniz  gibi,  karışık. 

Çerkes, Türk... Karışık yapıyorlar.

MODERATÖR: Bir şeyler daha eklemek ister misiniz düğünlerle ilgili?
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CEMİLE ÖZDEMİR: Bizde aynı, değişik bir şey yok. Yaşlılar bir tarafta, gençler bir tarafta 

toplanılıyordu. Fazla uzun değil. Bizde birkaç gün sürerdi düğünler. Biraz oynadıktan sonra 

gençler rahat oynasın diye yaşlılar giderlerdi. Ondan sonra gençler birkaç saat oynar, düğünü 

yaparlardı.

MODERATÖR: Bakın bu da çok önemli bir şey. Büyükler de katılıyorlardı düğüne. 

CEMİLE ÖZDEMİR: Katılıyorlardı, biraz  izliyorlardı. Ondan sonra onlar müsaade  isteyip 

gidiyorlardı, rahat eğlensin gençler diye.

AYSEL  ÇİÇEK:  Bir  şey  daha  söylemek  istiyorum.  O  düğünlerde,  acaba  biterken  mi 

bilmiyorum,  bje  diyoruz  biz,  boza  gelirdi, makhsıma. Düğün  sahibi makhsıma  yapar,  kurar 

onu. Günlerce, haftalarca önceden mayalar. Makhsıma ortaya gelir,  thamade konuşma yapar. 

Büyük  bir  çanağın  içindeydi.  Ondan  sonra  sırayla  herkes  ondan  tadar.  Ondan  sonra  düğün 

sona ererdi.

RENGİN YURDAKUL: Servisi de yapılır aynı zamanda büyüklere.

AYSEL ÇİÇEK: Ama öyle ayrı ayrı bardakla içme yok. Aynı kaptan sırayla herkes içerdi.

TÜLİN BİR: Sizde şate yok o zaman.

AYSEL ÇİÇEK: Nedir o?

TÜLİN BİR: Şate kaymak. Kaymak da değil de boza.

AYSEL ÇİÇEK: Makhsıma diyoruz.

TÜLİN BİR: Bizdeki ama makhsıma değil. 

AYSEL ÇİÇEK: Bizde makhsıma denilen bir şey vardı. Şimdi Kafkasya’da da var. Boza ayrı 

değil mi? Boza ayrı, makhsıma ayrı.

RENGİN  YURDAKUL:  Makhsıma  daha  damıtılmış  hali.  Boza  ilk  posalı  kısmı.  Biz 

İstanbul’da çok görmedik ne yazık ki. Hep posalı halini gördük. Ama ben şans eseri görme 

şansına  eriştim.  Olağanüstü  güzel  bir  şey.  Saydam,  hafif  açık  sarı  renkte,  içinde  küçücük 

parlak  sarı  cisimcikler  dolaşan  ciddi  alkollü  bir  içki.  Çok  nefis  bir  bal  kokusuyla  servis 

ediliyor. Bal  kokuyor  yani. O  içindeki  parlayan  sarı  cisimciklerin  ne olduğunu  sorduğumda 

dediler ki “Bu mısırın yağı. Mısır tanelerinin”. Hakikaten görüntüsü de, lezzeti de, kokusu da 

nefis bir  içki. Ama ne yazık ki sanırım sabredemiyoruz ve o hale getirmeden hemen servise 

konuluyor. Onu bir kere gördüm. 
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AYSEL  ÇİÇEK:  Ama  onu  düğün  sahipleri  çok  önceden  hazırlıyor,  bilen  birileri  onu 

mayalıyor.

RENGİN YURDAKUL: Ben İstanbul’da gördüklerimi söyledim.

AYSEL ÇİÇEK: Yok, ben Uzunyayla’da bizzat içtim.

RENGİN  YURDAKUL:  Büyük  bir  ihtimalle  sizin  köyde  halihazırda  yapılıyor  bildiğim 

kadarıyla.

FÜRUZAN FİRDEVS ERMİŞ: Sığırcı’da mı?

MODERATÖR:  Ben  size  tekrar  söz  vermek  istiyorum.  Füruzan  Hanım  ve  Seda  da 

katkılarını sunsunlar.

FÜRUZAN FİRDEVS ERMİŞ: Ben  şeyi  anlatayım  ya  da wuıc'da  nasıl  oynanıyor. Böyle 

parmak  ucuyla  tutarak  oynuyorlar  son  zamanlarda.  Ama  aslında  sadece  dirsekler  temas 

halinde  olmalı.  Öyle  oynanması  gerekiyor.  El  ele  değil,  parmak  üstü  değil,  dirsekten 

konularak oynanması gerekiyor.

AYSEL ÇİÇEK: Parmak ucu ben hiç görmedim.

MODERATÖR:  Son  zamanlarda  rastlıyoruz  evet.  Belki  Anadolu  kültüründen,  Anadolu 

danslarından bir esinlenme midir, yanlış bir yorum mudur… 

RENGİN  YURDAKUL:  Bir  dönem  çok  oynandı  o  şekilde.  Fakat  genelde  kol  üst  üste 

konarak  oynandığında  birtakım  kaza  olarak  adlandıralım  sıkıntılar  yaşandığı  için  bazı 

yerlerde parmak parmağa ya da el ele tutuşmaya çevirdiler. Ama aslı dediğiniz gibi kol kola 

oynanır.

AYSEL ÇİÇEK: Erkek sol koldan tutardı. Bayanın sol kolundan tutardı.

MODERATÖR: Evet, bayanlar sağda kaldığı için.

AYSEL  ÇİÇEK:  Ondan  sonra  kol  kola  girerlerdi  ama  sonra  modernleşti  o  tutuş  şekli 

derneklerde, üst üste el konulmaya başladı ama... 

MODERATÖR: Suiistimal olmuş olmasın.

AYSEL ÇİÇEK: Parmak ucunu hiç görmedim.

MODERATÖR:  Peki,  Füruzan  eklemek  istediğin  bir  şey  var  mı  düğünlerin  uygulanışıyla 

ilgili?
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FÜRUZAN FİRDEVS ERMİŞ: Bizim Sığırcı Köyü’nde üç gün üç gece sürüyordu; ama bir 

hafta,  810  gün  önceden  thamade’ler  toplanır,  gelen  konuklar  nerede  ağırlanacak,  hangi 

yemekler pişecek bunlar planlanır. Bunların görevlileri tespit edilir, onlar görevlerinin başında 

olur. Ondan  sonra da düğünler başlar. Dediğim gibi wuıc'la başlar. Üçüncü gün de wuıc  ile 

bitiriyorlar. 

Ama bir de şey var; yani biz aramızda ayrılıyoruz Şapsığ, Abzekh, Abaza, Kabardey diye. İlk 

önceleri  hepsinin  oyunları  farklı  farklıydı.  Şapsığlar  düğünlerini  leperuş  ile  başlatıp  öyle 

bitiriyorlardı. Bizler onu çok kendi aramıza aldık. Daha öncesi var. Bizde köyden köye kızlar 

alınıyordu.  Bizim  Kabardey  köyüdür,  diğer  köylerden  kız  alınmıyordu. Ama  kız  ala  vere 

herkes akraba olduktan sonra çevre köylerden kızlar alınmaya başladı. Kabardeylerin arasına 

Şapsığlar  girdi,  Abzekhler  girdi.  E  onlara  da  bizler  kız  verdik.  Ondan  sonra  oyunlar 

birleşmeye başladı. Ondan sonra  işte onlar vuig oynamaya başladı, bizler  leperuş oynamaya 

başladık. Birbirimizle  kaynaştık. Ondan  önce  sınırlı  şeyler  vardı. Uzunyayla’ya, Kayseri’ye 

bir Şapsığ’ın girmesi çok zordu, sokulmazdı oraya. Onun için onlar da leperuşu bilmiyordu, 

sadece  kafe  oynuyorlardı.  Sonradan  orda  çok meşhur  bir  thamade  vardı,  kimseyi  sokmazdı 

içeri.

RENGİN YURDAKUL: Aslında Uzunyayla’da Abzekh köyleri de var. Hatıqueyler de var.

FÜRUZAN  FİRDEVS  ERMİŞ:  Var  ama  o  Kabardeylerin  arasına  oradaki  thamade 

sokmuyordu, Şapsığ girmesi yasak diyordu. Abzekh girmesi yasak diyordu. Onların hepsini 

yaşadık, geçti, gitti.

RENGİN  YURDAKUL:  Yani  o  latifedir.  Öyle  bir  şey  olduğunu  zannetmiyorum  ama… 

Kişisel  sürtüşmeler olabilir. Mesela hep anlatırlar Altıkesek hiç kimseyi, hiçbir köyü yoldan 

geçirmez diye anlatırlar. Bunlar hep gençlerin, köylerin kendilerine eğlence olarak edindikleri 

şeyler. 

FÜRUZAN  FİRDEVS  ERMİŞ:  Köyler  arasında  öyle  şeyler  yoktu  canım,  sadece  kız 

almıyorlardı.

RENGİN YURDAKUL: O olabilir. 

FÜRUZAN FİRDEVS ERMİŞ: Örfler, âdetler, dil; dil değişiyor zaten.

RENGİN  YURDAKUL:  Dil  değişiyor.  Örflerde  büyük  bir  âdet  değişikliği  olduğunu 

sanmam ama dil değişiyor.

FÜRUZAN FİRDEVS ERMİŞ: Çok değişmiyor da dil değişiyor yine de.

Gül Yılmaz & Erdoğan Yılmaz, “Kadınlar Wuıc Anlatıyor”, İstanbul, 2020 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
İstanbul Bilgi Üniversitesi TÜRKİYE KÜLTÜRLERİ ARAŞTIRMA GRUBU 

Türkiye’de Kültürel Çoğulluğun Bağımsız Araştırmacıları ve Sivil Toplum Kuruluşları İçin Ağ Oluşturma ve Eğitimi Projesi



33

EMEL  SAVUR:  Baktılar  kendi  aralarında  evlenmekten  bir  şey  çıkmıyor,  bir  kısırdöngüye 

girdiler, başka köylerden almaya başladılar. O yetmedi, Ürdün’den gelenleri aldı, oradan aldı, 

buradan aldı, böyle böyle genişledik, zenginleştik.

RENGİN YURDAKUL: Aslında  aynı  köyden  evlenmemiz  de  çok  ayıplanan  bir  durumdu, 

zaten  ancak  komşu  köylerden  evlenebilirsiniz,  aynı  köyden  de  evlenemezsiniz. Ama  bazen 

böyle karışmamak amacıyla olabiliyor.

EMEL SAVUR: Ben hatırlıyorum, ilk defa bizim köyden (aşağıki mahalle, yukarıki mahalle 

denir  bizde)  aşağıki mahalleden  bir  kızla,  yukarıki mahalleden  bir  delikanlı  birbirini  sevdi. 

Almak  istiyorlar  birbirlerini.  Köy  ayağa  kalkmıştı,  çok  iyi  hatırlıyorum.  Nasıl  sen  köyün 

kızına… İlk evlenen de onlar oldu ama. O şeyi kırıp ilk evlenen onlar oldu.

RENGİN YURDAKUL: Ama  kötü  bir  döngüye  neden  oluyor  bu  tür  şeyler.  Biraz  önce 

bahsettik ya, kızla bir delikanlı köyden bir veya iki delikanlı görevlendirilip de köyün bütün 

kızlarını alıp başka bir köye götürüp tekrar sağ salim geri getirecek ya. Eğer aynı köy içinde 

bu tür evlilikler olursa bu düzen sarsılmaya başlıyor. Yasaklama bundan dolayı; yoksa başka 

bir şey değil. O düzeni sarstığınızda da zaten pek çok yere kadar gidebiliyor iş. Onu sağlamak 

için yapmışlar. 

MODERATÖR: Geleneklerin belli altyapıları var.

RENGİN YURDAKUL: Kesinlikle hepsinin formülleri var bunların. Ne neye neden oluyor 

diyerekten.

MODERATÖR:  Peki,  ben  isteyenlere  birer  kez  daha  söz  vermek  istiyorum.  Katmak 

istediğiniz bir şey varsa başka başlıklarımızdan herhangi biriyle ilgili… Çok teşekkür ederiz 

katkılarınızdan dolayı. Evet, düğünlerle de ilgili, kimler katılabilir, kimler oynayabilir, onlarla 

ilgili de bir şeyler söylemek isterseniz...

VECİHE ÖZDEN: Düğüne davet etmezse kimse gitmez. Düğün evi yanında bir çocuk, bir 

kız,  büyüklerine  de  daha  büyüklerden  gönderirler.  Hatta  hediye  de  götürürler.  Köyümüzde 

böyle  bir  düğünümüz  var  diye  davet  ederler.  Bütün  evleri  dolaşırlar.  O  şekilde  başlar  o 

hazırlıklardan  sonra  bunlar.  Ondan  sonra  kendilerine  göre  kimi  akrabaları  zaten  gelecektir, 

akraba olmayanın da kızı varsa tekrar kızı düğüne davet ederler. Hatta gidip alırlar. Getirirler, 

kız düğünde oynar. Gitmek istediği zaman da götürürler, ailesine teslim ederler. Çok şey var. 

Unuttuğumuz da çok şey var.

MODERATÖR: Yaşamayınca unutuluyor tabii. 

AYSEL  ÇİÇEK:  Thamade,  düğün  yapılacağı  zaman  bütün  vunafe’yi  o  yapar.  Kimler 
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gidecek?  Nasıl  gidilecek?  Hepsini  o  ayarlar.  Seçildikten  sonra  kendi  yardımcısı,  hatiyako 

falan kurulur. O zamanın şartlarına göre artık nasıl gidiliyor, o zaman at arabasına mı biniliyor 

veya  büyük  arabalarla  mı  gidiyorlar.  Düğün  olacak  köye  gidilir.  Köye  girmeden  önce  bir 

haberci gönderilir köye. Efendim biz şu kadar kişi, şu kadar kız, şu kadar erkek… Erdoğan iyi 

bilir  bunu. Geleceğiz denilir. O gider haber verir. Ona  tekrar  karşılık gelir. Buyurun,  sizleri 

bekliyoruz, denilir. Bu geldikten sonra o köye gidilir. 

O köye gidildikten sonra zaten o köylü hazırlığını yapmıştır. Demin hanımefendi anlattı. Kim 

kime gidecek, kim nerede kalacak… Misafirlerin hepsi dağıtılır. Gece kalacaksa gece kalınır, 

orada  düğün  yapılır.  Kalınmayacaksa  yemek  verilir  gelen  düğüncülere.  Eğlence  tertiplenir, 

çıkar  gelirler.  Gelirken  de  yine  haber  gelir:  Biz  gelinimizi  aldık,  geliyoruz…  Bu  sefer  ev 

sahibi hazırlıklara başlamıştır. 

Gelenlere  yemek  verilir,  yine  köylü  dağıtır,  alır  misafirleri.  Tabii  çok  yabancı  gelmiştir, 

hepsinin  bir  evde  kalması  mümkün  değil.  Teker  teker  evlerde  misafir  edilir.  Gene  düğün 

kurulur.  Genç  kızlar,  delikanlılar...  Thamade’ler  de  olmak  üzere  katılırlar.  Thamade  hatta 

oynar  birkaç  defa,  ondan  sonra  çekilir.  Tamamen  oyunu  gençlere  bırakır  ve  düğün  devam 

ederdi.

MODERATÖR: Biraz önce Cemile Hanım’ın da söylediği gibi, oradan bir geçiş yapmıştık 

aslında,  düğüne kimler  katılırdı? Büyükler  de katılırdı.  “Başlatırlar,  birkaç kişi  oynar,  sonra 

çekilip  gençleri  rahat  etsinler  diye  yalnız  bırakırlardı”  dedi.  Düğüne  katılım  sorusundan 

aslında  şuraya  da  gelebiliriz.  Herhangi  bir  düğünün  yapılması  başka,  düğünün  oyun  kısmı 

başka. Oraya da gelecek olursak. Oyuna kimler katılabilirdi diye bakarsak... Evli bayanların...

TÜLAY BİR: Çok değişikliğe uğrayan bir gelenekten bahsedeceğim ve çok memnunum ben 

o konuda. Eskiden zavallı ne damat ne gelin düğününü görmüyordu. Zavallı o gelinler belki 

bir  hafta  hiç  uyumadan  ayakta,  temennahlarla  geçiyor;  uyku  yok,  yemek  yok,  perişanlık. 

Zavallı  damat  da  göremiyor  düğününü. Ama  şimdi  ne  kadar  güzel. Damatla  beraber  oyunu 

açıyorlar. Ben çok onaylıyorum. İsteyen istediğini söylesin.

RENGİN YURDAKUL: Ama öyle güzel hikâyeleri var ki Tülin Abla.

TÜLAY BİR: Beni ilgilendirmez, o görsün.

AYSEL ÇİÇEK: Şimdi bir şey anlatabilir miyim, bir anekdot... Benim gençliğim Ankara’da 

geçti. Evleneceğim kişi  de, Rengin  bilir,  İstanbul’dan delikanlı. Efendim,  İstanbul’un bütün 

genç kızları, delikanlıları Ankara’ya misafirliğe geldi. Nişan olacak. Nişanda da öyle bir salon 

ayarlamışız  ki,  genciz  artık,    kendimiz  mi  yaptık,  ne  yaptık.  Bütün  salon  böyle  yuvarlak 

masalar halinde ama merdivenle iniliyor salona. 
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Şimdi  İstanbul’dan  gelen  gençler,  bilmiyorum  Rengin  katılmış  mıydın,  Nihal  falan  vardı, 

dediler ki “Biz salona” (Rahmi Abi thamade) wuıc ile ineceğiz”. Hiç olan bir şey değil. Bütün 

delikanlılar arkada, genç kızlarla beraber, Ankara’dan gelenler, İstanbul’dan gelenler bir grup 

oldular ve biz Kani  ile  el  ele  tutuştuk,  salona wuıc  ile girdik. Bu bir olay oldu yani düşün. 

Fethi çalıyor wuıc'ı. Bütün salon oturmuş bir vaziyette, biz de yukarıdan böyle. 

Ah  keşke  diyorum  o  zaman  bir  video  olsaymış,  bir  şey  olsaymış  da  görüntü  alsaymışız. 

Salona indik; böyle pürdikkat, ondan sonra, bizden sonra, nişan öyle oldu. Düğün de burada 

oldu. Düğün  de  yukarı  katta,  salon  küçük  bir  salon. Rahmi Abi  düğün  burada  olacak  dedi. 

Düğün burada oldu. Yine wuıc'la çıktık gelin damat. Bizden sonra, tamam başladı. Bu benim 

dediğim olay 1970. Bundan sonra bütün delikanlılar düğüne... Şimdi ben eşime diyorum ki, 

biz ne yapmışız, devrim mi yapmışız, ne yapmışız, kötü mü yaptık, iyi mi yaptık! Yani bizden 

sonra başladı gelinle damadın düğüne birlikte çıkması, bunu anlatmak istedim.

RENGİN YURDAKUL: Büyük bir ihtimalle çok rahatsız olarak çıkmışsındır.

AYSEL ÇİÇEK: Nasıl?

RENGİN YURDAKUL: Çok rahatsız olarak, tedirgin olarak çıkmışsındır.

AYSEL ÇİÇEK: Evet, tedirgin çıktık ama devrim oldu yani.

RENGİN  YURDAKUL:  Belki  güzel  olabilir  ama  işte  onu  yaşayan  bilir  çünkü  bir 

yerlerimizde asıl nasıl olması gerektiğini biliyoruz, o bir yerlerde kayıtlı, dolayısıyla tedirgin 

oluyoruz.

AYSEL ÇİÇEK: O müziği, o atmosferi size anlatmak isterdim. Fethi mızıka çalıyor, en güzel 

Ürdün mızıkacı. Nasıl bir düğün yapmıştık!

FÜRUZAN FİRDEVS ERMİŞ: Peki evlendikten sonra oynamayınca ne düşündünüz?

AYSEL ÇİÇEK: Ona çok üzüldüm, hâlâ üzülürüm, hâlâ oynayamam.                                     

CEMİLE ÖZDEMİR: Bizde de öyle.

MODERATÖR:  Evli  bayanların  oynayamaması,  oynamaması  boyutu  var,  bir  de  küçük 

kardeşlerin,  abilerin,  ablaların  yanında  düğüne  katılamaması  var. Bunlarla  ilgili  de  eklemek 

istediğiniz...

CEMİLE ÖZDEMİR: Bizde oynanıyor kardeşler büyüklü küçüklü. Bir gün önce düğünler 

yapılıyor, yemekler verilir,  ikinci gün gelin çıkarılır, yaylılara kızlar biner, gelini bindirirler. 

Yanlarında  atlar  sırayla,  üstünde  delikanlılar.  Büyük  bir  boşluğa  gidiliyor,  çayır  çimenliğe, 
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orada  inerlerdi.  Tekrar  orada  düğün  yaparlar,  tekrar  atlara,  yaylılara  biner,  eve  gelir,  kızı 

indirirlerdi.

EMEL SAVUR: Bizim tarafta da eğer abla varsa kardeş düğüne girmez, eğer kardeş giriyorsa 

abla  girmez.  Bir  de  evli  hanımlar  oynamaz,  evli  hanımlardan  çok  oynamasını  istediklerini 

özel bir törenle oyun alanına getirip oynatırlar. 

CEMİLE  ÖZDEMİR:  Beyiyle  oynamaz  hiç;  oynamaz,  çıkmaz. Akrabasının  düğünüyse, 

çıksın, isterlerse bir akrabasıyla çıkar, o kadar.

EMEL  SAVUR: Adapazarı,  Düzce  yöresi  çok  abarttı  bu  silah  olayını. Aslında  silah  olayı 

gelini aldıktan sonra mesaj gibidir. Birkaç şey, onu da zaten herkes atmaz. Kişi bile bellidir. 

Öyle atıp alır gider. Kasayı buraya koyup,  tarayıp böyle, o oradan sekip sekip... Mesela çok 

iyi bildiğim, kendisi bunların köyünden, tam böyle oğlunu kaldırmış, düğününü seyrederken 

babasının  küt  diye,  o  silah  yüzünden  vurulduğunu,  Ufuk’un  babasının.  Çok  genç  daha, 

çocuğuyla kadının, o günden beri, 22 yaşından beri, geldi 8o küsur yaşına, hiç evlenmeden, o 

koca evinde, kayınvalidesine bakarak ve çocuğuna bakarak hayatını geçiren insanlar var. Her 

şeyin  bir  âdeti,  usulü  var,  ona  göre  gider  aslında,  ama  sonradan  değiştiriyorlar…  Mesela 

gelini alıyorsun, eve mutfağa koyamıyorsun, mutfağa törenle koyuyorsun, belli bir süre sonra 

bir  özel  tören  yapılıp  insanlar  toplanıp  mutfağı  devrederler.  Hiçbir  âdetin  fuzuli  tarafı  yok 

bence.

NAZAN  KONAR  NAŞ:  Gelini  konuşturmak  için  kayınpeder  hediye  verir,  öyle 

konuştururlardı.

AYSEL  ÇİÇEK:  Bir  şey  daha  anlatmak  istiyorum  Uzunyayla’yla  ilgili.  Damat  bir  yere 

misafir oluyor düğünden önce,  sağdıç evi deniliyor buna. Düğünden önce gelen bütün genç 

kızlar  ve  delikanlılar  düğünden  önce  onu  ziyarete  gidiyor.  Ziyarete  gittiklerinde  köyün 

delikanlıları pusu kurarlar damadın evinde. Bazı yerlere bıçak sokar, silah koyar, bazı kesici 

aletler.  Genç  kızlar  bilmeden  gidip  oraya  oturunca  bir  şey  kurarlar;  polis  vardır,  jandarma 

vardır, jandarmaya bir arama emri çıkarır thamade, kaldırırlar, aaa altından silah çıktı, o kızı 

sorguya çekerler, sen buraya suikasta mı geldin, işte oyun! Kurmaca yani. Vay efendim o kıza 

bir sürü ceza verirler veya delikanlıya ceza verirler.

Böyle  şakalar  yaparlar,  o  evden  ayrılırlardı. Düğün bir  hafta  sürdüyse damat orada  saklıdır, 

giremez.  Tabii  sağdıç  da  düğünü  merak  ediyordur.  Bazen  onu  bırakır,  düğüne  katılır, 

delikanlılar  onu  gözetlerler,  damadı  kaçırırlar.  Damadı  kaçırmak  çok  büyük  bir  ceza 

gerektirir.    Damadı  kaçırdıysa  eğer  sağdıç  bütün  köye  davet  vermek  zorundaydı.  Çok  ağır 

cezası vardı.
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MODERATÖR: Cezalandırılan sağdıç.

AYSEL ÇİÇEK: Sağdıç sahip çıkmamış.

MODERATÖR: Görevini  ihmal  etmiş.  Peki,  eklemek  istediğiniz  bir  şey...  Siz  kendiniz  ne 

kadar oynayabildiniz genç kızlığınızda veya daha sonra?

VECİHE ÖZDEN: Çok fazla oynadığımı söyleyemem. Anca akraba düğünlerinde oynadım 

tabii ama. Onu da köyden çıktıktan sonra... Küçük yaşta, 16 yaşında evlendirdiler, onun için. 

AYSEL ÇİÇEK: O genç kıza ceza verdiklerinde mutlaka bir şey alırdık delikanlılara. Mesela 

sigara, içki…

EMEL  SAVUR:  Mesela  ben  hatırlıyorum,  bizim  zamanımızda  bile  evlere  dağıtılırdı 

düğünlerde  kızlar. Mutlaka  ev  sahibi  hazırlıklı  olurdu  yemesinden  içmesine  kadar,  her  şey. 

Eğer erkekler geldiyse bütün onların kıyafetleri o gece temizlenir, paklanır, kömürlü ütülerle 

yakmadan  ütülenip  onlara  teslim  edilirdi.  Eğer  kızları  aldılarsa  ev  sahibi  mutlaka  kızların 

hepsine hediye verirdi. Misafir geldiği için, ilk defa geldikleri için mutlaka hediye verilirdi. 

MODERATÖR: Hepsinin bir özel mesajı var, anlamı var, altyapısı var ama zaman içerinde 

birçok  şey  değişiyor.  Bütün  misafirlerimize,  katılımcılarımıza  çok  çok  teşekkür  ediyoruz. 

Zaman içinde, biraz önce söz ettiğimiz şeyler gibi, kültürümüz gibi enstrümanlarımız da biraz 

çeşitlenmiş,  bazılarını  kaybetmişiz,  bazıları  dönüşmüş,  şimdi  değerli  eski 

enstrümanlarımızdan  biri  olan  Çerkes  mızıkasıyla  müzik  dinlemek,  wuıc  dinlemek  güzel 

olacak.

Fotoğraf  3: Yamçı dans grubundan Figen Özdemir Çiloğlu pandırıyla wuıc çalıyor.
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Fotoğraf  4: Oturuma moderatörlük yapan M. Mine Bağ.
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Fotoğraf  5: Katılımcı Vecihe Özden.
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Fotoğraf  6: Katılımcı Cemile Özdemir.
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Fotoğraf  7: Katılımcı Tülay Bir.
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Fotoğraf  8: Katılımcı Rengin Yurdakul.
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Fotoğraf  9: Katılımcı Aysel Çiçek.
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Fotoğraf  10: Katılımcı Nazan Konar Naş.
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Fotoğraf  11: Katılımcı Füruzan Firdevs Ermiş.
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Fotoğraf  12: Katılımcı Ayşe Seda Berzeg.
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Fotoğraf  13: Katılımcı Emel Savur.
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