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ÇankÕrÕ Yaran Meclisinde Ba÷lamanÕn Rolü
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Özet
Bu çalÕúmada, Türkiye’nin øç Anadolu bölgesinde bulunan ÇankÕrÕ ølinin tarihi anlatÕldÕktan
sonra, Orta Asya’dan Anadolu’ya gelerek Anadolu’da úekillenmiú ve birçok bölgesinde
yaúatÕlmakta olan, kendine özgü gelenekleri ile ÇankÕrÕ ølinde de yaúayan “yaran meclisi ve
sohbetlerinden” bahsedilmiútir. Yaúayan bu meclislerde müzi÷in önemi ve müzik içerisinde
icra edilen türküler ile icra esnasÕnda kullanÕlan “ba÷lama” enstrümanÕnÕn rolü ve önemi
vurgulanmÕútÕr.
Anahtar Kelimeler: Ba÷lama, Yaran, ÇankÕrÕ, Türkü, Tarih

Role of Ba÷lama in Yaran Gatherings of ÇankÕrÕ
Abstract
In this study, the historical province of ÇankÕrÕ, located in Turkey’s Central Anatolia, and
yaran gatherings, which is a living tradition in this city, are mentioned. These gatherings were
formed in Anatolia and they are still performed in several cities, among which ÇankÕrÕ has a
distinctive character regarding this tradition. The importance of folk music in these
gatherings, the songs and the role of the musical instrument ba÷lama played in these
performances are emphasized.
Key Words: Ba÷lama, Yaran, ÇankÕrÕ, Türkü, History
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ÇankÕrÕ Tarihi ve “Yaran”
ølkça÷lardan günümüze en eski yerleúim merkezlerinden biri olan
ÇankÕrÕ, SelçuklularÕn Anadolu’yu fethinden sonra 1082 yÕlÕnda Daniúment
Beylerinden Emir Karatekin Bey’in ili fethetmesiyle Türk hâkimiyetine
girmiú ve daha sonra, 1380 yÕlÕnda ise OsmanlÕ topraklarÕna katÕlmÕú ve bir
sancak merkezi yapÕlmÕútÕr. OsmanlÕ döneminde Kütahya, Yozgat ve
Kastamonu’ya ba÷lÕ kalmÕú, ancak Cumhuriyet döneminde ba÷ÕmsÕz il
durumuna getirilmiútir.3 Bu yönetim ba÷lÕlÕklarÕnÕn etkisi ile ÇankÕrÕ ili halk
kültürü, øç Anadolu Bölgesi’yle BatÕ Karadeniz Bölgesi’nin kültürel
özelliklerini de bünyesinde barÕndÕrmaktadÕr. Bu nedenle ÇankÕrÕ ili kültürel
yapÕsÕ ve civarÕnda konuúulan Türkçe, a÷Õz özellikleri yönünden Kastamonu
ve Çorum illeri ile benzerlikler göstermektedir.4
ÇankÕrÕ M. Ö. bugün baúkent olan Ankara ve civarÕnda bulunan Galatlar
zamanÕnda “Gangrea” úeklinde adlandÕrÕlmÕú, zaman içerisinde ise ismi
CancarÕ, Germanapolis, Kangri gibi de÷iúik úekillerde telaffuz edilerek en
son Cumhuriyet devrinde 9 Nisan 1925 tarihinde ÇankÕrÕ adÕnÕ almÕútÕr.5
ÇankÕrÕ’nÕn merkez dâhil, köy ve kasabalarÕnda devam eden milli
gelenek ve görenekler, adet ve ananeler toplum hayatÕnda da hâkim bir
haldedir. Bununla kaynaúmÕú olan dini inanç da ÇankÕrÕ insanÕnÕn günlük
hayatÕnÕ yönlendirici büyük güç olmaktadÕr. Türklerin ÇankÕrÕ ve civarÕnÕ
fethetmesinden sonra gelinen süreçte bölgenin iúgale u÷ramamÕú olmasÕ
nedeniyle, etnik yapÕsÕnÕn temelini oluúturan Türk nüfusta herhangi bir
de÷iúiklik olmamÕútÕr. Ticaret yollarÕ ve limanlardan uzakta olmasÕ sebebiyle
ise bölge halkÕnÕn kültürel yapÕsÕ daha çok tek kültürlü ve kimlikli bir toplum
olma özelli÷ini korumuútur.6 Bu nedenle ÇankÕrÕ, milli kültürün hala
yaúatÕldÕ÷Õ nadir illerin baúÕnda gelmektedir. Dü÷ünlerde, dini ve resmi
bayramlarda ve benzeri milli günlerde halkÕn birbirleri ile olan münasebetleri
ve milli dayanÕúma devam ettirilmektedir.
ÇankÕrÕ’nÕn var olan kültürel yapÕsÕ, gelenek ve görenekleri, folklorik
de÷erleri incelendi÷inde büyük bir birikimin söz konusu oldu÷u
görülmektedir. AsÕrlardÕr bu topraklarda yaúayan Türkler, köklerinin geldi÷i
ve anayurtlarÕ olan Orta Asya’ya uzanan bir takÕm âdet ve ananelerini
yaúatmayÕ ve kuúaktan kuúa÷a aktarabilmeyi baúarmÕúlardÕr. Bugün
ÇankÕrÕ’da ve Anadolu’nun bazÕ yerlerinde yapÕlmakta olan “yaran
3

Bahatttin Ayhan, ÇankÕrÕ Tarih, Kültür ve Turizm, Ankara, 2007, s. 61.
Nail Tan, Salih Turhan; ÇankÕrÕ Halk Müzi÷i, Valilik YayÕnlarÕ, ÇankÕrÕ, 1999, s. 9.
5
Orhan Özkan, ÇankÕrÕ Gelenekleri ve Yaran Kültürü, Yaran Kültürünü Yaúatma Derne÷i
YayÕnlarÕ, ÇankÕrÕ 2002, s. 3.
6
Yaúar Ateúsoy,Yaran DiyarÕ Bizim ÇankÕrÕ, ÇankÕrÕ Esnaf Derne÷i YayÕnlarÕ, Ankara,
1988, s. 69.
4
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sohbetleri”nin benzeri bir úekline örnek olarak, Uygur Türkleri’nde
sürdürülen bir gelenek olan “meúrep” toplantÕlarÕ gösterilmektedir.
“Meúrep”; türkü, müzik, halk danslarÕ ve her çeúit halk oyunlarÕ ile beraber,
gelenek ve göreneklerin bir arada icra edildi÷i ve yaúandÕ÷Õ kültürel bir
e÷lencenin ismidir.7
Orta Asya’dan günümüze kadar gelen ve konumuz olan “yaran
sohbetleri” gelene÷inin özüne tesir eden ise Anadolu’da hayat bulan, esnaf
ve sanatkârlar arasÕndaki dayanÕúma, birlik ve beraberlik esasÕna dayalÕ
olarak kurulmuú bir teúkilat olan “Ahilik TeúkilatÕ”dÕr. Türklerin, XI. asrÕn
ortalarÕnda Orta Asya’dan Anadolu’ya do÷ru baúlayan göç hareketleri
sonucu, göçebe bir hayattan yeni ele geçirilen topraklarda yerleúik hayata
geçmeleriyle de÷iúen hayat úartlarÕ ve ihtiyaçlarÕ, bazÕ sanat ve meslek
kollarÕnÕ ö÷renmeye itmiú, dolayÕsÕyla da yaúam koúullarÕ nedeni ile ahili÷in
ortaya çÕkmasÕna yavaú yavaú zemin hazÕrlamÕútÕr.
Türklerin Anadolu’ya geliúi ve yerleúimi ile canlanan sanat ve ticaret,
yerli Bizans halkÕnÕ rahatsÕz etmiú, kendi esnaf ve sanat kuruluúlarÕna çeki
düzen vererek rekabete yönelmelerine sebep olmuútur. Oluúan bu rekabet
ortamÕ zaten var olan dayanÕúmayÕ, dostlu÷u, birbirleri ile kenetlenerek
örgütlenme çalÕúmalarÕnÕ hÕzlandÕrmÕú ve bu teúkilat 13.y.y. da “Ahi Evren”
tarafÕndan yapÕlandÕrÕlmÕútÕr.8 Ahi teúkilatÕnÕn kurucusu olan Ahi Evren’in,
øran’Õn BatÕ Azerbaycan tarafÕnda bulunan Hoy kasabasÕnda do÷up, 11711261 yÕllarÕ arasÕnda 93 yaúÕna kadar bir ömür sürdü÷ü bilinmektedir.
Anadolu’da en son KÕrúehir iline yerleúen Ahi Evren’in buradaki yaúamÕ
sÕrasÕnda Mo÷ollar’Õn, Ahi Evren’in nüfuzundan ve sevenlerinin
çoklu÷undan korkmasÕ ve KÕrúehir Emiri Nurettin Caca’ya baskÕ yapmasÕ
sonucu 1261 yÕlÕnda KÕrúehir’de Mo÷ol eúkÕyalarÕ tarafÕndan úehit edildi÷i ve
kabrinin de burada bulundu÷u bilinmektedir.9 Ahi Evren’in asÕl adÕ
"Nasîrüddin Ebü'l HakayÕk Mahmud Bin Ahmed"dir.10 Asya içlerinden
Anadolu’ya gelen mutasavvÕflardan biri olan ünlü Türk bilgini, aynÕ
zamanda iktisatçÕ ve sanatkâr olup, Anadolu SelçuklularÕnda ahili÷i kuran ve
yayan ilk zattÕr.
Yaúamak için yaúatmanÕn gereklili÷ine inanÕlan ahilikte, her fert
toplumun bir parçasÕ olarak kabul edilmiú ve bir insanÕn rahatsÕzlÕ÷ÕnÕn bütün
toplumu rahatsÕz edece÷i düúüncesi daima hâkim olmuútur. Komúusu aç iken
7

Abdülúekür Turdi, “HalkÕn Sanat Okulu Uygur Halk Meúrepleri”, II. MilletlerarasÕ Türk
Folklor Kongresi Bildirileri, Kültür ve Turizm BakanlÕ÷Õ Milli Folklor AraútÕrma Dairesi
YayÕnlarÕ, N: 40, Cilt: IV, Ankara, 1982, s. 560.
8
Neúet Ça÷atay, Bir Türk Kurumu olan Ahilik, Türk Tarih Kurumu YayÕnlarÕ, Ankara,
1997, s. 83-84.
9
Köksal, A.g.e, s.17.
10
Fatih Köksal, Ahi Evren ve Ahilik, KÕrúehir Valili÷i Kültür YayÕnlarÕ, KÕrúehir, 2006, s. 5.
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tok yatanÕn a÷Õr bir dille suçlandÕ÷Õ bu düúünce sisteminde, sosyal adalet ve
dayanÕúmanÕn önemli bir yeri bulunmaktadÕr. 13. yüzyÕlda ortaya çÕkmÕú olan
ahilik; Anadolu Selçuklu devletinin son dönemlerinde sosyal düzenin
sa÷lanmasÕnda ve OsmanlÕ Devleti’nin kuruluúunda etkin olmuú, manevi
harcÕnÕ oluúturarak günümüzdeki kooperatif, sendika, sigorta ve bankalarÕn
fonksiyonlarÕnÕ yüklenen ve özellikle øslamî iú ahlâkÕnÕ yayan ve benimseten
bir kurum ve teúkilat olmuútur. Do÷ruluk, dürüstlük, yardÕmlaúma ve
toplumsal dayanÕúma, sosyal adalet ile iú ve meslek ahlakÕnÕn esas alÕndÕ÷Õ,
øslam ahlakÕ çerçevesiyle, Türk milletinin tarihinden ve sosyal-kültürel
geçmiúinden izler taúÕyan bir halk birli÷ini temsil etmiútir.11
ÇankÕrÕ halk kültürü, konumu itibarÕ ile bölgesel birikimlerinin yanÕ
sÕra, ahilikten temelini almÕú “yaran meclisleri” “sohbet” gelene÷ini12
günümüze kadar yaúatarak, bu gelene÷in dans-müzik-orta oyunu bütününe
sahip çÕkmÕú ve ahlaki davranÕú kalÕplarÕna ba÷lÕ kalarak, farklÕ bir kültürel
zenginli÷i oluúturmasÕnÕ bilmiútir. Yaran meclislerinin yanÕnda ÇankÕrÕ
dü÷ünleri de halk kültürü ürünlerinin korunup yaúatÕlmasÕnda önemli bir rol
oynamÕútÕr. Bu ba÷lamda temelini ahilikten alan ve Orta Asya’ya kadar
uzanan boyutlarÕnÕn yanÕ sÕra øslami inanç ve ahlak anlayÕúÕnÕ özünde
barÕndÕran, fakat içerik olarak esnaf dayanÕúmasÕnÕn yanÕnda örf, adet, adap
ve disiplin kurallarÕ ile müzik, e÷lence, orta oyunlarÕ ve dansÕn bir arada
harmanlandÕ÷Õ bu müstesna kurum “yaran”, ÇankÕrÕ ilinin en önemli kültürel
simgesidir.
ÇankÕrÕ’da “Yaran” Sohbetleri
“Yaran kültürü” dostluk, kardeúlik, arkadaúlÕk, yardÕmlaúma, dürüstlük
ve terbiyeyi amaçlamaktadÕr. Kelime anlamÕ ile “yaran” ço÷ul, “yaren” ise
tekil kullanÕlmakta ve dost, kardeú, arkadaú anlamlarÕna gelmektedir.13 Yaran
meclisinde, ahili÷in de ana düsturunu oluúturan “3 kapalÕ, 3 açÕk” kuralÕ,
özetle “sofra-el-kapÕ açÕklÕ÷Õ”, “göz-bel-dil kapalÕlÕ÷Õ”, burada da temel
düstur olarak kabul edilmiútir.14 Bu nedenle yaran, en büyük terbiye oca÷Õ
olarak da bilinmektedir. Yaran meclisleri, insan yetiútirme, insanÕ hayata
hazÕrlama, sosyal yardÕmlaúmayÕ ve sosyal düzeni sa÷lama, halk musikisi,
halk mutfa÷Õ, halk tiyatrosu, halk edebiyatÕ gibi milli kültür ürünlerini
11

Köksal, A.g.e., s.49.
Mahmut TEZCAN, Sosyal De÷iúme Sürecinde ÇankÕrÕ Yaran Sohbetleri Kültürel
Antropolojik YaklaúÕm, Kültür BakanlÕ÷Õ Milli Folklor AraútÕrma Dairesi YayÕnlarÕ:103
Gelenek-Görenek ve ønançlar Dizisi: 6, Ankara, 1989, s.3.
13
Mahmut TEZCAN, “Türk Kültürünün Simgesi Olarak ÇankÕrÕ Yaran Kültürü”, II. ÇankÕrÕ
Kültürü Bilgi ùöleni Bildirileri, ÇankÕrÕ, 2004, s. 18-31
14
Ahmet KIYMAZ, “Yaran Kültürü’nde Türk Kültürü Ritüelleri”, II. ÇankÕrÕ Kültürü
Bilgi ùöleni Bildirileri, ÇankÕrÕ, 2004, s. 130-141.
12
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yaúatma ve yeni kuúaklara aktarma görevlerini yüzyÕllardÕr yerine getirmiú
sosyal bir kurum olmuútur.
Yaran kültürü içerisinde dini, ahlaki ve toplumsal kurallarÕn tamamÕ
yo÷rularak her bir bireye dolayÕsÕyla “yaren”e ö÷retilmektedir. Bunun bir
gere÷i olarak yaranlÕk, belli bir dönemde de÷il de bir ömür boyu
sürmektedir. Yaran, çok boyutlu bir kültür simgesi olarak; dinlenme,
e÷lenme, yardÕmlaúma, e÷itim, sosyal dayanÕúma, güzel sanatlarÕ (musiki,
edebiyat, halk oyunlarÕ) ö÷retme ve sevdirme gibi iúlevleri yerine getirir. Her
yönüyle kurumda demokratik bir iúleyiú hâkimdir. Eúitlik, eúit oy hakkÕ,
seçim sistemi gibi uygulamalar, kurumun demokratikli÷ini ortaya koyar
niteliktedir. Yaran ayrÕca, Türk adet ve geleneklerinin birço÷unu içerisinde
barÕndÕran bir kurumdur.
ÇankÕrÕ, geleneklerin kaybolmadÕ÷Õ, sosyal de÷iúmenin çok az oldu÷u,
tarÕma dayalÕ bir il oldu÷u için, çok eski bir gelenek olan “yaran”, burada
hâlâ tüm do÷allÕ÷Õ ile yaúatÕlmaktadÕr. TarÕm, kültürün úekillenmesinde en
önemli etkenlerden birisi olmuú ve geçim kayna÷Õ olmasÕnÕn yanÕ sÕra
insanlar örf, âdet, gelenek ve yaúamlarÕnÕ tarÕmsal faaliyetlere göre
yönlendirmiúlerdir. Geçmiúte oldu÷u gibi günümüzde de, tarÕmsal
faaliyetlerin azaldÕ÷Õ, kÕú mevsiminde yapÕlan bu sohbetler, “yaran odalarÕ”
ya da “yaran evleri” denilen evlerde yapÕlmaktadÕr. Sohbetlerde halk
oyunlarÕ, halk türküleri, orta oyunlarÕ, e÷lenceler, yemek yeme, gençleri
e÷itme gibi etkinlikler yer alÕr. Kurallara uymayanlar, özel olarak kurulan
yaran mahkemesince cezalandÕrÕlmaktadÕr. Yaran sohbeti esnasÕnda disiplin
esas olup, yarenler sohbetin lideri baúa÷a'ya uymak ve onun gibi davranmak
zorundadÕrlar.
Yaran meclisi, genelde samimi, içten olan, esnaflardan veya birbirlerini
her yönüyle tanÕyan kiúilerden kurulur. Özellikle yaran meclisini oluúturacak
kiúiler tespit edildikten sonra belirli bir yerde toplanÕlarak, meclisin (oca÷Õn)
açÕlmasÕna karar alÕnÕr. Yaran meclisi ÇankÕrÕ da, çavuú ve çalgÕcÕlar hariç 24
kiúiden oluúur. BazÕ yorumlara göre eski Türkler’deki 24 O÷uz boyunu
temsilen 1 büyükbaúa÷a, 1 küçükbaúa÷a ve 22 yaran'dan müteúekkildir.15 Bir
de orta iúlere bakan "çavuú" vardÕr ve çavuúla birlikte bu sayÕ 25’e
çÕkmaktadÕr.
Yaranlar öncelikle büyükbaúa÷a ve küçükbaúa÷a ile sonrasÕnda da yaran
reisini ve hizmet edecek bir çavuú seçerler. Daha sonra ise çalgÕcÕlar,
sohbette yenilecek yemekler ve yakÕlacak ÕúÕklar (oca÷Õ temsilen yakÕlacak
ÕúÕklar) tespit edilmektedir. Burada úunu özellikle belirtmek gerekir ki,
15

Necati AsÕm Uslu, “ÇankÕrÕ Yaran Sohbetleri ve O÷uz Töresi”, II. ÇankÕrÕ Kültürü Bilgi
ùöleni Bildirileri, ÇankÕrÕ, 2004, s. 179-204.
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ÇankÕrÕ yaran sohbetlerinde teúekkül eden 24 sayÕ zorunlulu÷unun
temelinde, O÷uz boylarÕnda ve O÷uz devlet gelene÷indeki 24 sayÕ unsurunun
gösterildi÷i16 ve bazÕ yorumlara göre bunun O÷uz devlet gelene÷inden
geldi÷i anlatÕlmaktadÕr. Bu ba÷lamda Anadolu’ya gelen O÷uz boylarÕndan,
boy ve oymaklarÕn yine belli bir bölümü birçok bölgeye oldu÷u gibi ÇankÕrÕ
bölgesine de yerleútirilmiú olup, yaran meclisleri de bu boylarÕn Anadolu’ya
göçlerinin öncesinde ve sonrasÕnda var olan kültürün bir parçasÕdÕr. Halen
ÇankÕrÕ ve civarÕnda çok sayÕda O÷uz boy ismi taúÕyan köylerin varlÕ÷Õ da
bilinmektedir. ÇankÕrÕ’da yedi tane KayÕ, beú tane BayÕndÕr, iki tane Yuva
isimli köy ve Çavundur, I÷dÕr, Salur, Dodurga, Bü÷düz, Korgun ve Bayat
gibi 24 O÷uz Boyuna ait köy isimlerinin de mevcut oldu÷u bilinmektedir.17
Seçilen yaran meclisi üyelerinin, yapÕlan yorumlara göre O÷uz gelene÷i
içerisinde birer anlam ifade ettikleri ve bu gelene÷in ise úu úekilde
açÕklandÕ÷Õ görülmektedir.18
Büyük baúa÷a
Küçük baúa÷a
Yaran Reisi

Yaranlar
Yaran Çavuúu

Hanlar HanÕ ve Ahi Baba vekilidir.
Büyük baúa÷a'dan sonra söz sahibi ve ikinci büyük
idarecisidir. Esnaf teúkilatÕnÕn esnaf kâhyasÕdÕr.
Dede Korkut'un da boyu olan O÷uz Boyu’nu temsil eder.
Esnaf teúkilatÕnÕn yi÷itbaúÕsÕdÕr (Yi÷itbaúÕ: Esnaf
loncalarÕnÕn kararlarÕnÕ yürüten kiúi ve esnaf loncalarÕnda
úeyhlerden sonra gelen yöneticidir).
Her biri bir O÷uz boyunun temsilcisi ve esnaf
mütevellisidir.
Yarana gönül veren, fakat maddi imkânlarÕ sÕnÕrlÕ oldu÷u
için ocak yakamayan, becerikli ve çevik bir kiúidir.
Yarenlerin sohbet boyunca hizmetlerini yerine
getirmektedir.

Yaran bu úekli ile oluútuktan sonra, para karúÕlÕ÷Õnda hizmet edecek ve
kendilerine ayrÕlan bölümde (úahniúin)19 sanat icra edecek sazendeler
16

Bahaeddin Ögel, Türk Kültürünün Geliúme Ça÷larÕ, Kömen YayÕnlarÕ, Ankara 1979, s.
272-273.
17
Bahattin AYHAN, ÇankÕrÕ Tarihi, Irmak Tan Matbaa ve YayÕncÕlÕk, Ankara, 1998, s. 107108.
18
Ahmet AbsarÕlÕo÷lu, Dünya Kültür MirasÕmÕz Yaran, Ahi yaran meclisi G.E.K ve D.
Derne÷i Kültür YayÕnlarÕ, ÇankÕrÕ 2009, s. 5.
19
Bu bölüme ùahniúin adÕ verilmekle birlikte “TavanÕ süslü, meydandan bir basamak
yüksekte, etrafÕ ahúap parmaklÕklarla çevrili, dikdörtgen úekilli yer” anlamÕnda kullanÕlÕr.
Bkz. Bahattin AYHAN, ÇankÕrÕ Tarih, Kültür, Turizm YazÕ Dizileri-1, Çanfed YayÕnlarÕ,
østanbul 2008, s. 241.
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seçilmektedir. Sazendeler, baúa÷alar izin vermedikçe oyunlara katÕlamaz ve
muhakeme sÕrasÕnda odada bulunamazlar.
Bu iúlemler tamamlandÕktan sonra yaranlar sÕra ile arkadaúlarÕna
ikramda bulunmak, dolayÕsÕyla ocak yakmak durumundadÕr. økram ise maddi
külfet gerektirdi÷i için genellikle iki yaran bir araya gelip ocak yakmaktadÕr.
Ocak yakmak ya da ikramda bulunmak, oca÷Õ yakacak yarenlerin önceden
kararlaútÕrÕldÕ÷Õ üzere yemek ve belirlenmiú di÷er ikramlarda bulunmasÕdÕr.
Bu ikramlarda ise alkollü içki yoktur ve kesinlikle yasaktÕr.
Yaran sohbetleri her yÕl kÕú aylarÕnda yapÕldÕ÷Õ için, haftanÕn bir günü
çay oca÷Õ (oyunlarÕn ve davranÕúlarÕn gösterildi÷i ocak), genelde Çarúamba
akúam ve gecesi, bir gün de asÕl ocak, Cumartesi'yi Pazar'a ba÷layan akúam
ve gece yapÕlmaktadÕr. Ocak, akúam namazÕndan sonra açÕlÕr, sabah namazÕ
kÕlÕndÕktan sonra da÷ÕlÕr. DolayÕsÕyla sohbet bütün gece devam eder. Bu
yaran ocaklarÕ veya sohbetleri, önceleri ÇankÕrÕ'da yarenlere ya da eú ve
dostlarÕna ait olan ve özel döúenmiú kÕsÕmlarÕ bulunan evlerde yapÕlmakta
iken, günümüzde ise köylerde “köy odalarÕ”, illerde ise kurumlar vasÕtasÕ ile
(Valilik, Özel idareler, Dernekler v.b) yine özel döúenmiú “yaran evleri”nde
yapÕlmaktadÕr. YaranlarÕn giyim kuúamlarÕ ise, hemen her dönemde ve
özellikle günümüzde geleneklere uygun tek tip bir milli kÕyafet olarak
belirlenmiútir.
Yaran oca÷Õna ilk önce sazendeler gelir ve yerlerini alÕr, daha sonra
yaranÕn kâhyasÕ olan küçük baúa÷anÕn yaranlardan önce oca÷a gelmesi ile
ocak baúlamÕú olur. Oca÷a önceden gelip yerlerini alan sazendeler “ÇuhacÕ
veya Çuhadaro÷lu peúrevi”ni (ÇankÕrÕ peúrevi) çalmaya baúlar ve bu esnada
yaranlar ise oca÷a girmek için kapÕ önünde hazÕrlanÕrlar. Bu enstrümanlar ise
genelde, baúta saz heyetinde olmasÕ zorunlu olan ba÷lama olmak üzere
keman, cümbüú, ud, klarnet, kanun ile darbuka, def, zilli maúa ve kaúÕktan
oluúmaktadÕr.
Peúrev çalarken küçük baúa÷anÕn müsaadesi ile yaranlar ikiúer üçer
oca÷a alÕnÕr, selamlama faslÕ ile içeri alÕnan yaranlar en son büyük baúa÷anÕn
gelmesi ile tamamlanÕr. Ocak açÕldÕktan sonra kahve ve çay görevlileri kahve
ikramÕna baúlar ve ikram esnasÕnda büyük baúa÷a en son tepsi içerisinde
kalan fincanlara bakarak o gün kimlerin gelip gelmedi÷i, oca÷Õn tamam olup
olmadÕ÷Õ ve gelmeyen varsa mazeretinin ne oldu÷u konularÕnÕ sorar.20
Kahve ikramÕndan sonra yörede “Akúam HavalarÕ” olarak bilinen “Ah
yine akúam oldu” türküsü ve devamÕndaki türkülerle Akúam HavasÕ faslÕ
baúlamakta ve bu fasÕl yarÕm saati aúkÕn bir süre devam etmektedir. FaslÕn
bitiminde o gün oca÷a davet edilen misafirler bir kez daha Çuhadaro÷lu
20

Özkan, A.g.e., s. 24, 25.
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peúrevi eúli÷inde oca÷a ikiúer ve üçerli gruplar halinde alÕnÕrlar. øçeri alÕnma
iúlemleri bittikten sonra ise bu defa da sazendeler “Oturak HavalarÕ” olarak
bilinen türküleri seslendirmeye baúlar. Birkaç türkünün arkasÕndan
“ba÷lama” enstrümanÕ a÷ÕrlÕklÕ olarak mahalli oyun havalarÕ çalmaya baúlar
ve yaran çavuúu tarafÕndan belirlenen yaranlar ortaya çÕkarak, ÇankÕrÕ’ya has
genelde zeybek21 ve kahramanlÕ÷Õ hatÕrlatan koúma türü ile Orta
Anadolu’nun kÕvrak tarzdaki halk oyunlarÕnÕ yöresel türküler eúli÷inde
oynarlar. Gecenin ilerleyen saatlerinde misafirler meclisten ayrÕlÕrken,
“Cezayir” isimli türkü çalÕnÕr ve misafirler sÕrasÕyla meclisten ayrÕlÕrlar. Bu
aralarda yine yarenler tarafÕndan çeúitli manilerle tekerlemelerden oluúan ve
bedenen oynanan bir takÕm orta oyunlarÕ da sergilenmektedir.
Sohbette sona yaklaútÕkça “yemek” ve dÕúarÕya kapalÕ olan “muhakeme”
fasÕllarÕ yapÕlmakta ve en son “arap verme” olarak bilinen ve zilli maúa ile
def’in verilmesinden oluúan sembolik bir devir-teslim merasimi
gerçekleútirilir. Bir sonraki oca÷Õ yakacak yaranlara “Arap Verme HavalarÕ”
olarak bilinen birbirine ba÷lÕ türküler eúli÷inde, bu sembolik enstrümanlar
mesuliyetlerini almak sureti ile teslim edilirler. Gece bitiminde ise “Cezayir”
isimli türkü hep bir a÷Õzdan seslendirilerek, o hafta yanmÕú olan ocak, bir
sonraki “yaran sohbetinde” yanacak oca÷a kadar kapanmÕú olur.
Yaran Meclisinde Müzik ve “Ba÷lamanÕn Rolü”
ÇankÕrÕ ili halk müzi÷inin oluúmasÕna kaynaklÕk eden ve bugüne
gelebilmesinde etken olan önemli kaynaklarÕ baúta kökeni ahili÷e kadar
uzanan “yaran sohbeti” gelene÷i olmak üzere dü÷ünleri, eskiden yapÕlan
mesire yerlerindeki e÷lenceli gezintileri, ba÷bozumu úenlikleri ve seyirlik
oyunlarÕ olmuútur. Geçmiúte “YapraklÕ PanayÕrÕ” olarak bilinen ve XIX.
yüzyÕlÕn sonuna kadar varlÕ÷ÕnÕ sürdürmüú olan panayÕr ile onu izleyen
panayÕrlardaki kültürel etkinliklere katÕlan ÇankÕrÕlÕ olan ve olmayan
âúÕklarÕn halk müzi÷i eserleri ile özellikle ÇankÕrÕlÕ kadÕnlarÕn a÷Õt türünde
yaktÕklarÕ türkülerin de bu ba÷lamda büyük önem taúÕmÕúlardÕr.
ÇankÕrÕ’nÕn kültürel zenginli÷i olan halk ezgileri; Türk Halk Müzi÷inin
temel özelliklerini bünyesinde barÕndÕrmaktadÕr. Bölgesel tavÕr ve türler
bakÕmÕndan da øç Anadolu bölgesiyle, BatÕ Karadeniz bölgesi halk müzi÷i ve
21

Zeybek: Ege bölgesindeki “9 zamanlÕ” musiki formunun dÕúÕnda, BatÕ Anadolu ve øç
Anadolu yöresinin belirli bir halkoyununa da, zeybek oyunu denilmektedir. Tek kiúi
tarafÕndan ya da birkaç oyuncunun çember úeklinde dizilmesiyle oynanÕr. Zeybek oynayan
dansçÕ, kollarÕnÕ omuz hizasÕnda, elleri baúÕyla aynÕ hizada olacak úekilde iki yana do÷ru açar
ve bazÕ oyunlarda kollarÕnÕ dirseklerden hafifçe kÕrar, büyük adÕmlar atarak a÷Õr a÷Õr hareket
eder.
F. Gülay Mirzao÷lu, “ Bir KahramanlÕk DansÕ: BalÕkesir Bengisi”, Türkbilig, 2004/ 7,
s.101-108.
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icrasÕ arasÕnda farklÕ bir zenginlik taúÕmaktadÕr. Bu kültürel zenginli÷in
içersinde yer alan türküler, ÇankÕrÕ da; ilki 1928’de, daha sonra da 1945,
1975 ve 1994 yÕllarÕnda olmak üzere yapÕlan derleme çalÕúmalarÕ sonrasÕnda
tespit edilmiú ve notaya alÕnmÕú, fakat T.R.T kurumunun repertuarÕna 48 adet
türkü notasÕ yansÕmÕútÕr. Repertuara yansÕmÕú olan bu türkülerin dÕúÕnda,
günümüzde icra edilen ve repertuara yansÕmamÕú bir takÕm türkülerin de
mevcut oldu÷u görülmektedir. ÇankÕrÕ halk türküleri ilin kültürel de÷erlerini
yaúatan baúta “yaran sohbetleri” ve dü÷ünlerde icra edilmekte olup, 2, 4 ve 9
vuruúlu usül yapÕlarÕ ile büyük bir bölümü oyun havasÕ olan türkülerden
oluúmaktadÕr.22
ÇankÕrÕ ilinin en önemli kültürel simgesi olan bu yaran sohbetlerinde,
Geleneksel Halk Müzi÷i ile Geleneksel Sanat Müzi÷i çalgÕlarÕ ve müzik
formlarÕ birlikte kullanÕlmakta ve bu uygulamalar bir “fasÕl” anlayÕúÕ
içerisinde gerçekleútirilmektedir. Bu uygulama aslÕnda farklÕ olmaktan
ziyade, bir kökten uzayan a÷acÕn iki dalÕ olan bu türlerin aynÕ ortamda icra
edilmesini ve Geleneksel Türk Müzi÷i çatÕsÕ altÕnda yaran sohbetlerinde
buluúmasÕnÕn geçmiúten beri en güzel örne÷ini teúkil etmektedir. Bu ve buna
benzer örnekler günümüzde Anadolu’nun birçok yerinde, konserlerde ve bu
tür “sohbet” meclislerinde görülmekte ve uygulanmaktadÕr. DolayÕsÕyla
buradaki uygulamanÕn temelinde ise, saraylarda ve Anadolu’nun belli
merkezlerinde yapÕlan Geleneksel Sanat Müzi÷i fasÕllarÕnÕn ve bu fasÕllarda
bulunmuú Türk olan ya da olmayan sazendelerin etkisinin oldu÷u
düúünülmektedir.23
Bu iki müzik formunun bir arada kullanÕldÕ÷Õ “yaran sohbetleri” müzik
faslÕ, öncelikle günümüzde “ÇankÕrÕ Peúrevi” olarak ta bilinen ve
enstrümantal olan “Çuhadaro÷lu Peúrevi” ile baúlamakta ve sonrasÕnda
belirli aúamalarla yöreye ait “Akúam HavalarÕ” olarak bilinen türkülere
geçilerek, bunlarÕnda birbirine ba÷lÕ olarak seslendirilmeleri úekli ile devam
etmektedirler. Bu fasÕl “Oturak HavalarÕ” ile devam eder ve daha sonra ise
“orta oyunlarÕ” sergilenmektedir. Bu oyunlardan sonra dans eúlikli olan
mahalli türkülere geçilerek mahalli yaran oyunlarÕ oynanmaktadÕr. “Sohbet”
faslÕnÕn devamÕnda “Arap Verme” havalarÕ olarak bilinen türkülere geçilerek
en son Anadolu ve Balkanlar’da da yaygÕn olan “Cezayir HavasÕ” ile icra
son bulmaktadÕr. Anadolu’nun farklÕ yerlerinde ve sohbet meclislerinde
seslendirilen bu ezgi, sözel içeri÷i ve ezgisel yapÕsÕ itibarÕ ile bölgeler
arasÕnda benzerlikler ve farklÕlÕklar göstermektedir. Ana temasÕ “Cezayir”
olan ezgi, “Cezayir”in 1830 yÕlÕnda OsmanlÕ himayesinden FransÕzlarÕn eline
22
Reyhan ALTINAY, “ÇankÕrÕ Halk Müzi÷i ve Yaran Gelene÷inde Müzik HakkÕnda Tarihsel
Bir ønceleme”, II. ÇankÕrÕ Kültürü Bilgi ùöleni Bildirileri, ÇankÕrÕ, 2004, s. 86-96.
23
Halil Bedi Yönetken, Derleme NotlarÕ I, Orkestra YayÕnlarÕ, Çeltüt MatbaacÕlÕk, østanbul,
1996, s. 33.
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geçmesiyle birlikte, Anadolu’dan birçok úehitlerin verilmesi sonucunda
halkta oluúan büyük üzüntünün ifadesi olmuútur.24 “Yaran meclisi”ndeki
icrasÕ ise sohbetin bitti÷i ve oca÷Õn o haftalÕk kapandÕ÷ÕnÕ ifade etmektedir.
Yaran sohbetlerinde geçmiúte oldu÷u gibi bugünde müzi÷in önemi ile
birlikte kiralanan müzisyenlerin seçimi de ayrÕcalÕk teúkil etmektedir.
Geçmiúte “12 telli saz” tercih edilirken, günümüzde teknolojik imkânlarÕn
geliúmesi, icrasal sÕkÕntÕlarÕn artmasÕ ve Anadolu’da 1940’lÕ yÕllardan sonra
kurulan “Yurttan Sesler KorolarÕ”nÕn etkisi25 gibi sebeplerle yerini bÕraktÕ÷Õ
ba÷lama baúta olmak üzere darbuka, e÷er icra eden varsa keman, cümbüú,
ud, klarnet, kanun, zilli maúa, def ile kaúÕk gibi enstrümanlarÕ çalan, iyi bir
icra yetene÷ine sahip olan ve sohbet gelene÷ini bilen müzisyenler tercih
edilerek kiralanÕrlar. “Sohbet”in sonunda yapÕlmakta olan “Arap Verme”
merasimi içerisinde temsili anlamÕ da bulunan zilli maúa ve def
enstrümanlarÕnÕ icra edecekler ise “sohbet” boyunca “yaranlar” içerisindeki
kabiliyetli olanlardan belirlenmektedir. Kiralanan müzisyenler ise
“yarandan” olmadÕklarÕ için temsili anlamÕ olan bu enstrümanlarÕ gelenek
gere÷i kesinlikle çalamamaktadÕrlar.
ÇankÕrÕ halk türkülerinin birço÷u “yaran sohbetinde” icra edilirken,
özellikle bu sohbetlerin içerisindeki müzi÷in ve türkülerin icrasÕnda yer alan
ba÷lama enstrümanÕnÕn ayrÕ bir öneminin oldu÷u görülmektedir. Bilindi÷i
üzere ba÷lamanÕn kökeni Orta Asya’ya dayanmakta ve “kopuz” adÕ ile de
anÕlmakta oldu÷u düúünülmektedir. Eski Türk toplumlarÕnda “kopuz” kutsal
sayÕlmÕú, “kopuz” yapÕmÕnda ise kutsal saydÕklarÕ a÷açlardan ve
hayvanlardan faydalanÕlmÕútÕr. Gitmiú olduklarÕ co÷rafyalarda “kopuz”
ismini ve bu enstrümanÕ yaygÕnlaútÕrmÕúlardÕr. “Dede Korkut” hikâyelerinde
de elinde kopuzu olan düúmanÕn öldürülmedi÷i anlatÕlmÕútÕr.26 Baúka bir
kaynakta ise O÷uz Türklerinden bahsederken, kopuzu kutsal saydÕklarÕnÕ ve
çalmasÕnÕ bilmeyeni kendilerinden saymadÕklarÕnÕ ifade etmektedir.27 Yaran
sohbetlerinde de tarihi destanlarÕn ve mahalli olaylarla ilgili yakÕlan
türkülerin sadece “12 telli saz”la ve darbuka eúli÷inde okunmuú oldu÷u
görülmektedir.28 FarklÕ bölgelerde benzer isim, ölçü ve yapÕlarda
24

F. Gülay Mirzao÷lu,“Bir Tarihi Türkü;Cezayir”, Türkbilig, 2003/6, s. 117-126.
Reyhan ALTINAY, “ÇankÕrÕ Halk Müzi÷i ve Yaran Gelene÷inde Müzik HakkÕnda Tarihsel
Bir ønceleme”, II. ÇankÕrÕ Kültürü Bilgi ùöleni Bildirileri, ÇankÕrÕ, 2004, s. 86-96.
26
Gökhan Ekim, “ÇankÕrÕ Yaran Sohbetlerinde KullanÕlan ÇalgÕlarÕn øúlevi, YapÕsal
Özellikleri ve Tarihsel Geliúimi”, II. ÇankÕrÕ Kültürü Bilgi ùöleni Bildirileri, ÇankÕrÕ,
2004, s. 210-217.
27
Göktan AY, Folklor (Halk Bilim), Genel Bilgiler, Oyun, Müzik, Pan YayÕncÕlÕk: 70,
østanbul, 1999, s. 141.
28
Necati AsÕm Uslu, “ÇankÕrÕ Yaran Sohbetleri ve O÷uz Töresi”, II. ÇankÕrÕ Kültürü Bilgi
ùöleni Bildirileri, ÇankÕrÕ, 2004, s. 179-204.
25
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kullanÕlmÕú,29 yaran sohbetlerinde kullanÕlan bugünkü 7 telden oluúan
ba÷lamanÕn yerine ise önceleri “12 telli saz” olarak bilinen varyantÕ
kullanÕlmÕútÕr.30 Bu enstrümanÕn bugün kullanÕlan ba÷lamadan de÷iúik amaç
ve ortamlarda kullanÕlmasÕ sebebiyle de farklÕlÕk gösterdi÷i görülmektedir.
Bu ba÷lamda, dini ve sembolik kavramlardan dolayÕ tel sayÕsÕnÕn on iki
oldu÷u ve “cem” törenlerinde kendisine has icra biçimi ile kullanÕldÕ÷Õ, di÷er
taraftan konumuzla ilgisi olan ÇankÕrÕ’da yapÕlan kalabalÕk “yaran
sohbetleri” ile yerine göre daha büyük meydanlarda güçlü ses vermesi amacÕ
ile kullanÕldÕ÷Õ bilinmektedir. YapÕsÕ itibarÕ ile güçlü ve yüksek sesi olan “12
telli saz”a, “yaran” müzi÷inde ayrÕ bir de÷er verilmiútir. “Sohbetler”de bu
sazÕ kesinlikle bir Türk’ün çalmasÕ zorunlu iken, di÷er enstrümanlarÕ
gayrimüslimler de zaman zaman çalmÕúlardÕr.31 Mahalli oyun eúlikli
türküleri sohbetlerde usulünce icra eden ba÷lama icracÕlarÕnÕn önemli bir
husus oldu÷u yörede aktarÕlmaktadÕr. Bu ba÷lamda Halil Bedii Yönetken de
sohbet esnasÕnda çalÕnan türküler eúli÷inde oynanan yaran sohbetlerine has
mahalli oyunlarÕn, özellikle “12 telli saz”la çalÕndÕ÷ÕnÕ ve yarenlerin çift çift
oynadÕ÷ÕnÕ Õsrarla vurgulamÕú ve sohbetlerde “12 telli saz”Õn ya da
“ba÷lama”nÕn mutlak suretle Müslüman Türk’ten baúkasÕna çaldÕrÕlmadÕ÷Õna
dikkat çekmiútir.32 Bu yönü ile sohbetlerde oynanan mahalli oyunlar
esnasÕndaki müzik icrasÕnÕn da günümüzde de “ba÷lama” ile yapÕldÕ÷Õ
görülmektedir.
ÇankÕrÕ yaran meclislerinde ve burada icra edilen bütün türkülerde
geçmiúte oldu÷u gibi bugün de ba÷lamanÕn esas çalgÕ oldu÷u görülmekte, bu
enstrümanÕn olmadÕ÷Õ ve kullanÕlmadÕ÷Õ “yaran sohbeti” kesinlikle
bulunmamaktadÕr.
Sonuç
ÇankÕrÕ halk kültürü, konumu itibarÕ ile bölgesel birikimlerinin yanÕ
sÕra, “yaran meclisleri”nin “sohbet” gelene÷ini günümüze kadar yaúatmÕú, bu
gelene÷in dans-müzik-orta oyunu bütününe sahip çÕkmÕú, ahlaki davranÕú
kalÕplarÕna ba÷lÕ kalarak, farklÕ bir kültürel zenginlik ö÷esini meydana
29

Mahmut RagÕp Kösemihal, Ülkelerde Kopuz ve Tezeneli SazlarÕmÕz, Ankara, 1975, s. 1417; Ahmet Cafero÷lu; “Cihan EdebiyatÕnda Türk Kobuzu”,Ülkü MecmuasÕ, Haziran, 1936,
c. 8, sa. 45, s. 203.
30
HacÕúeyo÷lu Hasan ÜÇOK, ÇankÕrÕ Tarih ve HalkiyatÕ, Ahilikten Kalma Esnaf ve
Sohbet TeúkilatÕ (1932), Okuyan Adam YayÕnlarÕ, Ankara, 2002, s. 53, 78, 98.
31
Gökhan Ekim, “ÇankÕrÕ Yaran Sohbetlerinde KullanÕlan ÇalgÕlarÕn øúlevi, YapÕsal
Özellikleri ve Tarihsel Geliúimi”, II. ÇankÕrÕ Kültürü Bilgi ùöleni Bildirileri, ÇankÕrÕ,
2004, s. 210-217.
32
Halil Bedi Yönetken, Derleme NotlarÕ I, Orkestra YayÕnlarÕ, Çeltüt MatbaacÕlÕk, østanbul,
1996, s. 29, 33.
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getirmiútir. Daha çok adap ve kurallarÕn, ortaoyunlarÕ ile müzi÷in ön planda
oldu÷u bu sohbetlerin e÷lendirici ve e÷itici özellikleri bulunmaktadÕr. Sohbet
gelene÷inde yaúamakta olan en küçük hareket ve davranÕú dahi ciddi bir
anlam ve önem teúkil etmektedir. Türk töreleri ve gelenekleri bu toplulu÷un
iúleyiú ve düúünce sisteminde bütün canlÕlÕ÷Õ ile görülmektedir.
ÇankÕrÕ yaran sohbetlerindeki müzik icrasÕnda kullanÕlan enstrümanlara
incelenen belgeler ve günümüz icrasÕ da göz önünde bulundurularak
bakÕldÕ÷Õnda, sohbetlerde kullanÕlan enstrümanlarÕn de÷iúkenlik gösterdi÷i
fakat “ba÷lama” enstrümanÕnÕn yer almadÕ÷Õ sohbetlerin olmadÕ÷Õ
aktarÕlmakta ve görülmektedir. Türk kültüründe önemli yeri olan “ba÷lama”
dÕúÕndaki enstrümanlar “keman, cümbüú, ud, kanun, klarnet, darbuka, def,
zilli maúa ve kaúÕk gibi icra edilebilirlik durumuna göre sohbetlerde yer
almakta fakat de÷iúkenlik göstermekte, “ba÷lama” ise kesinlikle
bulunmaktadÕr.
Türkülerin meydana getirilmelerine ve yayÕlmalarÕna sebep olan
úartlarÕn ve buralarda icra edilen enstrümanlarÕn, onlarÕ meydana getiren
kendi do÷al ortamlarÕnda hayat bularak yaúamasÕ ve yaúatÕlmasÕ, kültürlerin
devamlÕlÕ÷Õ düúünüldü÷ünde son derece önem arz etmekte ve bu yönde ciddi
çabalarÕn gösterilmesi gerekmektedir.
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