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Özet: 

TARİHİ YANSIMALARlYLA Y ARAN MECLİSİ VE ARİLİK 

TARİHİ YANSIMALARJYİ,A YARAN MECLiSi VE ARİLİK 
(ELEŞTiREL BİR YAKLAŞlM) 

YARAN GATHERING AND Aill COMMUNITY 
WITH THEIR HISTORJCAL REFLECTIONS 

(A CRJTICAL APPROACH) 

SadıkSOFTA* 

Tarihi Yansımalanyla Yaran Meclisi ve Ahilik Müessesesinin birbiriyle olan yakın 

münasebetleri ve etkileşimi hakkında eleştirel bir yaklaşımla bazı tespitlerde bulunarak kuruluş 
aşamalarında dünü, bugünü birbiriyle olan yön ve yöntemleri ile etkilendiği kaynakların ele 
alınması, aralarındaki sıkı bağın tespitine çalışılmıştır. 

Alıilik Kurumu ve Yaran Meclisleri tarihi seyri içerisinde bazı altyapı özellikleri bakımından 
birbirine kanştırılmakta, hatta gelinen noktadaYaran Meclislerinin sanki Ahilik müessesesinin 
başka versiyonu imiş gibi bakılmaktavebu gözle değerlendirilmektedir. Halbuki, Ahilik Kurumu 
ile Yaran Meclislerinin daha kuruluş aşamasında ve tarihi seyri içerisinde yapılan bazı 
uygulamalardan da anlaşılacağı gibi birbirinden farklı yapı sergiledikleri görülmektedir. 

Bu çalışmamızda, yukanda bahsettiğimiz yönleri ve diğer bazı uygulamalarla Çankırı'da konu 
ile ilgili bazı tespitlerimizi ilk defa burada ele alarak, Alıilik kurumu ve Yaran Meclisi'nin 
ayrıldığı, biri diğerinin etki alanlan içinde gibi görünse de farklı yapı ve uygulama özellikleri 
gösterdiğinin tespitine çalışılacaktır. 

' 
Anahtar Keliıneler: Yaran, yaran, yaren, yaren, ahilik, ahi, meclis, sohbet, sıra, sıra gecesi, sıra 
gezme, erfene, ferfene. 

Abstract: 

With a critica! approach as to the close relationships and interactions between Yaran Gathering 
and Ahi Comnıunity, it is tried to examine their establishment procedures, their past and present, 
the methods and ways between them and to determine the close tie between them. 

TheAhi Order and Yaran Gathering have be en mistaken for each other du e to s ome of the ir basic 
facilities in the course of the history; and now theYaran Gathemg is ev en thought and considered as 
anatherversion of theAhi Order. However, as it is evident intheir establishmentphase and some of 
theapplications throughout history, theAhir Order and Yaran Gathering have different structures. 

In this study, by first mentioning here some of our determinations as to the points mentioned 
above and some other applications in Çankırı, we will try to explain that the Ahi Order and Yaran 
Gathering are different and they have different structures and applications although one is seen in 
the sphere ofinfluence of the other. 

KeyWords: Yaran, yaran, yaren,Ahi Comnıunity,Ahi, gathering, sıra, sıranight, sıra visit, erfene, 
ferfene 
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Giriş 

Çankın sosyal hayatında önemli bir yere ve mevkie 
sahip olan Yaran Meclisi, genel kanaat olarak Alılik 
müessesesinin bir alt versiyonu gibi sunulmaktadır. 
Dünden bugüne sürüp gelen bu müesseseler sosyal 
hayatta çok önemli bir yer ve konum teşkil etmiştir. Bu 
durum günümüze kadar pek çok araştırmacının ilgisini 
çekmiş ve zaman zaman kitaplara ve ilmi düzeyde 
araştırmalara konu· olmuştur. Bu bazda son gelinen 
noktaya bakıldığında Yaran Meclisinin ahilik 
müessesesinin bir alt versiyonu olarak sunulduğu ve 
öyle algılandığına şahit olmaktayız. En azından 
günümüz Türkiye'sinde yaygın olarak bu böyle 
algılanmaktadır. 

Şimdiye kadar yapılan araştırma ve incelemelerin, 
Ahilik Kurumu ve Yaran Meclisi teşkilatlarının 
bilinmemesinden kaynaklanan yanılgıların devam 
etiirildiği görülmektedir. Konunun uzmanlarının bile 
dikkatini çekmeyen yönler vardır. Kaynaktan kaynağa 
giden pek çok araştırmacı, Alıilikle ilgili 
araştırmalarında yeni bilgi ve bulgulara ulaşınakla 
birlikte, bilhassa Yaran Meclisleri ile ilgili orijinal 
yönleri göz önünde bulunduramamışlar ve çok önemli 
özelliklerini gözden kaçırmışlardır. Bundan dolayıdır 
ki, araştırmalarına yeni bir yön ve yöntem verememiş, 
gittikçe derinleştirdikleri Ahilikteki araştırmalarını 
Yaran Meclisleri hususunda yapamamışlardır. Yaran 
Meclislerini, Ahiliğin bir alt versiyonu şeklinde 
sunmaya çalışmışlar hatta son yıllarda sunmuşlardır. Bu 
durum bütün araştırmalarda ve yayınlanan tüm 
kitaplarda böyle yer almaktadır. Halbuki, Ahilikte, 
Bektaşilikte ve Mevlevllikte olduğu gibi, Yaren 
Meclislerinde de belli ve farklı bir statü vardır. Bunların 
hepsinde de sosyal yaşantıyı saracak bir boyuta 
ulaşılmış ve dini olduğu kadar sosyal yaşantıyı da içeren 
Türk gelenek, görenek, ananelerini içine alarak, bunu 
İslami yaşayış tarzı içinde sindirmiş ve kendi statülerini 
oluşturmuşlardır. Türk kültürü içinde bu kurumların yeri 
ve etkileşim al am ne ise Yaran Meclislerinink:i de odur. 

Ahilik, Yaran Meclisierindeki davranış kalıplarından 
yönetim şekline kadar tek başına etkileyen bir kurum 
değildir. Hele Yaren Meclisleri, Ahiliğin bir alt 
versiyonu hiç değildir. Sadece zamanın el verdiği ölçüde 
sosyal hayatı kucaklayan bir durumdur. Elbette Yaren 
Meclisi'ni oluşturanlar da Ahilik kurumundan 
etkilenmiş, hatta Ahilik kurumunun etkilendiği 
kaynaklardan etk:ilenınişlerdir. Fakat bu durum bire bir 
örtüşen bir boyut değildir. Nitekim Ahiliğin, :fütüvvetle 
ilişkilendirilmesi karşısında; "İslam dini ve Müslüman 
topluluklan dini saiklerin yaş ve önceki meslekf ve 
sosyo-ekonomik etmenler/e koordinasyonu sonucu 
ortaya çıkan oluşum/ara ilkdönemlerden itibaren imkan 
tanımış/ardır. H akikaten mesela Müslüman topluluklar 
içerisinde belli bir dönemden itibaren kendini göstermiş 
bulunan Fütüvvet birlikleri bu türün en tipik örneklerini 
teşkil etmektedirler. Nitekim gerçekte Anadolu'da Xlii. 
Yüzyıldan itibaren kendini gösteren Ahilik olgusu ve Ahi 
birlikleri ile jütüwet olgusu ve teşkilatı arasında sıkı bir 

ilişki bulunduğu hususu üzerinde önemle durulmakta; 
hatta Ahiliğin aslında yiğitlik ve cömertlik esasına 
dayalı jütüwetin bir uzantısı ve devamı olduğu öne 
sürülmektedir. Ancak bu belli bir ölçüde doğrudur; zira 
Ahilikte, yiğitlik ve ahiakın yanı sıra, jütüwetten farklı 
olarak bir sanata sahip olma şartı da bulunmaktadır. 
Ahiliği, eski İran, Bizans ve hatta eski Mısır'ın esnaf 
teşkilanna bağlamak isteyenler de bulunuyor. Öte 
yandan onu İhvan-ı Safa, Melamilik, bazı tarikat/ar, 
Mason dernekleri, Avrupa'nın eski foncalarz ve 
şövalyelik kuruluşları ile ilişki/endirenler de mevcuttur. 
Bununla birlikte, gerçekte bu oluşumlar ile Ahilik 
karşılaştırıldığında, bazı ritüellerin kısmi benzerliğine 
karşılık, aralannda önemli farklılıkların bulunduğu da 
anlaşılıyor. " 1 denilerek, Neşat Çağatay'a dayandırılan 
bu bilgilerden de görüleceği gibi Alıilikle ilgili bilgi 
verilirken, etkilendiği alanlar olduğu kabul edilip, bir 
Türk kurumu olarak görülmektedir. Daha kuruluşundan 
itibaren Ahilikten ayrılan Yaran Meclisi de elbette 
etkilemniş olabilir, falcat bu etkiye bakılarak, belli ve 
somut bir dayanağı bulunmadanAhiliğe bağlanan Yaran 
Meclisi hakkında da bu ayın durumlar söz konusudur. 
Yaran Meclisi konu edildiği zaman bütün bunlar neden 
düşünülmez, gerçekten düşündürücüdür. 

"Esasen, Anadolu'da Ahiliğin oluşumunda, İslam 
dünyasındaki fütüwet olgusunun yanı sıra, İslam 
tasavvufunun, B atın iliğin, Melamiliğin, İslam 'dan 
önceki eski Türk inanış/arz, kültürü ve ahlakının ve 
nihayet Anadolu'nun o dönemdeki siyasf, tarihf, 
ekonomik, sosyal, kültürel ve dini durum ve şartlannın 
da etkileri bulunmaktadır. Bu bakımdan Ahiliği, bütün 
bu etkileşimler ve bu çerçevede Anadolu'ya göçen 
Türklerin dönemin koşulları altında uğradığı değişim ve 
dönüşümlerin birleşiminin bir sonucu olarak 
değerlendirmek uygun düşmektedir. Bu şekil altında, 
Anadolu 'da XIII. Yüzyıldan itibaren kendini gösteren ve 
hatta B alkanlara ve Kırıma uzanan Ah ilik, kendine has 
kültürü ve özellikleri ile önemli bir çalışmayı 
gerçekleştirmiş bulunan N Çağatay, konuyla . ilgili 
eserinin başlığını "Bir Türk Kurumu Olan Ahilik" 
şeklinde belirlemiş tir. " 2 

" ... İslam dininin ortaya koyduğu nizarn ile Türk töre 
ve yaşayışı birbirine uyduğu ve birbirin tamamladığı 
için Türkler, milli varlıklarını devam ettirmişlerdir.".~. 
Bununla ilinrili olarak; Yaran Meclisi · kuruluşuna 
bakmak.lazundır. "Çünkü yaranın her ne kadar yazılı 
bir yönergesi yok ise de binlerce yıllık bir gelenek olarak 
halkın arasında yaşamaktadır. "4 "Yaran, bütün Türk 
dünyasında şu anda yaşıyor. Uyguristan 'dan başlayınız, 
Kazakistan 'dan, Türkmenistan 'dan, Özbekistan 'dan 
hepsinde var. "5 "Anadoluya Horasan üzerinden Kars 
kapısından getirdiğimiz bir gelenektir. Şu anda Orta 
Asya'da, Kırgzzistan'da, Özbekistan'da ve Çin'de Uygur 
Türklerinin arasında buna "meşreb "adını vermişlerdir. 
Biraz değişmişse de bazı yerlerde yarana, "Sıra 
gezme ", "Erfene ", "Ferfene ", "Sıra gecesi" 
denilmektedir. Bizim halkımızın kendi beyninden, kendi 
kalbinden çıkmış bir yapıdır ... Örnek vermek gerekirse, 
yaran kapalıdır, açık değildir. Bakın! Kapalılık farklı, 
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gizlilik farklı. Yani yarana yabancı alınmaz. Yabancı'!ın 
alınması için mutlaka başağa ve küçük ağanzn, orada 
bulunanların tümünün iznini alması gerekir. Eğer orada 
bulunanların bir tanesi izin vermezse hiçbir yabancıyı 
misafir alamazsınız ... "6 Bu konuda Yaran Meclisinde 
Sohbet'i Dr. Kemal Panltı şu sözlerle ifade etınektedir. 
"Sohbet, ehil olmayanla yapılmaz. Sohbet, kapılar, 
pencereler sıkı sıkı kapatıldıktan sonra, yaran ile, 
sadece yaran ile, başağaların topluluğunda yapılır. 
Hatta, bir noktada çavuş efendi bile oraya giremez. " 1 

Şehir merkezinde, Yaren Meclisi'nin kuruluşunda, 
Hacışeyhoğlu'nun da belirttiği gibi, önce akrabalar 
arasından tercihler ön plana çıkar ve genellikle akraba 
gençler bu meclisi kurarlar. Buna ilave olarak, 
birbirlerini iyi tamyanlar, birbirine iyi güven duyanlar 
kurarlar. Yaren Meclisi'nin kuruluşundan önce Halil 
Bedi Yönetken'den "Çankırı"ya bir göz atınakta yarar 
var: "Yurdumuzun falklor bakımından zengin özellikler 
gösteren köşeleri çoktur. Çankın muhakkak ki, bunlar 
arasında özelliği en kuvvetli olanlardan birisidir. 
Çankırı halkiyatı hakkında yazılmış olan şeyleri 
okuduktan Çankırı );z gördükten, Çankırılzlarla 
görüştükten sonra, bugün Çankırı denince her şeyden 
önce "Sohbet" hatzrzma geliyor... Çankırı bizde 
halkiyatı bakımından iyi etüd edilmiş vilayet 
merkezlerimizden biridir. Halkiyatı hakkında epey 
neşriyat yapılmıştır. .. 

Sohbet; yalnız Türkiye için değil, bütün dünya için 
enteresan, sosyal bir müessese, falklor bakımından son 
derece orijinal bir konudw: Eğer falklor etüdleri, ezgi 
derlemeleri bundan, mesela 50 yıl önce yapılabilseydi 
muhakkak dünyanın en özel müzik ve oyun ezgileri plağa 
kaydedilecek ve oyunlan filme çekilecekti. Çankırı 
sohbetinin tarihi, içtimai menşei ve mahiyetini 
incelemek, onun mesela Ahilikle, Ahilerin gece 
sohbetleriyle esnaf teşkilatıyla olan ilgilerini aramak, 
konumum ve selahiyetim dışında olduğundan ben bu 
yazımda sadece müzik ve raksla ilgili taraflarını, umumi 
şekilde belirtmeye çalışacağım Üstat Veled Çelebi, 
"Halk Eğlenceleri "8 adlı makalesinde, İbni Batuta 
seyahatnamesinde, Anadolu'nun Ahiler elinde bulunan 
havalisinde, Ahilerin gece sohbetlerini birkaç ye.rinde 
yazdığım söyledikten sonra, bir yerde aynen şunları 
nakletmiştir: "Badehu gene kendi içlerinden milli sazlı 
mutripler başlar, Ahibaba da dizini kaldırır, herkes 
serbest olur, isteyen kalkar Sima eder. Gerçi hepsinin 
esası dönmek ise de ihtiyarların sima'lan biraz tehalüf 
eder bazı ihtiyar post çarhı atm; kol açmaz, gençler tam 
çarhla kol açarak raksan olur" Çankırı sohbetlerinin bu 
veya başka toplantı ve alemlerden ne derece mülhem 
olduğunu aramak başka bir çalışma konusudur.".~. 
demektedir. 

Buradan hareketle, Ahi sohbetlerindeki "raksan 
olur" kelimesine takılan araştırmacılar, Yaren 
meclisindeki oyunlarla karıştırmış olmahlar ki, Hacı 
Şeyhoğlu'nun da bu yanlış yöıılendirmede rolü vardır 
diye düşünüyoruz. Ayın yazıda; " .. isteyen kalkarSima 
eder. Gerçi hepsinin esası dönmek ise de ihtiyarların 
sima'ları biraz tehalüf eder bazı ihtiyar post çarhı atar, 

kol açmaz, gençler tam çarhla kol açarak raksan olur" 
diyerek, Mevlevilerde olduğu gibi tasavvuf amaçlı bir 
"raks "tan bahsedilmektedir. Halbuki Yaren Meclisleri 
bunun tamamen dışındadır. Çankırı yaran meclisinde 
bunun tam tersine başağanın yaptığı hareketin ve oturuş 
şeklinin ayınsım yapmakla mükelleftir. Çünkü, yaran 
meclisindeki mantık herkes birbirine denktir, birinin 
diğerinden farkı olmadığı gibi herkes birlik ve 
beraberliğin bir nişanesi olan bir yere, yani başağa'ya 
bağlıdır. Burada disiplin ön plandadır ve yapılanlar tek 
vücut, tek kalp olarak uygulanır. Yani yaran 
meclislerinin özelliği disiplinli hareket etınesi, bu 
yönüyle öne çıkması ile ünlüdür. Onun için de Hacı 
Şeyhoğlu; "Bir bakışa göre bunun iyi kısımlan çoktur. 
Fakat beşerin bugünkü hürriyeti mefhum ile kabili te'lif 
değildir" 10 demektedir. Ona göre bu durum özgürlüğün 
kısıtlanmasıdır. 

Yaran Meclisi'nin Kuruluşu 

Çankırı'da her mahalleden "ayın yaştaki" gençler bir 
araya gelerek o sene kurulacak olan yaren için 
sözleşirler. Kendi aralarında bir grup oluştururlar. Bu 
grup, o sene kendi yakacakları ocakta bulunması gerekli 
olan fertleri tespit ederler. 24 kişilik grup tamamlanınca 
bir büyük baş ağa, bir küçük başağa ve bir de yaran reisi 
olmak üzere kendi aralarından isim tespitinde 
bulunurlar. Bu kararlar çerçevesinde hareket ederek 
"yaran ocağı"m kurmuş olurlar. Hatta, bazen baş ağanın 
ismi belirlenerek Yaran Meclisi bu isim çerçevesinde 
belirlemniş olur. 

Günümüz değerlendirilmesinde Yaran Meclisi 

Büyükbaşağa: "Bayındır Boyu'nun beyini temsil 
eder. Hali vakti yerinde, idareciliği üstün seviyede yaşça 
yaranın hemen hemen en büyüğüdür ve yaranın da en 
büyük idarecisi ve söz sahibidir."11 Varlıklıdır. Yaran 
ocağının çatısı altında bütün yarenierin en varsıl 
olamdır. Yapılan ikraınlarda başağanın harcamalarında 
kimse hesap da sorainaz, sınır da getiremez. Halbuki 
diğer yareııler için bu geçerli değildir. Bilhassa, hemen 
hemen ayın haklara haiz küçük başağanın ocağında 
yaptığından mutlaka bir yükseğini yapması, harcaması 
gerekmektedir. Onun için, başağaların maddi durumları 
kesinlikle göz önüne alınmak zorundadır. Başağa 
olasıya kadar geçen zaman içinde hayatında tüm 
hatalardan arınmış, herkesin iyiliğini düşünen, önder, 
oturaklı, oturup kalkmasım bilen, onurlu ve tüm güzel 
hasletleri kendi hayatında ve karakterinde toplamış 
kimsedir. 
Küçükbaş ağa: "Kayı Boyu'nu temsil eder. Hali vakti 

yarenden iyi olan idarecilikte Büyükbaşağa'dan soma 
söz sahibi olan yaranın ikinci büyük idarecisidir."~~
Yaren Meclisinde ikinci büyük güçtür. En azından 
başağada bulunan hasletlerle donanmış olması 
gerekmektedir. Yalmz şu vardır ki, yaş ve statü olarak 
başağadan ufaktır. Ama en az onun kadar varsıldır. Bu 
durum yaren kurulurken dikkate alınarak seçim yapılır. 
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Yoksa, küçük başağa ocağında yapacağı ikramlar ve 
harcamalar başağanın ekariomik olarak boyunu aşarsa, 
daha sonraki sosyal hayatta bu durum başağayı 
yıpratacaktır. Onun için, nereden bakılırsa bakılsın, 
küçük başağa her yönüyle, lakabına yakıştırıldığı gibi 
başağadan küçüktür. Halkın söyleyişiyle söyleyecek 
olursak, başağadan bir gömlek geridedir. Her zaman 
başağadan bir adım geride duracak bir sosyal, ekonomik 
ve statüde bulunan bir kimsedir. Başağa olmadığı 

anlarda, onun görevini üstlenir. 
Yiiran Reisi: "Dedekorkut'un da boyu olan Bayat 

Boyu'nu temsil eder. Söz ve sohbetine itibar edilen yaşça 
büyük, Başağalar'dan sonra yarende söz sahibi olan 
idarecilerdir." 13 Yarenin kuruluş günü, yarenin ruhuna 
ters düşecek bir şeyler yapmaktan kaçınılır. Zaten onun 
için ilk toplantılan yaren ocağı mahiyeti taşıınayıp, 
sohbet ( erfene 1 ferfene) statüsündedir. Yaren ocağı 
kurmaya niyetlendiklerinde, bu sohbet ortamını açarak 
gerçekleştirir ler. İşte o anda yapılan toplantı, yani erfene 
ferfenede kurulacak ocağın temel alt yapısını 
oluşturacak kararlar alınır. İsimler üzerinde durulur. 

Yilren ocağı yakacak olan kimseler genelde aynı 
mahallin ve 1 veya aynı mahallenin insanlandır. Onun 
içinde hem birbirlerini yakından tanırlar, hem de kimin 
bu sene yakılacak ocağa katılıp katılmayacaklarını 
bilirler. Bu bilgiler ışığında yapılan değerlendirmeler ve 
fıkir alış-verişi sonunda bir karara vardıklarında bunu 
açıklayarak, o yıl yakılacak olan yilren ocağında 
bulunmasını istedikleri kişilerle bire bir görüşmelere 
başlarlar. Örneğin o erfene 1 ferfenelerde reis 
pozisyonunda olacak zat olmayabilir. Çünkü reis 
genelde, ocakta bulunan yarenierin hemen hemen 
hepsinden tecrübeli, delikanlılığın vereceği acele 
kararlan önceden görerek önleyebilecek statüye sahip 
bir kimlik ve kişiliği vardır. 

İlk teklif başağaya, akabinde küçük başağa ya, reise 
ve diğer yilren fertlerine sıra ile iletilir. Çünkü bu sıra 
güdülmeden, kimlerin başağa, küçük başağa olacağını 
bilmeden diğerleri böyle bir şeye yanaşmayacaklandır. 
Yarende kimlik çok önemlidir ve buna göre de bir 
davranış sergilenmesine sebep olur. Kendisine sıkı 
sıkıya güvenmedikleri insanı Yaran Meclisine almazlar. 

Reis, yaş itibariyle olsun, yer ve konum itibariyle 
olsun, küçük başağadan sonra gelir. Fakat İcraatta 
başağanın ve küçük başağanın kırmayacağı, 
kıramayacağı bir pozisyonu da vardır. Söyledikleri 
dinlenir, uygulanır. Onun teklifleri her zaman dinlenir ve 
geri çevrilemez. Fakat yumuşatıla bilinir. Onun için de 
reis, bütün yarenieri gözeten, koruyan ve onlann 
itibarını düşünen, en küçük bir hatada, ona açılacak 
yarayı iyi bilen, yani o ocağın bilge kişisidir. Tıpkı Dede 
Korkut gibi. 

Yiirenler: "Her biri bir, bir Oğuz beyinin 
temsilcisidir. "ı4 Onun içinde sosyal yaşantıda olsun 
yaren içinde olsun, bir beyin davranışını sergileyecek 
davranış kalıplan içinde hareket etme yükümlülüğü 
vandır. Aslında bu yükümlülük kendilerinin prensipte 
benimsedikleri bir konumdur. Yoksa, toplum içinde 
onlara şu fakir şahsa niye yardım etmiyorsun, ya da şu 

kişilere neden kolaylık yapınıyorsun diye kimse hesap 
sormaz. 

Ocak içinde askeri bir disiplin söz konusudur. Bu 
disiplin herkes için geçerlidir. Bilhassa başağa yaranın 
beyni gibidir. Onun bütün hareketleri gözlem altındadır. 
O nasıl oturuyarsa herkes öyle oturur, onun arzu ve 
istekleri hemen yerine getirilir. Onun her sözü bir 
emir dir. En küçükten büyüğe doğru bir hiyerarşi işler. 

Yaren içindeki her hareket ve davranış, yilren 
fertlerine direk yükümlülük yükler. Kayıtsız ve şartsız 
bu yükümlülükleri yerine getirmekle mükelleftir. Hatta, 
sosyal yaşantı içerisinde de bu yükümlülükleri sürer. 
Fakiri, fukarayı gözetir, daha da önemlisi, kendisinin de 
içinde bulunduğu diğer yarenieri her zaman gözetip 
kollamakla mükelleftir. İyi gününde olsun, acılı 
günlerinde olsun hep onun yanında yerini alır ve tavrını 
koyar. 

Çavuş: "Yarana gönül vermiş fakat maddi imkanlan 
sınırlı olduğu için ocak yakamayan becerikli ve çevik bir 
kişidir. Yaranın bütün hizmetlerini yerine getirir. Başağa 
müsaade etmedikçe Çavuş oyunlara katılmaz veya 
yarana tura bile vuramaz. Fakat sürekli yaranla iç içe 
olduğundan yaranlardan da ayn tutulmaz. Yapınış 
olduğu bu hizmetler Başağalar tarafından ödüllendirilir, 
çavuşun haklannın helalliği dilenir." 15 

Çavuş, yaren değildir. Hiçbir zaman da olamaz. 
Yaren olabilmesi için kişinin ekonomik olarak 
kendisine yetmesi gereklidir. Halbuki çavuş, baş ağanın 
hamiliğini kabul etmiş kişi pozisyonundadır. Velev ki 
ekonomik olarak statüsü değişir, ancak o zaman yeni 
kurulacak bir yilran meclisinde yilren statüsü ile bu 
meclislerde yerini alabilir. 

Sazendeler: "Sazendeler yaran değildir. Para 
karşılığında hizmet eder, kendilerine aynlan bölümde 
(Şahnişi) icra-i sanat ederler. Başağalar izin vermedikçe 
oyunlara katılmaz ve muhakeme sırasında odada 
bulunamazlar." ı6 

. .. Ve Bazı Tespitler 

Absanlıoğlu; "Belli yaş gurubundan arkadaşlar bir 
araya gelerek bu sene yenecek yaran için sözleşirler ve 
kendi yaş gruplanndan 25 arkadaşı tamamlayınca bir 
büyük Başağa, bir Küçük Başağa ve bir Yaran Reisi 
seçerler. Bu arkadaşlar hali vakti ocak yakmaya elverişli 
olmayan fakat yarana gönül vermiş çevik becerikli bir 
kişiyi de Yaran Çavuşu seçerler. Böylece yaran teşekkül 
etmiş olur."17 demektedir. Günümüz Yaran Meclisine 
yansıyan bu cümlede, geleneksel yaren ocaklannın her 
yakıldığında ve her yarenin yareni anlatmasında 
hassasiyetle üzerinde durduğu bir durum vardır ki bence 
izaha muhtaçtır. 

Başta bir kere, konunun özeti mahiyetinde, ya da 
konunun önemine vurgu yapmak için yukanda yer alan 
şu sözler dikkatimizi çekiyor. Burada "belli yaş gurubu" 
ancak sıra gecesi mahiyetinde düzenledikleri bir günde 
yilren konusunu gündeme getirirlerdi. Fakat kendi yaş 
gurubu içerisine yaşlı ve tecrübeli yarenierden de alır ki, 
ocaklarda ustalaşınış, edeb ve adabı iyi bilen birisi aynı 
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zamanda rehberlik pozisyonunda olurdu. Bu tecrübeli 
kişi, yapılacak en ufak bir hatada uyarıcı ve en ufak bir 
yanlışa meydan vermemekiçin bu gerekliydi. 

İkinci izah gerektiren nokta ise 25 rakamıdır. Bir 
araya gelenler 25 değil, 24'tür. Yaran bu 24 kişi ile 
kurulur. 24 rakamının yar en de büyük bir anlamı ve tarihi 
bir misyonu vardır. Onun için göz ardı edilecek bir husus 
değildir. Öte yandan yaren ocağının yapısında oluşan v_e 
stratejisine de ters düşen, anlamayı da zorlaştıran bır 
durumdur. Çünkü yukarıda dediğimiz gibi 24 kişiden 
oluşan yaren ocağında, çavuş meydan işlerine bakar. 
Hareketli bir konumu vardır. Bir ayağı yaren ocağının 
içinde, yani odasında, bir ayağı odanın dışın~dır. 
Odanın içini de dışını da çavuş organize eder. Ikinci 
durum, çavuş direk baş ağaya bağlıdır. Onun içinde 
yareniçinde olsun, ocak yakıldığında olsun, çok serbest 
hareket eder. Serbest hareketkabiliyetini ise direk olarak 
başağaya olan bağımlılığından alır. Yine bir başka 
özellik ise çavuş yarenin dışından sayılır. Her ne kadar 
kimse dile getirmese de çavuş meydancılık görevini 
üstlenmiştir. Başka bir durum ise, yaren olamaz, çünkü 
yaren içinde ocak yakıldığında, 24 kişiden her fert, 
ikişerli olarak da olsa, ocak yaktığında yarenin o 
ocaktaki giderlerini kendi varlıklarından karşılayacak 
kadar varsıldırlar. Ekonomik güçleri bunu kaldıracak 
mahiyettedir. Zaten öyle de olması gerekir. Kendisini 
zora düşürecek bir durum söz konusu olsa zaten onu 
yaren ocağına almazlar. Yaren olamaz, çünkü çavuşun 
masraflarını bir başkası, yani başağa üstlenir. Bir 
başkasından yardım gören birisinin yarenlik kurumunda 
yer alması bile akla getirilemeyecek bir husustur. Bir 
diğer husus da çavuş ocak dışında bulunulan 
hareketlerinde aynı zamanda takipçisidir ve gördüğü 
aksaklıkları açığa vermektedir ki; günümüz 
Çankırı'sında olduğu kadar, Türk toplumunda uygulana 
gelen sosyal yapı ve davramş kalıplarına bile ters bir 
yapıdır. 

Yaren Meclisi'nin Tarihi 
"Oğuz Ata; tamamen Türkistan ve İran ve Turan'ı zabt 

ve tesbir edip eski yurduna vardığı vakit mecmuu 
oğulların ve oğul oğulların devşirip her yerden ve illi 
ilinden; boylu boyundan getirtip birulu toy etti ... 

"-Biriniz bir ok verin!.." Aldı, eline ufalttı ve ikisine 
iki ok verin dedi; verdiler, aldı, ufalttı. Üçünden birer ok 
istedi, dizine vurup ufalttı. Altısından birer ok istedi, 
dizine vurup ufaltamadı. On ikisinden birer ok istedi, 
alıp birer iple bağladı, ellerine verdi. "-Güç ve 
kuvvetiniz varsa çalışın, görün, ufaltabilir misiniz? 

Söylediler: "-Ufalmaz." 
Söyledi: "-İşbu temsil delilince gerektir ki biri 

birinize uyup vasiyetim mucibince: "Gün" Han Ola! 
Onun ardınca oğlu "Kayı" Han ola! Mademki "Kayı" 
soyundan Han var ola: "Bayat" Han olmaya, kendi 
boyuna Bay ola! "Kayı" Han olunca "Bayat", "sağ kol 
Beylerbeyi" ola", "Sol kol Beylerbeyi", "Bayındır"dır. 
İşbu tertipçe Ağa varken ini ağalık etmeye! Ya'ni ulu 
kardeş varken küçük kardeş bey olmaya! "Kayı" Han 
olunca on iki boy sağ koluna ve on iki boy sol koluna 

dururlar ve altı boydan kendi boy'una oğlunu veya 
kardeşini "Beylerbeyi" dike. "Gündüz" Hanlarham 
boyuna dört han olan fakat "karavol"un başı ve ağası 
"Bayındır" ve "Çağdol"un "Kınık" dır" dedi. 

Akilere ve bilginiere ve muhasiblere mal, davar ve 
vergi toplamak, kahyalık ve vezirlik ve yazıcılık verdi. 
Güçlü kuvvetli olanlara okruk: (kemend) verip at 
gütrneğe gönderdi ... " 18 

"Mürüvvet ve kişiJ.ik.19 oldur ki: Çün bir kimse bir 
kimseden hayır ve iyilik görmüş ola; onun minnetini 
kendi üzerine sabit bilmek gerek. Ona riayet edip iyilik 
ve ilisan etmek gerek ve onun hakkını yerine getirmek 
gerek. .. " 20 

"Oğuzlar 24 boy idi. Hanlar ham bir boya, Beyler 
beyi diğer bir boya mensuptu. Diğer 22 boyun da birer 
beyleri vardı. Oğuz beylerinin toplantıları Oğuz 
töresince oluyordu. Her şölen bir boy beyinin otağında 
yapılırdı. Dede Korkut'iın belirttiği gibi, tepe gibi et 
yığılır, göller gibi kımız sağılır, ozanlar gelir kopuz 
çalar. Boy boylamr, soy soylanırdı. O günkü hanlar 
hamınız, bugünkü ''başağa" yerine geçmektedir. "21 

"Yaşayışları itibarı ile çok hareketli olan Oğuzların 
birbirlerine güç vermek, destek olmak ve sorunlarını 
çözümlernek gayesi ile belli zamanlarda belli boy 
beyliklerinde toplanarak meselelerini hallederek aynı 
zamanda yemekli eğlencelerde yaptıkları toplantıların 
günümüze yansımasıdır Yaran. 

Türklerin Müslümanlığı kabul etmelerinden sonrada 
aynı şekilde yaşadıkları bilinmektedir. Kaşgarlı 
Mahmut'un Divan-ü Lügatit Türk'ünde 24 Oğuz 
boyundan söz edilmekte olup, sadece 22 Oğuz boyunun 
adı verilmektedir. Arıcak İllıanlı tariheisi Reşüdüd'din 
tarafından 24 boyun isinıi tam olarak verilmiş, Selçuklu 
tarihçileri tarafından doğrulamnıştır. 

Her bir yaran bir Oğuz beyini temsil etmektedir. 
Oğuzhan'ın 6 oğlundan 24 Oğuz boy kollarını ve 
boylarını şunlar oluşturmaktadır. 

Günhan Oğulları: Kayı (Sağlam), Bayat (Ekmeği 
bol), Karaevli(Kara çadırlı),Alkaravlı (Başarılı); 

Yıldızhan Oğulları: Yazır (Ülke hami ), 
Döğer(Toplu olmak),Dodurga(Hanlık yapmak), Yaparlı 
(Yapıcı olmak) 

Ayhan Oğulları: Avşar(Çevik,Çaylak), 
Kızık(Kuvvetli), Bey-Dili(Aziz ), Karkın(Doyuran aş) 

Gökhan Oğulları: Bayındır (Niğmeti bol yer), 
Beçene (Çalışkan), Çavuldur (Ünü yaygın), Çepni 
(Savaşkan); 

Denizhan Oğulları: Salur CK;ılıncı iyi çalar), ~yın~ 
(Zengin, gani), Ala-Yuntlu (Iyi hayvanlı), Ureyır 

(Düzen kurucu); 
Dağhan Oğulları: Yiğdir (İyilik,Yiğitlik), Büğdüz 

(Mütevazi), Yiva (Üstün dereceli), Kınık (Aziz). 
Daha sonraları Selçuklu ve Osmanlı döneminde bu 

dayarnşma toplantıları şekil değiştirnıiş, esnafların 
teşkilatlaıımalarına da ışık tutmuş ve öncü olmuşlardır. 
Koydukları kurallarla toplumda kanunen yasak 
olmadığı halde, yapılması ahlak ve marreviyat açısından 
sakıncalı her şey yasaklamnıştır (kötü söz söylemek, kin 
tutmak, yalan söylemek, içki içmek, kumar oynamak, 
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hile yapmak, kandmnaya yonelmek, hovardahk yapmak vamcaya kadar tmglllr oldu. Bu konunun yanl~gh&, 
gibi). bagta bir kere, Y&en Meclisi'nde amlu olan bu saylyl ve 

Temel ilke olarak "a~zk ve kapab " diye bir ilke sayldan da ziyade tegkil eden bireylerinin Y&an Meclisi 
benimsenmigtir. Aqlk olmasl gerekenler "alzn, kalb, iqindeki statiisiiniin, Ahiligin qatlsl altlnda 
kapz ve sopa ", kapal~ olmasl gerekenler "'el, dil ve degerlendirilmeye kaklmas~yla baghyor. Ciinkii, Y&en 
bel"dirveonlardamanaolarakharamdan, dedikodudan, Mecl is i 'n in kendi  kurulug diizeni iqinde 
yalandan, zinadan uzak durulmas~, slr saklanmasl ile degerlendirilmesi gereken konunun h l i k  iqindeki 
ifade edilebilir. Ahilik miiessesesi bu donemlerde durumuyla degerlendirilmesi elbette ki sizi doiju 
geligmig ve esnaflar bu donemlerde tegkilatlamglardu-, sonuca gotiirmeyecektir. Buna en giizel ornek ise 24 
oyle ki zanaat erbabl kigiler bu tegkilatm olugturdu@ ykenin qlrak, kalfa ve usta diye degerlendirmeye 
komisyonlar tarafindan imtihan edilerek kendilerine kalkanlar, bu smflandmlmam ahilik iqindeki statii ile 
'vet" yani kugak kugatarak qlrak&, kalfa& ve ustalk ilgili oldugu iqin bir kere daha bagta yanllga 
beratlan verilirmig. diigmektedirler. Konuyla az buquk ilgilenenler bile, 

Ne y a z ~  ki giiniimkde & bu gorevi esnaf "qlraktan bey olur mu?" sorusunu rahatllkla 
tegkilatlan yiiriitememektedir. TkEye'nin &gig& yoneltmekte ve konuyu bu tiirden degerlendirmeye 
yorelerinde adet, gelenek ve gorenekler degigik isimler tutanlan zor d m d a  blr&naktadlrlar. Buradaki 
altmda yagat~lmaya qal~~dnmlctadr. Cadun'da ise yaran m m u n  M s l ~ l k  Pay1 k a z a ~ a s l  ahilik yaplla~masl~la 
ad1 altmda yagablmaya qal~gilmaktadu." a digerinin izahma qal~gmakla ilintilidir. Ykan Meclisi'ni, 

Absanho$jlu, burada ilginq bir tespitte bulunarak; Ahilik h n u n u  iqinde gomeye a h 8 b  ~khddanndan 
"D&a somalm Se lpdu  ve Osmanll dijneminde bu olsa gerek bir karmagaya da neden ohmmaktadu. Oysa 
dayagma toplanblan gegl degigt-g, esnaflann ahilikte sanata yonelik bir yapllandmna soz konusu 
tegkilatlanmalama da lglk tutmug ve ijncii olmuglarh."  old^@ ~ l r a k ~  kalfa ve usta ~ a ~ l l a g m a s ~  one 
demekte, kendi de* ile, Ah i l i a ,  m l u g u n d a  yban qlkmas~ dogaldlr. Halbuki Y&an Meclislerinde b~ 
Meclisi'ninkayn&& etti&ni vurgulam&adK- Fakatbu durum SO konusu deg ildir. Ciinkii Ygren 
tespitten itibaren, ykan Mecfisinin giiniimke geliS Meclisleri'nde, meclisi kuranlann araslnda igine 
qkgisinde ise Ahiligin rolii ~ l d ~ g u n ~  ve yollm bakarak karar verilmez. Tabi ki onun da belirlenmig 
birlegtiW fikrini de benimsemektedk. Kal& ki, biz statiileri vardlr. Ama meslek sahibi o h & ,  bir yerde 
bagmdan bu yana bunun tam tersi olarak bu iki ~allgmak, kazandlglnln bir I s m m  falanca yere 
mluaun etkilenme slam aym kaynak olabilece@ bxakrnak gibi bir yapllagma soz ~ O ~ U S U  bile edilemez. 
gibi, &luglar oldup+ fikrinden yanaylz. onun iqin Boyle olunca da daha bagmdan ahilik ile y&en 
de gu baSkanllglnl yiir-it-iigii Ahi Yaran meclislei b g  dikerinden a p h g  o h .  
Derne@nde ged kugatma torenlerinin de tamamen Savunulan bu fikir aragtmna ve bilgi balurmndan bir 
karglsmda oldugUmm qok aqlk bir ifade ile beyan yere de oturtulamamaktadr. Halk arasmda ve dili laf 
e tmi~ olallm. Ama a m  yaz- son paragrafinda ve gu yapanlar arasmda her ne kadar ileri atllsa da oturtuldu2i;u 
son ciimlesinde de; "Canlm'da ise yaran ad1 alwda bir zemin yoktur. 0 halde b ~ u  kiiltiir tarihinin 
yagatllmaya qallgllmaktadlr." 23 &dime gore yapbh derinliklerinde aramak laz~mdlr. 0 zaman O m  Kaan'm 
uygulamada ken& der-e@ adma da pay pkarar& 24 O m  Boyu'nu tegkil ettirdigi doneme kadar gidersek; 
siirdiinnekte, yilranmeclisinde zaman zaman ged / kugak O m  Kagan'm 24 O m  Bo~u'nu tegkil ettirdigi torene 
baglama torenleri yapmaktadu: ( & k i i  son zamanlarda bakmak gerekir. Oguz Kagan, O B z  bo~a~al ln1  
dernekjegen y&en meclislerine kadar bu uygulama olugtururken topladlg~ toren meclisinde o@llan ve 
yapllan ve duyulan bir uygulama 0te  yandan 0dann da o&llan ile yapbh toren ile devlet yonetimini 
yBran meclisi ad1 altmda, derneginde admdabirlegtirdigi ve sistemini kurmug ve soyledi@ nutukta a~lkhk 
gibi, = ykan meclisi olarak gormebedir. Aslmda getirmigtir. Bu durum YBren Meclisi'nin ilk 
yukanda bahsettigi dununa Prof. Dr. Alemdar Yalqm bir kurulugundan itibaren yapllanlarla da u~gunluk 
aqlklama getirmektedir ve pek qok kigilerce Ahilige gostemektedir. 
dayandmlan Ykan Meclisi ile ilgili olarak gu tespitte Y&en Meclisi soz konusu oldumda gozden kaqan 
bulunmaktadx: Bizim Orta Asyardan getirdigi'miz bir bu tespit, O w  Han, '%li ilinden; boylu boyundan"?? 
gelerzektir, Ytiran ve Cem. Ydran ve cemin diizenlenmesi, getirilip toy yapllrnas~ bilinen bir durumdur ve "illi" 
sistematik bir hale getirilmesi ile beraber ahilik kurumu olanlar da ccboyyylu olanlar da yine O@xmn op+llan ve 
olu~turulmug. veahifutiiwetndmelerihrzzrlanmyhi: "24 onlannda o@Han, yani onun soyundan gelenlerdir. Bu 

toplanb da yine diger bir aqidan balulacak olursa aym 
24 Ow Boyu ve YIren Meclisi zamanda akrabadlrlar. O&z Han, o@llamdan Giin 

Han'a had.@ verirken, ondan sonra gelecek olan h a m  
Burada yeri gelmigken Cadm'da one qlkan ve halk Giin Han'm oglu ccKaylyym han olmasl gerektigini, 

arasmda genig bir tabana yayllarak devam eden goriig, ondan sonra da onun oglunun olmasl gerektim ve 

Y&en Meclisini olugturanlam 24 O m  Boyu'ndan boylece devam edip gitmesini belirtmigtir. "Mademki 
gelmig olmas~ soylemi vardx. Tabi bu soylem tart~gll~p "Kayi" soyundan han var ola; 'Bayat Han olmaya, kendi 

duruyor. YBren Meclislerinin ruhuna uyup boyuna bey  la!"^^ demektedir ki, ileriyi gorerek verilig 

uymad~@ndan tutunuz day Ahilikle degerlendirilmesine isabetli bir karardlr. Bu durumun yBrana yanslmasl ise 
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24 Oğuz boyunda akrabalık arasında oluşturulan devlet 
yönetimi, -bazı kimselerin itirazlarına rağmen- yatan 
yapılaşmasına altyapı olarak kaynaklık etmiş, dahası 
mahallerde kurulan yaran meclislerinde öncelik 
akrabaların tercihi şeklinde kendini gösteimesiyle öne 
çıkmıştı. Beylik, beyler gibi davranış da zaten yaranın 
ruhu ile örtüşen biryapı göstermektedir. 

Tarihten Günümüze Taşman Bir Örnek ... 

Bazı kimseler genelde yaptığımız sohbetlerde bu 
konu ile ilgili -haklı da olarak- somut bir kaynak 
gösterilmesini istemektedir. Halbuki bu zamana kadar 
Yatan meclislerinin yazılı bir kaynağı olmamıştır. 
Uygulana gelmesi ile devamlılık sağlanmasından dolayı 
günümüze kadar yaşamış ve yaşatılınıştır. Diğer yandan 
Orta Asya'dan bu yana gelmesine şüpheli gözlerle 
bakılınaktadır Onun için Oğıız zamanından ve yine 
yukarıda bahsedilen, aynı törenden Türkiye 
Cumhuriyeti Devleti yönetimine kadar gelen bir 
gelenekten daha bahsetınekte yarar vardır. Bakınız bir 
gelenek Oğuzlardan bu zamana kadar nasıl taşınmış bir 
örnekle gösterelim: "Çaııkırı'da gelin almaya giden 
kafilenin başında bulunan kişinin elinde büyük bir 
bayrak ve bayrağın aleminde bir tavuk bulunur. "27 Bu 
cümleler bize Oğuz boylarının oluşumu sırasında Oğıız 
Han'ın yaptığı töreııi hatırlatıyor. Oğuz Han, ölümüne 
yakın yaptığı "Bu merasirnde Oğıız'un ordug3hıııın sağ 
yanına kırk kulaç uzunluğıında bir direk dikilir, üstüne 
bir altın tavuk konulur, altına bir ak koyun bağlanır. Sol 
yanına da kırk kulaç uzunluğıında bir direk dikilerek, 
üstüne bir gümüş ok, altına bir kara koyun bağlanır. Sağ 
yanına Boz Oklar, sol yanına Üç Oklar oturıır?8 Bu 
merasim esnasında söylediği kısa nutııkta Oğuz, 
hayatında yaptığı savaşları "Gök Tanrı'ya ödenmiş bir 
borç" olarak gösterir." Çaııkırı düğünlerinde 1930'lu 
Yıllara kadar unutulmayan bu simge, insan hayatının en 
önemli dönüm noktalarından birisi olan evlenme törenin 
vazgeçilmezi olan bayrak üstünde yeriııi alır ki, eski 
inanç sisteıııi olarak günümüz Türkiye'sine, günümüz 
kültürüne kadar taşınmıştır. Bu bile yaran meclisi'nin 
tarihi kökeııi hakkında bir fikir vermeye yeterlidir 
sanıyorum. Buradan hareketle, yaran meclisi'ndeki 
uygulamalan ahilik ya da ahiliğin bir kolu, ya da ahiliğin 
bir uzantısı gibi algılayanlara bu hatırlatına zannederim 
kültür öğesinin taşınması ve yaşatılması açısından 
yeterli olacaktır. Her ne kadar, "Tosya Mektupları" 
yazarı; "Harp ve felaketler yüzünden uzun yıllar, 
bayram ve seyrandan mahrum olan halkımız, ıııill1 
adetterin teferruatından değil, esasını bile unutsalar 
mazurdurlar" 29 dese de, halk hafızasında bu felaketiere 
rağmen bazı değerleriııi taşıyarak günümüze kadar 
getirmesini bilıııiştir. Öte yandan günümüzde bunun 
yeriııi alınış olan bayrağın aleıııi üzerine yerleştirilen 
elmaların da halk arasında iki anlamı olduğıınu 
biliyoruz. Yaygın olarak bilineni ise "muradı" 
simgeliyor olmasıdır. 

Bir Diğer Husus ... 
"Türk Ordusu'nda en seçme en kahraman unsur, 

daima Çaııkırı, Kastamonu, Taşköprü ve havalisinden 
yetişenneferlerdir. Niçin? 

Çünkü, buradaki Türkler, Orta Asya'dan nasıl 
geldilerse öyle kalınışlar. Hiç kaiı.şmamışlardır."Jo Bu 
cümlelerden algıladığımız, işaret edildiği gibi kültür 
bazında köken olarak tarihin derinliklerine inen bir 
anlayışın ve inancın ürünü olarak yansımış olmasıdır. 

"Eski inançlarla, yeııi din ve inançlar, Orta-Asya'dan 
getirilen göçebe kültür ile Anadolu ve Orta Doğudaki 
yerleşik kütleler arasında kalan Türk Milletiııi kendine 
mahsus yeııi kültür ve medeııiyet sentezine ulaştırmada 
öncü ve rehber olmuştıır."31 derken, adeta Anadolu'ya 
yayılan kültürün kaynağına bir daha gönderme yapılmış 
olur. "Ahilikte sözlü-sazlı toplantılar ise tarikat 
etkilerinin yam sıra ve hatta onların ötesinde eski Türk 
inanışları ve kültürünün uzantıları ve yansımaları 
olmalıdır''.ıı denirken bizzat yaran meclisterindeki yapı 
ile diğerinin uyuşmazlığına da dikkatler çekilir gibidir, 
hatta öyledir. Çünkü, Çankırı halkı şifahi olarak 
anlattıklarında Selçukludan (Emir Karatekin) buyana 
divan toplantılarından mülhem olarak kalan yaran 
meclislerinden bahsetınektedir. Tabi ki Hanlar Ham 
Bayındır Han'ın ve beyler beyinin temsil edildiği bir 
mecliste ahilikte olduğu gibi, giyiıııi kuşarnı fakirliğiııi 
gösteren bir yaklaşım olamazdı, olmamıştır da. Yaren 
meclislerini oluşturanlar diğerlerinden kesin 
çizgileriyle aynlınıştır. Her biri bir beyi, bir boyu temsil 
eden yarenler, bir bey gibi davramnış, bir bey gibi 
yetiştirilmeye çalışılmıştır. Her yarenin olmak istediği 
de bu ölçüler içerisinde bir yaren olmak, yaııi bir bey 
olmaktır. Yoksayaren meclisinde atııranların usta, kalfa 
ve çırak diye ayıranlar bu işin bu noktalannı 
göremeyenlerdir. Altyapı ve kuruluşu hakkında 
derinlemesine düşünülüp, bilinmeden konuyu bir 
yerlere götürüp işin içinden çıkmaktadırlar. Halil Bedi 
Yönetken'in dediği gibi araştırmacılara çok iş 
düşmektedir. Gerçi · bahsi geçen konuda nereden ne 
kadar etkilenmiştir diye bir soru sorulursa, onun 
ölçüsünü aramak lazımdır. Pek çoklarımn yaptığı gibi, 
hem Bayındır Han'ın simgelendiği bir ocak 
yönetiminden bahsedeceksiniz, hem de kadınlı, kızlı, 
içkili sohbetlerle bunları bir yere koyacaksınız. Bu 
tutarlı bir davranış olarak zaten gözükmüyor. Kaldı ki, 
diğer meclislerde bunlar vardır. Çankırı yaran 
meclisi'nde öteden beri hiç olmamıştır ve bu özelliği ile 
de bir kez daha yapı bakımından Çankırı'nın yeri 
apayndır. Ha bu tür meclisler Çankırı'da yok mudur? 
Elbette vardır, ama bu kesinlikle yaran meclislerinin 
dışında kalan ve sıradan meclis ler, -Çankırı'daki adıyla
ferfene 1 erfene ve fınttım gibi sıra geceleri ve sohbet 
toplantıları dır. 

Velet Çelebi, "Aman yarabbi! .. Bu alem; esaslannda 
hemen Hazreti Mevlana zamanında Konya'da Selçuk 
ümera ve küberasznın alemlerine benziyor. Altı yedi asır, 
bu adetleri külliyen izale edemem iş, milletin rasih zevki 
bunlan bizim için koynunda saklamış ... "33 derken olayın 
öneıııi ve mahiyeti hakkında bir fikir vermenin yanında 
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bu özelliğin daha gerilerden geldiğini görernemiş 
olmalıdır. Öte yandan burada alıilikle bağdaştınlan bir 
yönde ima bile edilmemiştir. Burada aynca, Çankın'nın 
şifahi olarak zihinlerinde besiedileleri başka bir 
özelliğine, tarihi olaylara da gönderme yapıyor gibidir. 
Eldivan İlçesi'ne adını veren durumun, Selçuklu 
komutanlarından Emir Karatekin'in Eldivan Dağı'nda 
yaptığı divan toplantısından geldiğisavıda vardır. 

"Çankırı sohbeti; Alevi - Bektaşi "Cem "inden, 
Konya "Oturak"ından, Ankara "Cümbüş"ünden ve 
Anadolu'daki diğer halk eğlence toplantılarzndan.3.~. 
tamamen farklı, kendine özgü ve orijinal bir kurumdur. 
Sohbet, Türk'ün güzel sanatlara, güzelliğe karşı 
ruhunda taşıdığı eğilimlerin bir ifadesidir. " 35 denirken 
daha önceden ahiliğe bağlı bir durumda ele alınanların 
da bilindiği bir dönemde bu sözler söylenebilmektedir. 
Tamamen kendine has bir orijinalliği yaşayan ve yaşatan 
bir meclisin bir yerlere dayatılması, sık sık üzerinde 
durduğumuz gibi, öneminin belirtilmesi bakımından 
gereken bir özelliktir ve bazılarının aynı statüye 
soktukları sıradanlaşrnış sıra gecelerinden de ayırmak 
lazımdır. 

Yılran meclisleri, öteden beri sürüp gelen, bilinen 
yönleriyle 1 O. yüzyılda fi.itüvvetcilik, 13 yüzyılda ahilik 
ve mevlevilik kurumlarına rağmen gelişimini sürdüren 
ve günümüze kadar gelebilen kendine has kurallan ve 
orijinal yönleri olan, Çankın'ya özgü bir kültür öğesidir. 
Bu konuda İrfan Keleş, "Yaran, kökleri Oğuz destanına 
dayanan, özünü Oğuz töresinden almış, Türk-Oğuz 
töresinin sistemleştirdiği, hayat haline getirdiği bir 
kuruluşumuzdur."36 derken, yaran meclislerinin geldiği 
ve esas çıkış noktasını işaret etmektedir. "Bu sohbete, 
biraz, hatta bir hayli Ahilik çeşnisi biraz da Yeniçerilik 
bakiyesi girmiştir" diyen Velet Çelebi, "Ahiliğin ve 
M evieviliğin "bazı izlerinin görüldüğünden bahseder ki, 
en güzel tespitlerden birisidir, belki de başta gelen bir 
tespittir. Fakat, bence Yeniçerilik daha soııra tesis 
edildiği için altyapısını bahsedilen bu tesislerden almış 
olmalıdır, yani tersi bir bakış açısı gerektirdiğini 
düşünmekte yarar vardır. Tabi Ahiliğin ve Mevleviliğin 
durumu da buna keza. 

Tahsin N abit Uygur, "Çankırı sohbet alemleri halka 
mahsustur. Halkın eğlenmek için yarattığı bir şekildir. 
Bu alemler zaman zaman şeklini değiştirmiştir. '?? .. 
demektedir. 

Halbuki İrfan Keleş, "Yaran, bazılarının zannettiği 
gibi, bir eğlence meclisi, bir oturak alemi değildir. Yaran 
Ocağı, Türk töresinin öğretildiği, kardeşliğin, sevginin 
yaşandığı, arkadaş lığın, dostluğun pekiştirildi ği ulvf bir 
ocaktzr. Ocak, kültürümüzde kutsal bir mekandır. Ocak 
yanınca o mekanda hayat vardır, dirlik vardır, canlılık 
vardır. Ocak sönünce her şey biter. " 38 demekte ve yine 
kökleri Türküıı köklü tarihine bir gönderme yaparak, 
adeta sırf eğlence gözüyle bakan, öyle değerlendiren ve 
eğlence sohbetlerinin içine sokarak sıradanlığa 
indirgeyen görüşe de bir cevap vermektedir. 

Doç. Dr. Alemdar Yalçın: "Her toplum kendi sosyal 
psikolojisinin unsurlarına dayalı olarak yaşar, 
yardımlaşır ve anlaşır. Bunda yaşadığı toprağın, ürettiği 

şeylerin, havanın, suyun her şeyin etkisi olur. Yılren de 
bizim yaşayış biçimirnizi oluşturur. Bu yönüyle 
dünyanın yöresindeki sosyal yardımlaşma kurumuna 
benzemez ve benzetilemez. "39 diyor. Necati Asım U s lu, 
"Görüleceği üzere Çankırı yılren sohbetinin Müslüman 
Araplarm Fütüvvet teşkilatından, Bizans'ın Lonca 
kuruluşlanndan, Müslüman Arıadolu Türklerinin Ahi 
geleneklerinden ve kadim Türk Oğuz ananelerinden 
alınan temeller üzerine geliştiği açıktır" 40 diyerek 
bugünkü yaygın olan genel kanaatİn önderliğini yapmış 
gibidir. Bir de; "Türkler esnaf ve sanatkarlann 
aralarında sıkı bir işbirliği ve karşılıklı yardım 
ilişkilerini kurmuşlar ve iyi ahlak ilkelerini halka 
yayrnışlardır. Bunu ahiliğin yan kolu ve uzantısı olan 
"yaran teşkilatı" aracılığı ile köylere dek 
götürmüşlerdir. Bu yılran teşkilatı sayesinde ATıadolu'ya 
gelen göçebe Türkler 200 yıl boyunca sıkıntı çekmeden 
yerleşmişlerdir. "ll diyen Kazım Ceylan, aynı paragrafın 
devamında; "Ahi Evran'ın kurduğu Ahiliğe, bir meslek, 
san'at ve ticaretle ilişkisi olmayanlar katılamazlardı."1ı. 
diyerek devam ettirınektedir ki zaten yukarıdaki Yılran 
Meclisinin yan kuruluşu olmayacağını ve 
olamayacağını kendisi toptan ispatlarnış olur. Çünkü 
Yaran Meclisinde meslek aranmaz, sağlam karakter ve 
kişilik aranır. Dr.Alımet Kıymaz, "Yaren, Ahiliğin Türk 
toplumunda başka bir şekilde yansıması olarak ele 
alınabilirse de Yılren'in kökeni olarak sadece Ahilik ya 
da Fütüvvet Kurumu gösterilemez. Çünkü, Yılren'de 
İslami devirden önceki Türk Kültürü ile ilgili motifler de 
yansımaktadır. Yaren-Ahilik ilgisi ne şekildedir? Şimdi 
bunu görelim: 

Çankın araştırmacılarından Hacı Şeyhoğlu Hasan 
Üçok, "Çankırı'da Ahilikten Kalma Esnaf ve Sohbet 
Teşkilatı" adlı eserinde Yaren'i "Şehrin an 'anevi 
eğlencelerinin kışZara mahsus bir parçası" olarak 
tanımlar. Aynı araştırmacı, Yaren ile Ahilik arasındaki 
ilgiyi de şöyle kurar: 

"Her ahinin sofrası, eli, kapısı açık; gözü, dili, beli 
kapalı bulunmak. Bu ellietle her fert beşere karşımüş:fik 
ve rahim, her alıiye karşı kardeş hissiyle kalbi meşbü 
olmak esası tarikattandır. Bu esasa müstenidendir ki, 
sohbet yaranı da muhitindeki insanlara karşı cömert, 
kötülüklerden müctenip, iyilikle melüf bulunmak ve 
hülasa fenalıklara karşı daima imsak ile beslenınek ve 
birbirini kardeş tanımak mecburiyerinde idi. 

Hasan Üçok, aynca, "Yaren, Hacı Bektaş'ın sadık 
mensuplan Yeniçeriler'i taklit ediyorlar." Diyerek 
Yeniçeriler ile Yaren arasında da bir ilginin 
bulunduğunu ileri sürer. Bu ilginin doğruluğu tartışılır 
ise de Yılren Meclisleri'nde Yeniçerilik izlerinin az da 
olsa görüldüğünü söyleyebiliriz. Her şeyden önce Yılren 
Meclisleri; erkeklere mahsustur. Ayrıca, Yaren 
üyelerinin kendi aralannda ve toplumla ilişkilerinde 
askeri disiplin anlayışının hakim oluşu bu düşünceyi 
destekler niteliktedir." 43 demekte ve Yılren Meclisi'nin 
etkilendiği alanlara da dikkati çekınektedir. Fakat 
yukarıda da bahsettiğimiz gibi bunu tersi bir durum söz 
konusu olma ihtimali daha yüksektir ve araştırmacılar 
bunu dikkate almalıdırlar. 
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TARİHİ YANSIMALARIYLA Y ARAN MECLisi VE ARİLİK 

Yaren Meclisinde Ev Sahipliği: Yilren 
Meclislerinde ev sahipliği görevi· Büyük Başağa 've 
Küçük başağalara bırakılmıştır. Ocak sahipleri, ocağın 
giderlerini ve hizmetini üstlenmişlerdir. Bunun böyle 
olduğunu bilhassa sofrada oturuş düZeninden de 
anlamak mümkündür. 

"Çorbalar sofraya konulduktan sonra küçük başağa 
büyük başağaya "Buyurun" der; Büyük başağa 
köşesinden kalkar, umum da ayağa kalkar. Meydan 
sofrasına büyük bağa; şahnişindeki sofraya da küçük 
başağa geçer. Yilren tekmil oturmadıktan sonra kaşık 
uzanmaz; hatta altlarına minder bile verilmez. Olur ki 
birisine minder bulunmaz, müsavat muhtel olur. Herkes 
elinde kaşık bekler. Küçük başağa büyük başağaya 
tekrar "Buyurun başağa" der, O da besmeleyi çeker 
çorbaya uzanır. Onu müteakip küçük başağa da uzanır; 
sofrada oturanlar başağaların başlamasını beklerler; 
haddi varsa başağadan evvel elini uzatsın. Derhal yolsuz 
çıkanlır. Çorba yendikten sonra evvela büyük bağanın 
sonra küçük başağanın sofrasına pilavlar konur. Herkes 
intizar eder. Çavuş ayağa kalkar; çünkü çavuş 
başağaların sofrasında bulunur. Ocak sahipleri yemeğe 
oturmaz. Hizmet ederler; Büyük başağanın karşısında 
dikilirler." 44 Bu durum Anadolu'da hala uygulanan bir 
durumdur. Yemek zamanı evde misafir varsa, evin en 
yaşlısırrdan başlayarak sofraya oturulur. Bunu misafir 
takip eder. Evin en gençlerinden başlayarak onlar 
sofraya yemek getirmek ve sofradan boşlan taşımakla 
meşguldürler. Burada da ocak yakan yilrenler evin 
küçüğü duronda ve hizmetle yük:üınlüdürler. Bu 
durumda ev sahipliği tabi ki başağaya kalmaktadır. 

Yaren Evine Geliş 

Oturma Düzeni: "Ocağın sağ ve sol taraflarına yere 
sevai-kutnu minderlerden birkaçı üst üste konur. 
Buralara başağalar oturur. ,,ısUsta yaranlar Küçükbaşağa 
ile Büyükbaşağa arasında kalan yerde; kalfa yaranlar 
Küçükbaşağa'nın yanından başlayarak kapıya doğru 
olan kısımda, çırak yilrenler ise Büyükbaşağa'dan 
başlayarak kapıya doğru olan kısırnda otururlar. 

"Sazendeler, varsa şahnişi, yoksa kendilerine 
aynlmış olan bölüme otururlar ve Çuhadaroğlu 
Peşrevi'ni çalınağa başlarlar. Küçükbaşağa yaran evinin 
noksanı bulunmadığını görünce kendi yerine geçer ve 
iki diz üzerine oturur. Artık yaranlar da yaran evine 
gelmeye başlamışlardır. Yaranlar en geç akşam 
namazından bir saat sonrasına kadar gelmeye 
mecburdurlar. Heryaranın oturacağı yer bellidir. "46 

Bu konuda Dr. Yaşar Ekinci; "Mecliste otururken yaş 
sırası esas olduğundan, yaşlı yaren başının etrafında 
bulunanlar, en gençler ise en aşağı otururlardı. Velhasıl, 
sohbetin bütün adap ve erkanına itaat etmek her yarenin 
borcu olduğu gibi, itaat etmeyenleri cezalandırmak da 
yaren başının göreviydi. Cezalar suçun ağırlığına göre 
verilirdi. En ağır ceza sohbetten ilıraç edilmekti.''::. 
demektedir ki, bu durum diğer kaynaklarda da buna 
benzerverilmektedir. · 

Halbuki bu durum sadece Yilren Meclislerine has bir 

durum değildir. Türk sosyal hayatına bakıldığında, 
günlük hayatta da geçerli olan bir kuraldır. Bir büyük 
varken, o mecliste, hatta aile içinde bile, bir küçük geçip 
baş köşeye oturamaz. Bilhassa misafir odalarında da 
yine ona keza bu konu hassasiyetle uygulanmaktadır. 
Yilran Meclisinde, misafır odalannda veya köy 
odalarında bizzat bu kural uygulana gelmiştir. Hatta bu 
tür yerlerde kapıdan bir büyük-yaşlı kimse geldiğinde 
oturma düzeni tamamen değişir. Çünkü yukandaki sıra 
hiyerarşisi devreye girer. Yalnız burada hemen 
belirtilmesi gereken husus, Yilran Meclislerinde her 
zaman olduğu gibi biraz daha sıkı gözetim altında 
olduğundan, uygulaması da o derece esas ciddi tutulur. 
Çünkü Yilran Meclisinde de genel Türk kültüründen 
gelen itaat ve saygı şarttır. Unutulmaması gereken bu 
husus da tamamen dikkatten kaçarak, bu tür davranış 
kalıplarını ve misafirlik geleneğini de Yilran 
Meclislerinde ve Türk misafirperverliğinde yokmuş gibi 
sırfA.hiliğe bağlayanlar da vardır. 

İçeri Girme, Selamlaşma: Yaranlar içeri ikişer 
ikişer alınmaya başlar. Çavuş Küçükbaşağa'ya 

yaraniann geldiğini haber verir. "Başağam yaran ağalar 
geliyor" der. Küçükbaşağa ayağa kalkar ve içeri giren 
yaran sağ eli kalbi üzerinde "Selamünaleyküm 
Başağam" der. Başağa "Aleykümselam yaran ağa" der, 
ve kendi yerine geçer bekler. Diğeryaranda aynı şekilde 
"selamünaleyküm baş ağ am" der. Başağa 
"Aleykümselam yaran ağa" deyince kendinden önce 
giren yarana "Selamünaleyküm yaran ağa" deryaranda 
"Aleykümselam yaran ağa" der ve o da yerine geçer. 
Önce Başağa ve sonra yaranlar Başağa'nın oturduğu 
şekilde otururlar . 

Sonra Küçükbaşağa ilk giren yaran ağaya dönerek 
sağ eli kalbi üzerinde "Merhaba yaran ağa der" yaran da 
aynı şekilde "Merhaba Başağam"der ve Başağa diğer 
yaranlarla da aynı şekilde merhabalaşır. Sonra ilk giren 
yaran kendinden sonra gelen yarana aynı şekilde 
"Merhaba yaran ağa" der oda aynı· şekilde kendisine 
"Merhaba yaran ağa: "der.Bu merasim bütün yaranlar 
içeri girineeye kadar devam eder. Ocağa en son 
Büyükbaşağa gelir, ve çavuş Küçükbaş ağa'ya 

Büyükbaşağa'nın geldiğini haber verir. Yüksek sesle de 
kapıdan seslenir "Başağam, Başağam geliyor"diye. 
Bütün yaran ayağa kalkar, Büyükbaşağa sağ eli kalbi 
üzerinde olduğu halde" Selamünaleyküm Başağa"diye 
selam verir. Küçükbaşağa'da "Aleykümselam 
Başağam" diye selam alır. Sonra Büyükbaşağa 
"Selamünaleyküm yaranağalar" diye selam verir, bütün 
yaran hep bir anda "Aleykümselam Başağam" diye 
selamını alırlar. Büyükbaşağa yaran evini ve yaranlan 
da kolaçan ederek yerine gelir iki diz üzerine oturur. 
Sonra Küçükbaşağa, sıra ile reis ve yaranlar aynı şekilde 
otururlar. 

Küçükbaşağa dan başlamak üzere bütün yaran 
Büyükbaşağa ve çavuş ile merhabalaşır,merasim bu 
şekilde sona erer. Çavuş önce Büyükbaşağa'nın sonra 
Küçükbaşağa'nın önünde bulunan şamdandaki muınlan 
yakar ve ocak bu şekilde açılmış o lur. 

Yaren Selamlama Hareketi ve Anlamı: Burada yeri 
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gelmigken, bizim de kahl&- fikri bir beyanla, 'We 
yazlk ki bugiine kadar yuan iizerinde ciddi, ilmi bir 
gekilde ele alip degerlendirilernemigtirtiry'4~ diyenler 
hak l~d~r .  Ciinkii, b a k ~ n ~ z  Ydren ~eclisi 'ndeki 
selamlagma nerelere kadar vannaktadlr. 

". . . Bu elqiler Tekfur'u O@dun huzuruna getirdikleri 
zaman O w  ona savagm nasil cereyan e t t i w ,  
kendisiyle ohl lan arasmda olup bitenleri yeniden 
sordu. Tekfur vaziyeti biitiin aqlkli@ ile bagmdan sonuna 
kadar, savagl (Tekfur'un ordusunun yenilgisini, O@z'un 
o i i ; u l l w  onlam ardmdan payitahta kadar takip 
etmesini, hayitaht ileri gelenlerinin anlagarak Tekfbr'u 
yakalayip ona teslim ettiklerini) biitiin tafsilfibyla 
anlattr. Tekfkr an l aMMm bitirince O&, Tekh'a 
oii;ullam iilkeyi yams edip etmediklerini sordu. 
Tekfbr onlann yagma ettiklerini gonnediw soyleyip 
"biliyorum ki, ben orada iken hiq yaiipla etmediler; 
gehirden d~ganda, sahrada kald~lar" dedi. O&z 
oii;ullarmm gehirleri yams etmemelerini s k  sdaya 
tenbih ettiginden bu hususa qok sevindi. Ellerini 
gogsiine koyup yiiziinii Tanrl'ya dondiirdii ve 
qocuklanmn soziinden qlkmadlklarma ve onlarm 
kabiliyetleriyle b a b a l m  yerine geqmeye muktedir 
oluglanna giikcetti.. ."49 

"O&z o g u l l m  gehirleri y a e a  etmemelerini s h  
s h y a  tenbih ettiginden bu hususa qok sevindi." 
Dedikten soma buraya ait notta; "Etini gogsiine koyup 
aga@ indirmek, Tiirklerin islamiyet oncesi dua fideti 
olmug. Balballarda da bu durum bellidi~-."~O Notunu 
vermigtir ki, Yken Meclisi'ndeki selamlagma faslum ve 
sag elin, sol, gogiis iizerine getirilerek se ladag~lmasm 
as11 kayna- da bize gostemektedir. 

Kahve k r a m  ve fqme: Ocakta kaynamakta olan 
kahveler hcanlara konulur, Cavug Biiytikbagaga'dan 
baglamak iizere Kiiqiikbagaga, Reis ve yaranlara kahve 
ikram eder. Biitiin yaran kahvelerini aldrktan soma 
tepside fincan kalmadigm goren Biiyukbagaga: "- 
Cavug, eksi@niz yok qok giikiir" der. Caw?: "- Yok 
Bagagam" der. Bagaga: "- Oca&mz daim olsun" der. "- 
Afiyet olsun Bagagam" diye Kiiqiikbagaga'ya doner 
kahvesinden bir yudum allr. Kiiqiikbaqaga da Reise, reis 
de yaranlara "afiyet olsun" diyerek birer yudum alwlar. 
Biiyukbagaga f m c a m  ne ~ekilde tutarsa biitiin yaran 
aym gekilde tutar. Bu tam itaatin gostergesidir. 

Fincanlann bogu da aynen almd~@ gekilde sua ile geri 
verilir. Cavug, kahve b o g l m  a h  ve art& ocak 
aq~lrmghr." " Yiifen Meclisi'nde bagaga oturumu 
aqarken, "Birbirine kugm olan var m?, birbirine dargm 
olan var nu?, aralarmda kiis olan var m?'diye sorar."52. 
"Bu arada Cuhadar oglu pegrevi de qalmaya devam 
etmektedir. Sesi giizel olan yaranlar, qavug tarafindan 
igaret edilerek tura ile ijnlerine yere vurularak 
kaldmllrlar bunlar yiizleri yaran a doniik olarak yan 
yana iki diz iizeri yere otururlar. Sazende ile birlikte 
&am havalan ~oylenir . '~~~ Bunlar; Ah Yine Aham Oldu, 
Ashn Cakmagnz Sineme Caldrm, Yiizii@miin Allz pullu 
Tag1 Val; Dost Sabah Olmayznca Kapz Aqzlmaz, 

j Evlerinin onii Cepgevre Avlu, Kalk Gidelim Karatash 
Yokuga, Sabahzn Seher Vaktinde, Girdim Yarin 

Bahqesiize gibi tiirkiilerdir. Davetli misafirler g e h  
baglaymca saz misafirlerin onemine gore tertiple 
Mesela Sabahi'den ve Hiiseyni'den bir fasil baglar, us 
agina bir gazelden soma divan, kogma, topal kogr 
zincirli kogma, miistezat, semai, kerem, kesik kere~ 
o k ~ ~ n u r " ~ ~  Bu havalara yaranlarda bagagalam izni 
oturdu@ yerden eglik ederler ve allugla tempo tutarlar 

Ocaga Misafirlerin Kabulii: Sayilan onced 
belirlenmig olan misafirleri o giin ocak yakacak yaranl 
ve Bagagalan qa@mlar. Bagagalar her ocaga misa, 
davet edebilirler. Misafirler iki hslrndlr. Bir h s m  kah~ 
ve sohbet, diger h s m  ise yemekli misafirlerdir. 

Misafir olacaklara belirli saatte ocaga gelmele 
soylenrnigtir. Ve buna gore yaran evine gelirler. Iqe 
a b a l a n  da slra iledir. Cavug Biiyukbaqagaya gelir v 
misafir agalarm ge ld im haber verir. Iqeri ahma la  
iqin izin ister, Fzin alan qavug kap~  agzma gelir " 
Bagagam misafir agalar geliyor" diye seslenir. Bu ara& 
Cuhadaroglu pegrevi qalar. Biitiin yaran ayaga kalkar 
misafir agalar ikiger ikiger iqeri girer, misafir aga sag ell 
kalbi iizerinde "Selamiinaleykiim Bagagalar" der ve iki 
bagaga "Aleykiimselam Misafir aga" der soma 
Selamiinaleykiirn yaran agalar" der, yaranlar da hep 
birlikte selam ahlar. Misaflre gosterilen yere geqer ve 
yaranla birlikte oturur. Yaranlar~n birbirleri ile 
merhabalagmalan misafir agalar iqin de aym gekilde 
yap~lu: Bu igleme biitiin misafirler iqeri a lmcaya  kadar 
devam edilir. Merhabalagma merasiminin uzamasxu 
istemeyen misafirler "Cumleden merhaba yaran 
ag'alar " deyince de merhabalagma sona erer. Misafirlere 
kahve ve sigara ikram yapllw. Misafirin yanlannda 
oturan yaranlar misafirle meggul olur, onu oyalar, 
oyunlar ve yaran haklunda sohbet ederler. Ola ki bir 
aksakllk var ise rnisafirin bunu fark etmemesi iqin 
gerekeni yaparlar. Bagagalar nasil oturursa yaranlarda 
aym gekilde otururlar, ayak deggtirme iglemi oturug 
swasma gore yap~llr ancak misafirler adaba aykm 
olmamak iizere rahat oturabilirler. Digan qlkmasi 
gereken yaranlar qavuga igaret eder durumu izah ederler, 
qawg ta Bagagalar'dan izin allr yaranlar bu izinle 
edebince q k p  ihtiyaqlam kargllar ve aym gekilde 
yerlerine otururlar." 56 "Vakit gece yanslru geqmigtir. 
K a p m  arkasma asllan kandil iqeri a h  ve art& 
misafir kabul edilmez." 57 

'Xahve misafirleri ikinci "Kalk Git" kahvesini iqip 
gitmeye baglaymca bunlar arasmda h a m  sayiltrlar varsa 
saz t a h  "Cezayir Marg~"m qalar. Kahve misafirleri 
gittikten sonra gece yansma do&u kapilar kilitlenir, 
k a p w  digansma asilrmg olan fener iqeri a h ,  o zaman 
orta oyunlarrna baglam." 

Yaranda Misafir: 'Yiiran iqerisine bir ikinci deger 
olarak misafu a h .  Misafir, mana olarak, ikram iqin 
ragbet edilen insan demektir. Yine bizim kiiltiiriimiizde, 
"Misafir, umduijruu de@, buldul'i_?u yer." diye bir soz 
vardlr. Bu, misafirin pegin hiikiimle gelmesine miisaade 
edilmediginin ifadesidir. Misafir, ev sahibine tabidir. Ev 
sahibi, "$u kogede oturacaksm efendim." derse, orada 
oturmak zorundadlr. "Su i k r a m ,  liitfen kabul edin." 
etmek zorundadx. Hiqbir geye itiraz etmek hakkma 



re 
r. 
e 
ı, 

;s 

TARİHİ YANSIMALARIYLA Y ARAN MECLİSİ VE ARİLİK 

sahip değildir. 
Misafirin değerini anlatmak ·için, tarihte vukuu 

bulmuş bir olaydan bahsetmek istiyorum. Kendisi tebşir 
edilmiş olan Fatih Sultan Han Hazretleri zamanında, bu 
gün ismine izafe edilmiş bulunan, İstanbul'daki Vefa 
Semti'nde, Ebül Vefa isminde -bir gönül eridir- bir zat 
vardır. Fatih, bunu duyar. Ziyaretine niyetlenir. Gider. 

Zat, arif kişidir. "Bütün kapılan, pencereleri kapatın, 
hiç ses çıkarmayın, padişah geliyor." der. Padişah gelir. 
Kapıyı bir çalar, ses yok; iki çalar, ses yok; üç çalar ve 
döner. 

Emir huyurulmuştur ki, ''Misafir gittiğiniz yerde, 
kapıyı üç kere çalınız. Eğer içeride insanların olduğunu 
bilseniz dahi, girmeyiniz. Israrda bulunmayın." 
buyurmuşlardır. 

Fatih, bilahare, evvelki, "Efendi hazretleri, Devleti 
Ali Osman Padişahı olarak geldim, beni kabul 
buyurmadımz." O zat da buyuruyor ki, "Bizim 
muhabbetimiz, sizi yanlışa götürmez. Sizin vazifeniz, 
devleti tedvirdir. Bizim meclisirnizde, sizi meşgul etmek 
hakkına sahip değiliz." 

Misafir, yarana girdiği zaman, hiçbir sıfatı yoktur. 
Hepsi "misafir ağa" dır. N e yaş, ne ilim, ne rütbe, orada 
misafir ağalığın üstünde vasfedilmez. Nasıl ki, içi süslü 
olan camimize girdiğimizde, o caminin süsüyle değil, 
içindeki insanların edebiyle o camide yer kazaruyar ise, 
yilran ocağı da öyledir. Camide her gelen şahıs, boş 
bulduğu s afta oturur. Yahut kıyam eder. Hiçbir üstünlük, 
bir öndeki s~fta birisini geri çekip, bir başkasım oraya 
getiremez. Isterse padişah olsun. Burada insanın, 

insanlık değerine hürmetin ölçüsü konmuştur. Biz bu 
alemde misa:firiz. Öteki aleme de misafir olarak 
gideceğimiz için, en son ayrılış anımız burada, musalla 
taşıdır. Musalla taşında bu yolculuğa çıkartılan misafir, 
uğıırlanan misafire sıfatı ne olursa olsun- padişah olsa, 
. "er kişi niyetine" denir. Ayyaş olur, -imam vardır da, 
ayyaş olur- ölene de "er kişi niyetine" denir. Sultan o 
makama konsa, "hatun kişi niyetine" denir. Müseccel, 
fahişe .olsa affedersiniz- ona da "hatun kişi niyetine" 
denir. Işte burada bize, misa:firin edebi öğretiliyor. Kim 
bu edebe aykırılık gösterirse, hiçbir alemde misafirlik 
sıfatına sahip değildir. 

Misafir, bir yere giderken, talip edilenden, davet 
edilenden başkasım. da götüremez. O da, gittiği yere 
hürmetin ifadesidir. Işte, dergahımıza bugün, maalesef
ordumuzda- biraz önce bir şey söyledim. Milli iradeye 
itaattir, ö devlettir ve kullukta, Allah'a kul olmakla, 
bütün ed.ep prensiplerine göre yaşanan insanlara paye 
sunulur. Işte, eline, beline, diline sahip olmak ve bunun 
neticesinde meydana gelecek şey, bu toplulukta yaran 
olmak, yani yar'dan ilerde insan ve insan münasebetine 
~laşmak demektir. Geçmişte yaranın bu değerlerini 
ıfade etmek suretiyle, bunun müessese haline 
getirilmesini arzu ettik, ettiler. Amma ne yazıktır ki, bu 
müesseseyi müdrik olamadılar. Bunun bir tek sebebi 
vardır. Toplum olarak edeb değerini bilemedikleridir. 
Yaran, bütün Türk dünyasında şu anda yaşıyor. 
Uyguristan'dan başlayınız, Kazakistan'dan, 
Türkmenistan' dan, Özbekistan'dan hepsinde var. Amma 

zamanın getirdiği anlayışsızlık, pek çoğunu dejenere 
etıniştir. Yahut kimlerden kalmıştır? Ne olur? Batı 
dünyasında eğitimin bir metodu vardır. Çocuktan 
başlatıyorsunuz, büyüğe kadar. Avrupa, 1500'lü yıllarda 
sekiz sene toplumuna edeb öğretmeye çalışmıştır. Adabı 
muaşeret kaideleri öğretmeye çalışmıştır ve Avrupa 
bugünkü tekniğine, o eğitimin sebebiyle gelmiştir. Bu 
dörtlü müessese, bir'dir. Ahi ocağı, yilran ocağı, dergah 
ve devlet'tir. Edeb olmayınca ona "ocak" denmez· 
Afedersiniz. Edeb olmayınca, edebe sahip olamazsınız' 
o sıfatı kazanmış olamazsınız. İşte, bizi 20 milyo~ 
kilometrekarede ve bütün dünyada, Devleti Ali Osman 
yahut Cihangir Devlet, yahut Adil Devlet yapan an~ 
prensipler bunlar idi." s9 

Ortaoyunlarının Başlaması: "Orta oyunlarına 
yemek misafirleri de katılırlar. Ortaoyunlarına büyük -
küçük başağalarla misafirler dışında bütün yaranlar 
katılırlar. Bu oyunlar eğitim amaçlıdır ve Yilran 
Meclisi'nde bulunan dil arızalan, konuşma zorluklan, 
zeka çeviklikleri, oyun içinde özenilecek bazı 
durumların küçük düşürülmesi ile özenti 
duyulmamasının sağlanması, içine düştüğü durumu 
kabullenmek vs. gibi eğitici özelliklere sahiptir. Bu 
oyunların başlıcalan şunlardır: Tura Oyunu~0 Uçtu Uçtu 
/ Şamdan Oyunu, Bak Şu BenimAğzıının Eğrisinin, Gül 
S ep eti, Paşa Oyunu, Eşim Eşim Şaşkın Eşim, Şiidir Ş ip 
Oyunu, Yüzük Oyunu. 

Çankın Yilren Meclisi'nde bir anlık boş bulunma ve 
dalgınlıklar hemen cezalandınlır. Bu cezaların genelde 
basit olmasına dikkat edilir. Uyancı bir rolü vardır. Bu 
tür cezalarda genellikle oyun oynatılmaktadır. "Bundan 
dolayı sohbet yararn yerli Çankın oyunlarım bilmek 
zorundadırlar, bu :ır}.ecburiyet yerli oyunlarm yaşamasım 
sağlamıştır. Bu oyunların sözleri: "Kömür gözlüm, 
günüm geçti zarile", gibi şeyler yahut "Kavağın dalın · 
budadım, yoluna canlar adadım " gibi zeybek oyunlan 
olabilir. Çankın'nın özel oyunlanndan biri ve belki en 
öze li "Mahi", adlı bir çeşit zeybek oyunu dur. 

Bu arada genç Osman ezgisiyle de oynanır. Bu ezgiler 
hep 12 telli saz ile çalınır ve yaran çift çift oynarlar. 
Sonra yine oturak oyunlanna dönülür, türlü dikkat, 
hassasiyet, uyamklık, zeka ve intikal oyunlan, gül 
sepeti, neşim neşim, şaşkın aşım gibi, içinde hayvan 
taklitleri yapılan oyunlar oynanır. "Şıldır Şıp" ta çok 
dikkat ve maharet isteyen bir oyundur. Sohbet 
gecelerinde temsiller bile yapılırdı. Çankın'da yerleşmiş 
bir oyun da "Samut" oyunudur, bu bir nevi dilsiz taklit 
oyunudur. Bu oyuna girenler kayıtsız şartsız ebeye 
teslim olurlar, o ne yaparsa onu yaparlar, adeta bir 
riyazat oyunudur, oyuncular birbirini gayet sert bir 
surette tokatlarlar, soyunurlar bir donla kalırlar. 
Yüzlerine kara çalarlar, sıfır altında 15 derece soğukta 
çınlçıplak çaya girer yıkanırlar, kalın buzlan sırtıarına 
yüklenirler bu halde görenlerden bayılanlar olmuştur. 
Bu hal bir iki saat devam eder. Çankın oyunlarından 
tipik olanlardan biri de "Yüksük" oyunudur, ı ı parça 
mendille oynanır, yenen taraf yenilen tarafa çok eziyet 
eder. 

Bu oyunlardan sonra küçük başağanın teklifi ile 

11271 * ÇankırıAraştırmalan Dergisi* 



SadıkSOFTA 

herkes yerine geçip oturur, kahveler içilir. Bu esnada 
yarandan güzel sesliler yalnız saz ve def refakatiyle 
türküler söylerler. Sohbet geceleri tarihi ezgilerde 
söylenir. Napolyon'un Mısırı İşgali, Sivastopol, 
Osmanlı-Rus harbi, Kozanoğlu, Şam Vakası, 1312 
Yunan Seferi, Sultan Aziz'e dair türküler ve Köroğlu 
çalınıp söylenir. Arada, biri ince, diğeri kalın sesli iki 
kişi tarafındanArzu ile Kamber de söylenir. Sonra vakit 
musade ederse bir fasıl daha yapılır, bu fasıl daha çok 
sabahiden olur, çünkü artık sabah yaklaşmak 
üzeredir. Gazel, ko şma, kalanderi, müstezat, gevheri .. 
söylenir. Sonra yemek yenir." 61 

Yarende Yemek 
"H u halkası kuruldı ey dervişler kilingler 
Hak sofrası yayıldı andın ülüş alınglar 

Ahllikte sofranın büyük önemi olup çoğunlukla "Ahi 
sofraları"na "Hak sofrası", "gök sofrası" adı 
verilmektedir. Burada da Hak sofrası yayıldı gelip ondan 
nasibinizi alınız deniyor. Bu beyit Ahmed Yesevi'yle 
ilgili bir sofra menkabesini hatıra getirir. 

Çok bilinen menkabe Yesi şehrindeki Karacuk 
Dağı'nın kaldırılmasına dairdir. 

BabasınınAktürbet'indeki dürülüp bağlanmış sofrayı 
açınağa muvaffak olduktan sonra genç Ahmed Yesi'de 
Karacuk Dağı'nı duayla ortadan kaldırmak için 
toplanmış olan ereruerin arasına girebilir. Menkabeye 
göre Tanrı bereketiyle sofradaki eskiden kalma ekmek 
kırıntıları çoğalır, Yesi'ye toplanmış 9 000 kişi bu 
ekmekten yiyip doyarlar. Bu hareketli sofra, ahi 
sofralarını hatırlatır. 

Konumuz bakırnından asıl önemli ipucu Yesevi 
tarikatının müstehapları arasında "ahilik"te belli başlı 
sofralar içinde yer alan "konuk ağırlama" bahsinin 
bulunmasıdır. Bu müstehablar yani yapılması sevaplı 
işlerdir, sayıları altı olup şöyle sıralanmıştır: 1- Sevinç 
ve güler yüzle misafir gözetmek, 2- Kendi haline göre 
misafir kabul etmek, 3- Misafir ne kadar fazla kalırsa 

' ganinıet bilmek, 4- Misafirliği uzatmak, 5- Misafir ne 
isterse yapıp yerine getirrneğe çalışmak, 6- Şeyhe dua 
etmek. 

Bu altı esas "Fütüvvetname"lerde de biraz değişerek 
yer alınış, yalnız ziyaretlerdeki konukluk süresi, 
insanları tembelliğe ve hazıryiyiciliğe alıştırmamak için 
üç gün1e sınırlandırılınıştır. Bu sofralar garip, yolcu, 
yetim, Müslüman, kafir herkese açıktır. "62 

Burada da görüleceği gibi, alıilikle ilgili misafirlik ve 
misafir ağır lama, Ahi Evren'in de içinden çıktığı Yesevi 
Ocağı'ndan gelmektedir. Misafirlik, Anadolu'da 
kurumsallaşmış bir durum gibi görülse de yaygın olarak 
Türk'ün ınİsafirliği ve ınİsafirliğe bakış açısı bilinen bir 
gerçektir. Türkiye'deki misafir odalarını da Ahiliğe 
bağlayarak sunanların Türk kültür tarihindeki yerini 
gözden geçirmesi gerekmez mi idi. Kaldı ki, aynı 
şekilde Yaren Meclisi'ni de ahilik olarak sunmaya hala 
devam etmektedirler. 

Misafirliğin dini malıiyete büründürülmesi ile de 
''Misafir yedi nasibiyle gelir, birisini yer gerisini e; 
sahibine bırakır" sözünü de unutmamak lazımdır. 

Ahilikte misafife bakış açısı ve uygulaması ile, Yilran 
Ocaklarında misafife bakış açısına bakılırsa yine Ahilik 
ile Yaran Meclislerinin uygulamalarındaki fark ortaya 
çıkacaktır. 

Yilren Meclisinde misafirlik iki türlüdür. Bunlar 
Kahve ve Yemek misafirleridir. Yaren Meclisi'nde 
"Yemek Misafirleri" de yareruerle aynı sofrayı paylaşır, 
oruarla aynı görenek dairesi içinde hareket ederler ve 
yemeklerini birlikte yerler. Ayrıca Yilren Meclisinde 
yemek yerken de yine çok hassas ve özel bir durum söz 
konusudur. Türk sofra adabında yemek yerken herkes 
keni önünden alması gerekli iken, Yilran Meclisinde bu 
durumun zıddı bir davranış vardır. Bu da herkes kendi 
önünden değil, karşıdakinin önünden almalıdır. 
Bilhassa Yilran Göveci'nde buna mutlaka uyulur ve 
bilmeyen misafirler de uyarılır. Bunun değişik 
aruamlara geldiği söylenmektedir. Bunlardan birincisi 
ve en önemlisi, misafife ikram ve paylaşımdır. Diğer 
anlamı ise pratik bir zeka örneği de sergiler ve gövecin 
yenişi esnasında karşı tarafı daha iyi görmesi ve yemeği 
kaşıkla rahat alması ki, yine burada da misafirin 
rahatının düşünülmesi gibi bir incelik yatmaktadır. 

Yilren yemeği, takını yemeğidir. Eğer önceden 
belirlenmiş ise bu durum o zaman değişir. Başağa ve 
Küçük Başağa haricinde her ocakta, her ocak yakan 
yarende bu kurala uymak zorundadır. N e bir eksik, ne bir 
fazla yapılamaz. Herkes eşit hareket eder. 

"Gecenin ilerleyen saatlerinde Çavuş Başağa'ya 
yemekierin hazır olduğunu haber verir. Başağa 
hazırlıkların yapılması için Çavuş'a talimat verir." 

Bunun üzerine yararuar ibrik, leğen ve havlu ile yar an 
odasına girer, Büyükbaşağa'dan başlamak üzere 
Küçükbaşağa Reis, yaran ve misafir ağaların sıra ile 
ellerini yıkamalarına yardımcı olurlar. Daha sonra sofra 
bezleri ile içeri giren yararuar sofra bezlerini serecekleri 
yerlere iki diz üzerine çökeder ve Çavuş yüksek sesle 
gelmiş geçmiş tüm yararuarın ruhuna Fatiha diye 
seslenir ler. Dua okunur ve sofralar kurulur. Sofralar yer 
sofrası olup, altlıklar üzerine büyük meydan sinileri 
konulur. 

Yemekler Çankın'nın takını yemeği olarak bilinen 
özel menüden oluşur. Düğün çorbası, cabada göveç, etli 
pilav, bamya yemeği, tatlı ile hoşaftan oluşur. Miktarı ve 
tatlı ile hoşaf çeşidi önceden belirlenir ve ona göre 
yemek yapılır. Yaranların tümü aynı yemeği yapmaya 
zorun1udur. Bu menü dışına çıkan yaranlar "Erkan" 
edilir, yani cezalandırılır. Yalnız Küçük ve 
Büyükbaşağaların yemek menüleri farklıdır. Bu 
farklılık yemekiere çeşit ilave etmek ve tatlıda farklılık 
yapmak oruarın mürüvvetleri gereğidir. Sofralar hazır 
olunca çavuş büyükbaşağa'ya "buyur başağam" der. 
B~yükbaşağa Küçükbaşağa'ya, küçük-başağa da reise, 
reıs de bütün yaran ve misafirlere buyurun eder. Usta 
yaranlar Büyükbaşağa'nın, kalfa yaranlar 
Küçükbaşağa'nın çırak yararuar da reisin sofrasına 
otururlar. Misafirler ise bütün safralara taksim edilirler. 
Yemeğe önce Büyükbaşağa başlar. Sıra aynı şekilde 

ve her yemekte devam eder. Sıra pilava gelince 
Büyükbaşağa çavuşa "yollu yolsuz var mı?" diye sorar 
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çavuş ta o gün hangi yaranlar muhakeme olacaksc:ı o 
yaraniann kaşığını pilava saplar. Maksat onlann 
boğazına yemeği dizrnek deyil biraz da muhabbet için 
yapılır. Sonra Başağa afiyet olsun der ve y~mek devam 
eder. Yemek yeııildikten sonra dua edilir, sofralar 
kaldırılır. Yemeği hazmettirebilmek için ufak tefek 
oyunlar oynanır. Bu arada misafırlerin kahveleri 
hazırlanır ve çavuş misafirlerin kahvelerini ikram eder. 
Bu kahve misafirin gideceği anlamı taşır. Kahve boşları 
alınınca sazende Cezayir havasını çalar. Çavuş dikkat 
çeker ve bütün yaran ve misafirler ayağa kalkar. Sıra ile 
yüzleri yarana dönük olarak sağ elleri kalpleri üzerinde 
kapıya doğru geri geri çıkarlar. Giderken "
Allahaısmarladık, ocağınız daim olsun" derler. Bu 
uğurlamaya başağalar ve ocak sahipleri çıkarlar." 63 

Erkan Edilmek 

Bilindiği gibi "erkan" kelimesinin anlamı; "Üst 
mevki de olanlar." demektir. 

Yaranda "Erkan Edilmek" deyimi ise; mahkeme 
edilmek, sorgulamak anlamı taşır. 

Erkan kelimesinin anlamından da anlaşılacağı gibi, 
yaranda "erkan edilmek", yaranın üst mevkiinde 
olanlarm (başağa, küçük başağa ve reis) tarafından 
sorgulanmasıdır ki, zaten deyim haline gelen bu söz, 
erkan kelimesinin anlamından dolayı böyle kullamlır 
olmuştur. Yani yaranda "erkan", yaranın yöneticileridir. 
Bunların toplanarak karar verdikleri bir oluşum olan 
erkan edilmek ise bunlann kararlarıyla bir sonuca 
varmak için kurulan mahkemenin de adıdır. 

Yaranda bulunan hiç kimse erkan edilmek istemez. 
Hoş bir durum değildir. Gerçi kendi aralarında bunu 
yumuşatmaya çalışırlar ama erkan sonunda büyük ceza 
alanlar da büyük sıkıntılara düşerler. Bunun en güzel 
örneğini ise yaygın olarak bilinen Sabri Baba'nın 
yarandan kaçışıdır. Bazılarına göre yarandan 
kovulmasıdır. Çankın'da yaygın olarak bilinen ve 
anlatılan bu konu, yaranda erkan edilmenin derin 
anlamını ve önemini de açıkça ortaya koyar. Onun için 
dilimiz döndüğünce bu olaya anlatmaya çalışalım. 

Sabri Baba, yaran meclisinde sazende olarak 
bulunmaktadır ve bir suç işleyerek bulunduğu ortamdan 
kaçar 1 bazılarına göre kovulur. Aradan yıllar geçer. 
Gurbette senelerini doldurduğuna inanan Sabri Baba, 
artık dönüş zamanının geldiği kanaatine varmalı ki 
memleketi Çankın'ya döner. 

Şehrin girişinde genç bir çoban sürüsünü 
otlatmaktadır. Yıllardır şehirde olmadığı için merak 
eden Sabri Baba, çobanın yanına yaklaşır. Çoban da 
acıkmış, çıkınını sermiş, yemek yemeye başlamıştır. 
Sabri Baba'yı görünce buyur eder. Sabri Baba merakını 
gidermek için çobanın kim olduğunu, kimlerden 
olduğunu sormaya başlar. Sonra sohbetiıı bir yerinde; 

"-Kaç yaşındasın, ne zamandan beri yaşıyorsun?" 
diye sorduğırnda genç çoban; 
"-Kaç yaşımda olduğumu pek bilmiyorum, ama Şair 

Sabri'nin yarandan kovulduğu yıl doğmuşum. O 
zamandan beri yaşıyorum." 

Cevabını verir. Şair Sabri çobanla sohbetten sonra 
Çankın'ya girmekten vazgeçerek bir müddet daha 
Çankın'dan ayrı yaşamayı tercih ettiği söylenir. 

Bu hikaye gerçekten Şair Sabri'nin başından geçmiş 
midir, yoksa Çankın'nın bilinen ve çevresinde tanınan o 
Sabri Baba mıdır bilemeyiz ama, bu hikaye yaranda 
erkan edilme hakkında bize bir fikir vermeye yeterlidir. 

ArapVermek 

Ocak devir teslim merasimidir. Geçmiş yıllarda kim 
ne zaman ocak yakacağını bilmezmiş, bu tören 
yapılırken sazendenin çalıp, söylediği arap verme 
havası çalarken: ''Kalk gidelim bizim bağa, Selam 
verdim sağa sola, Yaranbaşz izin kime" diye söyleDirken 
Büyükbaşağa etrafına bakınır ocak yakmayan 
yarenierden birinin adını söylemesi ile bir sonraki ocak 
yakma sırasını belirlermiş. Günümüzde ise ocak yakma 
sırası kura ile belirlenir olmuştur bu hafta ocak yakan 
yarenlerle, önümüzdeki hafta ocak yakacak yarenler 
odanın tam orta kısmında karşılıklı ve iki diz çökerek 
otururlar, bu sırada Çavuş tepsi içerisinde dört adet 
fincanla kahveleri getirir sazende arap verme havasını 
çalar ve söyler, bu havanın bitiminde Çavuş kahveleri 
önce ocağı teslim edenlere, sonra teslim alanlara ikram 
eder. Kahveler içilir, Başağalar arap'ı teslim eden 
yaranlara "Geçmiş olsun", teslim alan yareniere de 
"Hayırlı olsun yaran ağalar" der. Ve artık haftaya ocak 
yakacak yareniere temsili olarak zilli maşa vetefi teslim 
ederler. Haftaya kadar bunların muhafazası onlara aittir. 

Artık sabah olmuştur, acı ve tatlısı ile bir ocak daha 
bitmiştir. Sazende Cezayir (uğurlama) havasını çalar, 
Çavuş Başağalardan aldığı direktifle dikkat çeker, bütün 
yaran ayağa kalkar, Ônce Büyükbaşağa sonra sıra ile 
Küçükbaşağa, Reis ve yarenlar teker teker dışanya 
çıkarlar. Hep birlikte sabah narnazına gidilir, haftaya 
buluşmak üzere vedalaşarak dağılırlar. 
Büyükbaşağa'nın ocağından sonrada o yıl için artık 
yaran bitmiş olduğundan vedalaşmada tek tek herkes 
birbiriyle helalleşir. 

Tekrar yaran yiyebilmek için temennileşerek 
aynlırlar. Bu yıl için yaran bitmiştir ama yaranlık hiç bir 
zaman bitmez. Orada alınan terbiye gereği yaran kendini 
ömür boyu yaren görüp o şekilde hareket etmeye 
mecbur addeder. '>&~ 

Yaran Teşkilatında ve Ahililde Müzik 

"Mfısıki, ilk çağlar hayatında önce d"ıni heyecanları 
seslendiren sanattır. Bu sanatın eski Türk topluluğunda 
her türlü hayat hadiseleriyle birleştiği, adeta hayatı 
seslendirdiği görülür. Dlni törenlerden av eğlencelerine; 
teke tek vuruşmalardan büyük savaşlara; doğum ve ad 
verme törenlerinden aşk !tiratlarına kadar her hareket, 
Türkler arasında sazlardan yükselen seslerle birleşir, 
onlardan coşkunlaşırdı. .. 

İlk Anadolu asırlannda, Ortaasya'daki Türk hayat ve 
geleneklerini, terk edilmez adetler ve ınlraslar balinde 
yaşatan Dede Korkut Hikayeleri'nde hemen her hareket, 
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Musı.kl aletlerinden çıkan seslerle yapılır. Hikaye 
kalıramanlan, bu hareketlere "kolca kopuz"lannı 
çalarak başlar; büyük ve tehlikeli çarpışmalara bu 
seslerle hazırlanır; umUmiyetle 40 eş, 40 yoldaş olan 
"yiğit"leri de "sultan"larını "kolca kopuz"la över; ona 
musı.kl'li söyleyişlerle kuvvet verirler ... 

Türk saz şairlerinin en eski ilahllerini ve din dışı 
şiirlerini daha ilk çağlardan başlayarak, bugün hala, 
sazlarla birlikte söyledikleri bilinir. Bu sazlardan çıkan 
sesler, yaşanılan hayat hadiselerine ve coğrafyaya 
uygundur. "65 

Çankırı'da Yaran Ocağı'nın açılışı müzikle başlar. 
Bilindiği gibi, "Yaran Ocağı", yaren kahyası olan 
Küçük Başağa'nın ocağa gelerek kontrol etmesi ile son 
hazırlıklar ve varsa eksikliklerin giderilmesi ile ilgilidir. 
Eksik gördüğünde gerekli emirleri Yaran Çavuşu'na 
vererek çıkar gider. Ocak yakılınaya yakın bir süre sonra 
geri gelir. Son olarak bir daha Yaran odasını gözden 
geçirir. Sonra kendine ayrılan köşeye geçerek iki diz 
üstü oturur. Bu oturuştan sonra çalgıcılar peşrev 
çalmaya başlarlar. Çaldıklan bu peşreve "Çuhadaroğlu 
Peşrevi" denilmektedir. Bu peşrev aynı zamanda Aşık 
fasıllarının da başlatıldığı peşrevdir (Üçok). 
Çuhadaroğlu Peşrevinin çalmaya başlamasıyla da o gün 
yakılan Yaran Ocağı filen başlamış olur. 

Yaran'da sazendeler fasıla başladığında yaran içinde 
musiki ile yakından ilgisi ve kabiliyeti olanlardan birkaç 
kişiye Küçük Başağa işaret ederek sazendelere 
katılabileceklerini ima eder. Onlar da bulunduklan 
yerden kalkar, yaran usulü odayı terk ederek odanın 
dışına çıkar ve tekrar geri girerek sazendelerin 
bulunduğu şahııişine geçip sazendelere katılırlar. Bu 
bölüm yaran odasında biraz daha serbest olduğu için, bu 
yarenler yerlere de otıırabilirler. Bu yarenler her türlü 
müzik aletlerini çalamazlar, en azından sazendelerin 
çaldığı saz vb. aletleri çalmalan yasaktır ve erkan 
edilirler. Onun için şahııişine geçen yarenler, zilli def, 
zilli maşa, kaşık, fincan gibi aletlerle sazendelere eşlik 
ederler. 

"Şehııişinde çalgı takımı, 1 2 telli s az, santıır, kırnata, 
keman, zilli maşa, zilli tef, kaşık ve fincan gibi 
aletlerden mürekkeptir. Bu takıma sonralan ud da 
ginııiştir. "66 

Çankırı yaran ocaklannda askeri bir disiplin üzerine 
kurulduğu için müzikte de bu özelliğini korumuş, daha 
çok kalıramanlık türkülerine yer ve önem verilmiştir. 
Çankırı merkezde olsun, kasaba veya köylerinde olsun, 
askeri bir disipliııin yanında bunu destekler vaziyette 
söz ve müzik parçalarına yer verildiği görülecektir. 
Zaten Çankırı'da düğünlerde oynanan orta oyunlannın 
çoğunda bu özelliği görmek mümkündür. Mahalli 
türkülerin ağırlık kazandığı yaran meclislerinde 
kalıramanlık türküleriyle hemen hemen atbaşı gider. 

Zamanın zevk ve görüşlerini de göz önünde 
bulundurursak, yetenekli kimselerin zaman zaman elini 
kulağına atarak ağıtlar ve türküler söylediğini biliyoruz. 
Öte yandan, yaran ocaklarında müzik aletlerini çalınada 
olsun, koro veya solo olarak söylemede olsun yeteneği 
bulunan kişiler sazendelerin bulunduğu bölmeye 
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geçerek onlara eşlik ettiği görülen ve bilinen bir 
uygulamadır. Bu uygulamada, sazendelerin yanına 
geçen yaren üyelerinin yaptığı bu hareket bilinçsiz ve 
gelişi güzel bir hareket değildir. Tam tersine, yaran 
ocaklarında öteden beri uygulana gelen bir davranış 
kalıbıdır. Çünkü hangi ocakta olursa olsun, sazendeler 
yaranden sayılmazlar. Buradaki geçişin de bu konu ile 
yakın bir ilgisi vardır. 

Ocak yakılacağı gün, ocağın açılışı ile başlayan 
Çuhadaroğlu Peşrevinin ardından; Ah Yine Akşam 
Oldu, Yüzüğümün Allı Pullu Kaşı Var, Evlerinin Önü 
Çepçevre Avlu, Aşkın Çakmağını Sinerne Çaldın, 
Sabahın Seher Vaktinde, Kalk Gidelim Karataşa 
Yokuşa, Havuzun Başında İskemlem Kaldı. Hacı 
Şeyhoğlu'nun yaptığı bu sıralama, tabii bir eksik bir 
fazlası ile uygulana gelmektedir. Bu parçalara daha 
başka mahalli türküler de eklendiğini biliyoruz. Hatta 
son yıllarda benim davet edildiğim iki değişik yaran 
ocağında da sazendenin birisi "Yolcum Güle Güle" 
parçasını, misafir kalkıp giderken çalıp söylüyordu. 

Yaran Meclisinde Söylenen Türküler Ve Oyunlar 

Yaran meclislerinde icra edilen bütün şarkı ve 
türkülerin tamamı ilimize ait parçalardır. Bunların 
kendilerine göre ayrı ayrı çalınıp söylenme ve oynanma 
şekilleri vardır. Bunlan kısım kısım belirli başlıklar 
altında toplamak mümkündür. 

Akşam Havaları 

Bu havalar yaran meclisi toplarup selamlaşma ve 
kahve içiminden sonra ocağın açılmasıyla başlanarak 
söylenir. Sesi güzel yarenler çavuş tarafindan kaldınlır. 
Bu yarenler yüzleri yareniere dönük olarak yere iki diz 
üzeri yan yana çökerler. Sazende ve yarenlerinde eşlik 
etmesi ile iki yana yaylanarak ve el çırparak söylenir: Ah 
yine akşam oldu Ezan sesi var, Dost sabah olmayınca 
kapı açılmaz, Ayva dibi serin olur yatmaya, Karataş, 
Karşı da harar durur, Samsun iskele başı. 

Mahalli Oyun Havaları 

Bu oyunlar değişik fıgür ve tarzlarda oynanan estetik 
içerikli oyunlardır. 

Çarşılardan üç mum aldım yakmaya, Kahve 
yemenden gelir, Kömür gözlüm, Mahim, Duvara 
vurdum kazınayı ( üç ayak), Mineler, Ark altında 
bendim var, Fatmam, Kürdün kızı, Bir gömlek giyer 
kısarak, Genç Osman, Kaleden kaleye şahin uçurdum. 

Oturak Havaları 

Bu havalarda çay, kahve içerken oyun aralarında 
yaranlar dinienirken mahalli oyunlarm aralannda 
sazende tarafından çalımp söylenir yaranlarda eşlik 
ederler. 

İki geyik bir dereden su içer, Binbaşının adı Halim, 
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Atımı bağladım ben bir meşeye, Akşam oldu pencereye 
all er gerildi, Yüzüğümün allıda pullukaşı var. · 

Hızlı Söylenen.,. Oynanan Oyunlar 

Bu oyunlarda serbest şekilde oynanan kesin 
yapılması gereken figürleri olmayan herkesin değişik 
şekillerde oynaya bildiği oyunlardır. 

İmaret, Yıldız, Tepe tarla, Aşkınla perişan yari 
görünce, Çıra çattını yanmadı, Hancı Osman, Fadimem, 
Merdiven altında bir lira buldum, Yaş kiremirten su 
damlar, Bahçelerde pırasa, Ş ol yüce dağdan bir yol aşar, 
Su gelir millendiri, Meşe meşeye beıızer, Bulguru 
kaynatırlar, Kaynana, Affe, Güllü, Kahveci. 

Yara n Meclisi N asıl Bir Kurul uştur? 

Yô.rende Kimlik: Çankırı yaren teşkilatında yarenler, 
sessiz ve sakin görünümleri altında birbirleriyle çok iyi 
anlaşabii en, kendi grupları dışında ne olup bittiğini çok 
güzel takip edebilen, çevre ve komşuluk ilişkileri içinde 
zirveye varan bir davranış özelliği sergilerler. 
Samimidirler ve güvenilirlikleri vardır. İşinde başarılı, 
aile içinde saygın, tamdık ve dost insanları gözeten ve 
samirniyetİn güzelliklerini yaşayan ve yaşatan 
insanlardır. 

insanlarla ilişkilerinde anlayışlı, örnek davramşlar 
sergileyen, sıradanlığın dışına çıkmış, dürüstlüklerini 
ispat etmiş, sosyal çevre içinde güvenirliklerini 
kazanmış, yaptıkları ile yapacaklarını hissettirebilen, 
kişilik bakımından güçlü, uyumlu, yapıcıdırlar. 
Yarenler, çevre ile çok iyi bir iletişim içindedirler. 

Sosyal olaylar karşısında hiç duraksamadan hareket 
ettikleri için, çevik, becerikti ve başına geçtikleri işleri 
daima en iyi yönleriyle görüp ifa edebilen 
sosyalliktedirler. 

Sosyal Statü: "Sağ elin verdiğini sol el bilmeyecek." 
prensibini Çankırı'da oturtmuş olan yarenler, böyle bir 
geleneğin öncülüğünü de yapmışlardır. Bunu hala bir 
nebze de olsa halk arasında yaşatıldığı bir örnekle 
göstermekte yarar vardır. Bilhassa ramazan aylarında, 
akşam iftar vakitlerinde, meydan sinilerine hazırlanan 
yemek ve diğer yiyecekleri, ihtiyacı olanlara ikram 
amacıyla, kimse görmeden kapı takınağını veya 
günümüze doğru yaklaşırken, kapı ziline basıp, bu 
yiyecekleri de kapı eşiğine bırakarak süratle oradan 
uzaklaşılır. Bu ikram özel bir dikkat ve itina ile kimseye 
gözükıneden yapılır dı. Bilhassa iftar vaktinin yaklaştığı 
bir saat seçilir ki, bunun sebebi de gayet açıktır. Çünkü o 
saatte herkes evinde olacağı için sokakta kimse 
olmayacaktır. Bu işi ifa edenler de gayelerine nail olmuş 
olacaklardır. Sonra yine aynı şekilde kimseye 
?özükmeden, boşalan o kapları getirdiği gibi gizlilik 
ıçerisinde geri alıp giderek, fakir fukaranın bu 
hareketten dolayı kendilerine karşı mahcubiyetiııi 
düşünerek böyle bir uygulama ile bu mahcubiyete 
meydan vermeden yapabilecekleri yardımları 
yapmışlardır. Çankırı'da sadece yarellierin değil, bütün 
halkın da benimseyip, büyük bir kabul göstererek 

oturmuş olduğu bu gelenek günümüze kadar gelmiş, 
uygulanmasına da devam edilmektedir. 

YarenNedir? 
"Sevgi ve kardeşlik hamuruııun, birlik ve dayarnşma 

potasında yoğrularak , İslam ahlak ve fazileti ile 
şekillenmesinden meydana gelen çelik yürekli, Anadolu 
insanlarının bir araya gelerek belirli ilke ve kurallar 
üzerine inşa ettiği, özel mekanlarda yaşanan milli kültür 
mirasımızın bir müessesesi, Oğuzlardan günümüze 
ulaşan ilim ve irfan yuvası milli ahilik müessesesinin bir 
şubesidir Yaran. " 

Bir ilave yalpımsı gerekirse, sosyal statüde yeri olan, 
o güne kadar kişiliğinden taviz vermemiş, gönül 
kırmarmş, kimsenin üzerinde gözü olmamış, herkesin 
iyiliğini düşünmüş, dürüst, gayretli, işinde başarılı, 
saygıda ve hürmette hassas, edeb ve adap bilir bir 
kimsedir Yaran. İnsam kamil mertebesine ulaşacak 
yolların yolcusu, bunun için gerekli meziyetleri 
üzerinde taşıyan kimsedir Yaran.67 

Yaranın Meziyetleri 
1. Edepli Olmalıdır: "Edeb", her şeyden önce kişinin 

kendisini bilmesidir. Kendisini bilen insan, edepli 
insandır. O insan da gerektiği şekilde hatadan arınmış 
demektir. 

2. Zeki Olmalıdır: Yarenzeki olmalıdır. Her zaman 
çevresini görmeli, neler olup bittiğini bilmeli, acele ve 
bilinçli hareket etmelidir. Çevresinde olup bitenlerden 
haberdar ama söz getirip götürücü değil, suskun, 
kişilerin hatalarını örten bilinç ve şuurda hareket 
etmelidir. O. da ancak başta, zekadaki çeviklikle öne 
çıkar. 

3. Çevik Olmalıdır: Yaren çevik olmalıdır. Paspal, 
pısırık, durgun, ·yerinden kalkmaya korkan, 
hareketlerinde yavaş ve hatta hayattan bıkmış, bezmiş 
hissini veren davramş kalıpları yarene göre değildir. 
Hizmette en önde olma, saygıda, ilk hareket etme, 
yardıma ilk önce koşma gibi meziyetlerle donanmış 
olmalıdır. 

4. itaatkar Olmalıdır: "Türkler, Araplar ve Acemler 
tarafından eskiden beri bilinen, harp sanatındaki üstün 
kabiliyetleri, teşkilatçılıklan, cesaret, disiplin ve 
itaatkar olmasıyla meşhur idiler."68 Yaren itaatkar 
olmalıdır. Bulunduğu ortamda bunu en güzel şekilde 
oturuşuyla gösteren bir duruşu benimsemiştir ve her 
ocağın açılışında, başta başağa olmak üzere iki diz 
üstünde oturarak itaatkarlılığını göstermektedir. Bu 
uygulamayı sadece ocaklarda değil, sosyal hayatta da 
göstermeli ve bilinçli olarak yapılan bu hareketin de 
arkasında durmasını bilmelidir. 

5. Sözüne Sadık Olmalıdır: Yalana, hileye, temayül 
etmemeli, altından kalkamayacağı sözü vermemeli, söz 
vermeden de elinden gelen yardımı göstermelidir. Söz 
verdimi mutlaka sözüne sadık kalmalı dır. 

6. Vefa/ı Olmalıdır: Yaren, vefalı olmalıdır. Vefalılığı 
sadece ocak yaktığı kimselerle değil, içinde bulunduğu 
ortamda daima gözetici ve kollayıcı olmalıdır. Sürekli 
vefakarlık içinde olmalı ve yaptıklarından hiçbir zaman 
fayda beklememelidir. Bütün yaptıklarını insanlık 
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namına yapmalı, insanlar için yapmalı ve insanlara 
insanca davranmak adın yapmalıdır. 

7. Cömert Olmalıdır: Yaren her şeyden önce 
paylaşmasını bilmelidir. Her zaman gözü tok, her zaman 
kanaatkar, her zaman eli açık olmalıdır. Çevresinde 
yardıma muhtaç olanlan gücünün yettiğince, gücünün 
yettiği yere kadar gözetip kollamalı ve bu tür 
insanlardan yardımını hiçbir zaman esirgemelidir. 

8. Tevazu Sahibi olmalıdır: Yaren tevazu sahibi 
olmalı, kibir ve enaniyet göstermemelidir. Alçak 
gönüllülüğü hiçbir zaman elinden bırakmamalı, 
davranışlarında kusur bulunmalıdır. Hiç kimseye 
tepeden bak:mamalı, fakat bunun yanında hiçbir kimseyi 
de kendinden üstün görmemelidir. Kişilikli davranışını 
daima korumalı, elinden geldiğince çevreyi gözetip 
kollamalı dır. 

Ahilik veYaren Meclisi'nde Kuruluş Farkı 
"Ahiliğin de bir terbiyev1, ahlaki görüşü vardır ama 

buraya üye olmanın ilk koşulu esnaf, sanatkar ya da bir 
meslek sahibi olmaktır. "69 Yaren meclislerinin terbiye ve 
ahlaki görüşlerine de yer vermesi tamam ama kuruluşu 
tamamen farklıdır. Ahllik süreklilik gösteren bir yapı 
içine girerken, Yaren Meclisi, mevsimlik bir özellik 
gösterir. İkisinin birleştiği nokta saygıda ve sevgide, 
vefakarlıkta uzun süreli olması ki, bu da yine Yaren 
Meclisinde olan bir özelliğin ağır bastığı bir durumdur. 
Diğerinde iş ve meslek ilişkisi, yani bir çıkar söz konusu 
iken Yaren Meclisinde bu yapıdan tamamen uzak, 
sadece sevgi, saygı ve vefayadayalı bir bağ vardır. Diğer 
yandan mahalle sakinlerinden birkaç genç bile bir araya 
gelip, mevsimi geldiği andan itibaren yaren meclisi 
kurabilirler. Onlarda ne mesleklerine bakılır, ne de bir 
yere bağımlılığına. Dahası da var, mesleki değil, bütün 
sosyal değerlerdeki davranış kalıplarını toplayarak 
kişiliğinin olgunlaşmasında kullanılmak üzere bir 
davranışlar silsilesi içinde yürütülür. Zaten Çankırı 
Yareni diğer yaren ocaklarından tamamen ayrı bir 
özellik gösterir. Çankın yaren ocaklan eğlenceye 
yönelik, ya da tasavvufa yönelik bir kurum değildir. 
Gençlerin hayata ve hatta askerliğe hazırlayan bir 
teşkilat olarak da karşımıza çıkar. Bütün şu 
saydıklanmızı karşılayan bir yapısı ve çok yönlülüğü 
elbette vardır. Bunun nedenlerinden başta geleni de, 
Orta Asya Türk sosyal yapısından tutunuzda 
Selçuklulardan bu yana sürüp gelen tarihi sürecinde 
görmek lazımdır. Ani baskınlar ve günden güne el 
değiştiren bir yönetim özelliği gösteren bölge ile ilgili 
bu durum Çankırı'nın fethinden, yani Suçluklular 
döneminde Emir Kaatekin'nin fethinden itibaren 
başlayarak, Osmanlı İmparatorluğıına geçesiye dek bu 
özelliğini korumuş ve devam ettirmiştir. Hatta Osmanlı 
döneminde de bu durumu yaşamıştır. Sonra 
imparatorluk içinde de yapılan savaşlara hazırlık devam 
ettirilmiştir. Öte yandan herkesin göz ardı ettiği veya bu 
konu ile bağdaştıramadığı bir durum da İstiklal Savaşı 
döneminde yaşanmıştır. Kastamonu gibi diğer 
vilayetlerde de gerçekleştirilen Çankırı ve Çerkeş 
Gençler Mahfelinin kuruluşlan vardır. Bu kuruluşların 

amaçlarına bakıldığında, gençlerin askeri, sosyal ve 
kültürel yönden yetiştirilmesini hedeflemektedir. Bence 
bu durum, OrtaAsya'dan buyana sürüp gelen bir altyapı 
özelliği gösteren biruygulamadan başka bir şey değildir. 
"Yaren kültürünün temeli, değişik dinden veya 
cemaatten Türk boylarında yaygınlığı göz önüne 
alınarak anayurda kadar götürülebilir. Ritüel olarak 
ortaya çıktığı büyük ihtimaldir."70 Ahmet Talat Onay'ın 
şu sözleri ise bu fikri, bu görüşü destekliyor. En azından 
bu :fik:rin "Zaten bütün eski hikayelerdeki vakayiin 
mahal c ereyanı da OrtaAsya Türk şehirleri değil midir?" 71 

Yaran Meclisi 

Yaran, Türk kültürünün çok nezih bir numunesidir ve 
ne Alıilikle ne de bir başka teşkilatla yapısal özelliği ve 
bağı vardır. O Türk kültürünün bütün inceliklerini ve 
insani yönden zarafetlerini gösteren bir aynadır. Çankın 
bölgesinde yaşayan ve yaşatılan Yaren Meclisi, diğer 
yerlerden olandan tamamen farklı bir yapı arzeder. 

"Sohbet; içkisiz, kadınsız, edep ve terbiye dairesinde 
ve çok sıkı bir disiplin altında yapılan, içinde müzikle 
raksın önemli yer aldığı, ahlaki, içtimai bir toplantıdır. 
Bilindiği gibi Alılik fütüvvet, erlik esasına dayanan bir 
tarikattı, her Ahi'nin sofrası, eli ve kapısı açık, gözü, dili 
ve beli kapalı olması şarttı. Bu esaslardan mülhem olan 
sohbet yaranı da çevrelerindeki insanlara karşı iyi, 
kardeşçe duygular besler, sofralan, elleri, kapılan açık, 
dilleri, gözleri kapalı bulunurdu. Sohbete devam 
edenlere "Yaren" denirdi. Yaren için sarhoş olmak, 
kumar oynamak, kadın peşinde dolaşmak ayıptı. Sohbet 
vaktiyle bir terbiye ocağı idi, babalar evlatlannın 
terbiyeleri için sohbetlere çok itibar e derlerdi, çok haşan 
evlatlar sohbetlerde terbiye görmüşler, edep, erkan 
öğrenmişlerdir. Şu atalar sözü Çankın'da hala söylenir: 

Oğlan babadan öğrenür sohbet gezmeyi, 
Kız anadan öğrenir sofra düzmeyi. 
Çankın sohbeti'nin Alevi-Bektaşi "Cem"inden, 

Konya "oturak"ından, Ankara "cümbüşünden, 

Anadolu'nun diğer bütün halk eğlence toplantılanndan 
çok ayrı, özel ve orijinal bir mahiyeti vardır. Çankırı 
sohbeti Anadolu'nun tipik halk eğlence toplantılan 
içinde müstesna bir varyant husule getirmekte ve 
benzeri toplantılara çok özel bir çeşit ilave etmekte, 
Türk halk toplantılan çeşitlerini zenginleştirmektedir. 
Çankırı sohbeti, bize göre, yüksek bedii bir değer 
taşıyan, Türk halkının içtimai, bedii zevk ve 
temayüllerini gösteren müstesna bir toplantıdır. Sohbet, 
Türk'ün güzel sanatlara, güzelliğe karşı ruhunda taşıdığı 
meyilierin çok dikkate değer bir ifadesidir. Biz 1938 
derlemesinde Dursunbey'de gene "Sohbet" adını taşıyan 
bir toplantıya daha rastlamıştık, bu da içkisiz, kadınsız 
bir toplantı idi, sohbet evine 50 m. kala sohbet ahbaplan, 
bazılannın ellerinde, sazlarla iki adımda bir beyit 
söyleyerek, yaklaşırlar, sohbet evine girerken, merdiven 
dibinde oturup, kahveler gelince, sohbete başlarken özel 
birtakım türküler çalınıp söylenir, arada "Bengi"ler, 
karşılamalar, yüksük oyunlan oynanır, ayrılırken 
"sohbet öğme" ezgisi çalınıp söylenir, bunda, gelecek 
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toplantı kimde alacaksa onun adı amlır. Bu sohbette 
büyük ve küçük alıhaplar diye bölümler ve işbölümleri 
vardır, içki içmek isteyen solılıetin başı "barana 
başı"ndan müsaade alarak dışanda bir yerde, sarhoş 
olmamak şartıyla biraz içip gelir, bu sohbetinde cezalan 
da vardır. Başka defa malıiyerini tafsilen anlatacağımız 
bu sohbetle, Çankın solılıeti arasındaki fark çok 
büyüktür. Çankın Solılıeti bütün Anadolu, kadınsız, 
içkisiz halk toplantılanmn hepsinden ayn, müstesna bir 
toplantıdır. 

Çankın sohbetinin her şeyden önce hususi bir odası 
vardır, bu odanın plam Çankın ev mimari plam içinde 
yer almıştır. Ev salıibi bu adayı özenerek yaptım. 
Odanın tavarn işlemeli, şerhetlikleri sanatlı olur. 

Sohbet Çankın'da mutlaka bu hususi odasında 
yapılır. Halen Çankın'da sohbet odasına malik birçok ev 
mevcuttur. Bu odanın özel bir plam ve formu vardır. 
Sohbet odasına darca bir koridordan "kapı aralığı"ndan 
geçilerek girilir, bu oda müstatil şekilde uzunca büyük 
bir salon halindedir. Sohbet odasındaki girilen kapının 
tam karşısında "Ocak" bulunur, ocak üstünde 
"şerbetlik" denen bir yer vardır, buraya süslü, güzel 
lambalar konur, ocağın tam karşısında, koridorıın 
solunda ikinci bir şerhetlik vardır ki buraya da, lamba, 
sigara ve içinde sigara ateşi bulunan ufak mangal konur. 
M ustatil sohbet odasının sağında bir hasarnakla çıkılan, 
Şahinçi Şehnişin denilen, içinde makatlar bulunan 
hususi bir mahvel vardır ki burası çalgı takımı içindir. 
Mustatilin sol dil'i sedirlerle döşenir, üst tarafında birçok 
yamba, süslü sahan vesairenin konulabileceği hususi bir 
yer bulunur. Ben bu odalardan birini Hacışeyhoğlu 
Ahmet Kemal'in delaletiyle gezip gördüm, bu bir nefise 
idi." 72 

Ahilik veYaran Meclisi 
. "Ahl Birliklerinde meslek dallan esasına göre bir 

teşkilatıanma vardır. Her şehirdeki değişik meslek 
gruplanmn (saraç, debbağ, terzi, kuyumcu vb.) ayn 
birlikleri vardı. 

Bu bakımdan, Ahl Birlikleri fütüvvetten farklı 
mesleki, ahlakibir kuruluştur. Ne fütüvvetcilikgelişerek 
Ahilik haline gelmiştir, ne de Ahilik fütüvvetin halk 
arasındaki yaşayan şeklidir. Çünkü Ahilik her şeyden 
önce fütüvvetcilik meziyet ve sıfatıarına haiz olduktan 
başka adayın bir meslek ve sanatı olması şartına da 
bağlıydı. Halbuki fütüvvetçi olmak için meslek veya 
sanat sahibi olmaya lüzı1m yoktu. " 73 Şu cümleden 
hareketle bile, Alıilikle bağdaştırılan Yaran Meclisi'nin 
hiçte öyle olmadığını göstermeye yeterlidir. Bu yönüyle 
de bakılınca Çankırı Yilran Meclisi'ni tamamen 
fiitüvetciliğe bağlamak gerekir. Çünkü Alıilikle ilgili 
söylenen bu kural Çankın Yaran Meclisi için de 
geçerlidir. Dikkat edilirse aynı cümleleri Neşat 
Çağatay'da da görmek mümkündür. "Ahlliğin de bir 
terbiyevi, ahlaki görüşü vardır, ama buraya üye olmanın 
ilk koşulu esnaf, sanatkar ya da bir meslek salıibi 
olmaktır. " 74 Alıilikle ilgili kaynaklara göz attığımızda: 

1- Ahilerin gündüz geçimlerini sağlama yolunda 
çalışarak kazandıklarını ikindiden sonra liderlerine 

getirdiklerini ve zaviyelerin giderlerine harcandığı 
belirtilir." 75 Bu cümleden hareketle, yarenin ocak 
yakması ile bu bilgilerin çelişkide olduğu baştan açıkça 
görürüz. Çünkü ocak yakılışında, ocağın masraflarını 
sıra ile yilrenler karşılar. Hem bu öyle sistemli hale 
getirilmiştir ki, herkes kendi yak:tığı ocağın masrafını 
karşılamaktadır. 

2- Masraflar sadece ocağın masraflan şeklinde, yani 
ocakta yiyecek, içecek vb. şeylere yapılan 
harcamalardır. Bu harcamalan diğer madde ile eklentili 
söylersek, kazananda yarenin kendisidir, harcayanlarda, 
kazandıkları bir sandıkta veya minder altında 
toplanmaz. Herkes kendi kesesinden harcama yapar. 
Hiçbir yaren kazandığını, ne başağaya, ne küçük 
başağaya, ne yaren kilhyasına (reis) verir. Daha da 
önemlisi harcamalar kişisel yapılmakta ve bunun 
uygulamasında ahilerin sosyal-kültürel hayatındaki 
uygulama ile ne ilgisi, ne de bir alakası vardır. 

3- "Alanya'ya gelişlerinin ikinci gününde kendilerini 
davet etıneye gelen fakir giyimli bir Ahl liderinin 
ayakkabıcı olduğunu ve iki yüz meslektaşı ile birlikte 
aym Zaviyede toplandıklann belirten seyyah,"76 İbn 
Batuta belirtiyor. Burada bizim üzerinde 
durduracağımız husus, birkaç yönden önemlidir: 

a) Ahl sohbetlerindeki sayı 200'ü bulabilmekte, 
halbuki yarende bu sayı sınırlıdır. Yukandan bu yana 
sözünü ettiğimiz gibi yilren kuruluşu 24 sayısıyla 
örtüşür ve bu sayının dışına çıkıldığında bunu sohbet 
saymaktadır lar. Bu durum köy yilren ocaklan hususunda 
daha açık ve bariz bir şekilde kendini gösterir. Hatır 
gönül işi devreye girdiği için bu sayı köy bazında daha 
çoktur. Onun için Kente merkezlerinde bu sayıdan 
dolayı köylerde her ne kadar kendilerine yaren ve ocak 
deyimini kullanara..ldcraatlarını ifa etseler de, diğerleri 
bunu sohbet kategorisine sokmaktadır. 

b) Ahi sohbetleri süresiz ve günlük yapılmakta, 
yarende kasım ayında başlayıp, mart ayına kadar 
sürmektedir. Yani bir nevi mevsimlik, kış eğlencelerine 
yöneliktir. Ahllikte olduğu gibi tasavvufi yönü de yoktur 
ve bu yöne çekilmesi beyhudedir. 

c) Mekan olarak ahiler zaviyeleri kullanır lar. Halbuki 
yarende ocak yakacak olan yarenler kendi mekanlarını 
kullanmaktadır. Bu öyle ileri gitiniştir ki, özel planlı 
yaren evleri vücuda getirilmiştir. Bu evler ve mimari 
özelliği ön plana çıkanlarak zamammıza kadar yapıla 
gelmiştir. Ancak, ocak yakan yarenin kendi evi bu iş için 
yeterli değil ise, önceden yapılmış, fakat o günlerde 
kullamlmayan yaren evi varsa, ocağı sırasında salıibinin 
rızası ve musadesiyle bu yaren evini kullanabilir. 

d) "Fakir giyimli" ahilerin durumları, dünya 
görüşlerinden kaynaklanmaktadır. Onlar, öteki dünya 
için bu dünyada hayır ve hasenattaıı yanadırlar. Onlar 
için bu dünya geçicidir ve bir an önce öteki dünyaya 
göçülmelidir. Halbuki yarende böyle midir?!. Çankın'da 
yarenlik müessesesi hayata insan hazırlamaktır. Yemeyi, 
içmeyi, oturup kalkmayı, dayanıklı olmayı, çevresi ile 
bir bütünlük içinde hareket etıneyi, yardım sever 
olmayı, paylaşmayı ve daha da önemlisi askeri bir 
disiplin içinde, ruh olarak konuşmalar la ve sohbet içinde 
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geliştirilirken, oyunla da dayanıklı olmayı ve askere 
gittiğinde hiçbir güçlükle karşılaşmadan verilen görevi 
en layığı ile en iyi şekilde yapmayı öğreti olarak 
sunmaktadır. Yaren ocaklarında mesleki bilgi ve öğreti 
gündeme gelmez. Yareıı1erinheryönden bilinçli, şuurlu 
ve dayanıklı olmasını hedefler. Öyle ki, kış güclerinde 
Festikan'a gidip, bir kalıp buzu sırtına yükleyip, diğer 
yaren ocağına götürüp hediye etmek üzere 
cezalandırmalar vardır. Bu ise ruhen olduğu kadar, 
bedenende diri ve dinç kalmayı hedefleyen uygulamalar 
içinde yer alır. 

e) Abiler kazandıklarını her gün, "İkindiden sonra 
liderlerine bırakırlar,'m "fakir giyimlidirler"78 Çünkü 
ahilerin felsefesi, bu dünya ile ilgili davranışları ile 
"öbür dünya"nın sağlam temellerini atmak içindir, "bu 
dünya özenilecek bir şey değildir." Bu dünyada hep öbür 
dünya için çalışılmalıdır. N e kadar yaşanırsa o kadar 
günahkar olunacaktır. Bütün felsefesini bu anlam ve 
temeller üzerine oturtarak geliştirilmiş, hiyerarşik bir 
yapısı vardır. 

Yaran Meclisinin felsefesinde bu durunılar söz 
konusu değildir. Hayata karşı dik durmak, onurlu olmak, 
yüksek ahlak ve seciyesi ile donanımlı olmak, milletten 
kopmadan oıı1arla iç içe olmak, vatan ve millet söz 
konusu olduğunda sorgusuz sualsiz vazifesini yerine 
getirmek. Sosyal hayatta kişilik ve kimlikleriyle 
herkesin kabul göreceği bir mevkide bulunmaktır. Bu 
düsturların pespaye, giyimde ve kuşamda düşkünlük 
kabul görmesi mümkün değildir. 

f) Konulara bakıldığında, Ahller, "hem sohbetleri, 
hem de davraııışlan ile teorik olarak yeni yetişmekte 
olan yamak, çırak ve kalfalar insanı bilgiler, bir insana 
gerekli olan, hayatta dikkat etmesi gereken hususlar 
hakkında eğitici bilgiler alırlardı. Bu bilgiler doğrudan 
kendi mesleği ile ilgili bilgiler olmayabilirdi. Ama 
dalaylı olarak onun iş hayatını ilgilendiren, insaıı1arla 
münasebetlerini düzemernede rol oynayan ve daha 
açıkçası hayat görüşünü etkileyen bilgiler teorik olarak 
bu zaviyelerde edinınesi mümkündü. 

Ahi çıraklan daha ilk güclerden itibaren bile bir 
disiplin altında bulunmaya alışırdı. Bu disiplini 
sağlayan kurallar, bütün hayatı boyunca dikkat edeceği, 
uyacağı bu kurallar, ilk bakışta teorik olarak öğrenen 
zaviye mensupları bütün hayatlarını etkileyen bu 
kuralları, aynı zamanda, kendi hayatlarının da 
vazgeçilmez görüşleri olarak benimserlerdi. Ayrıca da, 
ustalar kalfalarına, kalfalarda çıraklara bu konuda örnek 
olurlardı. 

Yapacağı işin sağlam, kaliteli ve müşterisinin 
beğeneceği nitelikte olması lazım geldiğini işte bu 
disiplin içinde teorik olarak öğrenen zaviye mensuplan 
bütün hayatlarını etkileyen bu kuralları, ayııı zamanda, 
kendi hayatlarının da vazgeçilmez görüşleri olarak 
beııimserlerdi. Ayrıca da, ustalar kalfalarına, kalfalar da 
çıraklara bu konuda örnek olurlardı. "79 

Bu durum genç yarenler için de mümkündü. Ama 
burada diğer dikkat edilmesi gerekli olan husus, ömür 
boyu mesleğiııi alacağı bilgileri de kapsayan bir öğretiye 
de yer verilmesi vardır. Yaren ocaklartnda bu geçerli bir 

konum değildir. Sosyal hayatta zaten zamanın şartlarına 
göre bu durum titizlikle üstünde durulan genel 
hususlardan biridir. Ama Çankırı Yaren Meclisinde bu 
özellikleri gösteren, daha çok bu tür davranış 
özelliklerini kendinde ve kişiliğinde toplamış, kendisi 
kazanan ve kendisi harcayabilen yarellierin oluşturduğu 
bir ocaktır. Ahllikte verilen bu öğreti meslek icrası 
olarak aldığı terbiyenin bir parçasıdır. 

Hem zaten başından buyana dikkat edilmeyen bu 
durumun özeti gibi olan şu durumu iyi tespit etmek 
gerekir. NeYaren Meclisi bir zaviyedir ve onun işlevini 
yürütür, ne de zaviyeler bir yaren ocağıdır ve onun 
işlevini yürütür. Bunların biri diğerine 
karıştırılmamalıdır. Buıı1ar zaten ayrı ayrı kuruluşlardır. 
İrtibatları, döneminde ahlliğin bütün sosyal hayatı 
kapsamış olması ve sosyal hayatı örtmesinden 
kaynaklanan bir durum söz konusudur. Tıpkı İslam 
Dininin esaslarının hepsini kapladığı ve Türk inanç 
sistemi içinde sürüp gelen kültürünün de bu esaslar 
içinde yerini alarak her yönüyle hayata sokulduğu gibi. 
Onun için de, Yilren Meclisleri'ne taşınmış olan alıntılar 
ve uygulamaya sokulan öğretiler tabi ki vardır. Fakat 
yukarıdan bu yana aıı1atmaya çalıştığımız gibi "Yaren, 
Ahlliktir" demek çok yaıı1ış bir tutumdur. 

g) Çok önemli ve yaren ocaklan ile ahl teşkilatının 
kesin çizgileriyle birbirinden ayıran bir konu da, "Ahi, 
evlenmemiş, bekar ve sanat sahibi olan gençlerde 
diğerlerinin kendi aralarında bir topluluk meydana 
getirerek içlerinden seçtikleri kimseye denir. Bu 
topluluğa Fütüvve adı verilir... Bunlara Fityan 
(Gençler), önderlerine ise, daha önce de söylediğimiz 
gibi, Ahi (kardeş) adı verilir." ifadeleri ile Anadolu'daki 
Ahiliği Fütüvvet ile eş bir teşkilat olarak göründüğünü 
ortaya kaymaktadır"80 denilmektedir ki, bilineceği gibi 
yareıı1er için böyle bir ayırım söz konusu değildir. İşte 
tam burada biz de diyoruz ki, Yaren Teşkilatı bunlardan 
tamamen ayrı ve kendi felsefesini ve teşkilat yapısını 
oluştunnuş, bu teşkilat yapısı ve felsefe içerisinde 
uygulamasını yürüten bir meclistir. Yilren ocaklannın 
kuruluş ve işleyişieri göz önünde bul undurulduğunda bu 
durum açıkça görülür. 

h) Fütüvvet'in Anadolu'da aldığı şekil, İslam 
dünyasının diğer yerlerindeki şeklinden farklı bir 
mahiyet kazanarak Ahilik adı ile daha yumuşak, bütün 
hayatı kucaklayan bir mahlyet kazanmıştır. Ancak, 
inanç esasları, hayat felsefesi, İslam düşüncesi ve ahlak 
anlayışları hep bu fütüvvet namelerle şekillenmekte ve 
buıı1ar sayesinde de Ahilik, islam medeniyeri içinde 
geniş bir dünya görüşü kazanarak cihanşümul bir 
teşkilat hüviyetine bürünmüş oluyordu." 81 

Çankın'da yareıı1ikte de bu izler görülmesi ya da 
belirli kuraların bünyelerine alarak işlerlik 

kazandırılması olasıdır. Nasıl ki bazı kurallar Ahilikte 
kullanılıyor ve buna başka bir isim verilebilinip 
uygulamasını devam ettiriyorsa, Yaren Meclisi içinde 
ayııı durum söz konusudur. Ahilikte bazı kuralları 
Fütüvvet'ten alınış, ama kendi bünyesinde, kendine has 
özellik olduğu için Fütüvvet değildir diyeıı1er, Yaren 
Meclislerine gelince sohbet Ahilikte de var, öyleyse bu 
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TARİHİ YANSIMALARIYLA Y ARAN MECLiSi VE ARİLİK 

daAhiliktir mantığını nasıl kabullenebilir ler?!... . 
Yaran Ocaklannın sadece mahalleler bazında 

gelişmesi ile merkezde, sohbet boyutu ile .. de Çankın 
köylerinde uygulanabilirliği ile kalmıştır .. Ote yandan, 
her mahallede bir ocak kurulabilmesi ile sınırlı olması, 
aslında Yaren Ocağı'na katılan yareniere getirdiği 
külfetinden dolayıdır. Çünkü belli bir varlığı olmayan 
Yaren Ocağına giremez, girdiğinde de başta aile 
bütçesini sarsmamalıdır. 

4-Yiğit Başılık, Başağalık mıdır? ... 
Esnaf teşkilatı'ında Yiğitbaşılık vardır; Yaren 

Meclisi'nde ise Başağalık. Genelde bu ikisi biri diğerine 
kanştınlmaktadır. Ahllikte Yiğit Başı; "Her esnafın, her 
sene muharreminde aralarından birini yiğit başı intihap 
ederlerdi. Bunun vazifesi esnaf teşkilatına dikkat etmek, 
ustalar arasında münazaaya sebebiyet vermemek ve 
esrrafa ait etraftan gelecek mevaddi ibtidaiyi servetine 
ve işine göre taksim etmektir. Vaktinde dükkanlann 
kapatılmasını, ustalar arasında çıkacak niza'yı erkan 
ederekhalletmesi vb.dir. 

Halbuki Baş Ağalıkta, ne esnafla bir ilişki vardır, ne 
de esnafın başka yönleriyle. Günümüz Çankın'sında 
bilhassa köyleri gezenler, yaren başağası ile yiğit 
başılığın ayn ayn olduklarını açıkça göreceklerdir. 
Hatta yeri gelmişken, köyde yaşanan ve yaşatılan yiğit 
başılığın (Bakınız tarafıından ilk defa yazılan Zırzop 
Takımı makalesi), köy delikanlılannın birleşerek 
oluştuklarını görmeleri gerekir ki, bunun da yine ne 
Yaren Meclisindeki başağlıkla, ne de Allilikteki yiğit 
başılıkla bir alakası olmadığını göreceklerdir. (Gerçi bu 
husus da şimdiye kadar hiç kimse tarafından 
araştırılmamış ve yazın hayatına henüz 
kazandınlmamıştır.) Aynca köyde kurulan Yaren 
meclisleri ile alakaları olmadığı gibi, köyün 
yönetiminde yardımcı olmak üzere yapılanmışlar ve 
düğünlerde ve bayraınlarda gönüllü olarak kendilerini 
görevli hisseder ve ona göre hareket ederler. Buna 
karşın başağalar sadece kendi ocağı ile 
ilişkilendirilmiştir. Görev ve yetki sınırı kendi ocağı 
içinde biter. Toplum içinde saygınlık görmesi ise 
Çankın'da Yaren Meclisi'nden birilerinin çıkan olduğu 
için değil, sadece sosyal hayattaki davraruşlarda kesin 
çizgileri ile bir duruşlan olmasından kaynaklanmasnnn 
bilinmesinde de aynca yarar vardır. 

5- Ahllikte Ocak kavramı yoktur. Onlarda sadece 
sohbet kavramı üzerinde durulur. Sohbet ile de neyin 
kastedildiğini başından bu yana anlatmaya çalıştık. 
Ocak kavramı Çankın Yaren Meclisinde çok öneınlidir. 
Günümüz ocaklarında bile -eski gücünü kaybetmesine 
rağmen- hala ocağa önem verilir ve hala adı ocak 
yakınadır. Günümüz yaren ocaklarında gerçek ocağın, 
yani şöminenin yakılması mümkün olmadı halde, bunu 
temsilen ışıklandırarak ve ya mum yakılarak, simgesel 
de olsa ocağın yakıldığı yaşatılmaya çalışılmaktadır. Bu 
ocak kelimesin verilen önemden değil, gerçek hayatta 
ocağın anlamı üzerinde durularak ocak yakmanın önemi 
üzerinde durulmasındandır. Çünkü Çankın Yaren 
Meclisi'nde ocak hayatı, devletin varlığının bir 
simgesidir, her yaren ocağı yakıldığında bunu simgesel 

de olsa yaşatılmaktadır ve gereken önemi verip, gereken 
saygıyı göstermektedir ler. 

Aleviler, Bektaşiler veYaren meclisi 

Her ne kadar "Yaren Meclisleri; erkeklere mahsus" 
olsa da "Aleviler ve Bektaşiler arasında yapılan "Nasip 
Alma Meydanz "nda (özet olarak alırsak); "Açışı güzel 
sesli bir kadın okuyucu yapar. Nesiıni'den bir nefes 
okunur. Bitiminde, gözler kapıya dikilerek beklenir. Bu 
sırada dışandan içeriye çoğu kez beş kişiden oluşan bir 
topluluk girer. Önde yaşlı ve sakallı bir kişi, arkasında 
sağında kız, solunda erkek olmak üzere iki kişi daha, en 
arkada da iki tane daha genç gelir. Bunlar da solda kız, 
sağda ise erkek olarak dizilmişlerdir... Dede, çifti 
ellerinden tutarak yönetici dedenin önüne getirir. Diz 
çökerler, dede bunların kulağına eğilerek bir şeyler 
söyler, fakat bu söylenen söz toplulukça duyulacak 
şekilde yapılır. "Elinize, dilinize, beZinize sahip 
olacağımza and iç er misiniz? Yalan söylerseniz nunmuz 
sönsün mü?" "Sönsün ". 82 

Burada verildiği gibi bu Alevi ve Bektaşi töreninde de 
eline, beline, diline sahip olma sözleriyle Yaren 
Meclislerinde öneınle üzeride durolan bu sözlerin 
benimsendiğini, sosyal hayatta kullanıldığını 
görüyoruz. Peki Yaren Meclisleri'ni Alıilikle 
bağdaştıran, ya da onun bir uzantısı gibi gösterenler, 
buradaki uygulamada olduğu gibi, bunları 
gömemezlikten mi geliyorlar acaba?!. 

Kaldı ki, cem evlerinin meydan düzenlenmesi, Yaren 
Meclislerinde ocak yakılan yaren evlerinin salon düzeni 
ve oturum alanlan da büyük benzerlik içindedir. 

Yine genelde eski Çankın Yaren Meclislerinde 12 
telli meydan s azının; çalındığından herkes hemfikir dir; 
"Bektaşi tarikinde "Nefes" okurken "ayin cemlerde" ve 
"Semah" yapılırken on iki telli saz çalınırdı. "Başka 
tarikierde "ilahi cuınlıur, durak, N a't,' gazel okunursa da 
s az çalınmazdı, yalnız N ay çalan varsa iştirak 
edebilirdi." 83 

Öte yandan daha sonra girse bile, şu anda başağanın 
ve küçük başağanın Ünlerine yakılan muınlar vardır ki, 
yine buda bu ceınlerde yakılan üç mumun sayısı ile 
aynen birbirini tutmaktadır. Yine son zamanlarda çıkan 
bazı kitaplarda yemek duasına bakıldığında (ki bu da 
işaret edildiği gibi son birkaç yıldır söz konusudur, daha 
öncesinde Çankın'da okunan yemek dualan farklıdır) 
ona keza. Bunun izahnn yapan bir kimseye de 
rastlamadık doğrusu. Buraya gelince etkilenme, 
öbürüne gelince "yaran, yani ahilik" diye 
başlayacaksnnz, bu bence çifte standarttan başka bir şey 
olmasa gerek. Eline kalemi alanın bir yerlere 
dayandırmaya çalıştığı Yaren Meclisi, Çankın'da 

kendine has, diğer benzerleriyle birleştiği yönler 
olmasına karşın, çoğıınlukla aynidığı yönleri de 
bulunan orijinalliğiyle günümüze kadar gelebilmeyi 
başarmış bir kültür öğesidir. 

Yaren Meclisi'nde Ocak Teşekkülü ve Ahilik 

B * Çankırı Araştırmaları Dergisi * 



1 

1' 

\! 

1 

Sadık SOFTA 

"Ocak" denince ilk akla gelen şey, bir evin aile 
fertlerinin toplandığı yer. O ailenin temelinin, varlığının 
temsili ve simgesidir. O ailenin varlığını ve sosyal 
statüsünü simgeler. En yakın anlamı budur. Bunun 
dışında o evin, o ailenin varlığını koruduğıınu ve 
yaşantısını sürdürdüğünü simgeleyen ateşin yakılması, 
"bacanın tütmesi" ya da "tüttürülmesi" gelir. Bu o evin 
ateş yanan yeri olan ocağın, gerçekten canlı 
tutulmasıdır. Ocakta ateş yakılacak, bacadan duman 
çıkacaktır ki, o ailenin varlığı sosyal çevre içinde halen 
yaşamaya devam ettiği anlaşılsın. 

Ocak, evi, aileyi ve genelde ailenin reisi olan 
kimseleri bire bir temsil eder. Halk dilinde sürekli 
söylenen "Ocağı sönmek" sözü bu anlamı 
kapsamaktadır. Bir ailenin yıkılışını, hatta yok oluşunu 
verir bu söylem. Bu bakırnlardan bakıldığı zaman, 
ailenin reisi olan babaya bir şey olduğunda, "ocağı 
yıkıldı", "ocağı söndü", "ocağı kapandı" gibi deyimler 
girer devreye. Bu söylemlerin anlamını ise Anadolu'da 
bilmeyen yoktur. Öte yandan aile reisinin yerini genelde 
erkekler almaktadır. Bu durumda da yine tek erkek 
çocuğu olan bir ailede o çocuğun başına bir kaza gelse 
yine aynı şekilde "ocağı söndü" deyimi kullamlır ki, 
bunun anlamı da yine aile reisinin yerini alacak olan 
kimsenin kalmadığı onun için de son kalan fertten sonra 
o "ocağın tütmeyeceği anlamını taşımaktadır. Çünkü 
babanın ocağını yalnızca erkek evlat tüttürecektir. Onun 
da ölmesi ile o ailenin "ocağının devamlılığı" tehlikeye 
girmiş demektir. 

Yaren Meclisi'nde ocak, meclisin aktivitesini ve 
varlığını simgeleyen bir durum arzeder. Yaren teşkilatı 
ocak üzerine kurularak icraatım sürdürür. Yukarıdan 
beri sıraladığımız ocak kavramı, bir erkek teşkilatı olan 
yarene de direk isim olarak girer. "Ocak yakmak deyimi 
biraz da bu durumu açığa çıkarır. Ocağın yakılması o 
icraatı yapanların da varlığına işaret olarak algılamak 
gerekmektedir. Bu güne kadar kimsenin üstünde 
durmadığı bu konu aslında ayrıca incelmemeye değer. 

Her yıl yarenierin bir araya toplanarak, o sene için 
birlikte bulunmaya karar verdiklerinde ve etkinliklerini 
sürdürdükleri topluluğun adı yaren ocağıdır. Yarenierin 
kendilerine sıra geldiğinde, yarenierin masraflarını 
üstlenerek kendilerine gelen sırayı ifa etmelerinde ise 
"ocak yakma" deyimini kullanırlar. Yarende her hafta 
bir ocak yakılır ve her hafta ocak yakan sayısı 
değişmektedir. Sıra kime geldi ise, yakılan ocağın 
bitimine yakın, "Arap Verme" adı altında bir hafta 
sonraki ocak yakacak yarenler belirlenir ve bir haftaki 
ocağı bu belirlenen zatlar yakar. Bu bütün yarenler ocak 
yakasıya kadar sürer. Bir yıl içinde gerçekleştirilen 
yaren ocaklarında ikinci bir defa sıranın aynı yarana 
gelmesi söz konusu değildir. En son başağanın ocak 
yakmasıyla zaten o sene kurulan yaren ocağı son bu1ur. 
Ama bütün yarenler ocak yakarak, kendini ve meclisi 
temsil eden ocağı bir gün de olsa yakmışlardır ve kendi 
kişilik ve kimlikleriyle bunu sirngelemişlerdir. Öte 
yandan "Oğuz beylerinin toplantıları Oğuz töresince 
olurdu. Her tören bir boy beyinin atağında yapılırdı: 
Hanlar hanın otağındaki toplantı, hepsinden görkemli 

olurdu. Dede Korkut'un belirttiği gibi, tepe gibi et 
yığılır, göller gibi kımız sağılır, azanlar gelir kopuz 
çalar. Boy boylanır, soy soylanırdı. O günkü hanlar 
hammız, bu günkü "Başağa" yerine geçmektedir. 

Hak ve adalet ölçülerinden ayrılmadıkça Başağa, 
yaran meclisinde her şeye hakimdir.Mecliste ikinci 
kuvvet "Küçük Başağa" dır." 84 

"Yaran'ın her ne kadar Alıilikle bağıntılı olarak 
Anadolu'da ortaya çıktığı söylenmekte ise de, bu 
kurumun Orta Asya Türk Kültürünün göçler yoluyla 
Anadolu'ya gelmiş bir uzantısı olduğu görüşüne daha 
fazla katılıyoruz. Nitekim bugün Uygur Türklerinde bu 
kurumun varlığını araştırmalardan öğreniyoruz. (Turdi, 
1982) 

Bir araştırıcı, bugün Uygurlarda bu geleneği 
anlatırken, "Uygur ların olduğu yerde meşrep de vardır" 
denildiğini söylüyor. Meşrep, türkü, müzik, halk 
dansları ve her çeşit halk oyunları ile halkın gelenek 
göreneklerinin birleştiği bir çeşit eğlence şeklidir. 
Meşrep İslamiyet'le beraber gelmiş Arapça bir 
kelimedir. Meşrep olarak halk diline girmiştir. " 85 

Yaranın teşekkülünde direk "ocak yakma deyimine 
yer verildiği halde, baştan buyana incelemeye ve 
karşılaştırmaya çalıştığımız ahilik teşkilatında bu terim 
yoktur. Onlar yaren evlerinde gerçekleştirilen yaren 
ocaklarına karşın, zaviyelerde varlığını ve faaliyetlerini 
sürdürürler. Şunu da unutmamak lazımdır ki, önceleri 
Yaren Meclisi diye arnlan Yaren Ocaklan, son 
zamanlarda tamamen sohbet adı ile amlır olmuş ve 
hangi kaynağa el atılsa, Yaren Sohbeti, Ahilik ismiyle 
birleştirilmiştir. Bu yüzeysel bir bakış açısından başka 
bir şey olamaz. 

Yaren Evleri 

A-Eski YilrenEvleri 

Çankın'da yaren evlerinin köklü bir geleneği vardır. 
Yaren evleri, Çankın mimari yapısına tesir etmiŞtir. Bu 
konuyu Hacı Şeyhoğlu şöyle anlatıyor: "Türk evlerinde 
bu gibi içtimalar için yapılmış mustatil şeklinde odalar 
bulunurdu. Bu mustatilin küçük dıl'ında davlumbazlı 
ocak bulunurdu. Mustatilin büyük dıl'ından biri sedirle 
döşenir, mukabil dıl'ının msfı bir ayak merdvenle çıkılan 
odamsı bir safaya açık bulunurdu. Bu yere "şahniçi" 
derlerdi ki "şehnişin" demektir. Burada çalgıcılar, güzel 
sesli hanendeler otururdu. Her evde böyle geniş oda 
şehnişin olmadığından sohbet evleri ayrı olurdu her 
evde sohbet yapılmazdı. Ziyafet sırası kendisine gelen 
"ocak sahibi"nin bu teşkilatı haiz evi yoksa böyle vei 
olanlara yamak verilirdi. Eğer ikisinin de yoksa 
akrabalarından veyahut komşularından birinin evi varsa 
o evde yaparlardı. 

Bugün Çankın'da bu teşkilatı havi birkaç üz ev vardır. 
Ekseriya zemin kat tercih edilmiştir." 86 Çünkü, 
" ... uluların ve tamnmış kişilerin evlerinin üst katındaki 
köşkler, özel yerlerdir. Demek istediğim bunlara büyük, 
küçük, bey, yoksul, hatta hükümdar ve vezir, izinsiz ve 
destursuz giremez. Bunların özel yerler olduklan kabul 
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edilmiştir." 87 "Bu odalarm ufak bir koridordan (kapı 
aralığı) girerek birkaç adım gideri şahıs sağa dönmek 
sureti ile vaziyeti değiştirmek mecburiyerine kalır, 
ocağın sağ ve sol tarafında iki köşe bulunur. Sağ köşe 
büyük başağa ya, sol köşe küçük başağaya aittir. 

Ocak gecesi ev gayet süslü ve miktarı evvelce tespit 
edilen adet üzerine Iambalar yanar ki her halde yirmi, 
otuzdan aşağı lamba olmaz. Çünkü oda gayet aydınlık 
olmalıdır. Köşeler bağanın oturması için (sevai kutnu) 
minderlerden birbirinin üzerine iki, üç minder koymak 
adetti. Ocağın üzerinde "şerbetliğe" gayet müzeyyen 
Iambalar ve bunun karşısına tesadüf eden methal 
üzerindeki ikinci şerbetliğe de bir iki lamba, yapılmış 
sıgara ve sıgara ateşi mangalı konurdu. Yaranın 
birbirinden sıgara yakması, kibrit alması menınudu. 
Sıgara içenleri ocak sahipleri ve çavuş daimi surette 
gözetir, pek az fasılalarla sıgara ita ederler ve küçük el 
mangallarını getirerek sıgarasını yakarlar dı." 88 

"Sohbet Çankırı'da mutlaka bu hususi odasında 
yapılır. Halen Çankırı'da sohbet odasına malik birçok ev 
mevcuttur. Bu odanın özel bir planı ve formu vardır. 
Sohbet odasına darca bir koridordan "kapı aralığı"ndan 
geçilerek girilir, bu oda müstatil şekilde uzunca büyük 
bir salon halindedir. Sohbet odasındaki girilen kapının 
tam karşısında "Ocak" bulunur, ocak üstünde 
"şerbetlik" denen bir yer vardır, buraya süslü, güzel 
lambalar konur, ocağın tam karşısında, koridorun 
solunda ikinci bir şerhetlik vardır ki buraya da, lamba, 
sigara ve içinde sigara ateşi bulunan ufak manga! konur. 
M ustatil sohbet odasının sağında bir hasarnakla çıkılan, 
Şahinçi Şehnişin denilen, içinde makatlar bulunan 
hususi bir mahvel vardır ki burası çalgı takımı içindir. 
Mustatilin sol dil'i sedirlerle döşenir, üst tarafında birçok 
lamba, süslü sahan vesairenin konulabileceği hususi bir 
yer bulunur. Ben bu odalardan birini Hacışeyhoğlu 
Ahmet Kemal'in delaletiyle gezip gördüm, bu bir netise 
idi. Muhakkak ki Türk, içten güzelliği ve güzeli seven 
bir millettir. İnce zevkli bir ev sahibi sohbet odasının 
tavanındaki işçiliği beğenmediğinden bozdurup tekrar 
yaptırmıştır. Eski Çankırılılar sohbet odalarının inşasına 
çok önem vermişlerdir. Toplantı yerinin bu derece önem 
verildiğine Anadolu'da kırktan fazla vilayet gezip 
görmüş olan ben hiçbir yerde şahit olmadım. Sohbet 
odası zevk ve sanatla inşa edildiği gibi onun içinde 
yapılan sohbette de tam bir zevk ve sanat havası 
hakimdir. Sohbet odasında birden yirmi otuz ve daha 
fazla lamba yanar, oda gözleri kamaştıran bir aydınlık 
içidedir. "KerametnameiAhi Evran'da buzatın 120 000 
çerağı yandığı mezkfırdur... Sohbet odası göze hitap 
eden zengin çeşitli unsurları havi plastik güzelliğe haiz 
bir opera sahnesini ve dekoru halindedir. Türk halkı 
burada, bu zengin güzellik içinde bedii ihtiyaçlarını 
giderir, sohbet bedii ihtiyaçları da karşılayan içtimai bir 
müessesedir." 89 

B- Günümüzde Yilren Evleri 

"Ocak yakılacak evler, önceleri Çankırı'da sayısı 
hayli fazla olan özel yapılmış evlerde yapılırmış, ocak 

yakacak yaranlardan birinin evinin bu şekilde özel 
yapılmış olması yeterli olurmuş, eğer kendilerine ait 
böyle bir evi yoksa eş, dost ve arkadaşlanndan birinin 
evine de ocak yakarlarmış. Ancak günümüzde böyle 
evleri bulmak çok zor hatta imkansız hale gelmiştir. 
Köylerde köy odalarında şehir merkezlerinde ise özel 
büyük salonlarda yapılır hale gelmiştir. Ocak yakılacak 
yerlerde tuvalet, mutfak ve yaran odası dışında bir de 
IDisafirlerin o turacağı bir oda bulunınası zorunludur. 

Yaran odasının duvarları ve yerleri halı ile kaplıdır. 
Dışarı penceresi varsa bile kapalı bulundurulur. Girişte 
odanın tam karşı ortasında temsili de olsa bir ocak 
bulunur. Bu ocağın sağ tarafı Büyükbaşağa'ya sol tarafı 
ise Küçükbaşağa'ya aittir. Ocak bulunmayan 
mekanlarda ocak yakılıyar ise Büyük ve 
Küçükbaşağaların bir adım önlerinde ayaklı 
şam danlardan ocak boyunca yanan murıılarla sembolize 
edilir. 

Yaran odasının üç tarafında sedir veya divanlar 
yerleştirilir. Bunlann üzerine şilte, minder veya 
günümüzde olduğu gibi sünger yataklar konulur. 
Üzerlerine gene halılar döşenir. Yaslanılacak kısırnlara 
da bindallı işlemeli veya halı kaplamalı hasır yastıklar 
konulur. 

Başağaların oturduğu yer diğer yaranlardan biraz 
daha yüksekçedir. Üst üste iki üç minder konulur ve 
yaslanılacak kısırnlara işlemeli büyük yastıklar takviye 
edilir. Odanın ve yaranın tertip ve düzeninden 
Küçükbaşağa sorumludur. Küçükbaşağa bütün 
yarandan önce bu eve gelir eksiklikleri varsa tamamlatır. 
S azendeler ise kapıya yakın ve rahat oturab ilecekleri bir 
şekilde oturtulurlar. Oturma düzeninde ise yarana 
uymazlar, fakat ay kın oturmazlar. "90 

Yaran 'ın Giyimi 
"Sohbetçiler sohbete en temiz, en güzel elbiseleriyle 

gelirler, her yer temizlik ve güzellik içindedir. "Ocak 
gürül gürül kızıl alevlerle yanar, yaranın sırmalı 
cepkenleri, ip ekli poşuları, pırıl pınl parlar. " 91 

"Ayakta beyaz yün çorap, pantolon yerine giyilen sim 
veya sırma işlemeli arka tarafı körüklü bir zıvga, üzerine 
içlikte denilen yakasız renkli gömlek, zıvga üzerine hele 
sanlan püskülleri bir taraftan sarkan uzun bir kuşak, 
buıılann üzeri ne giyilen sim veya sırma işlemeli cepken 
başa giyilen fes boyuna veya fes üzerine bağlanan 
po şu dan oluşmuştur. N e var ki günümüzde bu kıyafetleri 
temin etmek çok pahalı ve meşakketli olduğu için beyaz 
çorap, siyah pantolon beyaz gömlek, kırmızı kıravat 
renkli veya siyah yelek olan bir giyim tarzı 
uygulanmaktadır bu uygulamalar genelde Çankırı 
merkezde yenilen yaranlarda daha çok göze çarpar ve 
her yaranında içlik, cepken, zıvga, kuşak ve poşudan 
oluşan bir mahalli kıyafetide bulunur bu kıyafetleri özel 
gün ve gecelerde veya reis, küçükbaşağa, büyükbaşağa 
ocaklannda giyerler .Köylerde ve kazalarda yakılan 
yaran ocaklarında maddi imkansızlıklar nedeni ile 
malesef bu uygulama yapılamamaktadır ancak 
gönlümüz onlarında bu şekilde giyine bilmelerinden 
yanadır." 92 

11371 * Çanları A1·aştırmaları Dergisi* 



SadıkSOFTA 

Günümüz Yilren 'inde HaddiniAşmak 

Çankırı yaren ocakları dernekleşerek ikiye 
aynlnııştır. Yani iki demekli iki yaren ocağı vardır. 
Günümüz şartlannda bu doğal bir durum diye 
bakıyoruz. Aslında az bile, çünkü her mahallenin bir 
Yaren Meclisi olması ve her yıl ocak yakması 
gerekmektedir. Fakat yaren ocağını turizm şirketi gibi 
algılamak, ya da reklam metası gibi kullanmak, hem 
çizmeyi hem haddini aşmaktır. Diğer yandan yine aynı 
şekilde, yaren ocağını, Ahilik gibi algılamak da bir o 
kadar yanlışlıktır. 

Yaren ocağı, belki ahilik gelenek ve göreneklerinin 
içinde bazı uygulamalan bünyesinde barındırabilir ama, 
bu şed (kuşak) kuşanınaya kadar götürülürse büyük bir 
yanlışlığın altına inıza atılması demektir. Şu anda da bu 
yapılıyor ve yaren meclisinde kuşak bağlama törenleri 
düzenleniyor. 

Hiçbir Yaren Meclisi'nde Ahi Baba Vekili'nin 
başağalık yaptığı duyulmamıştır; velev ki öyle bile olsa 
bu Ahilik kurumunun başında bulunan zat tarafından 
tayin edilmiş ve onaylanarak getirilmiş değil, mutlaka 
kendi mahallesinde bulunan, çevresindeki insanlar 
tarafından seçilmiştir ve başağalık makamı olsun, küçük 
başağalık veya yaren kahyası (aslı reis) olsun Ahi 
liderlerince ne onaylamak için bir teşebbüste 
bulunulmuş, ne de böyle bir onay için başvurmak 
kimsenin aklına gelmiştir. Kaldı ki günümüzde Ahi 
Baba vekilinin yaptığı kuşak bağlama ve bir ustanın 
kimliğinin kabulü olan törenin Yaren Meclisine 
taşınmanın bir anlamı ve önemi yoktur. 

Yaren Meclisi'nin bir tek şekilde Ahllikle, ya da Ahi 
Baba vekiliyle ilgisi olur ki o da direk bir ilgi değil, 
çıkınaza girilen bir durum için bir büyüğün görüşünü 
almaktan öteye gitmez. Zaten bu davranış da Ahllikle, 
Yaran Meclislerinin birbirleri ile alakası olmadığının 
çok açık bir başka delilidir. Bu durumu yine 
Hacışeyhoğlu'nun tespitinde görüyoruz. 

"Yaren Meclisi'nde başağalar yolsuz olursa, o Yaren 
Meclisi çok güç duruma düşerdi. Haklarında dava açılır, 
bu davayı yarenler kendi aralannda reis olmadan
hallederdi. "Eğer yarenin hükmüne baş ağlar itiraz 
ederse o sırada memlekette kaç tane yaren varsa 
bunların en yaşlı büyük başağanın mahkUm başağalar 
yarenin haksızlığından dava ederlerdi (böyle davalarda 
baş ağaların ikisinin de mahkUm olması şarttı). Yalnız 
küçük başağa ise büyük baş ağa, büyük başağa ise, küçük 
başağa harice duyurmaksızın davayı hallederdi. Dava 
olunan baş ağa ne kadar o sene mevcut sohbet varsa 
onların büyük ve küçük baş ağalarını bir yere toplar; 
mesela on sohbet varsa yirmi baş ağa bir yerde 
toplandıktan sonra, mahkUm baş ağaların yarenine 
haber gönderirlerdi. Onlardan davacılada beraber yedi, 
sekiz yarende samiin sıfatı ile beklerdi. MahkUm baş 
ağalar dertlerini yeni heyete arz eder; onlarda tetkik ve 
yaren yolsuz ise yarenin umumi, yaren haklı ise baş 
ağalan yolsuz çıkarır "erkan" ederlerdi. Bu erkanı 
mahkUm baş ağalar kabul ederler ise taraflardan vekil 

gönderirler; bu vekillerin taahhütleri ile yarenin yeniden 
hükmedeceği cezayı gelecek ocağa kadar yerine 
getirirler; sonra sohbetteki mevkilerine geçer, 
otururlardı. Müşterek baş ağalar verdiği hükmü kabul 
etmezler ise esnaf teşkilatının reisi olan beynelhalk (ahil 
baba) denilen ahi babaya müracaat ederlerdi. Ahi 
babanın verdiği hüküm kati ve bu hükmü de ya "yollu" 
yahut 'yolsuz"dan ibaret olurdu. Çünkü ceza tayini 
hakkı yarene aitti." 93 Bu son cümle Yaran Meclisi ile 
Ahilik Kurumunun ilgisizliğini ortaya koyma 
noktasında çok önemlidir ve Yaran Meclisi ile Ahilik 
arasında bağ kurarak, bu meclisiAhilik gibi göstereniere 
de büyük bir cevaptır. AslındaYaran Meclisi'ndeki bu 
olay da göstermektedir ki, Çankın Yaran Meclisleri 
hiçbir kurum ve kuruluşla bir bağ oluşturmaz, buna 
Ahilik de dahildir. Buradaki son cümleye dikkat 
çekerek, ahi babanın bir büyük olarak görüşünün 
alınmasından başka bir bağ bulunmadığını da 
hatırlatmak isteriz. Kaldı ki, Hacı Şeyhoğlu Hasan, "Ahi 
Baba Vekilleri"nden bahsederken, "Vekiller bazen 
hükümet siyasetine de kanşırlardı." 94 demektedir. Oysa 
ki, Yaran Meclisi'nin kuruluş aşamasından bitimine 
kadar hiçbir safhasında böyle bir şey görülmez, 
görülmesi mümkün değildir. Hatta bu durum Yaran 
Meclisi'nin ruhuna da ters düşen bir durumdur. Yaran 
Meclisleri, hayata insan hazırlar. O meclislerde 
yetişenler değil devletin işlerine kanşmak, kendi ocak 
efradının yaniışı olmadığı müddetçe kişilere de 
müdahalede bulunmaz ve sosyal hayatta insanlara 
hizmet edebilecek, kibirden ve diğer hasletlerden 
annmış birer vatandaş olarak hazırlanmasından yana bir 
tutunı, davranış ve eğitim vermek amacına yönelmiştir. 
Bu insanlar her zaman da devletin yanında olmuştur. 

Sonuç olarak Ahmet Kemal Üçok'un şu; "Bilir 
misiniz: Anadolu'nun Ahilerden kalma en güzel esnaf 
teşkilatı en son tekamülüne bu Çankın'da kavuşmuş ve 
(30) yıl evveline kadar da burada yaşamıştır."95 Sözleri 
de gösteriyor ki, Üçok'un tespitine göre 1919 yılından 
itibaren, yani Osmanlı İmparatorluğu ile birlikte Ahilik 
kurumunun yaşantısı da bitmiştir. Halbuki Yaran 
Meclisi varlığını hala sürdürüyor. Bilmem bunun daha 
başka bir izah yolu var mıdır? .. 

Yaren Meclisi ve Sıra Geceleri 

Ferfene 1 Erfene 1 Arifane 1 

Çankırı'da her sene sonbahar geldiğinde işler bitmiş, 
düğünler ve sohbetler başlamış olur. Sohbet, eğlence ve 
diğer toplantıların pek çoğunun mevsimi kış 
mevsiınidir. Çankırı'nın her mahallinde görülecek 
yegane şey, kendi çevresi ve intkanlan çerçevesinde 
erfene adıyla sıra gecelerine, sohbetlere ve eğlencelere 
rahatça yer ayırarak gerekli zemini bulması dır. 

Çankırı geneline baktığımızda, sohbetlerin önemli 
bir yeri ve özel bir statüsü olduğunu yakmen görürüz. 
Sohbetler bilhassa köy odalarında önemli bir yer tutardı. 
Belli yaş grubunun bu sohbetleri devam ettirdiği kış 
günleri boyunca, üç aylık süre zarfında, hem köyde, hem 

* Çankm Araştırmaları Dergisi * B 



TARİHİ YANSIMALARlYLA Y ARAN MECLiSi VE AHiLiK 

de şehir merkezi ve kasabalarda "Yiiren Sohbet/eri" 
olarak devam eder. Yaren sohbetleri genel olarak, dıiha 
çok gençleri hayata hazırlamak, onlann zor şartlarda 
bile dayanıklılık gösterecek, çabucak öfkeye 
kapılmayacak yönlerini geliştirirken, diğer yandan da 
sosyal hayatta birlik, beraberlik ve dayanışma içinde 
hayatın üstesinden daha kolay gelinebileceğini ve 
insanlara mutluluk verecek görevleri yapmaktan, 
mutluluk duymalanm sağlayacak bir yapı kazandırmak 
amaçlanm kapsar. 

Çankın'da sohbet sözü Yaren'le eş anlamlı olarak 
kullanılmaya başlanmıştır. Her ne kadar sohbet denince 
Yaren ocağı akla gelirse de, sohbetin de bir ayrıcalığı 
vardır. Yaren dışında normal olarak sohbetten 
bahsetmek istiyoruz. Yani birkaç kişinin karşılıklı 
konuşmaları ile bütün dertlere çare bulunan, hatta 
bulundukları çevrede hayata yön veren sohbetlerden 
bahsetmeden geçmek olmazdı. 

Sohbetin bir tatlılığı ve sosyal yönü vardır. 
Muhabbetle edilir. Çankın insanı, sohbet aşığıdır. Pek 
çok yörede bulunmayan köy odaları Çankın'da hala 
önemli rnekaniann başında gelir. Bu mekanlar ya köyün 
ortak malıdır ve işletilmesini bütün köylü üstlenir, ya da 
köyde hali vakti yerinde olanlar kendi özel odalanm 
açmıştır ve bütün giderlerini de kendisi karşılamaktadır. 

Günümüz şartianna uygun olarak köy odalarının 
yenilenerek, eskilerin yerine yenilerini yapıldığını 
gözlemliyoruz. Bu da hala bu yapılann aktif ve önemli 
bir işlevi yürütmeye devam ettiğinin, ya da devam 
ettirililiğinin açık bir göstergesidir. 

İşlevleri ise verilen önemin haklılığını ispatlar 
kalitededir. Köyün önemli meseleleri burada görüşülür. 
Düğünlerin belli boyutlannda devreye girer. Köyde 
bulunanların boş zamanlannda köyle ilgili meselelere 
yer verilir. Köyle ilgili yeni fıkirler bu sohbetlerde 
ortaya atılır. Yeni uygulamalar, teklif edilen fikirterin 
kabul görmesiyle hayat bulur. Fakirin, fukaranın 
dertlerine çareler burada çözüme kavuşur. Köy sakinleri 
arasında bir olumsuzluk mu var? Hemen köyün yaşlıları 
burada problemi masaya yatırmaya vesile olur ve 
kökünden hal yoluna gidilir. Daha da önemlisi günlük 
hal, ha tır ve durum burada dile gelir. 

Köye misafir geldiğinde, hemen sıra olayı çalıştırılır. 
Gelen misafirin durumuna göre sıradaki ailelere haber 
verilir. Kaç aileye haber verildi ise, o öğünü hazırlar ve 
ınİsafirlerin öncelikle karnı doyurulur. Bunun için köy 
bekçileri 1 korucular görevlendirilmiştir. Yatacak yerleri 
de aynı şekilde, gelen misafire yatak yeterli ise odanın 
kendi imkanları ile yetinilir. Yok yeterli imkana sahip 
değilse, o zaman da devreye sıradaki evler girer ve 
gerekli yatak - yorgan ihtiyacına kendi imkanlarıyla 
takviyede bulunurlar. Ayrıca gelen misafir gece yatma 
saatine kadar yalnız bırakılmaz. Ona dostluk gösterilir. 
Köye geliş sebebi sorularak durumuna göre hareket 
edilir. 

İşte böyle güzel ve önemli görevi üstlenen köy 
odaları, başka önemli bir görevi daha yerine getirir. Tabii 
ki, bu da sohbettir. İstisnasız her gün açıktır. Kış 
günlerinin o çekilmez soğuk havalanm, sıcacık sohbet 

ortamlarıyla karşılarlar. Yanlış hatırlamıyorsam, 
Yapraklı İlçesi'ninAşağıöz Köyü'nde, köy odası sıcacık 
bir aile özelliği de gösteriyordu. Köylülerle odaya 
oturup sohbet ederken, köy odasının fonksiyonunun ne 
olduğunu sorduğumda, düğünlerde, bayramlarda ve 
misafir gelişlerinde burasının etkin halde çalıştığını dile 
getirdiler. Bunun yamnda bir şey daha söylediler ki o da, 
köyün erkeklerinin öğün yemeklerini odada hep birlikte 
yemeleriydi. Herkes köy odasında toplanıyor ve vakit 
yemekleri bile köy odasına geliyordu. 

Köylerde bu durum hala yaşamaktadır. Fakat şehirde, 
bunu görmek zaten olası değil. Ama orada da gençlerin 
olsun, yaşlıların olsun kendi hallerinde toplanacağı 
mekanlar mutlaka bulunur. Gerekli altyapıyı kendileri 
oluştıırurlar. İşte Yaren kuruluşu da bu birliktelik anında 
gelen tekliflerle can bulur. Öyle denildiği gibi haydi bu 
akşam toplanalım, yaren kuralım şeklinde bir gelişme 
değildir. Günlük sohbet toplantılarının birinde bu sene 
yaren kurulacak, ocak yakılacak mı diye bir soru ortaya 
atan gençlerden birisi de olabilir. Bir iki kişi buna gönül 
vererek, yürekten arzuluyor da olabilir. Bu meramları 
dile gelince, o sene ocak yakabileceklerin kimler olduğu 
gözden geçirilir. Daha sonra tespit edilen birkaç isime 
konu açılır. Kabul edenlerin ve etmeyenlerin tespitinden 
sonra o sene "ocak yakmaya" karar verilir. Başağa, 
küçük başağa diğerlerinin tespiti ve belirlenip iş ciddiye 
bindi mi hemen bir toplantı yapılır ki, işte Yarenin ilk 
toplantısı burada yapılır ve bu ilk toplantı da diğer 
zamanlardaki gibi bir toplantıdır. Yarenle ilgili bilgi 
verenlerin "erfene,96 ferfene" dedikleri toplantı budur. 
Diğer yandan masraflı sohbet toplantılarının tümü 
"ferfenedir" ve yaygın sohbetlerdendir. 

Anadolu'da "erfe:i:ıe", "ferfene" ve "arif'ane" yaygın 
olarak bilinen ve yskiden bu yana uygulana gelen 
göreneklerdendir. Sıra gezme97 denildiği de biliniyor. Bu 
tür etkinlikler daha çok yaş gurubu, akraba grubu, hatta 
bazan büyüklerle küçüklerin karıştığı, masraflanm ise 
büyüklerin üstlendiği sohbetler olarak da yapılmaktadır. 
Bu durum daha Çok, komşuluk ilişkilerinde ve 
bayramlarda olduğu gibi uzak yerlerden akrabalann bir 
arada bulunduğu günlerde daha çok sık görülür. 

Ferfenede," Önce sohbetler ve şakalaşmalar başlar. 
Meziyetlerine göre katılımcılarca türküler söylenir, 
taklitler yapılır, oyunlar oynamr ve çok çeşitli 
tekerlerneler söylenir. Bilmeceler sorulur, fıkralar 
anlatılır ve sınırsızca şakalar yapılır. Bu arada yenilir, 
içilir, orta oyunları oynanır. Yemek çeşitleri genel 
olarak: Et, pilav, komposto, baklava, börek, kuru 
fasulye, bamya gibi yemeklerdir ... " 98 

Fakat Yaran Meclisi bunlardan ayrı tutulur ve bunun 
özelliği başkadır. Çünkü Yaran Meclisi belli bir disiplin 
içinde yapılmakta, belli bir kuralı ve uygulaması 
bulunmaktadır. Onun için genelde ayrı tutulur. Zaman 
zaman Çankın'da Yaren Meclislerine sıra gözüyle 
bakıp, öyle değerlendirenler de vardır. Bunlar daha çok 
Yaranda ocak yakan kimselerin sıra ile ocakta yapılan 
masrafları üstenınesini dikkate alarak bu fikri 
benimsemektedirler. 

"Arif'an e 99 sohbetlerde, demek istediğim, kişi başına 
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para toplayıp yapılan toplantılarda, herkese: "Verdiğin 
para kadar konuş" denilınesi, aşağı sınıf insaniarına 
özgüdür. Bu, insanın değerini bilenler yanında ne 
geçerlidir, ne de konuşulur. Çünkü her yerde sözü 
diıılenen ve başta bulunan insanın saygı görmeiniş 
kimse varsa yanlış söyleıniştir. 

Yazarından: 

Bilgeleri, harifane yaratmaz; bunun aslı, bilgelere 
açıktır. 

He1*esin şam bir değildir; kişiye para şan vermez, 
k . .J 1 "100 
arueş. 

Cemil Demirsipahi, "Köçek" oyunlarından 
bahsederken; "Geçınişte ve bugün birçok yörede, içkili 
ziyafet ve yemeklerde, toplantılarda köçek oynatınak 
geleneği bulunmaktadır. Kırşehir, Konya, Nevşehir, 
Niğde, Antalya, Ankara, Çankırı, Çorum, Bolu 
yörelerinde aynen bu görenek yaşamaktadır. Bu 
yörelerde köçekler asıl eğlenen kişilerden uzakta bir 
köşede yer ve içerler, grubu eğlendirirler. Bilinen halk 
ezgileriyle oyunlar oynanır. Oyun araları uzun havalarla 
süslenmektedir ... Özel beceriler ayrıca sergilenir. Asıl 
masadaki eğlencelerden biri oyuna kalkarsa köçek 
hemen alam ona bırakmak zorundadır."101 der ve yilran 
dışında yapılan etkinliklere de dolaylı olarak yer verıniş 
olur. 

"Her sonbahar mevsiıni başlarında Çankın mahalle 
ve köylerinde yedi sekiz kişiden oluşan yaşlılar grubu 
aym yaştaki kişiler toplanırlar. Toplanma yerleri, 
köylerde köy odaları, merkez mahallelerde ise yilran 
evleri dir. Toplantıda sözü geçen kişilerden birisi, "Bu yıl 
ocak yakalım" ya da "Bu yıl yaren yiyelim", "Bu yıl 
sohbet yapalım" der ve kabul edildiğinde o günkü 
toplantıda yilren üyeleri seçilir. (Üçok, 1932) Büyük 
Başağa, Küçük Başağa bu toplantıda seçilir. Tabi daha 
önceden bunların seçiıni kararlaştırılır ve rızaları alınır." 102 

"Çankırı'da, "Yaren'in "Erfane" isimli ilk 
toplantısında (ön toplantı) bütün yıl boyunca yapılacak 
işler ve yenecek yemekierin bir ön konuşması yapılır. 
"Çavuş" ve "Çalgıcı" tutına da kararlaştırılır. Bunlar 
para ile tutulan kişilerdir. Yilrenden sayılmazlar. Bu 
geceye yaren olmayan katılmaz. Konuk kabul edilmez."~?;. 
Çünkü o günkü toplantı, Yaren Meclisi kurulmuştur ve 
ocak yakıldığında yapılacak işler ve davramşların 
konuşulması amacıyla o güne has yapılan bir toplantıdır. 
Bu cümleden hareketle erfeneyi sadece bu günle 
özdeşleştirip başka zaman yok sayanlar yamlmaktadır. 
Çankın'da da öteden beri bu tür sıra geceleri vardır. Bir 
türlü anlaşılınayan diğer konulardan biri de budur. 
Aslında Yaren Meclisi'ni anlatan Hacışeyhoğlu 
Hasan'ın verdiği bilgileri eksik aktarmasından 
kaynaklamyar da olabilir; ya da yorumda biraz farklı 
algılamada bir aksaklık var. Hacışeyhoğlu Hasan Bey, 
Yaren Meclisi'nin kuruluşunda (O sohbet diyor), İlk 
toplantıya "erfene" demektedir ve bu konuyla ilgili 
yazanlar hep bunu "Yaren Meclisi'nin kuruluşunda ilk 
toplantı" olarak anlamış ve öyle alımşlardır. Halbuki 
bunu daha açık seçik anlaşılınası için ben yine 
Hacışeyhoğlu'nun bir cümlesi ile açıklık getirmeye 
çalışayım: "Geçirdikleri bir hafta içerisinde yilrenden 
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birisi hata işleınişse mesela; "sarhoşluk, izinsiz erfeneye 
gitınek, ... " 104 Bu cümle açıkça Yilran Meclisi devam 
ederken bir yandan da bunun dışında erfenenin devam 
ettiğinin bir delili değil de nedir?!. Bu bir sıra gecesidir 
ve tamamen Yaren Meclislerinin dışındadır. İşte bir 
örnek: 

Sıra Ziyafet/eri: Yemesini içmesini, rahat oturup 
kaygusuz yaşamasını seven dedelerimizin eşleri, 
dostlan için ara sıra birçok masraflara girerek bindiler, 
kuzular doldurdukları devirlerin hayırlı lokmalarına da 
ara sıra bizlerde nail olduğumuz için dedelerimizin 
oldukça bahtiyar evlatlanyız.105 

Bir diğer hususta bu sıra geceleri hakkmda 
araştırmalar yapılırken köken olarak illa da bir yere 
getirip bağlanması gibi bir gelenek yürütülüyor. Zaten 
bu durum ya özellikler göz ardı edilerek, orijinal yönü 
belli olsa bile genelleştiriliyor -Çankırı Yaren 
Meclisi'nde olduğu gibi- ya da bütün özellikleri tutsa 
yada cüzi şekilde tutınasa bile götürülüp bir yere 
bağlamyor. 

Sonuç: Her yıl yarenierin bir araya toplanarak, o sene 
için birlikte bulunmaya karar verdiklerinde ve 
etkinliklerini sürdürdükleri topluluğun adı Yaran 
Meclisidir. Yarenierin kendilerine sıra geldiğinde, 
masraflarını üstlenerek kendilerine gelen sırayı ifa 
etinelerinde ise "ocak yakma" deyimini kullanırlar. 
Yilran Meclisinde her hafta bir ocak yakılır ve her hafta 
ocak yakan sayısı değişmektedir. Sıra kime geldi ise, 
yakılan ocağın bitiınine yakın, "Arap Verme" adı altında 
bir hafta sonraki ocak yakacak yareni er belirlenir ve bir 
haftaki ocağı bu belirlenen zatlar yakar. Bu bütün 
yarenler ocak yakasıya kadar sürer. Bir yıl içinde 
gerçekleştirilen yilren ocaklannda ikinci bir defa sıranın 
aym yarana gelmesi söz konusu değildir. En son 
başağanın ocak yakmasıyla zaten o sene kurulan yaren 
ocağı son bulur. Ama bütün yarenler ocak yakarak, 
kendini ve meclisi temsil eden ocağı bir gün de olsa 
yakmışlardır ve kendi kişilik ve kimlikleriyle· bunu 
simgelemişlerdir. Öte yandan "Oğuz beylerinin 
toplantılan Oğuz töresince olurdu. Her tören bir boy 
beyinin otağında yapılırdı: Hanlar harun otağındaki 
toplantı, hepsinden görkemli olurdu. Dede Korkut'un 
belirttiği gibi, tepe gibi et yığılır, göller gibi kımız 
sağılır, ozanlar gelir kopuz çalar. Boy boylanır, soy 
soylanırdı. O günkü hanlar hanırmz, bu günkü "Başağa" 
yerine geçmektedir. 

Hak ve adalet ölçülerinden ayrılmadıkça Başağa, 
yaran meclisinde her şeye hakimdir. Mecliste ikinci 
kuvvet "KüçükBaşağa"dır." 106 

"Yaran'ın her ne kadar Ahllikle bağıntılı olarak 
Anadolu'da ortaya çıktığı söylenmekte ise de, bu 
kurumun Orta Asya Türk Kültürünün göçler yoluyla 
Anadolu'ya gelıniş bir uzantısı olduğu görüşüne daha 
fazla katılıyoruz. Nitekim bugün Uygur Türklerinde bu 
kurumun varlığım araştırmalardan öğreniyoruz. (Turdi, 
1982) 

Bir araştıncı, bugün Uygurlarda bu geleneği 
anlatırken, ''Uygurların olduğu yerde meşrep de vardır" 
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denildiğini söylüyor. Meşrep, türkü, müzik, halk 
danslan ve her çeşit halk oyunlan ile halkın gelenek 
göreneklerinin birleştiği bir çeşit eğlence şeklidir. 
Meşrep İsHimiyet'le beraber gelmiş .Arapça bir 
kelimedir. Meşrep olarak halk diline girmiştir." 107 

Yaranın teşekkülünde direk "ocak yakma deyimine 
yer verildiği halde, baştan buyana incelemeye ve 
karşılaştırmaya çalıştığımız allilik teşkilatında bu terim 
yoktıır. Onlar yaren evlerinde gerçekleştirilen yaran 
ocaklarına karşın, zaviyelerde varlığını ve faaliyetlerini 
sürdürürler. Şunu da unutmamak lazımdır ki, önceleri 
Yaran Meclisi diye arnlan Yaren Ocaklan, son 
zamanlarda tamamen sohbet adı ile amlır olmuş ve 
hangi kaynağa el atılsa, Yaren Sohbeti, Allilik ismiyle 
birleştirilmiştir. Bu yüzeysel bir bakış açısından başka 
bir şey olamaz. Bu araştırma bu yönde bir ilk olma 
özelliğinin yanında, araştırmacılara yeni bir ufuk 
açaması umuduyla kaleme alınmıştır. 
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