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ÖZ
Türkiye’de yaşamakta olan somut olmayan kültürel mirasın unsurlarından biri de “barana” kültürüdür.
Genellikle gençler ve yetişkinler arasında sosyal dayanışmayı sağlayan ve temelde eğlenceye dayalı bir geleneksel kültür unsuru olan barana, Türkiye’nin farklı bölgelerinde aynı adla anılmakta, icra töreleri, sosyokültürel ortamı ve icra mekânları bakımından küçük farklılıklar göstermektedir. Onlarca yıldır özellikle sohbet
ve eğlence amaçlı icra edilen barana toplantıları günümüzde de, Türkiye’nin batısında yer alan Balıkesir ve
güneyinde bulunan Konya’da, kendine özgü kurallar çerçevesinde gerçekleştirilmektedir.
Araştırmamızın konusunu oluşturan Konya’da barana, dün olduğu gibi bugün de halka kapalı olarak
icra töresini uygulamakta, icrasını gerçekleştirirken de kendine özgü bir biçimde oluşturduğu kültürel ortam
ve kapalı mekânları tercih etmektedir. Yetişkinliğe adım atan gençlerin kurduğu her yeni barana, kendine
ait bir barana odası belirlemekte, yoksa yeni bir oda inşa ettirmektedir. Bireylerindeki yaşlanma, ölüm ya
da göç sonucu dağılan baranaların odaları ise zamanla yıkılmaya terk edilmektedir. Özellikle Konya’nın ova
köylerinde geleneksel barana kültürünün oluşumunda, gelişmesinde, somut olmayan kültürel miras içindeki yerinin belirginleşmesi ve korunmasında, varlığını sürdürmekte olan “barana” kültürünün önemli etkisi
bulunmaktadır. Bu kültürel oluşumun tamamlayıcı unsurlarından biri de sohbet/eğlence mekânları olan “barana odaları” dır. Bu konuda dün olduğu gibi kültürel sürekliliğin yaşandığı bugün de Konya barana odaları
da işlevselliğini devam ettirmektedir.
Anahtar Kelimeler
Balıkesir, barana, barana odası, Konya.
ABSTRACT
One of the elements of the cultural heritage which is not concrete is “barana,” living in Turkey. Barana
which is a kind of traditional element, fundamentally based on entertainment, provides the young and the old
with social solidarity. Although barana is called the same in the different regions of Turkey, it differs slightly
in terms of the performance manners, socio cultural atmosphere and its performance places. Barana meetings that have been held for the sake of communion and entertainment for many decades are held today in
Balıkesir, which is situated at the west of Turkey, and Konya, situated at the south of Turkey, according to the
rules, peculiar to the traditional form.
In Konya, which is the objective of this study, barana performances are not open to the public as it has
been for years, and the cultural atmosphere which is peculiar to it, and the closed places are preferred while
performing. Every new barana which is composed of the young determines a chamber of one’s own, if it does
not exist, it builds a new chamber. However, the chambers of the barana which do not perform any longer due
to ageing, death and immigration of its members are doomed to be destroyed. “Barana” culture has a profound
effect, especially, in Konya’s lowland villages, for creating the traditional barana culture, and contributing to
its development, and protecting its place in the cultural heritage which is not concrete. “Barana chambers,” one
of the complementary elements of this culture, are the centres of communion/entertainment. On this subject,
Konya barana chambers continue its functionality today in which there is cultural permanency as it was in
the past.
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Eğlence, toplumu oluşturan insanların doğumdan ölüme kadar hayatlarının her döneminde görülen kültür
unsurlarının başında gelmektedir. Ay-

rıca, “kültürü meydana getiren somut
ve soyut unsurların büyük bir bölümünün eğlence ortamlarında ve eğlenmek
amacıyla yaratıldığı, sunulduğu ve yeni
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nesillere aktarıldığı” (Özdemir 2005: 9)
belirtilmektedir.
Eğlence kültürü üzerine çalışan
Nebi Özdemir’in tespitlerine göre; Türk
halk eğlencelerinin önemli bir kısmını
“kış toplantı ve eğlenceleri” oluşturmaktadır. Kent yaşamında çalışma hayatının
insana yüklediği ağır koşullar, eğlenceye
ayrılacak zamanın sınırlı oluşu, bireyselliği özendiren farklı eğlence seçeneklerinin yaygınlığı vb. olgulardan dolayı
pek gerçekleştirilemeyen kış toplantı ve
eğlencelerinin özellikle köy, kasaba gibi
küçük yerleşim birimlerinde gelenekselleşen kültürel bir olay olarak yaşatıldığı
görülmektedir (2005: 51).
Türk eğlence kültürü, “kış toplantı ve eğlenceleri” bakımından oldukça
zengindir. Bu eğlenceler içinde yaygın
olanları; gezek, sıra gezmek, sıralar, sıra
gecesi, sıra daveti, erfane, ferfane, ferfene, ârifane, erfene, örfene, kaz âlemi,
sohbet, sohbet kurma/sohbet âlemleri,
oda sohbetleri, helva sohbetleri, yâren
meclisleri, sıra yâreni, oymak toplantıları, gün, ziyafet, davetler ve oturak âlemleridir (Özdemir 2005: 52-53). Bunlardan
biri de “barana”dır. Barana, genel olarak
yetişkinliğe adım atan gençlerin oluşturduğu bir örgüttür. Konuyla ilgili kimi
araştırmalarda “barana” sözcüğüne yer
verilmemekle birlikte benzeri birlikteliklere “delikanlı teşkilatı” denildiğinden
söz edilmektedir (Sakaoğlu : 110-112).
Yıllardır Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde özellikle köy ve kasaba yaşamı
içinde sosyal dayanışmayı, kaynaşmayı
ve birlikteliği sağlayan bir örgüt olan
“barana”, Somut Olmayan Kültürel Miras (SOKÜM) Sözleşmesi’ne göre belirlenen Halkbilimi Kadroları’nın “Gösteri
Sanatları” bölümünde “Barana Sohbetleri” olarak yer almaktadır (Oğuz 2009:
135).
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Genellikle gençler ve yetişkinler
arasında sosyal dayanışmayı sağlayan
ve temelde sohbet ve eğlenceye dayalı
bir geleneksel kültür unsuru olan barana, Türkiye’nin farklı bölgelerinde, ad
olarak aynı olmakla birlikte, icra töreleri, sosyokültürel ortamı ve icra mekânları bakımından farklılık göstermektedir.
Günümüzde, Türkiye’nin özellikle iki
ayrı bölgesinde “geleneksel barana kültürü” yaşamakta ve yaşatılmaktadır.
Balıkesir’in Dursunbey ilçesinde
“barana” 16 ile 22 kişiden oluşmaktadır.
Baranalar, kurucularının veya baranayı
oluşturan kişilerin kendi aralarında belirledikleri bir isimle anılmaktadır.
Baranaya girenlerin, içinde yer aldığı barananın saygınlığına gölge düşürecek hâl, hareket ve davranışlardan kaçınması gerekmektedir. Eğer baranadakilerden biri, toplum ya da barana içinde
hoşa gitmeyen hareketler sergilerse,
kurallara göre baranadan atılır, dışlanır
ve o kişiye o köy ya da kasabada hiçbir
barana içinde yer verilmez.
Barana genellikle ayın belirli hafta ya da günlerinde toplanır. Balıkesir
Dursunbey’de barana, genellikle her
hafta bir kez toplanır. Yatsı namazından sonra önceden kararlaştırılan evde/
mekânda toplantı gerçekleştirilir. Ev sahibi, evine gelen barana üyeleriyle ayrı
ayrı selamlaşır, hâl hatır sorar. Kısa süren sohbetten sonra barana başının işaretiyle müzik ve eğlence başlar. Söylenen
türkülerin ardından oyunlar oynanır ve
eğlence gece yarısına kadar devam eder.
Eğlenceye son verildikten sonra kurulan
yer sofrasında yemek yenir. Geleneksel
barana yemeği içinde genellikle çorba,
tirit, etli pilav, bamya, höşmerim, hoşaf
vb. yiyecek içecekler bulunmaktadır.
Dua ile yemeğe son verilir. Yemekten sonra barana başı, yardımcısına ve
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barana çavuşuna danışarak bir sonraki
sohbetin yapılacağı kişiyi belirler. “Sohbet övme” adı verilen türküyle ev sahibine teşekkür edilir ve barana dağılır.
Eğlence amaçlı olmakla birlikte barananın eğitici bir yanı bulunmaktadır.
Kitle iletişim araçlarının bulunmadığı
yıllarda barana sohbetlerinin hem bir
eğlence ortamı hazırladığı, hem de bir
eğitim ve sosyal yardımlaşma ve dayanışma örgütü olarak içinde yaşadığı topluma katkıda bulunduğu, bir anlamda
toplumsal işleyişin denetimini yaptığı
vurgulanmaktadır (Erkek 2009: 27).
Konya’daki barana kültürü, işlevselliği ve icra töreleri bakımından
Balıkesir’deki barana kültüründen çok
farklı değildir. Konya barana kültüründe de sohbetin yanı sıra müzik icrası
ön plânda ve daha belirgindir. Burada,
müzik dışındaki yüzük oyunu vb. aktivitelere pek yer verilmediği, toplum baskısından uzakta, daha özgür mekân ve
ortamlarda bir müzik icrası gerçekleştirildiği görülmektedir. Konya baranasında, mahalli söyleyişle “kadın oynatma”
ya da müzik diliyle “oturak âlemi” olarak
bilinen ve diğer sohbet toplantılarında
pek görülmeyen bir eğlence icrası varlığını sürdürmektedir.
Konya baranasında türküler kendine özgü bir pratikle söylenmekte, ayrıca
bu pratik çoğu yerde görüldüğü gibi “eğlenceyi” değil, “sohbeti”, “muhabbeti” ve
“arınmayı” amaçlamaktadır. Bu bakımdan diğer türkü ortamlarından farklı
olan bu muhabbet ortamının bir kimlik
mekânı olduğuna dair görüşler bulunmaktadır (Öztürk 2001: 2).
Konya’da barana toplantıları özel
bir gizlilik içinde yapılmaktadır. Bu sebeple barananın ne zaman ve nerede toplanacağına son anda karar verilir ve bu
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durum hemen baranaya katılacak olan
kişilere bildirilir (Sakman 2001: 79).
Barananın toplanacağı eğlence
mekânı önceden erkek konuklara uygun
bir biçimde hazırlanır. Konuklar, müzik
icra edilirken konuşmazlar. Konuşanlar
hoş karşılanmadığı gibi baranadan dışlanır. Müzisyenler bir usta-çırak ilişkisi
içerisinde hareket ederler. İcra sırasında sazıyla eğlenceyi yönlendiren solist,
bir yönetmen üslubuyla gösterimi/icrayı yönlendirir. İcra edilen türkülerde
“doğaçlama”nın etkin olduğu görülür.
Barana toplantılarında doğaçlama yöntemiyle oluşturulan türküler, Konya
türkülerinin üslup özelliğini taşımakta
ve barana kültürünün önemli ürünleri olarak kabul edilmektedir (Odabaşı,
1999: 8-17).
Öztürk’e göre “barana” ile ev ortamına taşınan müzik pratiği hem mahrem hem de seçkin ve mistik bir anlam
kazanmakta ve baranada yer alan itibarlı kişilerin varlığı ise müzik pratiğini bir
performansa dönüştürmektedir. Böylece,
gösteri öncesi ve gösteri arasında hâl hatır sormayla başlayan konuşma, düzeyli ve eğitici bir sohbete dönüşmektedir.
Sohbet sırasında bilgisinden yararlanılacak kişinin ağırlığı hissedilmekte ve
sohbetle birlikte barana eğlencelerinin
temelini oluşturan türkü, kişiler üzerinde bir rahatlama sağlamaktadır (2001:
2).
Konya’da barananın repertuvarını
genellikle Konya merkeze bağlı semt,
köy ve kasabalarında icra edilen türküler oluşturmaktadır (Küçükbezirci,
2006: 11-27).
Barana ve benzeri gösterime dayalı
sohbet, eğlence ve sosyal yardımlaşma
ağırlıklı diğer “popüler ve kültürel etkinliklerin düzenli olarak üretildiği ve sürdürüldüğü ortamların da içinde yer aldı-
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ğı kültürel mekânların somut olmayan
kültürel mirasın korunması açısından
önemi” vurgulanmaktadır (Oğuz 2009:
96-97).
Bu bakımdan barana ve benzeri sohbet/eğlence amaçlı performans mekânlarının önemi daha belirgin bir durum arz
etmektedir.
Özdemir’e göre “eğlence mekânları,
aynı zamanda Türk kültürünün yaratıldığı, icra edildiği ve değiştirildiği; çoğunlukla geleneksel, sözel bilginin aktarıldığı ve yerel yaşantının canlı tutulduğu,
özetle geleneğin egemen olduğu belli
başlı “kamusal alanlar”dır. Bu kamusal
alanlarda yaratılan fikirler, eğilimler,
değerler, kurumlar ve normlar, ilgili toplumun kimliğini oluşturmaktadır” (2005:
93-94).
Türk eğlence kültüründe mekân,
“eğlencenin düzenlendiği açık ya da kapalı her türlü fizikî ortam; köy odası, yâren odası, kahvehane, meyhane, hamam,
bar, disko, pavyon, gazino, avlu, harman
yeri, samanlık, ırmak, çay ve deniz kenarı, bahçe, tarla, meydan, park, cadde,
sokak, lokanta, tiyatro, dans ve düğün
salonları ve benzeri her türlü mekân ve
diğerleri, Türk eğlence geleneğinin yaratıldığı mekânlar” olarak belirlenmiştir
(Özdemir 2005: 93).
Türkiye’nin batısında yer alan
Balıkesir’deki barana mekânlarına “konak” adı verilmektedir. İnsanların toplanıp sohbet edebileceği her hangi bir
mekân ya da baranayı oluşturan kişilerin evlerinin bir odası konak olabilmektedir.
Türkiye’nin güneyinde yer alan
Konya’da barana, dün olduğu gibi bugün de gizlilik esasına dayalı olarak
icra töresini uygulamakta, icrasını gerçekleştirirken de kendine özgü bir biçimde oluşturduğu kültürel ortam ve
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kapalı mekânları tercih etmektedir. Bu
mekânlar, bundan 20-30 yıl kadar önce
kent merkezinde, Konya’nın dışında kalan ve daha çok yazlık evlerin yer aldığı
Meram, Dere, Sille gibi semtlerin bağ ya
da kır evlerinden seçilmekteydi. Ama,
Konya’nın merkeze bağlı kasaba ve köylerinde, özellikle Konya’nın “ova köyleri” olarak bilinen köy ve kasabalarında,
Özdemir’in belirlediği mekanlar içinde
yer alan “köy odaları” ( 2005: 93), Göçü,
Yarma, Karakaya, Sakyatan, Ova Kavağı, Kargın, Şatır, Hayıroğlu, Divanlar vb.
bazı köy ve kasabalarda “barana odaları” olarak da adlandırılmakta ve barana
toplantılarının vazgeçilmez mekânları
olarak performans sergilemektedir.
Köy/barana odaları, eğlence kültürünün bilinen ilk ve önemli kapalı
mekânlarındandır. Zaten, “Türkiye’nin
kahvehanelerden önceki en önemli eril,
yerel ve kapalı eğlence mekânlarının
odalar” olduğu belirtilmektedir (Özdemir 2005: 100).
Bu kapalı mekânlar, bulundukları
bölge, köy ve kasabanın sosyokültürel
durumuna göre barana odası, delikanlı
odası, akran odası, yâren odası, köy odası vb. adlarla anılmaktadır. Genellikle
eğlenme ve dinlenme amaçlı olarak inşa
edilen bu odaların farklı mimari özelliklerinin bulunduğu, bunların bir ya da iki
odalı müstakil yapılar olabildiği gibi bir
evin genellikle sokağa açılan odalarından birinin de köy odası olarak düzenlendiği bilinmektedir (Çınar 1991: 63;
Özdemir 2005: 100).
Türk toplumunda kültürel alışverişin yaşandığı, gelenek ve göreneklerin
yaşatıldığı, işbirliği ve kalkınmayla dayanışmanın sağlandığı mekânlar olarak
tanımlanan kamusal dinlenme ve eğlenme mekânları olan bu odaların yok
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olmakta olduğu vurgulamaktadır (Çınar
1991: 63; Özdemir 2005: 101-102).
Köylerde kahvehanelerin açılması, televizyon ve bilgisayarların elektriğin bulunduğu her yerde yaygın olarak
kullanılması, köylerden kente ulaşımın
hızlı ve kolay olması, eğlence mekânlarının farklılık ve zenginliği gibi nedenlerle
köy odalarının kimi köy ve kasabalarda
işlevini kaybettiği ve yok olmaya yüz
tuttuğu bilinmektedir. Barana gibi geleneksel eğlence kültürünün yaşanmasına
ve yaşatılmasına karşı gelişen her türlü
olumsuzluğa rağmen, Konya merkeze
bağlı ve bugün için merkezin mahallesi
konumunda olan kimi köylerde barana
kültüründeki bu yok olma durumu söz
konusu değildir. Aksine, misafirhane
amaçlı olarak görev yapmış olan kimi
odalar da günümüzde barana odası olarak değerlendirilmektedir.
Konya’nın merkeze bağlı ova köylerinde yetişkinliğe adım atan gençlerin
oluşturduğu her yeni barana, kendine
ait bir barana odası belirlemekte, eğer
böyle bir mekân mevcut değilse yeni bir
oda inşa edilmektedir. Bireylerindeki
yaşlanma, ölüm ya da göç sonucu dağılan/yok olan baranaların odaları ise zamanla yıkılmaya terk edilmektedir.
Özellikle Konya’nın ova köylerinde
sohbet ve müziğe bağlı geleneksel barana
kültürünün oluşumunda, gelişmesinde,
somut olmayan kültürel miras içindeki
yerinin belirginleşmesi ve korumasında,
varlığını sürdürmekte olan “barana” nın
önemli katkı ve etkisi bulunmaktadır.
Eskiden, bu tür köy ve kasabalarda önce
barana oluşur, daha sonra icra mekânı
aranırmış. Bu da çoğunlukla baranayı
oluşturan bireylerden birinin evi olarak
belirlenirmiş. Zamanla, evlerde sohbetin
yanı sıra yapılan bu sazlı-sözlü, zilli ve
kaşıklı kadın dansöz oynatmalı, içkili
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eğlencelerin aile ortamına zarar verdiği, ailelerde huzursuzluk sebebi olduğu
görülmüştür. Bu nedenle, zamanla, aile
ortamından uzak olması düşüncesiyle
evin bulunduğu bahçenin dışına ama
hayat ya da avlu duvarlarının bitişiğine
bağımsız “barana odası” yapma geleneği
başlamıştır. Barana odasının eve yakın
olmasının nedeninin, gece boyu sürecek
eğlencede barananın yiyecek ve içeceğinin evin mutfağında, evin gelini, kızı ya
da diğer kadınları tarafından hazırlanacak olmasından kaynaklandığı görülmektedir.
Sonradan inşa edilen kimi barana
odalarında ise evlerden ayrı ve evlere
daha uzak mekânlar tercih edilmiştir.
Konya ova köylerinden özellikle Göçü
köyünde bugün evlerden uzakta daha
bağımsız olarak inşa edilen barana odaları çoğunlukta olduğu gözlemlenmektedir.
Konya’nın ova köylerindeki köy/barana odalarının mimari özelliği yıllardır
hiç değişmemiştir. Bağımsız olarak oluşturulan bu odaların tamamında dolgu
kullanılmakta ve on-on beş basamaklı
kerpiç ya da betondan oluşturulmuş bir
merdivenle odaya girilmektedir. Odanın
girişinde “mabeyn” adı verilen ve genellikle ayakkabıların konulduğu, odaya ait
sini, yer sofrası, gaz ya da tüplü ocak,
süpürge vb. araç gereçlerin bulunduğu
“antre” yer almaktadır.
Odanın mabeyne girişteki “sokak
kapısı” dışında bir de odaya açılan “oda
kapısı” bulunmaktadır. Kapılarda genellikle ahşap malzeme tercih edilmektedir.
2000’li yıllarda inşa edilen kimi barana
odalarında dolgu kullanılmamakta, dolgu bölümü zemin kat olarak inşa edilmekte, zemin kat mutfak ve kiler, üst
kat ise oda olarak yapılandırılmaktadır.
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Böylece mutfağıyla da eve bağlı kalmayan daha bağımsız odaların sayısı günümüzde artış göstermektedir. Yapı malzemesi bakımından kerpiçten betona bir
dönüşümün olduğu fark edilmekte, fakat
odaların oluşumundaki dikdörtgen biçimi ve mabeyn sistemi hâlâ geleneksel
olarak devam etmektedir.
Odaların tamamı dikdörtgen biçimindedir. Mobilyacılığın çok geliştiği
ve herkes için alım gücünün bulunduğu
günümüzde oda içinde yer minderi, duvar yastığı veya sedir döşeme geleneği
devam ettirilmektedir. Bunun devamında, her zaman baranaya katılacak kişi
sayısı tam olarak bilinmediği için gelen
kişilere yer bulabilmek ve müzik icrasında sazların rahat hareket edebilmesi düşüncesinin etkili olduğu görülmektedir.
Barana odalarında, odanın uzunluğu ve genişliğine uygun biçimde dokunmuş halılar sergi olarak yer almaktadır.
Ayrıca, barana odasının ortasında özel
olarak yaptırılmış dikdörtgen biçiminde
yer masaları bulunmaktadır. Bu masalar yemek yeme amaçlı değildir. Çünkü
yemek için yer sofraları tercih edilmektedir. Bu masalar genellikle üzerine icra
süresince tüketilecek içeceklerin kadeh/
bardakları ve sigara küllüklerini koymak için odada bulundurulmaktadır.
Evlerin dışında oluşturulan mekânlar olarak barana odaları, geçimini tarım ve hayvancılıkla sağladığı için kış
mevsiminde belirgin bir çalışma ortamı
bulunmayan Göçü, Karakaya, Divanlar
vb.Konya’nın ova köylerinde kış geceleri,
haftada bir toplanan barananın zaman
zaman gün aşırı ya da her gün toplanmasını sağlamıştır. Ayrıca, eskiden mekân
sorunu nedeniyle baranaların toplanması daha güç olurken ve toplanan barana
için mekân bulunmaya çalışılırken günü-
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müzde önce barana odası yapılmakta ve
hazırlanan bu mekânın kişisi tarafından
barana oluşturulmaktadır. Barananın
ismi de “barana odası”nın sahibinin adından, soyadından ya da lakabından hareketle verilmektedir. Örneğin Konya’nın
Göçü köyündeki isimlendirmelerde oda
sahibi kişinin adının (Çalgıcı Tahir’in
Barana Odası), soyadının (Yılmazlar Baranasının Odası) ya da sülâle lakabının
(Âşıklar Baranasının Odası) barana odasına isim olarak verildiği görülmektedir.
Bu bakımdan dün olduğu gibi günümüzde de “barana odası” oluşumu,
Konya’nın ova köy ve kasabalarında somut olmayan kültürel mirasın kadroları
içinde yer alan geleneksel “barana” kültürü varlığının süreklilik kazanmasında
ve sohbet merkezli, sazlı-sözlü eğlence
kültürünün yaşatılmasına yönelik işlevselliğinin devamında önemli bir rol
oynamaktadır.
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Barana odasının ön cepheden görünüşü

Terk edilmiş bir barana odası

Barana odasının yan cepheden görünüşü

Bir barana odasının içten görünüşü

Yeni yapılan bir barana odası

İyi döşenmiş bir barana odası
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