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ÖZET 

“Doğu Karadeniz Bölgesi’ndeki Çepniler ve Çepni Müziği” adlı çalışmamız 
dört ana bölümden oluşmaktadır. Çalışmamızın ilk bölümünde tarih araştırmamıza 
yer verilmiştir. Buna göre sırasıyla Doğu Karadeniz Bölgesi’nde insan varlığının 
tespit edildiği ilk günden Çepniler’in bölgede gözüktüğü döneme kadar olan kısım 
ilk bölümde incelenmiştir. Bölgede yaşayan yerli halklardan, Pont Satraplığının ve 
bağlı olarak Pontus’un gerçekte ne anlama geldiği konusundan, kolonileşme 
çağındaki, Büyük İskender dönemindeki, Romalılar dönemindeki Trabzon şehrinden, 
Türklerin Anadolu’yla ve Doğu Karadeniz Bölgesi’yle kurdukları münasebetlerden, 
Çepniler bölgede gözükmeden önce bölgede kurulan Trabzon Rum İmparatorluğu ve 
çevresinde oluşan Türk topluluklarından ve bu arada Gürcülerin paralı askerleri 
olarak Trabzon Rum İmparatorluğu’nun kurulmasında ve devamlılığında askeri güç 
olarak bölgeye yerleşen Kıpçak Türkleri’nden bahsedilmiştir. Kıpçaklara ayrılan 
bölümde bölgeye kattıkları düşünülen kültürel birikimlerden ve bunların Gagauzlar 
gibi diğer Türk topluluklarıyla olan bağlantılarından söz edilmiştir. Ayrıca 
Kıpçakların Karadenizin kuzey bozkırlarından doğuya ve batıya doğru yaptığı göç 
hareketinin Balkanlar ve Doğu Karadeniz Bölgesi arasında bir akrabalık bağı 
kurduğu düşünülen özelliklerine yer verilmiştir.  

Çalışmamızın sonraki bölümlerini Çepniler oluşturmaktadır. Çepnilerin 
kimlik analizi, Anadoludaki faaliyetleri, çevreyle etkileşimleri ve dinsel yapıları 
üzerinde durulan konulardır. Ardından Çepni müziği ile ilgili araştırmalarımızın 
meyvası olan bölüm gelmektedir. Çepnilerdeki yaylacılık geleneğinin müzikle olan 
bağlantısını kurduğumuz, kıyı ile yüksek kesimdeki Çepnileri böldüğümüz, 
kemençenin Çepnilerdeki önemine yer verdiğimiz bu bölümde önce bugüne kadar 
derlenmiş Çepni bölgesi müzikleri ardından da tarafımızca notaya alınmış yörede 
ezgiye verilen adıyla gaydeler ele alınarak analiz edilmiştir. Bu bölümün son 
kısmında da Çepnilerin müzik icrasında kullandığı çalgılar ve Çepnilerin en tanınmış 
kemençe sanatçıları hakkında bilgilere yer verilerek sonuç bölümüne varılmıştır.           

 



 xi

SUMMARY  

      Our work called “Chepnies in The Black Sea Region and Chepnie Music” 
consists of four main parts. In the first part of the work study of the history takes 
place. According to this study, the period from human being's appearance in the 
Black Sea Region to the appearance of the Chepnies in this region is studied in the 
first part. The topics mentioned are: local people living in the region; Province of the 
Pont and what the word 'Pontus' actually means; the city of Trabzon in the time of 
becoming a colony, in the time of Alexander the Great and in the Roman time; the 
relationships Turkish people established with Anatolia and the Black Sea Region; 
Trabzon Roman Empire which was established in the region before the Chepnies 
were seen here and the Turkish communities formed in the vicinity; the Kipchak 
Turks who settled in the region as a military power and who were used as ladrones of 
Georgia to establish the Trabzon Roman Empire and its continuity. Another topic 
discussed is the cultural accumulation thought to be brought in the region  by the 
Kipchaks settling in the region reserved for them and their relationships with Turkish 
communities such as the Gagavuz . The Kipchaks' immigration from the Black Sea 
steppes to the east and west and the features of this immigration which is thought to 
be establishing a kinship between the Balkan States and the Black Sea Region also 
take place in this study . 

      Chepnies constitute the other parts of our work. The other subjects mentioned 
are the identity analysis of Chepnies and their activities in Anatolia, their interaction 
with the vicinities and the structure of their religion. After this part the fruit of our 
studies about Chepnie Music takes place. In this part where we established a 
relationship between the transhumence activity of Chepnies and their music, where 
we divided the Chepnies into ones on the coast and the ones in the higher places, and 
where we discussed the importance of kemençe in Chepnies, first  Chepnie region 
music collected until today and then gaydes - the name given to melodies in the 
region - which were written in notes by us are discussed and analysed. In the last part 
the musical instruments used by Chepnies to perform a piece of music and 
information about the foremost Chepnie kemençe players take place. 

 

 



 1

1. GİRİŞ 

Doğu Karadeniz Bölgesi’nde ilk çağlardan beri var olan yerli halklar, daha 

sonra bölgeye yerleşen Hıristiyan topluluklar – bu toplulukların biri de Kıpçak 

Türkleridir- ardından İran’dan gelip yerleşen Çepniler, Selçuklulardan arta kalan ve 

bölgede Rum şehirlerinin etrafını saran diğer Türk beylikleri ve son olarak 

Osmanlı’nın Trabzon’u fethi ve uyguladığı nüfus iskân politikaları bölgede etnik 

toplulukların büyük ölçüde erimesine ve ortak bir kültür oluşmasına vesile olmuştur. 

Doğu Karadeniz Bölgesi’ndeki bu büyük karışıma rağmen ayakta kalabilen bir kültür 

olarak gördüğümüz Çepnilerin tarihi, bölge tarihi ve bölgedeki müzik anlayışı bir 

bütün olarak değerlendirilip özellikle Çepni müziğini etkileyen faktörler incelenmeye 

çalışılmıştır.  Çalışmamızın amacı bu büyük karışım içinde Çepniler’in yerini ve 

önemini belirleyebilmek, Doğu Karadeniz Bölgesi’nde yaşamış veya yaşayan diğer 

topluluklarla olan tarih içerisindeki etkileşimlerini saptayarak Çepnilerin 

günümüzdeki müzik anlayışını ortaya koyabilmektir. 

 Çalışmamıza başlarken ilk olarak Doğu Karadeniz Bölgesi hakkında bir 

müddet bilgi toparlanıp, kaynak (literatür) taraması yapılmış ve bölge tarihi için 

önemli sayılan kitaplar okunup incelendikten sonra alan araştırması yapmak için 

2005 yılının Temmuz ayında bölgeye gidilmiştir. Bölgede öncelikle Çepnilerin 

yaşadığı Görele, Tirebolu ve Şalpazarı’nda incelemeler yapılmış daha sonra Trabzon 

şehir merkezinde kitapçı, sahaf ve kütüphane kataloglarının taranması işlemi ve elde 

edilen kaynak kitaplardan kopya alınması işlemi ile devam edilmiştir. Trabzon şehir 

merkezinde folklor çalışmaları yapan kuruluşlarla görüşmeler sağlanmış bölge 

hakkında detaylı bilgiler toplanmış, bunlardan sonra bir otçu şenliği zamanı 

beklenmiş ve Çepnilerin çıktıkları Sis Dağı’nda kutlanan otçu şenliği gözlemlenmek 

üzere Sis Dağı’na gidilmiştir. Tüm bu aşamalardan sonra Trabzon merkeze 

dönülerek durum değerlendirilmesi yapılmıştır. İkinci bir kitap taraması yapıldıktan 

sonra kaset ve CD taramasına geçilmiş Görele’de Picoğlu Osman’a, Durkaya’ya ait 

kopya kasetler bulunarak arşivimize dâhil edilmiştir. Trabzon merkezde de Ali 

Çinkaya’ya ait bir kaset alınmıştır. Bu arada Sırrı Öztürk ve Kâtip Şadi aynı anda 
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Görele’de bulunmuş ve bu iki büyük usta tarafımızca bir araya getirilmiştir. Bunun 

sonucunda da tabii olarak ortaya bir atışma çıkmış ve bu atışma da tarafımızdan sesli 

ve görüntülü olarak kayda alınmıştır. 

 Çepni Bölgesi’ndeki incelemelerimiz tamamlandıktan sonra bölgenin diğer 

bölgelerle olan ortaklıklarını ve farklılıklarını görmemiz gerektiğine karar verilerek 

Akçaabat’a gidilmiştir. Akçaabat’ta Akçaabat Folklor Derneği’nde karşılaştığımız 

Doğu Karadeniz uzmanı Cavit Şentürk tarafından yönlendirilerek bir takım 

görüşmeler yapılmıştır. Bunun sonucunda Düzköy’ün Işıklar Köyü’ne kadar zurnacı 

Neşet Bey’in rehberliğinde incelemelerde bulunulmuş, gözlemler yapılmış ve birçok 

kayıtlar elde edilmiştir. Ardından gittiğimiz Maçka’da Eyüp Eyüboğlu adlı bir 

kemençe yapımcısı ile görüşülmüş, Saffet Genç gibi büyük bir usta ile görüşme 

fırsatı yakalanmış ve seksen yaşındaki Emin Aydemir’de yaşayan tarih olarak bize 

Maçka’nın geçmişinden ve folklorundan bahsetmiştir. Buradan daha doğuya doğru 

geçilerek Rize’ye oradan da Ardeşen’e gidip Lazları inceleme fırsatı bulunmuştur. 

Ardından gerçekleştirdiğimiz Çamlıhemşin ziyaretiyle de Hemşinliler gözlemlenmiş, 

çalışmamızın bu bölümü tamamlanarak Trabzon’a ve oradan da İstanbul’a 

dönülmüştür.   İstanbul’da yaşayan ustalarla yapılan görüşmeler, buradaki 

kütüphanelerde ve sahaflarda yapılan katalog taramaları sonucunda çalışmaya temel 

oluşturacak kaynaklara ulaşılmıştır.  

 Çalışmamızın konusunu oluşturan Doğu Karadeniz Bölgesi’ndeki Çepniler, 

ilk defa topluluk halinde 1277 yılında Orta Karadeniz Bölümü’ndeki Sinop 

dolaylarında görülmüş ve bu tarihten sonra doğuya doğru hareket etmişlerdir. 

Dolayısıyla Doğu Karadeniz Bölgesi’nin Çepnilerden önceki tarihi ele alınacak, 

Çepnilere kadar bölgede neler olup bittiği ve Çepnilerin kim oldukları, doğuya doğru 

olan mevcut hareketlerini nasıl gerçekleştirdikleri ve bölgede kimlerle siyasi ilişkiler 

içinde bulundukları gibi konular çalışmamıza bir zemin oluşturacaktır.   
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2. TARİH ARAŞTIRMASI 

2.1. Doğu Karadeniz Bölgesi Tarihine Giriş 

Bölgeye ilk yerleşenler M.Ö. 2000 tarihinden sonra, Kafkaslardan gelen 

Mask’lar, Tibaren’ler, ve Mar’lardır.1 Fakat bu kavimlerden önce de bölgede insan 

varlığı mevcuttur. “Son zamanlarda yapılan incelemelerde Samsun ve Trabzon’da bir 

kısım mağara yerleşmeleri tespit edilmiştir. Bu araştırmaların gelişmesi ile bölgedeki 

mağaralar hakkında önemli bilgiler ortaya çıkmıştır. Bunlardan birisini teşkil eden 

Tekkeköy, en az Eski Tunç Çağından ve hatta Üst Paleolitik Çağdan beri yerleşmeye 

sahne olmuş, Samsun’un on üç km doğusunda mağara-kalelerden oluşan bir yerleşim 

merkezidir. Kılıç Kökten’in araştırmaları Doğu Karadeniz bölgesindeki mağara 

yerleşmeleri konusundaki bilgileri daha da arttırmış, kaya sığınakları grubunda 

Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Gümüşhane ve Bayburt’ta 105 tane yapma ve 

doğal mağara tespit edilmiştir”(Tellioğlu, 2004). Buna göre bölgede Mask’lar, 

Tibaren’ler ve Mar’lardan önce insan varlığı kesindir. Ancak bu insanların hangi 

kavim veya milletten oldukları konusunda elimizde hiçbir kaynak bulunmamaktadır.  

Bölge üzerine yazılmış en eski kaynakların “Pers Kiros”2 ve M.Ö. 401 

tarihinde Ksenophon’un yazmış olduğu “Anabasis” olduğu düşünülmektedir. Bu 

kaynakta Ksenophon, Yunan Ordusu’yla beraber İran’da bir savaşa katılmış ve 

yenilen Yunan Ordusu’nun dönüş yolu üzerinde gördüklerini ve yerli halkla olan 

mücadelelerini anlatmıştır. Bu kaynağa göre bölgede Taokh’lar, Khalyb’ler, 

Skythen’ler(İskitler), Makron’lar, Kolkh’lar ve Driller’in yerli halkları oluşturduğunu 

söyleyebiliriz. Aynı zamanda bu halkların hiçbirinin Grek kökenli olmadığını da 

söyleyebiliriz. Anabasis’te Kolkhlar ile Grekler arasında bir bağ kurulmaya çalışılsa 

                                                

1 Bu Halklar tarım ve balıkçılık ile meşgul olmuşlardır. (Hacıfettahoğlu, 2001, 11) 

2 Hahanov, 2004, 5. 
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da Kolhlarla Greklerin ciddi bir savaşa girişmiş olmaları ve Yunan Ordusu’nun 

Kolhları yendikten sonra denize ulaşabilmesi Kolhların da diğerleri gibi yerli bir halk 

olduğunun kanıtıdır. Ayrıca “Kolhoslar’ın dilleri Greklere benzemediği gibi ilk 

çağda bu coğrafyada Grek yoktu”(Hahanov, 2004). Buna rağmen bir kısım 

tarihçilerin bölgede Grek öğesini ön plana çıkarmasını tesadüf olarak 

değerlendiremeyeceğimiz gibi belli gayeler doğrultusunda hareket ederek 

objektiflikten uzak oldukları düşünülmektedir. Yunan Ordusu’nun Anabasis’te 

anlatılana göre kendi dilini bilen herhangi bir halkla karşılaşmadığı aşikârdır. Hatta 

bu toplumları “barbar” olarak nitelendirir. (Bilgin 2000, Albayrak 2003, Hahanov 

2004, Tellioğlu 2004) Ancak kolonileşmiş bir Trabzon şehri vardır ve Miletliler 

burada üç yüz yıldır yalnız kıyı şeridinde olmak kaydıyla ticaret yapmışlardır.   

Şimdi bu koloni çağının biraz daha açılmasında fayda görülmektedir. 

“Yunanlılar, Anadolu’nun son kalesi olan Truva kentini hile ile de olsa aldıktan 

sonra, Anadolu’nun Ege kıyılarına yerleşmeye ve burada koloni şehirler kurmaya 

başlamışlardır” (Albayrak, 2003). “Bu arada M.Ö. 1200’de Anadolu’yu korumak 

çağrısı üzerine Truva’ya gidenler arasında Doğu Karadenizliler de vardır” (Topal-

Bölükbaşı, 1991). Bu da bize kolonileşme öncesinde yerli halkların Anadolu 

kültürünü benimsediğini gösterir. Şemseddin Sami de Kâmûsu’lâlâm’da Truva 

muharebeleri zamanında Trabzon’un var olduğunu anlatır.3 Yunanistan’a bağlı 

olarak kurulan bu şehir devletlerinin asıl iş kolları denizcilik ve deniz ticaretidir. “Bu 

mesleği Fenikelilerden ilk önce Girit Uygarlığı olarak almışlar ve Yunan kültürünü 

Mısır, Anadolu ve Mezopotamya kültürleri ile geliştirerek Avrupalıların ilk uygar 

kültürünü oluşturmuşlardır” (Albayrak, 2003). Bu devletlerden Efes ve Milet en 

güçlü olanlarıdır. Efes şehri Akdeniz ticaretini ele geçirmiştir ve Milet şehri de buna 

karşı Karadeniz sahillerini ele geçirmek için çaba sarf etmiştir. Miletliler ilk olarak 

doğal bir limana sahip olan Sinop şehrine yerleşmişlerdir. Bu sırada Karadeniz’de 

ticareti Hitit Devleti’nin yıkılmasından itibaren Asurlular sürdürmektedir ve Asur 

Devleti eski gücünde değildir. Miletli koloniciler ticaret yapmak için Ordu, Giresun 

ve Trabzon şehirlerine gelmişlerse de “Kafkaslar üzerinden Doğu Anadolu’ya giren 

ve buradan Doğu Karadeniz’e çıkan Kimmerler ve onları kovalayan İskitler 

                                                

3 Sami, Cilt 4, 3004-3005. 
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yüzünden bölgede tutunamamışlardır” (Topal-Bölükbaşı,1991). Heredot tarihine 

göre de İskitler Kimmerlerin peşinden bölgeye gelmiş ve Perslerle mücadeleye 

koyularak savaşmışlardır. (Işık, 2001). Yine Heredot’a göre “ Kimmerlerin ve 

İskitlerin yaşantıları ile bu bölgede yaşayan halkın yaşantıları birbirine pek 

uymaktadır” (Albayrak, 2003). Bizce bu, yerli halk arasındaki Anadolu kültürünün 

sağlamlığını ve halkların Grek kökenli olamayacağını gösteren bir başka delildir. 

Nitekim bir yerde ticaret yapılabilmesi için bir satıcı ve bir de alıcı olması gerekir. 

Dolayısıyla buralarda yoğun bir alıcı kitlesi -yani yerli halk- olmalıdır ki satıcı –

Miletliler- bu bölgeye rağbet etmişlerdir ve ele geçirmek istemişlerdir. Ayrıca 

Trabzon şehri İpekyolu güzergâhının bitim noktalarından biridir ve Trabzon 

üzerinden Kafkasya ve Doğu Anadolu’ya bağlantı kurmak mümkündür. “Bu şehir 

etrafındaki kavim ya da topluluklar madeni işlemesini biliyorlardı ve zengin 

durumda idiler” (Albayrak, 2003). Yani sömürülmeye çok müsait bir halk kitlesi ve 

işlek ticaret yolları üzerinde bulunan bir şehire sömürgeci bir medeniyet gelmiştir ve 

ne ilginçtir ki batılı bilim adamları bu olaya dek bölgede “karanlık çağ” yaşandığına 

işaret ederek bu sömürgeci sistemi “karanlık çağ” ın sonu olarak görmüşlerdir. 

“Greklerce, bütün tarihi olayları kendi ırklarına dayandırmak için, kendilerine 

muhalif bütün kavimleri hiçe saymak hemen hemen daimi bir itiyattır. Bunun için 

Ksenophon’un Sinop’lu kolonizatörlerin Trabzon’da ticarethane tesisinden önce bu 

şehrin mevcudiyetini bilmez gibi görünmesine hayret olunmamalıdır” (Texier – 

Pullant, 1864). 

Miletlilerin koloni şehirleri yavaş yavaş kurulurken aynı dönemde Asur 

Devleti ortadan kalkmış ve Doğu Karadeniz Bölgesi M.Ö. 620 yılında Medler’in 

egemenliğine girmiştir. Asurluların yıkılması ve Medlerin bölgedeki hâkimiyeti 

Gürcü kaynaklarında şu şekilde verilir: “Kimmer akınlarının Gürcistan’daki sosyo-

kültürel etkileri de son derece büyük boyutlardadır. Nitekim Allen, Gürcistan’ın ilk 

ahalisinden bahsederken, bu ülkenin güneyindeki dağlarda saklanan ilkel kabilelerin 

Kimmer ve akabindeki İskit akınlarından kaçanların nesilleri olduğunu 

bildirmektedir. Kimmer ve İskit göçlerinin Kolhis Krallığı toprakları ve Kuzey-doğu 

Anadolu ile Gürcistan’da yaşayan çeşitli İber-Kafkas toplulukları üzerinde uzun 

süren etkileri olduğuna işaret eden Lang ise, çoğu bugünkü Gürcülerin ataları olan 

İber-Kafkas kabilelerinin yine bu dönemde dağlık bölgelere yerleşmek zorunda 

kaldıklarını, dolayısıyla Med ve Persler’in vasalları haline geldiklerini 
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bildirmektedir. Lang’ın bu tespiti, İber-Kafkas topluluklarının yanı sıra Abhaz, 

Megrel vs. topluluklar için de geçerlidir. Lang’ a ek olarak Burney de Ermeni ve 

Gürcü milletlerinin oluşumunu etkileyen faktörleri sayarken; en önemli olayın 

Kimmer ve İskit istilaları olduğunu, bu istilalar sonucu Asur, Urartu ve Babil 

devletlerinin çöktüğünü ve Medlerin yükselmeye başladığını özellikle vurgular” 

(Tellioğlu, 2004). “Anadolu’da gittikleri her sahada olduğu gibi Karadeniz bölgesini 

de siyasî ve sosyal bakımdan önemli ölçüde etkileyen Kimmerler, hâkimiyet 

dönemleri süresince Sinop’tan Trabzon’a kadar uzanan kıyı şeridinin kontrolünü 

ellerinde bulundurmuştur. Nitekim M.Ö. VII. yüzyılın ilk yarısında Güney Karadeniz 

kıyılarında Grek koloni şehirlerinin kurulmamış olması, Kimmerlerin buralarda 

yarattığı huzursuzluk ve terör ortamı sebebiyledir. Dolayısıyla, yaklaşık yüz yıldır 

devam eden Yunanlıların Karadeniz’i keşif seyahatleri ve ilk koloni kurma 

teşebbüsleri bu istila ile kesintiye uğrayacaktır” (Tellioğlu, 2004). Doğu 

Karadeniz’de öyle bir model oluşmuştur ki, genel yönetim Medler’e bağlı, yerli halk 

bağımsız, şehir ve kalelerde Yunanlılar vardır. Heredot’un belirttiğine göre “M.Ö V. 

yüzyılda bu bölge Pers İmparatorluğunun bir satrabı durumunda olup Perslerin savaş 

yapmaları sırasında Pers ordusuna asker vermekle yükümlü oldukları ve diğer 

zamanlarda ise vergi verdikleri ortaya çıkmaktadır” (Albayrak, 2003). Buradan da 

anlaşılacağı üzere bu dönemde Yunan hâkimiyetinden söz edilemez, “sadece 

Trabzon kenti sınırları içerisinde küçük bir alan Yunan asıllılarındır” (Albayrak, 

2003). 

M.Ö. 550 de bir ayaklanma sonucu Med Devleti yıkılınca M.Ö. 520’de Pont 

Satraplığı kurulur. Doğu Karadeniz Bölgesi İranlıların eline geçer. Bir yandan 

sömürge kolonileri büyüyüp zenginleşirken diğer yanda yerli halk bağımsız 

yaşayışına devam etmektedir. Bölge M.Ö. 334 yılında Büyük İskender tarafından 

istila edilene kadar İran’ın Pontos Eyaleti olarak kalır. Ünlü coğrafyacı Strabon 

Geographika adlı eserinde Makedonialıların Kappadokia’yı ele geçirdikleri zaman 

burasının Persler tarafından iki satraplığa ayrılmış bulunduğunu, Makedonialıların bu 

satraplıkların birini isteyerek, birini istemeden iki krallığa çevirdiklerini ve bunların 

birine “Tauros yakınındaki Kappadokia” veya “asıl Kappadokia”, “büyük 

Kappadokia”; diğerine de “Kappadokia Pontika” ismini verdiklerini fakat Pontos 

adıyla da kullandıklarını belirtmektedir (Işık, 2001). Büyük İskender’in ölümüyle 

yapılan paylaşmada Anadolu, komutanlarından Selevkos’a düşer ve onun kurduğu 
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devlete Selevkiya Krallığı denir. “Onun zamanı diğer komutanlarla mücadele 

içerisinde geçer. Bu mücadeleler sürerken bu kez devreye Anadolu’nun Büyük 

İskender’den önceki hâkimi olan Persler girer. Pers prensleri Selevkiya Krallığı’na 

baş kaldırarak ondan ayrı, bağımsız devletler kurarlar. Bu devletlerden biri 

Kommenege Krallığı, diğeri ise Pontus Krallığıdır” (Albayrak, 2003). Pontuslar 

Trabzon bölgesine hâkimdir ve yerli halk ile bütünleşmişlerdir. Bölgede artık 

Anadoluluk o kadar ön plana çıkmıştır ki artık bir Anadolu devleti olarak Pontus 

Anadolu’ya hâkim olmak istemektedir. “M.Ö. 89–88 yılında tüm Anadolu’yu içine 

alan tek bir devlet, bir Anadolu devleti kurmak isteyen Pontoslar ile tüm Anadolu’ya 

egemen olmak isteyen Romalılar arasında bir savaş artık kaçınılmazdır” (Topal-

Bölükbaşı, 1991). Bu bilgilere dayanarak Pontus isminin Grek soyuyla veya 

Rumlukla bir ilgisi olmadığı düşünülmektedir. Pontus tamamen Pont Satraplığıyla 

başlayan ve Pontus Krallığı’yla biten bir dönemin İran kökenli yöneticileri, yerli 

kavimlerden oluşan halkı ve askerlerinden ibaret bir Anadoluluk öğesidir.  

Pontuslular Romalılar’a karşı yapılan savaşı kaybeder. “Roma’nın Anadolu 

komutanı “Pompelus” Mitridat’ı kovalarken Trabzon’a dek gelir. Sonuçta Pompeius 

Pontos Devleti’ne son vermeyi başarır(M.Ö.63)” (Topal-Bölükbaşı,1991). Böylece 

Doğu Karadeniz’de Romalılar devri başlar. “Romalılar Trabzon’a, konumundan 

dolayı özel önem veriyorlardı. Trabzon Romalılar için doğuda bir üs ve iaşe merkezi 

halini almıştı. Karadeniz’deki Yunan sömürgelerinin merkezi olan Sinop, Roma 

döneminin başında önemini kaybetmişti. Trabzon ise giderek güç kazanmış ve 

Karadeniz’in en işlek iskelesi, en canlı ticaret merkezi haline gelmişti” 

(Hacıfettahoğlu, 2001). “Roma İmparatorluğu’nun ilk yıllarından bu yana Doğu 

Karadeniz Bölgesi Roma İmparatorluğu’na bağlı vasal krallık olarak yönetilir. Vasal 

krallardan en önemlilerinden biri Polemon’dur. Bundan dolayı bölge o çağda Pontus 

Polemonacus olarak adlandırılır. Bu kral ve sonrasında gelenler zamanında bu vasal 

krallığın merkezi Niksar (Caberia-Neocaesarea) şehri idi. M.S. 64 yılında Trabzon, 

doğrudan merkeze bağlanır. Ancak serbest ticaret yapma hakkı elinden alınmaz. Bu 

yıllardan itibaren Trabzon şehrinin iç bölgelere bağlanması için yollar yapılması için 

çalışmalar yapılır” (Albayrak, 2003). “M.S.196 yılına dek bölgenin en tanınmış 

şehri Trabzon’dur” (Topal-Bölükbaşı, 1991). “123 yılında bölgeye gelen Roma 

İmparatoru Hadrianus, Trabzon’da bir dalga kıran, bir liman, bir hipodrom, saraylar 

ve su kemerleri yaptırmıştır” (Albayrak, 2003). “255 yılında Gothların ve komşu 
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kavimlerin denizden saldırısına uğrayan Trabzon baştanbaşa yağmalanır. Bütün 

mabetleri ve büyük binaları yıkılır ve şehir harabeye döner…284 yılında Roma 

İmparatoru Diocletianus zamanında şehrin yeniden canlandırılması için imar 

faaliyetlerine girişilmiştir” (Albayrak, 2003). “Milâddan üç yüz sene sonralara kadar 

Trabzon sekenesi put-perest olup muahharan zikri sebkât etdiği üzere Apostol 

Andreas hafîyen Trabzon’a gelerek Hıristiyanlığı buraya yerleştirdi” (Şakir Şevket, 

2001).  Diğer birçok kaynağa göre de bu dönem bölgede Hıristiyanlığın yayılmaya 

başladığı dönemdir ve St. Andrew (Apostol)’in Trabzon’a gelerek bu inancı yaymaya 

çalıştığından bahsedilir. 

Daha sonra Roma İmparatorluğu’nun 395 yılında ikiye ayrılmasıyla bölgede 

idare Doğu Roma yani Bizans’a geçer. 6. yüzyıla kadar bölgede pek değişiklik 

yaşanmaz. Tek fark siyasî birliğin sağlanabilmesi için Hıristiyanlık dininin ön plana 

çıkarılmasıdır. Bu süreçte yerli halkların birçoğu kilisenin etkisiyle Yunanca 

konuşmaya başlar ve buyruk altına girer. “Justinyen zamanında4 Trabzon Pont eyalet 

şehrine dönüşür” (Hahanov, 2004). “Trabzon’da su kemeri ve sarnıç yapılır. Surlar 

sağlamlaştırılır, kiliseler inşa edilir. İmparatorun buradaki amacı şehri güçlendirmek 

ve doğudaki İranlılar’a karşı bir merkez haline getirmek idi” (Albayrak, 2003).  

Bu dönemde bölgede göz ardı edilmemesi gereken topluluklardan biri de 

Lazlardır ve esasında bu topluluk her dönemin koşulları dâhilinde Trabzon şehri ile 

yakın ilişki içerisinde olmuştur. “Bizans tarihçileri Prokoniy ve A.Agafiya vb. 

Kolhlar’ın sonradan Laz, onların ülkesi ise Laziy ya da Lazik olarak adlandığını 

söylemektedirler. Memnona fragmentlerinde (XVI, LIV) sahillerde, Pont’ta Saneki 

ve Lazların yaşadıkları belirtilmektedir” (Hahanov, 2004). Bu dönem tarihçileri Laz, 

Sani/Tsan/Tzan/Tcan adlarıyla bölgede yaşayan bu halklardan bahseder.5 Arrian 

(Periplus) Sann ve Lazlar hakkında “Çok dövüşçü halklar olup, Trabzonluları 

                                                

4 M.S. 527-565 yılları arası. 

5 Saneganların simasında Sani ya da Tzanlar’ı görebiliriz. Yevstafiya Dionis Periegete (XII.asır) 
düşmüş olduğu şerh yazısında ülkeyi Tsan adlandırır. Tzan ya da Tzanlar Gürcü tarihinde gösterildiği 
gibi Kartveli (Gürcü) lehçesinde konuşan bir gruptur. Pliney İsa’nın doğumunun birinci asrında (Hist 
Natus, VI.4.3) Sann ve Lazların deniz sahilinde yaşamış olduğunu kayıt etmiştir. II. Asrın öncesinde 
Sann ve Lazlar hakkında Arrian (Priplus) da bilgi verir. Bunların dışında dilleri konusunda Geork 
Rozen ve Cagarelli dillerinin Gürcü dili olduğunu söylerler. (Hahanov, 2004, 13-14) Ayrıca Lazik adı 
Bizans yazarlarından başka Ermeni yazarlarının yapıtlarında da gösterilir. (İnciyan,Gadim 
Ermenistan’ın Coğrafyası; Minas Bjuşkyan, Pont Tarihi) 
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sevmezler” (Hahanov, 2004) demektedir. Trabzonluları sevmemelerinin sebebi 

kuvvetli bir ihtimalle din ile alakalıdır. Lazlar o dönemde Hıristiyan değillerdir. “Bu 

dönemde Trabzon çevresindeki dağlık alanlarda yaşayan Can/Tzan/Sanni/Tsan gibi 

adlarla adlandırılan yerli kavimlerden (ki bu kavimler aslında Laz kavmidir) o zaman 

kalan kavmin tam olarak itaat altına alınamadığı ve din meselelerinden dolayı sık sık 

ayaklanarak, Trabzon’a kadar akınlar yaptığı görülür” (Albayrak, 2003). Trabzon’un 

kıdemli tarihçilerinden Şakir Şevket Laz’ların din mücadelesini şöyle anlatır: 

“Trabzon’da oturan hükümdarın Hıristiyandan olarak fakat Lâzistan halkının 

ekserisi ve hatta hükümdarı Acem mezhebinde bulunduğundan merkûm hükümdâr 

İstanbul’a giderek hıristiyanlığı kabûl ve orada teehhül6 eylemesi üzerine Lâzistan 

hükümeti İstanbul Krallığı’nın himâyesi tahtında olmak şartıyla kral-ı merkûm tekrâr 

Lâzistan’a avdet edince Acem pâdişahıyla fenâ hâlde beynlerinde tezâd u münâferet 

hâsıl ve bu hâl Bizantiyus ya’ni İstanbul Kralı’nın sem’ine7 vasıl oldukta o 

husûmetden bu kral da hisse-mend olarak azim bir muharebeye kıyam olunmuş ve 

çok vakitler Asya’nın enhâr-ı câriyesinden8 kanlı kanlı sular akmış…” (Şakir 

Şevket, 2001). Bu bilgiler ışığında yola çıkarsak Lazlar’ın Trabzon’un da bağlı 

olduğu Bizans’a karşı mücadele girişimleri olduğunu söyleyebiliriz. Lazlar bu 

dönemde İranlılarla birlikte Trabzon’a akınlar yapıp başarılı da olmuşlardır. Hatta 

bazı kaynaklara göre9 Lazlar, bölgenin Bizans ve İranlılar arasındaki egemenlik 

mücadelesinde kilit rolü oynamaktadırlar. Ancak Bizans 625 yılında İmparator 

Heraklius’un İran’a açtığı seferle bölgede egemenliğini sürdürür.  

Bundan sonra ortaya çıkan Emeviler bir İslam Devleti olarak Anadolu’nun 

güney ve doğusunu ele geçirdiler. “Trabzon ve çevresi 705 yılında Arapların eline 

geçer. Ancak 715 yılında Doğu Romalılar burayı Araplardan geri alır. Bundan sonra 

Trabzon ve çevresi sık sık Arap ve Doğu Romalılar arasında el değiştirir. 739 yılında 

Doğu Romalılar yöreye tekrar hâkim olur” (Albayrak, 2003). “VII. Asırda Arapların 

                                                

6 Teehhül: Evlenme.  

7 sem’ine: Kulağına.  

8 enhar-câriyesinden: Akarsularından, nehirlerinden. 

9 Bilgin 2000, Hahanov 2004, Siharulidze 2005, Tsetskhladze 1998, King 2004. 
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saldırıları sırasında Trabzon yeniden canlanır ve askeri gemilerin barındığı yer olur” 

(Hahanov, 2004). Bu olaylardan sonra Trabzon ve çevresinin önemi iyice artar ve 

bölge Bizans’ın etkisinden çıkmaya başlar. “XI. Asra kadar Haldiya’nın Bizans’ın 

etkisinden çıkmış olduğu hesap edilir ve onlar kendilerini Trabzon topraklarının 

knyazları10 adlandırırlar” (Hahanov, 2004). Bölgede bundan sonra Gürcü saldırıları 

olmaya başlar ancak bu saldırılar her defasında başarısız olur. 1000’li yıllara 

gelindiğinde ise Türkler, İran ve Azerbaycan bölgelerinde hâkimiyet kurmuş 

Anadolu topraklarına seferler düzenlemeye başlamışlardır. 

2.2. Türklerin Anadolu’ya Yerleşmeleri ve Doğu Karadeniz Bölgesiyle 
Münasebetleri 

Türklerin Karadeniz Bölgesi ile ilişkileri, Selçuklu Beyi Çağrı Bey’in batı 

seferleriyle birlikte başlar. Çağrı Bey İran ve Azerbaycan üzerinden Van Gölü 

kıyılarına ve oradan Nahcivan Bölgesine ulaşır. “Gürcü kuvvetleri savaşa cesaret 

edemeyerek geri çekilirken, kendisini durdurmak isteyen Anı Krallığının Bıcnı kalesi 

kumandanı Vasak Pahlavuni’yi de yenerek ordusunu yok etmiştir” (Tellioğlu, 2004). 

Çağrı Bey bu seferde iki kez Bizans üzerine akın etmiş Sivas, Niksar, Şarkî 

Karahisar, Amasya, Zamantı, Ulukışla, Çankırı, Ankara ve Eskişehir’deki kale ve 

şehirleri tahrip etmiş, tahmin edilenden çok daha fazla da ganimet toplamıştır.11 

“Çağrı Bey’in batı seferi, ilk bakışta Doğu Karadeniz Bölgesi açısından herhangi bir 

sonuç vermemiştir. Ancak bu sefer, Karadeniz havzasının da dâhil olduğu doğu 

eyaletlerindeki Bizans gücünün ne seviyede olduğunun Selçuklular tarafından 

görülmesi açısından büyük önem taşımaktadır” (Tellioğlu, 2004). 1040 yılında 

Dandanakan Savaşı sonucunda kurulan Büyük Selçuklu Devleti, artık Anadolu’ya 

yönelmiş ve düzenli ordular oluşturarak İbrahim Yınal komutasında yeni akınlar 

düzenlemişlerdir. İlkinde kesin bir başarı sağlayamayan birlikler ertesi yıl yine 

İbrahim Yınal ve Kutalmış önderliğinde Anadolu’ya fetihler yapmaya, Bizans’ın 

doğu sınırlarındaki şehirleri zayıflatmaya ve buralarda Türk nüfusunun yerleşmesini 

sağlamaya çalışmıştır. “Bunun üzerine, 1048’de Maveraünnehir bölgesinden yanına 

                                                

10 Knyaz=Bölgenin en yetkili görevlisi,  vali.  

11 Tellioğlu, 2004, 62. 
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gelen Oğuzları Rum ülkesine gazaya yönlendiren İbrahim Yınal, Malazgirt, Erzurum 

ve Trabzon’a kadar olan bölgeye akın yapmıştır” (Tellioğlu, 2004). Bu sefer 

sırasında Türkler Karadeniz’de “İspir, Parhal(Bulgar) dağları ve Bayburt’a kadar 

ulaşmıştır” (Winfield, 1962).  

Türk boylarının Anadolu’ya düzenledikleri seferlere, şehirlere verdikleri 

tahribatlara ve elde ettikleri ganimetlere rağmen bölgede bir Türk hâkimiyetinden 

söz edilmemektedir. Türklerin bu dönemde amacı ulaşılan bölgeye hükmetmek 

değildir. Birinci amaç ulaşılan bölgeleri tanımak ve müsait yerleşimlerle bölgede 

Türk nüfusunu arttırmaktır. Zaten ulaşılan şehirlerdeki koruyucu birliklerle Türk 

akınları bir şekilde geri püskürtülmüştür. Bunu Tuğrul Bey’in 1054 yılında tekrar 

bölgeye akın etmesinin sebeplerinden biri olarak da sayabiliriz. İbnü’l Esîr’in  

kayıtlarına göre de seferlerdeki maksadın ne olduğu açıktır. “1054 seferi ile Doğu 

Anadolu Havzasında birçok bölgeye akın yapan Tuğrul Bey, Rumların mallarını 

yağmalamak, askerlerini öldürmek ve esir almak suretiyle onlardan pek çok şey elde 

etmiş ve maksadına nail olarak geri dönmüştür” (İbnü’l Esir, IX). Amaç uç 

noktadaki Bizans Bölgelerini zayıflatmak ve gelecekteki daha güçlü akınlara zemin 

hazırlamaktır. Nitekim 1063 yılında tahta çıkan Alparslan 1064 yılında Gürcistan ve 

Bizans üzerine sefere çıkmış, Türklerin bitmek bilmeyen saldırıları sonucunda Doğu 

Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgesi iyice yağmalanıp zayıflatılmış, Gürcistan ve 

Ermeni bölgelerinde birçok yer fethedilmiştir. (Sevim-Yücel, 1995). “1064 

senesindeki Sultan Alparslan’ın seferinde, Şavşat ve Artvin’e hâkim olunmuştur. 

Malazgirt Savaşı öncesindeki son harekât olan 1067/1068 akınında Trabzon’a kadar 

ilerleyen Selçuklu kuvvetleri, şehri ele geçirememiş olsalar da çevresinde önemli 

ölçüde tahribat yapmışlardır” (Tellioğlu, 2004). 1067 ve 1068 yılları arasında 

bölgeyi son kez yoklayan Selçuklular artık kendinden emin olacaklar ki 1071 yılında 

büyük bir ordu ile Malazgirt önlerine gelmişlerdir. 26 Ağustos’ta yapılan savaşta 

Romen Diyojen önderliğindeki Bizans orduları mağlup edilir ve Anadolu’nun 

kapıları tamamıyla Türklere açılır. Bu arada Türklerin 1025 yılından sonra 

Anadolu’ya akınları başlayınca Trabzon’un askeri önemi de artmıştır. "1071 

Malazgirt Zaferi’nden sonra İç Anadolu’nun Oğuz Boyları tarafından işgale 

başlanması, Trabzon tarihinde yeni bir safhanın açılmasına sebep oldu. Bundan sonra 

Trabzon devamlı olarak çevresinde kurulan Türk devletlerinin baskısı altında kaldı. 

1080 tarihinde Anadolu’yu yer yer fethe çıkan Türk gazi ve kumandanlarından biri 
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olan Emir Ahmed’in, maiyetindeki Emir Yâkub ve İsâ Bâri komutasındaki 

kuvvetleri, Çoruh havzasına sevk ettiğini müşahade etmekteyiz. Bu iki kumandan 

ciddi hiçbir engelle karşılaşmadan bütün Doğu Karadeniz sahillerini ele geçirmişler, 

hatta Anna Commena’nın rivayetine göre, Trabzon’u da işgal etmişlerdi” 

(Parmaksızoğlu, 2001). Anna Kommena’ya göre Trabzon, Malazgirt Savaşı’ndan 

hemen sonra Türklerin eline geçmiş ve Selçuklu hâkimiyeti 1075 yılına kadar, üç yıl 

devam etmiştir” (Kommena, 1996). Fallmerayer ise Türkler tarafından ele geçirilen 

bölgenin şehir değil, civarındaki dağlık arazi veya dış surların bulunduğu yerler 

olarak değerlendirir. (Tellioğlu, 2004). Trabzon tarihi konusunda çok değerli 

çalışmalar yapmış olan Mahmut Goloğlu ise bu konu hakkında şunları ifade 

etmektedir: “1058 yılından itibaren, Müslüman Türk orduları Trabzon bölgesine 

akınlar yapmışlar ve Trabzon şehrinin kale duvarlarına kadar gelerek, kale dışındaki 

şehir de dâhil olmak üzere bütün Doğu Karadeniz Bölgesi’ni istilâ etmişlerdir. Öyle 

ki, tarihte ilk kez 1081 yılında Türkiye adı verilen ülkenin sekiz ilinden birinin adı 

“Canik” idi ve başlıca şehri Trabzon’du. Ve o tarihte iki Trabzon vardı: Biri Trabzon 

Kalesinin içindeki Trabzon şehri ki Hıristiyan bir yerli vali ile Bizans’a bağlı idi, 

ötekisi Kale dışındaki Trabzon şehri ve bütün Trabzon bölgesi ki, Danişmendlilerin 

idaresinde idi” (Goloğlu, 2000). “Malazgirt Savaşı’ndan sonra Bizans’ın Doğu 

Karadeniz Bölgesinde çöken siyasî otoritesi, bu devletin Kaldia eyaleti12 valisi olan 

Theodore Gabras tarafından yeniden tesis edilecektir. Theodore Gabras, 1075 yılında 

şehrin ileri gelenlerinin de desteği ile Türkleri Trabzon’dan çıkarmayı başarmıştır” 

(Tellioğlu, 2004). Bu görüşü doğrulayan Anna Kommena “Trabzon’u Türklerin 

elinden ancak, Theodoros Gabras kurtarabilmişti” (Kommena, 1996) demektedir. 

Burada Türklerin Trabzon şehrinin içine kadar girip girmedikleri kesin değildir. 

Nitekim Fallmerayer şehrin dışında bir Türk varlığından bahsetmiştir. Ancak 

Theodore Gabras için Türkleri Trabzon’dan çıkarma ibaresi başarı olarak 

gösterildiğine göre ve şehrin dışındaki dağlık arazi ve yöreler Türklerin elinde 

bulunduğuna göre biz bu üç yıl Türklerin şehir merkezinde de hâkim olduğunu 

söyleyebiliriz. Bu üç yıl sonunda Trabzon şehir merkezinde otoriteyi sağlayan ve 

şehir merkezini de Türkler’den kurtaran Gabras ve Mahmut Goloğlu’nunda dediği 

                                                

12 Khaldia eyaleti, Arapların hudut bölgelerine düzenlediği akınları önlemek amacıyla, Trabzon 
merkez olmak üzere, Uluşiran, Kelkit, Bayburt, İspir ile Çoruh ve Harşit boylarını içine alacak şekilde 
kurulan bir eyalettir. 
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gibi 1081 yılına gelindiğinde ise iç ve dış olmak üzere iki ayrı Trabzon kentinden 

bahsedebiliriz. 

Bu tarihten itibaren Türkler ilk yüz sene Anadolu’daki fetihlerini 

tamamlamak için çabalarken, Bizans da Hıristiyan dünyasından destek alarak 

Türkleri Anadolu’dan çıkarabilmek adına Haçlı Seferleri düzenliyordu. Anadolu 

tümüyle siyasî olarak istikrarsız bir görüntü çizerken, yoğun bir askeri dönem 

geçiriyor, sıkça göç alıyor ve nüfus değişimleri yaşıyordu. Anadolu’ya bu siyasi 

mücadeleler devam ederken girdiği tahmin edilen Çepniler’in öncesinde Doğu 

Karadeniz bölgesi ve çevresinde faaliyet gösteren siyasi oluşumların irdelenmesi 

çalışmamız için gerekli görülmüştür. 

2.3. Çepniler’den Önce Doğu Karadeniz Bölgesi ve Yakın Çevresindeki Siyasi 
Oluşumlar Kurulan Devletler ve Beylikler 

 1075 yılında Türkleri Trabzon’dan çıkaran Theodore Gabras bölgede 

müstakil bir idare kurmuştu. “1091 yılında İmparator Alexis tarafından yerinden 

atılan Theodor Gabras’ın yerine, Gregoire Toronites tayin edilmiş, ondan sonra 

Konstantin Gabras, Trabzon’a hâkim olarak bir Rum dukalığı meydana getirmiştir” 

(Aşan, 1998). XI. yy’da Trabzon’un doğusunda ve güneyinde ise kontrol Türklerin 

elindedir. “1080 yılındaki fetihlerden sonra Bizans’ın bölgedeki hâkimiyetini 

Türklerin ele geçirdiğini gören ve destek alabileceği hiçbir kuvvetin kalmadığını 

anlayan Gürcü Kralı II. Giorgi, Selçuklu Sultanı Melikşah’a tabi olmuş ve haraç 

vermeyi kabul etmiştir” (Tellioğlu, 2004). Türkler güneyde de Artvin-Gümüşhane-

Bayburt ve Erzurum topraklarında yerleşmişlerdir. Görülen o ki Türkler 

Karadeniz’in sahil kısmına inmemiş veya inememiş fakat hemen denize paralel 

uzanan dağların ardındaki kırsal kesimde egemenliğini kurmuştur. Orta Karadeniz 

Bölümüne gelindikçe yine kıyıya inemeyen bir yapıda Niksar merkezli 

Danişmendoğulları beyliği kurulmuş ve bölgede söz sahibi olmuştur. Erzurum, Kars, 

Pasinler, Oltu, Tortum, İspir, Bayburt, Tercan bölgelerinde Saltuklular beyliği; 

Erzincan, Kemah, Divriği ve Şarkî Karahisar’da Mengücekliler beyliği kurulmuş ve 

Türkiye Selçuklu Devleti Anadolu’nun büyük bir bölümüne hâkim olmuştur. 

 Bunlar dışında birçok Türk boyu, Türk aşireti ve ailesi Anadolu’da belli 

zaman ve yerlerde egemenlik sağlamışlardır. Bu dönemin sonunda gelinen noktada 
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en önemli olan Türklerin ilk kez Karadeniz sahiline çıkarak bir limana 

hükmetmeleridir. “Karadeniz Bölgesindeki Türkmenler’in uzun bir süredir Ünye ve 

Bafra gibi hem Trabzon’dan hem de İstanbul’dan uzaktaki kıyı köylerini zorlamakta 

oldukları bu faaliyetleri sırasında 1194’te Samsun’u ele geçirerek Karadeniz’de ilk 

limanı elde ettikleri bilinmektedir” (Aşan, 1998). 1194’te Samsun limanı tam olarak 

Türklerin eline geçmeden uzun bir süre öncesinden itibaren Anadolu Selçukluları 

limanın bir kısmını kontrol altında tutuyordu. “II. Kılıç Arslan, şehri ele geçiremese 

de, bölgeyi baskı altına almıştır. Bunun sonucunda Samsun, 1178 yılında 

Selçukluların eline düşecektir” (Bryer, 1980). Aynı dönemde bir süreliğine elden 

çıkan Samsun’un egemenliğini Rükneddin Süleymanşah Rumları yenerek 1194’te 

geri kazanır. (Bryer-Winfield, 1985). Bu dönemde Anadolu’ya birçok haçlı seferi 

düzenlenir ve Bizans İmparatorları da kötü durumdadır. Haçlılar istedikleri an Bizans 

İmparatoru’nu değiştirebilecek bir otorite durumundadır. Dolayısıyla Trabzon 

Dükalığı dahil olmak üzere tüm bölge karışıklık ve istikrarsızlık içindedir. Samsun 

limanının da Türklerin eline geçmesiyle Bizans-Trabzon bağlantısı güçlükle 

kurulabilmektedir. “Kargaşalık ve isyanların devam ettiği İstanbul 17 Temmuz 1203 

tarihinde Haçlılar tarafından işgal edilerek Aleksius IV. tahta geçirilmişti. Fakat 1204 

Ocak’ında İstanbul halkı isyan ederek Aleksius IV.’yu öldürmüş ve tahtta babasının 

damadı V. Murtzuphlos’u geçirmişti. Bu olaydan sonra kendi aralarında anlaşan 

Haçlılar 13 Nisan 1204’te şehre saldırarak üç gün şehri yağmalayıp İstanbul’da bir 

Latin devleti kurarlar. İstanbul’da bir Latin devleti kurulmasından sonra Bizans 

tahtının varisleri ve asilzadeler İstanbul’dan kaçarak sığındıkları bölgelerde yerli 

halkın desteği ile Bizans’ın devamı sayılan devletler kurmuştu” (Albayrak, 2003). 

Diğer taraftan Gürcüler de bölgede siyasi güç kazanmak için çabalamaktaydılar. 

Bizans’ın durumundan yararlanmak için Trabzon üzerine sahil tarafından saldırılarda 

bulunuyorlardı. “Gürcü David saldırılarıyla sahil hattında heyecan yaratır” 

(Hahanov, 2004). David’ten sonra gelen Çariçe Tamara’da bu yönde uğraşlar 

vermesine rağmen çok başarılı olamadığı düşünülmektedir. Ancak “Çariçe Tamara, 

Konstantinopol’de meydana gelen saray isyanı ile alakadar Trabzon’da meydana 

gelen işlere karışırdı” (Hahanov, 2004). Çariçe Tamara böylece askeri yöndeki 

başarısızlığını siyasi otorite boşluğu bulunan İstanbul ve Trabzon’un bu boşluğunu 

değerlendirerek başarıya çevirmiştir. Nitekim Doğu Roma İmparatorluğu’nun 

tahtında oturan Komnenosların sonuncusu Andronikos Komnenos (1183–1185)’un 

oğlu Manuel’in iki oğlu Aleksius ve David gelişen olaylardan sonra Tamara’ya 
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sığındı.13 “Trabzon ise bu sırada bağımsızlığa can atıyordu” (Hahanov, 2004). Daha 

öncede belirtildiği gibi Haçlılar İstanbul’da bir Latin devleti kurunca halkın 

yardımıyla Bizans’ın devamı sayılan devletler kurulmuştu. Bunlardan birincisi 

Feodor Laskar’ın İznik Bölgesi merkez olmak üzere kurduğu Nikey, diğeri ise 

Trabzon’du. “Aleksius 1204 yılında Tamara’nın askerleri ile birlikte Trabzon’a 

girdi” (Finlay, 1851). Böylece Komnenlerin Trabzon Devleti kurulmuştur. 

Aleksius’un küçük kardeşi David ise Samsun ve Sinop’a kadar sahil boyunca 

ilerleyince etrafı Türklerle çevrili olan Karadeniz sahil şeridinde egemenlik kurabilen 

bir Komnen Devleti ortaya çıkmıştır. Hatta o dönemde Hıristiyan olan Kıpçak 

Türklerinin Gürcü Çariçe Tamara’nın ordusunu oluşturan paralı askerler olduğunu 

göz önüne aldığımızda, bölgede Türk unsurunun sahil kısmına, hatta şehir içlerine de 

girmiş olduğu düşünülebilmektedir. Bu konuya ve Kıpçaklara bölge tarihi açısından 

ayrı bir yer vermemiz gerekmektedir. Görüleceği gibi Kıpçak Türkleri Doğu 

Karadeniz Bölgesi kültür tarihinde veya ilerde oluşturulabilecek bir müzik tarihinde 

önemli bir rol oynayacaktır. 

2.4. Kıpçaklar ve Bölge ile İlişkisi 

 Karadeniz’in kuzeyinde XI. Yüzyılın başlarından itibaren ortaya çıkan 

Kıpçaklar, diğer Türk boylarıyla ilişkili olarak tüm kuzey bozkırlarına yayılmıştırlar. 

Kıpçaklar Rus kaynaklarında Polevets, Bizans kaynaklarında Kuman, Ermeni 

kaynaklarında Khartes, Alman kaynaklarında ise Falben olarak adlandırılırlar. 

“Kumanlara bu kadar çok ad verilmesi, onların antropolojik özellikleri ile ilgilidir. 

Rusça, Almanca ve Ermenice bu kavme verilen adın manası, “açık sarı” ve “saman 

renginde olan sarı saç”ı ifade etmektedir” (Tellioğlu, 2004). Kıpçaklar tarih boyunca 

Bizans, Macaristan, Bulgaristan, Romanya, Rusya, Gürcistan ve Trabzon Krallığında 

önemli roller oynamıştır. Bu durum Kıpçakları incelerken bu bölgeler arasındaki 

bağları ortaya koymayı gerektirmektedir. 

                                                

13 Andronikos Komnenos’un (1183-1185) ayaklanan Doğu Roma halkı tarafından tahtan indirilip 
yerine Angelos hanedanından İsaaklos II (1185-1195)’nin geçmesinden sonra Andronikos Kommenos 
ve oğlu Manuel vahşi bir şekilde öldürülmüştü. Manuel’in hapsedilen Aleksius ve David adındaki iki 
küçük çocuğu akrabaları olan Gürcistan Kraliçesi Thamar tarafından hapisten kaçırtılmıştı. (Albayrak, 
2003, 72) Manuel ağır ateş içerisinde öldüğünde Aleksius beş yaşında idi. (Hahanov, 2004, 18).  



 16

 Tarihi olayları incelediğimiz zaman Kıpçakların Doğu Karadeniz Bölgesi’ne 

girmelerinin Kafkasya ve Gürcistan üzerinden olduğunu görürüz. “Gürcistan kralı 

David Ağmaşenebeli (1091?-1125) on ikinci asırda ülkesinin durumunu 

düzeltebilmek için birçok reformlar uygulamaktaydı. Kendi komutasında sürekli ve 

nizami bir ordu kurmak için Kuzey Kafkasya’ya giderek orada Kuman/Kıpçak 

oymaklarıyla anlaşıp paralı askerlerden oluşan bir ordu kurdu” (Bilgin, 1998). 

Kıpçaklarla askeri yönden temasa geçen David ilişkileri güçlendirmek için “Kıpçak 

başbuğu Atrak’ın kızı ile evlenmiştir” (Kafesoğlu, 1988). Bu dönemde bilindiği 

üzere Türkler Gürcistan’ın birçok bölgesine egemendirler. Gürcüler Türk 

baskısından Kıpçaklar sayesinde kurtulmayı düşünür. Böylece Atrak’ın himayesinde 

Gürcistan’da kimi kaynaklarda 200.000’i, kimi kaynaklarda da 300.000’i aşan 

kalabalık bir topluluk oluşturdukları belirtilir ve bunlardan 40.000 kişilik daimi bir 

atlı ordu kurulmuştur. “Kıpçak kuvvetleri, Selçukluların vasalı olan emirlikleri Kür 

ve Çoruh boylarından uzaklaştırmış, 1120’de 40.000 kişilik bir akıncı kuvveti ile 

Kütayis’ten geçerek Borçalı çayı boyundaki bölgeyi ele geçirip Kür’den Penek’e 

kadar olan topraklara hâkim olmuştur” (Tellioğlu, 2004). “İki yıl sonra Kral David, 

Kumanların seçkin kölelerinden14 oluşan ve görevi Kral sarayını korumak olan 5.000 

kişilik bir (Monaspa = Köle sipahiler adı verilen) özel muhafız ordusundan başka 

Kuman süvarilerinden oluşan 40.000 kişilik bir ordu kurmuştu. Bu ordu Şirvan, Aran 

ve Doğu Anadolu’ya başarılı seferler yaparak 400 yıldır İslam hâkimiyetinde olan 

Tiflis’i 1122’de ele geçirerek Gürcü Krallığı’nın başkenti yaptı” (Bilgin, 1998). Bu 

bölgede Çoruh vadisi, İspir, Ardahan, Göle, Oltu, Tortum, Şavşat, Ardanuç ve 

Yusufeli’ne yerleşen Kıpçaklar, Gürcülerin askeri olarak ordu komutasını tamamen 

ele geçirmiş ve 1200’lü yıllara doğru gelindiğinde Gürcü devlet işlerinde de üst 

düzey görevlerde bulunacak konuma gelmiştir. Böylece Gürcü soylular ile Kıpçaklar 

arasında problemler yaşanmaya başlamıştır. “Tamara’nın tahta çıkışını uzun süre 

tanımayan lordlar, daha sonra Giorgi’nin işbaşına getirdiği kadrolara saldırmaya 

başlamış, Kraliçe’ye ültimatom vererek, Genelkurmay Başkanı Kubasar ile Hazine 

ve Gelirler bakanı Apridoni’nin görevden alınmasını şart koşmuşlardır” (Tellioğlu, 

2004).  Tamara ve ondan önce tahtın sahibi olan babasının iki sadık adamı Kıpçak 

Türkü Kubasar ve Apridoni’nin görevden zorunlu olarak alınmasını Gürcü 

                                                

14 Kuman birliğine bağlı Peçenek ve Uz toplulukları 
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kaynakları “tahtın yenilgisi” (Berdzenişvili – Canaşia, 2000) olarak adlandırır. 

Kraliçe Tamara tüm bunlara rağmen Kıpçak başbuğunun kardeşi Sevinç önderliğinde 

Gürcistan’a ikinci bir Kıpçak göçü girmesini sağlamıştır ve bunun sonucunda “eski 

Gürcü tarihlerinde yeni gelen Kumanlarla eski gelmiş Kumanları birbirinden ayırmak 

için “Eski Kıpçak”, “Yeni Kıpçak” terimleri kullanılmıştır” (Bilgin, 1998). Bu 

noktada Tamara’nın amacı bizce ordusunu güçlendirip daha sonra yapacağı İstanbul 

ve Trabzon seferlerine hazırlık yapmaktır. Nitekim daha önce bahsedildiği gibi 

Tamara o dönemde İstanbul ve Trabzon’un iç işlerine karışabiliyor ancak askeri 

açıdan başarısız oluyordu. Ordunun ilerleyeceği mesafenin uzun ve zor bir coğrafya 

olduğunu da buna katarsak Tamara’nın ordusunu güçlendirme zaruriyeti ortaya 

çıkmaktadır. Tamara yine daha önce bahsedildiği gibi İstanbul’da devrilmiş 

Komnenos hanedanının iki varisi Aleksius ve David’i tutsaklıktan kurtarmış ve 

Gürcistan’a getirmişti. Bizanstaki karışıklıkları fırsat bilerek ordusunu da Kıpçak 

Türkleriyle kuvvetlendiren Tamara 1204’te İstanbul’u ve Bizans tahtını ele geçirmek 

için yola çıkar. Karadeniz kıyısı boyunca ilerleyen iki kardeş önderliğindeki ordular 

Trabzon’a girer ve şehri ele geçirir. David yoluna devam ederek Karadeniz 

Ereğli’sine kadar ilerler ancak Bizans’tan kaçarak İznik’e yerleşen Laskar’a 

yenilerek Samsun, Sinop bölgesine çekilmek zorunda kalır. “Trabzon Krallığı’nın 

kurulmasında hizmet eden ve yönetimde önemli görevler alan Kuman asıllı Türklerin 

birçoğu bundan sonra aileleri ile birlikte Trabzon’un civarında askeri bakımdan 

önemli yerlere yerleşmiş” (Bilgin, 1998) Kıpçakların Trabzon şehrinin korunmasında 

ve yaşamasında önemli rolleri olmuştur. Nitekim Trabzon Rum Devleti, Gürcülerle 

akrabalık ilişkilerini koparmamış, böylece siyasi varlığını devam ettirmeye 

çalışmıştır. Krimsky  “on üçüncü asır başında Gürcü Prensesi Tamara’nın yardımiyle 

teessüs eden Commene’lerin Trabzon İmparatorluğu Gürcistan’la sıkı münasebette 

bulunmakta idi” (Ertaylan, 2001) der. 

 Bu sayede Trabzon Rum Devleti’nde egemenlik kuran ve hatta devlete varis 

olma derecesine yükselmiş Kıpçak Türklerine rastlanır. “Trabzon Krallığı’na ait 

kaynaklarda yer alan isimler üzerine çalışmalar yapan Rus bilim adamı Şukurov, 

Trabzon civarındaki kilise defterlerinde Türkçe isimler taşıyan Hıristiyanlara ait 

kayıtlar tespit ettikten başka Trabzon sarayı tarihçisi Panaretos’un kroniğinde 

Komnenos hanedanına bağlı bazı kimselerin Türk orijinle (Akbuğa, Anakutlu,  

Acakutlu gibi) lakapları bulunduğuna işaret ederek özellikle Trabzon sarayının 
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tarihçisi olan Paneretos’un bu isimlerin doğu transkripsiyonunu vermiş olmasına 

dikkati çeker”  (Bilgin, 1998). Bunun yanı sıra bölgede Kıpçak varlığının ne kadar 

güçlü olduğunu gösteren bir delil de yine Şukurov’da şu şekilde geçmektedir: “Doğu 

Karadeniz Bölgesi’nde dil bakımından etkili bazı Türkçe konuşan Bizanslı gruplar 

vardır ve bunlar Türkçe sözcükleri Rumca’ya sokmuşlardır” (Shukurov, 1998). 

Trabzon’a gelip uzun süre alan çalışması yapan bilim adamlarından Brandemoen ve 

Bryer de bu görüşü doğrulamışlardır. Brandemoen’e göre “14. yüzyıl başlarında 

Doğu Karadeniz iki dilli (Rumca ve Türkçe) gurupların yaşadığı bir bölgedir” 

(Shukurov, 1998). Günümüzde halen Doğu Karadeniz Bölgesinde konuşulan 

Karadeniz şivesi bize Kıpçak Türklerinden kalma bir dildir. Hatta bu ağzın Kıpçak 

yerleşimleriyle bağlantılı olarak Batı Rumeli Türk ağızlarıyla ortaklığı ve akrabalığı 

söz konusudur.15 Nitekim Karadeniz’in kuzey bozkırlarında dilediği gibi yayılan 

Kıpçaklar burada Uz ve Peçenek gibi diğer Türk boylarıyla karşılaşmışlardır. Bu 

şekilde zaman içinde Bizans’a karşı yaptıkları savaşlarda Trakya ve Balkanlara 

yerleşen Kıpçaklar, aynı zamanda Kafkaslar ve Gürcistan üzerinden de Doğu 

Karadeniz Bölgesi’ne yerleşmişlerdir. “Uzları Tuna ötesine atarak Karadeniz’in 

kuzeyindeki bozkırlara (Deşt-i Kıpçak) hâkim olan Kuman (Kıpçak)lar, 31 Mayıs 

1233 tarihinde Kalka Nehri boyunca cereyan eden muharebede  Moğollar tarafından 

ağır bir yenilgiye uğratıldılar.1237–1238 yıllarında Rusya’nın büyük bir bölümünü 

hâkimiyetleri altına alan Moğollar 1239’da ikinci defa Kuman (Kıpçak)larla 

savaşarak onların Karadeniz’in kuzeyindeki hâkimiyetlerine son verdiler. 

Kumanların büyük bir kısmı (40.000 Kuman-Kıpçak) atlısı Macaristan’a sığındılar 

ve Hıristiyanlığı da kabul ettiler. Diğer bir kısmı ise, Balkanlar’ın çeşitli bölgelerine 

dağıldılar” (Güngör-Argunşah, 1991).  Bu dönemde Balkanlar’a dağılan Kıpçaklar 

üzerine en önemli gösterge batılı misyonerler tarafından derlenen ve ilk kopyası 1303 

tarihinde basılan, günümüzde orijinal nüshanın Venedik kütüphanesinde bulunduğu 

2500 kelimelik “Codex Cumanicus” Kuman sözlüğüdür. Sözlük Latince yazılmıştır 

ve bugün de burada geçen birçok kelime bu bölgelerde aynen kullanılmaktadır. 1992 

                                                

15 Rumeli ağızlarını ilk inceleyen Polonyalı Türkolog Tadeusz Kovalski’dir. Onu Gagauzca 
araştırmalarıyla Moscov, Radloff, Dimitriev, Dimitr Gajdanov, Janos Eckman takip etmişlerdir. 
Macar Türkoloğu Gyula Nemeth’in Györg Hazai, Rıza Mollov ve Mefkure Mollova ile birlikte 
yaptığı çalışmalar, daha sonra Hüseyin Dallı’nın çalışması batı Rumeli ağızları ile Kuzeydoğu 
Anadolu ağızlarının akrabalığını ortaya çıkarmıştır (Karaörs, 1998, 90).  
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yılında Peter B. Golden isimli bir Amerikalının incelemesinde Codex Cumanicus’un 

dil özellikleri verilmektedir. Buna göre “yil (yıl), kece (gece), kormek (görmek), 

eşitmek (işitmek) kun tovusi (gün doğuşu), bulud (bulut), abuşqa; qart (yaşlı), tugan 

(dükkân), temir (demir), sagal (sakal), qizil (kızıl),  tanur kişi (tanır kişi), kaşuk 

(kaşık) vb. Bunları seçmemizdeki sebep (ı-i), (k-g), (e-i), (d-t), (ı-u) harflerinin 

bugün dahi Doğu   Karadeniz Bölgesi’nde aynı şekilde kullanılmasındandır.16 

 Dil ve yaşayış özelliklerinden başka Kıpçaklar’ın Doğu Karadeniz’de 

bıraktığı en önemli etnografik alet belki de kemençedir. Bu ayrıntı bilim çevrelerince 

pek incelenmemiş olup bu konuda kesin bir iddia ortaya koymak yanlış olur, ancak 

Kıpçakların bu konuda önemli olduğu düşünülmektedir. “Kemençe Kumanlarda 

şahıs ismi olarak da kullanılmıştır” (Rasony, 1966–69). “1290’da Macar Kralı IV. 

Laszlo’yu öldüren Kumanlardan birinin adı Kemenche idi” (Bilgin, 2000). 

Kemençe’nin bir müzik aleti olarak Codex Cumanicus da geçtiği iddiası da vardır.17 

Bu arada Kıpçakların yaşadığı “Kırım yarımadasında Kemençe, Küçük Kemençe, 

Murtazar Kemençe isimli köyler” (Bilgin, 1998) görmek mümkündür. Çepnilerin 

yaşayan en ünlü kemençecilerinden Kâtip Şadi’de  “kemençe bize Gıpçaklardan 

geldü” (Şadi, 2005)  demektedir. Ünlü Türk müzikolog Mahmut Ragıp Gazimihal 

“Trabzon’da Oyun” başlıklı yazısında “Doğu Karadeniz bölgemizin oyunları Kıpçak 

topraklarının tarihteki kültür durumlarıyla o kadar yakınlık arzettiği hissini 

uyandırıyorlar ki bu bölgemizde Hun, Koman, Avar sızıntılarından Türk 

oymaklarının sığınak bulup yerleşmişliklerine inanmak gerekmektedir. Fetih’ten 

önceki çağlarda da bu bölgede Türkçe konuşan oymakların yerleşik bulunduğu 

muhakkaktır” (Şenel, 1994) demektedir. Doğu Karadeniz Bölgesi’ne gelerek saha 

araştırması yapmış olan Laurence Picken ise organolojik bir çalışma yapmıştır. 

Picken’a göre günümüzdeki kemanların ilkel modelleri doğudan batıya gitmektedir 

ve yeryüzünde çalınan ilk yaylı çalgılar Horasan ve Transoxiania (Kwarazm) 

                                                

16 Kizil ağaç fidani                                          
    Tepeden budanur mi? 
    İnsan sevduğu yardan 

Bu kadar utanur mi? 
 
Bu manide görüldüğü gibi kizil kelimesi ortaktır. 
Bu şekilde sonsuz sayıda örnekler verilebilir. 

17 Albayrak, 2003, 107. 
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Türkleri tarafından çalınmıştır. “Burada belirtilen çeşitli keman yapım özelliklerinin 

hangi rotayı izleyerek Avrupa’ya ulaştığı bilinmemektedir. Fakat yine de şunu 

vurgulamak gerekir ki Kafkasya’nın vadilerinden ve Anadolu’nun bir ucundan 

diğerine geçen rota, birkaç olası rotadan sadece biridir. Araplar 712’de İspanya’ya 

girmişlerdir ve bu da Transoxiania’ya girdikleri on yıllık dönemle aynıdır. O andan 

itibaren de bu yol artık İslam dünyası aracılığıyla yayılmaya açık hale gelmiştir. 

709’tan itibaren, Araplar Horosan ve Transoxiania (Kwarazm) Türkleriyle iletişim 

içinde bulunmuşlardır. Bu yerler, lavtaların yayla çalınmaya başladığı ilk yerler 

olarak kayda geçmiştir (yukarıda bahsedildiği gibi)” (Picken, 1975). Kemençe’nin 

organolojik olarak yayla çalınan bir lavta cinsi olduğunu düşündüğümüzde bu tip 

çalgıların ilk olarak Türklerde görülmesi bizim için önem arzetmektedir.  

Karadenizin kuzey bozkırlarında yaşayan bir başka Türk boyu da 

Gagauzlardır. Bu Türk topluluğu Ortodoks Hıristiyanlık inancına sahip olup, 

günümüzde Moldovya başta olmak üzere Bulgaristan, Romanya ve çevrelerinde 

yaşamaktadır. Gagauzların menşei hakkında çeşitli iddialar mevcuttur ve bunların bir 

kısmı Gagauzları Uzlara, bir kısmı Karakalpaklara, bir kısmı Kıpçaklara bir kısmı da 

II. İzzeddin Keykavus’u takiben Rumeli’ne geçmiş olan Selçuklu Türklerine 

bağlamaktadır. Gagauz adının da bu görüşlere bağlı olarak Kara+Oğuz, Gök+Uz, 

Gaga+Oğuz, Keykavus kelimelerinden geldiği belirtilir. Gagauzların bizim için 

önemi Karadeniz’in kuzey kesimindeki Türklerin geleneklerini bölgede günümüze 

dek korumuş olan tek topluluk olmasıdır. Aynı bölgede yaşayan tüm Türk 

toplulukları diğer milletlerin içinde eriyip Türklüğünü büyük ölçüde kaybederken 

Gagauzlar bir topluluk halinde bu bölgede varlıklarını korumuşlardır. “Gagauzlar 

Hristiyan olmalarına rağmen, Hristiyanlığın temel esprisine aykırı olarak kurban 

kesmekte, hatta Divanü Lügati’t- Türk’te izah edilen “Iduk” kurbanını “Allahlık” adı 

altında  yaşatmakta; Türk destanlarında önemli bir yer tutan, Türk kavimlerince 

kutsal kabul edilen “Kurt” için “Kurt Bayramı” kutlamakta, hatta bugün 

Göktürkler’in bayraklarını kendilerine bayrak olarak seçmiş bulunmaktadırlar” 

(Güngör-Argunşah, 1991, VII).  
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Resim 2.1. Gagauzların günümüzde topluluk halinde yaşadığının gösterilmesi 

(Kaşıkçı-Yılmaz, 2000) 

Karadeniz’in kuzey-batısında ve Balkanların çeşitli yerlerinde yaşayan bu 

topluluğun menşei üzerindeki iddialardan birinin Kıpçaklara dayandırılması 

dikkatimizi bu yöne çekmiştir. Bu iddiaya göre; “Gagauz kelimesinin Gaga-(Kıpçak 

Türklerine verilen bir isim) olduğu, “Gaga+Uz=Kıpçak-Oğuz”un birleşmesinden 

meydana gelebileceği ve kelimenin de “Kıpçak ülkesinden gelen Oğuzlar” anlamında 

düşünülebileceği gibi, Uzlar’ın Kıpçaklar’la karışmasından dolayı “Gaga+Uz” 

sözünün çıktığı düşünülebilir” (Güngör-Argunşah, 1991). Bizim için bunun önemli 

olan noktası ise Gagauzlar’ında tıpkı Kıpçaklar gibi Doğu Karadeniz Bölgesi’yle 

ortak kültürel nitelikleri ve akrabalıklarının görülmesidir. “Gagauzlarda Kemençe 

kelimesinin anlamı Keman olup, Kemençe çalıp oynanan oyunun adı da Horondur. 

Ayrıca Gagavuzlardan derlenmiş dil ve masal, bilmece vb. gibi halk edebiyatına ait 

malzemelerin bir değerlendirmesi yapıldığı zaman Trabzon bölgesi ile çok büyük bir 

benzerlik   olduğu   görülür. Aynı  şeyi  Kumanlardan  kalmış  dil  ve  halk   

edebiyatı malzemesi   için  de     söyleyebiliriz” (Bilgin,  1998).  Bu bilgiler   ışığında  
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Resim 2.2. Gagauz Kemençesi (Kaşıkçı-Yılmaz, 2000) 

Gagauz folkloruyla Doğu Karadeniz Bölgesi folkloru arasındaki ortak noktalar 

vurgulanmaya çalışılacaktır. “Gagauzlar müzik aleti olarak çağırtma, kaval, 

kemençe, gayda kullanmaktadırlar. Bunları icra edenlere ise; çağırtmacı, kemençeci, 

gaydacı denilir. Gagauzlar daha çok türkü çağırırlar. Bu türkülerin çoğunun teması 

“kahırlı, kasvetli ve hüzünlüdür”. Gagauz oyunlarının en meşhuru horolardır. Düz 

horo, Moldovan Horosu, harmandalı vs. Gagauzlar horo dışında, kolca-elce ve biraz 

değişikliklerle “zeybek” de oynamaktadırlar. Oyun havalarının ise en çok bilinen ve 

yaygın olanı; yol havası, sofra havası ve gelin havasıdır” (Güngör-Argunşah, 1991). 

Bilindiği üzere Doğu Karadeniz Bölgesi oyunlarının en meşhuru horonlardır ve 

bölge müziğinde kullanılan çalgıların en önde geleni kemençedir. Ayrıca tıpkı 

Gagauzlardaki adlandırılan “Düz Horon” mevcuttur. Bunun yanı sıra “yol havası” ve 

“gelin havası” da Doğu Karadeniz Bölgesi’nin hemen her yerinde değişik 

varyantlarına rastlanan çok yaygın havalardır. Gagauzlardaki düğün geleneklerinde 

de türküler, çalgılar ve oyunlar arasındaki ortaklıklar ilgi çekicidir. “Kına 

hazırlanınca orada bulunan kadınlardan biri ev ev dolaşarak tanıdık kadınları gelin 

evine “kınaya” davet eder, aynı gece bir de kemençeci ve gaydacı çağrılır. Bunlar 

kına gecesi müddetince hüzünlü şarkılar, türküler okurlar (….) Yemekler yenilirken 

başta duranlar “karşılama” denilen bir oyun oynarlar (....) Cumartesi son olarak, 

Cuma günü davet edilmiş olan misafirler ellerinde hediyelerle güvey evine gelirler. 
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Burada horo oynanır. Güveyin yanında kalan gençler keman18 sesleri arasında traş 

olurlar (....) Gelin evine doğru gidilirken en önde çalgı, onun arkasında bir mum, 

onun arkasında güvey,  daha sonra bir mum, sonra sağdıç, sağdıçtan sonra erkekler, 

en arkada da kadınlar yürür. Cumartesi günü, bazı düğüncülerle birlikte sağdıç 

gelinin yanına gelir, gelin gelinlik elbiseleri ve duvağını giyer, horo oynanır. 

Horonun ortasına su ile dolu bir kova, ayrıca bir tas içinde su konur. Gelinin tasa 

vurması istenir. Eğer tas kapaklanırsa bir oğlan, kapaklanmazsa bir kız doğuracağına 

inanılır” (Güngör-Argunşah, 1991). Burada kullanılan “gayda” Doğu Karadeniz 

Bölgesi’ndeki “tulum” veya “tulum-zurna” diye adlandırılan çalgıyı bize 

anımsatmaktadır. Ancak bu konuda elimizde bunu güçlendirecek hiç bir kaynak 

bulunmadığından “o”dur veya değildir demek yanlış olur. İleride yapılabilecek 

etnografik çalışmalar ve alan araştırmalarıyla çalgının sınıflandırılması ve bilim 

dünyasına kazandırılması en büyük temennimizdir. “Karşılama” türündeki oyunlar 

da Doğu Karadeniz Bölgesi’nde Giresun ve Ordu illeri başta olmak üzere birçok 

yörede oynanmaktadır. Ayrıca bu oyunlar Trakya’da ve Balkanlarda da çok yaygın 

olarak görünmektedir. Bunların yanısıra değinmek istediğimiz bir diğer husus da 

“çalgı”ya verilen önemdir. Gelin evine doğru yürürken önden arkaya doğru bir 

sıralama vardır ve Gagauzlarda burada görüldüğü üzere çalgı en önde gider. Gelinin 

su dolu tasa vurarak çocuğunun cinsiyetini belirlediğine inanılan işlemi “horo” 

halkası içerisinde yapıyor olması da çok anlamlıdır. 

 

Resim 2.3. Gagauzların halka şeklinde oynadığı yöresel oyunları hora. (Güngör-
Argunşah, 1991) 

                                                

18 Gagauzlarda kemençeye keman da denilmektedir. 
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Resim 2.4. Gagauz kemençesinin orkestra içinde kullanımı (Güngör- Argunşah, 

1991) 

 Bunların dışında halk edebiyatımızdan da örnekler sunulabilmektedir. 2005 

yılı yazında Doğu Karadeniz Bölgesi’nde gerçekleştirmiş olduğum alan 

araştırmasında Giresun’un Görele ilçesinde tanınmış kemençecilerden Kâtip Şadi 

tarafından söylenen bir türkünün dörtlüğünden oluşan bir mani Gagauzlarda da 

derlenmiştir: 

“Armut Dalda Bir Sıra 
           Yarim Gider Mısıra  
           Koyun Olsam Otlasam 
           O Yarin Ardı Sıra” (Güngör-Argunşah, 1991). 

Yine Görele’de elde ettiğim Picoğlu Osman’a ait eski kemençe kayıtlarında 

“Trabzon’da bir kuş var” diye başlayan ve devamı aynı olan Tamzara Türküsü 

mevcuttur. Aynı maniye Kurtakum19, Erzurum ve Söğüt yerleşim yerleri başa 

gelecek şekilde arşivlerde rastlanmıştır. Gagauzlarda da bu mani İstanbul şehrine 

atfedilmiştir. 

“İstanbul’da bir kuş var 
Kanadında gümüş var 
Gitti yarim gelmedi 
Helbet bunda bir iş var” (Güngör-Argunşah, 1991). 

                                                

19 Muş dolaylarında bir köy adı. 
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Gagauzlarda görülen atasözleri, deyimler ve bilmeceler arasında da dikkate 

değer benzerlikler saptanmıştır. 

“- Ben ona deorum20 “hadımım”, o bana soruyor kaç uşaan21 var? 

- Bizim horu22 büük23 pergel. 

- Horu bir kere de ihterlamaz24. 

- Horuya tutundun oyna başadan25! 

- Susan uşaa meme vermezler. 

- Avşamnein26 ençesi, 

Çingene kemençesi (Sivrisinek) 

- Bir ana, uşaklarını tanımıyor (Balık)” (Güngör-Argunşah, 1991). 

Bunlar dışında Gagauzlardan derlenmiş bir kemençeci masalı ek’te sunulmuştur. 

 

Kumanlar ve Gagauzların tarih içindeki ortak noktaları Hıristiyan olmaları ve 

Türkçe konuşmalarıdır. Dolayısıyla daha önce belirtilen iddiaya göre birbirlerinin 

devamı veya kendisi olabilecekleri gibi, olmasalar dahi birbirleriyle yakın ilişki 

kurabilecekleri düşünülmekte ve yaşadıkları bölgelerde aynı halk edebiyatının 

özelliklerini taşımaları mümkün görünmektedir.  

Bunların yanı sıra günümüzde Balkanlar ve hatta Macaristan’da dahi 

kemençe ve kemençe benzeri müzik aletleri çalınmaktadır. Ayrıca Trakya’daki ve 

                                                

20 Deorum (=diyorum) 

21 Uşaan (=Uşağın): çocuğun 

22 Horu: yörede oynanan halka şeklinde oyun adı 

23 Büük (=büyük) 

24 İhterlamaz (=ihtiyarlamaz) 

25 başadan (=baştan) 

26 avşamnein (=akşamleyin) 



 26

Doğu Karadeniz’deki 5,7 ve 9 zamanlı usullerin yakın benzerliği de bu bölgelere 

Kıpçakların mirası olabilir. 

Laszlo Rasonyi, Gyula Nemeth, Karoly Czegledy gibi Macar bilim 

adamlarının eserlerinde Karadeniz’in kuzeyinde yaşamış olan Türk toplulukların 

Macaristan’da önemli etkiler gerçekleştirdiği ve kültürel izler bıraktığı belirtilir. Bu 

izler yer isimlerinde de aynı şekilde görülebilmektedir. Örneğin; “Karadeniz’deki en 

büyük Kıpçak yerleşim yeri, Borçalı (Berçel) oymağından ismini alan Borçka’dır” 

(Tellioğlu, 2004). Bu oymağın varlığına Macaristan’da da rastlanmaktadır. (Rasony, 

1966–69). Buna göre Doğu Karadeniz Bölgesi ile Macaristan arasında bir bağ olduğu 

düşünülmektedir. Bu düşüncenin en önemli kaynaklarından biri de mevcut yer 

adlarıdır. Buna göre; “Macara (Alınyayla / Torul) Maçur (Harmanözü / Bayburt), 

Macaroğlu (Çandırçalış / Giresun), Macera (Gökçebel / Akçabat), Mucura 

(Doğanköy / Akçaabat), Macarlı (Akçaabat / Kuruçam köyünün mahallesi). Macara 

(Vakfıkebir), Macareltakışlağı (Şavşat), Macarlı Deresi (Yusufeli), Macur (Duruçay / 

Demirkent-Yusufeli), Macera ve Macarlı Yaylaları (Giresun Espiye), Macarmiç 

(Sürmene-Oylum köyünün mezrası) ve Macar (Sürmene Çarşı mahallesi Ağulot 

sokağının güney yönünde ve devamındaki sırt)” (Bilgin, 1998) gibi yer isimleri 

tarihten günümüze Macarlardan kalma bir miras gibi görünmektedir. 

Kıpçaklar Trabzon bölgesine yerleştiklerinde bölgeyi derinden etkilemiş 

hemen o dönemde birçok özelliklerini buraya aşılamışlardır. Bu özelliklerden biri de 

kemençe ve horon neden olmasın? Bugüne kadar ulaşan izlere bakılırsa kemençe 

Karadeniz’in kuzey bozkırlarında Kıpçaklar ve onlarla etkileşen tüm topluluklarda 

hemen hemen görülmektedir. Kıpçakların Karadeniz’in kuzeyindeki yaşamlarından 

önceki varlıkları net olarak bilinemediğinden bu sazın ilk olarak onlar tarafından 

kullanıp kullanılmadığı konusu karanlıktır. Doğu Karadeniz Bölgesi’nde çalınan 

kemençenin ise farklı iddialar da olmakla birlikte bölgeye tarafımızca burada 

anlatılan yolla gelmiş olduğu düşünülmektedir. 
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3. ÇEPNİLER 

3.1. Çepnilerin Kimliği 

 Çepnilerden ilk olarak bahseden yazılı kaynak Kaşgarlı Mahmut’un 1072–

1076 yılları arasında yazmış olduğu “Divanü Lügati’t-Türk” adlı eseridir. Kaşgarlı 

Mahmut’a göre Çepniler Oğuzlar’ın yirmi iki bölüğünden yirmi birincisidir (Atalay, 

1986). 

                                 

Tablo. 3.1. Kaşgarlı Mahmud’un belirttiği Oğuz Boyları(Gülay, 2001) 

 “Fahreddin Mübarekşah’ın XIII. Yüzyılın ilk yıllarında yazdığı tarihinde 

görülen Türk kavimleri arasında da adının zikredildiği görülür” (Sümer, 1992-A). 

XIV. yüzyıl başlarında İran Moğollarının İlhanlı Devleti veziri Reşideddin 

Fazlullah’ın önderliğinde bir heyet tarafından oluşturulan Câmi’üt Tevarih adlı esere 
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göre Oğuz’un henüz yaşarken Bozok ve Üçok diye ayırdığı altı oğlunun yirmi dört 

torunu vardır. Oğuz’un vefatının ardından yerine Kûn Han geçmiş ve Oğuz’un çok 

değer verdiği bilge kişi Irkıl Hoca, devletin devamlılığının sağlanması ve ilerde 

herhangi bir kargaşa yaşanmaması için yirmi dört oğlun her birine bir lâkap ve 

hayvanlarına vurmaları için bir tamga ve bir angun tespit edilmesi gerektiğini Kün 

Han’a söyleyince o da bu fikri kabul etmiş, Irkıl hoca da böylece her birine lâkap, 

tamga ve ongun tespit etmiştir. Buna göre Çepni, Üçoklar’ın en büyüğü Gök-Han’ın 

dördüncü oğludur. “Yağı olan her yerde durmayıp savaşan (Kandaki yağı göre, 

derhal savaşır ve çapar, Bahadır)” (Togan, 1972) olarak tanıtılır.”Çepni’nin ongunu 

Sunkur, Umay, Ûlüşü de sol karı yağrın, sol yanbaş” (Togan, 1972) tır. 

 

Tablo 3.2. Reşidüddün Fazlullah’ın gösterdiği Oğuz Boyları (Gülay, 2001) 

 “Ebülgazi Bahadır Han’ın Şecere-i Terakime (Türkler’in Soy Kütüğü)’sinde 

eserin “Oğuz Han’ın torunlarının adlarının manası ve damgaları ve kuşlarının zikri” 

adlı bölümde Oğuz’un yirmi dört torununun adları, adlarının anlamları, damgaları ve 

kuşları belirtilmiştir. On altıncı torunun adı Çepni’dir. Eserde Çepni’nin mânasının 

cesur, kuşunun devlet kuşu (hûmay) olduğu belirtilmekte ve damgası verilmektedir” 
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(Çelik, 1998). “Gyula Nemeth, eserinde “Çepni” adının, Kırgızca “çep:kalkan” ve 

Türkçe “çeper: duvar, çit, parmaklık” kelimeleriyle ilgili olduğunu ileri sürmüştür. 

Ona göre Çepni ismi kök itibariyle “koruyucu (birlik),”özellikle “sınır koruyucu 

(birlik)” anlamına gelmektedir” (Gülay, 2001). “Soltanşah Ataniyazov, Şecere 

namındaki eserinde, Çepni isminin, eski Türk sözü olan “küçük gurup, sürü” 

anlamındaki “çep/çöp” sözünden türediğini” (Gülay, 2001) belirtmektedir. Mahmut 

Goloğlu ise Çepnilerin “Oğuz Boyu’nun Üçok kolunun Sungurlu Aşireti’nden” 

(Goloğlu, 2000) olduğunu söylemektedir. Görüldüğü üzere Çepnilerin Oğuz 

soyundan bir Türk boyu olduğu açıktır; ancak Gürcü Yuri Siharulidze ve Alexandre 

Manvelişvili’nin Çepnilerin Gürcü kökenli olduğu iddiaları da mevcuttur.27 

3.2. Çepnilerin Anadolu’da İlk Görünüşleri ve Yerleşimleri 

 Çepnilerle ilgili kaynaklarda Anadolu’ya ilk ne zaman ve nereden giriş 

yaptıkları hakkında kesin bilgiler bulunamamıştır. Mehmed Fuad Köprülüzade “bu 

Oğuz boyunun batıya göçü, Selçukluların Anadolu’yu ilk istilası ile olmuş, büyük bir 

kısmı Batı Anadolu’daki Paflagonya ve Trabzon Krallığı hudutlarına 

yerleştirilmişler” (Fuad, 1925) demektedir. Birçok tarihçi ve araştırmacımız 

Çepniler’in ilk önce Sinop bölgesine yerleştiğini söylemektedir. Sinop’ta yapılan 

savaşla Trabzon Rum imparatoru Giorgi’yi hem deniz hem de karada yenmeleri ve 

bu galibiyetin ardından Ordu bölgesinde Bayram Bey adına Bayramlı Beyliği’nin 

kurulması bize bu bölgede de kalabalıklar halinde var olan Çepnileri göstermektedir. 

“Türkiye tarihinin yerli kaynaklarında adı ilk önce ortaya atılan Oğuz Boyu, 

muhtemelen Çepniler’dir”(Gülay, 2001) diyen Faruk Sümer’in bu görüşü diğer 

araştırmacılar tarafından da benimsenmiştir. Bu görüşe delil olarak da Endülüslü 

âlim Ebû Hayyâm’ın Türkçe hakkında 1312 yılında Kahire’de yazdığı, “Kitabul-

İdrâk li-Lisanil etrâk” adlı eser gösterilir. “Bu eserde, Türk boylarından sadece 

Kınıklar’la “Çepni kabiletün minet-Türk” şeklinde bir Türk boyu olarak 

Çepniler’den söz edilmektedir. Bu bilgi XIV. yüzyılda Çepniler’in sadece 

Anadolu’da değil, Mısır’da bile tanındığını göstermesi bakımından çok önemlidir” 

(Çiçek, 1998). Bizce Çepnilerin bir Türk boyu olarak Mısır’da tanınması Anadolu’ya 

                                                

27 Siharulidze-Manvelişvili, 1998, 63-77-78. 
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ilk gelenlerin onlar olduğu anlamına gelmemektedir. Ayrıca delil olarak gösterilen 

eserin yazıldığı tarih olan 1312’de Çepniler Anadolu’da henüz yeni yeni faaliyetler 

göstermekte idi28. Diğer taraftan, Çepnilerin bir Türk boyu olarak Mısır’da tanınması 

için Anadolu’da yaşaması da şart değildir, pekâlâ İran’da yerleşmiş bir Türk boyu 

olarak da Çepnilerin Mısır’da tanınmasının bizce mümkün olduğu düşülmektedir.  

 Sonuç olarak Çepniler Anadolu’ya Malazgirt Savaşı’ndan ne kadar sonra 

gelmiştir kesin olarak bilenmemesine rağmen Anadolu’da ilk gözüktükleri yer 1277 

tarihinde Sinop’tur. Günümüz Anadolu’da çok farklı coğrafyalarda yerleşik halde 

yaşayan Çepniler vardır. Bunların buralara yayılmasında ilk olarak Sinop’ta görülen 

Çepniler’in etkisinin olup olmadığı veya bu Çepnilerin aynı dönemde gelip 

gelmediği bilinememektedir. 

3.3. Çepnilerin Faaliyetleri ve Çevrelerindeki Siyasi Oluşumlar 

 Çepnilerin Anadolu’da görünmeye başladığı dönemlerde Trabzon ve çevresi 

Rum İmparatorluğu’na bağlıdır. Ancak daha önce de bahsedildiği gibi Rumlar 

yalnızca şehir merkezine hâkimdirler. Şehirlerin çevresi tamamen Türkmen 

topluluklarla kuşatılmış gibidir. XIII. yüzyılın ortalarından sonra da Anadolu 

Selçuklu Devleti parçalanma sürecine girmiş ve Anadolu’da büyük-küçük birçok 

Türkmen Beyliği kurulmuştur. “XIII. asrın son çeyreğinde, Trabzon haricindeki 

bölgede Helen kültüründen söz edilemeyeceği gibi” (Brehier, 1977) veba salgını ve 

Türk akınları nedeniyle Trabzon’daki Hıristiyan nüfus da önemli ölçüde azalacaktır 

(Vryonis, 1971). 

 Anadolu Selçuklu Devleti’nin parçalanma sebeplerinden biri olan Moğol 

istilaları Anadolu’da siyasi bir bunalımı ardı sıra getirmiştir. Bundan istifade etmek 

isteyen Giorgi, “Karadeniz ticareti için çok büyük önem taşıyan bir limana sahip olan 

Sinop’u almak istemiş ve bir donanma ile Sinop’a saldırmışsa da, kendisini gemilerle 

denizde karşılayan Türkân-ı Çepni (Çepni Türkleri) tarafından mağlup edilerek geri 

                                                

28 1277 yılında Sinop’ta Rum Devleti ile yapılan savaştan itibaren Çepniler tarih sayfalarında 
görülmüştür. 
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püskürtülmüştür (Çelik, 1998). İbn-i Bibi, bu hadiseyle ilgili olarak bizlere şunu 

anlatır; “İki gün sonra Sinob kumandanı Tay Buğra erişti ve Canik Kralının 

kadırgalar ile Sinob’a kastettiğini, Çepni Türkleri’nin karşısına çıktıklarını ve deniz 

ortasında canına od tıkadıklarını ve bu yüzden kralın perişan bir halde geri 

döndüğünü bildirdi” (Bibi, 1996). Bu hadisenin bizce en önemli özelliği Çepnilerin 

tarih sayfasına ilk kez bu şekilde not düşülmesini sağlamasıdır. Ne olursa olsun bu 

olaydan öncesi Çepniler için karanlık bir devirdir. Dönüm noktası olma özelliği 

teşkil eden bu olayın ardından Çepnilerin Anadolu’daki faaliyetlerine tarih 

çerçevesinde bakmaya başlayabiliriz. Çepnilerin bu tarihten sonra sürekli doğuya 

doğru bir hareketi söz konusudur. “Trabzon Rum İmparatorluğunun saray tarihçisi 

Panaretos’a göre imparator Giorgi (1260–1280) hükümdarlığının 14. yılında yani 

1280 yılında Toresion Dağı’nda Türkmenlere tutsak düşmüştür” (Sümer, 1992-A). 

Günümüzde Toresion Dağı diye adlandırılan bölgenin neresi olduğu hakkında kesin 

bilgi sahibi olamıyoruz. Yine Panaretos, “II. Jean’ın 1297 yılında öldüğünü, onun 

zamanında Türklerin Halibia (Ünye yöresi) yöresini ellerine geçirdiklerini 

söyledikten sonra Trabzon dolaylarına kadar uzanan büyük bir istilâ hareketlerinde 

bulunduklarını” (Sümer, 1992-A) yazar. Bu dönemde ağırlıklı olarak Çepni 

Türkleri’nden oluşan ve Bayram Bey ailesine bağlı Hacıemiroğulları Beyliği29 adı 

geçmeye başlar. “Hacıemiroğulları, Trabzon Devleti ile Giresun’da savaşırlar. 

Trabzon Devleti Kralı II. Alaksios (1297–1330)’un 1301 yılı Eylül ayında Giresun’a 

sefere çıkar. İki ordu Giresun’da karşılaşır. Türkler yenilerek çok sayıda kayıp 

verdikten sonra geri çekilirler (Demir, 2005). Ancak bu yenilgiden sonra Çepnilerin 

doğuya ilerlemesi durmamış, ani baskınlar vererek devam etmiştir. “Hacı 

Emiroğulları Beyliği’nin kurucusu olan Bayram Bey, 1313’de Trabzon 

İmparatorluğu sınırları içindeki bir pazaryerini basmıştır” (Yediyıldız, 2005). 

“Bayram Bey, 2 Ekim 1316’da hayvan saklanan araziyi talan eder. Çepni 

Türkmenleri Haziran 1319’da Trabzon’a saldırır, büyük bir yangın çıkarırlar. Bu 

yangında Trabzon’daki bütün evler yanar” (Demir, 2005). “Bayram Beğ 1332 

yılında da sayısı çok bir asker ile Hamsi Köy’e kadar gelmiş ise de ağır kayıplar 

vererek geri dönmüştür” (Sümer, 1992-A). Bölgede zayıf düşen Trabzon 

İmparatorluğu, Hacıemiroğullarından sonra 1341’de Tur Ali Beğ önderliğindeki 

                                                

29 Demir, 2005, 4. 
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Akkoyunlular tarafından ve daha sonra da Taceddinoğulları Beyliği tarafından 

saldırılara uğratılmıştır.30 Diğer taraftan da Gürcüler asker gücüyle Trabzon 

İmparatorluğu’nun iç siyasetine karışmaya başladılar. 31 

 “Trabzon’un içerisindeki huzursuzluklar güçleniyordu. Hâkimiyet yeteneği 

olmayan Mihail’in bahtından her beş adamdan birisini öldüren veba salgını 1347 

yılında imparatorluğu kaplar. Trabzon üzerindeki bela deprem ile tamamlandı. 

Deprem sonrasında birçok yer harabeye dönüştü. Arsiniya’dan Erzurum’a kadar olan 

araziyi ellerine geçiren Türkmenler İmparatorluğu talan ediyorlardı. Batı 

Gürcistan’da ise Gurieli kendi bağımsızlığını ilan etti” (Hahanov, 2004). Bundan 

sonra yapılan mücadelelerde önemli sonuçlar getirmeyince Trabzon imparatoru III. 

Aleksius Türklerle nikâh ittifakları yapmaya başladı. Buna göre; “Türkmen 

tayfasının başı Kutlu Bey’e kız kardeşi Mariya Komnen’i, Hacı Emir’e 2. kız kardeşi 

Feodora’yı, Türkmen Emiri Taceddin’e 3. kız kardeşi Yevdokiya’yı, Gürcü Çarı VI. 

Bagrat’a (1360–1395) kendi kızı Anıg Komnen’i verdi” (Hahanov, 2004). 

Türkmenler ile Trabzon imparatorluğu arasındaki bu ittifak uzun sürmedi. III. 

Aleksios “1380 yılında Tirebolu yöresine gelerek (Mart), Harşit çayının sağ kıyısına 

çok yakın yerde ve denize 5 km mesafede bulunan Bedroma kalesinden 600 kadar 

yayayı uzak yerlere gönderdikten sonra, yayanın kalabalık kısmı ve atlı askerle 

Harşit’in yukarı kısmına yürüyüp Çepniler’in kışlağına kadar gitmiş ve onların 

çadırlarını yıkmış, yakmış, öldürmüş ve Çepniler’in elindeki tutsakları kurtardıktan 

sonra geri dönüp, Vakfıkebir’deki Büyük Liman’da birkaç gün kalmıştır” (Sümer, 

1992-A). Buna göre Trabzon İmparatoru hem Çepnilerden öç almış hem de 

Çepnilerin elindeki tutsaklarını kurtarmıştır. Bu olayın ardından 1397 yılında Hacı 

Emir Beğ’in oğlu Süleyman Bey Giresun şehrini fethetmiştir.32 Giresun, Harşit Çayı 

boyunca Suma Kale yerleşimlerini sürdüren Çepniler Trabzon’un fethine kadar 

buralarda yaşarlar.  

                                                

30 Sümer, 1992, 34; Demir, 2005, 5; Hahanov, 2004, 36–37. 

31 Hahanov, 2004, 36. 

32 Sümer, 1992; Demir 2005; Yediyıldız, 2005. 
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 Trabzon imparatorluğu’nun kuruluşuyla bölgeye paralı Gürcü askeri olarak 

giren Kıpçaklar Trabzon’un sınır boylarında yaşamaktadırlar.33 “Bu çevrenin sınır ve 

kenarlarına yerleşmeye başlayan Müslüman Çepni ve diğer Müslüman Türk boyları 

ile bir arada yaşarlar. Burada da kültür, soy ve dil birliği üstün gelir ve aralarında 

hiçbir sorun çıkmadan birbirlerini desteklerler” (Albayrak, 2003). 

                                       

Harita 3.1. Çepnilerin etrafında yaşadığı Suma Kale (Bryer-Winfield, 1985) 

Bu hadiseyle Kıpçaklar ile Çepniler arasındaki bağ güçlenmiş ve Türk kültür 

ürünleri bu dönem itibariyle bölgede günümüz karakterinin ilk şekilleri olarak 

yoğrulmaya başlamıştır. “1403 yılında Timur’a elçi olarak giden İspanyol elçisi Ruy 

Gonzales de Clavijo, 1404’te Hacı Emiroğulları topraklarına geldiğinde, Timur’a tâbi 

olan ve yaklaşık 10.000 askeri olduğunu belirttiği Arzamir adlı, Türkmen liderinin 

Tirebolu’ya kadar uzanan bölgeyi hâkimiyetinde bulundurduğunu nakletmektedir” 

(Tellioğlu, 2004). Bu tarihten itibaren Hacı Emiroğulları ile ilgili bilgiye 

rastlanılmazken, topraklarının 1427 yılında Osmanlı Devleti’ne katılmış olduğu 

                                                

33 Albayrak, 2003, 108. 
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anlaşılmaktadır.34 “Hacı Emiroğullarının Doğu Karadeniz bölgesinin Türk yurdu 

haline gelmesindeki rolü; daha kuruluş devrinden itibaren Ordu ve doğusundaki 

topraklarda Hristiyanlar aleyhine büyük bir nüfus boşluğu oluşturmaları, boşalan 

araziye başta Çepniler olmak üzere Türk nüfusu iskân ettirerek hiçbir karışıma yer 

vermeyen bir nüfus siyaseti takip etmeleridir” (Tellioğlu, 2004). Doğu Karadeniz’in 

yerli halklarından itibaren Türkler’inde hâkimiyetiyle Hıristiyan unsurların 

giremediği Ordu-Giresun yöresinin haritası ek olarak verilmiştir. 

 “Osmanlılar yöreyi topraklarına kattıktan sonra Hacıemiroğulları Beyliği’nin 

idari iç teşkilatlanmasını pek değiştirmemiştir. Dış teşkilatlanmada ise, 1455–1613 

yılları arasında Bolaman Irmağı ve Aksu Irmağı’nı sınır olarak belirleyip bölgeyi üç 

kazaya bölmüştür. Bolaman Irmağı’nın batı tarafında kalan bölüm Canik Sancağı’na 

katılmıştır. Bahsedilen iki ırmağın arası Vilayet-i Bayramlı, Aksu ırmağının 

doğusunda kalan kısım ise Vilayet-i Çepni (Çepni ili, Çepni memleketi) olarak 

adlandırılmıştır” (Demir, 2005).         

              

Harita 3.2. 1432 yılında Trabzon şehri Osmanlılar tarafından fethedilmemişken 
Çepnilerin bölgede yaşadıkları bölge Çepni nahiyesi olarak geçmektedir. (Bryer-

Winfield, 1985) 

                                                

34 Demir, 2005, 8. 
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Harita 3.3. Çepnilerin yerleşimini gösteren başka bir harita (Bryer-Winfield, 1985) 

3.4. Osmanlı Döneminde Çepniler 

 Trabzon şehrinin 1461’de Osmanlı Hanedanı Sultan II. Mehmet (Fatih) 

tarafından ele geçirilmesiyle tüm bölge için yeni bir dönem başlar. Fatih Sultan 

Mehmet, Trabzon’a gelirken “Erzincan ovasına bir günlük yürüyüş mesafesinden 

daha yakın bir mevkideki Yassı-Çemen adındaki yaylada kamp kurdu” (İnan, 1998). 

“Osmanlılar 1461 yılında geldikleri esnada pek muhtemel olarak Görele, Tirebolu ve 

Giresun kaleleri Trabzon Rum İmparatoru’nun kumandanları tarafından idare 

ediliyor, buna karşılık Kürtün-Dereli-Giresun-Tirebolu-Eynesil arasındaki geniş 

kırlık kesim de Çepni beylerinin ellerinde bulunuyordu” (Sümer, 1992-A). Fatih 

Sultan Mehmet Yassı-Çemen yaylasından Trabzon’a doğru hareket ettiğinde bilinen 

yolları kullanmayıp, Kelkit’e geldiğinde orduyu ikiye bölmüştür. Kendisi bölgeye 

doğudan ilerlerken, veziri Mahmut Paşa’da batıdan ilerlemiştir. Ancak bu dağlık 

arazide ilerlemek hiç kolay olmamıştır. Bilinmeyen yollar üzerinden yapılan bu çetin 

ilerleyiş bölgede yaklaşık 100 yıldır yerleşik olarak yaşayan ve bu dağları çok iyi 
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bilen Çepni kılavuzlar rehberliğinde yapılabilmiştir.35 Buradan anlaşıldığına göre, 

Osmanlılar bölgeye gelince Çepniler onlara yakınlık göstermiş ve Trabzon’un 

Türkler tarafından alınmasına yardımcı olmuşlardır. “Fetih sırasında feodal Çepni 

beyleri, Osmanlılara yardım ettiklerinden bunlara zeamet ve tımar gibi dirlikler 

verilmiş, halkın büyük kısmı müsellem olarak hizmete alınmış, cami ve zaviyelerde 

görevlendirilerek vergiden muaf olmuştur. Bu faaliyetler, Çepnilerin yarı 

göçebeliğini ve zaman zaman çevreye akınlar düzenlemelerini engelleyerek toprağa 

bağlı Osmanlı tabaası haline getirmiştir” (Albayrak, 2003). Faruk Sümer, 

Çepniler’den az bir kısmının vergi verdiğini ve bu verginin hepsine yakınını da 

alaybeyi, subaşı ve sipahi olan kendi beylerine ödediklerini belirtmektedir (Sümer, 

1992-A). 1486 (H. 891) tarihine ait ve günümüze kadar ulaşmış en eski defterin 

Çepnilere ait olan ve “Çepni Eli” olarak geçen bir bölümü mevcuttur ve burada tımar 

sahipleri ve ödedikleri vergiler belirtilmiştir.36 “XV. Yüzyıldaki Bizans 

müverrihlerinden Halkakondil Trabzon’un doğusundan Amasra’ya kadar bütün 

Karadeniz kıyılarında Çepniler’in oturduğunu bildiriyor” (Sümer, 1992-B).  “XV. 

yüzyılın ikinci yarısında tamamen yerleşik hayata geçen Çepniler köylerde 

oturmaktadırlar. Bu bölgedeki köyler arasında hiçbir Hıristiyan köyü yoktur. 

Hıristiyanlar kıyılardaki Giresun, Tirebolu ve Görele kalelerinde yaşamaktadırlar. Bu 

yüzyılda köylerde oturan Çepniler’in darı ektikleri,  bal istihsal ettikleri, meyve 

yetiştirdikleri, köylerin çoğunda doğan, şahin, atmaca yuvalarının bulunduğu, 

palazlanan yavruların satılması suretiyle gelir elde edildiği ve bu gelirlerden devlete 

vergi ödendiği, ilk zamanlarda köylerde koyun bulunmadığı, ancak sonraları birçok 

köyün koyun vergisi de ödediği otuz yıl sonra buğday ekilmeye başlandığı verilen 

bilgiler arasındadır” (Çelik, 1998). 1515 (921 H.) yılına ait Başbakanlık Arşivi’nde 

Trabzon Sancağı defteri, nr. 52 “Vilâyet-i Çepni Der Liva-i Trabzon” adıyla 

bulunmaktadır ve bu defterdeki kayıtlar Sümer tarafından incelenerek 

yayınlanmıştır.37 Mehmet Âşıkî, Menazirû’l-Âvâlim adlı eserinde bu yüzyılda 

                                                

35 İnan, 2001, 145; Bryer-Winfield, 1985, 64. 

36 Sümer, 1992-A, 56-61. 

37 Sümer, 1992-A, 69-98. 
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Çepnilerin yoğun olarak yaşadıkları Trabzon’un batı ve güneybatı yöresindeki 

dağlara “Çepni Dağları” denildiğini belirtmiştir.38 

 Çepniler bu bölgede yoğun olarak yaşamaya devam ederken nüfusları da 

artmaktadır. Ayriyeten tamamına yakını vergiden muaf olan Çepniler’in bu ayrıcalığı 

kaldırılarak “raiyyet39” sınıfına geçirilmişler ve onlardan da vergi alınmaya 

başlanmıştır. Ancak dirlikler (tımar ve zeametler) Çepni beylerinin aileleri ve onların 

hizmetlerinde bulunmuş sipahilerin ellerinde kalmıştır.40 Bizce bu hadise vergilerin 

daha önce belirtildiği gibi bir bölümü de olsa Çepni Beylerine ödenmesinden dolayı, 

belli zümrelerin maddi bakımdan çok güçlenmesine neden olabileceği gibi sonraki 

dönemde ortaya çıkacak olan Çepni çeteleri, Ağalar ve derebeylerine de zemin 

hazırlamış olabilir. “XVIII. yüzyılda uğranılan büyük mağlubiyetler sonucunda 

devlet otoritesi son derecede zayıfladığı için yörelerin idaresi oraların yerlisi olan 

güçlü şahısların ellerine geçer. Devlet ilk önce “mütegallibe” ve “derebeyi” deyip 

bunları tanımamışsa da sonra âyân adını vererek varlıklarını kabul etmiştir” (Çelik, 

1998). “Ayan; halk ile hükümet arasındaki işlerde aracılık yapan ve asayişin 

sağlanması, vergilerin alınması, askerin toplanması ve eğitilip gönderilmesi, yiyecek 

ve donatım eşyasının bulunması gibi işler gören o yerin ileri gelenleri idi. Ayanı 

kasaba halkı seçerdi ve hükümet bu seçime karışmazdı. Vali de seçilene “ayanlık 

buyrultusu” verirdi” (Goloğlu, 2000). Böylece bölgede “Ayanlar Devri” başlamış 

olup bu dönem Cumhuriyet’in ilanına kadar sürecektir. Bu dönemde “ayan” adı 

verilen bölgedeki güçlü şahısların birbirleriyle olan güç mücadeleleri hâkimdir. 

Bunun sonucunda halk da belli kişilerin etrafında kümeleşmeye başlamış, hatta 

büyük-küçük birçok çeteler askeri güç olarak ortaya çıkmıştır. Bu dönemde çıkan 

çatışmalar bölge içinde kan davası ve husumete neden olmuş ve sonucunda da 

ailelerinin toplu olarak yer değiştirdikleri görülmüştür. Bu yerel göçler bölge 

içerisinde farklı kültürlerin karışıp kaynaşmasına da neden olmuştur. Bizim için bu 

                                                

38 Çelik, 1998, 617. 

39 Raiyyet= Osmanlı’da vazifesi sadece devlete vergi vermek ve buyurduğu her işi yapmak olan halk 
kitlesine verilen ad. 

40 Sümer, 1992-A, 64. 
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devrin önemli sayıldığı nokta da işte tam burasıdır. Çepni ve Laz Dağları diye 

adlandırılan Trabzon’un batı-güneybatı ve doğu - güneydoğu kesimlerinde yaşayan 

halklar birbirleriyle bu dönem itibariyle iç içe girmeye başlar. Çepni toplulukları 

Sürmene, Of ve Rize’ye kadar giderler ve buralarda yerleşirler. Böylece hem diğer 

Türk boyları, hem Lazlar, hem de bölgedeki Hıristiyan topluluklarla komşuluk 

ilişkileri başlar. Bu ilişkiler Cumhuriyet’in ilanına kadar yoğrulup şekillenir ve bölge 

kültürüne de direkt olarak etki eder. İşte bu nokta Doğu Karadeniz Bölgesi’ndeki 

yerli halklardan kalan bakiyelerin, Rumların, diğer Hıristiyan unsurların, Kıpçaklar 

başta olmak üzere bölgede yerleşmiş bütün Türk boylarıyla, Çepni Türklerinin el ele, 

kardeşçe, özgürce ve doyumsuzca oluşturdukları günümüz bölge kültürüdür. Bu 

kültürün içinde en önemli ifadelerden biri de müziktir. Bu kardeş halkların, bu 

toprakların müziğidir. Çepni Türklerinin, Kıpçak Türkleriyle ve diğerleriyle 

meydana getirip başaklandırdığı tertemiz, kaygısız ve derin bir müziktir. Çılgınca 

oynanan horonların, gözyaşıyla kavrulan türkülerin, çalınan kemençenin, davulun, 

zurnanın ve kavalın müziğidir. Asıl konumuz olan bu müzik incelemelerinden önce 

“Ayanlar Devri”ndeki tarihi olayları ve bahsedilen kaynaşmayı mevcut 

kaynaklarımızla belgelemeyi faydalı görerek konuyu daha sonra detaylı bir biçimde 

incelemek üzere şimdilik kapatıyoruz. 

 “Ayanlar arasında zaman zaman mücadeleler başlayınca Trabzon’un batısı ve 

Giresun civarlarındaki Çepniler’den Of, Sürmene ve Rize’ye yerleşenler oldu. Bunun 

sonucunda Sürmene kazasının batısında Çepniler olduğu gibi Of’un ileri gelenleri de 

kendilerini Çepni kabul etmekte idiler” (Albayrak, 2003). “Rize yöresindeki Kara 

Dere ile diğer üç nahiye Çepniler ile meskûndur. Ünlü haydut Çepni Ali, Rize 

Çepnilerinden olup en sonunda başına 300 kişi toplayarak Rus harbine katılmıştır. 

Şimdi dahi Rize yöresindeki köyleri ziyaret edenler Çepni adının hala bu köylerde 

unutulmadığını görürler” (Çelik, 1998). 1732 yılında “Çepniler’in Esbiye 

madenlerinde çalışan işçiler ile başkalarının yollarını keserek soygunculuk 

yaptıklarını ve 1744 (=1157) tarihinde de adı geçen madene hücum ettiklerini” 

(Sümer, 1992-A) kaynaklarda görüyoruz. Çepnilerin kurmuş oldukları bu çeteler ve 

yaptığı eşkiyalıklar onlar için bir güç gösterisi olmakla beraber Lazlarla olan 

çatışmaları Trabzon’un doğusuna geçmelerine ve daha önce de belirtildiği gibi kimi 

karışmalara ve kültürel etkileşimlere neden olmuştur. Çepni-Laz çatışmaları Trabzon 

Tarihi’nde özel bir yer tutar. “İşte şu Çepni ve Lâz ve Gürcü taifesiyle sonradan bu 
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havâliye yerleştirilen adamların mütemevvil41 ve sahîb-i nüfuz olan takımları mevki’ 

ve zaman-ı icâb ve ilcâsıyla42 dairelerini merkez-i hükümet sûretinde isti’mâle kıyâm 

ve bu hâlde devam eylemeleriyle hâl ve zaman refte refte43 kendilerini merci’-i küll 

şekline koymuş ve hatta mensub olduğu beğin ve ağanın konağından başka hükümet 

tasavvurunda bulunanlar tecrim44 edilmek gibi kavâid-i istibdâdan vücûd verilmişdir. 

İşte ezhân-ı ahaliye45 bu suretle yerleşen derebeyleri hengâmesi tevs’i-i daire-i 

mezâlim gibi ağaları bazı arzulara sevk ederek meselâ Tirebolu’da bulunan derebeyi 

başına topladığı tüfenkliyi Trabzon Hükümetinin gözü önünde geçirerek Rize’de 

Tuzcu-zâde veyahud Lazistan’da Pansa-zâde fâmilyasıyla muharebeye gidişlerinde 

düşman-ı din ve vatan aleyhinde gâzâ ve cihâd niyetinden daha akvâ46 bir gayret-i 

câhilâne sâikasıyla yekdiğerini ve belki kendi birâder ve pederini katl ve idâm ve 

kasabalarını ihrâk ve talan edenlerse bundan hâsıl olan muzafferiyetden dolayı çar 

nâçar nâzar-ı hükümette bu ağanın derece-i şekâveti nisbetinde kadr ve itibarı artarak 

vücuduna ehemmiyet verilir. Ve taraf-ı hükümete imâle niyetiyle buna bir de 

“Kapucubaşılık” ihsân olunub o ihsân ise başkaca sermâye-i şekâvet olur idi” 

(Şevket, 2001). Trabzon şehrinin en kıdemli şehir tarihçisi olan Şâkir Şevket’in bu 

anlattıkları Trabzon’un batısıyla doğusu arasındaki silahlı çatışmaları ve batı taraftaki 

Çepnilerin silahlı adamlarıyla doğuya doğru geçişlerini rahatlıkla görmemizi 

sağlamaktadır. Bu olaylara dayanarak Osmanlı hükümeti de 1738 yılında Çeteci 

Abdullah Paşa’yı Trabzon valiliğine getirmiştir. “Diyarbakırlı olan Abdullah Paşa 

devlet hizmetine Levend Ağalığı ile girmiş, verilen her görevi başarı ile yapmış, 

çeteleri bastırmadaki ustalığından ötürü “Çeteci” diye anılmıştı. Trabzon’a gelir 

gelmez Laz-Çepni mücadelesine el koydu ve kısa sürede taraflar arasındaki silahlı 

çatışmayı bastırdı” (Goloğlu, 2000). Sümer’e göre: “İlk Trabzon Tarihi” 

                                                

41 mütemevvil: Mal ve servet sahibi. 

42 ilcâ: Mecbur etme, zorlama.  

43 refte refte: git gide, azar azar. 

44 tecrim: birini cezalandırma. 

45 ezhân-ı ahâli: Halkın fikri. 

46 akvâ: kuvvetli. 
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müellifinin47 sözlerinden de açıkça anlaşılacağı üzere Trabzon’un doğusunda, 

Sürmene, Of, Rize yöreleri ile Batum’a kadar uzanan yerlerde Türkçe konuşanlar 

Tirebolu ile Görele ve Vakfıkebir yörelerindeki Türklerin48 en yakın akrabaları ve 

onların evladıdır” (Sümer, 1992-A). Tirebolu’daki mezar taşı kitabelerini en mühim 

kaynaklardan biri olarak görüp inceleyen Sümer, bu kitabelerde ifade edilenlere göre 

Çepni ailelerinin Batum’a kadar gittiklerini iddia eder. Örneğin bu kitabelerden 

“üçüncü kitabede Mataracı Zâde Ali Ağa’nın oğlu Mehmed Ağa’nın öldüğü 

yazılıyor (1166=1752–1753). Bilindiği üzere şimdi Rize’de Mataracı Oğulları adlı 

eski ve büyük bir aile vardır. İşte bu kitabe adı geçen ailenin atalarının Tirebolu’dan 

gitmiş olduğunu gösteriyor ki, hayret edilecek bir husus değildir. 

 

Harita 3.4. Rize bölgesinde yaşayan Çepnilerin gösterilmesi (Nemlioğlu, 2005) 

Çünkü daha önce de birkaç defa üzerinde durulduğu üzere Trabzon’dan Batum’a 

kadar olan sahadaki Türkler’in pek çoğu Tirebolu ve Görele yörelerinden 

gitmişlerdir” (Sümer, 1992-A). Tarafımızca bu noktada Sümer’in iddiasına saygı 

duymakla birlikte, ek olarak ilave edilen 1904 yılına ait bu harita ile Trabzon’un 

doğusundaki Çepni yerleşimlerinin varlığı, buna bağlı olarak da daha önce de 

değinmiş olduğumuz bölgenin doğu ve batısının karıştığı ve günümüz kültürünün 

ortak unsur temellerinin bu hadiseyle oluştuğu kabul edilmektedir. 

                                                

47 Şakir Şevket kastediliyor. 

48 Bu yörede yaşayan Türkler Çepni’lerdir. 
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3.5. Çepnilerin Dinsel Kimliği 

 Çepniler, Anadolu’nun çeşitli yörelerine yerleşmiş bir Türk boyudur. Tam 

olarak ne zaman Anadolu’ya geldikleri belli olmamakla birlikte günümüzde Doğu 

Karadeniz’de Şalpazarı –Ağasar, Görele, Eynesil, Tirebolu; Ege’de Balıkesir, Aydın, 

Manisa, İzmir yörelerinde; Akdeniz’de Adana dolaylarında; İç Anadolu’da Sivas, 

Yozgat dolaylarında; Marmara’da İzmit, Bursa dolaylarında ve Bolu dolaylarında 

Çepni yerleşimleri görülmektedir. Bu Çepnilerin günümüzdeki bu yerleşimlere nasıl 

sahip olduğu konusu çok derin bir konu olmakla birlikte çok meşakatli bir 

araştırmanın sonucunda kısmen de olsa ortaya konulabilir; ancak biz çalışmamızı ilk 

defa Sinop’ta görülen ve Doğu Karadeniz Bölgesi’nde yerleşik olarak yaklaşık 600–

700 yıl yaşayan Çepnilerle sınırlandırmayı uygun gördük. Günümüzde bizim 

konumuz haricinde kalan Çepni yerleşimlerinin çok büyük bir kısmı -neredeyse 

tamamı- “Alevi”dirler. “Hacı Bektaş Veli Vilayetname’sinde, H. Bektaş Veli’nin 

müritlerinin Çepniler olduğu anlatılır” (Gülay, 2001). Trabzonlu Şâkir Şevket 

Çepnilerin Anadolu’ya girişleriyle ilgili şunu rivayet etmektedir: “Çepniler, ilk önce 

Türkeli’nden İran toprağına göçmüş! Kızılbaşlık öğrenmiş! Bunlar İran’da tek 

durmamış! Uslu oturmamış! Bundan ötürü hanları kendi ilinde istememiş! Bunlar da 

Anadolu’ya geçmiş! Anadolu’ya geçen Çepniler’den yüz bin kişi çoğu Giresun, 

Tirebolu, Görele, Büyük Liman’da bulunmak üzere Trabzon bölgesine yerleşmiş, bir 

takımı da batıya doğru yürümüş! İzmit, Balıkesir, İzmir bölgesindeki Çepniler 

Çepniliklerini korumuş! Trabzon bölgesinde pek çok hoca yetişmiş. Derebeyleri 

Sünni olmuş da bunları git gide Sünni yapmış. Kızılbaşlık kalmamış! Bu böyle. 

Ancak Giresun’un Tirebolu’nun, Görele’nin yüksek köylerinde Kürtün’de bugün bile 

Kızılbaşlık izi göze çarparmış! Kürtün’ün Şıhlı köylülerine, ne türlü ant versen 

korkmaz imiş! Ancak; Ahıl Baba, Pahıl Baba, Güvende Şeyhi, Vazalak Şeyhi, Tur 

Eri, Horoz Evliyası ocağına güm güm tabanca sıksın mı? der isen korkar işin 

doğrusunu söylerimiş! İşte Kızılbaşlık izleri!” (Şevket, 2001). 

 “Şah İsmail’in Safevi Devletini kurmasından sonra Anadolu’dan İran’a göç 

eden Türkler arasında da Çepniler vardır ve bunların büyük bir kısmı veya tamamı 

Doğu Karadeniz Çepnileri’dir (Gülay, 2001). 1598 yılına ait Menazirû’l-Avalim” 

adlı eserinde Mehmet Aşıki Çepniler için şunları söylemektedir: “Çepniler “etrâk-ı 

bî-idrâkdan” kaba ve kötü huylu bir kavim olup, dilleri Türkçe’nin en bozuğudur. 
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Görünüşte Müslüman iseler de  “râfizî-i bî-din” dirler. Cahil olanların İran Şahına 

hürmetleri –haşâ- Allah’a olan itikatlarından aşağı değildir” (Albayrak, 2000).  

 Şâkir Şevket’in bildirdiklerini ve yaptığımız alan çalışmasındaki 

gözlemlerimizi dikkate alarak vardığımız sonuç bu topluluğun bölgede “Alevi” 

olarak derebeylik dönemine kadar yaşadığı şeklindedir. Derebeylerinin Sünnileşerek 

onları da Sünnileştirmesi bize de mantıklı gelmektedir. Ayrıca bölgede yaptığımız 

incelemelerde Sis Dağında bulunan “Ali Kayası” günümüzde de bu izlerin 

taşındığına örnek olabilir. Günümüzde bu izleri gözlemleyebileceğimiz başka 

örnekler de mevcuttur; 

 “Giresun ve çevresinde (Eynesil) kıyamete yakın bir zamanda bir taşın 

yarılarak Hz. Ali’nin oğlunun o taştan çıkacağına dair yaygın bir inanış vardır” 

(Gökdağ-Tekin, 1998). 

 Alemdar Yalçın, Başak Uysal ve Güzzade Dikeroğlu’nun Çepniler ve Güvenç 

Abdal Ocağı ile ilgili Karadeniz’de yaptıkları çalışmada Ordu Gürgentepe’de Akören 

mahallesinden Kazım Taşpınar Dede (Çolak Kazım) araştırma ekibine kaynaklık 

etmiştir.49 “Kazım Dede’nin babasının lâkabı Yaralıoğulları olarak kabul edilmiş. Bu 

lâkabın hikâyesini Kazım dede şöyle anlatıyor: “Ruslar Harşit’e gelip Kürtün’ü 

bastığı zaman dedemin malları varmış. Rusların malları almasına karşı koymak için 

savaşırken kimi baltayla kimi silahla yaralanmış. Bu nedenle Yaralıoğulları ismini 

almışlar.” Kazım Dedenin büyük dedesinin adı Mustafa, kendi dedesinin adı ise Ali, 

Kürtün’den gelen dedenin adını bilmiyor. Kendi babası da dede olarak erkân 

yürütmüş” (Yalçın-Uysal-Dikeroğlu, 2005). Bugün Karadeniz Bölgesi’nde yaşayan 

Çepnilerin tamamına yakını Sünnileşmiştir. Ancak Kazım Taşpınar Dede gibi 

Alevilik inancını devam ettiren istisnalar da bulunmaktadır. Özellikle kendi 

gözlemlediğimiz bir ayrıntıya değinmek istiyoruz. Şalpazarı’nda yaşayan bugünkü 

tamamı Çepni ağzıyla konuşan topluluk kendilerine Alevilik ile ilgili bir şey 

sorulduğunda bunu hoş karşılamamakla birlikte bunun söylenti olduğunu 

                                                

49 Hacı Bektaş Veli Dergisi, 2005 Cilt–35, 44. 
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savunmaktadır. Sonuç olarak Çepnilerin “Alevi” olarak bölgeye geldiklerini ve 

zamanla Sünnileştiklerini söylemek yerinde olacaktır.  
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4. ÇEPNİ MÜZİĞİ 

 Doğu Karadeniz Bölgesi’nde yaşayan Çepniler’in bölge folklorunu nasıl 

etkiledikleri tarihsel çerçevede ele alınmıştı. Çepnilerin bölgenin batısından 

doğusuna doğru yerleşmeleriyle günümüz bölge folklorunun şekillenmesini 

sağlamalarının sebepleri izah edilmişti. Bu bölümde, Doğu Karadeniz Bölgesi’nin 

folklorik yapısını değiştirebilecek kadar güçlü gördüğümüz Çepnilerin musikisi ele 

alınmaya çalışılacaktır. Çepnilerde müzik kavramını perçinleyen ve müziği Çepniler 

için değişmez bir ihtiyaç kılan yaylacılık gibi toplu gelenekler ele alınarak konuya 

girilecektir. 

4.1. Çepnilerde Yaylacılık ve Müzikle İlişkisi 

 Yaylacılık Türk milletinin var olduğu bilinen ilk yerleşim yeri Orta Asya’dan 

bu yana taşıdığı özelliklerden biridir. Konar-göçer kültürle yaşayan Türkler 

Anadolu’ya geldikten sonra da yayla alışkanlıklarından tamamıyla vazgeçmemiş 

olmakla birlikte yayla göçleri günümüzde de yapılmaktadır. Anadolu köylerinde 

yaşayan halklar yaz mevsimi gelmeye yakın yaylalara göçer ve mevsim sonunda da 

tekrar köydeki evlerine dönerler. Bu geleneğin en yoğun yaşandığı yerlerden biri de 

Doğu Karadeniz Bölgesi’dir. Daha önce de bahsedildiği üzere Doğu Karadeniz 

Bölgesi’nin Türkleşmesini sağlayan en önemli Türk boyu Çepnilerdir. Dolayısıyla bu 

geleneğin bölge kültürüne girmesinde de en büyük rolü Çepnilerin oynadığı 

düşünülmektedir. Çepnilerin etkin olduğu yerlerde yaylacılık kültürünün 

yaygınlaştığı görülmektedir. Bizim için asıl önemli olan ise Çepnilerin yayla göçleri 

sırasında kemençe çalıp horon oynama geleneklerinin var olmasıdır. Tirebolulu Alp 

Arslan’ın 20. yüzyıl başlarında yapmış olduğu araştırmaya göre “ananevi olarak 

bölgede yapılan yayla göçüne “ot göçü” denilmektedir. “Ot göçü” halkın “cenik” 

adını verdiği sahil kesimine yakın yerlerdeki köy vs. gibi yerleşim yerlerinden 

dağların yayvanlaştığı yerlerdeki yaylaklar arasında yapılmaktaydı. “Ot göçü”nden 

önce ilk olarak Mart ayının sonlarına doğru ailenin yaşlıları ve çocukları, hayvan 

sürüleri ile birlikte yaylaya hareket ederdi. Bu gidenlerin yegâne gayesi, 
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Anadolu’nun diğer bölgelerindeki konar-göçerler gibi yaylanın otundan ve suyundan 

hayvanlarını otlatmaktı. Bunlar gittikten sonra “cenik” adlı yerleşim yerlerinde 

genellikle delikanlılar, genç kızlar ve gelinler kalırdı. Bunların asıl kalma sebebi, 

“imece” denilen karşılıklı yardımlaşma ile bağ ve bahçelerine mısır ekmek ve 

yetiştirmekti. Temmuz ayının ortasına kadar her yirmi günde veya ayda bir mısırın 

arasındaki otları ayırırlardı. Artık bundan sonra onlar da yaylaya gitmek için 

hazırlıklara başlarlardı. Delikanlı ve genç kızlar ile gelinlerin göçü, oldukça renkli, 

coşkulu ve bir bayram havası içinde geçerdi. Bu göç için herkes en yeni elbisesini 

giyerdi. Ayrıca, delikanlılar silahlarını takınırlar ve kemençelerini yanlarına alırlardı. 

Hazırlıklar tamamlandıktan sonra Perşembe sabahı yola çıkılırdı. Yolda sıkışıklığa 

meydan vermemek ve rahat gidebilmek için tıpkı konar-göçerlerin diğer bölgelerdeki 

göçleri gibi biraz mesafeli kafileler halinde hareket edilirdi. Hareket halinde 

delikanlılar bir bayram havası içinde kemençelerini çalarlar, aralıklarla silahlarını 

atarlar ve türkülerini söylerlerdi. En coşkulu hallerini ise yaylaya girerken 

gösterirlerdi” (Şahin, 1998). Yaklaşık bir asır önce kaydedilmiş olan bu bilgilere 

göre Çepnilerin kemençeyi bu göçlerde yanlarında getirdikleri görülmektedir. İşte 

tam da burası bizim yayla göçleriyle kemençeyi ve Çepni müziğini ilişkilendirmeye 

başladığımız noktadır. 2005 yılının Temmuz ayında çıplak gözle takip etme fırsatı 

bulduğum, Şalpazarı’ndan ulaşılan, Sis Dağı Şenlikleri’nin 186. sı idi. Çepnilerin en 

meşhur yaylalarından biri olan Sis Dağı’nda her yıl düzenlenen bu şenlikler büyük 

bir karnaval havasında geçmektedir. Bilinen 186. sı düzenlenen şenliklerin tam 

olarak ne zaman başladığı bilinememekle beraber bu geleneğin yüzyıllardır 

Çepnilerin hâkimiyetinde olan bölgede yaşatıldığı düşünülmektedir. Buna göre 

Çepnilerdeki kemençe yaygınlığının da bu denli eski ve köklü olduğu sanılmaktadır. 

Kadırga yaylası en meşhur olanlarıdır ve burda da daha görkemli olmakla birlikte 

durum aynıdır. “Kadırga’ya giriş sıradan olmaz. Onun bir nizamı intizamı vardır. 

Çokluğun köyünü obasını en iyi bir şekilde temsil etmesi gerekir. Bunun bilincinde 

olan köy çokluğa komuta edecek bir komutçu seçer ya da yönetici kendiliğinden 

ortaya çıkar. Yol boyunca önde erkekler el ele tutuşurlar. Kemençe eşliğinde horon 

oynayarak ilerlenir. Çalgıcıların yanında türkücüleri de vardır. Komutçular horon 

sırasında ileri geri kalmaları önlemeye çalışırlar. Atlılar çokluğun önünde atını sağa 

sola sürerek düzeni sağlamaya çalışır. Hep bir ağızdan haykırmalar naralar atılır. 

Halk çokluğun yoluna girer. Coşku hat safhaya ulaşır. Çokluğun ardından gelen 

kadınların da komutçusu vardır. Onlar da bir nizam intizam içerisinde olurlar. 
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Rengârenk giysileri içerisinde bir tablo gibidirler. Tutulan horonlarda her kesimden 

insan vardır ve nihayet öğle üzeri horon düzüne inilir, horon halka şeklini alır” 

(Kazancı, 2002). Bunun dışında her yaylada bir oba ve o obanın da bir pazaryeri 

mevcuttur. “Pazarlar mal mübadelelerinin yapıldığı doğal yerlerdir. Görele, Maçka, 

Tirebolu üçgeni arasında meşhur oba pazarları bulunmaktadır. Genellikle otçu 

törenleri böyle meşhur yaylalarda olur ki bu pazarlara bazı yörelerde “Garabdal” 

denir. Ağasar pazarı, Sis pazarı, Kadırga pazarı, Garabdal, Karaovacık, Kazıkbeli 

otçu pazarlarının en meşhurlarıdır” (Yılmaz, 1998).  

 
Resim 4.1. Sis Dağı’nda kurulan pazarın uzaktan görünüşü. (Kişisel arşiv) 

 

Bölge folklorunun önemli isimlerinden Cavit Şentürk50 kişisel görüşmemizde 

bölgedeki yayla isimlerine değişik bir açıdan yaklaşmıştır. Şentürk’e göre Kadırga, 

Garabdal ve Hıdırnebi isimleri belli bir inanışın ürünüdürler. Kadırga=Kadir+kaya, 

Garabdal=Kara+abdal, Hıdırnebi=Hıdır+nebi birleşimlerinden oluşmuştur. Buradaki 

Kadir, Abdal ve Hıdır isimlerine dikkat edilmelidir. Bu isimlerin Çepnilerin Alevilik 

dönemlerinden kalma olduğu veya Çepnilerdeki Alevilik izlerinden oluştuğu 

düşünülmektedir. Ayrıca Şentürk bu yaylalarda eskiden yapılan otçu göçlerinin ve 

şenliklerin günümüzdeki gibi olmadığından bunların büyük bir maneviyat 

taşıdığından, kemençe ve horonun Çepniler için bu maneviyat içinde bir ibadet 

niteliği taşıdığından söz etmektedir. Kıyafetlerin dahi şimdiki gibi sıradan yani 

                                                

50 İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuarı Halk Oyunları Bölümü Öğretim 
Görevlisi. 
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herkesin isteğine göre giyilemediğini belli bir uyum içinde bir kaidesinin olduğunu 

ve bunun dışına çıkılamadığını anlatır. Günümüzde dahi özellikle Kadırga yaylasına 

değişik yörelerden gelen topluluklar içinde kemençe eşliğinde horon oynayarak 

yaylaya giren tek topluluğun Çepniler olduğunu belirtir. Kadırga yaylasına gelen 

Akçaabat, Düzköy, Maçka topluluklarının davul-zurna eşliğinde bağıra bağıra sert 

horonlar oynadıklarını ve gürültüden davul-zurnanın bile sesini zorla 

duyabildiklerini, Çepni topluluklarının ise kemençe eşliğinde ağır, yumuşak horonlar 

oynayarak çıt bile çıkarmadan müthiş bir uyum ve estetik içerisinde yaylaya giriş 

yaptıklarını anlatmaktadır. Bunun sebebi olarak da diğer yörelerden gelen 

toplulukların bir çok Türk boyundan veya yerli halklardan karışmış olduğundan 

kozmopolit bir yapısının bulunduğunu ancak Çepniler’in hepsinin aynı boydan olup 

kimliklerini koruyabildiklerinden bahseder ve horon içerisindeki uyumlarını aynı 

anda aynı maneviyatı paylaşmalarına bağlar. Görüldüğü gibi Doğu Karadeniz 

Bölgesi’ndeki yayla göçleri manevi anlamlar da taşıyabilmektedirler. Bölgede 

yaklaşık 700 senedir yaşayan Çepnilerin bu maneviyat içindeki payı bahsedilen 

sebeplerden dolayı çok farklı bir yere konulmalıdır. Bu yayla göçleri onların 

karakterinin en önemli parçasıdır, olmazsa olmazı, vazgeçilemezidir. “Bu göç, 

yörede özellikle Eynesil, Görele, Şalpazarı ve Tirebolu’da çok yaygındır” (Yılmaz, 

1998). Bu göçlerin günümüzde en yaygın olduğu yerlerin başında da Çepni 

yerleşimlerinin gelmesi bizlere bu geleneğin Çepniler de çok daha köklü olduğunu 

göstermektedir. Ayrıca halen bu yaylalar otantik yapısını kaybetmeden tamamen 

yöresel unsurların sergilendiği birer kültürel pazardır. Günümüzde belediyelerin 

turistik tanıtım amaçlı düzenlediği festivaller ve popüler şarkıcıların katılımlarıyla 

gerçekleştirilen şenlikler bu yaylalara henüz girememişlerdir. Çünkü bölgede 

Bryer’in de söylediği gibi “izolasyon”51 üst seviyededir. Kıyı şeridindeki Görele, 

Tirebolu ve Eynesil’de bu izolasyondan bahsedemeyiz belki ama Şalpazarı-

Ağasar’da tamamen denebilecek kadar izole bir şekilde hayat süren Çepniler 

yaşamaktadırlar. Günümüzde Çepnilerin çıktıkları yaylalar şunlardır: 

• Kadırga civarındaki Aktaş Yaylası, Davunlu(Bagar) Yaylası, 

Çeşmeler(Başoba) Yaylası, Elige Yaylası, Eskala Yaylası 

• Erikbeli civarındaki Karakaya Obası, Üzümözü Yaylası 

                                                

51 İzolasyon: Burda geçen izolasyon kelimesi çevre etkilerine kapalılık anlamı taşımaktadır. 
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• Alacapazarı civarındaki Kabaktepe Yaylası, Karaçam Yaylası, Kırankurt 

Yaylası, Uzunkıran Yaylası, Alıtaşı Yaylası, Güdün Obası, Kalerlik Obası, 

Keçiseçen Obası, Doyludere Obası, Navruz Obası, Çakmak Obası, Savaş 

Obası 

• Sis Dağı civarındaki Geyikli Obası, Erkeksu Yaylası, Ortaalan Yaylası. 

                                                                             

                     

Resim 4.2 – 4.3. Sis Dağı’da kurulan pazardan görünümler. (Kişisel Arşiv) 

Alan araştırmamızda gözlemlediğimiz bir başka veri de yaylalarda icra edilen 

müzikte horon halkası büyüdükçe kemençenin sesi duyulamadığından iki veya daha 

fazla kemençecinin biraraya gelerek çalmasıdır. Burada amaç daha fazla ses çıkması 

ve halkadaki her bireyin sesi ve komutları düzenli bir şekilde duyabilmesini 

sağlamaktır. Kemençeciler horon halkasının düzgün bir şekilde ilerleyebilmesi için 

“alaşağı”, “aldanma” ve “hop hop” gibi komutları kullanarak halkanın içinde her 

tarafa ses yetiştirebilmek için adeta ordan oraya koşmaktadır. Ayrıca “çavuş” adı 

verilen bir kişi de halkanın içinde bulunmakta ve sürekli şekilde komutlar vererek 

horonu kontrol etmektedir. Bu da yeterli olmadığında devreye davul-zurna 

girmektedir. Böylece horon da daha büyük bir halkaya dönüşebilmektedir. 
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Resim 4.4., 4.5., 4.6., 4.7., 4.8., 4.9. Horon halkasında kemençecilerin koşması, 

yeterli gelmemesiyle halkanın davul-zurnayla büyümesi. (Kişisel Arşiv) 

 

Resim 4.10. Eski bir şenlikte horon halkası içinde koşan kemençeci. (Duman, 2004) 

4.2. Çepni Müziği’nde Kıyı ile Kırsal Farklılığı 

 Doğu Karadeniz Bölgesi’nde başta Şalpazarı, sonra Görele ve Tirebolu’da 

çoğunluk olarak görülen Çepnilerin müziklerini tespit etmek, algılamak ve 

anlayabilmek için gerçekleştirdiğimiz saha çalışmalarının sonucunda topladığımız 

materyalleri değerlendirdiğimizde kıyı ile yüksek kesim arasındaki müzikal farklılık 

ilk dikkatimizi çeken husus olmuştur. Kıyıdan yaklaşık 15 km içeride bulunan ve 

oldukça dağlık bir arazi üzerinde bulunan Şalpazarı ile hemen kıyıdaki Görele-
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Tirebolu arasında farklılıklar mevcuttur. Bunun oluşmasındaki en önemli 

sebeplerden biri şüphesiz Şalpazarı’nda halkın neredeyse tamamının Çepni 

olmasından ve kıyı şeridine göre çok daha izole bir yaşam sürülmesindendir. Görele 

ve Tirebolu’da ise halk epeyce karışmış olmakla beraber Çepniler çoğunluktadır. Bu 

da müziğe direkt etki yapmıştır. Görele ve Tirebolu’da müzik Şalpazarı’ndan biraz 

daha farklı olmakla birlikte özde aynıdır. Daha doğuda bulunan Trabzon ile daha 

fazla müzikal farklılık gösterir. Yani Görele ve Tirebolu’daki müzik Şalpazarı ve 

Trabzon müziklerinin arasında Şalpazarı’na daha yakın bir noktadadır. Örneğin; 

Şalpazarı’nda karşılama türü oyunlar oynanmazken Görele ve Tirebolu’da karşılama 

havaları çalınır ve oynanır. Hatta Görele’nin en ünlü kemençecilerinden Picoğlu 

Osman (Gökçe) İstanbul Belediye Konservatuarı tarafından derlenen Giresun 

Karşılaması’nın kaynak kişisidir. Eserde Picoğlu’nun adı İbicoğlu Osman olarak 

kayıt düşülmüş olup, eser TRT THM repertuarında 1287 sıra numarasıyla mevcuttur. 

Picoğlu Osman’ın Trabzon’da söylediği “İskele Kahya Havası”52 ve yine Trabzon 

etkisiyle söylediği düşünülen “Rumika horon”53 adlı gayde kıyı kesimindeki çevre 

etkilerini bize göstermektedir. Ancak Görele ve Tirebolu’daki horon havaları 

incelendiğinde Şalpazarı-Ağasar etkisi oldukça ağır basmaktadır. Bunun nedeni ise 

hem Şalpazarı hem de Görele ve Tirebolu halkının aynı yaylaları kullanmasından 

olabilir. Bu yıl bulunduğum Sis Dağı Şenlikleri’nde Göreleli kemençeci Kâtip Şadi 

ve Tirebolulu kemençeci İbrahim Kavraz bulunmaktaydı. Şalpazarı’nın Geyikli 

Beldesi’ne bağlı Sis Dağı’nda Şalpazarı, Görele ve Tirebolu halkı hep birlikte el ele 

horon tepiyorlardı. Beraber çıkılan Kadırga Yaylaları ve Sis Dağı Yaylaları kıyı 

kesimindeki etkileşmenin tersine Çepnileri birarada tutan ve kıyı Çepnileri 

diyebileceğimiz Görele ve Tirebolu halkını Şalpazarı Çepnileri’yle aynı eksende 

buluşturan yerlerdir. Görele ve Tirebolu’dan otçu göçüne giden insanlar böylelikle 

                                                

52 Columbia Plak Şirketi tarafından “Piçoğlu Osman” adıyla çıkarılan plaktan çekilmiş olan Görele’de 
edindiğimiz kasette mevcuttur. Trabzon Müzik ve Halk Oyunları Derneği tarafından 04.06.1994 
tarihinde “Trabzon’dan Çıktım Uzun Yazılar” adıyla derlenerek TRT THM Repertuarına 
kazandırılmıştır. Sıra numarası 2948’dir. Kaynak kişi gösterilen Picoğlu Osman “Bicoğlu” şeklinde 
kayıt düşülmüş olup 1946’da kaybettiğimiz ustanın bu eserinin plaktan derlendiğini bize 
göstermektedir. Ayrıca bu parçanın İstanbul Belediye Konservatuarı’nda Picoğlu Osman tarafından 
icra edilmiş bir plak kaydı bulunmaktadır. Plak No: 6072 (Şenel, 1994, 9). 

53 Columbia Plak Şirketi tarafından “Piçoğlu Osman” adıyla çıkarılan plaktan çekilmiş olan Görele’de 
edindiğim kasette mevcuttur. TRT Repertuarında bulunmayan eser kasette “Picoğlu tarafından 
Rumika Horon” diye anons edilmektedir.  



 51

Şalpazarı-Ağasar Çepnileri’yle aynı gaydeleri çalar, horonlarda ortak ayak figürlerini 

kullanır. Özellikle Sis Dağı yöredeki diğer yerleşimlerden de izoledir ve yalnızca 

Çepnilerin göç ettiği bir yayladır. Bu sebepten olsa gerek Sis Dağı’nın Çepni 

müziğinde çok önemli bir yeri vardır. Çoğu türküde en az bir mani Sis Dağı’yla 

ilgilidir. Kadırga ise kültür alışverişinin yoğun olduğu yöredeki çok geniş bir 

yerleşim alanını teşkil eden halkın katıldığı çok büyük bir pazardır. Burada Çepnileri 

gerek kıyafetleri, gerek kemençe ile mükemmel bir uyum içinde oynadıkları 

horonları ile bir bakışta ayırt etmek mümkündür. Görele ve Tirebolu Çepnilerinin 

otçu göçlerinde yakaladığı bu uyum onların özellikle horon müziklerinin Çepnilerin 

daha karakteristik olarak yaşadıkları Şalpazarı-Ağasar bölgesinden ayrılmasını ve 

diğer yörelerle etkileşmesini büyük ölçüde engellemiştir.  

 Kıyı Çepnileri ile Şalpazarı Çepnileri arasındaki bu farklılığın anlaşılması ve 

kavranması Çepni müziğinin yapısal özelliklerini incelerken üzerinde düşünülmesi 

gereken, göz ardı edilemeyecek bir husus olması sebebiyle önemlidir. 

4.3. Çepni Müziğinin Doğu Karadeniz Bölgesi Müziği’ndeki Yeri ve Yapısal 
Özellikleri 

 Çepni müziğinde görülen en önemli tür horonlardır. Çepnilerde Düz horon, 

Sallama ve Sık Horon(Sıksaray) bölgedeki diğer yörelerin birçoğunda olduğu gibi 

genelde bilinen ve oynanan horonlardır. Bunların dışında halay türünde oynanan 

üçayak en çok bilinen türdür. Ağasar Horon Havası, Tengu Horon Havası gibi 

yöreye has horon havaları mevcut olmakla birlikte günümüzde Doğu Karadeniz 

Bölgesi’nde çalınan horon havalarının birçoğunun Göreleli usta kemençecilerin 

ürettiği havalar olduğu düşünülmektedir. Tuzcuoğlu Horon Havası gibi. Bunu 

düşünmemizdeki sebep daha önce de belirtildiği gibi Doğu Karadeniz Bölgesi’ndeki 

ayanlar dönemi itibariyle yaşanan göç hareketleri ve nüfus değişimleri ile başlayan 

kültürel alışveriştir. Trabzon’un doğusunda yaşayan Lazlar oyunlarında tulum 

kullanmaktadır ve bahsedilen ayanlar dönemine kadar Lazlar etkin olarak 

Trabzon’un doğusunda mevcutturlar. Çalışmamızın tarihi araştırma bölümünde 

bahsedildiği gibi Trabzon’un doğusu ve batısı Laz Dağları ve Çepni dağları olarak 

belirtilmiştir. Trabzon’un merkezi ve civarında ise yüksek bir şehir kültürü hâkimdir. 

Köy müziği de denilen horon bu bölgede pek bilinmez ve oynanmazken Trabzon 

şehir merkezinden bilinen en eski kemençeciler incelendiğinde tek bir kişi bile 
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görülememektedir. Kemençe tarih akışı itibariyle yörede en yaygın olarak Çepniler 

tarafından kullanılmıştır. Günümüzde dahi Doğu Karadeniz Bölgesi sahili ve yüksek 

kesimi boyunca horonlar incelendiğinde genellikle tulum ve davul-zurna eşliğinde 

horonlar oynanırken Çepniler’de horonlar yaylalarda halkalar çok büyümediği sürece 

kemençe ile oynanmaktadır. Mehmet Bilgin’in “Son Kemençe Ustalarından Ali 

Temelli” başlıklı ikili görüşme sonucu yazdığı anlaşılan metinde Ali Temelli54 

“Kemençe Çepniler’den çıkıp yayılmıştır. Kemençenin yayılışı Çepniler’in yayılışı 

ile aynıdır.” demektedir. Trabzon’un Düzköy İlçesi’yle ilgili Tahir Bakal tarafından 

hazırlanmış bitirme çalışmasında Ali Çelenk isimli Taşocağı köyünden hazırlandığı 

gün itibariyle 65 yaşında olduğu belirtilen bir kişi de düğün törenleriyle ilgili şu 

bilgileri nakletmektedir: “E elden taullan yapardile, sora çalgı ye idi. Sonra çalgı 

töndi deyiplere. Eskiden varı alacaıdın Visera dan urumlari. A burda tobal hasan var 

idi. Rahmetli oli iseyin varidi. Ordan asti çeyizi da haburiye kabisina kada tayadi oni. 

Pen da uşaudum. Kaldum haboyle haburiye. Çoban Hasan haburda türki söyledi 

taula. Panaetlan Nikola soyledi bi türkü da  

Taula bak taula, 

Sesi niye çıkmayi, 

Olayım ufaıma, 

O beni unutmayi tedi. Pen da uşak. Nikola tauli çalayı Panaet zırlayı. Kesti da 

kodi oni paşının ustine. Ondan sonra taula vurdi. Eskiden poyle idi”55 (Bakal, 1991). 

Burda bizim için önemli olan iki nokta bulunmaktadır. Birincisi eskiden “taul” yani 

davulla düğünlerin yapıldığı sonradan çalgıya geçildiği ve günümüzde de artık teyple 

yapıldığı hususu. Burda bahsedilen çalgı bizce kemençe olabilir. Bu durumda 

kemençenin bu yöreye gidişi ve burada yaygınlık kazanması ile ilgili bir ipucu 

olabilir. Akçaabat ve Düzköy bölgesinde günümüzde dahi horonun genellikle davul-

zurna eşliğinde oynandığını göz önüne alırsak bu ipucu Çepni yayılmasının etkisini 

                                                

54 Ali Rıza Temelli 1930 yılında Trabzon’un doğusundaki Sürmene’nin Soğuksu mahallesinde 
doğmuştur. Sürmene’nin en önde kemençecilerinden biridir. 

55 Evvelden davullan yapardılar, sonra çalgıyla idi. Sonra çalgı teyplere döndü. Eskiden varıp 
alacaktın Visera’dan Rumları. Burda Topal Hasan vardı. Rahmetli oğlu Hüseyin vardı. Ordan astı 
çeyizi de buraya kapısına kadar dayadı onu. Ben de uşak idim. Kaldım böyle burada. Topal Hasan 
burda türkü söyledi davulla. Paneat ile Nikola bir türkü söyledi: Davula bak davula, Sesi niye 
çıkmıyor, Olayım ufağıma, O beni unutmuyor, dedi. Ben de uşak. Nikola davulu çalıyor, Paneat 
zırlıyor. Kesti de koydu onu başının üstüne. Ondan sonra davula vurdu. Eskiden böyle idi. 
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doğrular. İkinci husus ise Türklerle Rumların diline ve dinine bakılmaksızın ne 

ölçüde samimi ve dostça yaşadıklarını göstermesidir. Bir Türk çalgısı olan davulu bir 

Rum’un yörede icra etmesi ve bir diğerinin Türkçe olarak Düzköy ağzıyla bir 

Türk’ten farkı olmadan türküler söylemesi ne denli bir karışma olduğunu da bize 

göstermektedir. Aslına bakılırsa daha önce de ele aldığımız gibi bölgede yerli 

halkların Romalılar döneminde Hıristiyanlaştırılmasıyla bölgede zaten var olan yerli 

halklara dinlerinden dolayı Rum denilmiştir ve Doğu Karadeniz Bölgesi halklarının 

etnik yapısını oluşturan unsurlardan biri olan Kıpçak Türkleri’de bölgeye 

geldiklerinde Hıristiyandırlar. Tarih çalışmamızda bahsetmiş olduğumuz gibi 

Gürcülerin paralı askerleri olarak bölgeye giren Kıpçak Türkleri Trabzon Rum 

İmparatorluğu’nun askeri gücünü oluşturmuş ve belli makamlara gelmişlerdir. Rum 

İmparatorluğu’nun etrafı ise Türk boylarıyla çevrilmiş durumdadır. Bunlardan biri de 

batısında Harşit Çayı boyunca uzanan alanlarda yaşayan Çepniler’dir. Bütün bu 

etkileşimler bölgedeki nüfusun karışmasına ve kültürel zenginliklerin oluşmasına 

vesile olmuştur.  

 Bu şekilde yayıldığını düşündüğümüz horon havalarının elbette tamamı 

bölgede Çepnilere aittir denilemez, ancak horonu kemençe ile çalıp oynamak 

Çepniler’le yakın veya uzak, bir şekilde ilişkilidir. Yayıldıktan sonra her yöre 

kendine has ayak figürlerine ve ritmik yapılarına göre kemençeyle horon havaları 

mutlaka oluşturmuşlardır. Günümüzdeki horon havalarının ne kadarı Çepnilerden 

çıkmıştır ne kadarı daha sonra üretilmiştir çözülmesi imkânsız gibi görünen bir 

sorudur. Bunun için yeterli eski kaynak ve arşiv bulunamamaktadır. Günümüzden 

yaklaşık 100 yıl kadar öncesine somut verilerle ulaşılabildiğinden müzikal analiz 

yaparak bir sonuca ulaşmak imkân dâhilinde olmamıştır. Buna rağmen bölgedeki 

bilinen en eski kemençeciler ve hocaları dikkate alındığında ilk sırada yer alan 

kemençecilerin Çepnilerden olması dikkat çekicidir. Buna göre Picoğlu ve 

Durkaya’nın hocası Karaman lakaplı Halil Kodalak ve Karaman’ın da hocası olan 

Tuzcuoğlu ile Kuyucuoğlu bilinen en eski kemençecilerdir ve bunların hepsi 

Çepnilerdendir. Bu kemençecilere ayrı bir başlıkta yer verilecektir.   

 Çepnilerde görülen diğer türler ise kız horonları, yol havaları, otçu havaları, 

imece havaları, karşılamalar, çiftetelli havaları (inci havası), kemençe ile çalınan 



 54

doğaçlama gaydeler, atışmalar, gelin ağlatma havaları ve oturak havalarıdır. Bu 

türlerden karşılama ve çiftetelli havaları Şalpazarı Çepnileri’nde görülmemektedir. 

 TRT THM Repertuarı incelendiğinde Çepnilerin yaşadığı Şalpazarı ve Görele 

bölgelerinde derlenmiş 30 eser görülmektedir. Bunların 22 tanesinde yöre olarak 

Görele gösterilirken yalnızca 1’i Şalpazarı’nda derlenmiştir. Geriye kalan 7 derleme 

ise yöreleri hususunda bizce sorunlu bulunmuştur. Bunlardan ilki 1287 sıra numaralı 

Giresun Karşılaması’dır. Notada Yöre olarak Giresun gösterilmiştir. “Altını 

Bozdurayım” isimli bu karşılama Picoğlu tarafından aktarılmış olup yöresi Görele 

olmalıdır. 3217 sıra numaralı “Derenin Balıkları” adlı eserde yöre olarak 

“(Görele)TRABZON-Ağasar” ibaresi yer alır. Buna göre Görele Trabzon’a bağlı bir 

yerleşim değildir, bilindiği üzere ilçe Giresun’a bağlıdır. Bu derlemenin Görele 

yapıldığı ancak parçanın Ağasar’a ait olduğu gibi bir düşünce olabilir veya hiç bu tür 

ayrımlara girmeden Çepni Bölgesi’ne ait bir eser olduğu söylenebilir. Kıyıda bulunan 

Görele ile yüksekteki Şalpazarı-Ağasar’da ortak çalınıp söylenen bir türkü olması 

ihtimali çok kuvvetlidir. Trabzon’da bulunan Ağasar ve Giresun’da bulunan Görele 

bağlı oldukları ilin adına bakılarak ayrı yöreler olarak düşünülmemelidir.  Çepnilerin 

müzikteki etkisi belki de notaya bu şekilde yansıtılmıştır. 2149 sıra numaralı “Ağısar 

Dereleri” adlı eserde yöre olarak Rize gösterilmiştir. Türkü muhtemelen Rize’de 

derlenmiştir. Kaynak kişi olarak gösterilen İrfan Ruhi Erem hakkında bir 

malumatımız yoktur ancak türkünün isminden de anlaşılacağı gibi bu bir Şalpazarı-

Ağasar türküsüdür. Türkünün yapısal özellikleri de buna uygundur. Türküler 

özellikle düğün-dernekler gibi çeşitli meclislerde duyularak yöreden yöreye 

yayılabilir. Önemli olan türkünün derlendiği yerden çok türkünün menşei olmalıdır. 

3389 sıra numaralı “Giresun Üstünde Vapur Bağrıyor” isimli türkü “Osman 

Bicioğlu” kaynak gösterilerek Giresun yöresinde derlenmiştir. Oysa Osman Bicioğlu 

olarak gösterilen kişi Picoğlu Osman’dan başkası değildir. Eser Görele’de çok 

bilindiği gibi Giresun’daki bir adam vurma hadisesini anlatmaktadır. Bu sebeple 

notada gösterildiği gibi yöre olarak Giresun’un belirlenmesi bizce de doğrudur. 1860 

sıra numaralı “Anam Vay Olsun Beni” adlı eserde Bicoğlu Osman kaynak kişi olarak 

gösterilmiş olup yöre olarak Trabzon kaydedilmiştir. Görele’de edindiğimiz, 

Columbia Plak Şirketi tarafından “Piçoğlu Osman” adıyla çıkarılan plaktan çekilmiş 

kasette bu türkü mevcuttur ve şu şekilde anons edilmektedir: “Picoğlu Osman 

tarafından Milli Trabzon Şarkısı”. Türkü içinde geçen “Fol” un Beşikdüzü 
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yerleşiminin diğer adı olması ve Beşikdüzü’nün Çepni Bölgesi’yle iç içe olması ve 

burada yaşayan Çepni toplulukların olması(Oğuzköy gibi) yöre ismi ne olursa olsun 

etnik kimliklerin müziği nasıl etkilediğine güzel bir örnek teşkil etmektedir. 1817 

sıra numaralı “Geminin İçineyum” adlı eserin kaynak kişisi “Bicoğlu’dan” diye 

belirtilmiştir. Derleyen ise Ankara Devlet Konservatuarı’dır. Eserde yöre olarak 

Giresun gösterilmiş olup türkünün menşei üzerine tarafımızca bir görüş 

belirlenememiştir. Picoğlu’nun bahsedilen plak kaydında seslendirmediği bu türküye 

Ankara Devlet Konservatuarı tarafından 1937 ve 1943 yıllarında olmak üzere iki kez 

gerçekleştirilen saha araştırmalarında yazılan bilgi fişlerinde de rastlanılamamıştır.56 

2053 sıra numaralı “Ağasar’ın Balını” adlı eser ise Görele yöresine ait gösterilmiştir. 

Eser Ağasar yöresine ait olabileceği gibi hem Ağasar hem de Görele halkının aynı 

kimlikten olması eserin yöresinin Görele de olabileceğini gösterir. Sonuç olarak 

Görele ve Şalpazarı-Ağasar ayrı iki yöre gibi düşünülmemelidir. 

 TRT - THM Repertuarı’nda Çepni yerleşimleriyle ilgili bulunan bu parçaların 

büyük çoğunluğunun Görele’de derlenmesi büyük ihtimalle ulaşımla ilgilidir. 

Yüksekte bulunan ve özellikle kış aylarında ulaşımı zor olan Şalpazarı bölgesi 

araştırmacılara kapalı kalmıştır. Bölgede tek araştırma ve derleme yapan Türkiye 

üzerine araştırmalar yapan bilim adamı Martin Stokes’tur ancak henüz bu verilerini 

yayınlamamıştır. Bu sebepten bizim saha araştırmamızda Şalpazarı, Sis Dağı ve 

Görele’nin birlikte incelenmesi gereği duyulmuş ve bu bütünlük içinde çalışılmıştır. 

Şalpazarı ve Görele’de ayrı ayrı farklılıkları gözlemlerken Sis Dağı’nda da her iki 

yerleşiminin halkını birarada görme fırsatımız olduğundan dolayı önemli ve güçlü bir 

birleştirici olarak karşımıza çıkmıştır.  

 Gerek TRT THM Repertuarı ve gerek kendi alan çalışmamız sonucunda 

topladığımız verileri karşılaştırdığımızda belli başlı özellikler ön plana çıkmıştır. 

Çepni müziğinde en sık kullanılan ritim kalıpları 2/4, 4/4, 5/8, 7/8 ve 7/16, 9/8 ve 

10/8’dir. Bunlardan 5/8’lik olanlar da (3+2) ve (2+3) varyasyonları, 7/8’lik ve 

7/16’lık olanlarda (2+2+3) ve (3+2+2) varyasyonları, 9/8’lik olanlarda (2+2+2+3) 

varyasyonu, 10/8’lik olanlarda ise (3+2+3+2), (3+2+2+3), (2+3+2+3) varyasyonları 

                                                

56 İ.T.Ü. Türk Musikisi Devlet Konservatuarı San. Öğr. Gör. Süleyman Şenel’in “Trabzon Bölgesi 
Halk Musikisi’ne Giriş” adlı eserinde bu derleme fişleriyle ilgili tüm bilgiler mevcuttur. (Şenel, 1994, 
10-86).  
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görülmüştür. Ayrıca 18/16’lık bir ritim kalıbı var olmakla birlikte 

(2+2+2+3+2+2+3+2) ve (2+2+2+3+2+2+2+3) varyasyonlarını kullandığı 

görülmüştür. Bunların dışında serbest ritimli ve değişken ritimli (9/8+5/8), 

(5/8+7/8+9/8+8/8) gibi eserler de mevcuttur. Edebi özellikler incelendiğinde 

eserlerin çok büyük bir bölümünde 7’li hece vezni görülmekte olup az sayıda 11’li 

hece kalıbı da görülmektedir. En yaygın olarak kullanılan tür 4’lü maniler olmakla 

birlikte en sık görülen kafiye düzenleri a/a/b/a, a/b/a/b, a/b/c/b, a/a/a/a ve a/b/b/b 

şeklindedir.  

TRT THM Repertuarındaki Çepni yerleşimlerine ait müziklerin analizleri sıra 

numarasına göre sunulmuştur, notaları ise çalışmamızın ek kısmında mevcuttur. 

1. TRT THM Repertuarı Sıra No: 130. Çitten Söktüm Çangalı. 5/8’lik ritmik 

yapıda olup (2+3) varyasyonundan oluşmaktadır. La ile Mi sesleri arasındaki bir 

dizide gezindikten sonra La sesiyle karar vermiştir. Donanımında değiştirme işareti 

olarak Si  almıştır. 4’lü manilerden oluşmuştur ve her satır 7 hecelidir. Kafiye 

düzeni a/b/c/b şeklindedir. 

2. TRT THM Repertuarı Sıra No: 138. Biz Hepimiz Üç Kardaş (Sallama 

Havalarından). Sallamalar horon türünde oynanan bir oyundur. Erkekler ve kadınlar 

tarafından ayrı ayrı oynanır. Usulleri genellikle 7/8’lik yapıdadır. Ancak bu eserde 

ritmik yapı 10/8’lik olarak görülmektedir ve (2+3+2+3) kalıbındadır. Sol ile La 

sesleri arasında bir dizi kullanmıştır. Donanımında değiştirme işareti olarak Fa  

almıştır. Si sesinde karar vermektedir. 4’lü manilerden oluşmuştur ve 7’li hece vezni 

mevcuttur. Kafiye düzeni a/b/c/b şeklindedir. 

3. TRT THM Repertuarı Sıra No: 164. Yaylanın Soğuk Suyu (Yol Havası). 

10/8’lik ritmik yapıda olup (2+3+2+3) ve (3+2+2+3) varyasyonlarını kullanmıştır. 

Re sesinden Mi sesine kadar olan bir dizi içerisindedir. Si donanımda verilmekle 

birlikte eser içerisinde Do  çok sık olarak kullanılmıştır. Bazı yerlerde de Si  

kullanılmaktadır. La sesinde karar vermiştir. 4’lü manilerden oluşmuştur ve 7’li hece 

kullanır. Kafiye düzeni a/b/b/b, a/b/a/b, a/a/b/a ve a/b/c/b kalıpları arasında 

değişkenlik gösterir. 
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4. TRT THM Repertuarı Sıra No: 1287. Altını Bozdurayım (Giresun 

Karşılaması). Karşılama kız ve erkekler tarafından karşılıklı oynanan, tamamen 

paralel ve simetrik hareketlerden oluşan bir oyun türüdür. Doğu Karadeniz 

Bölgesi’nde oynanan karşılama havalarının usulü 9/8’liktir. Bu eserde de 9/8’lik yapı 

bulunmaktadır ve (2+2+2+3) kalıbındadır. Sol sesinden bir oktav yukarıdaki Sol 

sesine kadar uzanan bir dizi kullanmıştır. Değiştirme işareti olarak donanımda Si  

bulunmakla birlikte eser içerisinde Fa  de kullanılmıştır. Karar sesi La’dır. 4’lü 

manilerden oluşur 7’li hece vezni vardır. Kafiye düzeni a/a/b/a şeklindedir. 

5. TRT THM Repertuarı Sıra No: 1319. Fındık Attım Harmana. 10/8’lik 

yapıda olup (2+3+2+3) kalıbındadır. Sol sesinden Mi sesine kadar bir dizi 

kullanmıştır. Donanımında değiştirme işareti olarak Si  alır. La sesinde karar 

vermektedir. 4’lü manilerden oluşmaktadır. 7’li heceler kullanılmıştır. Kafiye düzeni 

a/a/b/a, a/a/a/a ve a/b/c/b kalıpları arasında değişkenlik gösterir. 

6. TRT THM Repertuarı Sıra No: 1320. Daldım Göllere Daldım. (Yol 

Havası). 10/8’lik usulde (2+3+2+3) kalıbı kullanılmıştır. Sol sesinden Si sesine kadar 

olan bir dizi mevcuttur. Değiştirme işareti olarak donanımda Si  almakla birlikte 

eser içinde Fa  de aldığı görülür. La sesinde karar vermiştir. 4’lü manilerden 

oluşmakla birlikte her dörtlüğün sonuna bir de takma mısra eklenmiştir. Takma 

mısralarda dahil olmak üzere tüm mısralar 7’li hece ölçüsüyle kullanılmıştır. Kafiye 

düzeni a/b/c/b, a/b/a/b, a/a/b/a kalıpları arasında değişkenlik göstermektedir. Takma 

mısralar 4’lüklerin son mısrasıyla kafiyelidir. a/b/c/b + b, a/a/b/a + a gibi. 

7. TRT THM Repertuarı Sıra No: 1321. Evlerinin Önünde Gara Üzüm 

Asması. 4/4’lük usul içerisindedir. La sesinden Mi sesine kadar yalnızca 5 sesten 

oluşan bir dizisi vardır. Gerek donanımda gerek parça içinde hiç bir değiştirme işareti 

almamıştır. Si sesinde karar vermiştir. 4’lü maniler kullanılmış olup 7’li hece ölçüsü 

vardır. Kafiye düzeni a/b/c/b ile a/b/a/b kalıpları arasında değişkenlik gösterir. 

8. TRT THM Repertuarı Sıra No: 1322. Yayla Çimeni Budur (Kız Horonu). 

7/8’lik ritimde (2+2+3) kalıbındadır. La sesinden Re sesine kadar yalnızca 4 sesten 

oluşan bir dizisi vardır. Donanımda değiştirme işareti bulunmazken eser içinde 
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zaman zaman Si  almaktadır. La sesinde karar verir. 4’lü manilerden oluşur ve 7’li 

hece vezni mevcuttur. Kafiye düzeni a/a/b/a şeklindedir. 

9. TRT THM Repertuarı Sıra No: 1323. Püsküllüdür Ala Gürgen. 7/8’lik 

usulde (2+2+3) kalıbındadır. Sol sesinden Mi sesine kadar uzanan bir dizisi vardır. 

Donanımında değiştirme işareti olarak Si  alır. La sesinde karar verir. 4’lü 

manilerden oluşur ve 7’li hece vezni kullanılmıştır. Kafiye düzeni a/b/c/b 

şeklindedir. 

10. TRT THM Repertuarı Sıra No: 1324. Hayde Gidelim (Kız Horonu). 

7/8’lik usulde (3+2+2) kalıbındadır. La sesinden Mi sesine kadar 5 sesten oluşan bir 

dizisi vardır. Donanımında değiştirme işareti olarak Si  kullanılır. La sesinde karar 

verir. 4’lü manilerden oluşur ve 7’li hece vezni kullanılmıştır. Kafiye düzeni a/b/c/b 

şeklindedir. 

11. TRT THM Repertuarı Sıra No: 1326. Ben Geçiye Gidemem. 10/8’lik 

usulde (2+3+2+3) kalıbındadır. Sol sesinden Re sesine kadar 5 sesten oluşan bir 

dizisi vardır. Donanımında değiştirme işareti olarak Si  alır. La sesinde karar 

vermektedir. 4’lü manilerden oluşur ve 7’li hece ölçüsü kullanır. Kafiye düzeni 

a/b/c/b ile a/a/b/a şekilleri arasında değişkenlik göstermektedir. 

12. TRT THM Repertuarı Sıra No: 1817. Geminin İçineyum. 4/4’lük usul 

içerisindedir. Sol sesinden başlayarak Re sesine kadar uzanan bir dizisi vardır. 

Donanımında değiştirme işareti olarak Si  almıştır. La sesinde karar verir. 4’lü 

manilerden oluşur ancak bağlantı bölümlerinde 2 takma mısra almıştır. Takma 

mısralar da dahil tüm mısralarda 7’li hece ölçüsü mevcuttur. Kafiye düzeni bağlantı 

bölümü dışında a/a/b/a şeklindedir. Bağlantı bölümünde ise takma mısraların ilki 

bağımsız ikincisi kafiyelidir. Oluşan şekil a/a/b/b + c/b düzenindedir. 

13. TRT THM Repertuarı Sıra No: 1834. Sarı Kızın Ayağında Yemeni. 

Ankara Devlet Konservatuarı tarafından 1943 yılında derlenen ve Muzaffer 

Sarısözen tarafından notaya alınan bu parçanın TRT Repertuarında 2013 sıra 

numarasıyla Ateş Köyoğlu tarafından 1979 yılında notaya alınmış bir versiyonu 

mevcuttur. Her iki notada da usul 9/8’liktir ve (2+2+2+3) kalıbı kullanılmıştır. Yine 

her ikisinde de Fa  den başlayan ve Sol sesine kadar uzanan bir dizi mevcuttur. 
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Değiştirme işareti olarak donanımlarında Si  bulunurken eser içerisinde Fa  ve Do  

kullanılmıştır. La sesinde karar vermektedir. 4’lü manilerden oluşmakla birlikte her 

mısra 11’li hece ölçüsüyle yazılmıştır. Maniler diğerlerinde olduğu gibi bağımsız 

4’lükler halinde değildir. Kafiye düzeni a/a/a/b + c/c/c/b şeklindedir. 

14. TRT THM Repertuarı Sıra No: 1859. Al Tavandan Belleri (İmece 

Havası). 5/8’lik usulde (3+2) kalıbındadır. La sesi ile Mi sesi arasında bulunan 5 

seslik bir dizisi vardır. Değiştirme işareti olarak donanımda Si  alırken eser 

içerisindeki tüm Do sesleri Do  olarak değiştirilmiştir. Karar sesi La’dır. 4’lü 

manilerden oluşmaktadır. 7’li hece ölçüsü kullanılmıştır. Kafiye düzeni a/a/b/a ve 

a/b/c/b arasında değişkenlik gösterir. 

15. TRT THM Repertuarı Sıra No: 1860. Anam Vay Olsun Beni. 4/4’lük 

usuldedir. Fa  den başlayarak Mi sesine kadar uzanan bir dizisi vardır. Donanımında 

değiştirme işareti olarak Si  kullanmaktadır. Parça içerisinde bir yerde Fa  de 

kullanılmıştır. Si sesinde karar vermektedir. 4’lü manilerden oluşmuştur ve 7’li hece 

ölçüsü kullanılmaktadır. Kafiye düzeni a/b/c/b, a/a/b/a ve a/b/a/b kalıpları arasında 

değişkenlik gösterir. 

16. TRT THM Repertuarı Sıra No: 2053. Ağasarın Balını. 5/8’lik usulde 

(2+3) kalıbındadır. La sesinden Sol sesine kadar uzanan bir dizisi vardır. Değiştirme 

işareti olarak donanımında Si alırken parça içerisindeki tüm Do sesleri Do  olarak 

değiştirilmiştir. Parça La sesinde karar vermektedir. 4’lü manilerden oluşmaktadır ve 

7’li hece ölçüsü kullanılmıştır. Kafiye düzeni a/a/b/a ve a/b/a/b şeklinde değişkenlik 

göstermektedir. 

17. TRT THM Repertuarı Sıra No: 2149. Ağısar Dereleri. 7/8’lik usulde 

(3+2+2) kalıbındadır. La sesinden bir oktav yukardaki La sesine kadar uzanan bir 

dizisi vardır. Değiştirme işareti olarak donanımında Si  almakla beraber eser 

içerisinde zaman zaman Fa  almaktadır. Parça La sesinde karar verir. 4’lü 

manilerden oluşmuştur ve mısralar 7 hecelidir. Kafiye düzeni a/b/c/b şeklindedir. 

18. TRT THM Repertuarı Sıra No: 2660. At Benim Atımıdı. 10/8’lik usulde 

(2+3+2+3) kalıbındadır. Sol sesinden Fa sesine kadar uzanan bir dizisi vardır. 
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Değiştirme işareti olarak donanımda Si  bulunmakla birlikte eser içerisinde zaman 

zaman Mi almaktadır. La sesinde karar verir. 4’lü manilerden oluşur ve mısralar 7 

hecelidir. Kafiye düzeni a/b/c/b şeklindedir. 

19. TRT THM Repertuarı Sıra No: 2948. Trabzon’dan Çıktım Uzun Yazılar. 

Notanın alt kısmına düşülen nota göre bu türkü Sovyet işgali zamanında göçenlerin 

türküsü yani bir Göçmen Türküsü’dür. Bir rivayete göre de bu parça Picoğlu 

Osman’ın Trabzon’da İskele Kahyası Yahya’nın cenazesinde okuduğu söylenen bir 

ağıttır. Bağlantı kısmında notadakinden farklı olarak “Okuyun Fatiha Kahya ruhuna” 

sözleri geçmektedir. İskele Kahyası Yahya I. Dünya Savaşı’nda ve Kurtuluş Savaşı 

yıllarında bölgedeki önemli kişilerdendir. Onun vurularak öldürülmesine çok 

içerleyen Picoğlu Osman Trabzon’da çok kalabalık bir topluluğun katıldığı söylenen 

cenaze töreninin ardından bu parçayı okur. Bütün halk çoluk-çocuk, genç, yaşlı bu 

parçanın etkisiyle gözyaşlarına boğulurlar.57 Her iki olayın acı ve ölüm tarafı göz 

önüne alındığında parçanın aslında serbest formda olduğu düşünülmektedir. Ancak 

söz konusu notada tam bir ritim kalıbına oturtulamamakla birlikte ritmik bir yapıya 

sokulmaya çalışılmıştır. Buna göre parçada 5/8, 7/8, 8/8 ve 9/8 lik usuller düzensiz 

bir şekilde arka arkaya getirilmiştir. Parça La sesinden Si sesine kadar uzanan bir 

diziye sahiptir. Değiştirme işareti olarak donanımında Si  bulunmakla beraber eser 

içerisinde zaman zaman Fa  almıştır. Parçanın karar sesi La’dır. İki adet birbirinden 

bağımsız olmayan 4’lü maniden oluşmaktadır ve mısralar 11 hecelidir. Kafiye düzeni 

a/a/a/b + c/c/c/b şeklindedir. 

20. TRT THM Repertuarı Sıra No: 3216. Mektup Yazdım Acele. 18/16’lık 

usulde (2+2+2+3+2+2+3+2) ve (2+2+2+3+2+2+2+3) kalıpları kullanılmıştır. Fa  

sesinden Mi sesine kadar uzanan bir dizisi mevcuttur. Değiştirme işareti olarak 

donanımında Si almakla birlikte eser içerisinde Fa  ve Do  de almaktadır. Parçanın 

karar sesi La’dır. 4’lü manilerden oluşmaktadır ve her mısra 7 hecelidir. Kafiye 

düzeni a/a/b/a ve a/b/c/b şekilleri arasında değişkenlik gösterir. 

                                                

57 Kemençe yapımcısı Temel Ayaz (65) ile yapılan kişisel görüşme. 
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21. TRT THM Repertuarı Sıra No: 3217. Derenin Balıkları. 7/8’lik usulde 

(2+2+3) kalıbındadır. Sol sesinden Mi sesine kadar uzanan 6 seslik bir dizisi vardır. 

Donanımında değiştirme işareti olarak Si  almaktadır. Parça La sesinde karar verir. 

4’lü manilerden oluşmaktadır ve mısralar 7 hecelidir. Kafiye düzeni a/a/b/a, a/b/c/b 

ve a/b/b/b şekilleri arasında değişkenlik göstermektedir. 

22. TRT THM Repertuarı Sıra No: 3238. Pencerenin Üstüne Boya Sürerim 

Boya. 4/4’lük usuldedir. La sesiyle Mi sesi arasındaki 5 sesten oluşan bir dizisi 

vardır. Donanımında değiştirme işareti olarak Si  kullanmaktadır. Karar sesi La’dır. 

4’lü maniler kullanılmıştır ve her mısra 7 hecelidir. Kafiye düzeni a/b/c/b 

şeklindedir. 

23. TRT THM Repertuarı Sıra No: 3246. Çavuşlu Diye Diye. 7/8’lik usulde 

(2+2+3) kalıbındadır. Sol sesinden bir oktav yukarıdaki Sol sesine kadar uzanan bir 

dizisi vardır. Parçada gerek donanımda gerek parça içerisinde değiştirme işareti 

kullanılmamıştır. Sol karar sesidir. 4’lü manilerden oluşmakla birlikte mısralar 7 

hecelidir. Kafiye düzeni a/b/c/b, a/a/a/a ve a/b/a/b şekilleri arasında değişkenlik 

gösterir. 

24. TRT THM Repertuarı Sıra No: 3249. Atmacayı Vurdular. 4/4’lük usul 

içerisindedir. Sol sesi ile Mi sesi arasında bir diziye sahiptir. Donanımında 

değiştirme işareti olarak Si gösterilirken, eser içerisindeki tüm Do sesleri Do  

olarak değiştirilmiştir. Parça La sesiyle karar verir. Maniler 4’lü olmakla birlikte 

mısralar 7’lidir. Kafiye düzeni a/b/c/b ve a/a/b/a kalıpları arasında değişkenlik 

göstermektedir. 

25. TRT THM Repertuarı Sıra No: 3339. Göreleden O Yanı. 10/8’lik usul 

içerisinde (3+2+3+2) ve (3+2+2+3) varyasyonları kullanılmıştır. Sol sesinden 

başlayarak Mi sesine kadar uzanan bir diziye sahiptir. Donanımında değiştirme 

işareti olarak Si gösterilirken, eser içerisindeki tüm Do sesleri Do  olarak 

değiştirilmiştir. Karar sesi La’dır. 4’lü manilerden oluşmaktadır ve mısralar 7 

hecelidir. Kafiye düzeni a/b/a/b, a/a/a/a, a/a/b/a kalıpları arasında değişkenlik 

göstermektedir. 
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26. TRT THM Repertuarı Sıra No: 3389. Giresun Üstünde Vapur Bağrıyor. 

4/4’lük usul içerisindedir. Sol sesinden başlayarak Fa sesine kadar uzanan aralıkta bir 

diziye sahiptir. Donanımında değiştirme işareti olarak Si  kullanılmıştır. La sesinde 

karar verir. 11’li hece vezni kullanılmıştır. Giriş bölümündeki 3 mısra bağlantı 

bölümündeki 2 mısraya bağlanır. Bunlar kendi içlerinde kafiyelidir. İkinci bölümde 

ise zemin bir 4’lükten oluşurken bağlantı kısmı 3 mısradır. Bunlarda kendi içinde 

kafiyelidir. Bütün olarak bakıldığında a/a/a + b/b + c/c/c/c + b/b/b düzeni 

görülmektedir. 

27. TRT THM Repertuarı Sıra No: 3656. Al Eline Feneri. 5/8’lik usulde 

(2+3) kalıbındadır. Fa  sesinden başlayarak Re sesine kadar uzanan bir diziye 

sahiptir. Donanımında değiştirme işareti olarak Si ve Do  alırken, eser içerisinde de 

Fa  almaktadır. Kararı La sesinde verir. 4’lü manilerden oluşmakla birlikte mısralar 

7 hecelidir. Kafiye düzeni a/b/c/b ve a/a/b/a kalıpları arasında değişkenlik 

göstermektedir. 

28. TRT THM Repertuarı Sıra No: 3669. Koyunum Kuzuladı. 4/4’lük usul 

içerisindedir. Sol sesi ile Mi sesi arasında bir dizisi vardır. Donanımında değiştirme 

işareti olarak Si ve Do  kullanılmaktadır. Karar sesi La’dır. 4’lü manilerden oluşur 

ve mısralar 7 hecelidir. Kafiye düzeni a/a/b/a ve a/b/c/b kalıpları arasında değişkenlik 

gösterir. 

29. TRT THM Repertuarı Sıra No: 3859. Görele’nin İçinde İkiliyim İkili. 

4/4’lük usuldedir. Sol sesinden başlayarak Mi sesine kadar uzanan bir diziye sahiptir. 

Donanımında değiştirme işareti olarak Si  almaktadır. La sesinde karar verir. 4’lü 

manilerden oluşur ve mısralar 7 hecelidir. Kafiye düzeni a/b/c/b şeklindedir. 

30. TRT THM Repertuarı Sıra No: 4091. Hadi Gideli Çorttan. 5/8’lik usul 

içerisinde (2+3) kalıbını kullanmıştır. Sol sesinden başlayarak La sesine kadar 

uzanan geniş denebilecek bir dizisi vardır. Donanımında değiştirme işareti olarak 

Si  kullanılmaktadır. Sol sesinde karar verilir. 4’lü manilerden oluşmakla beraber 

her mısra 7 hecelidir. Kafiye düzeni a/b/c/b şeklindedir. 

TRT THM Repertuarındaki eserleri inceledikten sonra kendi saha 

çalışmamızda elde ettiğimiz veriler dahilinde eksik gördüğümüz yerleri düzeltmeye 
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çalışacağız.  Öncelikle Çepni Bölgesi’nde derlenmiş çalgısal bir parça 

bulunmamaktadır. Tüm parçalar sözlü olmakla birlikte bağlamaya veya vokale göre 

notalanmıştır. Oysa Çepniler gaydelerini sadece kemençe ile çalarlar. Bu yörede 

Doğu Karadeniz Bölgesi’ndeki diğer yörelerde bulunan bağlama, tulum ve kaval gibi 

sazlar ne solo ne de eşlik olarak kullanılmazlar. Eşlik sazı olarak kemençe 

kullanıldığından notalama kemençeye göre yapılmalıdır ve notaladığımız parçalarda 

görüldüğü gibi ses (vokal) bölümle kemençe bölümleri arasında bariz farklılıklar 

mevcuttur. Kemençe müziği ise bu bölgede bir çalgısal müzik türü olarak mutlak 

surette ele alınmalıdır. Bu yörede özellikle Şalpazarı’nda halkın tek eğlencesi 

kemençe ve horondur. Kıyı kesimi popüler kültürün etkilerine daha fazla maruz 

kaldığından dolayı sokaklardan, dükkânlardan her an popüler şarkılara kulağınız 

maruz kalabilirken Şalpazarı’nda bu yok denecek kadar azdır. Televizyonun 

girmesiyle birlikte orada da belli oranda bir etkilenme olmuşsa da çok azdır. 

Şalpazarı’ndaki halkın kılık kıyafeti dahi özellikle kadınlarda kıyı kesiminden farklı 

olarak otantik tarzdadır.  

Kemençe halkın herşeyi, belki de ilk sevgilisidir. Delikanlılar toplandıkları 

içkili meclislerde tek eğlenceleri olan kemençenin gaydeleriyle içip sarhoş olup 

bolca horon oynarlar. Elimizde bulunan Çepni kemençeci Aloğlu(Aluu) Kazım’a ait 

olan bir kaset tamamen bu tip bir mecliste çekilmiştir. “Eski Yârin Aşkına” ve “Sis 

Dağı’nın Üstüne” adlı tarafımızca notalanan sözlü parçalar bu kayıttan alınmıştır. 

Bunlara oturak havası da denebileceğini düşünmekteyiz. Harika Plakçılık tarafından 

çıkarılmış ve yılı belli olmayan KB KU CFJ EET 778613 bandrol58 numaralı Ali 

Çinkaya’ya ait olan kasette arka plandan gelen sesler dikkatle dinlenildiğinde kaydın 

stüdyoda yapılmadığı ve kayıt esnasında başka kişilerin de bulunduğu ve bir sohbet 

ortamının olduğu anlaşılmaktadır. Hatta bazı parçalarda bahsedilen harici kişiler 

horon oynamaktadırlar. Bu kasetten de “Sis’e Gidelim Gız Sis’e” adlı parça 

tarafımızca notalanmıştır. Bunun yanısıra eski ve ünlü bir kemençeci olan 

Durkaya’ya (Kemal İpşir, Kâtip Şadi’nin de hocasıdır) ait böyle bir mecliste çekilmiş 

kaset elimizde mevcuttur. Yine Görele’nin son dönem kemençecilerinden “çolak” 

lakaplı Şenel’in ise Sis Dağı’nda açık alanda oluşturdukları bir sesli görüntü kaydı 

                                                

58 bandrol: denetim pulu 
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elimizde mevcuttur. Bu verilere göre yaptığımız incelemelerde görülen en önemli 

husus Görele ile Şalpazarı’nın yükseklikten kaynaklanan izolasyon farkını bir kez 

daha önümüze çıkartmaktadır. Durkaya’ya ait olan kasette çevre etkileriyle buraya 

gelmiş olan “Konyalım”, “Nevşehir Dedikleri Bir Büyük Şehir”, “Uzun Hava”, “Hey 

Onbeşli Onbeşli”, “İndim Havuz Başına” gibi parçalar bu mecliste söylenirken, Ali 

Çinkaya’ya ve Aloğlu (Aluun) Kazım’a ait olan kasetlerde yöre dışından hiç bir 

etkiye rastlanılamamaktadır. Oturak havalarında daha doğrusu delikanlıların 

toplandıkları içkili meclislerde ilk başlarda daha çok yavaş ritimli gaydeler çalınıp 

söylenir. İçkiler içilip sarhoşluk derecesi arttıkça daha ritmik ve kesintisiz birbiri 

ardına gelen horon havaları eğlenceyi en üst seviyeye çıkarmaktadır. Bu tür 

eğlencelerde gözlemleyebildiğimiz ritmik yapılar 2/4’lük, 5/8’lik,7/8’lik ve 7/16’lık 

olmuştur.   

Kıyıdaki müziğin çevre etkisini daha iyi anlamak için Görele’de bizzat 

buluşup kayda aldığımız usta kemençeciler M.Sırrı Öztürk ve Kâtip Şadi’nin 

kayıtlarından buna örnek parçalar notalanmıştır. Başlangıçta Sırrı Öztürk Türk 

Klasik Musikisi’ndeki Hicaz makamının bütün özelliklerini taşıyan bir çalgısal gayde 

çaldıktan sonra Hicaz makamı dizisinden oluşan bilinen parçalardan “Hey Gidi Koca 

Dünya” yı çalmıştır. Ardından uzun hava formunda bir gaydeyle devam etmiş ve 

nihayetinde Ağasar Horon Havası ve Tengu(Tengoğlu) Horon Havası’nı çalmıştır. 

Yaptığımız ikinci bir kayıtta ise yine benzer bir Hicaz gaydenin ardından 

Picoğlu’nun Trabzon’daki İskele Kahyası Yahya için söylediği parçayı 

seslendirmiştir. Farklılık arz eden bir başka durum da Doğu Karadeniz Bölgesi’nde 

yaptığımız saha araştırmalarında Çepni Bölgesi haricinde, Trabzon, Akçaabat, 

Düzköy, Maçka, İkizdere, İyidere, Ardeşen ve Çamlıhemşin gibi yörelerin hiç 

birinde kemençeyle açış niteliğinde tek sesli ve makamsal bir gaydeye rastlanmamış 

olmasıdır. Görele’nin usta kemençecilerinden Kâtip Şadi’de aynı şekilde Türk Klasik 

Musikisi’ndeki Hüzzam makamının bütün özelliklerini taşıyan bir çalgısal gayde 

çalmıştır. Yalnızca Görele’de görülen bu çalgısal, tek sesli makamsal açış türündeki 

örneklerden biri de Kâtip Şadi’nin öğrencisi olduğu belirtilen İbrahim Kavraz 

tarafından Sis Dağı’nda tarafımızca kaydedilmiştir. Bu etkinin çevre yörelerden 

gelmediği sanılmakla birlikte medya aracılığıyla burada başlayan bir tür olduğu 

düşünülmektedir. Sırrı Öztürk tarafından çalınan Hicaz makamı dizisindeki “Hey 

Gidi  Koca Dünya”da bize yine medyanın etkisini göstermektedir. Bu parçalar 
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içerisinde çevre etkisi sayabileceğimiz tek parça Durkaya’da da rastladığımız ve 

kendine ait kasette “Durkaya tarafından Maya” diye anons ettiği uzun hava 

formundaki gaydedir. Ağasar Horon Havası ve Tengu Horon Havası ise hem 

Şalpazarı-Ağasar’da hem Görele’de hem de ortak buluşma noktaları olan Sis 

Dağı’nda çalınan doğal yapıdaki gaydelerdir. Ağasar Horon Havası Çepnilerin 

bölgesel müziğini yansıtması açısından ayrıca önemlidir. Bizce geleneksel kültür 

ürünleri toprak tarafından belirlenir ve bunu ancak o topraklarda yaşayan etnik 

kimlikler yoğurabilir. Yer adlarına ve siyasi haritalara bakarak yöre belirlemek bilim 

ilkelerine aykırı düşmektedir. Daha önce yapılan derleme çalışmalarındaki bu tip 

yanlışlıklar derleme yapan kurum ve kişilerin tarih araştırmalarının yetersizliğini, 

bölge coğrafyasının iyi bilinmediğini ve etnik yapıların incelenmediğini gözler önüne 

sermektedir.  

Doğu Karadeniz Bölgesi’nde çok sık görülen ancak daha önce hiç 

notalanmamış olan atışma türündeki eserlere örnek olması açısından Görele’de 

kaydettiğimiz Kâtip Şadi - Sırrı Öztürk atışmalarından birine çalışmamızda yer 

verilerek notalanmıştır. 2/4’lük bir ritmik yapıda başlayan atışma belli bir süre sonra 

7/16’lık bir yapıda devam ederek son bulmuştur. Atışmalarda 4’lü maniler 

kullanılmakla beraber her mısrada kusursuz 7’li hece ölçüsü mevcuttur. Atışmadaki 

komut türünden müzikal olmayan ifadeler de bizzat belirtilmeye çalışılmıştır. 

Çepni Bölgesi’nde düğün öncesi yapılan kına gecelerinde Gelin Ağlatma 

Havaları çalınır. Aynı zamanda M.Sırrı Öztürk tarafından bize sağlanan eski bir 

kasette Hüseyin Keleş’in icrasından kaybolmuş olan bir Gelin Ağlatma Havası’nı 

notalayarak çalışmamıza eklemeyi uygun görmekteyiz. Sırrı Öztürk’ün anlattığına 

göre bu hava 1960’lı ve 70’li yıllarda bilinmesine rağmen günümüzde unutulmuştur. 

9/8’lik yapıda olan eser bazı yerlerde 5/8’lik ekler almaktadır. Dörtlüklerle söylenen 

türküde belli bir ölçü bulunmamaktadır yani serbest vezinlidir. Ancak mısralar 

a/b/c/b düzeninde birbirleriyle kafiyelidir. 

Çepni kemençecilerin en ünlülerinden olan Kâtip Şadi’nin yay ve parmak 

tekniğini günümüzde uygulayabilen ikinci bir kemençeci henüz bilinememektedir. 

Bu sebeple yay ve kemençenin üstünde bulunan gravatın kenarına parmağıyla 

vurarak uyguladığı kendine has teknik de kaybolmaması için tarafımızca 

notalanmaya çalışılmıştır. 5/8’lik usul içerisinde (2+3) kalıbıyla devam eden parça 
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bahsedilen parmak tekniğinin uygulandığı kısmın bir bölümünde 2/4’lük yapıya 

dönüşmektedir. 

4.4. Çepni Müziğinde Çalgılar 

 Çepnilerde günlük yaşamda görülen tek çalgı kemençedir. Onun dışında 

Kadırga ve Sis Dağı gibi yaylalarda yapılan otçu şenliklerinde halkanın çok 

büyümesi durumunda davul-zurna kullanılır. Tüm sözlü havalarda tek eşlik sazı 

kemençedir. Horonlarda da bahsedildiği gibi mecburi bir durum oluşmadıkça 

kemençe eşliğinde horon oynanmaktadır. Buna rağmen az da olsa kullanıldığından 

dolayı davul-zurna ikilisi de Çepni müziğinde kullanılan çalgılar içinde yer almalıdır. 

Kıyı kesiminde bulunan Görele’de çok az görülmekle birlikte bağlama da 

çalınmaktadır. Doğu Karadeniz Bölgesi’nde kullanılan diğer çalgılardan kaval, 

tulum-zurna, akordiyon, gırnata gibi çalgılar ise Çepni müziğinde yer almamaktadır. 

4.4.1. Kemençe 

 Doğu Karadeniz Bölgesi’nde Ordu’dan Hopa’ya kadar olan kıyı şeridinde, 

Kuzey Anadolu Dağları’nın denize bakan yamaçlarında ve kısmen de söz konusu 

dağların arka eteklerinde kemençe sazı çalınmaktadır. Çepnilerde çalınan 

kemençenin tüm bu çizilen sınırlar içinde diğerlerine göre en önemli farklılığı yapısal 

olarak daha küçük olması ve sesinin daha tiz olmasıdır. Bunun sebebi tam olarak 

bilinememekle birlikte Çepnilerin karakteristik olarak ses yapılarının tiz olması ve 

çalgıyı bu şekilde seslerine uygun bir şekilde kullanıyor olmaları ihtimalini göz 

önünde bulunduruyoruz. Bu tahminimizde Akçaabat’ta karşılaşıp sohbet etme fırsatı 

yakaladığımız “Zurnacı Neşet” in bize referans olduğunu belirtmeliyiz. Ona göre 

Çepniler çok eskiden beri küçükbaş hayvancılık yapmakta olduğundan özellikle keçi 

besler ve keçi sütü içerler. Bu durum da onların seslerinin genellikle tiz olmasında 

etkendir. O yüzden Çepnilerde kemençe de daha tiz olur ve özellikle zil telden 

çalınmaktadır. Çepnilerin ses özelliklerinin genel olarak tiz olduğu ve kemençeyi 

daha çok zil telden çaldıkları tarafımızca da gözlemlenmiştir ancak seslerinin 

genellikle tiz olmasının nedenini ayrı bir araştırma ve tez konusu olarak görüyoruz. 

Ayrıca Çepnilerdeki otçu törenlerinin çok eski bir geçmişe dayanması ve bu yolların 

dik, engebeli ve uzun olması kemençelerinin bu bölgede küçük olmasına etken 

olabilir. Doğu Karadeniz Bölgesi müzikleri üzerine çok geniş bir arşive sahip olan ve 
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bu konuda bol miktarda yazılı çalışması bulunan Mustafa Duman’a göre 

“Kemençenin büyüklüğü çalınma şekliyle ilgilidir. Örneğin; ayakta, uzun yayla 

yollarında yaya giderken çalınan kemençeler, elde kolay tutulması, eli yormaması 

için yapılan küçük kemençelerdir. Oturarak, dize dayanarak çalınan kemençeler biraz 

daha büyük olur” (Duman, 2004). Buna göre Çepni bölgesinde görülen kemençeler 

genellikle 51 ie 55 cm arasındadır ve bölgeden daha doğuya gittikçe( Çepnilerin 

nüfus olarak bölgeye yayılması hususunun, kemençenin bölgede yayılmasıyla 

ilişkilendirilebileceğini düşünüyoruz ve kemençenin yayılmasında Çepnilerin bu 

nüfus hareketinin en azından bir seçenek olarak görülmesi gerektiğine inanıyoruz) 

kemençelerin büyüdüğü gözlemlenmektedir. 1984 yılında Mustafa Duman tarafından 

Akçaabat’ta incelenen bir kemençenin boyu 57 cm’dir. Rizeli kemençeci Kâşif 

Yemusta’nın 1937 yılında incelenmiş olan kemençesinin boyu 58 cm’dir. Mahmut 

Ragıp Gazimihal’in 1929 yılında tanıttığı kemençenin boyu 60 cm’dir. Sürmeneli 

ünlü kemençeci Hüseyin Dilaver’in 1938 yılında incelenen kemençesi ise 65 cm’dir 

(Duman, 2004). Hayrettin Günay’ın “Görele’de Kemençe ve Kemençeciler” adlı 

bildirisinde geçen Görele kemençesinin ölçüleri şöyledir: 

Tekne Boyu: 41cm 

Tutma Yeri (sap, tuşe): 8.5 cm 

Baş (kafa): 6.5 cm 

Geniş taban eni: 10 cm 

Dar taban eni: 6.5 cm 

Derinlik: 2.5 cm 

Kapak kalınlığı: 2 mm’ye yakın 

Kulak-Ön yüzeyin üstünde: 1.5 cm 

Kravat: 18.5 cm 

Tel alt bağlantı kuyruğu: 13 cm 

Tel köprüsü genişliği: 1.5 cm 

Tel köprüsü yüksekliği: 1.2 cm 

Yay boyu: Aşağı yukarı kemençe boyu kadar 

Kapak üzerinde bulunan iki çizgi durumundaki cep uzunluğu: 5.5 cm 

İki cep arası: 3 cm 

Kemençenin boyu: 55 cm (Günay, 1998). 
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 Kemençenin boyutu ile sesi arasında bir ilişki mevcuttur. Hagem Arşivi’nde 

geçen bir kayda göre “Kemençenin küçük boylu olanına “İnce kemençe” deniyor” 

(Şenel, 1994). Bu da gösteriyor ki halk arasında küçük boylu kemençeler ince sesli 

kemençeler olarak görülmektedir. Laurence Picken’ında bölgede Görele ile daha 

doğudaki Trabzon ve Rize arasındaki bu farklılığa değinmiştir (Picken, 1975). 

Kemençeler küçülüp tizleştikçe akort düzeni de ona göre ayarlanmaktadır. 

Çepnilerde kemençenin akordu genelde mi-la-re şeklinde ayarlanır. 1967 yılında 

ünlü Çepni kemençeci Sırrı Öztürk’ün akort düzeni fa -si-mi olarak kayda geçmiştir 

(Şenel, 1994). Çepni bölgesinden doğuya doğru gittikçe kemençelerin boyutuna 

bağlı olarak akort düzeni de pesleşir. Buna göre re-sol-do, do-fa-si , si-mi-la, la-re-

sol gibi akort düzenlerine rastlanılmıştır. 

 Kemençe yapımında en çok kullanılan ağaçlar ardıç, erik, dut ve kirazdır. 

Kapak ise ladin ağacından yapılmaktadır. Doğu Karadeniz Bölgesi’nde kemençe 3 ve 

çok az görülmek kaydıyla son zamanlarda 4 telli olarak çalınmaya başlanmıştır; 

ancak Çepnilerde 3 telli olarak çalınmaktadır. Henüz bir Çepni kemençecinin 4 telli 

kemençe çaldığına rastlanamamıştır. Kullanılan 3 tel günümüzde metal olmakla 

birlikte eskiden genellikle üst iki tel bağırsak olarak kullanılmaktadır. Selim 

Cihanoğlu’na göre en alt tele zil tel, orta tele sağır tel ve en üst tele bam teli denir. 

Ortadaki sağır tel bağırsaktan olmakla beraber bam teli sırma teldendir. (Cihanoğlu, 

2004). Süleyman Şenel’de ise üst iki tel kutsal teller olarak adlandırılır. Zil tel 

dışındaki tellerden en kalınına verilen ad sağır teldir (Şenel, 1994).  

Selim Cihanoğlu tarafından hazırlanan kemençenin teknik çizimi kemençenin 

bölümlerinin görülmesi ve tanınması açısından, Maçka’daki kemençe yapımcısı 

Eyüb Eyüboğlu’ndan edindiğimiz kemençe ölçüleri ise benzer ve farklı noktaların 

görülmesi açısından önemli görülmüş ve çalışmamızda sunulmuştur.  
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Şekil 4.1. Kemençenin Teknik Çizimi (Cihanoğlu, 2004) 
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Şekil 4.2. Günümüzde Maçka’da kullanılan ölçüler (Kişisel Arşiv) 

 

4.4.2. Davul 

 Doğu Karadeniz Bölgesi’nde sık olarak kullanılan çalgılardan biri de 

davuldur. Çepni bölgesinde çok sık kullanılmamakla birlikte kullanıldığı durumlar 

önceki bölümlerde ele alınmıştır. Doğu Karadeniz Bölgesi’nde kullanılan davulun 

boyutu Anadolu’daki diğer yörelere göre daha küçük olmakla birlikte “cura davul” 

özelliği taşır. Bu durum davulun sesinin daha tiz çıkmasına ve daha kıvrak 

çalınmasına olanak sağlar. Davul böylece hızlı ve sert oynanan horonlara da eşlik 

edebilir. “Davul yapımında, keçi derisi kullanılmaktadır. Kasnak kenarları için 

kestane ağacından, deriyi saran çubuk için de 

kızılcık ağacından yararlanılır” (Şenel, 1994). 

Doğu Karadeniz Bölgesi’nde çalınan cura 

davulun parçalarının gösterildiği teknik çizimi 

Selim Cihanoğlu tarafından şu şekilde 

yapılmıştır. 

Resim 4.11. Eski bir davul. (Cihanoğlu, 2004) 
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Şekil 4.3. Davulun Teknik Çizimi (Cihanoğlu, 2004) 
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Şekil 4.4. Davul derisinin iplerle gerilmesi. (Cihanoğlu, 2004) 
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4.4.3. Zurna 

 Doğu Karadeniz Bölgesi’nde çalınan zurna da davul gibi Anadolu’nun diğer 

yörelerine göre daha küçük boyuttadır ve daha tiz seslidir. Çepni bölgesinde zurna 

kullanımı davulun kullanımı ile aynı orantıdadır. Yörede zurnaya ince zurna, cura 

zurna veya zil zurna adları verilir. Cura denmesinin nedeni boyutunun küçük 

olmasından ince ve zil denilmesinin nedeni de muhtemelen sesinin tiz olmasından 

dolayıdır. “Zurnalar, erik, ardıç, sarmaşık ve dişbudak ağacından 

yapılır. 23-25 cm uzunluğunda, ağız kısmı (fermene) 5.5-6 cm çapında, 

kamışın takıldığı ağız kısmı ise 1.5 cm’dir. Bu kısma zivana denir. İç 

delik 9 mm’lik nota delikleri ise 8 mm’lik matkapla delinir. Biri arkada 

yedisi önde olmak üzere sekiz nota deliği vardır” (Cihanoğlu, 2004). 

Bölgede daha çok enstrumantal olarak çalınır, sözlü parçalarda çok az 

tercih edilir. Kullanıldığını saha çalışmamızda çıplak gözle 

göremememize rağmen, Görele’de elde ettiğimiz “sık davul-zurna” 

isimli kasette vokale davul-zurnanın eşlik ettiği belirlenmiştir.    

Resim 4.12. Cura Zurna.(Cihanoğlu, 2004)                                   

 

Şekil 4.5. Zurnanın Teknik Çizimi (Cihanoğlu, 2004) 
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4.5. Çepni Bölgesi’nde Tanınmış Kemençeciler 

 Çepnilerde kemençeciler halk arasında çok sevilen, saygı gösterilen 

kimselerdir. Kemençeciler yörede çok popüler olup eskiden belli başlı kemençecileri 

dinleyebilmek için, onların çaldıkları ortamda horon oynayabilmek için insanların 

saatlerce yol yürüdükleri gibi öykülerle yörede sıkça karşılaşılmıştır. Şalpazarı’ndaki 

kemençeciler coğrafyadan dolayı pek fazla dışarıya açılamazken, kıyı kesimindeki 

Çepni kemençeciler bütün Doğu Karadeniz Bölgesi’nde bilinilmektedir. Çepni 

kemençeciler kendilerine has tavırlarından dolayı tüm bölgedeki kemençecilerin 

hayallerini süslerler. Kemençeye başlayan her birey Çepni ekolünde çalabilmenin 

düşüyle yaşar. Doğu Karadeniz Bölgesi’nin bilinen en eski kemençe sanatçılarının bu 

yörede yetişmesi de çok anlamlıdır. Görele’nin Kandahor köyünden Kuyucuoğlu ve 

Tuzcuoğlu adlı ustaların öğrencisi olan Karaman bilinen en eski ve en ünlü 

kemençecidir. Onun öğrencileri olan Picoğlu ve Durkaya kemençeye yaratıcılıklarını 

katarken iki farklı ekol oluşturmuşlardır. Picoğlu ekolünü günümüzde M.Sırrı Öztürk 

sürdürmektedir. Durkaya ekolünü ise Kâtip Şadi ve Şenel Dandin sürdürmekle 

beraber Kâtip Şadi’nin yetiştirdiği İbrahim Kavraz’da bu ekolün ondan sonraki 

temsilcisi olarak görülmektedir. Şalpazarı’nda ise bilinen en eski kemençeci 

Çangaloğlu’dur. Ondan sonra Yanık Ahmet, Ali Çinkaya, Aluun Kazım ve Süleyman 

Yaşar gibi ustalar yetişmiştir. Burada adı geçen kemençecilerden Kuyucuoğlu ve 

Çangaloğlu’na ait bilgilere ulaşılamamıştır. Büyük ihtimalle sadece yaşlılık dönemi 

bilinen bu ustaların ürünlerinin bir kısmı öğrencileriyle dilden dile yaşarken bir kısmı 

da kaybolmuştur.  

4.5.1. Tuzcuoğlu 

 Kuyucuoğlu ile adı bilinen en eski kemençecidir. Tuzcuoğlu Mehmet Ali diye 

tanınmaktadır. Doğum tarihi ile ilgili herhangi bir bilgiye rastlanılmazken Görele’nin 

Kandahor köyünden olduğu bilinmektedir. Kıyı kesiminde oynanan meşhur 

Tuzcuoğlu horon havasının sahibidir. “Günümüzde Tuzcuoğlu ezgisi de horanı da 

yitmek üzeredir. Ezgiyi geçmişte en doğru biçimde Karaman ile Hacı Ali Özdemir 

çalmıştır. Ezgi çok sesliliğin en güzel, en etkileyici ürünüdür. Ezgide açık ses hiç 

yoktur” (Günay, 1998).  
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4.5.2. Karaman  

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                         

Resim 4.13. Karaman Lakaplı Halil Kodalak (Duman, 2004) 

Karaman lakabıyla tanınan ustanın gerçek ismi Halil Kodalak’tır. Karaman lakabını 

alması çeşitli savaşlara katılmasından dolayı kahraman (karaman) olarak 

ünlenmesinden dolayıdır. 1878 yılında Görele’nin Karadere köyünde doğmuş 1964 

yılında vefat etmiştir. Annesinin adı Esma, babasının adı Süleyman’dır. “İstanbul’da 

saraylarda çalmış, oynatmıştır. Radyoevine de girmiştir” (Günay, 1998). Picoğlu ve 

Durkaya’nın hocası olan Karaman kemençenin en ulaşılmaz virtiözü olarak 

görülmektedir. Arkadaşı Hasbal Keskin için yaptığı “Hasbal Havası”, “Cezayir 

Karşılaması” ve “Şırıp Şırıp Oyun Havası” gibi eserleri mevcuttur. 

4.5.3. Picoğlu Osman 

  

 

 

 

 

 

Resim 4.14. Picoğlu lakabıyla bilinen Osman Gökçe.(Duman, 2004) 
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Picoğlu lakabıyla tanınan büyük ustanın adı Osman Gökçe’dir. Picoğlu 

denmesinin sebebi hocası Karaman’ın çıkardığı bir gaydeyi ondan öğrenmek için 

başvurduğu yoldur. Göreleli kemençeci Enver Keçeci’nin anlattığına göre Picoğlu 

kemençeyi yeni yeni öğrenirken hocası Karaman’ın bir gayde ürettiğini duyuyor. 

Birkaç kişi ayarlayıp Karaman falan köprünün başına geldiğinde ona bu havayı 

çaldırıp horan kurun bende köprünün altında bu havayı dinleyip kapayım diyor. Planı 

işe yarıyor ve Karaman Usta bu havayı köprüde çalıyor Picoğlu’da altta dinliyor. 

Horan bitip Karaman Usta köprüyü 50–100 metre kadar geçtiğinde Picoğlu’da ardı 

sıra aynı havayı çalmaya başlıyor. Bu durum üzerine Karaman Usta Picoğlu’na 

dönerek “Sen picsin ama meğer picoğlu picmişsin” diyor ve o gün bugündür bu 

büyük usta “Picoğlu” lakabıyla anılıyor.59 Belirtmeliyim ki bu hikâyenin aynı 

sonuçla biten birçok değişik versiyonunu yörede dinlemiş bulunmaktayız. Bu arada 

bu isime TRT Repertuarı’nda kaynak kişi olarak gösterildiği eserlerde İbicoğlu, 

Bicoğlu ve Bicioğlu şeklinde rastlanmaktadır. M. Sırrı Öztürk’e göre biçimli güzel 

bir kimse olduğundan dolayı “Bic” biçimli kimse anlamında Bicoğlu denmiştir. Sadi 

Yaver Ataman’da Bicioğlu’nu doğru bulmaktadır. Ancak bunlar bu lakabı ustaya 

yakıştıramamaktan kaynaklanmaktadır diye düşünmekteyiz. Oysa büyük usta bu 

lakabı kendi oluşturduğu manilerde ve çıkardığı plaklardaki anonslarda sahiplenerek 

sıkça kullanmıştır.  

 Picoğlu’nun plaklarında okuduğu ve TRT THM Repertuarına geçen eserleri 

dışında bilinen eseri mevcut değildir. Ancak tarafımızca yapılan araştırmada Ankara 

Devlet Konservatuarı’nın 1943 yılında Trabzon’un Vakfıkebir ilçesinde yapmış 

olduğu derlemelerde Memet Nemli adlı kemençecinin Picoğlu’ndan öğrenmiş olduğu 

sözlü ve enstrumantal havalara rastlanmıştır. Buna göre 2.8.1943 tarihinde derlenen 

“Horon(Kemençe ile)” gaydesi 1203 numaralı plağın a–2 olarak gösterilen 

kısmındadır.60 Aynı gün derlenen “Gızıl ağaç benimsin (Beşikdüzü Kız Horonu)” 

1202 numaralı plağın B–1 ile gösterilen kısmındadır. Bu derlemenin bilgi fişinde 

düşünceler diye bir başlık bulunmakta ve 2/4’lük usulde yazılmış 6 ölçülük bir notası 

                                                

59 Enver Keçeci(42)’yle 21.07.2005 tarihinde Görele’de bulunan bisikletçi dükkanında yapılan kişisel 
görüşme. 

60 Şenel, 1994, 84. 
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mevcuttur. Ayrıca güftesi de bilgi fişinde bulunmaktadır.61 Yine aynı gün derlenmiş 

olan “Kara tavuk havada/Bir köy havası” adlı parça 1202 numaralı plağın a-2 ile 

gösterilen kısmındadır. Bu parçanında 2/4’lük usulde yazılmış olan 8 ölçülük bir 

notası düşünceler kısmında bulunmaktadır. Ayrıca bu bölümde notanın üstünde 

yalnızca “sallama” yazmaktadır. Güfte olduğu gibi mevcuttur.62 Memet Nemli 

tarafından çalınmış “Kestanedir Kestane” adlı eserin derleme yeri ve tarihi 

verilmezken kimden öğrendiğine dair bir notta düşülmemiştir. Ancak kişiden alınan 

parçaların büyük çoğunluğunun Picoğlu’ndan öğrenilmesi bu parçayı da muhtemel 

olarak ondan öğrendiği ihtimalini doğurmaktadır. Bu parçada 1202 numaralı plağın 

B–1 ile gösterilen kısmındadır. Parçaya ait bir bilgi fişi de mevcut değildir.63 

2.8.1943 tarihinde yine Memet Nemli’den alınmış olan “Şu gelen gayık mıdır 

(Ayşem)” adlı parça da kaynak kişinin Picoğlu’ndan öğrendiğini açıkladığı 

parçalardan biridir. 1201 numaralı plağın B–1 ile gösterilen kısmındadır. 2/4’lük usul 

içerisinde 7 ölçülük bir notası yazılmıştır 8. ölçü çizgisiyle gösterilen yer boştur. 

Güfte de yine bilgi fişinde bulunan bilgiler arasındadır.64 Aynı gün yapılan derleme 

de Memet Nemli’nin Picoğlu’ndan öğrendiğini açıkladığı “Valiye 

Gideceğim(Ağlama)” adlı parçanın düşünceler kısmında çok ilgi çekici bir bilgi 

bulunmaktadır. “Onbeş yıl önce vurulan Tonyalı Ahmed’e çıkarma, Ahmed’in anası 

çıkarmış” (Şenel, 1994). Buna göre parçanın vurulan oğlu için anne tarafından 

yakılmış bir ağıt, bir ağlama havası olduğu anlaşılmaktadır. Güftesi bilgi fişinde yer 

almaktadır.65 Aynı gün aynı kişiden derlenen başka bir parça da “Yaka yaka geliyor 

(Köy Horonu)” adı taşır. 1201 numaralı plağın B–1 olarak gösterilen kısmındadır. 

Düşünceler bölümünde üzerinde giriş yazan 2/4’lük usul içerisinde 12 ölçülük bir 

notası mevcutur. Güftesi de kaydedilmiş bilgiler arasındadır.66  

                                                

61 Şenel, 1994, 73-74. 

62 Şenel, 1994, 77. 

63 Şenel, 1994, 78. 

64 Şenel, 1994, 80. 

65 Şenel, 1994, 81. 

66 Şenel, 1994, 82. 
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 Birçok gaydeyi topluma kazandıran büyük usta 1937 yılında Muzaffer 

Sarısözenle tanışmış ve 3 ay süreyle Ankara Radyosu’nda çalışmıştır (Duman, 

2004). “Karadeniz gemisiyle İstanbul yolundayken Sinop-Zonguldak arasında 4 

Haziran 1946 tarihinde son nefesini verir. Kaptan, yasa gereği onun cenazesini 

Zonguldak’ta karaya çıkarmalıydı. Fakat sanatçı kişiliğine saygısı yüzünden onu 

İstanbul’a getirdi ve Kasımpaşa, Kulaksız’da toprağa verildi” (Duman, 2004). 

4.5.4. Durkaya  

  

 

 

 

 

Resim 4.15. Kemal İpşir (Durkaya) (Duman, 2004) 

Durkaya adıyla tanınan Kemal İpşir 1911 yılında Görele’nin Ardıç Köyü’nde 

doğmuştur. Bu adı almasındaki rivayet şudur: “Kemal bebekken çok ağır bir 

hastalığa yakalanır. Halk ilaçlarıyla bir sonuç alınamaz. Babası ondan umudu 

kesmiştir.   Başında   bekler.   Bu  sırada   ak sakallı yaşlı bir adam gelir ve bebeğin 

başında durur. Bebeğin başını okşar ve bebeğin iyi olacak, der. Bundan sonra onu 

Durkaya olarak çağırın, der. Yaşlı adam gider, bebek sağlığına kavuşur. Yaşlı adamı 

bir daha gören olmaz. Kemal de bundan sonra Durkaya adıyla çağrılır” (Duman, 

2004). Karaman’ın öğrencisi olan Durkaya, hocası Karaman’a göre kemençeyi 

Picoğlu’ndan iyi çalar, ancak Picoğlu da Durkaya’dan daha iyi türkü söyler. 

Özellikle yay atma konusunda çok iyidir. Hikaye yaratıcısı olma özelliği de 

bulunmakla beraber uzun destansı eserleri mevcuttur. 1989 yılında vefat etmiştir.  
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4.5.5. Yanık Ahmet 

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Resim 4.16. Ahmet Durmuş (Yanık Ahmet) (Duman, 2004) 
 

Asıl adı Mehmet Durmuş olan Yanık Ahmet, 14.4.1935 tarihinde 

Şalpazarı’nın Yanık Köyü’nde doğmuştur. Şalpazarı’nın yani yüksek kesimdeki 

Çepnilerin kemençecisidir. Göreledekiler kadar dışarıya açılamamakla beraber çok 

daha otantik çalma ve söyleme tarzlarıyla bu kemençeciler ilgi çekmektedir. Cavit 

Şentürk’ten aldığımız bilgiye göre Yanık Ahmet bir dönem İstanbul’da yaşamış. 

Çalıştığı işte yapamayınca belli bir süre sonra geri dönmüştür. Aslında kemençe 

çalmaktan başka bir iş de yapamayacak kadar duygusal ve hassas bir kimsedir. 

Kemençeyi bir aşık sazı hüviyetinde çaldığını ve çok iyi türküler yaktığını, her 

maniyi söylerken gözlerinden yaşlar aktığını değerli hocamız Cavit Şentürk bize 

nakletmiştir. 1996 yılında vefat etmiştir. 

4.5.6. Sırrı Öztürk 

                                 

Resim 4.17. – 4. 18. Sırrı Öztürk’ün 1967 yılında yaptığı ilk plağının kendisinde 

bulunan fotoğrafının ön ve arka yüzü. (Kişisel Arşiv) 
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Mehmet Sırrı Öztürk 1938 yılında Görele’nin Kemikli Köyü(Hürriyet 

Mahallesi)’nde dünyaya gelmiştir. Annesinin adı Hidayet, babasının adı Mehmet’tir. 

1944 yılında kemençe çalmaya başlamıştır. İlk kemençesini mısır sapından yaptığını 

söylemektedir. Daha sonraki kemençesini hartamadan yapmış olup günde 5 makara 

iplik harcamaktadır. Annesi Hidayet Hanım çok meraklıdır ve O’na bir kemençe 

almıştır. Bu kemençenin de telleri ipek teldir ve sürekli çektikçe uzamakta ve 

gevşemektedir. Böyle böyle gel zaman git zaman kemençede gayde çevirmeye 

başladığını anlatmaktadır. İlk gaydesi “Değirmenin Pendi, Otur Halil Efendi, 

İkimizin derdini, Yazamaz beyefendi” adlı çiftetelli formunda bir parçadır. 7-8 

yaşlarında kendisini düğünlere götürmeye başladıklarını ve nazar aldığını 

anlatmaktadır: “Çavuşlu’ya düğüne gittim. O toplumda bayanın birisi geldi dedi ki 

ya bu anasının garnında mı öğrenmiş felan dedi. Bir saat sonra Abdullahcığım 

ağzımdan gan geldi. Nazar daşı çatlatur derler ya. Ben iki sene kekeme gonuştum. İki 

sene. Hocaya gittim sonra da, düzeldim.”  12–13 yaşlarına geldiğinde yöre yöre 

düğünlere gitmeye başlamıştır. Trabzon, Akçaabat, Vakfıkebir, Tonya, Giresun, 

Ordu gibi birçok yöreye gitmiştir. 1958–1960 yılları arasında askerliğini Eskişehir’de 

yapmıştır. Eskişehir’de bando kursuna ayrıldıklarını ve kursu birincilikle bitirdiğini 

söylemektedir. Notayı da bu kursta öğrenmiş ancak Görele’ye dönünce notayı 

zamanla unutmuştur. Tezkere aldıktan sonra yine düğünlere gitmeye devam etmiştir. 

Bir düğün sonrası Görele’ye döndüğünde karşılaştığı olayı şu şekilde anlatmaktadır: 

“ Tonya’ya düğüne gittim. Düğün bitti Görele’ye geldim. Dedi ki Ferhat Hoca Allah 

rahmet eylesin, ya dedi Ankara’dan ekip geldi dedi seni bekliyuk dedi Gumyalı 

Okulu’nda seni bekliyuk dedi teyipte getirmişler felan. Deme! Hee! Herkese 

çaldırmışlar bi de demişler onu deniyelim bakalım. Ben çaldım işte. O rahmetli 

Hüseyin Keleş de yanımda idi. Ölen. Çaldım çabaladım. Yav arkadaş dedi tebrik 

ettiler beni. Bir ay sonra bana Ankara’dan şey geldi davetiye geldi. Seni Ankara’ya 

davet ediyoruz. Ankara’ya davet ettiler beni, imtihana tabii tuttular. Nida Tüfekçi 

bölüm başkanı idi o zaman Allah rahmet eylesin. Ordan bi Yurtlar Sesler programına 

getirdiler beni bi kemençe çaldım, o sanatçı arkadaşlar ayakta alkışladılar beni.” 

Daha sonra ordan Nida Tüfekçi vasıtasıyla İ.T.Ü. Türk Musikisi Devlet 

Konservatuarı için teklif almış olup kuruluşundan itibaren 27 yıl öğretim görevlisi 

olarak çalışmıştır ve emekli olmuştur. Picoğlu Osman’ı 8 yaşına kadar gördüğünü 

onun kendisini düğünlere götürdüğünü ve aldığı bahşişi kendisine verdiğini 

anlatıyor: “Aldığı bahşişi bana verirdi. Hocam niye bana veriyusun derdim de senin 
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aklın ermez derdi. Şöyle veriyumuş alsın parayı da heveslensin de daha iyi çalsın 

diye. Allah O’na her güzelliği vermişti. Düğüne gittiği zaman çalmazsa bile gülse 

düğün gülerdi.” Picoğlu ile yaşadığı bi anıyı da şu şekilde nakletmektedir: “Çömlekçi 

var. Çömlekçi’den geçiyoruz o zaman köprü möprü yoğudi ya. Ordan geçerken beni 

sırtına almıştı bavul vardı büyük bi bavulu, fakirlik vardı eskiden böyle bişeler 

yoğudi ya, ekmeğini, rakısını bavula goyardı, ağırlaşırdı biliyu musun?, kendi de 

şişman adamıdı, benide sırtına aldı, tam derenin ortasına geldi ula dedi gözünü 

bilmem ne ettiğumun oğli dedi iyi bi hamal buldun dedi bana. Hiç unutmam o anısını 

işte.” Unutamadığı bir anısı da Trabzonspor ile ilgilidir. Trabzonspor’un Şampiyon 

Kulüpler Kupası’nda İngiliz temsilcisi Liverpool’u Trabzon’da 1–0 yendiği maçtan 

hemen sonra yarım saatlik radyo programı yapması istenmiştir ve o neşeyle yarım 

saat sırf sık horon havaları çalmış bütün Karadeniz onun gaydeleriyle evde, sokakta, 

sağda solda kutlamalar yapmış horonlar oynamıştır. 3 erkek 1 kız çocuğu bulunan 

Sırrı Öztürk’ün 9 da torunu bulunmaktadır. İstanbul’da Kulaksız semtinde ikamet 

eden büyük usta kemençeyi yanıbaşından eksik etmemektedir. 

4.5.7. Katip Şadi 

 

 

 

 

 

 

 

Resim 4. 19. Kâtip Şadi (Kişisel Arşiv) 

1938 yılında Görele’nin Derekuşçulu köyünde doğmuştur. Durkaya’nın 

öğrencisidir. Yay tekniği ve kravat kısmına parmak vurma tekniği ile tektir. 1958’te 

Gölcük’te askerlik yapmıştır. 2 evliliğinden 6 çocuğu bulunmaktadır. Çok fazla plak, 

kaset vs. doldurmuştur. Çepnilerin son dönemdeki en popüler kemençe sanatçısıdır. 
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Katip Şadi’nin bir çok kendi ürettiği parça olmakla birlikte günümüzde bir çok 

popüler türkücünün bunları izni dahilinde olmadan anonim adı altında 

kullanmasından dert yanmaktadır. Görele’de ve Sis Dağı’nda sohbet edip 

kemençesini dinleme fırsatı bulduğumuz Kâtip Şadi eski gaydeleri bozmadan 

çalmasına rağmen İstanbul’daki müzik piyasasının da etkisine maruz kalmış bir 

sanatçıdır. TRT THM Repertuarında derlenmiş parçaları mevcuttur. İstanbul’da 

Kulaksız semtinde yaşamaktadır. 

4.5.8. Ali Çinkaya 

 

 

 

 

 

 

Resim 4. 20. Ali Çinkaya (Duman, 2004) 

1953 yılında Şalpazarı’nın Doğancı köyünde doğmuştur. Tamamen dış 

çevrelere kapalı otantik bir çalma ve söyleme üslubu vardır. En önemli özelliği 

durmadan uzun süre doğaçlama manilerle gayde çevirebilmesidir. Şalpazarı’ndaki 

diğer sanatçılar gibi O da fazlaca tanınamamıştır. 1994 yılında vefat eden Ali 

Çinkaya’nın Harika Plakçılık’tan çıkmış “Ali Çinkaya’dan Karadeniz Türküleri” adlı 

bir kaseti vardır. Kemençedeki başarısı ve sesindeki akıcılık çok üst düzeydedir. 

4.5.9. Diğerleri 

 Şalpazarı Doruk gelişinden Aluu olarak bilinen Aloğlu Kazım Gül kendine 

has yorumuyla gaydelere hayat verir. Doğaçlama yeteneği çok gelişmiştir. Bir kaç yıl 

önce vefat etmiştir. Ağasarlı Süleyman olarak bilinen Şalpazarı-Ağasar’ın 

Sayvançatak Köyü’nden Süleyman Yaşar günümüzde Şalpazarı bölgesinin yaşayan 

en önemli kemençecisidir. Otçu göçlerinde ve şenlik alanlarında çaldığı ve söylediği 
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gaydelerle ayrı bir yeri vardır. Halkayı idare etmekte başarısı dillere destandır. Katip 

Şadi’yle birlikte Durkaya ekolünün temsilcisi sayılan Şenel Dandin, Görele’de 

yaşamaktadır. Son dönem kemençecilerdendir. Yine Durkaya ekolünün son 

temsilcisi diyebileceğimiz İbrahim Kavraz Kâtip Şadi’nin en iyi öğrencim dediği 

kemençecidir. Tirebolu doğumlu olan Kavraz, İstanbul Ümraniye’de yaşamaktadır. 



 84

5. SONUÇ  

 Doğu Karadeniz Bölgesi tarihi incelendiğinde bölgede birçok egemenlik 

dönemi olduğu görülmektedir. Bu durum bölgenin etnik yapısında son derece büyük 

karışmalara neden olmuştur. Bölgenin ilk çağlardaki yerli halkları egemen güçler 

içerisinde erimiş kaybolmuştur. Bunların bir kısmı Romalılar dönemindeki 

misyonerlik faaliyetleriyle Hıristiyanlaştırılmış ve daha sonra dinlerinden ötürü Rum 

kimliği altında yaşamışlardır. Bu durum Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulması ve 

Yunanistan’la yaptığı mübadele anlaşmasına kadar sorun teşkil etmemiştir ve bu 

yörenin evlatları olan bu kişiler barış içerisinde binlerce yıl burada yaşamışlardır. 

Ancak Türkçe’den başka dil bilmeyen veya Doğu Karadeniz şivesiyle karışmış 

kendine has bir Rumca konuşan bu guruplar Yunanistan’da uyum sorunu 

yaşamışlardır. Hıristiyanlaştırılan bu topluluklar kendi topraklarından koparılarak 

acıların en büyüğünü yaşamaya mahkum bırakılmışlardır. Doğu Karadeniz 

Bölgesi’nin ilk halkları olan yerli toplulukların bir çoğu batılılar tarafından bu yolla 

yok edilmiştir. 

 Bölgeye giren ilk büyük Türk topluluğu Gürcülerin paralı askerleri olarak 

Trabzon Rum İmparatorluğu’nun bölgede kurulmasına yardımcı olan ve bunun 

ardından çeşitli makamlara getirilerek Rum devletinin askeri teşkilatını oluşturan 

Kıpçak Türkleri’dir. Kıpçak Türkleri Karadeniz kuzey bozkırlarından doğuya doğru 

Gürcistan’a ve oradan da Doğu Karadeniz’e gelmiş Hıristiyan bir topluluktur. Bizim 

için önemli olan diğer noktada Kıpçak Türkleri’nin Karadeniz’in kuzey 

bozkırlarından batıya doğru yaptığı göç hareketi ve Balkanlar’dan Orta Avrupa’ya 

doğru ilerlemeleridir. Bu iki durumun incelenmesi Doğu Karadeniz Bölgesi ile 

Trakya, Balkanlar, Macaristan ve tabii ki Karadenizin kuzeyi arasında bir akrabalık 

bulunduğu sonucunu doğurur. Günümüzde Karadenizin kuzeyinde Moldovya 

topraklarında bulunan Gagauz Özerk Türk Cumhuriyeti bu akrabalığı gösteren 

özellikler taşımaktadır. Gagauz Türkleri incelenmiş ve Doğu Karadeniz Bölgesi ile 

olan akrabalıkları ortaya konulmuştur. Buna göre kemençenin mevcut olduğu ve 

“horo, horu” denilen halka şeklindeki Doğu Karadenizdeki horon benzeri bir 
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oyunları bulunduğu tespit edilmiştir. Doğu Karadeniz Bölgesi’nde görülen şive ve 

halk edebiyatı örneklerine rastlanılmıştır (çocuk=uşak gibi). Kıpçakların ulaştığı 

Trakya, Balkanlar ve Macaristan bölgesi’nde de kemençe tıpkı Doğu Karadeniz 

Bölgesi’nde olduğu gibi yer yer görülmektedir. Makedonya’daki Kumanova adlı 

Kıpçak Türklerine ait yerleşim yerinde derlenen türkülerinin 5 ve 7 zamanlı usullerde 

olması, Macarlarla Doğu Karadeniz Bölgesi arasında ortak yer adlarının bulunması 

gibi konular çalışmamız içinde ele alınmış ve bu akraba özellikler üzerinde 

durulmuştur. Bu akrabalıklardan yola çıkılarak varılan sonuç Doğu Karadeniz 

Bölgesi’ne kemençe ve horonun bu yolla geldiğini düşünmemize neden olmaktadır. 

 Çepniler 1277 yılında ilk defa Sinop’ta görülmelerinin ardından Trabzon’daki 

Rum Devleti ile mücadeleye girişmiş ve 100 yıl kadar sonra Trabzon’a komşu 

olmuştur. Bu durum sonucunda da henüz Osmanlı Bölgeye gelmeden ve Rum 

Devleti yıkılmadan Çepnilerin Rum Devleti ile ilişkiler kurmasına neden olmuştur. 

Rumların askeri birliklerini oluşturan ve sınır bölgelerinde yaşayan Kıpçaklar ile 

Çepniler’in bölgede bir şekilde karşılaştıkları sonucu ortaya çıkmaktadır ve bu 

durum Osmanlı’nın Trabzon’u fethine kadar sürer. Ardından İslam dinine geçsin 

geçmesin Osmanlı Trabzon’un fethinin ardından Rum olarak gördüğü bu Hırıstiyan 

Türk topluluğuna herhangi bir baskı yapmamıştır. Zaten daha sonra da Kıpçakların 

bir çoğu İslamlaşmıştır. Yani bir şekilde tarih içerisinde bu iki gurup yan yana 

yaşamıştır. Kıpçaklar eriyip bölgede  kaybolurken Çepniler ayakta kalmışlardır. Bu 

durum Kıpçakların kemençe ve horonunu kendileri gibi Türk olan Çepnilere 

etkileşerek bıraktığını muhtemel kılmaktadır. Ayrıca Çepniler’in İran’ın Horasan 

bölgesinden gelmiş olduğunu göz önüne alırsak Picken’ın (Picken, 1975) da dediği 

gibi yeryüzünde lavta türü çalgıların yayla çalındığı ilk yerin Horasan olduğu 

Çepniler’in yayla çalınan bu tür çalgılara yabancı olmadığını gösterir. Kıpçakların 

İslamı seçenleri Doğu Karadeniz Bölgesi’ndeki Türk boyları içinde erirken, 

Hıristiyan olarak yaşayanlar da Rum kimliği altında erimişlerdir ve Kıpçaklar Doğu 

Karadeniz’de birçok karakteristik özelliğini günümüzde dahi yaşatmasına rağmen 

tarih sahnesinden çekilmişlerdir. Bu sebeple bu dönem itibariyle erimeyen ve 

Osmanlı tarafından Trabzon’un fethinde yaptıkları yardımlardan dolayı mükafat 

olarak önemli görevlere getirilen, toprak sahibi olan ve vergi toplayan Çepniler çok 

daha fazla güçlenerek Doğu Karadeniz Bölgesi’nde söz sahibi olmaya başlamış, 
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kemençe ve horonun da o dönemde bölünmemiş parçalar halinde yaşayan tek büyük 

ve güçlü bir gurubun içinde yaşamasını sağlamışlardır. 

Doğu Karadeniz Bölgesi’ndeki bir diğer büyük topluluk da Lazlardır. Böyle 

olunca bölge tarihi Laz-Çepni mücadeleleriyle geçmiş Trabzon’un doğusu Laz 

Dağları ve batısı da Çepni Dağları diye adlandırılmıştır. İşte Doğu Karadeniz 

Bölgesi’nin bizce en önemli sonuçlarını doğurduğu olayı bu dönemde 

gerçekleşmiştir. Ayanlar dönemi denilen ve bu Laz-Çepni çatışmalarıyla süren bu 

dönemin ardından batıdan yani Çepniler’den, doğuya yani Laz bölgesine yerleşenler 

olmuştur. Çalışmamızın içinde de vermiş olduğumuz gibi sırasıyla Sürmene, Of ve 

Rize’ye sülaleler halinde yerleşen Çepniler görülmektedir. İşte bu Çepniler bölgede 

kemençenin ve horonun yayılmasına neden olmuşlardır. Tarih boyunca kemençe 

çalmayan Lazlar bile bu göçün ardından kemençeyle tanışmıştır. İşte bu durum 

kemençenin icra edilmesinde değişikliklere neden olmuştur. Tanışan ve daha 

önceden tanışıklığı olan ancak çok yaygın kullanmayan Doğu Karadeniz 

Bölgesi’ndeki diğer halklar bu çalgıyı kendilerine göre yorumlamış, kendi tarzında 

çalmıştır. Bu durum Doğu Karadeniz Bölgesi için oldukça doğal bir sonuçtur; çünkü 

bölgede ortasından bir dere geçen köyde, derenin bir tarafı farklı diğer tarafı farklı 

şivede, farklı kıyafetlerle karşınıza çıkabilmektedir. Kimisi daha büyük kemençeler 

yaparak, daha pes akort düzeniyle çalmış, kimisi tulum düzeni diye bir akort sistemi 

geliştirmiş, kimisi sadece destanlarında,  kimisi de sadece kız horonlarında 

kullanmıştır. Sonuç olarak Çepniler Doğu Karadeniz Bölgesi’ndeki mevcut müziğe 

bu göçün ardından en azından farklı bir renk ve gözle görülür bir canlılık getirmiştir.           

Çepnilerin dinsel kimliği çalışmamızda belirtildiği üzere inanışları bölgeye 

yerleştikleri zamanla sonrası arasında değişkenlik göstermiştir. İşte bu Çepniler 

Anadolu’nun günümüzde birçok bölgesinde bulunan diğer Çepni toplulukları gibi 

Alevidirler ve büyük ihtimalle ayanlar devrinde Sünnileşmiş oldukları çalışmamızda 

izah edilmiştir. Bu topluluk Sünni mezhebine geçse bile hala birçok geleneği Alevi 

gelenekleriyle örtüşmektedir. Bizce kemençe de bunlardan biridir. Kemençe bu 

bölgede yaşayan Çepnilerin âşık sazıdır. Trabzon’un doğusuna yapılan göç 

hareketinden önce veya o dönem itibariyle Sunnileşen Çepnilerin bu bölgede 

kemençeyi yaymaları bu sebeple daha kolay olmuştur. 
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Birçok bilim adamımız özellikle müzik araştırmacıları Doğu Karadeniz 

Bölgesi’ndeki onlarca yörede çalınan söylenen bütün gaydeleri “Karadeniz Müziği” 

olarak adlandırmakta ve bu bütün üzerinden değerlendirme yapmaktadırlar. Oysa, 

halk arasında birçok yörede ortak bir müzik anlayışı olmadığı tarafımızca 

saptanmıştır. Bir Laz ile bir Çepni yan yana geldiğinde birbirinin oyununa ve 

birbirinin müziğine bir şekilde yabancıdır. Çünkü günümüzde Trabzon’un 

doğusundaki Çepniler kimlikleri kaybederek diğer Türk boyları ve Lazlar arasında 

erimişlerdir. Çepnilerin topluluk halinde yaşadıkları bölge Şalpazarı başta olmak 

üzere Görele ve kısmen Tirebolu’dur. Bir Çepni eğer yöresinin dışına çıkmamış ise 

Laz’ın horonunu oynadığı tulum çalgısını doğumundan ölümüne kadar kendi 

bölgesinde belki de hiç görmemektedir. Sonuç olarak günümüzde Doğu Karadeniz 

Bölgesi bu topluluklar ve bu kendine özgü yorumlamalardan dolayı küçük parçalar 

halinde düşünülmeli ve bu parçalardan yola çıkılarak bir bütün kurulmalıdır.   

Çepnilerin özellikle bölge içerisinde yapmış oldukları bu göç eyleminin 

üzerinde durulması gerekliliğine inanmakta ve bunun önemini vurgulamaktayız. Bu 

göçün öncesi, gerçekleşmesi ve doğurduğu sonuçlar gibi konular üzerine 

yapılabilecek çalışmaların Trabzon’un batısı ve doğusu arasındaki kültürel yapısını 

aydınlatmada ve günümüzde Doğu Karadeniz Bölgesi müziği denilen bütün içindeki 

parçaların belirlenerek taşların yerli yerine oturtulmasında fayda sağlayacağını 

düşünmekteyiz. Bunun yanı sıra bölgede yaşamış ve yaşamakta olan toplulukların da 

tek tek ele alınıp incelenerek bu bütün içerisinde değerlendirilmesi gerektiğine 

inanmaktayız. 
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C) Gagauzlardan Derlenmiş Kemençe İle İlgili Bir Halk Edebiyatı Türü Olan 

Masal  

C.1. Kemençeci Hem Şeytannar 

Bir geniş su boyunda küücezde yaşarmış bir anılmış kemençeci. Kemençe 

onun elinde o kadar gözel çalarmış, ki hem küsülü adamı şennedip oynadırmış. 

İşitmiş bu adamı bütün memleket. Nerede bir düün, konuşka, onu 

çaarırmışlar. İşitmiş onu şeytannar da. Topal Şeytan, hepsi şeytannarın başı, haniden 

aararmış kendine bir çalgıcı, sevindirsin hem oynatsın onun bu salgın şeytancıklarını. 

Çaarar şindi Topal Şeytan hepsini şeytannarı, ne kadar varsalar te onnar orada da izin 

eder. 

-Yapın ne edin, ama bu kemil kemençeciyi bize getirin. Olsun o bizim 

çalgıcımız. Şeytannar yok nepsınnar kendi büüklerini lezım seslesinner, zere Topal 

Şeytan fenaymış seslemediynen karagözlerin derisini bizlen delermiş, hem arkalarına 

enser kakarmış. 

Kollamış şeytannar, açan bu adamı çaarmışlar su aşırı bir küüde düüne, 

kemençe çalsın... 

Almış bu adam kemençesini, ayısını hem kalan tertebini da bir kayık içine 

oturup aykırlamış suyu. Geçtiynen öte yanına kayıını suyun boyunda bir aaca 

baalamış, kendi da gitmiş düüne, insannarın sırasını başarmaa. Çalmış orada bir gün, 

bir gece da ikinci günü avşamnein rakıcılarlan gitmiş konuşmaa.. 

Saadıçta konuşka haylice sürünmüş. Bu takın kemençeci kurtulmuş gece 

yarısından sonra. Almış kendini gecelinnen doorulmuş eve. Su kenarına etiştiynen 

baksa, kayığı yok!!! 

-Bu ne olsun bu? Sormuş adam kendi kendine da üfkeli üfkeli su kenarında 

gezinirmiş. 

Lezım bunu da söleim. Şeytannar düşünmüşler taman bu avşam aldadıp 

kemençecii Topal Şeytan’a onu kapsınnar, neçin ki bundan taa uygun vakıt bulmaa 

yokmuş, nice bulsun şeytannar da. Adam kefliceymiş, kafası bu kadar alaydan, 
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konuşkadan dönermiş, eve da toparlanmış geçten geç, (taa ilk horoza çok varmış) 

taman açan şeytannar gezermiş, ama gece da razgelmiş karannıktan karannık... 

Aaraar adam kayıını oracık, aaraar buracık, yok! Şeytannarsaydı onu maasuz 

suya daldırmışlar kimsey bulmasın. Çıkar şindi bu şaşkın adamın önüne şeytannar da 

insan sesinde sorarlar: 

-Ne arararsın, ba dost? 

-Kayıımı aaraarım, demiş kemençeci, isterim suyun öte yanına geçmee. 

Gel biz seni geçirelim, demiş  şeytannar yalpalanarak, ama bize suyun 

ortasında biraz kemençe çalacan mı? 

-Bu mu zorunuz? Demiş adam, kemençe çalmayı bana sorun, başka iş 

sormayın. Çalarım size diil su ortasında, ama şeytannın deliinde da. 

-Hadi bizimnen, tekliv etmiş şeytannar da ikisi kavrayıvermişler adamı 

ellerinden. Şeytannar gidermiş ayakça suyun üstünde, adam onnarlan bile. 

Şeytannık e! Biri suya dalmazmış. Adam da buna şaşmış. 

Suyun orta erine geldiynen şeytannar durmuş. Takılmışlar kemençecie: Çal 

da çal! 

Şeytanın biri koymuş su içine bir butuk. 

-Otur, demiş, te bunun üstüne da çal! 

Adam çalarmış, şeytannar da onun dolayanında şapur şupur su üstünde horu 

oynarmışlar. Susaydı akarmış da bunnarı hep yılma aşaa götürürmüş, Topal 

Şeytan’ın deliine yaklaştırırmış. (Onun delii çak denizlen suyun bir bucaandaymış.) 

Adam çalarmış, kemençe şapurtuyu işidirmiş, ama zından karannıkta kara şeytannarı 

hiç seçemezmiş. Sade o butucaan üstünde, angısında adam otururmuş, bir biaz çini 

gücüle seçilirmiş, şeytannarın gölgeleri ikide birde bu çinie iilirmiş... 

-Siz ne yaparsınız o çinide? Bir şüpeylen sormuş bu adam. 

-Ne yapalım, cuvap etmiş şeytanın biri, çinide yaalan gözlerimizi yaalaarız. 
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-Ben de yaalayım mı? Sormuş adam. 

-Sen yaalamaasın, hepsi şeytannar birden baarmış, zere kör olursun! 

Adama bu işlemiş: “Nice yaa olsun bu? ! “Düşünürmüş o. 

-Ne olabilirsa! Taasimnemiş kemençeci, ben da yaalayacam gözlerimi. 

Yayısını uzadıp dururkana diydirmiş cilimcik parmaanı yaa çinisine da, 

kimseye denemedeen yaalamış aazıcık saa gözünün bir köşeciyni. Da ne sanasınız, 

paalı sesleycilerim, yaaladı gibi o gözünnen kör karannıkta görmüş şeytannarı ayın-

açık, nice gündüz görürsün, kuyrukları zift gibi karaymışlar, kulakları sivriymiş, 

tırnakları büükmüş, sakalları siyrek hem bozmuşlar... 

Adam duymuş artık nerası ne, suya gözünü atsa dener: Ani onnarı su aydar 

aşaa Allah bilsin nerayı. Nepsın  şindi bu adam da kurtulsun bu karagözlülerden. 

Girişer çalarkan çevirdip çevirdip havayı, şeytannara bir ayaannan kestek 

çalmaa. Kuyruklular fisirdeşirmişler: 

-Bu bizi gördü. 

-Allele görer... 

Taman bu zamanda sabaa horozu cıngır cıngır öter, şeytannar da yok olarlar, 

sansan ere girmişler meret kalacekları. Zavallı kemençeci kalmış su ortasında bir 

butuk üstünde. Saletmiş bulsun o çinii, o da yokmuş! Deliydi zere şeytannar 

bıraksınnar öle büülü yaayı... 

Yavaş yavaş ellerinden kürekleyerek, adam çıkmış suyun kenarına da gelmiş 

eve. Annatmış karısına bu seremcei da yatmış dinnenmee. Kuyruklu bet kara 

şeytannar onun düşüne da girmişler. 

Birkaç gün geçer Kemençeci, gitmiş daadan odun getirmee. Açan isle bakar 

yolun boyuna, orada saa gözünnen, te o gözlen, ani yaalamıştı şeytannarı çinisinde, 

seçer iki şeytan, bir kalım meşe aacını kesermişler. 

-Be ne barsınız siz burada? 
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-Te bu aacı keseriz, demiş şeytannar. Bıraktık sade bir parmak tutsun bir yanı. 

Topal Şeytan yolladı öldürelim bir adam da biz bulamadık nice başka türlü yapalım. 

Te şindi o bu yoldan geçecek. Biz da yıkacez bu kesik aacı onun üstüne da öldürecez. 

-Nice, nice yapacenız? Annamaza çıkararak kendini sormuş adam. 

Şeytan taa bir kere annatmış. 

-Ama hele gösterin nereden geçecek o adam? 

Şeytannar çıkmış yola da göstermişler. Taman onnar kesik aacın uuruna 

geldiceenen, adam hebre etmiş meşei onnarın üstüne, şeytannar bastırılmışlar, kürek 

kadar birer dil çıkarmışlar. 

Yalvarmışlar adama kolversin onnarı. 

-Taa körlük insana yapacenız mı? Sormuş adam. 

-Biz diyliz kabaatlı, mizlermiş şeytannar, bizi Topal Şeytan yolladı... 

-Kolverecem sizi, demiş adam, ama getiresiniz bana Topal Şeytan’ı hem da te 

çinii yaalan... 

-Getirecez, getirecez, baarmış şeytannar, sade kolver bizi. 

-Ben, demiş kemençeci, burada bekleyecem, hadi gidin, ama sanmaasınız, ani 

aldadacanız, ben sizi hererde görerim... 

Beklemiş adam, beklemiş...Şeytannar yok. Hele kimi yınanasın. Onnar 

kurtulsun bakarmışlar. 

Adam koşar öküzlerini da geler eve. Aklınca hep dermiş: “Siz hep bir kere 

ilişeceniz benim yaalı gözüme...” 

Öle da olmuş. Kemençeci gitmiş beş on günden sora paneera. İnsan arasında 

kalabalık içinde bu iki şeytan kaç-kaç kaçınırmışlar, ama onnarı kimsey göremezmiş. 

Bu şeytannarın biri üüredirmiş bir adamı çalsın, öbürü da üüredirmiş satıcıyı 

tutsun. Ani var bir laf, çalışırmış kuyruklular hep ne yapıp etsinner da yınsannarın 
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işini karıştırsınnar. Dayanamamış buna kemençeci, hızlandırmış o lavkanın 

kapusunu, kıstırmış bu şeytannarı orada. 

-E şindi ben demedim mi? Sorarmış adam, ani gelecek sizin eriniz, eniden 

tutulacenız? 

Alar bu adam bir parça tel da basa-a-ar bu kuyrukluların boyuna basa-a-ar! 

Nerei ururmuş, kan çıkardırmış. 

-Bırak aman! Baarırmış şeytannar, bırak yapacez, ne deycen. 

Adam dermiş getirsinner ona burayı Topal Şeytan’ı. 

-Kolver, getirecez! Baarırmış şeytannar. 

-Yok o evelki ahmaklar, demiş adam. Biriniz gidecek getirecek Topal 

Şeytan’ı burayı paneera, hem da te o yaa çinisini da unutmaasınnız, ama öbürünüz 

burada bende kalacek. Eer öbürü getirmesa, bunu üterim, sımarlamış adam. 

Gitmiş şeytan, Topal’a sesetmee. Annatmış ona, ani te büüle büüle zorda 

tutuldular... 

-Dur, demiş Kutsuk, gidip bakayım, nası kemençeci o. 

Ama bu adam da diilmiş ahmak, almış çatıyı, yapmış bir ilmek da paneer 

kenarında beklermiş Topal’ı. Şindi bu baş şeytan geldiceenen, adam ilmee atıp 

tutmuş onu da belinden sıkmış. 

-Gel burayı, dermiş, çocuum! 

-Ama nice sen beni gördün? Başlamış bayılmaa hem sormaa Topal Şeytan’ı. 

-Te bu gözümnen, demiş adam. Şeytan davranmış da çıkarmış adamın yaalı 

gözünü, ama öle, ani ilmeen ucu kemençecinin elindeymiş. O üfkeden basmış 

şeytannın şikembesine da öle sıkmış çatıy ki Topal’ın dili bir arşın fırlamış... 

-Sıkma, bey baarırmış, buulducan beni! 

-Sıkmaycam, demiş adam, ver elime çinii-, yok nepsın şeytan, vermiş adama 

çinii, can tatlı. 
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Adam o saat yaalamış öbür gözünü. O saatta da çekmiş şeytannı, çatıyı Topal 

Şeytan’ın belinden boynusuna siviştirmiş da gözünü çıkarmış deine onu dar aacına 

asmış, ama ö büülü çiniden yaalamış hepsinin yınsannarın gözlerini paneerda. 

(Güngör-Argunşah, 1991) 
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D) Gagauzlardaki 7 Zamanlı Türkülere Örnekler 

D.1. Patu Hem Palı (Kolsa, 1995) 
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D.2. Pırıldak (Kolsa, 1995) 
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D.3. Sevgi (Kolsa, 1995) 
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E. Çepni Bölgesinde Derlenmiş TRT THM Repertuarındaki Parçaların Notaları 

E.1. TRT THM Repertuarı Sıra No: 130. Çitten Söktüm Çangalı. 
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E.2. TRT THM Repertuarı Sıra No: 138. Biz Hepimiz Üç Kardaş (Sallama 

Havalarından). 
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E.3. TRT THM Repertuarı Sıra No: 164. Yaylanın Soğuk Suyu (Yol Havası). 
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E.4. TRT THM Repertuarı Sıra No: 1287. Altını Bozdurayım (Giresun Karşılaması). 
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E.5. TRT THM Repertuarı Sıra No: 1319. Fındık Attım Harmana. 
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E.6. TRT THM Repertuarı Sıra No: 1320. Daldım Göllere Daldım. (Yol Havası). 
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E.7. TRT THM Repertuarı Sıra No: 1321. Evlerinin Önünde Gara Üzüm Asması. 
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E.8. TRT THM Repertuarı Sıra No: 1322. Yayla Çimeni Budur (Kız Horonu). 
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E.9. TRT THM Repertuarı Sıra No: 1323. Püsküllüdür Ala Gürgen 
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E.10. TRT THM Repertuarı Sıra No: 1324. Hayde Gidelim (Kız Horonu). 
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E.11. TRT THM Repertuarı Sıra No: 1326. Ben Geçiye Gidemem. 
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E.12. TRT THM Repertuarı Sıra No: 1817. Geminin İçineyum 
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E.13.  TRT THM Repertuarı Sıra No: 1834. Sarı Kızın Ayağında Yemeni. 
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E.14. TRT THM Repertuarı Sıra No: 1859. Al Tavandan Belleri (İmece Havası) 
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E.15.  TRT THM Repertuarı Sıra No: 1860. Anam Vay Olsun Beni. 
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E.16. TRT THM Repertuarı Sıra No: 2053. Ağasarın Balını 
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E.17. TRT THM Repertuarı Sıra No: 2149. Ağısar Dereleri 
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E.18. TRT THM Repertuarı Sıra No: 2660. At Benim Atımıdı 
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E.19. TRT THM Repertuarı Sıra No: 2948. Trabzon’dan Çıktım Uzun Yazılar 
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E.20.  TRT THM Repertuarı Sıra No: 3216. Mektup Yazdım Acele 
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E.21. TRT THM Repertuarı Sıra No: 3217. Derenin Balıkları 
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E.22. TRT THM Repertuarı Sıra No: 3238. Pencerenin Üstüne Boya Sürerim Boya. 
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E.23. TRT THM Repertuarı Sıra No: 3246. Çavuşlu Diye Diye. 
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E.24. TRT THM Repertuarı Sıra No: 3249. Atmacayı Vurdular 
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E.25. TRT THM Repertuarı Sıra No: 3339. Göreleden O Yanı 
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E.26. TRT THM Repertuarı Sıra No: 3389. Giresun Üstünde Vapur Bağrıyor 
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E.27. TRT THM Repertuarı Sıra No: 3656. Al Eline Feneri 
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E.28. TRT THM Repertuarı Sıra No: 3669. Koyunum Kuzuladı 
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E.29. TRT THM Repertuarı Sıra No: 3859. Görele’nin İçinde İkiliyim İkili 
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E.30. TRT THM Repertuarı Sıra No: 4091. Hadi Gideli Çorttan 
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F) Çepni Bölgesinden Notaya Aldığımız Gaydeler 

F.1. Kemençe Gaydesi - 1 
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F.2. Kemençe Gaydesi - 2 
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F.3. Uzun Hava. 
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F.4. Ağasar Horon Havası 
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F.5. Tengu Horon Havası 
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F.6. Gelin Ağlatma Havası 

 

 

 



 162 

 

 

 

 

 



 163 

F.7. Irmak Sıra Gum Sıra 
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F.8. Atışma 
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F.9. Sis’e Gidelim Gız Sis’e 
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F.10. Eski yarin Aşkına 
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F.11. Sis Dağının Üstüne 
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