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Anadolu Müzik Kültürleri Dergisi, Anadolu Müzik Kültürleri 
Derneği tarafından elektronik ortamda yılda iki kez  

(Nisan - Ekim) yayımlanan açık erişimli, ulusal ve hakemli bir 
dergidir. Dergimize gelen tüm makaleler, bilimsel etiğe uygunluk 
yönünden ön kontrol aşamasında intihal programı ile denetlen-

mektedir. Yazıların tüm sorumluluğu yazarlara aittir. ◊
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EDİTÖRDEN

ANADOLU MÜZİK KÜLTÜRLERİ DERNEĞİ’nin bir yayını olan olan Anadolu Müzik 
Kültürleri Dergisi’nin yılda iki kez, Nisan ve Ekim aylarında yayınlanması planlan-
mıştır. Anadolu müzik kültürlerini disiplinler-arası çerçevede ele alan çalışmaların 
yer aldığı bir yayın olarak, bilimsel araştırma yapan kurum ve kişilere katkı sağla-
mak, bu yayınlar aracılığıyla da okurlara geniş bir çerçevede bilgi ve veri kazan-
dırmak amacı olan dergimizin ilk sayısında belirlenen makaleler; Anadolu müziği 
kavramı, Anadolu müziğinin bileşenleri, oluşum sürecindeki etkenler ve makam 
müziği çalışmalarını kapsamaktadır. İlk sayımızda dergimizi onurlandıran yazarla-
rımız Okan Murat ÖZTÜRK, N. Oya LEVENDOĞLU, Atilla ÖZDEK, Ayten KAP-
LAN, Veysel AYDIN’dır.

Sayın Okan Murat ÖZTÜRK, Anadolu Müziği: Yeni Bir Disiplin İçin Müzikolojik Bir 
Çerçeve başlıklı makalesinde Türkiye’de akademik müzik programlarının yapılan-
dırılışında hâkim durumdaki Batı müziği, Türk sanat müziği ve Türk halk müziği 
ayrımına dayalı resmî politikaları müzikolojik bakımdan bir problem olarak gör-
mekte ve bu problemin çözümü için Anadolu müziği başlıklı yeni bir disiplin öner-
mektedir. Bu yeni disiplinin kapsayıcı bilgi ve içerik zenginleştirme açısından daha 
iyi anlama ve yorumlama çabalarına sağlayacağı bilimsel katkılar, özellikle akade-
mik programların yeniden düzenlenmesi girişimleri için dikkate alınması gereken 
daha olumlu bir seçenek olduğu görüşünü irdelemektedir.

Sayın N. Oya LEVENDOĞLU, Anadolu Topraklarındaki Sihrin Bir Temsili Olarak Ma-
kam Müziği Geleneği ve Geleneğin Sultanları: Mecmua-i Saz ü Söz’den Bir Şah Murad 
Peşrevi başlıklı makalesinde Ali Ufkî’nin Mecmua-i Saz ü Söz isimli eserini, makam 
müziğinin Anadolu toprakları açısından birleştirici gücünün bir temsili olarak ele 
almış ve bu bağlamda, eser içinde yer alan Şah Murad’a ait Uzzal makamında bir 
peşrevin de dönemin form ve makam kavrayışını temsilen değerlendirmesini yap-
mıştır. Uzzal Peşrev’in analizi ezgisel çekirdek modeline dayanan makam analiz 
yönteminden faydalanılarak yapılmıştır.

Sayın Attila ÖZDEK, Anadolu Müziğini Doğru Anlamak Ve Aktarmak Üzerine Bir Ör-
nek: “Uzun İnce Bir Yoldayım” başlıklı makalesinde Âşık Veysel’in yaşadığı dönem-
de plağa da kaydedilmiş ve sonrasında kaset, CD vb. farklı müzik yayınları olarak 
defalarca kez tıpkıbasımı yapılmış en bilinen eseri olan  “Uzun İnce Bir Yoldayım”  
adlı türküsünün TRT notası yayını başta olmak üzere belki de yüzlerce sanatçı tara-
fından devam ettirilen yanlış ölçü disiplini altında yorumlanmasını betimsel yön-
temli bir karşılaştırmalı analizle irdelemektedir. 

Sayın Ayten KAPLAN,  İşlevsellik Penceresinden Anadolu’da Sözlü Kültür Geleneği ve 
Ozan başlıklı makalesinde kültürün kuşaktan kuşağa aktarımında, kültürel yapı 
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içinde çağlar boyunca varlık gösteren “ozan”ın nasıl bir işlev üstlenmiş olduğunu, 
ortaya koydukları ürünlerden yola çıkarak anlamlandırmaya çalışmıştır. Ürünler, 
kültürel yapının çok geniş kapsamlı olması nedeniyle ana başlıklar altında ele alın-
mıştır. Her ana başlık tek başına ayrı bir inceleme konusu olacak kapsamda oldu-
ğundan, işleve vurgu yapan örneklerle yetinilmiştir. Elde edilen bulgular, “ozan”ın 
sosyalleşmenin merkezinde konumlandığını ve toplumun özünü açığa çıkaran, 
oluşturduğu kültürel bellekle sürekliliği sağlayan bir işlev üstlendiğini göstermiştir.

Sayın Veysel AYDIN, Ahi Evran’ın doğumunun 850. yıl dönümü çerçevesinde 
“2021-UNESCO/Ahi Evran Anma Yılı” dolayısıyla Pîr Ahi Evran-ı Velî’ye adamış 
olduğu, sözleri Yunus Emre’nin olan “Ahi Dost Can (Sırra Ermek)”; Yunus Em-
re’nin vefatının 700. yıl dönümü çerçevesinde, “2021-UNESCO/Yunus Emre ve 
Türkçe Yılı” dolayısıyla ulu şair/mutasavvıf Yunus Emre’ye adamış olduğu, sözleri 
Yunus Emre’nin olan “Âşıkların Cemi(Aşk ile Yanmak)”; Hacı Bektaş Velî’nin ve-
fatının 750. yıl dönümü çerçevesinde, “2021-UNESCO/Hacı Bektaş Velî Anma Yılı” 
dolayısıyla Hünkâr Hacı Bektaş-ı Velî’ye adamış olduğu, sözleri Yunus Emre’ye ait 
olan “Aşkın Denizi (Ey Dost)” adlı bestelerinin daha önce hiçbir yerde yayınlanma-
mış olan notalarını ilk sayımızda paylaşmıştır.

İnsanlığın belleğini oluşturan somut ve soyut değerlerin bütünü olan kültürel mi-
ras, yaşamımıza derinlik ve zenginlik katarak geleceğin şekillenmesinde toplumla-
rın ortak hareket noktalarını oluşturur ve geleceğin oluşturulmasında sağlam bir 
referans verir. Toplumun her bireyinin ve kurumlarının kültürel mirası geleceğe 
ulaştırma adına kayıt altına alma sorumluluğu taşıması, kültürel bellek oluştur-
mada çok önemli bir rol taşır. Bu bilinçle, 2. sayımızda “ortak bellek” temasına yer 
vermeyi planladık. 

Heyecan ve mutlulukla destek verici yazılarınızı 15 Temmuz 2022 tarihine kadar 
bekliyor olacağız. ◊

Ayten KAPLAN
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Okan Murat ÖZTÜRK
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ANADOLU MÜZİĞİ:
YENİ BİR DİSİPLİN İÇİN MÜZİKOLOJİK BİR ÇERÇEVE

ANATOLIAN MUSIC: 
A MUSICOLOGICAL FRAMEWORK FOR A NEW DISCIPLINE

Okan Murat ÖZTÜRK*

Çünkü çok şey bilmesi gerek bilgelik peşindekinin.
Heraklit

Anadolu; sadece Yakın Doğu ve Akdeniz’in geriye kalan tarih öncesi kültür çevrelerinden 
farklı görünmekle kalmayıp aynı zamanda burada üretilen ve geliştirilen müzik aletlerinde 

de önceden düşünülenden daha fazla çeşitlilik barındırmaktadır.
W. Bachmann

Musica est scientia bene modulandi.
Saint Augustine

 *Prof. Dr., Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi, Müzik Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi 
Müzikoloji Bölümü, mozturk@mgu.edu.tr, ORCID: 0000-0003-1604-1715
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ÖZET

Bu makale Türkiye’de akademik müzik programlarının yapılandırılışında hâkim durum-
daki Batı müziği, Türk sanat müziği ve Türk halk müziği ayrımına dayalı resmî politika-
ları müzikolojik bakımdan bir problem olarak görmekte ve bu problemin çözümü için 
Anadolu müziği başlıklı yeni bir disiplin önermektedir. Mevcut ayrışmaların Türkiye’nin 
Batılılaşma sürecinde ortaya çıkarılmış ideolojik problemlerden kaynaklı oluşu, konunun 
müzikolojik temellerinin başından itibaren zayıf kalmasına yol açmıştır. Anadolu’yu ar-
keolojiye veya halk müziğine özgü bir alan olarak gören akademik bakış açılarını eleştiren 
bu makale, Anadolu müziğini ilgili tüm müzik kültürlerinin tarihsel, kültürel ve sistematik 
boyutlarını kapsayan yeni bir disiplin olarak tanımlamaktadır. Anadolu kültür ve mede-
niyet tarihini merkeze alan bu müzikolojik yaklaşım; Anadolu, Akdeniz, Avrupa, Balkan, 
Mezopotamya, İran, Kafkas, Orta Asya, Hint ve Doğu Asya dünyalarında müzikle ilgili tüm 
bilgi ve uygulamaları içeren bir çerçeveye sahiptir. Oxford Music Online, Alexander Street 
The Garland Encyclopedia of World Music gibi çevrim içi kaynaklardaki ilgili maddeler; 
ICTM bünyesindeki Maqām, Music of the Turkic-speaking World, Mediterranean Music 
Studies, Music and Dance in Southeastern Europe, Music in the Arab World, Musics of 
East Asia, Music Archaeology, Musical Instruments gibi Çalışma Grupları; ve ayrıca ilgili 
akademik literatür, önerilen çerçevenin temel veri kaynakları bakımından somut içeriğini 
açık bir şekilde göstermektedir. Bu çalışma; Osmanlı, İslam, Bizans, Ortodoks, İran, Arap, 
Türk, Hint, Doğu Asya, Eski Yunan, Latin ve Avrupa gibi müzik kültürlerini yeni disiplin 
açısından birer “symbola” olarak değerlendirmenin mümkün olduğunu savunmaktadır. 
Belirtilen alanlardaki müzik kültürlerinden etnomüzikolojik bağlamda birer fragman hâ-
linde elde edilmiş veri ve bilgilerin “parçaları bileştiren” bir merkez disiplin bünyesinde 
değerlendirilmesine büyük ihtiyaç vardır. Buna göre Anadolu müziği, tüm bu bileşenleri 
en uygun şekilde bir araya getiren ayrıcalıklı bir disiplin olmaya en uygun aday olarak gö-
rünmektedir. Ayrıca, bu yeni disiplinin kapsayıcı bilgi ve içerik zenginleştirme açısından 
daha iyi anlama ve yorumlama çabalarına sağlayacağı bilimsel katkılar, özellikle akademik 
programların yeniden düzenlenmesi girişimleri için dikkate alınması gereken daha olumlu 
bir seçenek ortaya çıkarmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Anadolu müziği, symbola, bilimsel disiplin, bütüncül yaklaşım.
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ABSTRACT

This article considers the official policies based on the distinction between Western music, 
Turkish art music, and Turkish folk music, which dominates the structuring of academic 
music programs in Turkey, as a musicological problem, and proposes a new disciplinary 
approach titled Anatolian music for solving this problem. The fact that the current divisi-
ons stem from the ideological problems that emerged during the Westernization process of 
Turkey caused to the weakness of the musicological foundations of the issue from the be-
ginning. Anatolian music, as a discipline, is defined here as an inclusive field with all its his-
torical, cultural, and systematic dimensions. Criticizing the academic perspectives that see 
Anatolia as a field specific to archeology or folk music, this article defines Anatolian music 
as a new discipline that encompasses the historical, cultural, and systematic dimensions 
of all relevant musical cultures. This musicological approach, which centers on the his-
tory of Anatolian culture and civilization, has a framework that includes all knowledge and 
practices related to music in the Anatolian, Mediterranean, European, Balkanian, Meso-
potamian, Iranian, Caucasian, Central Asian, Indian, and East Asian worlds. The relevant 
articles on online resources such as Oxford Music Online, Alexander Street The Garland 
Encyclopedia of World Music; various Study Groups of the ICTM such as Maqām, Music 
of the Turkic-speaking World, Mediterranean Music Studies, Music and Dance in Southe-
astern Europe, Music in the Arab World, Musics of East Asia, Music Archaeology, Musical 
Instruments; and also the relevant academic literature clearly demonstrate the concrete 
content of the proposed framework in terms of key data sources. This study defends that 
it is possible to appraise musical cultures such as Ottoman, Islamic, Byzantine, Orthodox, 
Iranian, Arab, Turkish, Indian, East Asian, Ancient Greek, Latin, and European as “sym-
bola” in terms of the new discipline. Accordingly, Anatolian music seems to be the most 
suitable candidate to be a privileged discipline that brings all these components together in 
the most appropriate way. In addition, the scientific contributions of this new discipline to 
better understanding and interpretation efforts in terms of inclusive knowledge and con-
tent enrichment reveal a more positive option that should be considered, particularly for 
attempts to reorganize academic programs.

Keywords: Anatolian music, symbola, scientific discipline, integrative approach.
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Giriş

Türkiye’de müzik alanında bütüncül bir bakış ve isimlendirme geliştirme konula-
rında temel bazı sorunlar mevcuttur. Her şeyden önce ülkede gerek sosyokültürel 
alanda gerekse de eğitim programları ve kurumlaşmalarıyla biçimlendirilen resmî 
alanda Batı müziği, sanat müziği ve halk müziği olmak üzere üç temel müzik türü-
ne dayalı bir ayrışma bulunmaktadır. Bu ayrışma, Batı müziğine karşı Türk müziği 
ve Türk sanat müziğine karşı Türk halk müziği gibi ideolojik konumlandırmalar 
eşliğinde, gerilimli ve uzlaşmaz nitelikteki politik kutuplaşmalara dayandırılmış 
durumdadır. 

Bu somut durum, Türkiye’nin fiziksel olarak konumlandığı Anadolu coğrafyasında 
gelişme gösteren müziklere müzikolojik ve etnomüzikolojik bağlamlar üzerinden 
nesnel ve bütünlüklü bir çerçevede bakılabilmesi önünde açık bir engel oluştur-
makta ve müzikolojik açıdan en temel konu ve kavramlar üzerinde bile –çoğu bil-
gisizlikten kaynaklanan– çekişme ve tartışmalar yapılmasına sebep olmaktadır. 
Başta “perde”, “makam” ve “usul” kavramları olmak üzere müzik terminolojisi, 
müzik teorisi, notalama ve müzik eğitimi alanlarında günümüzde de geçerlilikleri-
ni büyük ölçüde korumaya devam eden sorunlar vardır.

Bu makale, 100 yılı aşkın bir süre içinde müzik alanında, özellikle politik açıdan 
imal edilmiş bulunan bu temel sorunların çözümüne yeni bir “zihinsel konumla-
nış”la yaklaşılması gerekliliğini savunmakta ve bunun için de “Anadolu müziği” 
kavramını tüm bileşenleriyle birlikte tarihsel, kültürel ve sistematik boyutlarıyla 
kapsayan yeni bir müzikolojik yaklaşım önermektedir. Makalede Anadolu yarıma-
dasında şekillenmiş müziğin kapsamının bilimsel bir “alan” hâlinde ele alınması, 
mevcut kültürel birikimin temel unsur ve niteliklerine ilişkin müzikolojik bir çer-
çeve sunulması ve bu çerçevenin içerdiği bileşenlerin tümünün “Anadolu müziği” 
başlığıyla yeni bir “disiplin” olarak tanımlanması amaçlanmaktadır. Anadolu mü-
ziğinin ne olduğu ve kapsamında hangi unsurların yer aldığına ilişkin soru, araştır-
manın temel çıkış noktasını oluşturmaktadır. 

Anadolu müziğinin hangi uygarlık ve kültürlerle bağlantılı olduğu, müziksel özel-
liklerinin ve temel terimlerinin neler olduğu, tarihsel ve güncel boyutları ile nasıl 
bir çalgı kültürüne sahip olduğuna ilişkin yaklaşımlar, makalenin temel içeriğini 
çerçevelemektedir. Buradaki temel yaklaşım, Anadolu’yu tanımlayıcı bir coğrafi 
alan olarak ele alıp bu alan içinde şekillenmiş müziğin tarihsel ve kültürel boyut-
ları yanında sistematik temellerine de ışık tutmaya yöneliktir. Dolayısıyla perde, 
sistem, melodi, makam, ahenk, ritm, usul, doku, icra ve çalgı gibi bileşenler üzerin-
den Anadolu müziğinin süreklilik ve kopma boyutları yanında benzerlik ve farklı-
lık eksenlerini belirleyen temel bir bakış geliştirilmesi, makaledeki temel yönelimi 
oluşturmaktadır.
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Yöntem

Anadolu müziği yaklaşımının geçerlilik ve çerçevesini belirlemek amacıyla burada 
iki temel alandan, tarama yöntemiyle veri toplanmıştır. Bu alanlardan ilki Oxford 
Music Online (Grove Music Online) ve Alexander Street The Garland Encyclo-
pedia of World Music çevrim içi veri tabanlarıdır. Bu veri tabanlarında öncelikle 
“Anadolu”, “Küçük Asya” ve “Türkiye” anahtar kelimeleriyle yapılan taramalarla 
“ilgililik” (relevance) ağı ve sıralaması içindeki başlıca terim, konu, ülke, müzik kül-
türü veya kişilere dair maddelere ulaşılmıştır. [1] 

Benzer taramalar, çalgılar (örn. bağlama, bouzuki, colascione, dutar, saz, sitar, tan-
bur vb.), terimler (örn. makam, maqam, mode, raga, dastgah, echos vb.) veya icracı, 
besteci, teorisyen, araştırmacı ve müzikologlar (örn. D. Cantemir, Ali Ufki, Tanburi 
Cemil Bey, Âşık Veysel, Cemal Reşit Rey, Cem Karaca, Zeki Müren, Ludwig v. Be-
ethoven, W. Amadeus Mozart, Béla Bartók, Laurence Picken, Henry G. Farmer, 
Kurt Reinhard vb.) üzerinden de yapılmış ve ulaşılan ilgililik ağlarının ilk ulaşılan 
müzik kültürleriyle çakışma gösterdiği bulunmuştur. Buna göre anahtar kelimele-
re dayalı yapılan bir dizi tarama ve elde edilen ilgililik ağları çerçevesinde coğrafi, 
tarihsel ve kültürel bakımlardan öne çıkan başlıca müzik kültürleri; Mezopotamya, 
Mısır, İran, Yunanistan, İtalya, Roma, Bizans, Osmanlı, Türkiye, Avrupa, Balkanlar, 
Akdeniz, Orta Doğu, Orta Asya, Doğu Asya, Kıbrıs, Girit, Azerbaycan, Gürcistan 
ve Ermenistan olarak tespit edilmiştir. Bu veri ağı, Anadolu’nun belirtilen müzik 
kültürleri açısından coğrafi, tarihsel ve kültürel bakımlardan merkezî bir konumda 
bulunduğunu somut olarak gözler önüne sermektedir.[2] 

İrtibatlılık durumunun tespitine veri sağlanması açısından temel alınan ikinci kay-
nak, Uluslararası Geleneksel Müzik Konseyi (ICTM) bünyesindeki muhtelif çalış-
ma gruplarıdır. Başta “perde”, “makam” ve “usul” olmak üzere “Türkçe Konuşulan 
Dünyada Müzik”, “Akdeniz Müzik Çalışmaları”, “Güneydoğu Avrupa’da Müzik ve 
Dans”, “Arap Dünyasında Müzik”, “Doğu Asya Müzikleri”, “Müzik Arkeolojisi” ve 
“Müzik Aletleri” gibi gruplar; bilimsel bilgi üretimini amaçlayan araştırma odakla-
rını ve buralardan toplanan verilerin bilgi olarak işlenmesine duyulan ihtiyacı so-
mut bir şekilde yansıtmaktadır. Nitekim belirtilen çalışma gruplarının gerek müs-

[1] Bu makale Anadolu müziği adına yaklaşımsal bir çerçeve belirlemeye dönük bir derleme ve deneme mahiye-
tinde kaleme alındığından, yapılan taramalarda elde edilen ilgililik ağlarındaki maddelerin ayrı ayrı listelenme-
sine gerek duyulmamıştır. Belirtilen çevrim içi veri tabanlarından konuya ilgi duyan herkesçe her an yapılması 
mümkün olan bu taramalar, esasen Anadolu müziği yaklaşımının irtibatlı olduğu müzik kültürleri ile alanlarını 
saptamaya yöneliktir. Aynı durum ICTM çalışma grupları açısından da geçerlidir. 

[2] Etnomüzikolog Jean During (During ve Mirabdolbaghi, 1991, s. 37), İran müzik geleneğinin gelişme evreleri 
ve muhtemel etkileşimleri için oluşturduğu tabloda İslam öncesi evrede Ahamenidler, Medler, Partlar, Asur-
lular yer almakta ve ardından Sasaniler, Araplar, Türkler ve Bizanslılara yer vermekte; Avrupa, Endülüs, Çin, 
Hindistan, Mısır, Arap dünyası, Türkiye, Safevi İran’ı, Kafkasya ve Batı bileşenlerini de etkileşim ağı içinde gös-
termektedir. Bu kapsamın, büyük çoğunluğuyla Anadolu müziği yaklaşımı açısından da tutarlılık sergilediği bir 
gerçektir. 
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takil gerekse de ortak şekilde düzenledikleri sempozyumlarda ele aldıkları konular 
yanında katılımcıları bakımından temsil edilen ülke ve uzmanlık alanlarının da ilk 
taramalarda elde edilen müzik kültürleriyle önemli oranda çakıştığı görülmektedir.

Yaklaşım

Uluslararası ölçekte düşünüldüğünde belirtilen tüm bu çalışma alanlarına dair 
bilgi üretiminin önemsendiği açıktır. Tüm bu somut organizasyona ek olarak, yine 
uluslararası ölçekte ilgili alanlara dair gerçekleştirilen araştırmalar ve yapılan ya-
yınlar da dikkat alındığında “yeni” bir disipline neden ihtiyaç duyulduğunu anla-
mak, daha olanaklı hâle gelmektedir. Kısaca ifade etmek gerekirse şimdiki hâliyle 
“fragman” hâlinde elde edilmiş külliyatlı miktarda veri ve üretilmiş bilgi mevcut-
tur. Ancak şimdiki hâliyle bütünlüklü bir kavrayışa imkân vermeyen bu dağınık 
külliyatın bir arada değerlendirilmesi noktasında önemli bir eksiklik mevcuttur. 
Bu eksikliğin giderilmesi ve var olan problemlerin çözümünde yeni bir disipline 
ihtiyaç bulunmaktadır. Bu makale, bu yeni disiplinin “Anadolu müziği” olabileceği 
düşüncesinin temel dayanak ve imkânlarına dair bir çerçeve ortaya koymak ama-
cındadır. Belirtilen kültürler hakkında müzikoloji, etnomüzikoloji, müzik teorisi ve 
organoloji gibi alanlar üzerinden taranan veriler, bu makalede symbola kavramını 
temel alan bir yaklaşımla ele alınmaktadır. Liungman (1991, s. 5)’a göre Antik Yu-
nanistan’da pişmiş kilden bir levhayı birkaç parçaya bölmek ve bir kimlik işare-
ti olarak bir grup içindeki her bireye bir parçasını vermek bir gelenekti. Sonraki 
bir tarihte bir araya gelinip parçalar birleştirildiğinde, bu kişilerin, kil parçaları en 
başta alanlarla aynı kişiler veya onların temsilcileri olduğu tasdik edilmiş olurdu. 
Antik Yunan’da bir kimlik işareti olarak kullanıldığı anlaşılan symbola, aslında aynı 
bütünün parçalarını temsil etmekte ve bu parçaların birleştirilmesi işlemine de sy-
mbollein denilmektedir. Bu makalede önerilen Anadolu müziği yaklaşımı, bağlan-
tılı olunan müzik kültürlerini birer symbola olarak görmekte ve yaklaşımın kendisi 
symbollein olarak nitelendirilmektedir. Bu yaklaşımla, parçaların ihtiva ettiği tüm 
müziksel birikimin bir araya getirilerek değerlendirilmesinin bilimsel açıdan taşı-
dığı öneme dikkat çekilmek istenmektedir.

Kavramsal Çerçeve

Akademik literatürde Anadolu ve Küçük Asya ifadelerinin çoğunlukla arkeoloji 
ve arkeomüzikoloji alanlarında kullanılması ve bağlamsal açıdan bu alanlara özgü 
Helenistik bir anlayışı yansıtması; buna karşılık Türkiye ve Türk ifadelerinin de Os-
manlı, Orta Doğu, Orta Asya ve İslam bağlamlarıyla öne çıkarılır oluşu dikkat çe-
kicidir. Bu tutumun Türkiye’ye özgü bazı türevleri de Anadolu’nun Türk halk mü-
ziğiyle ve folklorla; Şark’ın Türk sanat müziğiyle ilgili alanlar olarak görülmesidir. 
Somut olarak oryantalizm, romantizm, hümanizm, Helenizm, Turancılık ve milli-
yetçilik gibi akımların Türkiye’ye özgü yansımalarını bu müziklere gösterilen eği-
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limlerde açık bir şekilde görmek mümkündür. Benzer durum, Beyhom (2016)’un 
işaret ettiği bağlamda diğer bilim alanları gibi müzikoloji alanının da uluslararası 
temellendirilişi bakımından Avrupamerkezcilik, Batımerkezcilik, oryantalizm, He-
lenizm ve Bizantizm gibi anlayışların egemenliğinde şekillendiğinin somut göster-
gelerinden birini oluşturur. Bilimsel açıdan ortada olan somut gerçek ise Akdeniz 
dünyası ile tarihî İpek Yolu güzergâhının Anadolu müziğiyle irtibatlı tüm müzik 
kültürleri için anahtar nitelikte olduğudur.

Küçük Asya (Asia Minor) olarak da adlandırılan Anadolu, coğrafya olarak Asya 
kıtasının Doğu Akdeniz’e doğru uzandığı, üç tarafı denizlerle çevrili bir yarıma-
dadır. Uygarlık tarihinin bilinen en eski yerleşimlerine sahip olan Anadolu, uzun 
kültürel tarihi boyunca sayısız halk tarafından yurt edinilmiştir. Ohri’ye göre: “Eski 
Firavunlar devri Mısır’lıları, bu halk için ‘[d]enizin yüreğinde yaşayan insanlar’ 
demişlerdi. […] Sümer’liler de ‘[s]ahildeki güneş bahçesinde yaşayan insanlar’ di-
yorlardı” (1983, s. 8). Grekçe “doğu; güneşin doğduğu yön” anlamına gelen anatole 
kelimesinden Türkçeleşmiş olan Anadolu, 11. yüzyıldan itibaren bu toprakları yurt 
edinen Türkler nedeniyle Avrupalılar tarafından Türkiye (Turchia) olarak bilinir 
olmuştur (Lewis, 1968, s. 1). Aynı topraklar, Roma ve Bizans İmparatorlukları dö-
neminde “Rûm ülkesi/diyarı” olarak da anılmış ve “Rûmî” sıfatı; “Doğu Romalı”, 
“Anadolulu” veya “Rûm diyarına mahsus” anlamlarına gelecek şekilde yüzlerce 
yıl kullanılmıştır (Güvenç, 1995; Özbaran, 2004). Latincedeki oriens kelimesi ve on-
dan türetilen “Orient” de “Şark/Doğu” anlamıyla Anadolu topraklarına işaret eder 
(Marek, 2016, s. 6). Dolayısıyla Anadolu, “Doğu”dur: Latincedeki ex oriente lux tabi-
rinin kastettiği anlamda “ışığın/güneşin Doğu’dan yükseldiği” yerdir.

Uygarlık tarihi açısından Anadolu söz konusu olduğunda ortaya çıkan yaygın ya-
nılgılardan biri, Batı hegemonyasının Helenizm[3]  anlayışıyla geliştirdiği bazı ter-
cihler nedeniyle Batı Anadolu’yu bütünüyle Antik Yunan’a dâhil etmek ve bunun 
dışında kalanları da temel oryantalist bakışla Batı uygarlığının “ötekisi” hâlinde 
ele almaktır. Bu temel ayrımın “uygar–barbar” zıtlığını gözeten bir anlayışa da-
yandırıldığı son derece açıktır. Antik Yunan’da Grekçe konuşmayan tüm halkla-
rın barbar olarak görülmesi anlayışının 19. yüzyıl Avrupa sömürgeciliğinde tüm 
dünyanın “medenileştirilmesi misyonu”na evriltilmiş olduğu bir gerçektir. Arkeo-
log Fahri Işık (2009), Batı Anadolu uygarlıklarının tümünün Helen addedilmesini 
ve uygarlık tarihinde özel bir yeri bulunan İyonyalıların “Doğu Hellenler” olarak 
nitelendirilmesini, arkeolojik ve antropolojik bakımlardan sorunlu görmektedir. 
Sıklıkla karıştırıldığı için hatırlatılması gereken husus, “Yunan” isimlendirmesiyle 
ilgilidir. Perslerin gerçekte İyonyalılar için kullandığı bu isimlendirmenin zaman 

[3] Beyhom (2016), Helenizmin, müzikolojide, “Batı-merkezcilik” için analitik bir “araç” olduğunu belirtirken, 
müzikoloji alanındaki bilginin üretilmesinde başta oryantalizm ve re-oryantalizm olmak üzere Helenizm, Bi-
zantizm, Helenistik oryantalizm, Avrupa-merkezcilik ve Batı-merkezcilik yönelimlerinin “belirleyiciliği”nin al-
tını çizer. 
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içinde kapsamının genişletildiği ve giderek Grek/Helen karşılığında kullanılır hâle 
geldiği bilinmektedir (Ohri, 1983).[4] 

Göbeklitepe kazılarıyla birlikte Anadolu uygarlık tarihi, günümüzden 12 bin yıl ön-
cesine ulaşan bir derinlik kazanmıştır. Bu uzun tarihte müziğin öne çıkışı, özellikle 
Neolitik (M. Ö. 8000-5500) dönemde gerçekleşir. Tarım ve yerleşik hayatla simge-
lenen “Neolitik Devrim”in simgesi olan Çatalhöyük, Anadolu’daki medeniyet geli-
şiminin en önemli yer ve evresini teşkil etmesi bir yana (Akurgal, 1998), bilinen en 
eski çalgılara da kaynaklık eder (Bachmann ve Dinçol, 2021).

Anadolu kavramının özellikle arkeolojik, folklorik ve antropolojik bir araştırma 
alanı olarak öne çıkışını Türkçülük ve Garpçılık temelinde ulus-devlet modeline 
göre şekillendirilen ve Bizans ve Osmanlı başkenti İstanbul yerine bir Galatya şehri 
olan Ankara’yı başkent yapan Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşundan ayrı düşün-
mek mümkün değildir. 1873’te Heinrich Schliemann tarafından “hazinelerin aşırıl-
ması” amacıyla Troya’da başlatılan “yağma” niteliğindeki kazılar (Sönmez, 2014), 
hiç kuşkusuz, Türkiye Cumhuriyeti’nin temellendirilişine referans alınan “Anado-
lu arkeolojisi” çalışmalarının dışındadır (Douglas, 2016).

Anadolu uygarlık tarihine ışık tutan kronolojiler dikkatle incelendiğinde, gerçekte 
dünya tarihinin öne çıkan olaylarından birçoğunun burada geliştiği görülmektedir. 
Luwiler ve Hattilerden başlayıp Hititlerle devam eden “imparatorluklar” tarihinde 
Roma, Bizans ve Osmanlı gibi üç büyük imparatorluğun dünya tarihinde üstlen-
dikleri rol ve etkinlikleri belirtmeye gerek yoktur. Uygarlık tarihi, dinler tarihi, si-
yasi tarih, sosyal tarih, ekonomi tarihi ve kültür tarihi gibi alanlar açısından önem 
taşıyan sayısız olay, Anadolu’nun muhtelif bölge ve şehirlerinde cereyan etmiştir. 
Dünya tarihinde belirleyici rol taşıyan Çatalhöyük, Hattuşaş, Troia, Smyrna/İzmir 
ve Constantinopolis/İstanbul gibi önemli yerleşim ve şehirlerin tümü Anadolu’da-
dır (Akurgal, 2005; Burkert, 1998; Steadman ve McMahon, 2011; Strabon, 2000).

Bu temel bağlam gereği Anadolu müziği alanının kapsam ve içerik bakımından 
çok boyutlu etkileşimlerle şekillenmiş olduğu, bu nedenle de dar bir çerçeve içinde 
değerlendirilmesinin mümkün olamayacağı aşikârdır. Akurgal’ın şu değerlendir-
mesi, bu makalede bir “disiplin” olarak ele alınması gerektiği savunulan “Anadolu 
müziği” bakımından oldukça anlamlı görünür:

Tarihte Anadolu’yu bütünü ile ilk iskân edenler Türkler olmuşlardır. Hititler, 
Frygialılar ve Yunanlılar kendilerinden önceki öteki kavimler gibi Yarıma-

[4] Nitekim günümüzde de Batı uygarlığının temeli Helen uygarlığına dayandırılmaya devam edilirken Ana-
dolu somut olarak dışlanmaya tabi tutulmaktadır. Bu yaygın tutuma karşı özellikle bazı Türk arkeologlarının 
itirazlarına yönelik ilginç bir değerlendirmede şu ifadeler yer almaktadır: “Bu Anadolu-merkezci duruş şu anda 
geniş çapta desteklenmemektedir, ancak edebî pozitivist yaklaşımlarda örtük olarak bulunan daha yaygın Ati-
na-merkezci duruşa karşı ilginç bir argüman sunmaktadır” (Greaves, 2010, s. 217). Batı uygarlığının kaynakları 
meselesine dair bazı eleştiriler için bkz. Bernal (1987), Halikarnas Balıkçısı (1983, 1985), Ohri (1983). 
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danın ancak bir bölümünde oturmuşlardır. […] ilk defa İranlılar […] ve […] 
Romalılar […] Anadolu’nun bütününü ellerine geçirmişlerse de onlar ülkede 
yerleşmemişler, orayı politik idareleri altında bulundurmuşlardır. […] Türk-
ler hoşgörüye dayanan idareleriyle büyük bir bölümü Hind-Avrupa köken-
li olan Anadolu halklarının sevgisini kazanmışlardır. […] bugünkü Türkler 
Anadolu tarihinde yaşamış bütün kavimlerin çocuklarıdır (1995, s. 227).

Benzer bir görüş, antropolog Güvenç (1995) tarafından, “kültür tarihi” ve “kimlik” 
odaklı olmak üzere, şu cümlelerle savunulur:

Öyle bir kültür tarihi ki, bundan dört-beş bin yıl önce Küçük Asya’da, iki-üç 
bin yıl önce Orta Asya’nın Altay ve Pamir yaylalarında başladı […] Günü-
müzden bin yıl kadar önceleri, Küçük Asya yaylasında karşılaşan iki kültürün 
özgün sentezleri yapıldı, yaşandı. Türkçe konuşan Oğuz boyları toprağa yer-
leşip Anadolululaşırken, yerlilerden Müslümanlığı kabul edenler, Türkleşen-
ler oldu. Selçuklu ve Osmanlı döneminde başlayan kültürleşme sentezi günü-
müzde de sürmektedir. Araştırmanın ana tezi, kısaca, bunlardan- yalnızca bir 
ya da ikisinin değil- hepsinin biz olduğumuzdur (s. 49).

Bu temel arkeolojik ve antropolojik yaklaşımlar doğrultusunda Anadolu müziği 
için, müzikoloji ve etnomüzikoloji disiplinleri üzerinden de anlamlı katkılar yapıla-
bilmesi mümkün görünmektedir. Özellikle Hititlere yönelen ilgiyle birlikte Anado-
lu’da yaşayan halklar ve kurulan devletlerin temsil ettiği medeniyetlere dair bulun-
tular, Anadolu’nun müzik alanındaki birikim ve çeşitliliğinin de zaman içinde çok 
daha iyi bir şekilde anlaşılmasına daha fazla olanak sağlamakta, tarihe daha fazla 
ışık tutmaktadır. Anadolu müzik arkeolojisinin önde gelen araştırmacılarından Ba-
chmann ve Dinçol (2021)’a göre:

20. yüzyılın ortalarından bu yana Türkiye’de yapılan arkeolojik araştırma-
lar, Anadolu müzik tarihinin yeniden inşasına imkân tanıyan materyallerde 
önemli bir artış sağlamıştır. Çalgı ve müzisyen tasvirlerini içeren bu buluntu-
ların Hitit çivi yazılı metinlerden elde edilen bilgilerle birlikte değerlendirilme-
si, bölgenin sahip olduğu müzik yaşamı hakkında yeni bir anlayışa yol açmış-
tır. Anadolu; sadece Yakın Doğu ve Akdeniz’in geri kalan tarih öncesi kültür 
çevrelerinden farklı görünmekle kalmayıp aynı zamanda burada üretilen ve 
geliştirilen müzik aletlerinde de önceden düşünülenden daha fazla çeşitlilik 
barındırmaktadır. Anadolu’nun öncelikle bir geçiş ülkesi –Mezopotamya, 
Levant ve Transkafkasya’nın ileri kültürleri ile Akdeniz uygarlıkları arasın-
da bir köprü– ve plato nüfusunun çoğunlukla yabancı kültürel gelenekleri 
benimsemiş olduğuna dair yaygın inancın sürdürülmesi artık mümkün de-
ğildir. Gerçekten de kanıtlar, Tunç Çağı Anadolu müzik kültüründe birçok 
yerli unsurun varlığına ve Anadolu halkının güçlü bir yaratıcılık damarı bu-
lunduğuna işaret ediyor.

Burada özellikle Bachmann tarafından işaret edilen olumsuz nitelikteki “yaygın ka-
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naat”[5];  Anadolu’nun, medeniyet, kültür ve dolayısıyla sanat ve müzik alanlarında 
sahip olduğu birikimin bugüne değin doğru bir şekilde değerlendirilmesi önünde 
engel teşkil etmiştir. Bu yaygın kanaat, Anadolu’da kültürel bakımdan karşılaşılan 
pek çok bileşen gibi müziğe dair buluntuların da “devşirme” veya “ödünç” nitelik-
te olduğu yönündedir. Ancak yine Bachmann ve Dinçol (2021)’un vurguladığı gibi 
elde edilen arkeolojik buluntular, bu yaygın kanaatin değişmesi gerektiğini açık bir 
şekilde göstermektedir. Anadolu’nun müzik alanında, tıpkı dünyanın özgün ve en 
eski uygarlık bölgelerinin sahip olduğu türden müstakil bir araştırma alanı (disip-
lin) olarak tanımlanması gerektiği, müzikolojik ve etnomüzikolojik bakımlardan 
da somut bir gereklilik arz eder. Bu makalenin alan ve kapsam açısından bir çerçe-
ve oluşturmaya dönük yaklaşımı açısından bu gereklilik, temel bir başlangıç nok-
tası oluşturmaktadır.

Müziksel Alan

Anadolu müziği, Anadolu yarımadasını merkez edinmekle birlikte tarihsel, kültü-
rel ve sistematik yönleriyle çok daha geniş coğrafya ve kültürlerle bağlantılı du-
rumdadır. Bu yönüyle Doğu Akdeniz, Mezopotamya, Mısır, Trakya, Makedonya, 
Balkanlar, Karadeniz ve çevresi, İran, Azerbaycan ve Hazar bölgesi ve özellikle 
tarihî İpek Yolu güzergâhı; Anadolu müziğiyle muhtelif bağlantı, benzerlik ve et-
kileşim içinde olan coğrafyalar olarak öne çıkmaktadır (Akurgal, 1968, 1993; Bach-
mann ve Dinçol, 2021; De Martino, Sasson ve Baines, 1995).

Yalnızca coğrafya bakımından değil, tarihsel bakımdan da belirtilen bölgeler ara-
sında başta ticaret ve savaşlar olmak üzere çok çeşitli sebeplerle gelişmiş irtibat-
lar ve “kültürel karşılaşmalar” (cultural encounters) söz konusudur. “Selçuklu ve 
Osmanlı dönemlerinde büyük aşamalara ulaşan Türk Kültürü, orta Asya, eski 
Anadolu ve Akdeniz-Ege kökenli olup büyük ölçüde İran, Arap ve Batı etkileri 
taşımaktadır” (Akurgal, 1995, s. 505). Bu durum, fiziksel bir mekân olarak Anado-
lu’da mevcudiyet kazanmış müziklerin gerek tarihsel boyutta gerekse de kültürel 
coğrafya boyutunda karşılıklı etkileşimler içinde bulunduğunu ortaya koymakta-
dır. Hititlerden Greklere, Greklerden Roma ve Bizans’a, Bizans’tan İslam dünyası-
na, Orta Asya, Kuzey Hindistan ve İran’dan Anadolu’ya ve benzer şekilde Anado-
lu’dan bu bölgelere savaşlar, göçler, ticaret ve diplomasi gibi yollarla, diğer pek çok 
kültürel unsur gibi çalgılar[6]  ve müzik yapma tarzları yanında çok yönlü müzikal 
etkileşimlerin gerçekleştiği bilinmektedir (Akurgal, 1998, 2005; Alp, 2001; Lawerg-
ren, 2014). Dolayısıyla Anadolu; Akdeniz dünyasında “Doğu” ve “Batı” kökenli uy-
garlıklar arasında ortaya çıkan muhtelif karşılaşma ve alış-verişlere tanıklık etmesi 

[5] Tipik bazı örnekler için bkz. Kolb (2003), Schwertheim (2014). 

[6] “Birçok enstrümanın ulusal sınırlar içine hapsedilememiş olduğunu ortaya çıkarmak hiç de sürpriz değildi, 
çünkü onların hepsi hafif ve taşınabilirdi. Ama enstrümanlar tek başlarına yolculuk yapmadılar: Müzisyenleri 
ve müziksel gelenekleri takip ettiler” (Lawergren, 2004, s. 16). 
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yanında, tümüyle kendi coğrafyasına özgü uygarlık gelişimlerine veya özgün bi-
leşimlerin ortaya çıkmasına da sahne olmuştur (Desti, 2013; Howard, 2016; Kınal, 
1987; Marek, 2016). Akurgal’a göre:

Tarihsel ve arkeolojik olarak hakkında iyi bilgi sahibi olduğumuz Doğu ile Batı 
arasındaki ilk karşılaşma, MÖ 2. binyılın ortalarına doğru, Miken genişleme-
sinin bir sonucu olarak gerçekleşmiştir. C. Schaeffer’in Suriye Ras Shamra’da-
ki başarılı kazıları, bu dönemin dünya kültürünün bu iki kutbu arasında ve-
rimli bir sanat alışverişine sahne olduğunu açıkça göstermiştir. (1968, s. 162)

Lawergren (2004, s. 16) de Anadolu’nun müzik alanındaki özgün niteliği ile kültü-
rel etkileşimler bakımından sunduğu özelliği “Yakın Doğu bölgesinin bir parçası 
olan Eski Anadolu’nun, kısmen bölgenin diğer kesimleri tarafından etkilenmiş, 
kısmen de kendine özgü bir müzik kültürü vardı” değerlendirmesiyle ifade eder.

Çalgılar

Anadolu topraklarında neolitik dönemden başlayarak önce tasvirler, kalkolitik dö-
nemden itibaren ise somut objeler hâlinde karşılaşılan çalgılar, başlıca membrano-
fon, idiyofon, aerofon ve kordofon türlerindedir (Picken, 1975; Smith, 2020). Ana-
dolu’nun tüm tarihi boyunca bu dört sınıftaki çalgıların dikkat çekici bir çeşitlilikle 
irtibatlı olunan muhtelif müzik kültürleri tarafından farklı öncelik ve tercihler doğ-
rultusunda kullanıldığı görülür (Braun, 1980; Sipahi, 2019; Sinclair, 1908; Zeuww, 
2020). Farklı materyaller ve geometrik formlarda olmakla birlikte çok çeşitli davul-
lar, tefler, ziller, çıngıraklar, borular, flütler, kamışlar, düdükler, tanbur ve udlar, lir, 
arp ve çengler, kemaneler; bu çalgı çeşitliliğinin başlıca unsurlarını oluşturur. Ah-
şap, deri, pişmiş toprak, cam, kıl, bağa, bağırsak gibi malzemelerden insan eliyle ya-
pılan çalgılar yanında; bütünüyle doğal materyaller olarak kaya, dal, metal, fildişi, 
boynuz, su kabağı ve kemik parçalarının da müzik yapma amacıyla kullanıldıkları 
görülmektedir (Bachman ve Dinçol, 2021; Picken, 1975).

Anadolu’nun zengin arkeolojik buluntuları arasında mağara duvar resimlerinden 
ortostatlara, seramiklerden vazo ve el yazması eserlere kadar çok sayıda görsel ve 
yazılı materyaller de oluşan müziksel birikime dair çok yönlü belge ve kanıt sağ-
lamaktadır. Günümüze değin çeşitli buluntulardan elde edilen tasvirler, yalnızca 
çalgılara değil, müzik yapılan ortam ve vesilelere dair de oldukça çarpıcı örnekler 
içermektedir (Elbaş, 2004). Kutsal evlilikler, dini törenler, şenlikler, kutlama ve dü-
ğünlere ait bu tasvirlerde solo çalgı ve müzisyen tasvirleri yanında topluluk tas-
virlerine de rastlanması; Anadolu müziğinin geçmişten günümüze canlı bir müzik 
yaşamına sahip olduğunu somut olarak göstermektedir (Sipahi, 2019; Ünal, 2016).
Pan, Marsiyas, Dionysos, Apollo, Hermes, Orfeus gibi müzik mitolojisinin baş kah-
ramanlarının gerek çeşitli çalgıların mucitleri, gerekse de önde gelen ustaları olma-
ları bakımından Anadolu veya Trakya’da varlık göstermiş olmaları dikkat çekicidir 
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(Anderson ve Mathiesen, 2021; Franklin, 2001; Keer, 2004). Tarihin bilinen ilk mü-
zik yarışmasının da Apollon ve Marsiyas arasında, günümüz Dinar’ında (Apamea) 
yapılmış olması, Anadolu müziğinin mitolojik kaynakları adına önem taşır (Erhat, 
1972; Grimal, 1990; Halikarnas Balıkçısı, 1983).

Anadolu’da kültür ve kimlik açısından tipik bazı çalgıların uygarlık tarihinde belir-
leyici roller üstlendikleri görülür. Örneğin Hellen kültürü lir ile karakterize olur-
ken, aulos Frig, pandura Bizans, ud İslam, tanbur ise Türk kültürünün temsilcisi 
olmuştur. Ney çalgısının ise münhasıran Mevleviler ve sufizm ile bağlantılı olduğu 
bir gerçektir. Doğu Akdeniz dünyasında kullanılan çalgıların önemli bir çoğunlu-
ğunun Anadolu, Yunanistan, Balkanlar, Bizans, İslam ve Osmanlı kültürlerinde 
yaygın şekilde kullanılır oluşu bir rastlantı değildir. Santur/psalterion, çeng/trigo-
non/magadis/pektis, tanbur/pandoura, rebab/kemane/lyra, çifte/aulos, mıskal/syrinx, 
boru/salpinx/keras, davul/def/tumpanon, parmak zili/kumbalon, çar-pare/krotala 
(çalpara, kastanyet) ve çıngırak/kroupala (Romanou vd., 2021; Sachs, 1940; West, 
1994) gibi çalgılar; bu dikkat çekici sürekliliğin başta gelen örneklerini oluşturmak-
tadır. Özellikle Osmanlı İmparatorluğu döneminde, Doğu Akdeniz’e kıyısı olan ül-
kelerin çoğunda çalgı kullanımı ve müzik yapma tarzları bakımından “paylaşılan” 
bir kültür geliştiği bir gerçektir (Feldman, 2021). Bunun en somut örnekleri 1723’te 
Filippo Bonanni tarafından hazırlanan Gabinetto Armonico başlıklı eserde görülebil-
mektedir (Bonanni, 1964). Michael Praetorius’un Syntagma Musicum (1619), Atha-
nasius Kircher’nin Musurgia Universalis (1650) ve Francisci M. Meninski’nin Thesa-
urus Linguarum Orientalium (1680) başlıklı eserlerinde de çalgılar konusunda dikkat 
çekici örnek ve isimlendirmelerle karşılaşılmaktadır. İslam dünyasında Kaşanî’nin 
Kenzü’t-Tuhaf (1355) ve Abdülkadir Meragî’nin Camiü’l-Elhan (1405) adlı eserlerin-
de çalgılar hakkında önemli bilgiler aktarılmıştır. Osmanlı dünyasında Ahmedoğ-
lu Şükrullah’ın İlmi’l-Edvar (1426), Gelibolulu Mustafa Ali’nin Mevaidü’n-Nefais fi 
Kavaidi’l-Mecalis (1587), ünlü gezgin Evliya Çelebi’nin Seyahatname (17. yüzyıl) ve 
Kemanî Hızır Ağa’nın Tefhimü’l-Makamat fi Tevlidi’n-Nagamat (1761?) başlıklı eser-
leri de Osmanlı dünyasındaki çalgılar ve kültürel etkileşim ağları hakkında önemli 
bilgi ve örnekler içerir. 17. yüzyıl için Evliya Çelebi’nin çalgılar, çalgıcılar, çalgıları 
icat edenler, dansçılar ve topluluklar hakkında verdiği bilgiler benzersiz değerde-
dir (Farmer, 1936). Çömlek ve camdan yapılan “dünbelek”ler yanında çartar, çeşde, 
çöğür, şeştar, yelteme, ağız tanburası, “kamış mizmar”, çağana gibi çalgılar hakkın-
daki bilgiler; büyük çapta onun aktardıklarına dayanmaktadır. 

Sachs’a göre: “[m]odern zamanların başlangıcında Avrupa, neredeyse yalnızca Ya-
kın Doğu kökenli çalgılara sahipti, bunların bazıları Bizans’a, ama çoğu İslam’a 
özgü idi” (1940, s. 246). Avrupa’da 13. yüzyılın ortalarında ortaya çıkan ve tek kişi 
tarafından çalınan boru ve “tabor”un kökenine dair çalışmasında Jeremy Monta-
gu, şu görüşe yer vermektedir:



ANADOLU MÜZİK KÜLTÜRLERİ DERGİSİ 2022 NİSAN | SAYI 01

21

[…] tek kişilik bir topluluk olarak boru ve taborun kökeni hakkında hiçbir şey 
bilmiyoruz. Görünüşe göre Avrupa’da on üçüncü yüzyılın ortasında tam bi-
çimlenmiş olarak ortaya çıktı. Bu, müziğimizin diğer tüm çalgılarının Kuzey 
Afrika ile Yakın ve Orta Doğu’nun Müslüman bölgelerinden geldiği zaman-
dır; lavta, zurna, tek-kamışlı boru, rebab, nakkare ve nihayet modern orkest-
ralarımızın çalgıları içinde gelişen uzun boru (2010, s. 209).

Osmanlı dünyasında gelişen ve önemli ortaklıkların gelişmesine imkân veren mü-
ziksel etkileşimler; günümüzde başta Bosna olmak üzere Makedonya, Yunanistan, 
Arnavutluk, Sırbistan, Macaristan, Romanya, Moldova, Ukrayna gibi ülkelerdeki 
müzik ve çalgı kültüründe somut olarak görülebilmektedir (Anoyanakis, 1999; Bu-
chanan, 2007; Charest, 2019; Garfias, 1981; Pejovic, 1982; Samson, 2013). Balkan-
lardaki bağlama/saz çeşitleri yanında “calgiya” toplulukları, “sevdalinka” şarkıları, 
doğrudan “ince saz” ve “fasıl” kültürünün bir yansıması durumundadır (Samson, 
2013; Talam, 2013). Nitekim “bozuk” sazının Yunanistan’da “bouzouki”, Suriye, Mı-
sır ve Lübnan’da “buzuq” olarak kullanılıyor oluşu; bu bağlamda somut bir başka 
örnek oluşturmaktadır (Charest, 2019; Zeuuw, 2020). Fas, Tunus, Cezayir, Libya gibi 
“Mağrib” (Kuzey Afrika) ülkelerinde gözlenen “nawba/nubah” geleneği, Osmanlı 
dünyasındaki “nevbet/fasıl” uygulamalarının bir benzeri ve devamı niteliğindedir 
(Danielson, Marcus ve Reynolds, eds., 2001). Başta bağlama/saz ailesi olmak üzere 
davul-zurna, klarnet, keman, ud, cümbüş ve armudi kemençe kullanımlarında da 
bu ortak kültürün yansımaları görülebilir (Anoyakis, 1999; Charest, 2019).

Zaman içinde çalgı isimleri ve benzerlikleri arasında muhtelif değişimler yaşan-
mıştır. Özellikle muhtelif “lir” türleri ile “ergan/erganun/organon” isimli Yunan ve 
Roma çalgılarına İslam ve Osmanlı müzik kültürlerinde rastlanmıyor oluşu dikkat 
çekicidir. Benzer olarak İslam medeniyetini temsil eden çalgılardan çeng, mıskal ve 
santur gibi havas musikisine mahsus çalgıların da zaman içinde gözdeliklerini kay-
bettikleri bilinmektedir. Yine havas kültüründe udun 18. yüzyılda gözdelik duru-
munu kaybettiğine tanık olunmaktadır (Öztürk, 2014b). Buna karşılık davul-zurna 
ikilisi, kaval ve ney, tanbur/tanbura ailesi yanında def, darbuka ve parmak zili gibi 
çalgılar; İslam medeniyetiyle beraber Selçuklu, Osmanlı ve Türkiye Cumhuriye-
ti’nde en yaygın kullanılan çalgılar olma özelliğini korumuştur. Bozuk, bağlama, 
tanbura, şeştar, cura, çöğür gibi sazların özellikle halk kesimlerinde yaygın şekil-
de kullanıldığı ve ismen ve fiziksel olarak çeşitlenmek veya değişmekle beraber bu 
yaygınlığını en azından son bin yıldır hiç kaybetmediği belgelenmiş durumdadır 
(Aksoy, 1994; Pekin, 2019). 

Perdeler, Sistemler, Düzenler

Anadolu müziğini karakterize eden temel terimlerden biri perdedir. Bu terim, ge-
rek müzik yapma amacıyla kullanılan seslere, gerekse de “makam” teorisine temel 
oluşturması nedeniyle özel bir öneme sahiptir. Kelime bir yönüyle “örtü, engel” 
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anlamı taşırken, diğer yönüyle “derecelenme” belirtir. Her iki anlamı, özellikle sufi 
kültür içinde temel bir terim olarak kullanılmış; “hâl ve makam” kavramlarıyla bir-
likte sufi terminolojinin başat unsurları arasında yer almıştır.[7]  Perde teriminin de-
recelenme ve dolayısıyla yükseklik veya diziliş belirten yönünün Antik Yunan’da 
tellerin “gerilimi”ni ve “çekildiği” sesi belirten tonos (Mathiesen, 1984; Yamamoto, 
2003) terimiyle benzerlik taşıdığı açıktır. Bu nedenle günümüzde de bağlamsal ola-
rak “çekme” kavramıyla birlikte kullanılmaya devam edilen “ton” kelimesiyle ben-
zer anlama sahip olduğu görülür.

Anadolu müziğinde kullanılan perdelerin oluşturduğu sistem ve düzenler hakkın-
da bilinenlerin önemli bir kısmı, antik Yunan kaynaklarına dayalıdır. Pisagorculuk, 
Platonculuk, Aristoculuk ve Yeni-Platonculuk olmak üzere dört temel felsefi akım 
doğrultusunda geliştiği görülen müzik teorisi çalışmalarında Pisagorcuların, Aris-
toksenus’un ve Harmonistlerin bariz etkileri vardır (Mathiesen, 1999; Romanou 
vd., 2021). Bu izler, Avrupa’da gelişme gösteren teori çalışmalarına olduğu kadar, 
İslam dünyasındaki çalışmalara da temel oluşturmuştur (Christensen, 2002; Co-
hen, 2002; Shehadi, 1995).

Anadolu müziği söz konusu olduğunda perdeler ve oluşturdukları sistem bakımın-
dan dikkate alınması gereken unsurların, Pisagorcuların “kâinattaki uyum”un tim-
sali kabul ettikleri tetraktysin içerdiği dörtlü (zü’l-erba; diatessaron), beşli (zü’l-hams; 
diapente), sekizli (zü’l-küll; diapason) ve bunların ikinci sekizli içindeki karşılıkları 
olan sekizli+dörtlü (zü’l-küll ve’l-erba; diapason+diatessaron), sekizli+beşli (zü’l-küll 
ve’l-hamse; diapason+ diapente) ve çift-sekizli (zü’l-küll merrateyn; bisdiapason) olduğu 
görülür. Yunanca kaynaklardan çeviriler yoluyla İslam müzik teorisine aktarılan 
tanini (tonos), bakiye (leimma) ve mücenneb (infisal; apotome) aralıklarında da bilgi 
birikiminin yansımalarını görmek mümkündür. Günümüzde kullanılan tanburun 
hâlen “çift-sekizli”, bağlama ailesinin ise “sekizli+dörtlü” genişliğine elveren sap 
uzunlukları, kadim dönemlerden bu yana sürdürülen sistem anlayışının tipik birer 
tezahürü görünümündedir (Öztürk, 2009). Anadolu’da günümüzde kullanılan ne-
fesli çalgılardan çoğunun da bir veya iki sekizliye ulaşan ses alanları, benzer özelli-
ğin bir yansıması mahiyetindedir (Tablo 1).

Anadolu müziğinde “sistem” anlayışının, yedi gök cismiyle ilişkilendirilen yedi ana 
perde temelinde ve yine Hermetik makrokozmos–mikrokozmos (Godwin, 1993) 
prensibinin yansıması olduğu anlaşılan “çift-sekizli”ye dayandırılmış olduğu görü-
lüyor (Öztürk, 2014b, 2016). Pisagorcuların kutsal addettikleri ve bir “alamet-i fa-
rika” olarak kullandıkları tetraktysin (1+2+3+4; 1:2:3:4; 1X2X3X4) tipik bir sembolü 

[7] Mathiesen (1999), Antik Yunan’daki “mousike” kavramının Batılı müzik anlayışından farklarına değinirken 
Yunanlılar için müziğin hem bir sanat hem de bilimsel ve felsefi bir araştırma konusu olduğunu belirtir ve din-
lenme ve eğlendirmenin yanında medeni ve dinî hayatta merkezî bir rol üstlendiğinin altını çizer. Bu açıdan de-
ğerlendirildiğinde gerek Bizans gerekse de Osmanlı dünyasında sürdürülen “musikî” uygulamalarının bu kadim 
kavrayışla önemli bir benzerlik içinde oluşu gözden kaçırılmamalıdır. 
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olarak tetrakorda verdikleri merkezî rol, beşli ve sekizlinin oluşturulma yollarının 
da anahtarı olarak kullanılmıştır (Barker, 1984; Burkert, 1972; Gurd, 2020). Bu ne-
denle de tetrakordlar, bütünüyle spekülatif bir anlayışın ürünü olarak müzik teo-
risi alanında merkezi bir rol atfedilen en küçük “sistem” olarak ele alınır olmuştur 
(Barker, 2007; Hagel, 2010).

Antik Yunan kaynaklarından İslam dünyasına çeviri ve şerhler yoluyla aktarılıp 
geliştirilen teorik bilgi, 15 perdeli çift-sekizli sistemini aynen benimsemiş ve bu sis-
tem Latin Avrupa gibi İslam müzik teorisine de temel alınmıştır. Kındi’nin etkin 
şekilde rol aldığı antik metinlerin çeviri süreci yanında Farabi’nin doğrudan yaptığı 
okumalar ve ayrıca kendi özgün araştırma ve incelemeleri, perde sisteminin Pisa-
gorcu köklerini bütün özellikleriyle yansıtır (Farmer, 1986; Maalouf, 2011). İhvan-ı 
Safa’nın müzik hakkında kaleme aldıkları metinlerde ise doğrudan Pisagorculu-
ğun, Platonculuğun ve Yeni-Platonculuğun iz ve etkilerine rastlanır (Can, 2002; 
Morewedge, 1992; Öztürk, 2014a; Shiloah, 1993; Wright, 2010). Dörtlüye verilen 
önem ve öncelik ile “kürelerin ahengi” anlayışı Pisagorculuğun etkilerini somut 
olarak yansıtırken Timaeus’ta “uyum” için verilen “lambda” temelli 1-2-4-8 ve 1-3-
9-27 sayıları, Platonculukta müziğin aslı ve esası olarak görülen “âlem nefsi” (the 
world soul) anlayışının sembolü olur (Barker, 1984; Berghaus, 1992; Cornford, 1997; 
Guthrie ve Fideler, 1987; Pelosi, 2010). 

Tablo 1. Grek, Arap ve Osmanlı müzik teorilerinde çift-sekizli esaslı perde sistemi.
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Melodi, Doku, Harmonia, Echos, Makam ve Havalar

Anadolu müziği, vokal bakımdan monofonik; çalgısal bakımdan ise çoğunluk-
la homofonik doku özellikleri sergiler (Picken, 1975). Halk müziği derlemelerinde 
nadiren vokal anlamda homofonik örneklere rastlanmışsa da temel doku özelliği 
monofoniktir. Toplu vokal, çalgısal veya eşlikli icralar heterofonik ve homofonik 
özellikler gösterebilmektedir. Kimi çalgıların fiziksel özelliklerinden veya çalınış 
tekniklerinden kaynaklı olarak polifonik ve homofonik tarzda icra edildikleri gö-
rülür (Picken, 1953-54; Reinhard vd., 2021). Özellikle vokal eşlikte kullanılan çalgı 
gruplarında icracılar, anlık uygulamalar hâlinde heterofonik ve homofonik teknik-
lere başvururlar. Bu uygulamaların çoğu doğaçlama niteliktedir ve icracıların ter-
cihlerine bağlı olarak gerçekleştirilir.

Gerek çalgılarda gerekse de homofonik tarzdaki uygulamalarda en çok rağbet edi-
len uygulamalar dem tutma, ostinato, paralel dörtlü, beşli veya oktav aralıklı eş-
liklerdir. Bağlama ailesi başta olmak üzere kemençe, çifte-kaval ve tulum, bu tür 
uygulamaların en sık görüldüğü çalgılardır. Bununla birlikte en az iki zurna tara-
fından gerçekleştirilen icralarda birinin dem tutması ve diğerinin melodiyi çalması-
na dayalı uygulama, özellikle Ege ağır zeybek icralarının temel özelliğini oluşturur. 
Bu bağlamda “dem tutma” uygulamasının Anadolu müziği için başat bir homofoni 
uygulaması olduğunun altını çizmek gerekir.

Anadolu müziği; teknik ve estetik düzlemlerde “melodi”nin merkezde olduğu, 
“makam olarak tarif edilen” nağmelere önem verilen müziklerle irtibatlıdır. Me-
lodilerin ağırlıklı olarak ya tek bir merkezî perde etrafında “dairesel/devrî” tarzda-
ki, “yay görünümlü” hareket tarzlarıyla, ya da iki merkezî perde arasında “çizgisel/
müstakîm” tarzdaki, “taraça” veya “inici” şekildeki hatlarla oluşturulduğu görülür. 
Bu yönüyle tek merkezli ve çift merkezli ezgiler, Anadolu müziğinin kapsadığı ve 
irtibatlı olduğu müzik kültürlerinde öne çıkar. Bu iki tip hareket tarzının muhtelif 
karışımlarından ise “çok merkezli” melodi ağları elde edilir. Bu sonunculara tarih-
sel olarak “terkib” adı verilmiştir (Öztürk, 2014b, 2015, 2018a, 2021).

Perde, makam ve usuller, Anadolu müziği teorisinin temel unsurlarıdır. Teorik yö-
nüyle makam; şarkı ve ezgilerin “başlangıç/agaz”, “gidiş/seyir” ve “bitiş/karar” iti-
barıyla perde sistemi içindeki “hareket tarzları”nı açıklar. 

Bu bağlamda makam; perdeler, düzenler ve nağme tarzlarına ilişkin teorik bilgidir. 
Bunların bilinmesi, isimlendirilmesi, tarif ve tasnif edilmesi amacını taşır (Öztürk, 
2014b, 2016, 2018a). Böyle bir ihtiyaçla müzik teorisi alanının temel kavramların-
dan biri hâline gelmiştir. Burada mutlaka hatırlatmak gerekir ki sufi kültürde “hâl 
ve makam” kavramları arasında gözetilen “değişkenlik ve durağanlık” ilişkisi, mü-
zik teorisinde “nağme/ezgi ve makam” arasındaki ilişki olarak yorumlanmıştır. Ni-
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tekim perde, devir, seyir ve makam gibi temel bazı terimlerin başta gelen kaynağı-
nın da sufi terminoloji olduğu açıktır (Öztürk, 2018c).

Bununla birlikte 19. yüzyıl sonlarından itibaren Avrupa müzik teorisinden alıntılar 
yapılmaya başlanmış ve günümüzde Arel teorisi olarak bilinen “Avrupaî Türk mü-
ziği” teorisi inşa edilmiştir. 19. yüzyıl sonları ile 20. yüzyıl ortasına kadar olan sü-
reçte Türk, İran[8]  ve Arap müzikleri; farklı teori, sistem ve notasyonlar temelinde 
birbirinden kopuk hâle getirilmiştir (During ve Mirabdolbaghi, 1991; Farhat, 2004; 
Marcus, 1989; Signell, 1986). Bu ayrışma ve içe kapanma hâlinin günümüzde de 
büyük ölçüde sürdürülmekte olduğu bir gerçektir (Lucas, 2019). 

Milliyetçi akımlarla birlikte Doğu dünyasında meydana gelen etnik ve dinsel ayrış-
malar, müzik alanındaki “geçmiş” ortaklıkların gözden kaçırılması ve Batılılaşma 
uygulamalarıyla birlikte daha fazla birbirinden kopmuştur. 

Ancak günümüzde bir yandan sürdürülmekte olan yerel/bölgesel müzik pratikleri, 
diğer yandan tarihsel ve etnomüzikolojik alanlarda büyük çoğunluğuyla Batılı uz-
manlar tarafından gerçekleştirilen araştırma ve yayınlar; tüm bu içe kapanma ve 
birbirinden kopma süreçlerine rağmen müzik kültürleri arasında mevcut olan ter-
minolojik, teorik, organolojik ve pratik uygulamalar arasındaki benzerlikleri somut 
olarak ortaya koymaktadır (Danielson vd., 2001; Neubauer, 2000; Rice vd., 2000). 

Bu bağlamda Anadolu müziği disiplini açısından müzikoloji ve etnomüzikoloji 
alanlarından pek çok uzmanın öne çıktığı, oldukça geniş bir literatürün varlığından 
bahsetmek mümkündür.[9] 

Makam kavramının “ezgi hareket tarzı” olarak anlaşılması, bu kavramı Antik Yu-
nan’da geliştirilen harmoniai (“ahenkler”) ile önemli ölçüde benzer bir kavram hâ-
line getirir. Anderson’a göre:

Doğuya doğru yaygın bir genişleme modeli gerçeği de öyle. Yunan müziği için 
sonuçları çok az dikkat çekiyor; oysa çok önemliler. Küçük Asya’nın batı kıyısı 
boyunca bir Yunan varlığının kurulması, harmoniai’yi meydana getiren ko-
şulları yarattı. […] MÖ on birinci yüzyılda Yunan anakarasının izole edilmiş 
kısımları hariç tümü Dorların eline geçtiğinde, Yunan göçmenler […] Yuna-

[8] During ve Mirabdolbaghi (1991), İran müziği için, bu makalede ortaya konulan yaklaşımı teyit edercesine, şu 
somut ifadeye yer verir: “Fars müziği teknik özellikleri itibariyle Doğu Avrupa’dan Orta Asya’ya kadar uzanan, 
özellikle Arap ve Türk dünyasını kapsayan bir aileye aittir” (s. 46). 

[9] Bu uzmanlar arasında A. Barker, M. West, E. Wellesz, T. Mathiesen, T. Christensen, C. Atkinson, A. Berger, F. 
Levin, D. Pesce, F. Wiering, P. Jeffrey, H. G. Farmer, R. D’Erlanger, C. Sachs, E. v. Hornbostel, R. Yekta, V. Belaief, 
B. Bartok, K. Reinhard, J. Kunst, B. Nettl, H. Powers, D. Reck, W. Malm, K. Signell, S. Blum, E. Popescu-Judetz, 
O. Wright, A. Shiloah, G. Oransay, Y. Tura, C. Behar, J. Baily, A. Djumaev, S. Agayeva, P. Bohlman, M. Slobin, T. 
Levin, T. Taylor, T. Rice, F. Stubbs, W. Feldman, L. Rowell, J. Pacholczyk, S. Marcus, R. Stone, I. Markoff, V. Da-
nielson, S. Pettan, M. Clayton, M. Stokes, M. Kartomi, B. Brinner, M. Tenzer, J. O’Connell, E. Bates, A. Trasher, J. 
Becker, A. Lucas gibi isimleri mutlaka anmak gerekir. 
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nistan’ın karşısındaki Küçük Asya kıyı ovalarına ve ayrıca Küçük Asya kı-
yılarına yakın olan Midilli veya Samos gibi daha büyük adalara gittiler. Art 
arda üç etki alanı ortaya çıktı: kuzeyde Aeolis (büyük Midilli adası dâhil), or-
tada lonia (Samos ve Kios ile birlikte) ve güneyde Doris (Rodos ile birlikte). 
[…] ‘Ionia’ adı yalnızca merkezi alana uygulanmaktaydı; zamanla kullanımı, 
Küçük Asya’nın tüm batı kıyısı boyunca Yunan yerleşimlerini tanımlamak 
için genişletildi. […] Yunan sömürgecileri ıssız toprakları ele geçirmediler, 
yerli halklara ait topraklara yerleşmek zorunda kaldılar. İki örnek önemlidir: 
Akhalar ve Aioller, iki yüzyıl önce Avrupa’dan gelerek Küçük Asya’yı işgal 
etmiş olan Friglerin topraklarında Aeolis’i kurdular; ve Ionia, Lidyalılara ait 
topraklardan oluşuyordu. […] Yunan harmoniaları konuşmadan değil şarkı-
dan türemiştir ve Yunan müziğinin tarihi boyunca, söylenen metinle dikkate 
değer ölçüde yakın bir ilişki içinde olmaya devam etmiştir (1994, s. 48-49).

Frigya ve Lidyalılara özgü perde düzenleri ve şarkı tarzları ile aulosun ve solo aulos 
müziğinin Yunanistan’a oldukça erken dönemlerde “ithal edildiği”nin altını çizen 
Anderson, Yunan yazarların müzikteki yeniliklerin “Küçük Asya’dan, özellikle de 
Frigya’dan, MÖ 700 civarında geldiğini bildikleri”ni belirtir (1994, s. 53). Benzer 
olarak Landels (1998) da Frigya ve Lidya “ahenkleri”nin Greklerin kulağına bir şe-
kilde “doğuya mahsus” veya “yabancı” gelmiş olabileceğini vurgulayıp Euripides’in 
Bakkhalar’ında sıkça yer verilen bazı ifadelere dikkat çeker. Anadolu tanrısı Di-
onysos’a tapan kadınlar olan Bakkhalar, “Doğulu tarzdaki” kıyafetleriyle Frigya ve 
Lidya’dan gelir ve bu ülkelere mahsus “garip” seslerle şarkılar söyler (s. 102). Lan-
dels’a göre Yunanlılar, Frigyalıların ve Lidyalıların müziklerinden derin bir şekilde 
etkilenmiştir (1998, s. 158).[10] 

Antik Yunan müziğindeki uygulamalardan hareketle Winnington–Ingram, “tarz” 
anlamıyla mod kavramının bölgesel veya belli bir halk ve meslekle bağlantılı yön-
leri için şu değerlendirmeyi yapar:

Mod, belli bir şarkı tarzının veya belirli bir bölge, halk veya mesleğe özgü bir 
şarkının özü ve somut örneği olarak tanımlanabilir ve bu öz karakterini, kıs-
men kendi yöresindeki, olasılıkla mitolojik olaylarla da desteklenmiş ortaklık-
lardan alır. Bu tespit, Çin tyao’su, Hint rag’ı ve Arap makam’ı ile muhtemelen 
[antik] Grek [harmonia’sı] için de geçerlidir (Akt., Powers vd., 2021).

Makam, hava, ezgi tarzı arasındaki benzerliklere ilişkin bu değerlendirmenin an-
tik dönemlerden bu yana belli “şarkı söyleme tarzları” veya “ezgi tipleri”nin ne-
den “belli bir yöre”ye veya “halk”a göre “isimlendirildiği”nin en yalın ifadelerinden 
birini oluşturduğu açıktır. Konuya sanat müziği terminolojisi üzerinden yaklaşan 
Can ve Levendoğlu (2002); Türklerin tarih boyunca geniş bir coğrafyada yaşadık-

[10] Alman bilim insanı W. Burkert’e göre: “Sekizinci ve yedinci yüzyılın başlarında Yunanistan’daki Doğu kül-
türel etkilerinin izini sürmek ve bunların önemini değerlendirmek için sağlam bir temel sunan belgeler Yu-
nanca metinler değil, daha ziyade arkeolojik buluntulardır” (1998, s. 14). 
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larını ve Doğu ve Batı Asya’da Çin, Hint, Moğol, Fars ve Arap gibi çeşitli kültürlerin 
müzikleriyle etkileşim içerisine girdiklerini belirterek şu görüşe yer verir:

Türklerin birçok müzik kültürünün harmanlandığı bir yer olan Anadolu’da 
yerleşmelerinden sonra Selçuklu döneminde çevre müzikleriyle etkileşimler 
devam etmiş ve daha sonraki Osmanlı döneminde özellikle Balkanlarda bü-
yük müzik sentezlenmeleri yaşanarak, İstanbul her yerden müzikçilerin akın 
ettiği, Doğu’nun en büyük müzik merkezi haline gelmiştir. Son birkaç yüzyıl-
dır Batı’yla gelişen ilişkiler müzikte başka yeni oluşumlara yol açmıştır. Fark-
lı coğrafyalarda çok çeşitli kültürlerle etkileşimler yaşamış olan Türk müzik 
kültürü belli bir açıda ve tek bir çizgi üzerinde gelişmemiştir (s. 240).

Bu bağlamda Anadolu’da yaşamış veya yaşamakta olan çeşitli halkları ve yerleşim 
bölgelerini belirten ve her biri aynı zamanda belli bir müzik/şarkı/ezgi tarzını ifade 
eden Frigyen, Lidyen, İyoniyen ile Türkî, Kürdî, Acem, Arab ve Irak, Isfahan, Hicaz 
gibi adlandırmalar arasındaki benzerlik ve “anlayış sürekliliği” dikkat çekicidir. Bu 
benzerliklere Sümmanî ağzı, Harput ağzı, Türkmen ağzı, Barak ağzı gibi tarz bil-
diren yerel veya bölgesel icra ve söyleyiş özelliklerini de eklemek gerekir. Unutul-
mamalıdır ki “hava” tabiri, “ezgi tarzı” anlamının yanı sıra belli bir yöre ve bölgeye 
mahsusiyet bildirmek amacıyla da kullanılır. 1881’de Bursa’da doğmuş olan ve İs-
tanbul kiliselerinde mugannilik yapmış olan papaz Kiltzanidis, Bizans kilise müziği 
hakkında yazdığı çeşitli kitaplarda “haricî/dış müzik”[11]  olarak nitelediği Osman-
lı/Türk müziğinde kullanılan perdeler, makamlar ve “hava”lardan yararlanmıştır 
(Pappas, 1997). Aynı anlayış, Rum kilise mugannileri tarafından kaleme alınan 
muhtelif eserlerde uygulandığı gibi, daha önce (1730’larda) Ermeni saray sazendesi 
Tanburî Küçük Artin (Popescu-Judetz, 2002) tarafından da tatbik edilmiştir. 

Harmonia[12]  (ahenk), Grek dilinde “uyuşma, zıtların bir araya getirilmesi, fark-
lılıkların birbiriyle uyumlu hâle getirilmesi” gibi anlamlara gelir (Ilievski, 1993). 
Mitolojide savaş tanrısı Ares ile güzellik tanrıçası Artemis’in kızlarının Harmonia 
ismini taşıması dikkat çekicidir (Erhat, 1972; Grimal, 1990). “Antik bilgelik” gele-
neğinde “ahenk/uyum”, “zıtlık ilkesi”ne dayandırılmıştır. Bu konuda ilginç bir is-
tisnayı ünlü Pisagorculardan Philolaus oluşturmuş ve harmonia’yı, kâinatın temel 

[11] Kantemir (1998), Osmanlı İmparatorluğu hakkında kaleme aldığı ünlü tarihinde Türklerin müzik yönüne 
değinirken bu “barbar” ve “savaşçı” halkın zamanla incelerek müzik sanatına ilgi gösterdiğine değinir. Kantemir 
sonrası süreçte Osmanlı dünyasında “Bizans” müziği üzerine eser kaleme alan kilise mugannilerinden Halaçoğ-
lu ve Marmarinos’un (Popescu-Judetz ve Ababi-Sirli, 2000), “kilise dışındaki müzik” nitelemesiyle Osmanlı/
Türk olduğunu mutlak surette bildikleri müzikten ısrarla Arap ve Pers müziği olarak söz etmeleri, “siyasi” or-
yantalizm, Hellenizm ve Bizantizm bakımlarından ilginç ve “erken” bir söyleme işaret eder. 

[12] Harmonia kelimesinden türetildiği bilinmesine karşın “Avrupa müziği” için ayırt edici bir “üstünlük” olarak 
gösterilen “armoni” kavramı, gerçekte “Kuzey Atlantik” tarafından açıkça “gasp edilmiş” durumdadır. Kadim za-
manlardan beri müzikle eş anlamlı görülen uyum/uyuşma/ahenk; başta felsefe, mitoloji ve siyaset olmak üzere 
insan, toplum ve kültürle ilgili hemen her alanda temel bir ilke olarak anlaşılmıştır. Kavramın Batı müziğine 
özgü “dikey” bir özellik olarak görülüp gösterilmesi; açıkça yanıltıcı, yanlı ve eksik bir tutum ve kavrayışa işaret 
eder.   
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düzeni olarak yorumlamıştır (Baysal, 2014, s. 58). Bilge Herakleitos bu ilkeyi, yalın 
bir şekilde, “zıt gelenler uyuşur” şeklinde ifade eder (Kahn, 2004, s. 193). Etimolojik 
kökenine uygun olarak farklılıkların en uygun şekilde bir araya getirilmesinin sem-
bolünün “daire/teker” olması, müzik teorisi alanındaki “devir/daire” kavramı açı-
sından kayda değerdir.  Harmonia, Antik Yunan’da müziğin asıl amaç ve işlevi ola-
rak görülmüş, bu müziğe temel teşkil eden ezgi/şarkı/müzik tarzlarına harmonia 
denilmiş; müziğin kendisiyle bir tutulan bu kavram, Osmanlı dünyasında “ahenk” 
karşılığını almıştır.[13] 

Armoni kavramının Batı müziğinde seslerin aynı anda duyuluşunu ifade etmesi-
ne ve “Batı dışı” kültürlerin müziklerinde “armoni”nin mevcut olmadığına yönelik 
hegemonik anlayışa karşılık ahenk, “kalın ve ince sesler arasında birbirine uygun 
düşecek tarzda ezgiler yapmak” anlamında kullanılmış; bu bağlamda da ezgi, nağ-
me, lâhin, “kaide”, “hava” gibi kelimelerle eş anlamlı görülmüştür. Ahenklilik, iki 
zıt unsur olan nerm ve tiz perdelerin bir nağme kesitinde melodik hareketin düzen-
leniş tarzını belirtmek; nağmeleri birbiriyle uyum içinde olan perdelerle oluştur-
mak anlamında kullanılmıştır. Ayrıca zaman içinde “akort” ve “ton” karşılığı da ka-
zanmıştır. Sonuçta melodinin temel ilkesi harmonia olarak ifade edilmiş, müziğin 
kendisi de “kalın ve ince perdeler arasında güzel bir şekilde hareket eden melodiler 
yapma ilmi” (“musica est bene modulandi et movendi”) olarak tarif edilmiştir (Augus-
tinus, 2021). Powers vd. (2021)’lerine göre:

“Karolenj sistemi için muhtemelen 8. yüzyıl veya daha öncesindeki Yunan 
modeli, Bizans oktōēchos’u, yani önce dört asıl (otantik) mod, sonra dört yan/
plagal olmak üzere sıralandırılmıştır. Ancak Latin modları, başından itibaren, 
asıl (authentic) ve yan/yamak (plagal) çiftleri eşleştiren başka bir tarzda grup-
landırılmıştır.”

Pisagorcular, tetraktysin müzikte karşılık geldiği dört tip aralığı “uyumlu” olarak 
görmüşler; bu aralıklardan özellikle tetrakord olarak anılanı ise müzik teorilerinin 
temeli saymışlardır (Pont, 2004; Sachs, 1943; Theon of Smyrna, 1979). Tetrakordla-
rı  üç farklı şekilde birleştirmek suretiyle elde ettikleri sekizlileri Anadolu halkları-
nın isimleriyle bilmişler ve böylece de harmoniaların birer “ezgi tarzı, hava” olarak 
Anadolu/Doğu kaynağını açık bir şekilde işaret etmişlerdir: Frig, Lid, Eol ve Dor 
tarzları; bu isimlendirmelerin temelini oluşturmuştur. Bunlardan ilk üçü, doğru-
dan Anadolu uygarlık ve yerleşimlerine işaret eder. Teorisyenler bu dört “asıl” har-
monianın birer de “alt” (hypo) tarzını oluşturmuşlar, böylece sekiz harmoniayı tüm 
müzik uygulamalarının aslı ve esası hâline getirmişlerdir (Barker, 1984, 2007; Ha-
gel, 2010). Bu unsurlara Bizans’ta “echos” (oktoechos), İran’da erken dönemlerde 
“pardeh”, Arap dünyasında “maqam” ve Osmanlı dünyasında ise önceleri “perde”, 

[13] Kantemiroğlu; perdeler, makamlar ve terkibler arasında “alışkanlık” ve “ahbaplık” bulunması hâlini “imti-
zaç etme” (uyuşma, uyum) olarak tanımlayıp “hiss-i ünsiyet” olarak adlandırır ve bunun tersi için “geçimsizlik, 
kavga, gürültü” anlamında “zıdd-ı arbedet” ifadesini kullanır (2001, s. 113).
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sonra “makam” denilmiştir. Grek dilinde “ses/perde” anlamına gelen “echos”, nağ-
me yapımının temel kavramı olarak kullanılmış; özellikle 4 ve 8 sayılarına verilen 
sembolik anlama bağlı kalınarak geliştirilen “oktoechos” (“sekiz perde”) sistemi, Os-
manlı dönemi Bizans kilise teorisyenleri tarafından “asıllar” (kyria) ve “yamaklar” 
(katachrestika) şeklinde sınıflandırılmıştır (Jeffery, 2021; Pappas, 1997; Popescu-Ju-
detz ve Ababi-Sirli, 2000). Bu sınıflandırma, Latin kaynaklarında da benzer an-
lamda “autenticus” ve “plagios/plagalis” ayrımıyla benimsenmiş ve sistemleşmiştir 
(Cohen, 2002; Porterfield, 2014). Latin Avrupa müzik teorisinde echos yerine, yine, 
“ses/perde/ton” anlamına gelen “tonus” ile “tarz, yol, yöntem” anlamlarına gelen 
“modus” terimleri, melodik harekete odaklı sınıflandırmanın temelini oluşturmuş-
tur (Christensen, 2002; Powers vd., 2021; Wiering, 2001). Jeffery (2021)’ye göre:

Modern Yunan, Suriye ve Ermeni ilahileri, Arap ve Türk müziğinin makam 
ilkesini çağrıştıran mikrotonlar ile diğer özellikleri kullanır, ancak Bizans te-
orisinde bu tür özellikler antik Yunan enharmonik ve kromatik cinslerinden 
(genera) türemiş olarak açıklanır. Batılı müzikologlar arasında, Yunan mod-
larının, Batıdaki benzerleri gibi esasen diyatonik olduğu ve kromatik halle-
rinin ise Türk etkisine bağlı yeni bir gelişme olduğuna dair geleneksel görüş 
abartılmış olsa gerektir. […] Batı şanı üzerine yapılan son araştırmalar, erken 
dönem Gregoryen dağarında kullanılan çok sayıda kromatik ve modal ba-
kımdan belirsizlik taşıyan farklı ilahilere dikkat çekmektedir.

Görüldüğü gibi Anadolu ve çevresindeki çoğu kültür arasında gerek tarihsel gerek-
se de güncel boyutta çok sayıda alışveriş ve etkileşim mevcuttur. Özellikle teoris-
yenlerin bilgiyi esas alan dünyalarında bu etkilenmelerin izleri, somut şekilde takip 
edilebilmektedir. Çünkü teorisyenlerin pek çoğu; ağırlıklı olarak Pisagorcu, Har-
monist ve Aristoksenusçu geleneklere bağlı kalan metinler kaleme almıştır (Mat-
hiesen, 1999). Gerek “perde”, “düzen”, “makam” gerekse de “harmonia”, “echos”, 
“tonus” ve “modus” kavramları arasında muhtelif akrabalıklar, benzerlikler, hatta 
zaman zaman da aynılıklar görülmesi şaşırtıcı değildir. Zaman ve mekân boyutla-
rında terimler değişmekle beraber müziğin temel amacı olarak “ahenkli nağmeler” 
meydana getirilmesi, Anadolu’da gelişme gösteren müziklerde merkezde yer alan 
bir mesele olmuş durumdadır. Müziğin unsurlarını ölçmeye ve “armoni/ahenk” 
fikri çerçevesinde uyum kavramının nicel boyutlarını belirlemeye dönük “felsefi” 
ve “bilimsel” araştırma ve incelemeler, Doğu Akdeniz ve Anadolu coğrafyalarında 
yaşamış teorisyenler için öncelikli bir konu olmuştur (Burkert, 1972; Christensen, 
2002; Gurd, 2020; Mathiesen, 1984; Pont, 2004; Romanou vd., 2021). Bu bağlamda 
gerek Pisagorcu tetraktys konusu ve gerekse de bunun Bizans ve Osmanlı gelenekle-
rindeki “dört-asıl” kavrayışlı echos ve makam sınıflandırmalarındaki yansımaları, 
önemli bir araştırma alanı oluşturur (Öztürk, 2012, 2014a, 2014b).  Nağme yapımı 
ve özellikle de şarkı anlamında şiir ve melodi arasındaki irtibat, bu ilişkiler manzu-
mesinin önemli bir diğer unsuru durumundadır. Özellikle “çift-sekizli” esaslı perde 
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sistemi anlayışında Anadolu coğrafyasındaki teori çalışmalarında mutlak bir sü-
reklilik görülmesi; teorisyenlerin gerek bilgi kaynakları ve öğrenmeleri gerekse de 
müzisyenlerce sürdürülen pratikleri teorik bir çerçeveye yerleştirme faaliyetleri 
bakımından önem taşımaktadır. Anadolu müziğinin teorik çerçevesini, öncelikle 
bu çift-sekizli sistemi içinde görmek gerekir. Bu sistem Antik Yunan’da “eksiksiz 
sistem” (“systema teleion”) olarak anılırken, İslam dünyasında “külli-merrateyn” ve 
Osmanlı dünyasında da –tiz tarafa eklenen tiz hüseyniyle beraber– “on altı per-
de” sistemi olarak adlandırılmıştır. Bütünüyle “uyumlu” aralıklardan teşkil edilen 
sistemin tam perdelerden oluşma özelliğinin yine Osmanlı kaynaklarında “rast dü-
zen” olarak anılması, kayda değer bir yön oluşturur. Çünkü Avrupa kaynaklarında 
görülen “musica recta” anlayışı ile “rast düzen” arasında ilkesel benzerlikler vardır 
(Öztürk 2014b, 2016, 2018a).

Ritim, Usul, İcra

Anadolu müziği, vokal ve çalgısal yönden zaman boyutunun vezinli veya vezinsiz 
şekilde düzenlenişi itibarıyla iki temel performans türüne ayrılır. Bu türlerde de iki 
temel unsur belirleyici şekilde öne çıkar: ritim ve ölçü/vezin. Romalı gramerci Cha-
rissius, müziğin bu iki temel bileşeni arasındaki ilişkiyi şöyle tanımlar: “Ritim akış 
hâlindeki vezin, vezin ise prangalanmış ritimdir” (Akt., Sachs, 1952, s. 385). Bun-
ların zamansal niteliklerini değerlendirmek adına Rowell (1996)’ın Bergson’dan 
alıntıladığı Tablo 2’deki zıtlıklar, Anadolu müziğinin zaman boyutu üzerinde dü-
şünmek açısından önem taşır.

Zaman anlayışının “nitel” ve “tecrübe” boyutlarıyla şekillenen serbest tarzda icra 
edilen tür; doğaçlama, taksim, “taksimia”, gazel, “tecvid”, “avaz”, “alap”, “bawa”, 
“tembang”, “nusah”, uzun hava, “hora lunga”, açış, yol gösterme, “pathetan” gibi 
isimlerle anılır. Etnomüzikoloji literatüründe “free rhythm/flowing rhythm” (ser-
best ritim, akan/akış hâlindeki ritim), “unmeasured/unmetered/ametrical/amen-
sural music” veya “music without metre” (vezinsiz/ölçüsü bulunmayan müzik), 
“non-isocronous meter” (izokronik olmayan ölçü) (Clayton, 1996, s. 323) gibi te-
rimlerle ifade edilen bu performans tarzının özelliğini, melodinin ritim boyutunun 
düzenlilik sergileyen bir ritmik döngüye ve sabit bir vezne sahip olmaması oluştu-
rur. Vokal bakımdan kelimelerin belli hecelerinde veya belli kelimelerde, kelime 
öbeklerinde, söz tekrarlarında veya dize kesitlerinde icracı tarafından –öğrenilmiş 
veya o ana mahsus olarak– ezginin makamını vurgulayacak şekilde belli perdeleri 
“uzatarak söyleme”ye dayalı performanslarla tanınan bu tür; melodinin makam il-
kesine bağlı şekillenişinde vezinli olan türle benzerlik içindedir. Bu türü diğerinden 
ayıran; metrik anlamda düzenli bir vuruşun mevcut olmayışı, belli bir vezne tabi-
yet taşımama ve dolayısıyla da zamanın serbest tarzda kullanıldığı bir söyleyişin 
mevcudiyetidir. 
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Ritmik açıdan serbestlik ve icracıya özgü esneklikler içeren bu tür; gerek çalgısal 
gerekse de vokal türlerde önemli bir çeşitlilik sergiler. Klasik kültürde gazel ve tak-
simle temsil edilen ve icracının sanatsal yönünün olgunluğu bakımından somut bir 
ölçüt teşkil eden bu tarz, halk geleneklerinde yerel ve bölgesel çeşitlilik sunar. 

Temelde “uzun hava” olarak adlandırılan ve Orta Anadolu’da “bozlak”, Güney’de 
“barak”, Güneydoğu’da “hoyrat”, Doğu’da “maya”, Doğu Karadeniz’de “yol hava-
sı”, Ege’de “gurbet havası” gibi isimler alan vezinden bağımsız bu tür; halk müziği 
dağarının önemli bir kısmını oluşturur. Yerel ölçekte de icracıların ustalık seviyele-
ri yanında yerel dağara hâkimiyetleri bakımından önem taşıyan bu türlerin günü-
müz teknolojisi ve küresel popüler kültürün hâkimiyetinden büyük zarar görmek-
te ve güçlü temsilcilerini büyük oranda kaybetmekte olduğu bir gerçektir.

Vezinli icra; gerek klasik kültür gerekse de halk gelenekleri bakımından en yaygın 
türdür ve en çok çeşitliliği içerir. Bu türün temel özelliğini “döngüsel zaman” oluş-
turur. Döngüsel zaman/devir anlayışının Doğu Akdeniz dünyasına özgü felsefi ve 
mistik gelenekler içinde özel bir yer ve önem taşıdığı malumdur. Döngüsel zama-
nın “dairesel” nitelikteki hareket tarzı, temelde “mükemmelliği” temsil eder. “Dö-
nüş/devir” anlayışına dayanan bu hareket tarzı, kâinattaki düzenin ilahî bir özelliği 

Tablo 2. Henri Bergson Felsefesinde Zamansal Karşıtlıklar (akt. Rowell, 1996, s. 68)

OLARAK ZAMAN

tecrübe

(duree reelle, “hakiki süre”)

insan bilinci

açılma/serilme

nitel

gerçek, somut

silsile

geçme eylemi

öznel süreç

organik

oluşma

sezgi yoluyla bilme

bölünememe

yaşanan aralıklar

ölçme

(mekânsallaştırılmış zaman; fizikçinin t’si)

saat

açılmama

nicel

sembolik, soyut

bitişme

geçilen alan

nesnel boyut

mekanik

olma

akıl yoluyla bilme

bölünebilme, sayılabilme

numaralanmış şimdi-noktaları
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olarak yorumlanmıştır (Cornford, 1997; Öztürk, 2021; Theon of Smyrna, 1979). “Rit-
mik devir” uygulamasına dayanan bu anlayışta vurgu ve ritim bakımından belli bir 
vezin içinde şekillendirilmiş olan kalıp, döngüsel tarzda yinelenir. İslam ve Osmanlı 
dünyalarında kaleme alınan müzik teorisi eserlerinde makam ve usullerin “daire”-
ler üzerinde, döngüsel tarzda tasvir edilmiş olması; “kâinattaki düzen” ve “mükem-
mellik” timsali yönüyle dikkat çekicidir. Daire ve devir anlayışı, müzik teorisi kay-
naklarının “edvar” (devirler/dönüşler) olarak anılmasını sağlamıştır. Rowell (1981) 
ve Clayton (2000) gibi araştırmacılar, Hindustani’deki “döngüsel zaman” ve ritim 
uygulamalarının derinlikli analizlerini yapmıştır. Sufi kavrayışta da önemli bir yeri 
bulunan “döngüsel zaman” anlayışı, Anadolu müziği için temel karakteristiklerden 
birini oluşturur. Bu müziğin ritim ve vezin boyutları; tarihsel ve kültürel bakımlar-
dan metros, rhythmos, matra, tal, modus/rhythmic mode, tempus, ika, vezin, darb, 
devir ve ölçü kavramlarıyla sıkı bağlantılar içindedir. Blum (2019), bu temel özelliği 
İran müziğine ilişkin değerlendirmesinde şu cümlelerle aktarır:

İran uygarlık dünyasında yüksek değer verilen şarkıyla okunan şiir (sung po-
etry) hakkında düşünülürken, Arapça yazan teorisyenlerin ritm ve metreye 
ilişkin kavramları Yunan öncülerinden özümseyerek geliştirdiklerini gör-
mezden gelmek saflık olur. Bu teorisyenler arasında önde gelen ve her ikisi de 
doğu İran dünyasında doğmuşolan filozoflar Ebu Nasr al-Fārābī (ö. 950) ve 
İbn Sina (980-1037), ritim ve metre araştırmalarına Aristoteles mantığının 
araçlarıyla yaklaşmada mükemmel donanıma sahiptir. Fārābī’nin ritim hak-
kındaki dört denemesi, onun çıkış noktalarından biri olan antik Yunan ritim 
teorisini kapsam ve derinlik bakımından çok aşan bir külliyat oluşturur. Ge-
orge Sawa’nın, Fārābī’nin müzik üzerine yazdıklarının, en azından ritim anali-
ziyle ilgili olarak, “çağdaş Ortadoğu müziğinin analizi için uygun araçlar sun-
duğu” şeklindeki yargısına tamamen katılıyorum (s. 75).

Bu ve benzeri yaklaşım ve değerlendirmeler, Anadolu müziği anlayışının başta 
“döngüsel zaman” olmak üzere ritim ve vezin boyutlarıyla da kapsamının genişliği 
konusunda somut bir fikir vermektedir. Dimitri Kantemir, ritim ve veznin müziğin 
aslı ve esası olduğunu belirtirken; Yunan, Frenk ve Ruslar hakkında şu değerlendir-
meye yer verir:

Yunan taifesi musikiyi huruf altında zabt eylemişdir lakin usul veznini bilme-
dikleri sebebi ile anlarda musiki kör ve topaldır. Efrenc ve Urus taifesi Yunan-
dan alub musikiyi huruf ile okurlar lakin sofyan ve semai usulünden gayri usul 
görmedikleri eclden sair usullerde tasnif olunan pişrevleri ve besteleri usul ile 
okuyamazlar ve böyle anlarda dahi musiki natemam olur (2001, s. 13).

İslam dünyasında ika ve usul teorisi hakkında bilgi aktaran kaynaklara bakıldı-
ğında “devir” anlayışının tipik yansıması, makamlar için olduğu gibi usuller için 
de verilen daire tasvirlerinde açık bir şekilde görülmektedir. İslam dünyasında 13. 
yüzyıldan, Osmanlı dünyasında ise 15. yüzyıldan itibaren gelişme gösteren bu kay-
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naklarda önceleri Arap kültürü içinde şekillenmiş 6 ika tarif edilirken; 17. yüzyılla 
birlikte Osmanlı dünyasında somut bazı değişimlerin meydana geldiği görülür. 15. 
yüzyılda Hızır bin Abdullah’ın ika ve usul konusunda bilgi verirken Antik Yunan 
yazarlarıyla birlikte İslam dünyasının teorisyenlerini ismen birlikte anması, Ana-
dolu müziği yaklaşımı için önemli bir örnek oluşturur.

Bu bağlamda Yunanca, Arapça ve Türkçe kaynaklarda aktarılan ritim teorisine dö-
nük temel kalıplar tablolaştırıldığında, aralarındaki “benzerlik” somut olarak görü-
lebilmektedir (Tablo 3):

Açıktır ki özellikle Hindustani bağlantılı ritim ve vezin uygulamalarının Orta Asya, 
İran, Kafkaslar, Arap yarımadası, Balkanlar, Yunanistan, Doğu Akdeniz ve Avru-
pa’daki örneklerinin gerek araştırılmasında gerekse de analizinde “Anadolu mü-
ziği” yaklaşımı; bütünlüklü bir çerçevenin geliştirilmesine temel katkıyı sağlama 
potansiyeline sahiptir. Bu anlayışın ud ve tanbur tipli çalgı isimlerine dayalı olarak 
yapmış olduğum somut bir örneği, Ek 1 Tablo 4’te yer almaktadır.

Tartışma

Anadolu müziği açısından bakıldığında ulus-devlet sürecinde yaşananların resmî 
olarak takip edilen, topluma aşılanan ve hâlen sürdürülmekte olan temel fikir ve 
politikalar doğrultusunda “bütüncül” bir anlayışın gelişmesine imkân vermediği 
açık bir şekilde görülür.[14]  Türkiye’de müzik alanındaki akademik kurumlaşmalara 
bakıldığında karşılaşılan en temel sorunun “uzman” yetiştirme sistemindeki bü-
yük boşluk ve buna rağmen bu boşluğun giderilmesi yönündeki girişim ve çabalara 
gereken önemin verilmemesi olduğu görülüyor. Dürüst bir şekilde ifade edilmesi 
gerekirse Türkiye’nin akademik birimleri, başta sahip oldukları kadrolar ve takip 
ettikleri programlar nedeniyle uluslararası yetkinlikte uzman müzikolog ve etno-
müzikolog yetiştirme konusunda önemli güçlükler içinde bulunmaktadır. Başta 
dil ve bilimsel araştırma yetkinliği olmak üzere Beyhom (2016)’un işaret ettiği tür-

[14] Günümüzde konservatuvarların Batı müziği ve Türk müziği esaslı olarak kurulmaları başta olmak üzere 
Batı müziği, sanat müziği ve halk müziği ayrımlarına dayalı akademik programların sürdürülmesi ve müzik öğ-
retmenliği müfredatlarında da hâlen aynı temel ayrımlara bağlı kalınması; bütüncül yaklaşımların geliştirilmesi 
önündeki en önemli engel durumundadır.

Tablo 3. Yunanca, Arapça ve Türkçe Kaynaklarda Ritim Teorisinin Temel Unsurları
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den “sorunlu yönelimler”in Türkiye’de de belirleyici olduğu, bir gerçektir. Ayrıca 
bunlara “Self-Oryantalizm”, “Turancılık”, “Mavi Anadoluculuk” ve “Garpçılık” gibi 
akımların da eklenmesi gerekir. Türkiye’de bütüncül nitelikte “Anadolu müziği” 
anlayışının gelişebilmesi; ancak “eksiksiz”, “ön yargı” ve “ideoloji”lerden arındırıl-
mış, “pür-bilimsel” müzikoloji programlarının güçlenmesine bağlıdır. Müzikoloji 
bölümleri uluslararası bilim çevreleriyle her düzlem ve düzeyde rekabet eder duru-
ma gelmedikçe, belirtilen yaklaşımın hayatiyet kazanması mümkün olamaz. Bu da 
Türkiye’de müzikolojinin ne durumda olduğunu ve daha da temel bir soru olarak, 
ülke bilim politikaları içinde müzikolojiden ne beklendiği üzerinde düşünülmesi 
gerekliliğini su yüzüne çıkarır.

Başlangıcından itibaren ulus-devletin yapılanışında müziğe karşı takınılan politik 
tutum, temellenişindeki ayrımcı nitelik gereği Anadolu’nun tüm müziksel bileşen-
leriyle birlikte bir “disiplin” olarak gelişmesine engel olması yanında, ayrıştırdığı 
üç ana müzik (Şark, Garp, Halk) açısından da sağlıklı gelişme zeminlerinin oluş-
masına imkân vermemiştir (Öztürk, 2018b). Bu ayrışmanın izleri, günümüz Türki-
ye’sinde başta akademi içinde tüm ağırlığıyla mevcut ve etkin olmayı sürdürmekte; 
“Anadolu müziği” anlayışının kökleşip gelişmesine yönelik girişim ve tartışmaları 
büyük oranda atıl bırakmaktadır.

Türkiye’de Anadolu müziğinin özellikle etnomüzikolojik araştırmalar bakımından 
önemli bir zeminini oluşturan halk müziği alanında oryantalist, folklorcu ve mil-
liyetçi paradigmanın dışına çıkılamamış olduğu da bir başka gerçektir. Bu bileşen, 
hemen hep ülke politik gündeminin yönlendirmesine açık bir konumlanışla şekil-
lenmiş; büyük oranda da piyasa koşullarında, “temsil” politikalarına temel alınan 
icralarla varlık gösteren bir müzik türü olarak değerlendirilmiştir. Resmî “Türk 
halk müziği” yapılandırmasında Anadolu “köy”, “köylü”, “kırsal” olarak anlaşılmış; 
kültürel ve arkeolojik derinlik ise uzak durulan ve ilgi gösterilmeyen konular olarak 
görülmüştür. Anadolu müziğinin temel bir bileşeni olan halk müziği konusunda 
günümüzde de bilimsel bakımdan derinlikli araştırmalardan büyük çapta yoksun 
olunması, alanın içinde bulunduğu yetersizliği tüm boyutlarıyla ve somut olarak 
gösterir. Ülke gündeminde yer alma tarzında olduğu gibi halk müziği araştırmaları, 
akademi içinde de “politik” ve “kanaatlere dayalı” bir konu olmaya bugün de de-
vam etmektedir. Bilimsel araştırma bakımından ülke içinde donanımlı araştırmacı-
ların, iyi ve kaliteli bilgi içerikleriyle yetiştirildikleri düşüncesine imkân vermeyen, 
yetersizlikler içinde bir bileşen durumundadır.

Şark müziği, başta Şark medeniyetini terk etmeye dönük Garpçı siyasi irade nede-
niyle İkinci Meşrutiyet’ten itibaren aslında “resmî olarak” mücadele edilen bir bi-
leşen durumundadır. Oysa bu müzik; gerek tarihsel ve teorik kaynakları gerek ter-
minolojisi, gerek bestecilik ve icra boyutları, gerek çalgıları ve gerekse de notasyon 
boyutlarıyla bütüncül bir “Anadolu müziği” anlayışına somut anlamda “içerik sağ-
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layacak” temel bir bileşendir. Günümüzde “icra” düzleminde bir yanda “tarihî Türk 
müziği”, diğer yanda “[klasik] Osmanlı müziği” ve nihayet homolojik “Türk sanat 
müziği” türleriyle varlık göstermeye çalışan bu bileşenin uluslararası düzlemde az 
sayıda bilimsel araştırmaya konu edildiğine tanık olunmaktadır. Ülke içinde de az 
sayıda uzman, oldukça sınırlı sayılabilecek konularda, bir kısmı kayda değer bil-
gilerin açığa çıkmasına imkân tanıyan özverili araştırmacıların çabalarına sahne 
olmaktadır. Ancak bu alanın başta Yunanca olmak üzere Arapça, Farsça, Çağatay-
ca, Hintçe ve İbranice dillerinde eksiksiz araştırmalar yapabilecek araştırmacıların 
yetiştirilmesi konusunda yeterince donanımlı programlara sahip olmaması; yine 
bütünlüklü bir Anadolu müziği içeriğinin sağlanması önünde önemli bir engel 
oluşturmaktadır.

Garp müziğinin ülke akademiyası bünyesindeki temsilcilerinin önemli bir çoğun-
luğunun müzikolojik bağlamda “uluslararası” bilimsel araştırmalara katkı sağlama 
noktasında dikkat çekici bir yetersizlik ve kayıtsızlık sergiledikleri diğer bileşen-
dir. Türkiye’de söz gelimi Yunanca ve Latince bilen ve özellikle tarihsel kaynaklar 
üzerinde bilimsel araştırmalar yapabilecek yetkinlikte araştırmacıların mevcut 
olmayışı yeterince düşündürücüdür. Bunun yanı sıra özellikle Batı müziği akade-
misyenleri arasında harmoniai, tonoi, topos, tropos, musica recta, musica ficta, modus, 
tonus, echoi, eschemata, confinalis gibi terim ve konular ile Aristoksenus, Aristides 
Quintillianus, Boethius, Guido, Odo, Bryennius, Heinrich Glarean, Zarlino, Rame-
au gibi teorisyenlerin eserleri üzerinde analitik, eleştirel veya karşılaştırmalı türde 
çalışmalara ilgi gösterenlerin hemen hiç olmayışının büyük bir eksiklik ve sorun 
teşkil ettiği de açıktır. Bu büyük boşluk, uluslararası alana Türkiye’den yapılabile-
cek müzikolojik katkıların neredeyse hiç mertebesinde kalmasına yol açmakta ve 
doğal olarak da “Anadolu müziği” anlayışına içerik sağlanması noktasında büyük 
eksikliklerin mevcudiyetlerini korumasına sebep olmaktadır.

Türkiye’de konservatuvar anlayışının “orkestraya çalgıcı yetiştirmek” anlayışıyla 
temellendirilmesi yanında konservatuvarlar bünyesinde gelişkin bir bilimsel ve 
müzikolojik zeminin –günümüzde bile– gereği gibi oluşturulamamış olması, be-
lirtilen sorunların başlıca sebebi olarak görülmelidir. “İcra öncelikli” bu yapılandı-
rılış, müzikolojinin gelişimi önünde önemli bir engel oluşturmaya günümüzde de 
devam etmektedir. Müzikoloji alanında eğitimden icraya, teoriden analize, çok çe-
şitli boyutlarda gerçekleştirilen araştırmalara rağmen mevcut programların etkili 
bir değerlendirilmesi yapılamadığı gibi; değiştirilmesi yönünde de somut adımlar 
atılamadığı bir gerçektir. Bu yönüyle köklü bir zihniyet değişikliğine ihtiyaç bulun-
duğu gayet açıktır.

Bir başka büyük sorun da müzikoloji ve etnomüzikoloji alanlarında dünyada sür-
dürülen tartışmalara yeterli ilgi ve katkının gösterilememesiyle ilgilidir. Türkiye’de 
müzikoloji eğitimi veren yaklaşık elli program bulunmasına rağmen takip edilen 
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programların büyük yetersizlikler içinde olduğu; derinlik ve eleştiriden yoksun, 
“demode” bir müzikoloji anlayışına hizmet eder vaziyette olunduğu bir başka ger-
çektir. Oysa “Anadolu müziği” alanının kapsam ve içeriğinin gelişmesi, her şeyden 
önce müzikoloji ve etnomüzikoloji disiplinleri içinde üretilecek bilgiye bağlıdır. Be-
lirtilen sorun ve boşlukların giderilememesi hâlinin Anadolu müziği anlayışının 
dünya ölçeğinde bir disiplin hâline gelmesi önündeki en büyük engel olacağının 
altını çizmek gerekir.

Bir başka büyük eksiklik, Anadolu müziği anlayışına müzikoloji ve etnomüzikoloji 
disiplinleri içinde “ilgili” bulunduğu tüm bileşenler üzerinden içerik sağlayabilecek 
konu ve alanlara gereken önemin verilmemesidir. Yukarıda sayılan tarihsel, kültü-
rel ve sistematik boyutlara sahip konu, kavram ve alanlar konusunda Türkiye’de 
uzman nitelikte araştırmacı ve akademisyenler yetiştirilmesi önünde büyük boş-
luklar bulunduğu hatırlandığında bu durumun şimdiye değin üretilmiş bilgilerin 
önemli bir kısmından “haberdar” olunması seviyesinde bile eksiklikler içinde olun-
duğunu en somut hâliyle gösterdiği açıktır.

Sonuç

Müzikolojik ve etnomüzikolojik boyutları ve irtibatlı olduğu tüm bileşenleriy-
le Anadolu müziğinin bir “alan” olarak mevcudiyeti meselesi somut bir olgudur. 
Ancak böyle bir alanın “bilimsel” bir “araştırma alanı” hâline gelebilmesinin, 
Türkiye’de müzikoloji ve etnomüzikoloji disiplinlerine dönük eğitim veren veya 
araştırmalarıyla içerik temin eden yerli ve yabancı akademisyen, araştırmacı ve 
uzmanların bilinçli, düzenli ve istikrarlı çalışmalarıyla mümkün olabileceği bir 
gerçektir. Bu durum, Anadolu müziği kapsamında değerlendirilmesi gereken tüm 
bileşenler hakkında gerek dünya ölçeğindeki bilginin öğrenilmesi, arşivlenmesi ve 
eksiksiz şekilde bilinmesine ek olarak; araştırmacıların özendirilmesini ve teşvik 
edilmesini sağlayacak somut program, proje ve desteklere ihtiyaç göstermektedir. 
Mesele bu yönüyle ülke bilim politikaları ve bu politikalar içinde müzikoloji ve et-
nomüzikoloji disiplinlerine verilen yer ve önemle de doğrudan bağlantılıdır. Mev-
cut durumda Anadolu müziği tüm somutluğuna rağmen hâlen özverili ve tutkulu 
bazı araştırmacı ve akademisyenlerin ilgi ve uğraş alanı olmak dışında, bilimsel an-
lamda bir “disiplin hâline gelme” anlayışının bütünüyle uzağındadır. Bu somut tes-
pit; Türkiye’de temel bir Anadolu müziği anlayışı geliştirilmeden ne mevcut eğitim 
programlarının ne de uluslararası “kayıtsızlık”ların olumlu yönde değişim geçirme 
imkânı bulunmadığını açık bir şekilde gösterir. ◊ 
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EK 1
Tablo 4. Akdeniz’den Asya’ya Tanbur ve Ud Tipli Çalgı Adları Arasındaki
Benzerliklere Dair Sınıflandırma
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ÖZET

Toplumlar, toplumsallaşmaya başladığı günden bu yana kurdukları yaşam tarzını ve dü-
zenini, aktarımlara dayalı olarak oluşturdukları kurumları ve ürünleri sözlü ve yazılı or-
tamlarla ortaya koymuşlardır. Sözlü ve yazılı aktarımlar kültürel değerlerin, bir anlamda 
geleneğin sürekliliğini sağlar. Mitolojiler, masallar, destanlar, kahramanların hikâyeleri, 
şiirler ve sözlü müziklerle kuşaktan kuşağa aktarılan gelenek, kültürel bellek oluşturur. 
Bireylerin ve toplumların yaşadıkları “geçmiş”, “şimdi” ve bunlara dayalı olarak yaşaya-
cakları “gelecek” onların var olma biçimlerini ve kültürel yapılarını belirler. Öğrenilmiş ya 
da yaşanmışlıkların bilgilerini depolama, tutma ve hatırlama yetisi olan “bellek” işlevsel 
olduğunda sürecin devamlılığı mümkün olur.

Bütün topluluklar sözlü miraslarını ve yaşantılarındaki kabul ve redleri aktaracak destan 
anlatıcı, ozan, âşık şaman, bahşı, meddah vb. icracılar oluşturmuşlardır. Bunlar aracılığıyla 
sözlü kültür ürünlerinin halka ulaştırılması, sosyal ilişkilerin güçlenmesini sağlamaktadır. 
Sözlü kültür ürünleri, kültürel dokuda var olan unsurları, toplumu bir arada tutan değer-
leri anlamaya olanak yaratan eylemler ve anlatılar bütünüdür.

Bu çalışmada, kültürün kuşaktan kuşağa aktarımında kültürel yapı içinde çağlar boyun-
ca varlık gösteren “ozan”ın nasıl bir işlev üstlenmiş olduğu, ortaya koydukları ürünlerden 
yola çıkarak anlamlandırılmaya çalışılmıştır. Ürünler, kültürel yapının çok geniş kapsamlı 
olması nedeniyle ana başlıklar altında ele alınmıştır. Her ana başlık tek başına ayrı bir in-
celeme konusu olacak kapsamda olduğundan, işleve vurgu yapan örneklerle yetinilmiştir. 
Ulaşılan bilgiler ışığında, “ozan”lık kurumunun toplumsal yapı içinde konumlanmasına 
yön verebilmek amaçlanmıştır. Elde edilen bulgular, ozanın sosyalleşmenin merkezinde 
konumlandığını ve toplumun özünü açığa çıkaran, oluşturduğu kültürel bellekle süreklili-
ği sağlayan bir işlev üstlendiğini göstermiştir.

Anahtar Kelimeler: İşlevsellik, sözlü kültür, ozan, kültürel bellek. 
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ABSTRACT

Since the beginning of the socialization process, societies have established lifestyles, order, 
and institutions together with artifacts that they have created based on social communi-
cation deriving from oral and written environments. Oral and written transmission en-
sures the continuity of cultural values, or in other words, the tradition. The tradition that 
is transferred from generation to generation through myths, tales, epics, stories of heroes, 
poems, and oral music create cultural memory. The “past”, the “present” that individuals 
and societies live in and the “future” that they will live based on determining their way of 
existence and cultural structures. The continuity of the process becomes possible when the 
“memory”, which has the ability to store, retain and remember the information of learned 
or experiences, is functional.

All communities created performers that are called epic narrators, poets, minstrel sha-
mans, bahshis, meddahs, etc., where they will convey their oral heritage and the accept-
ance and rejection in their lives. Through these, the delivery of oral cultural products to the 
public ensures the strengthening of social relations. Oral cultural products are the whole 
of actions and narratives that make it possible to understand the elements that exist in the 
cultural fabric and the values that hold the society together.

In this study, it has been tried to explain what kind of a function the “minstrel”, who has 
existed throughout the ages in the cultural structure, has undertaken in the transfer of 
culture from generation to generation, based on the products they have produced. The 
products are discussed under the main titles due to the wide scope of the cultural structure. 
As each main title is within the scope of being a separate study on its own, this study will 
be contented with examples emphasizing the function. In the light of the information ob-
tained, it is aimed to give direction to the positioning of the institution of “minstrel”, within 
the social structure. The findings show that the poet is located in the center of socialization 
and reveals the essence of the society, and that it undertakes a function that provides con-
tinuity with the cultural memory it has created.

Keywords: Functionality, oral culture, minstrel, cultural memory.
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1. GİRİŞ

Kültürün malzemesi insanın yaşamı ve insanın ortaya koyduğu gerçekliklerdir. Bu 
gerçekliklere bakıldığında insanın yapıp etmeleri, istekleri, hissettikleri, tepkileri 
aracılığıyla ortaya koyduğu değerleri, nasıl düşündüğü ve bunları yaşam içinde na-
sıl bir düzen içinde kullandığının ipuçları elde edilir.

Kültür, doğuştan başlayarak bilinçli ya da bilinçsiz edindiğimiz, içimize sindirdiği-
miz, özümsediğimiz bilgilerin tümüdür. Bu bilgiler dış dünyaya, davranışlarla ve 
yapılan araç gereçle yansır. Bu bilgilerin ışığında insanların davranışları yorum-
lanır, yorumlandıktan sonra da ona göre bir davranış şekli oluşturulur (Erdener, 
1982).

McGregor, kültürü tanımlamaktan ziyade kavram olarak açıklamaya çalışmıştır. 
Ona göre kültür bir ürün değil, bir süreç içinde devam eden bir eylemdir. Eylem 
ve katılımla çağdaş dünyanın yeniden yorumlanması demektir (McGregor, 1990, s. 
20-21). Yaşam içinde, amaçlarımız doğrultusunda şekillendirdiğimiz kültür, işleyiş 
sürecinde bizi şekillendirir. Bu süreç bir anlamda yaşamı anlamlandırma sürecidir 
diyebiliriz. Gramsci bunu bireysellikten toplumsallığa şu ifadeleri ile taşımaktadır:

Yeni bir kültür yaratmak sadece bir kişinin bireysel buluşları demek değildir. Aynı 
zamanda ve özellikle eleştirel yaklaşımla, yaşamımızda var olan gerçeklerin içine 
girilmesi, onların “toplumsallaştırılması” demektir... Çağımızdaki ölçü, yapıcı, ör-
gütleyici ve ikna edici olarak yaşam pratiğine aktif olarak katılmaktır (McGregor, 
1990, s. 88).

Wells, bireyin yaşamı süresince içinde bulunduğu toplumda kuşaklar arası akta-
rılan bilgiler, beceriler, inançlar ve bütünleşmiş davranış örüntülerinin kültürü 
oluşturduğunu belirtirken; kültürün içgüdüsel ya da genetik koşullanmaya bağlı 
olmadığına, her bir kültürel “nitelik” ya da “öğe”nin kendi bağlamı içinde anlaşıl-
ması gerektiğine vurgu yapar. Kültür, toplumsal grup tarafından kendini ve dün-
yayı anladığı biçimde ortaya koyulan, miras olarak alınan ve yorumlanan ürünler 
bütünüdür. Kültürün belirgin özelliklerinden birisi Gramsci’nin kendi ifadeleri ile 
şöyledir: Topluluk yaşamı olmaksızın kültür söz konusu olamaz. Kendi kültürümü-
zün bütün öğelerini yalnızca ve yalnızca aynı topluluğun öteki üyeleri olan kişilerle 
birlikte sosyal bir grup oluşturarak yaşadığımız için elde ederiz. Topluluk olarak, 
önceki kuşaklardan bize aktarılan gelenekleri koruyor, onlardan öğrendiklerimize 
kendi küçük katkımızı ekliyoruz. Bir kültür, günlük yaşamında onu uygulayacak 
bir toplum olmaksızın düşünülemez (Wells, 1984, s. 45).

Kültürün daha pek çok farklı tanımı yapılmıştır. Bu tanımlarda bir toplumun ya-
şam biçiminin, maddi ve manevi değerlerinin, dilinin, dininin “o toplumun” kültü-
rünü oluşturduğu ve bunların her toplumda kendine özgü olduğu görüşünde bulu-
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şulduğu görülmektedir. Burada kültürün bir topluluğun özgün durumu olduğu ve 
grubun kimliğini oluşturduğu vurgusunu yapmak yerinde olacaktır. Bu özgünlük 
de tarihsel süreç içinde evrim geçirir. Bu durum, kültürün sürekliliğini kuşaktan 
kuşağa aktarma yoluyla sağlamasından kaynaklanmaktadır. Sözlü ve yazılı akta-
rımlar süreklilik gösteren bir olgu olmasını sağlar. 

Literatür tarama ile yapılan bu betimsel çalışmada, kültürün kuşaktan kuşağa akta-
rımında kültürel yapı içinde çağlar boyunca varlık gösteren “ozan”ın nasıl bir işlev 
üstlenmiş olduğu, ortaya koydukları ürünlerden yola çıkarak anlamlandırılmaya 
çalışılmıştır. Her ana başlık, hatta alt başlıklar tek başına ayrı bir inceleme konusu 
olacak kapsamdadır. Kültürel yapıda işlevsellik çerçevesini çizebilme amacı ve ça-
bası, ele alınan ürünlerin işleve vurgu yapan sınırlı sayıda örneklerden oluşmasını 
gerektirmiştir. Örneklerin edebî analizi ayrıca incelenmesi gereken bir başka çalış-
ma konusu olduğundan tematik tespitlerle yetinilmiştir. Ulaşılan bilgiler ışığında, 
elde edilen bulgularla “ozanlık kurumu”nun toplumsal yapı içinde konumlanması-
na yön verebilmek de bu çalışmanın amaçları arasındadır.

1.1. Gelenek

Toplumların aktarımlara dayalı olarak oluşturdukları alışılmış inançları ve sosyal 
yaşam örnekleri, o toplumun geleneklerini oluşturmaktadır. Gelenek, genellikle 
belli bir yolu izleme, belli bir çerçevede davranma ya da daha önceden ortaya ko-
yulmuş ve süreklilik kazanan olguyu devam ettirme olarak anlaşılır. Bunun yanı 
sıra örf, âdet, töre anlamında da kullanılır. “Gelenek” sözcüğü “bir toplumda, bir 
toplulukta eskiden kalmış olmaları dolayısıyla saygın tutulup kuşaktan kuşağa ile-
tilen, yaptırım gücü olan kültürel kalıntılar, alışkanlıklar, bilgi, töre ve davranışlar, 
an’ane” şeklinde anlamlandırılır (TDK, 2005, s. 741). Orhan Hançerlioğlu Toplumbi-
lim Sözlüğü’nde “gelenek” kelimesini Osmanlıcadaki an’ane kelimesi ile karşılar ve 
geleneği şöyle açıklar: “Geçmişten gelerek bir toplumun üyelerini birbirine bağla-
yan kökleşmiş alışkanlıklar” (2007, s. 150).

Genel olarak geçmişten bugüne devam edegelen kültürel unsurların bütününü 
ifade eden gelenek, tarihi kesin olarak bilinemeyen bir olgudur. Shils, bu olgunun 
anonim olmasının onun bir gelenek olup olmaması konusunda hiçbir belirleyicilik 
oluşturmadığı görüşündedir. Ona göre kesin ölçüt, insan eylemlerinin düşünce ve 
hayal gücü aracılığıyla oluşturulması ve bir kuşaktan diğerine aktarılmış olması-
dır. Gelenek, yani nesilden nesle aktarılan şey; maddi nesneleri, her türlü şey hak-
kındaki inançları, kişi ve olayların görüntülerini, uygulamaları ve kurumları içerir; 
ancak ekolojik ve fiziksel zorunlulukların ürünlerini içermez. İnsan eylemlerinden 
oluşan uygulamalar ve kurumlar söz konusu olduğunda gelenek, aktarılan belirli 
somut eylemler değildir; çünkü eylem, gerçekleştirildikten sonra varlığı sona eren 
bir durumdur. Bunların aktarılabilir kısımları, ima ettikleri veya sundukları eylem-
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lerin kalıpları veya görüntüleri ve bu örüntülerin yeniden canlandırılmasını gerek-
tiren, tavsiye eden, düzenleyen, izin veren veya yasaklayan inançlardır. Gelenekten 
bahsedildiğinde, temsilcileri veya koruyucuları olan şeylere gönderme yapılmak-
tadır (Shils, 1981, s. 12). Gelenek, bir anlamda, birlik ve beraberlik tercihlerini oluş-
turan kültürel bağlardır. Tarihsellik, doğasında vardır. Geleneği kimlik, bütünleş-
me ve katılım bilinci ile oluşan ilkeler güçlü kılar ve insanlarda toplumsal bilinç 
oluşur. Bu kazanımlar, toplumların kuşaktan kuşağa aktardığı kültürel sermayedir. 
Bu yüzden gelenek, toplumsal ilişkilerde kendiliğinden, belirsiz ve derinden bir is-
tikrar ve güven sağlar. Meşrulaştırılma ihtiyacı yoktur. İnsanlar; farkına varmadan 
uyduğu kutsallıklar ve üstünlükler atfettiği yasalara, sembollere, mitolojilere, ritü-
ellere sahip olduğu için güçlüdür.

Geleneğin en önemli, en güçlü ve en eski meşruiyet kaynağı olan mitolojiler, ma-
sallar, destanlar, kahramanların hikâyeleri ile yapılan çeşitli törenler, özellikle de 
cenaze ve kurban törenleri; doğuştan itibaren insanlara geçmiş ve geleceğe yönelik 
ortak bir duygu ve düşünce birliği oluşturmak konusunda çok etkili araçlardır (Çe-
tin, 2005, s. 154-155). Düşünce birliği, oluşmuş olan bir “öz”ün çevresinde biçimlen-
miş “ortak kimlik” olarak değerlendirilebilir. Ortak bir coğrafyada, ortak idealler et-
rafında toplanmış, ortak tarihe ve ortak geleceğe yönelik birliktelikle oluşan kültür 
o toplumun “kültürel kimliği”ni oluşturur. “Bizlik” duygusunu yaratan bir olgudur. 
Birey kimliğini bütün içindeki rolü ile kazanır, toplum da bu bireylerin birlikteliği 
ile var olur. “Ortak duygu”, ortak/kolektif kimliğin oluşmasına dayanak olan bil-
gidir. Bu bilginin “normatif” ve “formatif” işlevi vardır. “Normatif” metinler, “bil-
geliğin” yöntemi olan “ne yapmalıyız?” sorusunun yanıtını arar; “formatif” metin-
ler (mitler, kahramanlık türküleri, soy ağaçları vb.) ise “biz kimiz?” sorusuna yanıt 
veren ritüellerin tekrarlanmasıyla ortak eylem motivasyonu sağlarlar (Assmann, 
2015, s. 151). Geleneğin oluşturulması ve unutulmaması için yapılan tekrarlamalar 
ve hatırlamalar sayesinde ortaya çıkan bellek, aynı zamanda o toplumun belirleyi-
ciliği ve aidiyeti açısından önem arz etmektedir. Kodların ve simgelerin grup üyeleri 
tarafından tanınması ve anlamlandırılması ile aidiyet olgusu açığa çıkar. Bu durum 
“ortak bellek”, “paylaşılan deneyim”, “toplumsal kimlik” veya “tarihsel süreklilik” 
olarak anlamlandırılabilir. Bireylerin ve toplumların yaşadıkları “geçmiş”, “şimdi” 
ve bunlara dayalı olarak yaşayacakları “gelecek”, onların var olma biçimlerini ve 
kültürel yapılarını belirler. Öğrenilmiş ya da yaşanmışlıkların bilgilerini depolama, 
tutma ve hatırlama yetisi olan “bellek” işlevsel olduğu zaman sürecin devamlılığı 
sağlanır. Grup üyeleriyle birlikte geçirilen zamanda deneyimlerle oluşturulan anı-
ları “hatırlama” kolektiftir. Hatırlanan şeyin ne olduğu önceliklidir. Kolektif bellek, 
kültürel belleğin yolunu açan bir kapı gibi görülebilir. Kültürel kimliğin tekrarla-
ma yoluyla canlı tutulması ve kuşaklar arası aktarımla sürekli kılınması kültürel 
bellek olarak tanımlanmaktadır (Akın, 2018, s. 104). Bellek, toplumların ortak mi-
rası olarak görülen unsurları geçmişten “şimdi”ye, “şimdi”yi yarına taşır. Bireyin 
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sosyalleşmesinde ve büyük geleneklerin yeniden üretilip yayılmasında önemli bir 
rol üstlenir. Bilgi, tasarım, inanç, hayat tarzı, dünya görüşü, davranış kalıpları ve 
maddi olmayan kültürün nesilden nesle aktarılması kültür ve geleneğin ilişkilendi-
ği durum olarak konumlanır. Aktarım kanalları da sözlü ve yazılı kültürdür.

1.2. Sözlü Kültür ve Sözlü Tarih ilişkisi

İletişimin en temel aracı olan sözlü kültür, “bir milletin hayatında, fertlerin sözlü 
ve yazılı geleneklerinde yer alan kabulleriyle, müştereklik gücüne erişen ve mil-
li kimliği oluşturan maddî ve manevî faaliyetlerin bütünüdür” (Yıldırım, 1998, s. 
38). Kültürün aktarımında önemli bir sorumluluk üstlenmektedir ve “ezberleme”, 
“bellekte saklama”, “dönüştürme”, “kalıplaştırma”, “hatırlama” gibi yaratma ve 
yaşatma süreçlerini gerektirir (Oğuz, 2003, s. 32).  Sözlü kültürde bilgi ve bilgiyi 
yayma, tek bir insanın istediği anda istediği kadar dile getirmesi ile gerçekleşir. Bu 
bilgi, toplumsal yaşam sürecinde o bireyde oluşan birikimin ürünüdür. Aktarım 
sonucunda ortak bilinç ve ortak kültür oluşturmada önemli bir işlev yerine gelmiş 
olur. Bütün topluluklar sözlü miraslarını ve yaşantılarındaki kabul ve redleri ak-
taracak destan anlatıcı, ozan, âşık şaman, bahşı, meddah vb. icracılar oluşturmuş-
lardır. Sözlü kültür ürünlerinin, halka ulaştırılmasıyla sosyal ilişkilerin güçlenmesi 
sağlanmaktadır (Kardaş, 2012, s. 200-201). Çağa tanıklık edilmiş olması söz konu-
sudur. Kültürel dokuda var olan unsurları, toplumu bir arada tutan değerleri anla-
maya olanak yaratan eylemler ve anlatılar bütünüdür. Etkileşim yüz yüze temasın 
olduğu durumlarda daha etkindir.

Sözel iletişimin temeli öncelikle konuşmaya dayalıdır, konuşma dili de iletişimin 
ses dünyasını oluşturur. Yazı, konuşmayı tamamlayıcı bir rol üstlenir. Yazıdan ha-
bersiz birincil sözlü kültürde yaşayan insanların çoğu oldukça bilgedir. Bilgeliğe 
ulaşma; yaşam içinde dinleme, tekrarlama, atasözlerine hâkim olma ve bunları ye-
niden düzenleyebilme, kalıplaşmış deyişlerle yeni deyişler oluşturma, ortak geç-
mişi sahiplenme uygulamalarıyla gerçekleşebilir (Ong, 2014, s. 17-22). Bu uygula-
malar güçlü bir bellek ve belleğin anımsamasını kolaylaştıracak unsurlarla sonuca 
ulaşabilecektir. Kelimelerin dizilişi ve aralarındaki uyum, tekrarlar, kelimelerin ve 
cümlenin ritmi, kalıpsal ifadeler ve atasözleri, bunların ritüelleştirilmesi ya da sem-
bolleştirilmesi anımsamayı güçlendirecek unsurlardır. Sözlü söylemde konuşmacı; 
sesinin özelliği, yüz ifadeleri ve el kol hareketiyle bağlam oluşturur. Sözcüklerin fo-
netik özellikleri sözel iletişimde hayat bulur; konuşmacının sesinden canlılık, heye-
can, sakinlik, kızgınlık gibi duygu durumlarını tespit edebilme olanağı vardır. Yazılı 
söylemde anlam dilin kendisinde yoğunlaşırken, sözlü söylemde anlam bağlamdan 
doğar. Ong, sözlü kültür yoluyla ifade edilmeye çalışılan bir konunun kalıplaşma-
mış ve belleğe seslenmeyen bir yolla ifadesinin sadece zaman kaybına yol açacağı-
nı, aksi takdirde ifadenin kaybolup gideceğini belirtir. “Sözlü kültürlerde toplumun 
ortak malı olan hazır kalıplar ve yoğun biçimlendirmeler, yazılı kültürde yazının 
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üstlendiği görevlerden bazılarını görürler, elbette deneyimlerin zihinsel düzenle-
nişi, düşüncenin tarzını da belirler” (2014, s. 51) diyen Ong, sözlü kültür ürünlerinin 
hafızalarda kalmasını sağlayan en önemli faktörlerin kalıp ifadeler olduğunu be-
lirtir. Kalıp ifadelerin yanı sıra müzik de belleğe yerleştirmede etkin bir rol üstlenir. 
Kalıp ifadeler destan, efsane, masal, atasözü, fıkra, deyim, tekerleme, türkü, ninni, 
ağıt, mâni gibi halk edebiyatı ürünlerinde kendine yer bulur ve bu ürünleri biçim-
ler. Sözlü gelenekte yaşayan bu ürünler tarih bilimine önemli katkılar sağlayabi-
lir. Z. V. Togan, “Kendisinin yahut başkalarının başından geçenleri manzum veya 
mensur hikâyeler tarzında nakledenlerin rivayetleri tarihlere menba olan haberle-
rin en eski şeklidir” (1981, s. 38-39) demekle tarih biliminin destan, efsane, atasözü, 
ağıt, türkü ve fıkralardan faydalandığını vurgular. Savaşlar ve göçler sonucunda 
oluşmuş destanlar, acı izler bırakmış ölümlerin dile geldiği ağıtlar, günlük sosyal 
ve siyasi yaşamı anlatan türküler yaşamın doğal sürecinde oluşan ürünlerdir. Tarih 
biliminin yaşanmış geçmişi konu edinmekle kalmayıp aktarma ve kaydetme yo-
luyla edinilen bilgilerin değerlendirme ve yorumlamalarla açıklamalar yapması, 
“bilimsel” olma özelliğini kazandırmaktadır. Kısaca tarih, yazı öncesi ve sonrasında 
yaşananların bilimidir denebilir. Yazılı kaynakların az ya da yetersiz olduğu ya da 
güvenilirliğinden kuşku duyulduğu durumlarda sözlü tarih tamamlayıcı ve etkin 
bir işlev üstlenmesinin yanı sıra olaylara farklı pencerelerden bakabilme ve tarihçi-
nin yanlı olma olasılığını da dikkate almayı sağlayabilir. “Sözlü tarih, tarihin kabul 
edilmiş mitlerini ve baskın yargılarını yeniden değerlendirme, tarihin toplumsal 
anlamını kökten dönüştürme aracıdır. İnsanlara tarihlerini kendi sözleriyle geri ve-
rir. Onlara geçmişi verirken geleceği kurmak için de yol gösterir” (Akt., Ersoy, 2004, 
s. 106). İlber Ortaylı’ya göre kamuoyu arasındaki dedikodular, meddah hikâyeleri, 
kıssahanların anlattıkları menkıbeler, halk şairlerinin destanları gibi yazılı belgeler 
dışında kalan ürünler de toplumun bazı kesimlerinin yaşam biçimlerini anlamaya 
katkı sağlayabilir (2000, s. 38). Sözlü tarihte temel ilke, birincil kaynaklardan elde 
edilen bilgilerle bugünü daha iyi anlamak ve geleceği yönlendirmek için geçmişi 
anlamlandırma sürecinde tamamlayıcı bir rol üstlenmektir. Toplumları etkileyen 
olaylar, şiir ve sözlü müziği de içeren sözlü gelenek yoluyla kamlar ve baksılar tara-
fından dile getirilmiştir. Bu sanatçılar bir anlamda toplumun ortak hafızası olmuş, 
tarihi kayda geçirme işlevi üstlenmişlerdir (Azar, 2007, s. 21).

1.3. Sözlü Gelenekte Ozan

Sözlü edebiyat döneminde doğaçlama söyleyen ve kültürel dinamizmin temel un-
surları arasında yerini alan ozanların oluşturduğu gelenek zaman içinde güçlenmiş 
ve göç yoluyla diğer coğrafyalara aktarılmış, o coğrafyalarda yer alan komşu kültür-
lerde de benzer geleneklerin oluşmasına örnek teşkil etmiş ya da katkı sağlamıştır. 

Bunun, Orta Asya merkezli Horasan-Türkistan coğrafyasından göç yoluyla Avru-
pa’ya taşınması ya da orada bulunan benzer geleneklerin güçlenmesine yardımcı 
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olduğuna dair bilinen ilk örnekleri Attila döneminde verilmiştir. Attila’yla birlikte 
bulundukları coğrafyadan göç ya da İpek Yolu aracılığıyla Avrupa içlerine kadar 
gelen ozanlar, o kültürlerde ozan tipi şiir söyleme geleneğinin oluşmasında etkili 
olmuşlardır. 

Karadeniz’in kuzeyinden Avrupa içlerine taşınan bu gelenek, bir başka yoldan da 
Türkiye ve Balkanlara ulaşmıştır. Orta Asya merkezli yurtlarından batı yönünde 
göç eden Oğuz grubunun bir bölümü Hazar’ın batısında, bugünkü büyük Azerbay-
can coğrafyasında yurt tutmuş; bir bölümü de Karadeniz’in güneyinden Balkan-
lara kadar uzanan coğrafyayı vatanlaştırmıştır. Dolayısıyla, kültürel doku içinde 
önemli bir yeri olan ozanlık geleneğini de bu coğrafyaya taşımışlardır. 6. yüzyıldan 
sonra Anadolu’ya göçler, Doğu ve Orta Anadolu bölgesinin Selçuklular tarafından 
fethi, 11. yüzyılın sonlarında Konya’nın başkent olması, İslamiyet’in yayılması gibi 
oluşumlarla ozanlık geleneğinde yeni yapılanmalar oluşmuştur. Ozanlık geleneği, 
Türkiye sahasında kendini özellikle 13. yüzyıldan itibaren hissettirmeye başlamış, 
fakat kültürel değişim ve benzeri sebeplerle ad değiştirmiş, “âşık” terimi çevresinde 
özde ozanlık geleneğinin devamı kabul edilen bir geleneğin ortaya çıkmasını sağla-
mıştır (Akt., Yakıcı, 2007, s. 41). Bu gelenek “âşıklık geleneği” başlığında anlamlan-
dırılmaktadır. Geleneğin adı değişmiş olsa da “ozan” kavramı yer yer kullanılmaya 
devam etmiştir. İslamiyet’in 9. yüzyıl (Tatarlar) ve 10. yüzyılda (Orta Asya) kabu-
lünden sonra Ahmet Yesevî, bozkırdaki Türkler arasında ozan baksı gibi dolaşarak 
Türkçe hikmet şiirleriyle neredeyse Türklerin tamamının İslamiyet’i benimsemesi-
ni sağlamıştır. Yesevî ozan ve baksılar için âşık ifadesini kullanmıştır. Onun “âşık” 
ifadesi “Tanrıya, Tanrısal yaratmalara ve Tanrının gücüne ve güzelliğine âşık” gibi 
mistik bir anlam taşımaktadır (Çobanoğlu, 2021). 11. ve 12. yüzyılda Yesevî çevre-
sinde biçimlenen tekke âşıklığı oluşmuştur. Bugün bu hâlâ devam etmekte olup 
Alevî Bektaşî ocaklarında âşık ve zâkir olarak karşımıza çıkmaktadır.

Ozan sözcüğü, tanımlamanın ötesinde bir içeriğe sahip olması nedeniyle “kavram” 
çerçevesinde değerlendirilmelidir. İçeriğinin zengin olması nedeniyle, bu kavramın 
açıklamalarında tam bir uzlaşma sağlanamamıştır. Ozan, Türk tarihinin başlangı-
cından beri var olmuştur. Bu halk sanatçılarına çeşitli Türk kavimleri ayrı ayrı isim-
ler vermişlerdir. Altay Türkleri “kam”, Kırgızlar “baksı, bathşı”, Yakutlar “oyun”, 
Tonguzlar “şaman”, Oğuz Türkleri “ozan”, Hakas Türkleri ise “tahpahcı/taxpaxçı” 
demişlerdir. Ahundov’a göre Oğuzlarda ve Selçuklular döneminde “ozan” sözcüğü 
kullanılıyordu. Ozanların Azerbaycan’da 14. yüzyılda kopuz olarak anılan saplı çal-
gısına da ozan adı verilmişti. Sonraki zamanlarda terim “çok söyleyen”le eş anlamlı 
olarak kullanılmıştır (Akt., Reinhard, 2019, s. 21). Dede Korkut Destanı’nda ozan; 
destan yaratıcısı, destan anlatan, kopuzla çalıp söyleyendir. Düğünlere, dernekle-
re davet edilir. İnsanları yücelten veya kötüleyen türküler söyler; ilden ile, beyden 
beye gezer; ona bahşiş olarak kaftan, altın, at verilir. O, halkın akıl vericisi ve bilici-
sidir (Başgöz, 2000, s. 129).
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Ozanlar ilk zamanlarda büyücü, oyuncu, hekim, şarkıcı ve çalgıcı görevlerini üst-
lenmişler; sonraları şiirin hem ezgisini hem sözünü hem de çalgıyı anlatır olmuşlar-
dır. Daha sonra, “kopuzlarıyla şiirler söyleyen halk şairi” anlamında kullanılmaya 
başlanmıştır. Beylerin ve komutanların şanını, onlarla ilgili söylenceleri, yenilgi-
leri, destanları doğaçlama olarak sözlü ezgilerle anlatmışlardır. Bir zafer sonunda 
düzenlenen şölenler ile ölenlerin ardından düzenlenen “yuğ”larda halk sanatçıları 
gibi görev almışlardır. Türkü ve güzellemeleri ile halkı eğlendiren, koçaklamaları 
ile askeri coşturan, “yuğ”larda halkın içindeki acıyı dile getiren ozan halk içinde ve 
“devlet katında” her zaman itibar görmüştür. Hekimlik ve büyücülük yapmaları 
onların yarı kutsal sayılmalarında rol oynamıştır (Heziyeva, 2010, s. 82; Reinhard, 
2019, s. 24; Artun, 2001, s. 18).

13. yüzyıl itibarı ile başlayan “ozan” terimi yerine “âşık” terimi kullanımı 16. yüzyıl 
itibarı ile yaygınlık kazanmaya başlasa da “ozan” kelimesi hem Selçuklular hem de 
Osmanlılar dönemindeki kaynaklarda görülmektedir. Erman Artun, ozanlık gele-
neğinden âşıklık geleneğine geçişi kısaca şöyle özetler: “Türk kültürü, yeni yurt edi-
nilen Anadolu’da yeni bir küresel kimlik kazanıp şekillenirken edebiyat da yeniden 
yapılanmaya başlamıştır. Milli öze bağlı epik şiirler yazan ozanın yerini, İslamî öze 
bağlı lirik şiirler yazan âşık almıştır” (2012, s. 1). Âşıklar 16. yüzyıldan itibaren bazen 
sazla, bazen sözle bazen de hem saz hem sözle yaşadıkları toplumun sosyal konula-
rını dile getiren toplumun sözcüsü, bir anlamda sesli gazete olmuştur. (Çobanoğlu, 
2000, s. 314; Kaplan, 2020, s. 14).

Anadolu’da âşık ve ozan, söze dayalı müzikli anlatım olgusunu yetiştikleri kültürel 
ortama göre biçimlemiş; birbirlerinden beslenerek kendi geleneğini oluşturmuş-
tur. Bu bağlamda geleneği tek bir biçimde açıklamaya çalışmak; kahvehaneler, ab-
dallar, Alevî-Bektaşî geleneği, yeniçeri âşıkları, tekke ve tasavvuf, kadın âşıklar gibi 
geniş bir yelpazede işlev gören âşıklık olgusunun eksik anlatılmasına neden olacak-
tır. Her bir işleyişi kendi içinde oluşturan etmenleri ile birlikte anlamaya çalışmak 
gerekmektedir. Her birinde ortak olan en temel unsur, söze dayalı müzikle anlatı-
ma eşlik eden kopuz, çöğür ve bağlama çalgılarıyla kültürün aktarılması işlevini 
üstlenmiş olmasıdır. 

1.4. Ozanın İşlevselliği

Tarihsel süreç içinde ozan; kültürel yapı içinde toplumun inançsal değerlerini, ya-
şamlarını etkileyen olayları, kültürel kimliklerini belirleyen unsurları sözlü kültür 
geleneğinde kalıp ifadelerle şiir ve destanlarla aktararak sürekliliği sağlama ve kül-
türel belleği oluşturma işlevi üstlenmiştir. Bu işlevler temel olarak dört başlık altın-
da toplanabilir: İnançsal ve mitolojik unsurlar, tarihe tanıklık, taşlama ve öğütle-
melerle kültürel değerleri yönlendirme, doğa ve çevresel koşullarla günlük yaşamı 
ilişkilendirme.
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2. OZANIN SÖZLÜ KÜLTÜR AKTARIMINDA İNANÇSAL  
VE MİTOLOJİK UNSURLAR

İnançlar, toplumun sosyokültürel yapısı ile etik kurallarını, aynı zamanda sosyal 
ortamını ve toplumu düzenleyen bir sistemdir denebilir. Türkler tarihleri boyunca 
birçok farklı din veya inanç sisteminden etkilenmiştir. Bunlardan başlıcaları; Gök 
Tanrı inancı, tabiat kültleri, atalar kültü, Şamanizm, Budizm, Zerdüştlük, Mani dini, 
Hıristiyanlık ve Museviliktir. Anadolu coğrafyası, Orta Asya göçü ve Anadolu’daki 
birçok uygarlığın din ve inanç sistemlerinin buluştuğu yer olmuştur. Bu coğrafya-
da oluşan Türk halk kültürü, günlük hayatın uygulama ve değer yargılarıyla yeni 
bir içerik ve nitelik kazanmıştır. İslamiyet öncesi hayvan kültü, atalar kültü, tabiat 
kültü, Gök Tanrı kültü ve şamanlık gibi inançlar yeni inanç örgüsünde devam et-
miştir (Şenesen, 2011, s. 209-210).

2.1. Hayvan Kültü

Eski çağlardan bu yana hayvanlar insan yaşamında çok önemli rol oynamışlardır. 
Gündelik hayatta etinden, sütünden, yününden, derisinden ve gücünden yararla-
nılmış; tanrılara kurban olarak sunulmuş, sihir ve büyü pratiklerinde kullanılmış-
lardır. Bazı hayvanların üstün güçleri olduğu inancı, evrilerek zamanla hayvanla-
rın ilahlaştırılmasına ve inançsal bağlamda kültsel sembol haline gelmesine ortam 
hazırlamıştır (Demirdağ, 2017, s. 1). Türkler, hayatlarında önemli bir yere sahip olan 
hayvanlara kutsal anlamlar yüklemiş ve bu doğrultuda yaşantılarında hayvanlarla 
birtakım bağlar oluşturmaya çalışmıştır. Hayvan motifini şiirlerinde konu ettikleri 
gibi müzikte kullandıkları çalgılara da yansıtmışlardır. Çalgılarda hayvan materya-
li ve resimlerini kullanmışlar; çalgı yapımlarında hayvan figürlerine, ezgilerde ve 
ritmik yapıda hayvan seslerinin taklidine yer vermişlerdir.[1] 

Türk inanç sisteminde at, turna, deve, koyun, geyik, kurt, ayı, kartal, şahin, güver-
cin gibi hayvanlar kutsal sayılmıştır.[2]  Çalışmanın amacı çerçevesinde, ozanın söz-
lü aktarımlarına yansıyan bazı hayvanlardan örneklere aşağıda kısaca yer veril-
mektedir.

2.1.1. Geyik motifi

Geyik, ana ve dişi geyik olarak tasavvur edilen bir ilahe veya dişi ruhtur. Şaman 
törenlerinde suretine bürünülen hayvan-atalardan biridir. Beyaz geyik gökle, al ve 
kahverengi geyikler yer altı unsurlarıyla ilgilidir. Türk mitolojisinde peşinden ko-
şan avcıyı ölüme (yer altına) götüren geyikleri anlatan efsaneler vardır (Ögel, 1998, 

[1] Geniş bilgi için bkz. Göher Vural, F. (2020), Orta Asya ve Sibirya Türk müziğinde hayvan üslubu, Konya: Kömen 
Yayınları.

[2] Geniş bilgi için bkz. Mollaibrahimoğlu, Ç. (2008) Anadolu halk kültüründe hayvanlar etrafında oluşan inanç ve 
pratikler, (Yüksek Lisans Tezi). Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. 
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s. 29-40). Folklor taramalarında, Göktürk ve Uygurların kurttan türeyiş efsanele-
ri gibi geyik de türeyiş unsuru olarak karşımıza çıkmaktadır. Geyik aynı zamanda 
kutsal ve iyilik getiren bir hayvan olarak kabul edilir ve avlanmasının çoğu zaman 
uğursuzluk getireceğine inanılmaktadır. Bu anlamda, “Alageyik”, “Erzincan Efsa-
nesi”, “Yavru Ceylan”, “Battal Gazi Destanı” gibi birçok efsaneye ve türkülere konu 
olmuştur. “Geyik Avı” türküsü, geyik avlarken kayada kalıp can veren avcının hikâ-
yesini dile getirmektedir. (Karadavut ve Yeşildal, 2007, s. 103-105).

Sabahtan da kalktım geyik avına 
Geyik çekti bizi kendi dağına 
Tövbeler tövbesi geyik avına 
Siz gidin avcılar kaldım kayada (Esen, 1986, s. 159-160)

Tahtacılarda da geyik kutsal bir hayvan olarak kabul edilip ve geyik avı günah sayıl-
mıştır. Geyik avlayan kişinin büyük felaketlere uğrayacağına inanılmaktadır. Ha-
tayî’den alınan aşağıdaki nefes, geyik şekline girmiş bir veli olan geyiği avlayanla-
rın felakete uğrayacağı inancının bir ifadesidir (Karadavut ve Yeşildal, 2007, s. 106).

Sana derim sana geyik erenler
Bize sevda sana dalga verenler
Dilerim Mevlâ’dan onmaz vuranlar
Kaçma benden kaçma avcı değilim (Ocak, 2003, s. 217)

2.1.2. Turna motifi

Türklerin İslamiyet öncesi inançları ve İslami rivayetlerle oluşan kültürel değer-
lerde mistik bağlamda anlam yüklenen kuşlardan biri de turnadır. Mitolojik ve 
folklorik incelemeler; Eski Türkçede “turunya”, Kıpçakça ve Osmanlıcada “turna”; 
Özbekçe, Azerice ve Türkmencede “durna”, Yakutçada “turuya”, Kırgız ve Özbek 
Türkçesinde “turna”, Tatar Türkçesinde “torma”, Türkmen Türkçesinde “durna” ve 
Uygur Türkçesinde “turna” adıyla karşımıza çıkan (Pınar K., 2018, s. 113) turna ku-
şunun Türk kültüründeki inançsal tarihinin oldukça eskiye dayandığı ve yaygın-
lığını günümüzde de Türk insanının, kiliminde, oyasında, sosyal yaşantısında ve 
birçok Türk halk ürününde, ayrıca türkülerde, şiirlerde ve halk hikâyelerinde ko-
ruduğunu göstermektedir.

Göçmen bir kuş olması, haberleşme aracı gibi görülmesi ve dolaylı sırdaş olmasının 
yanı sıra “turna bedenine girme” gibi İslam tasavvuf geleneği içerisinde “don değiş-
tirme” motifi, “turna” motifiyle beraber kullanılarak Ahmed Yesevî ve Hacı Bektaş 
Velî menkıbelerinde de karşımıza çıkmaktadır.

Keskinli mahallî sanatçı Hacı Taşan (1930-1983), “Allı Turnam” türküsünde turna-
larla eşe dosta selam gönderir. 
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Allı turnam bizim ele varırsan
Şeker söyle kaymak söyle bal söyle
Eğer bizi sual eden olursa
Boynu bükük benzi soluk yâr söyle

Anadolu insanı turnayla dertleşir.

Turnam gider olsan bizim ellere
Vezir Ardahan’dan göçtü diyesin
Karşı geldi kızılbaşın hanları
Çıldır’da da döğüş oldu diyesin (Hayalî)

Turnanın Gök Tanrı’yı temsil ettiği varsayılmış ve ona kutsal bir kimlik yüklen-
miştir. Aynı kutsal kimlik İslam tasavvuf geleneği içerisinde de sürdürülmüştür. 
Ahmet Yesevî turnaya dönüşebilmektedir. Turna, aynı zamanda Alevî ve Bektaşî 
kültüründe de çok önemlidir. Hz. Ali’yi temsil eder. 

Cemin önemli bir unsuru olan semahlardaki hareketlerin her birinin ayrı ve özel 
bir anlamı bulunmaktadır. “Turna Semahı” ise, turnanın uçuşunu çağrıştırır. Tur-
naların gökyüzündeki hareketlerini yansıtan figürlerle semah dönen, döndük-
çe yükselen canlar Hakla buluşurlar. “Turna Semahı” bu buluşmayı anlatır. Sesi 
Ali’ye benzetilen turna; kuzeyden güneye, güneyden kuzeye göç ederken Anadolu 
insanından selam götürür, onlardan da selam getirir. 

Kim gördü deryada balık izini,
Eğildi öptü Kanber’in gözünü,
Turnalardan işittim avazını,
Turnalar Ali’mi görmediniz mi? (Pir Sultan Abdal) (Aktaş, 2003, s. 2)

Şah Hataî de turnanın sesini Hz. Ali’nin sesine benzeterek ona ilahi bir kimlik yükler.

Turnaya vermiş sesini
İmamlara çeker yasını
Hem önünce devesini
Yeden Mürtaza Ali’dir (Öztelli, 2012, s. 105)

2.1.3. At motifi

Türk kültüründe at, destanlardan başlayarak Türk edebiyatının hemen hemen her 
alanında yer alır. Orhun yazıtlarında Manas ve atı Ak Boz, Köroğlu Destanı’nda ise 
Köroğlu ve atı Kır’at birlikte anılır. 

Semetey Destanı (özgün metin)

Alkınıp atı alçaktayt
Ak tulpardınizibi?            

Türkiye Türkçesi

Atın çok atılganmış (hızlıymış)
Ak atın devamı mı? 
(Useev, 2017, s. 55)           
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Atın Türk kültüründeki yeri hakkında gök, rüzgâr, toprak ve su kökenli efsaneler 
doğmuştur. Türk mitolojisinde şamanı kutsal güçlerin yanına götüren, gökyüzün-
de ve yeryüzünde tanrıların yanında bulunan at ölümün ve sezginin sembolüdür. 
Dünya ve cennet arasındaki yoldur. İnsanı cennete ulaştıracak yolu at bilmektedir. 
Bu atlardan biri de şamanın atı ile aynı adı taşıyan Köroğlu’nun atı Kır’at’tır. Sezgisi 
ile onu korur, tehlikelerden uçar gibi kaçırır (Seyidoğlu, 1996, s. 53-55).

Bütün Köroğlu anlatmalarında Kır’at, suda uzun süre kalabilen, dayanıklı gerek 
balçıkta gerekse kayalık alanda her türlü zor koşullarda ayağına en küçük zede al-
mayan yiğit bir attır. Köroğlu’nun atı, halk hafızasında hem sudan çıkan atlar hem 
uçan atlar hem de ölmezliğe kavuşan atların bütün özelliklerine sahip görmekte-
dir. Köroğlu, atının yeteneklerine şu dörtlükte yer vermektedir:

Canım Kırat, gözüm Kırat
Uçar çekilir gidersin
Çift yanında çifte kanat
Açar çekilir gidersin (Çufadar, 2019, s.  221)

Yazılı ve sözlü anlatılarda ab-ı hayat içtikleri için ölümsüz olduklarına inanılan at-
lar vardır. Battal Gazi’nin atı, Köroğlu’nun Kır’at’ı, Şah İsmail’in Kamer Tay’ı bun-
lardandır. Hz. Ali’nin atı Düldül’ün de hâlâ savaşta olduğu inancı vardır (Mollaib-
rahimoğlu, 2008, s. 8).

Alevî nefeslerinde de Hz. Ali ve Düldül birlikte anılır.

Huda kân emrinde, “kaf” ile “nun”da
Bunu bilmek gerek çarh-ı gerdünde
Zülfikar elinde, Düldül altında
Cesareti Murtaza’ya verdiler (Atalay, 1991, s. 139)

Anadolu kültüründe de seymen ve kırat özdeşleşmiştir. Bozlaklarda, ağıtlarda ve 
zeybeklerde örnekleri görülebilmektedir (Akın, 2020, s. 73-75).

Kırat Bozlağı (Ankara)

Gezdir ağam kıratı gezdir
Kıratın alnına maşallah yazdır
Ağam kıratın nalını düzdür
Davran atım davran sivriye davran
Garibiz kıratım ne arayan var ne soran

Akşam oldu kırat yemez yemini
Çaktım zikkesini gever gemini

Beypazarı mesken oldu elimiz
Kurtbeli’den aşar doğru yolumuz (Güray ve Karadeniz, 2019, s. 84)
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Sözlü aktarımlarla yaşama katılmış olan kırat, türkülerde de yer alarak sürekliliği 
sağlamıştır.

İlimon Ektim Taşa
İlimonum kalburda (ilimon yâr aman)

(…)

Kıratı pek zorlama (ilimon yâr aman)
Düşürür kalgır da (vay vay) (Akt., Akın, 2020, s. 75)

2.1.4. Güvercin motifi

Güvercin, insanlık tarihi boyunca çok farklı sembollere girmiştir. Altay ve Saha 
Türklerinin efsanelerinde, yeryüzünün hâkimi Tengiz Han zamanında Tengri Ül-
gen, Nama’ya tufan olacağını ve bir gemi yapmasını söyler. Tufanın bitip bitmedi-
ğini anlamak için, Nama gemiden bir güvercin yollar. Güvercin gagasında bir dal 
parçası ile geri döner, böylece karanın bulunduğu anlaşılır. Sibirya Türkleri masal-
larında insanın hayvan ile evlenmesi motifleri bulunmaktadır. Özbekistan ölüm 
adetlerinde can, insan bedeninden güvercin, kelebek ya da pervane böceği şeklinde 
çıkmaktadır. Ebu Müslim ölünce bir güvercin olup uçar gider. Dede Korkut Kita-
bı’nda Deli Dumrul, Azrail’i öldürmeye kalkar. Azrail bir güvercin donuna girip 
kaçar. Hünkâr Hacı Bektaş Veli Anadolu’ya yolculuğunu güvercin donunda yapar 
ve Karacahöyük’e güvercin donunda varır (Yılmaz ve Boz, 2012, s. 48).

Hünkâr Hacı Bektaş Veli’nin Sulucakarahöyük’e güvercin donunda gelmesi, Abdal 
Musa’nın şiirinde şu şekilde dile gelmektedir:

Güvercin donuyla Urûm’a uçan
İmamlar evinün kapusun açan
Cümle evliyalar üstünden geçer
Var mıdır hiçbir er Ali’den gayrı 
(…)

Bir başka şiirde aynı konu şöyle işlenmiştir: 

Ali oldum Âdem oldum bahâne
Güvercin donunda geldim cihâne (Yılmaz, 2012, s. 47)

Tatar Türklerinin şiirlerinde güvercin, özellikle bir çift güvercin daima aşkın ve ba-
rışın simgesidir. Fehim-i Kadim Divanı’nda “kebuter” ve “hamam” adı ile bahsedi-
len güvercin, eski zamanların iletişim aracı olarak geçmektedir. 

Nedim’in şiirlerinde gönül, bazen güvercin yavrusu gibi titremekte, bazen ise bir 
güvercin kadar korumasız ve ürkek olarak tanımlanmaktadır. Halk inanışına göre 
güvercinler kutsaldır. Bir güvercin avcılar tarafından vurulduğu zaman, pervane 
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gibi havada döner ve boynunu kıbleye dönerek düşer. Güvercin avlamanın zarar 
vereceği, şiirlere ve mânilere yansımaktadır.

Dere dibine durdum
Dokuz güvercin vurdum 
Altıpatları kurdum
Kendim yârimi vurdum (Yılmaz vd. 2012, s. 81-82)

Anadolu inançlarındaki anlamların yansımaları türkülerde görülmektedir. “Gü-
vercinim Süt Beyaz” (Niğde), “Güvercin Vurdum Kalkmaz” (Urfa), “Güvercin 
Vurdum Kalkmaz” (Elâzığ), “Güvercinin Uçar Uçar Yorulmaz” (İzmir/Kemalpa-
şa), “Güvercinin Beyazı” (Erzincan), “Ak Güvercin Olaydım” (Deliorman/Bulga-
ristan), “Güvercin Uçuverdi” (Ankara), “Çift Beyaz Güvercin Olsam” (Erzurum) 
isimli türküler örnek olarak gösterilebilir (Doğan, 2013, s. 88).

2.1.5. Kartal kültü

“Türk mitolojisinde kartal; güneşi, gücü ve kudreti simgeler. Özellikle Göktürk ve 
Uygur devirlerinde kartal ve diğer avcı kuşlar hükümdar ya da beylerin timsali, ko-
ruyucu ruhun ve adaletin simgesi olmuştur… Dede Korkut kitabında kartal, kaya-
larda yuva tutan ve Tanrı’ya yakın uçan kuş diye tanıtılır.” 

Kap kayalar başında yuva tutan
Kadir ulu Tanrı’ya yakın uçan
(…)
Cümle kuşlar sultanı çal-kara-kuş (Mirzaoğlu, 2005, s. 44)

2.2. Ağaç Kültü

Türk mitolojisinde ağaç kültü, yaratılışın ana motifidir. Tanrı, insanla dokuz dallı 
ağacın altında buluşmuştur. Ağaç, Tanrı ile insan arasında önemli bir araçtır. Tan-
rı, hakanları genellikle ağaç yoluyla gönderir. Ağaç Tanrı’nın sembolü, hakan da 
onun temsilcisidir. Dede Korkut’ta yer alan kutsal ağaç motifine örnek:

Kalarda koparda yerim gün kopaç
Karanğu dün içre yol azsam, umum Allah!
Kaba alem götüren Hanımız Bayındır Han!
Atam adın sorar olsan, kaba ağaç
Anam adın der isen Kağan Arslan!
Beni adım sorar isen, Uruz oğlu Basat’tır!

Dede Korkut’ta “kaba” kutsalı simgelemektedir. Kutsal olan, sığınılan yeri/şeyi işa-
ret eder. Türk mitolojisinde zorda kalanlar “kaba ağacın” gölgesine sığınmaktadır-
lar (Ergun, 1998, s. 2-9).
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Hacı Bektaş Velî’nin Makâlât’ında, inanç sisteminde yer alan “marifet” müminle-
rin gönlünde olan bir ağaca benzetilmiştir.

“Ve hem dünyede ağaçlar vardur kim başı göğdedür dibi yirdedür. Pes Ma’rıfat 
dahı ağaç gibidür; dibi yirdedür. Pes Ma’rıfat dahı ağaç gibüdür; dibi mü’min-
lerün gönlindedür, başı göğden daha yukarudur” (Akt., Gürsoy, 2012, s. 48).

Yunus Emre’nin dizelerinde ağaç, tasavvuf edebiyatında insanın olgunlaşması an-
lamına vurgu yapmaktadır (Tatçı, 2009, s. 61):

Âşık olmayan âdemi
Benzer yemişsiz ağaca
Ağaç yemiş vermeyince
Budağı eğilmez imiş

Türk inanç sisteminde çam, meşe, kayın, kavak ağacı, ardıç, dağ selvisi, dut, söğüt, 
gürgen, elma gibi ağaçlar kutsal sayılmıştır.[3] Saz yapımında kayın, dut gibi kutsal 
ağaçlar kullanılır. Halk kültüründe kutsallık anlamı yüklenen ağaçlara bez bağla-
ma ve ağaç dibindeki yatırlara dileklerde bulunma gibi pratikler de yer almaktadır. 

Ağaçla söyleşmek, ona bir kişilik verip konuşturmak Türk halk şiirinde sıkça rastla-
nan bir durumdur. 17. yüzyılda yaşamış olan Karacoğlan’ın ağaç üzerine söylemiş 
olduğu şiirler bunun en güzel örneklerindendir (Mirzaoğlu, 2005, s. 43).

Yağmur yağar meşeye
Yağar da ıslanuruk
İki can bir olunca
Dağlara yaslanuruk
(…)
Evlerinin önü söğüt
Atalardan almış öğüt
Yârinden ayrılan yiğit
Sılasına döner gelir    

Emrah insan vücudundaki damarları 360 dallı bir ağaca benzetmiştir.

Üç yüz altmış dallı ağacı gördüm
Söyle bu ağacın adı necedir (Sakaoğlu, 1987, s. 115).

Yazın da kışın da yaprağını dökmemesi nedeniyle çam ağacı ölümsüzlüğü sembo-
lize edip kutsal sayılmakta ve yaşamın içinde şiirlerde, mânilerde kendine yer bul-
maktadır (Memiş, 2020, s. 87).

[3] Geniş bilgi için bkz. Ergun, P. (2004) Türk kültüründe ağaç kültü, Ankara: Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı 
Yayınları, s.195-244.     
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Bebeğin beşiği çamdan
Yuvarlandı düştü damdan
(…)
Aşağıdan acı poyraz acılar
Yukarıda kuru çamlar gıcılar

Kayın ağacı Türk mitolojisinde kimi zaman şans getiren, kimi zaman kötülükler-
den koruyan bir ağaçtır. Yer yer bu vurguyu yapmasa da türkülerde yer almaktadır. 
Sözlü aktarımlarla yaşamın içinde varlık gösterdiğinin göstergesi olarak değerlen-
dirilebilir.

Çaldağ’ın kayınları
Ne kalındır belleri
Kaçakları vurmuşlar
Yaşasın elleri (Memiş, 2020, s. 104)

Kavak, göğe en yakın ve en çok uzanan ağaç olduğu için yaşam içinde özel bir anla-
mı olduğunu türkülerde şiirlerde hissettirmektedir (Ögel, 2014, s. 601-611).

Bu kavak meşe kavak
Dalların döşe kavak
Yâr dibinde uyumuş
Sen binler yaşa kavak

Türk mitolojisinde kutsal sayılan ağaçlar özellikle meyvesiz, tek başına ve uzun 
ağaçlardır. Yer yer bu vurguyu yapan türkülere rastlanmaktadır.

Hiç ulu kavakta (anam) meyve biter mi?
Oğulsuz evlerde (anam) tütün tüter mi?
Çağırın anamı (anam) gele yanıma (TRT, Repertuar No 1811)

Servi ağacı da çam ağacı gibi yeşil kalması nedeniyle ebediyetin sembolü iken aynı 
zamanda uzun olması nedeniyle ataların ruhlarını göğe ulaştırma aracı olarak kut-
sallaştırılır. Bu yönüyle mezarlıklarda ve mezar taşlarında servi ağacı görülmekte-
dir. Edebiyatımızda da sevgiliyi sembolize ederek sevgiliyi kutsamaktadır (Şahbaz, 
2018, s. 356).

Yol boyu servi dolu
Çaya gider bir kolu
Dün bir güzeli gördüm
Yâre benzerdi boyu (Memiş, 2020, s. 113)

İğde ağaçlarının özellikle evlerin bahçelerine dikilmek suretiyle âdeta bir koruyucu 
gibi kötülük ve nazarların eve erişmeden yok edilmesine yardımcı olacağı inancı-
nın izleri görülmektedir.
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Evlerinin önü iğde dalları
İğde dalı boynun eğmiş Hakk’a yalvarı (Memiş, 2020, s. 107)

2.3. Gök Tanrı Kültü

Orta Asya kavimlerinde Güneş, Ay, yıldızlar ve çeşitli doğa olayları kutsaldır. Yakut 
masallarında büyük kahramanları Güneş ve Ay korur. Altay Türkleri ve Müslüman 
Türkler Mişerler arasında Güneş’le yemin etme uygulamaları vardır. Altay Türkle-
rinde Güneş ana, Ay da atadır. Güneş’i yerde ateş temsil eder. Şamanik inanışta 
kötü ruhlar, Güneş ve Ay ile savaşırlar. Eğer yenik düşerlerse Güneş ve Ay tutul-
ması gerçekleşir. Altay Türkleri, kötü ruhlardan kurtarmak için gürültülerin kötü 
ruhları korkutacağı inancıyla bağırıp çağırırlar, davul çalarlar. Yıldızlardan (Venüs) 
Zühre Yıldızı (Çoban Yıldızı, Çolpan, Solbon, Seher yıldızı) kutsanır. Abakan Türk-
lerinin ilahilerinde Solbon yıldızı tanrı sayılır (Gömeç, 2003, s. 88; İnan, 1995, s. 29). 

“Gök kültü aşkın olanı, ebediliği ve Tengri’nin makamını oluşturması nedeniy-
le kutsal kabul edilmiştir. Güneş, Ay ve yıldızlar karanlığı kovanlardır ve gök 
kubbenin çadırındadırlar” (Kıyak, 2010).

Türkülerde şiirlerde gökyüzüne sevgi ve saygının yansımalarını görürüz.

Yıllar var ki yorgunum ben
Gökyüzüne vurgunum ben (Ali Asker)

Bir bak şu göğe umut doludur
Bulandı kana zulüm yoludur (Hasret Gültekin)

Direksiz kubbeyi denke vuranı
Yeri göğü çekip tartanı söyle
Gel haber ver gökyüzüne ereni
Dünyanın ucuna yeteni söyle (Kırşehirli Âşık Said) (Melikoğlu, 2012, s. 74, 77)

Melekler ve huriler gökte bulunur:

Yavru şahin bir kekliği soraklar
Dövünce çıkası göksu yelekler
Cennette huriler gökte melekler
Mahlukat sevinir kul bayram eder (Neşet Ertaş)

Daimi’yim der ki mümin sadıklar
Hüseyin aşkıyla bağrı yanıklar
Gökteki melekler suda balıklar
Göller feryat eder matem ayında (Âşık Daimî)

İslami anlayışta Allah’ın gökte olduğuna inanılır.
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Kanda idim fikrederim
Göğe bakıp şükrederim
Dost benim gönlüm evinde
Tenim içinde can imiş (Yunus Emre) (Melikoğlu, 2012, s. 84)

Göğün kutsallığı türkülerimizde de işlenmiştir:

Gökyüzünde üç ışık var dolaşır
Ay güneşten güneş aydan bölüşür
İnsanoğlu üç amaca çalışır
Biri servet biri kudret biri yurt (Âşık Mahsunî Şerif)

Halil Kâbe’yi yapınca
İslam dinine tapınca
Gökten Muhammet kopunca
Nur âleme dolu geldi (Pir Sultan Abdal) (Melikoğlu, 2012, s. 94)

Eski inanç sisteminde Ay ve Yıldızlar da gece Tanrı’nın gönderdiği ışığı indirirler 
(Kalafat, http://www.yasarkalafat.info).

Durmadım dermana gittim piyade
Bugünkü ahvalim dünden ziyade
Yalvarırım yıldızlara aya da
Vücutta mikrobum kanda mı bilmem (Hodlu Noksani)

Kuytu karanlıkların sessizliğinde
Bir efsane anlatır duran her yıldız
Geceyi gündüze dönen hâlinle
En büyük aşkımı buldum ben Ünye (Hüseyin Özdil)

Güneş, ay ve yıldız sembollerini paralar üzerinde, kitabelerde, sancak ve bayrak 
üzerinde de görüyoruz. 

Coşkun akan ırmağıyla
Böyle diyar bulunur mu
Ay yıldızlı bayrağıyla
Böyle diyar bulunur mu (Hüseyin Karatürk) (Melikoğlu, 2020, s. 106)

2.4. Bitki Kültü

Buğday, arpa, pirinç gibi tahıllar; elma, arpa, üzüm, nar, iğde, soğan, sarımsak, ayva 
gibi meyveler kutsal sayılmıştır.

Elma, mitolojide kutsal sayılan bir meyvedir. Âdem ile Havva, Allah’ın emrine kar-
şı gelerek yasak olan elmayı yemişler ve ölümlü olmuşlardır. Türk destan, hikâye, 
masal ve türkülerde genellikle neslin sürekliliğini sağlayan mucizevi özelliğiyle 
karşımıza çıkar.
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Al almayı daldan al
Daldan alma elden al 
Duydum gelin olisin
Ben ölem de ondan al 

Al almanın dördünü
Sev yiğidin merdini
Seversen bir güzel sev
Çekme çirkin derdini

Alma aldım budaktan
Yâri öptüm dudaktan
A gız seni alaydım
İndirmezdim kucaktan

Mitolojide, aşkın meyvesi olarak bilinen nar; bereketin, verimliliğin, doğurganlı-
ğın bir sembolüdür. Çiçeği ve taneleri “Cennet meyvesi” olarak kabul edilmiştir. 
Anadolu’da yeni gelinin evine nar taneleri serpilerek evliliğin devamlı ve bereketli, 
ailenin zengin, çocukların da uzun ömürlü olacağına inanılır.

Nar ağacı narsız olmaz
Benim gönlüm yârsız olmaz

Nar ağacı narsız olur mu
Yiğit olan gülüm yârsız olur mu (Mirzaoğlu, 2005, s. 49)

En çekinilen meyveli ağaçların başında incir ağacı gelmektedir. Günümüzde kul-
lanımı devam eden “Ocağında incir ağacı bitsin” sözünden de yola çıkarak incir; 
yıkılmış, virane, terk edilmiş ocakları akla getirmektedir. Bu nedenle de evlerden 
uzak yerlerde varlığını sürdürmektedir (Aça, 2008, s. 255).

Hastane önünde incir ağacı (annem ağacı)
Doktor bulamadı bana ilâcı (annem ilâcı)
Baştabip geliyor zehirden acı (annem vay acı) (TRT Repertuvar No: 20)

Yazın da kışın da yapraklarını ve canlılığını muhafaza eden zeytin ağacı da türkü-
lerde yer almaktadır. Aynı zamanda barışı simgeler.

Zeytin yaprağı yeşil (aman bir yâr elinden)
Altında kahve pişir (yandım bir yâr elinden)
Beni sana vermezler (aman bir yâr elinden)
Aklın başına devşir (oy nerelere gidem elinden) (TRT Repertuvar No: 2618)

Ozanın sözlü aktarımlarında kalıp sözlerle, tekrarlamalarla, ezberleme ve hatırlat-
malarla “kültürel bellek” oluşturduğu; mitolojik unsurların ise türkülerde mitolojik 
vurguyu yapmasa da yer aldığı görülmektedir. Bu unsurlar, toplumun ve bireylerin 
yaşantısında kültürel olgu olarak varlık göstermektedirler.
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3. OZANIN TARİH BİLDİRME VE TARİHE TANIKLIK İŞLEVİ

Ozanlar gerek tarih bildirerek gerekse tarih bildirmeden kendi yaşamlarını ve top-
lumu yakından ilgilendiren, sosyal yaşamı etkileyen olayları şiirler, destanlar ve 
ağıtlarla aktararak kültürel bellek oluşturmaya katkı sağlamışlardır.

3.1. Tarih Bildirme

Ozanlar, divan edebiyatındaki ebced harfleri ile “tarih düşürme” geleneğinin etki-
siyle, önemli günleri ve olayları anlatırken tarih belirterek “tarih bildirme” gelene-
ğini oluşturmuşlardır. Kıtlık, yangın, sel felaketi, salgın hastalık vb. toplumu yakın-
dan ilgilendiren sosyal hayatla ilgili olayların tarihleri ve kendi doğum tarihlerini 
şiirlerinde işlemişlerdir. 

Kul Hüseyin, ilk dizesi

Sene bin yüz doksan yedi yazıldım

biçiminde olan şiirinde 1782’de dünyaya geldiğini;

Âşık Kâmili,

Sene bin iki yüz kırk dokuz oldu
Bu insanlar pek tamaha geldiler
Bir ihrak erişti şehr-i Zile’ye
İşiten ehl-i dil cümle geldiler

biçiminde olan şiirinde meşhur Zile yangınını, 

Sezai de,

Zile fukarası hâlleri hey can
Dinlersen eyleriz muhtasar beyan
Sene doksan bire yakın kalınca
Şiddet-i şitadan hâlleri yaman

biçiminde olan şiiri ile Anadolu’yu kasıp kavuran kıtlığı dile ve tele dökmüştür 
(Yardımcı, 2004, s. 150-161 Akt., Karadeniz, 2020, s. 20).  

Âşık Selimi’nin 1841 yılında olan Girit ayaklanması üzerine yazdığı destanda tarih 
bildirme şu şekilde işlenmiştir:

Çok şükür bir nizam verdi Girit’e
Fethine yazmışlar nice ceride
Sene bin iki yüz elli yedide
Selimi söyledi böyle destanı (Öztelli, 1976, s. 311)
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3.2. Tarihe Tanıklık

12. ve 13. yüzyıllardan itibaren Osmanlı Devleti’nde gelişmeye devam eden askerî 
ve siyasi merkezlerde, büyük kervan yolları üzerinde kurulan kasabalar ve bura-
larda inşa edilen medreseler, tekkeler ve diğer kültür kurumlarında, asker ocakları 
çevresinde belli bir kültür hareketi oluşup yaygınlaşmıştır. Âşık edebiyatı, İslami 
kültür dairesine girdikten sonra din dışı karakter kazanan ozan-baksı geleneği ve 
yeniçeri ocaklarının kurulmasından sonra ordu şairi olarak ortaya çıkan Bektaşî 
tarikatı mensuplarının ve diğer tekke mensuplarının şiirleriyle şekillenmiş ve ba-
ğımsız bir edebiyat olmuştur. Yeniçeriliğin kuruluşuyla yeniçeri ocakları Hacı Bek-
taş Veli Tekkesi’ne bağlanmıştır (Artun, 2001, s. 33-34). Yeniçerilerin yaşadıkları 
tarihsel olayları müzik aracılığıyla insanlarla paylaşma geleneği, yeniçeri ocağının 
kapanmasından sonra “semaî kahveleri” yapısı içinde özel bir “âşıklar (semaî) sını-
fı”nın ortaya çıkmasına ortam hazırlamıştır. 

Yeniçeri âşıkların sayısı, özellikle “Garp Ocağı” denilen ve Afrika ile Osmanlı Devle-
ti arasındaki kültürel bağlantıyı sağlayan idari-askerî yapı kurulduktan sonra daha 
da artmıştır. Cezayir, Tunus ve Trablusgarp eyaletlerindeki askerî birlikler Osmanlı 
Devleti tarafından “Garp Ocakları” olarak adlandırılmıştır. Osmanlı ordu teşkila-
tında önemli yeri olan “yeniçeriler” de bu birlikler arasında yer almışlardır. Garp 
Ocakları’ndaki “yeniçeriler”; şehrin korunmasında, vergilerin devlet adına toplan-
masında, ayaklanmaların bastırılmasında ve olası tehlikelere karşı ülkeyi koru-
makta görev almışlardır. Yazılı tarihte yer almayan pek çok bilgi, yeniçeri âşıkların 
sazı ve sözü ile günümüze aktarılmıştır (Güray, 2019). Yeniçeri âşıkların şiirlerinin 
büyük bir bölümünü destanlar oluşturmaktadır. Destanlarda savaşların, bozgun-
ların bıraktığı izler realist çizgide anlatılır. Katıldıkları savaşları yer, tarih belirterek, 
kumandan ve kahramanların isimleri ve özellikleri ile anlatırlar. Osmanlı İmpara-
torluğu’nun sınırları, Cezayir ve Tunus sahilleri, fetihler ve yenilgiler bu şiirlerde 
bulunabilir. Fantastik öğelerden uzak bir anlatım kullanırlar (Artun, 2001, s. 78). 
Bu nedenle bu âşıklar “tarih aktarıcısı” ya da “vakanüvis” olarak değerlendirilebilir.

3.2.1. Destanlarla tanıklık

Destanların tarihe ve değerlere tanıklık etmeleri, yazı öncesi çağlarda oluşmuş ve 
gelişmiştir. Yaradılış ve dönüşümlere, tanrılara ve olağanüstü varlıklara, toplumun 
geçmiş yaşantılarına ilişkin bilgiler verir. Âşık tarzı şiir geleneğinde bir olayın, du-
rumun, nazım türü ile sunulmasıdır. “Geçirdiği uzun tarihî süreç içerisinde Türk 
destancılık geleneği epik, lirik, didaktik, satirik farklı mevzuları ele alsa da özün-
de muhafaza ettiği tahkiye, nazmın armonisi, müzikal icra gibi özellikleri sayesin-
de kesintisiz bir şekilde günümüze taşınmıştır” (Güzel, 2020, s. 1091). Destanlar, 
toplumun tarihi ve değerleri hakkında önemli ipuçları sunar. Özkul Çobanoğlu’na 
göre (2000, s. 313) “âşık destanlarında geniş toplum kesimlerinin benimseyip sür-
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dürdüğü değerlerin yeni örnek vakalar etrafında işlenilerek topluma geri dönmesi 
ve bu yolla da söz konusu değerlerin daha da yaygınlaşıp güçlenmesi esastır”.

Bazı destan isimleri şunlardır: “Bafra’ya Düşen Aziz Uçak Şehitlerine”, “Tavşan 
Dağları’nı Mateme Boğan Kanlı Hadise Kahpece Vurulan İki Kardeşin Destanı”, 
“Kuyucak’ta Kocası Tarafından Vicdansızca Öldürülen Talihsiz Melek”, “Konyalı 
Al Duvaklı Gelinin Destanı”, “Şanlı Ordumuzun Zafer Destanı”, “Alan Köyü’nde 
18 Yerinden Bıçakla Vurularak Para İçin Öldürülen İrfan Ordusunun Aziz Şehidi 
Yedek Öğretmen Eyşen Gürsoy”, “Türk Jetleri Kıbrıs Semalarında”, “Ankara’da Öl-
dürülen Eski Amasya Milletvekili Faruk Çöl’ün Destanı”, “Oku da İbret Al”, “Dev-
rimizin Genç Şairlerinden İbrahim Alkaç ve Yusuf Değirmenci’nin Kaleminden 
Saraycık’ta Oğlu Askerde İken Gelinine Tecavüz Eden Canavar Babanın Destanı”, 
“Külhanbey, Tulumbacı Destanları”, “Ahiret Sözleri ve Ana Baba Öğütleri” (Gü-
zel, 2020, s. 1096) “68/78 Kuşağı Destanı”, “Çanakkale Destanı”. Destan isimlerinde 
onaylanan ve reddedilen değerlere vurgu yapıldığı görülmektedir.

Âşık Ahmet Abacı’nın didaktik nitelikte “Ahiret Sözleri ve Ana Baba Öğütleri” des-
tanından iki dörtlük:

Büyük küçük gelin dinlen sözümü
Namahrem deyimi ama yüzünü
Ölüp elbet yumacaksın gözünü
O zaman sivali soracak Allah 

(…)

Dutalım oruç kılalım namaz
Babayı döğen cennet bulamaz
Ehlibeyiti seven mahrum olamaz
Bazı insana onları gösterir Allah (Abacı, 1959)

Âşık Rıza Çulha, 1959 yılında Merzifon’da meydana gelen şiddetli yağışları ve bu-
nunla gelen felaketi “Yağmur, Dolu ve Sel Felaketi” adıyla destanlaştırmıştır. On 
üç dörtlük hacmindeki destan, doğal afet esnasında yaşananları ve afetin verdiği 
zararları konu edinmektedir. 

Dinleyin yine bir acı sözüm var
Bu nasıl felaket aman Allah’ım
Gece gündüz hep işim ahuzar
Bu nasıl felaket aman Allah’ım

(…)

Hep hayret ettik havadan düşen buza
Söyleyen Morami köyünden Âşık Rıza
Dinleyin bir büyük nasihat size
Bu nasıl felaket aman Allah’ım (Çulha, 1959)
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Âşık Yusuf Özcan’ın 13 dörtlükten oluşan “Çanakkale Destanı”ndan üç dörtlük:

Milletim tarihe mührünü vurdu
Hilâlin halesi Çanakkale’de
Ordumuz tabyada namaza durdu
Her devrin şulesi Çanakkale’de

(…)

Sardılar körfezi Coni Rum Anzak
Her taraf kan barut dört taraf tuzak
Gelişler yakın ya dönüşü uzak
Yurdun meşalesi Çanakkale’de

(…)

Şüheda mekânı gönül sultanım
Evim barkım candan aziz vatanım
Her taşına feda olsun Özcan’ım
Gözümün elası Çanakkale’de (Kaplani, 2020, s. 6)

Âşık Ali Gürbüz’ün Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 50. yılı nedeniyle 19 
dörtlükten oluşan destanından birkaç dörtlük:

Kararlı Samsun’a çıktın
Nasıl unuturuz Atam
Saltanatı kökten yıktın
Nasıl unuturuz Atam

(…)

Dünyaya duyurdun adın
Eşit oldu erkek kadın
Gerçek mürşit ilim dedin
Nasıl unuturuz Atam

(…)

İlan ettin Cumhuriyet
Lozan’a gönderdin heyet
Böyle kurtuldu millet
Nasıl unuturuz Atam

(…)

Ali Gürbüz sinin elli
Cumhuriyet yaşıt belli
Sana bağlıyı temelli
Nasıl unuturuz Atam (Nasrattınoğlu, 2020, s. 12)
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3.2.2. Ağıtlarla tanıklık

Ağıt, ozanın acıyla kadirşinaslığı buluşturduğu ve insanın değerini bilmeye davet 
olarak da değerlendirilebilecek bir olgudur.

Ağıt; insanoğlunun ölüm karşısında duyduğu acıyı ve ölen kimsenin gençliğini, gü-
zelliğini, iyiliklerini, değerlerini, arkada bıraktıklarının acılarını, büyük felaketlerin 
acılı etkilerini dile getiren söz veya sözlü ezgidir. Ağıtçılık geleneği, çeşitli Türk boy-
ları tarafından günümüze kadar yaşatılan en eski geleneklerden birisidir. Ağıdın 
İslamiyet öncesi Türk edebiyatında karşılığı “sagu”, divan edebiyatında karşılığı ise 
“mersiye”dir. Mersiye kurala bağlı bir biçimde şekillenir, adeta resmî bir ağlayıştır. 
Halk şairleri ağıtları; genellikle ölümü çevrede büyük yankılar uyandıranlar, genç 
yaşta ölenler, bir hileye kurban gidenler için; sel, zelzele, yangın, salgın hastalık gibi 
büyük felaketler, savaşlar için yazılan söylenen şiirler ve sözlü ezgiler olarak üret-
mişlerdir (Yaldızkaya, 2018, s. 22-23).

Tarihî kahramanlara yakılan ağıtlara örnekler:

“Atatürk’e Ağıt”: Ulu önder Atatürk’e Döne Öksüz’ün yaktığı ağıttır. Bu ağıt Ata-
türk’ün mezarının İstanbul-Dolmabahçe sarayından Ankara’ya nakledilmesi sıra-
sında söylenmiştir.

Sana diyom sana Mustafa Kemal 
Riyakâr kulların yalandan ağlar
Bu dünya da senin başına döner
Saraya gel Gazi baba saraya
Sen düşürdün bir soğukluk araya

Paşalar içinde Gazi’dir süslü
(İ)resmi geçitte de milleti yaslı
Sarayın içinde kılıcı paslı,           
Saraya gel Gazi baba saraya
Sen düşürdün bir soğukluk araya

İsmet gondu sarayına yurduna
Ağladı askerin düştü ardına
Anan kızı olsaydı yanar(ı)dı derdine
Saraya gel Gazi baba saraya
Sen düşürdün bir soğukluk araya

İstanbul’un et(ı)rafı denizden avlu
Ne bir kızı kalmış ne de bir oğlu
Sarayda eğlenmez Paşa’nın göynü
Saraya gel Gazi baba saraya
Sen düşürdün bir soğukluk araya (Yaldızkaya, 2018, s. 195-196)
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16. yüzyıldan bir örnek:

Âşık Oğuz Ali’nin Türk denizcisi Turgut Reis’in ölümü (1565) için söylediği ağıt: 

Turgut Paşa eydür: Beyler
Geldi bize ölüm, demiş
Nic’edelim emir Hak’tan
Er geç budur yolum demiş 

Gelsin kullarımın hası
Giysin siyah etsin yası
Cerbe’yle Trabulus’u
Viran oldu şarım demiş

Mevlâm sılaya gurbete
Düşürdü bizi firkate
Malta adasın almaya
Eremedi elim demiş

Oğuz Ali durmaz çağlar
Âlem yasın tutmuş ağlar
Han Süleyman eydür: Beyler
Büküldü ya belim demiş. (Sevengil, 1965, s. 93; Akt., Artun, 2001, s. 230)

Savaşta ölenler için yakılan bir ağıt örneği:

“Ali Osman Ağıdı”: Kurtuluş Savaşı’nda şehit olan Bayat’tan Ali Osman’a bacısı Şe-
rife Aydın’ın yaktığı ağıttır.

Şafak söktü tan yerleri atıyor
Tren gelmiş acı acı ötüyor
Kardeşim şehit olmuş yerde yatıyor
Ak elleri kızıl kana batıyor

İlkbaharda her çiçekler bezeri
Sonbaharda döker yaprak gazeli
Kardeşim şehit olmuş nerde mezarı
Felek beni taşa çaldı neyleyim

Felek sille vurdu ben oldum sersem
İyi olmaz dediler her kime sorsam
Varsam da hekime muayen olsam
İyi olmadık derdi hekim neylesin

Ben gurbeti geze geze yoruldum
Evvel altın idi şimdi pul oldum
Değer bilmez kötülere kul oldum
Felek beni taşa çaldı neyleyim (Yaldızkaya, 2018, s. 182)
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İntiharla ölüme yakılan ağıt örneği:

Eskişehir/Çifteler’e bağlı Alikel köyünde Döne adında bir genç kızın sevdiğinden 
başkasına verilmesiyle kendisini kuyuya atarak intihar eden Döne’ye yakılan ağıt:

Alikel üstünde bir bölük duman
Babamın elinden hallarım yaman
Cesedim kuyundan çıktığı zaman
Kuyudan çıkınca derdime bakın da çareme bakın
Kaşıma gözüme de türküler yakın da şarkılar yakın

Mezarımı yol üstüne kazsınlar
“Döne deyin” kuyuları gezsinler
Başucuma kara yazı yazsınlar
Ben gayıl değilim böyle yazıya da kara yazıya 
Babası gıyar mı böyle guzuya da Döne guzuya

Keşif geldi avlumuza dayandı
Sarı saçlar fışkılara belendi de nazlım belendi
Zalim baban sana nasıl dayandı
Uyan sarı kızım derdini söyle de çareni söyle
Uykulardan uyan derdini söyle de çareni söyle. (Yaldızkaya, 2018, s. 332)

3.2.3. Şiirlerle tanıklık

Şair Baykan’ın, Timur’un 1386’da Kars’ı yakıp yıkmasıyla ilgili olayları anlattığı şiir, 
İslamiyet sonrası saz şiirimizin bugün ulaşılabilen en eski şiirlerdendir. 

Bu yıl kıştan geçip bizim yazımız
Çağı (çığır) bülbül güle yetmez nazımız
Düşüb can kaybına irdük özimüz
Çu Kars öğin alıp Kağan-ı Tatar

Olar kûsa vurur, haçan sûr çalar
Kopar yevm-i kıyam yüreğ(i)miz çalar
Yol dilerler şehrin içre geçerler
Han buyurub: Hamu kes oh daş atar

(…)

Çok iltimas kıldı Han’a o Aksağ
Kalan gızı teslim eden der yohsağ
Uluğnuz kırılır kiçiğniz tutsağ
Olur, leşkarıma derim şehri çatar

(…)
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Terkinde açtılar kala kapusun
Zulumkarlar yıhdı (yahdı) şehrin yapısın
Batırdılar saray eyvan napusun
Tikili taş yoldu tofrağa katar

Zulumda tay olmaz Firavn ü Cengiz
Ahsağ’a topluyup bir derya dengiz
Misal bedkar leşkarla gena Cengiz
Hayıf imaratnı çağanı satar

İşimiz kalıpdı uca Tanrı’ya
Baykan (Bıkan) eydür günüm yetdi sangrıya
Devrüsünde yatırdılar kangrıya
Zalim Tatar hamu fidanı çatar (Turan, 1996, s. 103-104)

16. yüzyıl âşıklarından olan Âşık Armutlu’nun Barbaros Hayrettin Paşa emrinde 
çalışmış olan Koca Murad Reis’le birlikte 1609’da Hristiyan korsan gemilerine karşı 
çıkılan seferi anlattığı şiir:

Murad Reis geldi gülbang çektirdi
Din-i (İ)slâm sancağın diktiğü vaktin
Padişah uğruna niyet eyledi
Çıkıp Cezayir’den gitdüğü vaktin

Gaziler cenk içün gördi yaragı
Dayanmaz Muhammedın buna yuragı
Hep kafirler koyıvirdi küregi
Yezid gelüp kıcdan cattugı vaktın

Murad Reis eydür zahir batında
Ya Rab hecetim kabul eyle katında
Gök duman içinde kalduk tütünde
Kafir baş tobunu atdugı vaktın

Armutlu eydür be sultanım Hak-ıla
Hemen yezidlerin fendi tab-ıla
Alarga itdirdik tüfek ile ok-ıla
Beş pare kadırga çatdugı vaktın (Elçin, 1988, s. 17)

Garp ocakları şairi Âşık Çırpanlı’dan bir örnek:

Bilen Gazi Murad Reis’i der bak
Resulullah sancağını o çeker ak
Denizde karada yardımcısı ak
Gerçek Mağrib erlerinin velisi (Köprülü, 1962, s. 113)

Âşık Bahşî’nin Yavuz Sultan Selim’in Mısır’a düzenlediği sefer hakkında söylediği 
destan-türkü:
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Sultan Selim cülusunda
Salâ dedi de yürüdü
Gidelim Mısır’a doğru
Yola dedi de yürüdü (Köprülü, 1962, s. 114)

Âşık Kul Mustafa’nın Bağdat Seferi’ni anlatan dörtlüğünde aynı zamanda kırat 
motifi de görülmektedir:

Eyerleyin kıratımın ikisin
Fethedeyim düşmanların hepisin
Sabah namazında Bağdad kapısın
Allah Allah deyip açtı Genç Osman (Artun, 2001, s. 260)

Ozanlar/Âşıklar, savaşların yanı sıra, devlet politikalarını da şiirlerinde işlemişler-
dir. 17. yüzyılın sonlarına doğru gerçekleştirilen iskân olayının aşiretlerin yaşantı-
larında bıraktığı izlerin dörtlüklerde ifadesini buluruz. İskân şairlerinin dizeleri o 
döneme ışık tutan tarihî birer vesikadırlar.

Dedemoğlu’nun iskân olayını anlatan şiiri:

Çıktık Horasan’dan sökün eyledik
Düşürdüler bizi tozlu yollara
Omuzlarda parlar uzun şilfeler
Aşırdılar bizi karlı dağlara

Bölük bölük oldu yüklendi göçler
Atlandı ihtiyar, yayandı gençler
Başımıza geldi gördüğüm düşler
Düşürdüler biz gurbet ellere

Gehi konduk gehi göçtük yollardan
Bilip bilmediğim garip illerden
Kerbelâ çölünden ıssız dağlardan
Bizden sonra bir nam kalsın illere      

Geldik Anadolu Kayseri Dağı
Göründü Sivas’la Gemreğin bağı
Çat Akdere derler Zile’nin sağı
Samsun Trabzon Çorum ellere

Karadere derler bir gece kaldık
Gezerdik belayı burada bulduk
Ne yaman dertlere giriftar olduk
Bakmaz mısın bâdisemûm[4]  yellere 

[4] Çölde, sıcakta gündüz esen sıcak yel. Sam yeli. Zehirli rüzgâr. 
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Dedemoğlu der ki aşkın bağından
Aşırdılar bizi Yozgat Dağı’ndan
Anadolu Sivas şehri sağından
Bir zaman da destan olsun dillere

Karaman, Ereğli, Bilecik Buğazı
Kadir Mevlam nasıl yazdın bu yazı
Adana dediğin bir büyük yazı (ova)
Çetin gelir hesap eden dillere

Oradan geçirdi sürdü Colab’a
Seksen dört bin evdir gelmez hesaba
Dere koyun çoktur insan kalaba
Susuz hayvan inileşir göllere

Dedemoğlu der ki aşkın bağından
Geçirdiler bizi Yozgat dağından
Boğazlayan Ankara Konya sağından
Eskişehir gayet güzel dillere (Pürlü, 2021, s. 34)

4. TAŞLAMA VE ÖĞÜTLEMELERLE KÜLTÜREL DEĞERLERİ 
YÖNLENDİRME İŞLEVİ 

Ozanlar/Âşıklar; “taşlama”, “öğütleme”, “deyiş” türleri ile toplumsal yaşamda gör-
dükleri sorunları, uyumsuzlukları şiirlerle dile getirip bir anlamda topluma ve bi-
reye insan olma ve bir arada olmanın olanaklarını ve ilkelerini hatırlatma görevini 
üstlenmişlerdir.

Âşık Veysel “Kızılırmak” şiirinde sorunu dile getirip devlete yol göstermektedir.

(…)
Gelin yedin kızlar yedin
Nice ela gözler yedin
Seksen doksan yüzler yedin
Kızılırmak seni seni

Gençler yersin koca yersin
Gündüz yersin gece yersin
Hâkim benden sormaz dersin
Kızılırmak seni seni

Yakının var ırağın var
Zemheride bir çağın var
Bir de buzdan tuzağın var
Kızılırmak seni seni
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Parça parça etsem seni
Fabrikaya tutsam seni
Deniz olsam yutsam seni
Kızılırmak seni seni

Üzerine köprü kursam
Arzum yerine getirsem
Seni cehenneme sürsem
Kızılırmak seni seni
(…) (Şatıroğlu, 1970, s. 158)

Âşık Dertli, saz çalmanın şeytan işi olarak değerlendirilmesine isyanını “Telli Saz” 
şiirinde “taşlama” yaparak dile getirmiştir:

Telli sazdır bunun adı
Ne ayet dinler ne kadı
Bunun çalan anlar kendi
Şeytan bunun neresinde?

Venedik’ten gelir teli
Ardıç ağacından kolu
Be Allah’ın sersem kulu
Şeytan bunun neresinde?

Abdest alsan aldın demez
Namaz kılsan kıldın demez
Kadı gibi haram yemez
Şeytan bunun neresinde?

(…)

Dertli gibi sarıksızdır
Ayağı da çarıksızdır
Boynuzu yok kuyruksuzdur
Şeytan bunun neresinde? (Yetkin, 2020, s. 25)

Çukurovalı Karacaoğlan,[5]  şiirlerinde divan şiirinden uzak durmuş; yalın Türkçe-
siyle doğa, aşk, insan üçgenini buluşturmuş; yaşamda güzellikler ve sevgi önceliği 
olmuştur. Bu doğrultuda nasihatler de vermiştir:

Dinle sana bir nasihat eyleyeyim
Hatırdan gönülden geçici olma
Yiğidin başına bu iş gelende
Anı yad ellere açıcı olma

[5] Araştırmalara göre 15., 16., 17., ve 19. yüzyıllarda başka başka Kar’Oğlan, Karacaoğlan ve Karaca Oğlan yaşa-
dığı kabul görmüştür (Kaplan, 2015, s. 11-12).
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Mecliste arif ol kelâmı dinle
El iki söylerse sen birin söyle
Elinden geldikçe iyilik eyle
Hatıra dokunup yıkıcı olma 

Dokunur hatıra kendisin bilmez
Asilzadelerden hiç kemlik gelmez
Sen iyilik et de o zayi olmaz
Darılıp da başa kakıcı olma

(…)

Karacaoğlan söyler sözün başarır
Aşkın deryasını boydan aşırır
Seni mecliste hacil düşürür
Kötülerle konup göçücü olma (Kaplan, 2015, s. 108-109)

Eğitici, öğretici, öğüt verici konuların yanı sıra daha çok Alevî-Bektaşî müziği ve 
edebiyatında, dinî, tasavvufî inancı ve tarikâtin ilkelerini anlatan deyişler (Duygu-
lu, 1997, s. 8), ozana kültürel değerleri koruma ve yaşatma olanağını sunmuştur.

Bu mülkün hesabın bizden sorarlar
Anın için elin çekmiş veliler
Harami var deyi korku verirler
Benim ipek yüklü kervanım mı var 

Yitir şu gönülden hileyi yitir
Cehd eyle elini anana yetir
Bana derler gam yükünü sen götür
Benim götürecek dermanım mı var

Pir Sultan Abdal’ım derdim öğerler
Ağu dolu emdiceğim şekerler
Güzel sevdim deyü adım çekerler
Benim Pirden gayrı sevdiceğim mi var

(Arısoy, 1985, s. 115; Erman, 2001, s. 237)

Süzülüp güvercin donunda gelen
Doksan bin erlerin nasibin veren
Darı çeç üstünde namazın kılan
Hak der yalvarırım Hacı Bektaş’a

Güvercin donunda çıkmış oturan
Eksik işin tamamını yetiren
Kara taşı hamur diye yoğuran
Hak der yalvarırım Hacı Bektaş’a
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Saat tutup kara taşı kaldıran
Mucizatın cümle yana bildiren
Çift öküzü bir kazana dolduran
Hak der yalvarırım Hacı Bektaş’a

Gözlü pınarların çağlayıp akar
Seksen bin evliya delilin yakar
Doksan bin evliya gülbankın çeker
Hak der yalvarırım Hacı Bektaş’a

Ağzının ataşı çıkar meşeden
Odalara geyik postu düşeden
Al’Osman oğluna kılıç kuşatan
Hak der yalvarırım Hacı Bektaş’a

Kul Himmet Üstadım bir pîr nefesi
Cihana kâr eden ya onun sesi
Doksan bin erlerin hem ser-çeşmesi
Hak der yalvarırım Hacı Bektaş’a (Duygulu, 1997, s. 80)

Kul Himmet bu şiirinde tasavvufun yanı sıra Alevî-Bektaşî inancının mitolojik un-
surlarına da (güvercin, geyik) yer vermiştir.

5. GÜNLÜK YAŞAMI, DOĞA VE ÇEVRESEL KOŞULLARLA
İLİŞKİLENDİRME İŞLEVİ

Ozanların/âşıkların şiirlerinde doğa da önemli bir yer tutar. Doğayı ağacıyla, çi-
çeğiyle, hayvanlarıyla, dağlarıyla anlatırlar. Âşık edebiyatında doğa, divan edebi-
yatında olduğu gibi soyut değil gerçekçi tasvirlerdir. Arı, çayır, çimen, bağ, söğüt 
vb. çiçek ve ağaçlar; bazen benzetme motifi olarak kullanılır. Doğa ayrıntılı tasvir 
edilir. Bu yönüyle, çevre ve çevre koşulları ile bilgileri de sunmuş olur.

Kükredi çimenler açıldı güller
Al şala bürünür bahçeler bağlar
Ömrümden gidiyor bu geçen günler
Ah çektikçe didelerim kan ağlar

Sefil baykuş viranede seslenir
Koç yiğitler gurbet ele yaslanır
Her türlü çiçekte kırlar süslenir
Yeşil yaprak giyer dumanlı dağlar

Mart ayında sarı çiğdem açılır
Nisan gelir çayır çimen seçilir
Mayıs sonu yaylalara göçülür
Güzellere eda verir o çağlar



ANADOLU MÜZİK KÜLTÜRLERİ DERGİSİ 2022 NİSAN | SAYI 01

80

Yağmur yağar şimşek çakar gök gürler
Çoban kaval çalar seslenir kırlar
Güneş vurur buharlanır o yerler
Derin derin derelerden su çağlar

Dağları her türlü gül eden mevsim
Ayları toplayıp yıl eden mevsim
Veysel’i bir aşka kul eden mevsim
Kırılmaz Veysel’i bağlayan bağlar (Erman, 2001, s. 129)

Karacaoğlan, doğa şiirlerinde doğayı tasvir ederken doğanın özelliklerini sevgiliyle 
buluşturur.

Yaz günleri çayır çimen üstünde
Seken dilber beni mecnun eyledi
Üsküfün aldırmış balaban gibi
Bakan dilber beni mecnun eyledi

Ben gül almam tellerini eğmesin
Kalp rakipler de ana değmesin
Ak göğsün üstünde gümüş düğmesin
Diken dilber beni mecnun eyledi

Deniz kenarında biten kumları
Gökyüzünde uçar yâr turnaları
Şu ala göze siyah sürmeleri
Çeken dilber beni mecnun eyledi

Karacaoğlan her sözleri bal gibi
Geydiği başına gonca gül gibi
Sevdiğim kara kaşlı gonca gül gibi
Kokan dilber beni mecnun eyledi (Cunbur, 1973, s. 224)

SON SÖZ YERİNE

Sosyalleşmenin ana öğreticileri olan “ozan”; çağlar boyu sözlü kültürde gerek saz 
eşliğinde gerekse yalnızca sözlü olarak şiirlerle, destanlarla, ağıtlarla inançsal ve 
mitolojik unsurları işleme, önemli olayların tarihlerini bildirme, tarihe tanıklık 
edip savaş, deprem, sel, salgın hastalıklar, iskân olayları, göç vs. toplumun yaşamın-
da yüz yüze geldikleri durumları aktarma, yaşantılarda karşılaşılan insanlık adına 
yanlış gördüklerini taşlama ve öğütlemelerle eleştirme, doğayla insanı buluştura-
rak çağlar boyu çocuktan yetişkinlere kadar toplumu kültürleme, toplumun özünü 
açma, koruma, kültürel belleği oluşturma ve canlı tutma işlevlerini üstlenmiştir. 
Kültürel bellek oluşturma ve devamlılığı konusunda böylesi önem taşıyan “ozan”ın 
toplumsal yapı içinde konumlanmasında kurumsal destek verilmesinin gerekliliği-
ni vurgulamak yerinde bir öneri olacaktır. Ozanın toplum ve insanlık için işlevle-
rini tutkuyla devam ettirmesi için motive edici uygulamalar yapılmalıdır. Üniver-
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sitelerde âşıklık kürsüleri kurulması, eğitim kurumlarında ve yerel yönetimlerde 
düzenlenen etkinliklerle halkla yüz yüze etkileşim yollarının artırılması; motivas-
yon için yapılabilecek uygulamalardan bazılarıdır. ◊
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ÖZET

Anadolu, çeşitli müzik türlerinin iç içe yaşadığı büyük bir zenginlik ve çeşitlilik taşımak-
tadır. Bu çeşitlilik içerisinde özellikle âşıkların/ozanların yaptığı müziğin önemi çok bü-
yüktür. Her biri yerel ve kişisel bazda farklı özellikler taşıyan âşık müziği örneklerinin ka-
rakteristiklerini doğru anlamak ve aktarmak büyük önem taşımaktadır.  XX. yüzyıl âşık 
müziğinin en önemli temsilcilerinden birisi olan Âşık Veysel’in müziğini doğru tahlil et-
mek ve aktarmak da bu açıdan oldukça dikkate değer bir konudur.

Âşık Veysel ülkemiz için büyük ve önemli bir halk müziği üreticisi ve aktarıcısı olduğu gibi 
aynı zamanda insan olmaya ve toplumsal birlikteliğe dair verdiği mesajlarıyla da büyük bir 
değer olarak kabul edilmektedir. Zaman ilerledikçe verdiği mesajların da etkisiyle türküleri 
dilden dile dolaşmış ve halk müziği başta olmak üzere birçok farklı müzik türünden sanatçı 
tarafından eserleri seslendirilmiştir. Bu eserlerin içerisinde en çok bilinenleri “Uzun İnce 
Bir Yoldayım” ve “Benim Sadık Yârim Kara Topraktır” olarak belirtmek yanlış olmaz. 

Dünyayı “iki kapılı bir han”a, hayatı ise “uzun ince bir yol”a benzettiği “Uzun İnce Bir Yol-
dayım” adlı türküsü bu orijinal benzetmelerin sağladığı mesaj ve melodisi ile ülkemizde 
yediden yetmişe herkesin mırıldanabileceği bir başyapıta dönüşmüştür. Sayısız sanatçı ve 
yorumcunun sözlü ve enstrümantal olarak seslendirdiği bu eser TRT THM Sözlü Reper-
tuvarı’nda da 2973 numaralı nota ile Sivas/Şarkışla yöresinden Âşık Veysel Şatıroğlu’ndan 
alınma bir türkü olarak kayıtlıdır. Bu nota üzerinde inceleme tarihi olarak 8 Haziran 1987 
ve notaya alan olarak da Ali Canlı yazmaktadır.

Bu çalışma toplumca benimsenmiş bir sanatçı olarak Âşık Veysel’in yaşadığı dönemde pla-
ğa da kaydedilmiş ve sonrasında kaset, CD vb. farklı müzik yayınları olarak defalarca kez 
tıpkıbasımı yapılmış belki de en bilinen eseri olan “Uzun İnce Bir Yoldayım” adlı türküsü-
nün; TRT notası yayını başta olmak üzere belki de yüzlerce sanatçı tarafından devam etti-
rilen yanlış ölçü disiplini altında yorumlanması üzerine kurgulanmıştır. Çalışma betimsel 
yöntemli bir karşılaştırmalı analiz çalışmasıdır.

Âşık Veysel’in seslendirdiği “Uzun İnce Bir Yoldayım” kayıtları analiz edilmiş, eserin TRT 
Repertuvarı’nda yer alan ve yaygınlaşan notasındaki hatalar ortaya konulmuş, eserin 
özellikle metrik yapısıyla ilgili çeşitli analitik çalışmalar ve notasyonlar karşılaştırmalı ola-
rak incelenmiş ve detaylı tahlil ve aktarım üzerine yeni bir bakış açısı ortaya konulmaya 
çalışılmıştır

Anahtar Kelimeler: Âşık Veysel, Uzun İnce Bir Yoldayım, TRT, Notasyon.
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ABSTRACT

Anatolia has a great richness and diversity where various musical genres live together. In 
this diversity, the music made by minstrels/bards is of great importance. It is of great im-
portance to understand and convey the characteristics of minstrel music samples, each of 
which has different local and personal characteristics. Analyzing and conveying the music 
of Âşık Veysel, one of the most important representatives of the 20th century minstrel 
music, is a very remarkable issue in this respect.

As Âşık Veysel is a great and important producer and performer of folk music for our 
country, he is also regarded as a great value with his messages about humanity and social 
unity. As time progressed, with the influence of the messages he gave, his folk songs be-
came widespread and his works were performed by artists from many different music gen-
res, especially folk music. The most well-known of these works are “I’m on A Long Narrow 
Road” and “My Faithful Lover is the Mother Earth”. His folk song “I’m on A Long Narrow 
Road”, in which he likens the world to a guesthouse with two doors and life to a long and 
narrow road, has turned into a masterpiece that is sung by anyone in our country, thanks 
to the message and melody provided by these original similes. This folk song, which has 
been performed verbally and instrumentally by countless singers, is registered as a folk 
song of Âşık Veysel Şatıroğlu from Sivas/Şarkışla region with the note number 2973 in the 
TRT TFM Repertoire. On this note, it is written June 8, 1987 as the review date and Ali Canlı 
as the notator.

This study is based on the fact that the folk song “I’m on a Long Narrow Road” by Âşık 
Veysel, who is a socially accepted artist, is performed by hundreds of singers and especially 
TRT, using the wrong time signature discipline. The study is a comparative analysis study 
with descriptive method.

The recordings of “I’m on A Long Narrow Road” performed by Âşık Veysel were analyzed, 
the errors in the musical notation of the work, which is in the TRT Repertoire and became 
widespread, were revealed, various analytical studies and notations related to the metric 
structure of the work were comparatively examined, and a perspective on correct analysis 
and performance of the song was revealed.

Keywords: Âşık Veysel, Uzun İnce Bir Yoldayım (I’m on a Long Narrow Road), TRT, No-
tation.
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GİRİŞ

Anadolu müziğine dair çalışmalarda en çok zikredilen özellikler, çeşitlilik ve zen-
ginlik olarak dikkat çekmektedir. Bu özellikler tarihsel ve coğrafi boyutta geçerli 
karşılıkları bulmakla birlikte farklılıklara dayalı bu zenginlik ve çeşitliliklerin kimi 
zaman “Anadolu” özelinde tek tipleştirilmeye ya da birbirine benzetilmeye çalı-
şıldığı dikkat çekmektedir. Yerel çeşitlilik yanında üslup ve tavır farklılıklarına da-
yalı Anadolu müziğinin her bir örneğini kendi bağlamı içerisinde doğru anlamak 
önemlidir. Doğru anlaşılmayan/anlaşılamayan karakterlerin ve müziklerinin akta-
rımı, telafisi mümkün olmayan yapay bir kültür ortamının kendini sürekli yenile-
mesi gibi bir yanlışlığı gündeme getirmektedir. 

Problem Durumu

Anadolu müziğinin başat karakterleri arasında özellikle âşıklık/ozanlık geleneği-
nin temsilcilerini saymak gerekir. Bu temsilciler müzik üretim ve aktarım süreçle-
rinin temelini oluşturan karakterlerdir. Âşıklık/ozanlık geleneğinin üretimlerini ya 
da aktardıklarını doğru tespit etmek, kaydetmek kültürel mirasın korunması adına 
büyük önem taşımaktadır. Kayıt ve tespit imkânlarının olmadığı ya da sınırlı im-
kânlarla yapıldığı zamanlar bir tarafa, XX. yüzyılda yaşayan ve çeşitli biçimlerde 
(ses ve/veya görüntü) kayıt altına alınan âşık müziği örneklerinin yazılı belgeler 
biçimine dönüştürülmesi esnasında bilinçli ve bilinçsiz müdahaleler veya çeşitli 
yanlışlıklar yapıldığı bilinmektedir. Anadolu’da sahadan derlenen âşık müziği ör-
nekleri veya halk müziğine dair sözlü ezgilerin görüntülü/görüntüsüz ses kayıtları-
nın yazılı belgeler olan notalara dönüşümü esnasında en çok müdahalenin sözlere 
yapıldığını ortaya koyan çeşitli çalışmalar mevcuttur. Sözlere yapılan müdahale-
lerin ve sansür uygulamalarının geri planında ise siyasi, ideolojik ya da dinî gerek-
çeler olduğu anlaşılmaktadır. Bu müdahale ve manipülasyon girişimlerinin kimi 
zaman resmî makamlar eliyle derleme faaliyetleri esnasında yapıldığı, kimi zaman 
da çeşitli sanatçı ve yorumcuların eserleri kendi ideoloji ve inançları doğrultusun-
da değiştirdikleri bilinmektedir.

Gerekçesi ne olursa olsun sahadan toplanan geleneksel kültür ürünlerine yapılan 
müdahaleler sonucu, kısmi ya da büyük oranda değişen bu ürünler, orjinal biçim-
leri belki de hiç bilinmeyecek veya hatırlanmayacak şekildeki yeni hâlleriyle yay-
gınlaşmaya başlamışlardır. Yeniden biçimlendirilmiş olmalarına karşın gelenekle 
ilişkileri bütünüyle koparılmayan bu ürünlerin yayılma ve kabul hızını belirleyen 
ise çoğunlukla iletişim imkânlarını elinde tutan resmî makamlar, bu imkânlara sa-
hip girişimciler veya popüler sanatçı ve yorumcular olmuştur. 

Gelenek üzerinde gerçekleşen bu müdahalenin tezahürü bazen uzun zaman dilim-
lerine yayılırken kimi zaman da birkaç yılda hızla yaygınlaşan sonuçlar oluştur-



ANADOLU MÜZİK KÜLTÜRLERİ DERGİSİ 2022 NİSAN | SAYI 01

90

maktadır. Burada müdahale merkezinin ya da karakterinin popülerliği bir tarafa 
toplum üzerindeki yönlendirme konumu da belirleyicidir. Öyle ki bir halk türkü-
sünün gerçeği dışında bir biçime ve içeriğe dönüştürülmesi devlet erkini elinde bu-
lunduran ve iletişim imkânları yüksek kişi ve makamlarca yapıldığında süreç belki 
yıllarca sürebilecekken popüler ve etkisi yüksek bir sanatçının kendince yaptığı de-
ğişiklikler birkaç yıl içinde orijinalinin unutulmasına, yeni ve “icat edilmiş” olanın 
tarihsel bir derinlik taşıyormuşçasına benimsenmesine sebep olabilmektedir. 

Hobsbawm (1983, s. 2) “icat edilmiş gelenek” terimini hem geniş zaman dilimle-
rinde inşa süreci geçirmiş ve biçimsel olarak kurumsallaşmış gelenekler için, hem 
de birkaç yılda ortaya çıkıp hızla benimsenen gelenekler için kullanmaktadır. Yani 
geleneğin icat edilmesi için zaman faktörü dışındaki değişkenlerin belirleyiciliği de 
oldukça yüksektir.

Dolayısıyla derlenen bir türkünün kamuya nota yoluyla arz edilişi sırasında gerçe-
ği dışında yapılan müdahaleler, o notayı yayımlayan resmî kurum ile belki de sınırlı 
ve geniş zamana yayılmış bir etki yaratabilecekken o türküyü başkalaştırılmış hâ-
liyle seslendiren bir yorumcu/sanatçı çok kısa sürede yeni hâlinin yaygınlaşmasına 
ve benimsenmesine sebep olabilmektedir. Daha da ilginç olanı ise geleneğin tem-
silcisi bir âşığın ses kayıtlarını içeren, döneme göre farklı formatta çeşitli materyal-
ler (plak, bant, CD veya bunların dijitale dönüştürülmüş hâlleri) olmasına karşın o 
âşığın eserleri devlet kurumlarında veya müzik piyasasında çalışan popüler sanat-
çıların yorumlarıyla daha fazla bilinebilmektedir. Hatta kimi zaman yapılan bu yo-
rumlamalar öyle benimsenmektedir ki eserin aslını dinleyenler aslının yanlışlığını 
iddia edebilmektedirler. 

Bu noktada araştırmanın odağındaki Âşık Veysel’e ait eserlerin âşığın kendisinden 
daha çok, aynı ya da farklı müzik türlerindeki sanatçılar-yorumcular tarafından 
seslendirildiğini ve dolayısıyla da toplumda bu seslendirmelerin daha çok bilindi-
ğini belirtmek gerekir. Ancak ilginçtir ki Veysel’in türküleri, resmî makamlar eliyle 
yapılan notasyonlarda yeterince muntazam olmadığı düşüncesiyle bir kalıba so-
kulmaya çalışılarak fazlaca müdahaleye uğradığı gibi seslendiren yüzlerce sanatçı 
da bu notasyonlara ve resmî kurumların yaptığı seslendirmelere bağlı kalma yo-
lunu seçtiği için çoğunlukla aslından uzaklaşmıştır. Veysel’in yaşadığı dönemden 
günümüze kadar geçen süre hesaba katıldığında ona ait türkülerin başka sanatçı 
ve yorumcular tarafından çokça seslendirilmesi ve bunların toplumda daha çok bi-
linmesi doğal görünse de kendisine ait kayıtların varlığına rağmen oluşan bu baş-
kalaşma düşündürücüdür. 

Araştırmanın temel problemi, Anadolu halk müziği geleneğini doğru anlamak ve 
aktarmak ile ilgili çarpıcı bir örnek olarak Türk halk müziği âşıklık geleneğinin en 
başat temsilcilerinden birisi olan Âşık Veysel’e ait türkülerin resmî ve gayriresmî 
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makamlar denetiminde ve gözetiminde geçirdiği bu yapay başkalaşma üzerine ku-
ruludur. Başkalaşma/başkalaştırma, örnek bir eser üzerinden ortaya konulmadan 
önce araştırma problemi ile yakından ilgili olduğu düşünülen bazı konu başlıkla-
rına değinilmiştir. Bu konu başlıklarını “geleneksel ürünlerin resmî ideolojiler ve 
sözde modernizm ekseninde dönüştürülmesi ve bu kapsamda Anadolu’da yapılan 
halk müziği derleme çalışmalarına Erken Cumhuriyet Dönemi üzerinden kısa bir 
bakış” ve “Âşık Veysel’in müziğini oluşturan çevre ve süreçler” şeklinde dile getir-
mek mümkündür.

Halk Müziği Derlemelerinde Gelenek ile Modernizm ve 
Resmî İdeoloji Çatışmalarına Kısa Bir Bakış

Gelenek ile modernizm çatışması üzerinden yapılan uygulamalarda, geleneğin de-
ğiştirilmesi yönündeki tercihler bütünüyle geleneğin; eski, kullanılamaz, geçerlili-
ğini yitirmiş olmasını mazeret göstererek olumsuzlanmasına dayandırıldığında tek 
yönlü ve hegemonik bir anlayışın kültürü biçimlendirdiği görülmektedir. Oysaki 
gelenek, ontolojik olarak olumsuzu simgeleyen veya karşılayan bir alanı tarif et-
mez. Gelenek kavramı üzerindeki bu olumsuzlama algısını elbette Batı’nın Doğu 
üzerindeki oryantalist girişimleriyle ilgili de değerlendirmek gerekir. 

Gelenek, onu “bizim çağımıza” daha kabul edilebilir kılmak arzusuyla düz-
leştirmek ve yavanlaştırmak suretiyle tahrif edilmektedir; sanki kişi hakikati 
yanlışa uydurabilecek veya uydurmak zorundaymış gibi (Shuon, 2013, s. 37).

Özellikle XX. yüzyılda popülerleşen folklor çalışmalarını eleştirel bir dille ele alan 
Dorson’a (1950, s. 13)  göre “folklor” ve “fakelore” kavramları birbiriyle iç içe geçmiş 
durumdadır. Sözlü aktarım koşullarında yaşayan folklor ürünlerinin yazıya akta-
rımı esnasında sözlü aktarım ortamlarındaki hâlleriyle yazılı hâlleri arasında fark 
büyürse zaman düzleminde geleneğin hareket alanının kısıtlanacağından bahset-
mektedir. 

Dorson’un yaklaşımından günümüze kadar yetmiş yılı aşkın bir süre geçmiştir. O 
zamanki değerlendirmelerde etkin olan; ideolojilerin, sadece belirli zümrelerin sa-
hip olduğu iletişim imkânlarının ve teknolojinin, bilimsel çalışma prensiplerinden 
çok kişisel ihtiraslarının peşindeki araştırmacıların olumsuz ve manipülatif etkile-
rinin şekil ve boyut değiştirdiği veya belirli noktalarda azaldığı, belirli noktalarda 
ise arttığı söylenebilir. İdeoloji günümüzde de bilimsel araştırma perspektifini et-
kileyen ve yönlendiren bir olgu olmakla birlikte teknolojik imkânların ve iletişim 
araçlarının dünya nüfusunun çok daha önemli bir kısmında kullanılabilir olduğu 
gerçeği vardır. Bu sebeple sözlü aktarım koşullarında yaşayan kültür ögelerinin 
yazıya aktarımında yetmiş yıl öncesiyle kıyaslanamaz bir imkân genişliği söz ko-
nusudur. Öyle ki konuşulan her şey ve gözlenebilen her türlü davranış teknolojik 
araçlarla hızlıca kayıt altına alınabilmekte ve sonrasında tekrar tekrar dinlenerek/
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izlenerek analiz edilebilmektedir. Bu imkân genişliği sebebiyle geçmişe ait tarihsel 
dokümanlar, el yazmaları, ses ve/veya görüntü kayıtları yeni geliştirilen cihazlarla 
ve yazılımlarla hem detaylı hem de aslına daha yakın çözümlenebilmektedir. Böy-
lece Dorson’un kendi zamanında duyduğu endişesine mesnet oluşturan koşulların 
günümüzde doğru ve detaylı bilgiye ulaşma adına pozitif yönde değiştiğini değer-
lendirmek yanlış olmaz. Hatta yazıya çevirme ve kayıt altına alma durumu, sözlü 
aktarım koşullarındaki bir bilginin veya olgunun belki de doğduğu gibi yaşayabi-
leceği ve korunabileceği yegâne alan olmuştur. Dolayısıyla artık tamamına yakını 
kentlerde yaşayan insanoğlunun kent folkloru bağlamında değerlendireceğimiz 
her şeyi sürekli kayıt altına alınmaktadır. Böylece folklor çalışmalarının dünya gün-
demine girdiği zamanlara göre folklorun ilgilendiği konular oldukça başkalaşmış 
ve çeşitlenmiş olsa da günümüzde sahtelik ve gerçeklik, sözlü aktarım koşullarının 
denetimsizliği ile değil sanal ve gerçek dünya arasındaki çatışma ve çekişmeler ile 
belirlenmektedir. Öyle ki günümüzde gerçeği saklamak veya manipüle etmek için 
de çok sayıda teknolojik imkân oluşmuştur. 

Anadolu müziği, barındırdığı çeşitlilikle geleneğin yaşadığı en önemli kültür alan-
lardan birisidir. Bu müziğin tespiti için özellikle Erken Cumhuriyet Dönemi’nde 
başlayan ve devam eden derleme çalışmaları, daha çok; yeni ulus, yeni devlet, yeni 
müzik anlayışıyla bir dağarcık oluşturma gayretine dayanmaktadır. Elde edilen 
dağarcığın Batı’nın modern armonik yaklaşımları doğrultusunda harmanlanma-
sıyla yeni ülkenin daha nitelikli olacağına inanılan müziğini yaratmak; o dönemde 
ulusalcılık, milliyetçilik akımlarının etkisindeki Türk aydınlarının günümüzde de 
tartışılan belki de en büyük açmazlarından birisi olmuştur.

Erken Cumhuriyet Dönemi müzik politikaları çerçevesinde halk müziği örnekleri-
nin toplanması önemli bir hedef olarak görülmekle birlikte toplanan bu dağarcığın 
eksik, hatalı veya teknik yönden zayıf kabul edilmesi neticesinde bir kısmı görmez-
den gelinirken bir kısmı da icada tabi tutularak yeniden kurgulanmıştır. Bu yeniden 
kurgulama süreçlerinde özellikle âşık müziği eserlerine de melodik müdahaleler 
yapılmış ve notaya aktarılırken orijinallerinden uzaklaşılmıştır (Balkılıç, 2015, s. 
108, 154).

Türk müziğine “bakış”ta Batı’nın merkezi konumu, hegemonyası ve dolayısıy-
la oryantalist bakışın belirleyiciliği açıktır. İster halk müziği ister klasik müzik 
alanında olsun, müziğe bakış, hep Batı’yı merkeze koyan ve müziği Batı üze-
rinden görmeye çalışan bir anlayışın ürünüdür. Osmanlı’nın modernleşme 
çabalarının Türkçü ideolojiye mirası, müziğin Garba göre programlanması, 
“ayarlanması” olmuştur. Tanpınar’ın ifadesiyle âdeta bir “Türk müziği ayarla-
ma enstitüsü” inşa edilmiştir (Öztürk, 2013, s. 8).

Anadolu genelinde yapılan derleme gezilerinin çeşitli kişi, kurum ve kuruluşlarca 
yapılması esnasında halk ezgilerine başta söz içerikleri olmak üzere müzikal an-
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lamda da çeşitli müdahaleler yapılmış; kulağa hoş gelmeyen söz öbekleri çıkarıl-
mış, değiştirilmiş; ezgisel yapılara derlemede ya da notalamada görevli profesyonel 
müzisyenlerce ekleme ve çıkarmalar yapılmıştır. Özellikle söz öbeklerindeki mü-
dahaleler konusunda çeşitli deliller ortaya konularak yapılmış birçok araştırma bu-
lunmaktadır ve bu tip çalışmalar hâlen de yayımlanmaktadır.[1] 

Halk türkülerinin notaya aktarımı sırasında, sınırları türküleri notaya aktaranlar 
tarafından belirlenen ve varyantlara kapalı olan uygulamalar önemli bir problem 
oluşturmaktadırlar. Bireysel karakteristikler taşıyan kimi türkü örneklerinin derle-
yiciler ve notaya alanlar tarafından melodilerine, ölçü yapılarına ve sözlerine mü-
dahale edilerek orijinal hâllerinden uzaklaşıldığı görülmektedir. Bu sebeple radyo 
programları ile başlayıp TRT çatısı altında devam eden ve ekseninde Yurttan Sesler 
topluluklarının olduğu yayınlarda, türkülerin ne denli doğru ve aslına uygun icra 
edildikleri konusu şüpheli olarak değerlendirilmektedir. Dikkat çekici ve ironik ola-
nı ise günümüzde hâlen bu ekolü devam ettiren TRT radyolarının sanatçı ve top-
luluklarının, türküleri aslına uygun seslendiren yegâne kurumlar olarak tanımlan-
masıdır (Gürdal, 2010, s. 57).

Toplumda yaşayan halk müziği örneklerinin kendi doğal çevresinde ve doğal sü-
reçlerle başka biçimlere zaman içinde evrilmesi ve varyantların oluşması halk bi-
liminin doğal bir sonuç olarak tarif ettiği kültür adına önemli karakteristiklerden 
birisidir. Bu yeniden üretim süreci ve çeşitlenme, kültürün doğal kabul edilen bir 
dinamiği olarak tanımlanmaktadır. Ama doğal süreçlerle gerçekleşmeyen kültürel 
değişimlerin her zaman tartışmalı bir boyut taşıdığı bilinmektedir.    

Gerçekten de yeniden üretim süreci her zaman toplumun egemen ve baskın 
değerleri tarafından biçimlendirilir. Bu bağlamda kültürel yeniden üretim, 
esasen doğal olan bir sürece müdahale edilmesini temsil eder ve kimi zaman 
algılanan otantizmin karşıtı olarak, olumsuz bir şey(ler)in üre(til)mesi anla-
mında da kullanılır. Dolayısıyla yeniden üretim kavramı, siyasal hegemon-
yanın, kültürel tercihlerinin istikrarlı bir biçimde nasıl yaygınlaştırdığının ve 
meşrulaştırdığının anlaşılmasına ışık tutar. Bu bakımdan yeniden üretim aynı 
zamanda siyasal hegemonyanın meşruluk ve otorite elde ettiği bir süreçtir 
(Ersoy, 2014, s. 936).

Dinç (2020) yaptığı çalışmada türkülerin özellikle çeşitli siyasi eğilimlere malzeme 
edilmek amacıyla değiştirilmesine çarpıcı örnekler üzerinden değinmiştir. XX. yüz-
yılın ikinci yarısına ait bolca örneğin yer aldığı araştırmada sözlerin siyasi eğilimle-
re göre nasıl değiştirildiği ayrıntılı bir şekilde dile getirilmiştir.

Gerek sanatçıların münferit üretimlerinde gerekse parti seçim kampanyala-
rında görüldüğü üzere, türkülerde yapılan değişiklikler, sonrasında herhan-

[1] Bu konuyla ilgili ayrıntılı olarak Atılgan (2003), Çevik (2013) ve Dinç’in (2020) çalışmalarına bakılabilir. 
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gi bir fikrî mülkiyet hakkı talebine konu olunmaması düşüncesiyle daha çok 
anonim eserlerin üzerinde gerçekleştirilmektedir. Âşık şiiri geleneğinin taşla-
malarının devam ettiği eleştiri ortamı içerisinde aynı zamanda pek çok ano-
nim türkü bu bakımdan sözleri değiştirilerek sağ veya sol ideolojiye, parti se-
çim süreçlerine mal edilmektedir (Dinç, 2020, s. 506).

Atılgan da (2003, s. 537) türkü sözlerinin kayda geçirilme süreçlerinde oluşan ek-
siklik, yanlışlık ve hatalara değindiği kapsamlı çalışmasında söz yanlışlıklarının ya-
nında ezgisel hataların da düzeltilmesine dönük çeşitli önerilerde bulunmuştur.

Çevik (2013, s. 275) ise özellikle Alevi-Bektaşi müziği örneklerinde yer alan “şah, 
pir, Ali” gibi kelimelerin, devletin yayın organlarındaki sansür uygulamaları neti-
cesinde nota ve belgelerde “dost” gibi kelimelerle değiştiğini ve bu yeni kelimelerin 
de belirli bir kodlamayı zamanla oluşturduğunu dile getirmektedir.  

Geçmişe dönük orijinal kayıtlar her zaman elde edilemeyeceğinden “radyo ekolü” 
ve TRT aracılığı ile ülke genelinde yaygınlaşan halk müziği notalarının gerçekliği 
ne kadar doğru yansıttığına dair kısmi bir şüphe olsa da esas şaşırtıcı olan XX. yüz-
yılda yaşamış ve kendisine ait ses ve görüntü kayıtları olan halk müziği karakter-
lerinin eserlerine yapılan müdahaleler ve bunların doğruymuşçasına kabulü ile 
oluşan durumdur. Hele ki bu isim Âşık Veysel olunca şaşkınlığın derecesi en üst 
düzeye çıkmaktadır. Çünkü belki de Türk halk müziğindeki âşıklık/ozanlık gelene-
ği denildiğinde ismi ilk akla geleceklerden birisi Âşık Veysel’dir. Bir de Âşık Vey-
sel’in muhtemelen toplumda en çok bilinen eserinin yıllardır devam eden yanlış 
notasyona bağlı aktarımı düşünülünce anlamak-aktarmak pratiğinin önemi iyice 
artmaktadır. 

Âşık Veysel ve Müziği 

Âşık Veysel halk müziğimizin sembol isimlerinden olmayı başarmış çok özel bir de-
ğer olarak kabul edilmektedir. Bu denli önemli bir karakterin hayatı ve eserleri de 
birçok araştırmaya konu olmuştur. Araştırmaları genel olarak Âşık Veysel’in haya-
tı, şiirleri, edebî yönü, tasavvufi yönü ve kendine özgü müzik dili üzerine gruplan-
dırmak mümkündür. Âşık Veysel bir halk müziği karakteri olmasına karşın onunla 
ilgili çalışmaların genel olarak edebiyat araştırmacılarının ve halk bilimcilerin ek-
seninde yapıldığı, bu sebeple de Âşık Veysel’in müziğine dönük çalışmaların nispe-
ten daha az olduğu söylenebilir.

Âşık Veysel toplum dokumuzda her kesimden, bölgeden insanımız tarafından bi-
linen ve kabul gören bir sembol olmuştur. Toplumda bu denli takdir görmesini ve 
benimsenmesini sağlayan birçok etkeni dile getirmek mümkündür. Bu etkenlerin 
başında Âşık Veysel’in Alevi-Bektaşi kimlikli bir âşık olmasına rağmen şiirlerinde 
dâhil olduğu inanç bütününün kavram, sembol ve karakterlerine yoğunlaşmak ye-
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rine, aslında bu inanç bütününün de temel felsefesinde yer alan ve toplumun her 
kesimine hitap eden insan sevgisi, doğa sevgisi, birlik olma gibi konuları işleyen di-
daktik bir dil kullanması düşünülebilir.  

Sivas’ın Şarkışla ilçesinin Sivrialan köyünde Ahmet ve Gülizar çiftinin çocuğu 
olarak 1310 (1894-1895) yılında dünyaya gelen Veysel’in adı, yöre halkının Beserek 
Dağı’nı Veysel Karani’nin kaybettiği develerini bulduğu kutsal ziyaret yeri olarak 
kabul etmesinden gelmektedir.  Önceleri “Ulu” soyadını kullanan Veysel sonradan 
soyadını “Şatıroğlu” olarak değiştirir. Yedi yaşında çiçek hastalığından bir gözünü 
ve hemen sonrasında da talihsiz bir kaza sonucu diğer gözünü kaybetmiş olan Âşık 
Veysel’in geri kalan ömründe dünyayla tek iletişimi kalp gözü ve ondan sözüne-sa-
zına yansıyanlar olmuştur (Alptekin, 2004, s. 16-19).

Babası Veysel’e; görme engeli sebebiyle okula gidememesi, köyde işlere yardım 
edememesi gibi problemlerden kaynaklı olarak önceleri eğlenmesi ve vakit geçir-
mesi düşüncesiyle de olsa üç telli bir saz alır. Veysel’in sazı kendi kendine öğrene-
meyeceği anlaşılınca ilk önceleri köylerindeki Molla Hüseyin’den daha sonra da 
“asıl saz hocam” dediği Çamşıhlı Ali Ağa’dan ders almıştır. Böylece başta ailesi ve 
çevresi tarafından görme engelli birisi için geçim sağlanacak bir meslek, bir çıkar 
yol olarak görülen saz çalıp türkü söyleme işi Veysel’in hayatının merkezine yerleş-
miş olur (Alptekin, 2004, s. 20-22).

1930 yılında Sivas’a zorunlu hizmetle gelmiş olan Ahmet Kutsi Tecer “Halk Şair-
lerini Koruma Derneği”ni kurmuştur. 1931 yılında bu dernek tarafından Sivas’ta 
düzenlenen “I. Sivas Halk Şairleri Bayramı”na davet edilmesi Veysel için önemli 
bir milat olmuştur. Bu etkinliğe katılan Şatıroğlu’na, o dönemde gezici âşıklara bü-
yük kolaylık sağlayan, halk şairi olduğuna dair bir belge verilmiştir. Kendi köyü ve 
çevresi dışında tanınmaya başlayan Veysel 1933 yılına kadar usta malı şiir ve ezgi-
leri çalıp söylemiştir. Kendine ait ilk şiiri Cumhuriyet’in 10. Yılında yazdığı “Ata-
türk/Cumhuriyet Destanı” olmuş ve bu destanı Atatürk’ün huzurunda seslendir-
mek için Sivas’tan Ankara’ya üç ay sürecek bir yolculuğa çıkmıştır. Her ne kadar 
bu destanı Atatürk’ün huzurunda seslendiremese de Falih Rıfkı Atay tarafından 
“Hâkimiyet-i Milliye” gazetesinde üç gün boyunca bu destan yayınlanmış ve Vey-
sel’in yurt çapında tanınmasına vesile olmuştur. Gittikçe ünlenen Veysel’in plağa 
ilk okuduğu türkü “Mecnunum Leylamı Gördüm” olmuş, Köy Enstitüleri’nde saz 
öğretmenliği yapmış, dönemin aydın ve sanatçılarıyla tanışma fırsatı bulmuş, 1965 
yılında “Ana dilimize ve millî birliğimize yaptığı hizmetlerden ötürü” TBMM tara-
fından beş yüz lira aylık bağlanmıştır (Alptekin, 2004, s. 25-28; Turan vd., 1999, s. 
14-17; Tutu, 2008, s. 78).

Âşık Veysel her ne kadar önceleri usta malı olarak Pir Sultan, Kul Hüseyin, Kul 
Sabri, Veyselî, Kemter Veli ve Sıtkî gibi âşıkların eserlerini söylemiş ve kendi şiirle-
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rinde Karacaoğlan, Dertli, Pir Sultan, Ruhsatî, Ömer Hayyam, Mevlana, Hacı Bek-
taş, Hallac-ı Mansur, Yunus Emre gibi âşık ve mutasavvıflardan bahsetmiş olsa da 
geleneğin içinden gelen ve kent yaşamıyla iletişim hâlinde yenilikçi bir âşık olarak 
tanımlanmaktadır (Alptekin, 2004, s. 40; Turan vd., 1999, s. 26).   

Âşık Veysel Şatıroğlu Türkiye’de her kesimden insan tarafından bilinen, ünlü 
bir şair ve halk ozanıdır. Âşık Veysel dediğimizde birçoğumuzun ilk aklına ge-
lenler; “Uzun ince bir yoldayım”, “Benim sadık yârim kara topraktır”, “Dostlar 
beni hatırlasın” isimli şiirlerdir (Çerkezoğlu, 2015, s. 2).

Veysel toplumun bütününe hitap eden bir âşık örneği olarak halk kültürünün yan-
sıması kabul edilen halk ezgilerinin, oluşum yeri şeklinde düşünülen “köy” ile bağ-
lantısını temsil etmekteydi. Diğer taraftan da bu kökeni şehirlere taşıyarak aydın-
larla buluşturma konusunda Veysel’in önemli bir temsiliyet taşıdığı görülmektedir. 
Veysel’in halkevleri ve Köy Enstitüleri ile olan ilişkileri de bu doğrultuda oldukça 
önemlidir (Güray, 2018, s. 34).

Binyazar’a göre (1973, s. 40) Veysel, hayatı uzun ince bir yol olarak değerlendirmek-
tedir. Uzunluk yaşam sürecinin zaman yönünden değeri, incelik de yaşam sırasında 
karşılaşılan zorluklardır. Bu çetrefilli yolda gündüz gece giden Veysel, uykuda dahi 
yürüdüğünün bilincindedir. Dünya iki kapılı bir han gibidir. Kapının birinden giri-
lecek diğerinden çıkılacaktır. Menzile yetişmek için gece gündüz gidilecektir. Mad-
denin sonsuzluğu ilkesine göre ölüm, bir “devr-i daim”e başlamaktır. Ele geniş ona 
dar olan dünyada Veysel, bunalımlar içinde, bir geminin deryada bocaladığı gibi 
bocalamakta olup kendini bir yere yerleştirememenin acısını çekmektedir (Akt., 
Çerkezoğlu, 2015, s. 46).

Ünü gittikçe artan Âşık Veysel’in, Köy Enstitüleri’nin müzik derslerine sazıyla ka-
tılarak eğitim-öğretim faaliyetlerinde görev aldığı bilinmektedir. 1941-1946 yılları 
arasında Kocaeli Arifiye Köy Enstitüsü, Ankara Hasanoğlan Köy Enstitüsü, Eski-
şehir Çifteler Köy Enstitüsü, Kastamonu Gölköy Köy Enstitüsü, Sivas Yıldızeli Pa-
mukpınar Köy Enstitüsü ve Samsun Lâdik Akpınar Köy Enstitüsü’nde öğrencilere 
saz çalmayı, türküleri öğretmiş ve konserler vermiştir. “Uzun İnce Bir Yoldayım” 
adlı türküsünü Hasanoğlan Köy Enstitüsü’nde bulunduğu dönemde ürettiği bilin-
mektedir (Cömert, 2017, s. 52).

Burada dikkat çekici olan Veysel’in köy enstitülerinde ders verecek hüviyette ka-
bul edilmesidir ki içinde bulunduğu eğitim-öğretim ortamı mesleki müzik bilgisi 
de almış müzik eğitimcilerinin olduğu önemli ve saygın bir kurumdur. Veysel’in 
orada verdiği eğitimi bir mesleki müzik eğitimi olarak düşünemesek de içine dâ-
hil olduğu formel yapı ve iletişim hâlinde olduğu müzik eğitimcilerinin, Veysel’in 
müzikal üretimlerine etkisi olduğunu mutlaka kabul etmek gerekir. Buna karşın 
eserlerindeki ezgisel yapının metrik karşılıkları veya usul yapıları yaygın anlayışla 
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bütünüyle örtüşmemektedir. Bu sebeple de eserlerini notaya alanların ya da ye-
niden yorumlayanların Veysel’in eserlerini bilinen kalıplara sokmaya veya onlara 
benzetmeye çalıştıklarını düşünmek yanlış olmaz.  

Şatıroğlu’nun seslendirdiği eserler, TRT Repertuvarı’na girdiği gibi, Millî Eğitim 
Bakanlığı tarafından ders kitabı olarak kabul edilen ya da hazırlatılan birçok müzik 
ders kitabında defalarca yer almıştır. Buna bağlı olarak, Şatıroğlu’ndan derlenen 
anonim eserler ve kendi bireysel yaratıları müzik öğretmenlerince Türkiye çapında 
öğretilmiş ve yaygınlaşmıştır. Bu eserlere birkaç örnek vermek gerekirse “Atatürk’e 
Ağıt”, “Çiçekler”, “Keklik İdim Vurdular”, “Sazıma”, “Uzun İnce Bir Yoldayım” baş-
lığını taşıyan eserleri bu noktada anmak yerinde olacaktır. Ayrıca birçok Türkçe ve 
edebiyat ders kitabında da Şatıroğlu’nun şiirlerinin yer aldığı bilinmektedir (Tutu, 
2008, s. 124).

Âşık Veysel’in hayatı, eserleri ve şiirleri birçok araştırmaya konu olmuştur. Bu araş-
tırmalarda özellikle edebî ve tasavvufi incelemelerin neredeyse bütünü oluşturdu-
ğu görülmektedir. Âşık Veysel’in müzikal kimliği çeşitli çalışmalarda yer bulmakla 
birlikte bunların kısmî çalışmalar olduğu ya da sınırlı sayıda olduğu söylenebilir. 
Eserlerinin her birine özel çalışmalara pek rastlanmasa da konumuz olan “Uzun 
İnce Bir Yoldayım” adlı eserin popülerliğinden olsa gerek, bu esere özel Şimşek’e 
(2017) ait bir edebî sembolik inceleme çalışması bulunmaktadır. 

Şimşek (2017) bu çalışmasında eseri Türk halk edebiyatı ve kültüründe çokça kulla-
nılan “yol” kavramı üzerinden ayrıntılı olarak tahlil etmiştir. Eserde geçen kelime 
ve tamlamalar sembolik anlamları üzerinden irdelenerek eserin gerçek mesajları-
nın neler olduğu ya da olabileceğine dair bir fikir ortaya konulmuştur. Âşık Vey-
sel’in söz sanatlarını kullanmadaki ustalığı ve tasavvufi derinliği çalışmada özel-
likle dile getirilmiştir. Eserin insanın kendisini araması ve bulması üzerine kurulu 
tasavvufi bir yolculuğu sembolize ettiği çeşitli örneklerle ifade edilmektedir. Çalış-
manın edebî bir araştırma olmasından kaynaklı olarak eserin müzikal özelliklerine 
değinilmemiştir. 

Geleneksel olarak adlandırılan heceyle oluşturulmuş koşma, mâni, ninni, ağıt, se-
mai, destan vb. türdeki şiirlerin türküye dönüşümünün yaratıcı ve aktarıcısı ola-
rak Âşık Veysel’in gelenek içinde ortaya koyduğu eserlerle kültürel mirasa katkı 
sağlamasına vesile olan önemli unsurlardan biri sazı ustalıkla çalmasıdır. Gelenek 
içinde adını duyurduğu ilk günden itibaren Veysel, türü ne olursa olsun gelenek-
sel şiirin kendisiyle buluşması sonucunda onu türküye dönüştürerek halk müziği 
dağarcığını zenginleştirecek nitelikte çalışmalara imza atmış, böylece kültürel mi-
rasın süreklilik kazanmasına katkıda bulunacak eserlerin ortaya çıkmasını sağla-
mıştır (Yakıcı, 2012, s. 104). 
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Âşık müziğinde ezgiye şiirin yön verdiğini ve bu noktada hece sayısının önem ka-
zandığını dile getiren Günay’a (1993, s. 33) göre kolay, sade ve tekrar eden motiflere 
sahip ezgi yapılarıyla şiir ve dolayısıyla verilmek istenen mesaj ön planda tutul-
makta; Şenel’e (2007, s. 65) göre de âşıkların kendi ezgilerini oluştururken yaşadık-
ları yöreye ait ezgi kalıplarından ve icra üsluplarından sıklıkla etkilendikleri bilin-
mektedir (Akt., Elçi, 2009, s. 200).  

Âşık geleneğine ait eserler teknik bir analiz çerçevesinde değerlendirilecek 
olursa, çoğunlukla 2/4 ve 4/4’lük gibi basit ve 5, 6, 7, 8 ve 9’lu birleşik usûllerin 
kullanıldığı görülebilir. Çok sık olmamakla birlikte 10, 11, 12, 13 vb. gibi vuruş 
değerlerine sahip karma usûllerin de kullanımına rastlanabilir. Aynı eser içeri-
sinde birkaç farklı usûlün bir arada kullanımıyla da karşılaşılabilir
(Elçi, 2009, s. 200).

Bir ozan olan, bir saz şairi olan Veysel’in müzik formu, herhangi bir beste ka-
lıbına dökülerek değil mırıldanışlar biçiminde tecelli ederek şiirin türküye dö-
nüşmesini sağlamıştır. Bu başarılı denemesinden sonra Veysel’e güç gelmiş, 
anonim ya da farklı ozanlara ait geleneksel şiirleri türküye dönüştürerek orta-
ya koyduğu yaratıcılığını, bundan sonra kendi şiirlerini oluşturup türküye dö-
nüştürerek de sürdürmüştür (Atilla, 1976, s. 207-208, Akt., Yakıcı, 2002, s. 107).

Anadolu âşık müziği geleneğinin XX. yüzyıldaki önemli temsilcilerinden birisi olan 
Âşık Veysel bu geleneğin genel karakteristikleri yanında doğup büyüdüğü Sivas 
Emlek Yöresi müzik kültürünün izlerini de yoğun olarak taşımaktadır. Emlek böl-
gesi, âşık müziğinin yoğun üretildiği karakteristik bir bölgedir.

Âşık Veysel’in doğup büyüdüğü, sanatının şekillendiği Sivrialan köyü, halk 
arasında “Emlek” ya da “Emlek çukuru” olarak adlandırılan bir coğrafî alan-
da yer almaktadır. Bugünkü idari adlandırmalar arasında bulunmamakla 
birlikte, Kızılırmak’ın kuzeyindeki yerleşim alanlarını ifade etmek üzere halk 
arasında ve kimi zaman da kültür-sanat çevrelerince veya yazılı kaynaklarda 
kullanıldığı görülmektedir. Emlek coğrafyası köklü bir şiir söyleme geleneğine 
sahip olduğu kadar, âşıklık sistemi bakımından da verimli bir sahadır 
(Cömert, 2017, s. 13).

Reinhard ve Pinto (2019, s. 150) yaptıkları çalışmada Anadolu’daki âşık müziğinin 
bazı karakteristik özellikler taşıdığını belirtmişler ve bu özelliklerin içinde ezgilerin 
değişken ölçü yapısına sahip olması durumunun da altını çizmişlerdir. Sivas bölge-
sine ait ayrıntıda da âşık havalarının yarıdan fazlasının bileşik usul anlayışı içeri-
sinde olduğunu ve üçte birinde usul değişimi gerçekleştiği dile getirilmiştir. 

Araştırmacıların bu tespitleri aşağıda üzerinde ayrıntılı durulacak olan ve araştırma-
mızın ekseninde yer alan “Uzun İnce Bir Yoldayım” eseri açısından oldukça önemli-
dir. Çünkü eserin gerçekte sahip olduğu usul anlayışı ya da başka bir deyişle metrik 
yapısı bu tespitler çerçevesinde değerlendirildiğinde daha da anlam kazanmaktadır.
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Kurt Reinhard’ın “Sivas Vilayeti Âşık Melodi Tipleri” adlı çalışmasında da “Âşık 
Veysel Ekolü” olarak nitelendirilen yapı, anonim halk türkülerinden farklı olarak 
tanımlanmakta ve öne çıkan ezgisel özellikleri; ezgilerin mısralardaki hece sayı-
sıyla bağlantılı olması, ezgilerde belirli motiflerin sürekli tekrar edilmesi şeklinde 
sıralanmaktadır. Konuşma üslubunun ağır bastığı ve sözün ön planda olduğu ezgi-
lerde ise ezgiden feragat edilen durumlar gözlemlendiği de ayrıca belirtilmektedir 
(Turan vd., 1999, s. 26). 

Âşık Veysel’in sesinden kaydedilen anonim ve âşık müziği tarzında usta malı eser-
ler ile âşığın kendi şiirlerini ezgilendirerek seslendirdiği eserlerinden oluşan, kimi 
zaman aynı sözlerin farklı kalıp ezgilerle söylendiği veya aynı kalıp ezginin usta 
malı şiirlere ya da kendi şiirlerine uyarlandığı ses kayıtlarının 119 adet olduğu bilin-
mektedir (Cömert, 2017, s. 68). 

Diğer taraftan Veysel’e ait şiirlerin sayısı şimdilik 180 olarak tespit edilmiştir. Bu şi-
irler birçok kez farklı sanatçılar tarafından bestelenmiştir. Bir müzik meslek birliği 
olan MESAM’da sözü ve müziği Veysel’e ait eser sayısı 37 olarak görünmektedir 
(Bekki, 2021, s. 58, 129). Bu bilgiler doğrultusunda Veysel’in yazdığı şiirlerinin bir 
kısmını ezgilendirmediği anlaşılmaktadır. 

Şiirlerini irticalen söylemeyi sevmediğini, zihninde çokça tekrar edip son hâline 
getirdikten sonra kamu ile paylaştığını bildiren Veysel bu sebeple âşık atışmaları-
na neredeyse hiç katılmamıştır (Bekki, 2021, s. 100). Veysel’in şiir üretimlerine dair 
bu yaklaşımı besteleme süreçleri için de benimsediğini değerlendirmek ve kabul 
etmek yanlış bir yaklaşım olmayacaktır. Dolayısıyla âşığın kendi eserlerinde yeni-
den yaratma süreçleri içinde değerlendirilebilecek küçük farklı okumaları dışında 
bilinçli bir besteleme yolu izlediği düşünülebilir. 

Şenel (2018, s. 41), Âşık Veysel’in bestecilik özelliklerini üç başlık altında incele-
mekte ve bu başlıkları; anonim halk müziği türküleri, anonim âşık tarzı eserler ve 
âşık edebiyatına dair usta malı ve kendisine ait eserler olarak belirtmektedir. Halk 
besteciliği anlayışına sahip bir halk sanatçısı olarak tanımladığı Veysel’in usta malı 
ezgi kalıplarını ve bunlara bağlı stilleri ustaca kullandığından söz eden Şenel, Vey-
sel’i güçlü bir besteci olarak nitelemiştir.

Veysel yaşamı boyunca; içine doğup büyüdüğü müzik kültürü başta olmak üze-
re sonrasında gidip gezdiği, etkileşimde olduğu pek çok farklı müzik ortamından 
beslenmiş ve etkilenmiştir. Bir müzik eğitimi almamış olmasına rağmen tek başına 
saz çalıp türkü söylemenin ötesinde senfonik orkestrayla bile deneyim yaşamıştır. 
Özdemir’in (2017, s. 29) Nedim Otyam’la yaptığı söyleşiden aktardığına göre Âşık 
Veysel, 1944 yılında Ankara Halkevi’nin Nedim Otyam şefliğinde sahneye koyduğu 
ve metinleri Behçet Kemal Çağlar tarafından yazılan “Yurttan Yedi Damla” adlı bir 
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gösteride senfonik orkestra ile saz çalmıştır. Hatta anlatılana göre birkaç provadan 
sonra orkestrayla birlikte çalacağı kısımları çok iyi anlamış ve kendisine sırası geldi-
ğinde dokunularak uyarıda bulunulmasına gerek kalmadığını söylemiştir.        

Her ne kadar yetiştiği köy ortamı, görme engelli olması, herhangi bir eğitim alma-
mış olması gibi sebepler Âşık Veysel’in üretimlerinde belirli bir düzen veya kalıp 
arayışını geri planda tutmaya sebep gibi düşünülse de köy enstitülerinde görev yap-
mış olması, birçok büyük şehirde katıldığı şenlikler ve etkinlikler, kendi döneminin 
en önemli iletişim aracı olan radyoda ve sonrasında televizyonda katıldığı prog-
ramlar, iletişim hâlinde olduğu her kesimden bireyler bir arada değerlendirildiğin-
de; Veysel’in müziğinin belirli bir bilinç dâhilinde üretildiği yani kendisini besleyen 
müziko-kültürel ortam ve süreçlerin doğal bir sonucu olarak oluşan eserlerinin en 
az sözleri kadar önemli müzikal karakteristiklere sahip olduğu anlaşılmaktadır.  

“UZUN İNCE BİR YOLDAYIM” ÜZERİNE ÇEŞİTLİ 
DEĞERLENDİRMELER VE MÜZİKAL ANALİZLER

Âşık Veysel ile ilgili yapılan birçok araştırma en çok bilinen eserleri arasında “Uzun 
İnce Bir Yoldayım” eserini dile getirmektedir. Farklı türlerden birçok sanatçı ve yo-
rumcunun sesiyle ve enstrümantal olarak bu eseri seslendirmesi, eserin toplumsal 
hafızadaki yerini pekiştirmiştir. Hatta belki de Türkiye’de en çok bilinen ve bir çır-
pıda mırıldanılabilecek türkü hangisi diye bir araştırma yapılsa gündeme gelecek 
eserlerden birisi olacaktır. 

Bekki de (2021, s. 137, 140) yaptığı çalışmada sinema ve dizi sektöründe en çok ses-
lendirilen ve kullanılan Âşık Veysel eserinin “Uzun İnce Bir Yoldayım” olduğunu 
ifade ederken farklı ülkelerden ve müzik türlerinden sanatçı ve yorumcuların en 
çok seslendirdiği Âşık Veysel eserinin de aynı eser olduğunu dile getirmektedir. 

Bu denli bilinmesi, Âşık Veysel’in bir XX. yüzyıl âşığı olarak birçok ses ve görüntü 
kaydının bulunması, radyo ve televizyon aracılığı ile başlayan yayılım halkalarının 
zamanla internet ortamında da karşılık bulması bir arada değerlendirildiğinde en 
iyi ve en çok bildiğimiz şeylerin eksik veya yanlış olabileceğine dair şüphelerin üstü 
kuvvetli bir şekilde örtülmüş ve yaygın bilinen hâlleri birer tabu gibi dokunulmaz/
değiştirilemez bir şekle bürünmüştür. Bunda özellikle TRT nota yayıncılığı ile ilgili 
durumun da bariz etkisi vardır. Çünkü bu notalar kesin ve tek doğru içeren belgeler 
olarak yıllarca kamuya ve ilgilisine sunulan kutsal belge değeri görmüşlerdir. 

Anadolu sahasından derlenen halk ezgilerinin Radyo Ekolü olarak değerlendirilen 
anlayış içerisinde bir arada çalınmasını ya da söylenmesini kolaylaştırmak gayesiy-
le yapılan tek tipleştirme süreci, eserlerin müzikal anlamdaki çeşitli karakteristik-
lerini yitirmesine sebep olmuştur. Yerel niteliklerin ya da kişisel üslupların kaybol-
duğu bu toplu çalma/söyleme anlayışı özellikle yapılan nota yayıncılığı ile sürekli 
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kendini zinde tutmuş ve o notalardan faydalanan bütün kişi ve kurumlar bilerek ya 
da bilmeyerek Radyo Ekolü anlayışını benimsemek durumunda kalmışlardır. 

“Uzun İnce Bir Yoldayım” eseri bilinirliği sebebiyle birçok araştırmanın da içeriğin-
de yer almıştır. Bu araştırmaların özellikle müzikal boyut taşıyanları irdelendiğin-
de Âşık Veysel’e ait ses kayıtlarından çok, eserin TRT notasının eksen oluşturduğu 
dikkat çekmektedir. Geçmişten günümüze doğru eseri eksen alan müzikal analiz 
içerikli çalışmalara bakıldığında Güldaş (1993), Tutu (2008), Cömert (2017) ve Ka-
rabulut’un (2019) çalışmaları öne çıkmaktadır. Bu çalışmalarla ilgili ayrıntılara ve 
karşılaştırmalara geçmeden önce eseri konu alan diğer bazı çalışmalara kısaca de-
ğinilecektir.

Yükrük (1998) “Türk Halk Müziği Ezgilerinin Analizinde H. F. Olson Yöntemi” adlı 
yüksek lisans tez çalışmasında Âşık Veysel’e ait 4/4’lük ölçü yapısına sahip altı eseri 
incelemiş ve bu eserler içerisine “Uzun İnce Bir Yoldayım” adlı eseri de almıştır. 
Çalışmanın sayıltıları arasında “TRT arşivi notaları Âşık Veysel’in ezgilerini doğru 
olarak yansıtmaktadır.” şeklinde bir sayıltı yer almaktadır. Diğer taraftan araştır-
mada Âşık Veysel’in tercih edilmesine sebep olarak belirli bir ölçü yapısında ve ma-
kamda tutarlılık göstermesi dile getirilmiştir. Âşık Veysel’in 4/4’lük ve hüseyni ya 
da uşşak makamı dışında kimi eserleri olmakla birlikte bunların bazı usta âşıklara 
özenme şeklinde ortaya çıktığı ileri sürülmüştür. Âşıkların eserlerinde ilk dörtlük-
lerdeki ezgi yapısının kararlılık taşımayabileceği bu sebeple kararlı ezgi yapıları için 
son dörtlüğe mutlaka bakılması gerektiği ve kendi eserlerini farklı zamanlarda aynı 
şekilde seslendirmelerini beklemenin doğru olmayacağı görüşü İhsan Öztürk ile 
yapılan görüşmeye dayandırılarak dile getirilmiştir. 

Turhan (2003, s. 467) tarafından hazırlanan “Meşhur Olmuş Türkülerimiz” adlı ki-
tabın 2. cildi içerisinde de yer verilen “Uzun İnce Bir Yoldayım”ın notasının Meh-
met Özbek tarafından yazıldığı belirtilmekte ve ölçü yapısı baştan sona 2/4’lük ola-
rak sunulmaktadır.

Alaner (2010) “The Rhythmic Structure of Anatolian Folk Music” adlı makalesinde 
Anadolu halk müziği ritmik yapılarından örnekler verirken “Uzun İnce Bir Yolda-
yım”a ait 4/4’lük ölçü yapısını işaret eden bir nota kullanmıştır. Çalışmanın kay-
nakçasına bakıldığında araştırmacının kullandığı bu notayı Muzaffer Sarısözen ya 
da Serbülent Yasun’a ait yayınlardan birinden elde ettiği anlaşılmaktadır.

Elçi (2009, s. 203) Âşık Veysel’in müzikal kimliğine dönük yaptığı çalışmada eser-
lerinde göze çarpan unsurları sıralarken, şiirdeki bazı söz gruplarının ezgi içeri-
sinde ardı ardına tekrarlanmasını dile getirmekte ve bunun için de akla gelen ilk 
örnek olarak Âşık Veysel’in en bilinen eseri olarak tanımladığı “Uzun İnce Bir Yol-
dayım”ın bir kesitini göstermektedir. Bu örnek kesitte de “gündüz gece” sözlerinin 
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arka arkaya tekrar edildiği kısım verilmiş ve eser 4/4’lük bir ölçü rakamıyla ifade 
edilmiştir. Araştırmacı bu nota örneği için TRT THM Repertuvarı’nın 2973 nolu 
notasının kaynak alındığını da ayrıca belirtmiştir. Aynı çalışmada:

Âşık Veysel’in eserleri, kullanılan usûller açısından ele alınacak olursa, çok sık 
olarak 2/4’lük, 4/4’lük, 5/8’lik ve 7/8’liğe rastlanabilir. Özellikle, Âşık Veysel’in 
en çok tanınan ve sevilen eserleri 2/4’lük ve 4/4’lük gibi basit usûllerden oluş-
maktadır. Sözgelimi, Mecnunum Leylamı Gördüm 2/4’lük, Uzun İnce Bir Yol-
dayım ve Dost Dost Diye Nicesine Sarıldım 4/4’lüktür (Akt., Elçi, 2009, s. 205).

ifadesine yer verilmiştir.

Bulut (2010) TRT THM Repertuvarı’nda sözleri Âşık Veysel’e ait olan on dört tür-
küyü “Âşık Veysel’in Türkülerinin Çok Boyutlu İçerik Çözümlemesi” başlığı altında 
incelemiştir. Çalışmada incelenen türkülerden birisi de “Uzun İnce Bir Yoldayım” 
adlı eserdir. Araştırmacı TRT notalarını referans olarak kullandığından eseri, aksak 
ölçü yapısına sahip olmadığını belirtmek amacıyla olsa gerek, “düz ölçü” adı veri-
len bir tanımlamayla sınıflandırmıştır.

“Âşık Veysel ve Müziği” başlıklı çalışmasında Güldaş (1993) ona ait eserleri ma-
kamsal yapı, motif, cümle ve periyot gibi açılardan ele alarak özellikle biçimsel ola-
rak incelemiştir. Yapıldığı yıl açısından oldukça ayrıntılı olduğu söylenebilecek bu 
çalışmada araştırmamız için önem arz eden “Uzun İnce Bir Yoldayım” adlı eser de 
yer almaktadır. Dikkat çekici olan ise türküyü TRT Repertuvarı’na kazandıran Ali 
Canlı’ya ait ilk el yazması notanın bu çalışmada kullanılmasıdır (s. 142-143). Ese-
rin üzerinde açıkça görüldüğü üzere notaya alınma yılı 1987’dir. El yazısı bu notaya 
göre de eser baştan sona 4/4’lüktür. Yani daha sonra yazılan ve TRT Repertuvarı’n-
da yer alan notayla herhangi bir fark bulunmamaktadır. Araştırmacı da eseri diğer 
birçok müzik insanı ve araştırmacı gibi Âşık Veysel’in en çok bilinen eseri olarak 
tanımlamaktadır. 

Gerek Güldaş’ın araştırmasında yer verdiği nota, gerek günümüz TRT notası üzerin-
deki bilgilere göre eser TRT Repertuvarı’nda nota olarak 34 yıllık bir maziye sahiptir. 
Elbette bu notadan önce Âşık Veysel’in sesinden yapılan plaklar, radyo ve televiz-
yon programları ile eseri kendi performanslarında kullanan sanatçı ve yorumcular, 
eserin toplumda bilinmesine ve yaygınlaşmasına vesile olmuşlardır. Ancak müzik, 
belge olarak özellikle eğitim-öğretim ortamlarındaki etkisi göz önüne alınınca TRT 
tarafından yayımlanan notanın önemi ve etkisi daha iyi anlaşılmaktadır. 

Güldaş (1993, s.144) eseri A (a+a1+b+a1) şeklinde biçimsel bir formülasyonla ifa-
de etmiş ve genelinde iki farklı cümlenin kullanıldığını dile getirmiştir. Veysel’in 
diğer bazı eserlerinde olduğu gibi söz ve saz bölümleri arasında soru-cevap ilişkisi 
kurulabileceği ifade edilmektedir. Bolca sekilemenin yer aldığı eserin birçok farklı 
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sanatçı tarafından seslendirilmesine de eserin akılda kalıcı ve basit ezgisi ile sözle-
rindeki çarpıcılığın sebep olduğu ileri sürülmüştür. Âşık Veysel’in “Yıllarca Aradım 
Kendi Kendimi” adlı eserinin biçimsel analizinde belirtilen aşağıdaki hususlar da 
oldukça dikkat çekicidir:  

Müzik yapıtları biçimsel açıdan incelenirken, usûl geçkilerinin kullanıldığı 
kısımların genellikle yeni bir bölümün başlangıcı olduğundan söz etmiştik… 
Hatta bazı usûl geçkileri Veysel’in sözü ön planda tuttuğu tüm eserlerinde hiç 
hesaba katılmamıştır. Ancak, birtakım müzik kurallarına bağlı kalmadan eser 
üreten Âşık Veysel, bu usûl geçkileri sayesinde bazı eserlerinde olabilecek pro-
zodik hataları bilmeden de olsa ortadan kaldırmıştır (Güldaş, 1993, s. 147).       

Güldaş (1993, s. 156) araştırmasının sonuç bölümünde de önemli ayrıntılara değin-
mektedir. Buna göre Âşık Veysel’in müziğinde dikkat çekici yönlerden birisi de ri-
timdir. 

Nota 1. Uzun İnce Bir Yoldayım'a Ait Ali Canlı Tarafından Elle Yazılmış İlk Nota 
(Güldaş, 1993, s. 142)
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Ses kayıtları değerlendirildiğinde sözü ön planda tutma isteğinden dolayı ritmik 
yapının aksadığı ve bazı eserlerinde usul tespiti yapmanın zorlaştığı dile getirilmek-
tedir. Bazı eserlerde başlangıçta tespit edilen usulün birkaç ölçü içerisinde değiştiği 
ve bu değişimlerin mantık çerçevesi içerisinde olduğunda duyuşsal etki oluşturabi-
leceği belirtilmiştir. Veysel’in müziğindeki bu tür aksaklıkların onun ritim duygu-
sunun zayıflığından ileri geldiğini ifade eden yazara göre durum özellikle susların 
olması gereken yerlerde belirginleşmektedir. Araştırmacı bu ifadelerin sonunda 
eserlerin mümkün olduğunca doğru notalanmaya çalışıldığını ve müziğin akışını 
bozacak her türlü aksamaya çözüm bulunmaya çalışıldığını dile getirmiştir. 

Görüldüğü üzere “Uzun İnce Bir Yoldayım” adlı eserin TRT Repertuvarı’ndaki 2973 
numaralı notası 1987 yılında Ali Canlı tarafından yazılmıştır. Bu notada eser baş-
tan sona 2/4’lük ölçü disiplini içerisinde görünmektedir. Âşık Veysel’e ait orijinal 
ses kayıtları dinlenildiğinde ise eserin belirli bir sistem ve kararlılıkla cümle başları 
7/8’lik (3+2+2) olacak şekilde çalınıp söylendiği ve bu durumun çalgısal bölümler-
de de aynen devam ettiği dikkat çekmektedir.  

TRT’nin arşivlerinde yer alan eski programları kamuoyuyla paylaştığı web adresi 
olan www.trtarsiv.com adlı sitede “Âşık Veysel” kelimeleriyle yapılan aramada 1969 
yılına ait Âşık Veysel’in Uzun İnce Bir Yoldayım adlı eserini seslendirdiği görün-
tüler yer almaktadır. Veysel burada da eserini baştan sona aynı kararlılıkla cümle 
başları Devr-i Hindî usulü (7/8=3+2+2 şeklinde) ile çalıp söylemektedir (Uzun ince 
bir yoldayım, 2018). 

Veysel’in doğup büyüdüğü Sivas’ın Şarkışla ilçesi ve Emlek bölgesi halk müziğinin 
özelliklerinin yanında sonrasında gezip etkileşimde bulunduğu diğer komşu ilçe ve 
bölgeler ile Anadolu’nun birçok yerinde katıldığı âşıklar bayramı etkinlikleri, kon-
serler, programlar, sohbetler vb. düşünüldüğünde bu usul anlayışının veya başka 
bir deyişle ölçü yapısının hem yörenin müzik özellikleriyle hem de Türk halk mü-
ziğinin genel özellikleriyle uyumlu bir durumu ortaya çıkmaktadır. Nitekim Âşık 
Veysel bu usul anlayışını baştan sona taşıyan eserler de meydana getirmiştir. Daha 
önce de belirtildiği üzere bu durumu Veysel’in eserlerindeki müzikal özelliklere da-
yanak oluşturan bilinç olarak tanımlamak yanlış olmaz.

“Uzun İnce Bir Yoldayım” adlı türkünün yıllardır yapılan seslendirmelerinde ve 
yorumlamalarında ezgisel yapının daha korunaklı olarak taşındığı, ancak usul ba-
kımından Âşık Veysel’in orijinal seslendirmelerine sadık kalınmadığı dikkat çek-
mektedir. Eserin Veysel’e ait kayıtlarında değişken usul yapısında olmasının hem 
notaya alma süreçlerini hem de eseri seslendirmek isteyen çeşitli sanatçı ve yorum-
cuları bilinçli ya da bilinçsiz bir şekilde eseri yeniden bir kalıba sokma çabasına it-
tiği düşünülebilir.  
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Araştırmamıza konu eserin metrik yapısı konusunda TRT notasyonundan farklı ilk 
çalışmaya Tutu (2008) tarafından yapılan kapsamlı doktora tezinde rastlanmıştır. 
Araştırmacı Veysel’e ait eserlerin tamamını bütün boyutlarıyla analiz eden çalış-
masında özellikle TRT Kurumu aracılığı ile yaygınlaşmış eser notalarına ilişkin te-
dirginliklerini dile getirirken aşağıdaki ifadelere yer vermiştir:

Şatıroğlu’nun müzikli icralarına ait ses kayıtları dinlendiğinde, bu eserlere 
ilişkin TRT Repertuvarı gibi kaynaklarda bulunan notalarda, Şatıroğlu’nun 
yetiştiği çevrenin ve kendisinin müziksel üslubunu belirleyen unsurların ço-
ğuna yer verilmediği fark edilmektedir. Dolayısıyla radyoda standart bir ses-
lendirme yapmak ya da eğitimde kullanılmak için hazırlandığı düşünülebile-
cek bu notaların birçoğunun, sanatçının üslubunun incelenmesi için uygun 
bir kaynak olamayacağı anlaşılmıştır. Bu yüzden, her esere ait icraların farklı 
ses kayıtları toplanmış, bunlar birbirleri ile karşılaştırıldıktan sonra ses kalitesi 
en yüksek olan ve yeniden yaratma sürecinin daha başarılı geçtiği düşünülen 
kayıtlar notaya alınmıştır (Tutu, 2008, s. III).

Tutu (2008, s. 242) TRT THM Repertuvarında Âşık Veysel Şatıroğlu’nun kaynak 
kişi olarak göründüğü eserlerin notalarını âşığın kendi ses kayıtları ile karşılaştır-
dığında TRT Repertuvarında yer alan notaların büyük bir kısmının, icraları yansıt-
madığını tespit etmiş ve bu notaların eserlerin toplu icrasını kolaylaştıracak şekil-
de hazırlanmış yazılı varyantlar olarak nitelendirilmesinin yerinde olacağını dile 
getirmiştir. Âşık Veysel eserlerinin derleme kayıtları; TRT Repertuvarı için notaya 
alan Muzaffer Sarısözen, Ali Canlı ve İhsan Öztürk gibi isimlerin yazdığı notalarla 
karşılaştırıldığında metrik açıdan birçok problem olduğu ve Veysel’in üslubunun 
en önemli parçası olan ritimsel icra davranışlarının aksaklık olarak görülerek TRT 
notalarında mümkün olduğunca sabit bir usul kullanılmaya çalışıldığı araştırmacı 
tarafından belirtilmiştir.

Âşık Veysel’in “Uzun İnce Bir Yoldayım”, “Kara Toprak” ve “Güzelliğin On Par’et-
mez” adlı eserlerinin, farklı müzik tarzlarının temsilcileri tarafından defalarca ses-
lendirildiği görülmektedir. Örneğin, Fikret Kızılok tarafından plağa okunan “Uzun 
İnce Bir Yoldayım”, Pentagram grubu ve Tarkan Tevetoğlu gibi isimler tarafından da 
seslendirilmiş ve albümlerde yer almıştır. “Kara Toprak” ise gitarist Ricardo Moyano 
tarafından uluslararası konser sahnelerine taşınarak kendi düzenlemesiyle yorum-
lanırken, dünya çapında üne sahip olan piyanist ve besteci Fazıl Say 1997 yılında bu 
eserin teması üzerine, piyano için kendi eserini düzenlemiştir (Tutu, 2008, s. 125).

Tutu (2008, s. 480) Veysel’in on bir eserinde üç zamanlı ölçü başlangıçlarının dik-
kat çektiğini ifade etmektedir. Bu eserlerin, bazen bütün dizelerinin bazen de bazı 
dizelerinin ilk dört hecesine üç vuruşlu ya da üçlü grubun başta olduğu bir ölçünün 
eşlik ettiğini ve hece duraklarının daha çok 4+4 ve 4+4+3 hece grubu sıralamaları 
ile paralellik gösteren müzik katmanlarında gözlemlendiği dile getirilmektedir. An-
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cak dikkat çekici bu özellik başta TRT THM Repertuvarı olmak üzere çeşitli nota 
yayınlarında notaya alanların iradesinde farklı yansıtıldığı için kamuoyu tarafın-
dan da yansıtıldığı şekliyle benimsenmiş ve yaygınlaşmış görünmektedir. 

TRT notası ve onu referans alan yayınlarda Veysel’in üç zamanlı küme ile başlayıp 
devam eden bu tipteki eserlerine suslar eklenerek ya da bazı notaların süresi uzatı-
larak usulleri değiştirilmiştir. Âşık Veysel’in müzikal bir karakteristik olarak çokça 
kullandığı bu yapı onun müziğini doğru anlayabilmek adına gözden kaçan oldukça 
önemli bir özelliktir. Çünkü kendi sesinden var olan seslendirmelerden de anlaşı-
lacağı üzere bu durum bir anlık hata değil, zamanla oluşmuş doğal bir sonuçtur ve 
kararlılıkla tekrar edilmektedir. Âşık Veysel’in yetiştiği müzik çevresine ait önemli 
bir âşık olan Ali İzzet Özkan’ın da benzer karakteristiklere eserlerinde yer verdiği-
ni belirten Tutu (2008, s. 404) çalışmasında eseri kendisi yeniden notaya almış ve 
aşağıda da görüleceği üzere ölçü yapısını cümle başları 3/8, devamları 2/4 şeklinde 
bölümlemiştir. Ayrıca saz bölümlerindeki ölçü yapısını baştan sona 2/4’lük devam 
eden ölçüler şeklinde notaya almıştır.

Nota 2. Bahadır Tutu’nun Uzun İnce Bir Yoldayım’a Ait Notasyonu  (Tutu, 2008, s.404)
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Görüldüğü üzere Tutu “Uzun İnce Bir Yoldayım” adlı eseri notaya alırken çalgısal 
kısımları 2/4’lük Nim Sofyan, sözlü kısımları her dizenin ilk dört hecesine 3/8’lik 
Semai, geri kalan kısmını ise 2/4’lük Nim Sofyan olacak şekilde bir tercihte bulun-
muştur. Tutu’nun notasyonunda eserin çalgısal kısmının sözlü kısımda her dize ba-
şında yinelenen usul anlayışından farklı olmasının yanında, dizelere karşılık gelen 
zamanların bütün hâlinde değil de parçalanmış olarak verilmesi de (Semai=3/8+-
Nim Sofyan=2/4) halk müziğimizde çoğunlukla gözlemlenen söz cümleleri ile mü-
zik cümleleri arasındaki metrik uyumluluğa tezat bir görüntü oluşturmaktadır. 

Âşık Veysel’e ait ses kayıtlarında “Uzun İnce Bir Yoldayım” türküsünün dizeleri ile 
müzik cümleleri bir arada değerlendirildiğinde 7 zamanlı Devr-i Hindî (3+2+2) ile 
başlayan ve bu dizelerin hemen arkasından çalgısal cevapları Nim Sofyan olan ve 
her kıtada da son dizenin son dört hecesinin tekrarından dolayı oluşan Nim Sof-
yan usul yapıları hemen fark edilmektedir. Veysel hem 7 zamanlı bu usule aşina bir 
müzik çevresinde yaşamıştır hem de kendisi bazı eserlerinde baştan sona bu usul 
yapısını kullanmıştır. Diğer taraftan değişken usul anlayışının da Veysel’in doğup 
büyüdüğü çevrenin müzik kültüründe çokça karşılaşılan bir durum olduğu çeşitli 
araştırmalarda tespit edilmiştir. 

Bütüncül bir Türk müziği kuramı ile yaklaşıldığında aslında Veysel’in Devr-i Hin-
dî ile Nim Sofyan usullerini bir arada kullandığı görülmektedir. Veysel’in bu usul 
tiplerini kullanmayla ilgili tercihini, bu usullerle ilgili bilgilere sahip olmasına göre 
yaptığını düşünmek elbette doğru olmayacaktır. Ancak beslendiği müzik çevresi ve 
eserin hece yapısı Veysel için böyle bir sonucu oluşturmuştur. Türk halk müziğinin 
metrik çözümlemelerinde “usul” kavramına mesafeli yaklaşan çokça araştırma ol-
masına karşın Türk Halk Müziği ile Klasik Türk Müziği’nin kuramsal birliktelikle-
rini bütün boyutlarıyla ortaya koymak gerekmektedir. Burada sadece Klasik Türk 
Müziği besteleme tekniklerinde kullanılan usullerin tercih edilme süreçlerindeki 
bilincin alt yapısı ile Türk Halk Müziği’ndeki usul tercihlerini belirleyen dinamikle-
rin kimi zaman farklılaştığını gözden kaçırmamak gerekmektedir. 

Cömert’in (2017, s.98, 100, 160, 161, 162, 184) çalışmasında belirttiği; Veysel’e ait çe-
şitli ses kayıtlarında yer alan ve usta malı niteliğinde olan, 3+2+2 kurulumlu yedi 
zamanlı “Terk Edip Cehanın Küllü Varını”, “Salma Dil Keşnesin Engine Âşık”, 
“Okudum Mektepte Vardım Bir Ere”, “Sen Seni Yitirip Gezme Irağı”, “Zamanede 
Bir Hâl Gelmesin Başa” adlı türküler Veysel’in bu ölçü yapısına olan aşinalığını 
gösterir niteliktedir. Yine aynı çalışmada (Cömert, 2017, s.126, 128, 144, 178, 180, 183) 
Veysel’in seslendirdiği kayıtlardan tespit edilen ve değişken ölçü yapısında olan “Ne 
Ötersin Dertli Dertli”, “Şu Karşıki Karlı Dağlar”, “Kaygusuzla Bir Şey Yeme”, “Emir 
Hak Bizleri Dil Dolandırır”, “İdris Terziliği İcad Etmeden” ve “Boş Gitme Köyüne 
Ey Bad-ı Sabah” adlı türkülerin metrik yapısı da bize Veysel’in seslendirdiği ezgi-
lerde değişken ölçü yapısına rastlanılmasına dair bir bulgu olarak sunulmaktadır.
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Âşık Veysel’in müziği ile ilgili bir diğer ayrıntılı çalışmayı yapan Karabulut (2019), 
Veysel’e ait olan ve TRT Repertuvarı’na kayıtlı türküler üzerinde yaptığı araştır-
mada derleme kayıtları ile var olan TRT notaları arasında ciddi farklar olduğunu ve 
notasyonlarda hem ezgisel hem de ölçü yapısı niteliğinde çok büyük hatalar yapıl-
dığını ortaya koymuştur. 

Karabulut (2019, s. 50, 76, 144, 175) araştırmasında özellikle bizim için dikkat çekici 
olan Veysel’in yaygın bilinen türkülerinden “Anlatmam Derdimi Dertsiz İnsana” 
adlı eserin TRT notasından (2/4’lük notaya alınmıştır) farklı olarak değişken ölçü 
yapısına sahip olduğunu ve aslında 11 zamanlı ölçü yapısına sahip olup söz girişle-
rinde üçlü aksak bir kümenin olduğunu, “Ben Gidersem Sazım Sen Kal Dünyada 
Hey” adlı türküde de TRT notasından farklı olarak (2/4’lük notaya alınmıştır) 17 
zamanlı söz giriş ezgilerinin başında yine üçlü aksak bir kümenin olduğunu, “Bir 
Ulu Ağaçtan Bir Yaprak Düşse” adlı türkünün TRT notasından (4/4’lük notaya 
alınmıştır) farklı olarak değişken ölçü yapısına sahip olduğunu ve aksak 7 zamanlı 
söz girişlerinin başında üçlü kümenin yer aldığını, “Çiğdem Der ki Ben Elayım” adlı 
türkünün TRT notasından (2/4’lük notaya alınmıştır) farklı olarak söz girişinde 15 
zamanlı aksak ölçü yapısı olduğunu ve üçlü kümenin yine başta olduğunu, “Kur-
ban Olam Kalem Tutan Ellere” adlı türküde de TRT notasından (2/4’lük notaya 
alınmıştır) farklı olarak değişken ölçü yapısının ve söz girişlerinde aksak ölçü anla-
yışına bağlı üçlü kümeyle başlayan ölçülerin olduğunu, “Güzelliğin On Par’etmez” 
adlı türkünün TRT notasından (4/4’lük notaya alınmıştır) farklı olarak 7 zamanlı 
ölçü yapısıyla cümlelere başladığını tespit etmiştir. 

Karabulut (2019, s. 470) çalışmasında araştırmamıza konu olan “Uzun İnce Bir Yol-
dayım” adlı türküyü değişken ölçü yapısına sahip bir biçimde (8/8, 15/8, 10/8, 9/8) 
ve kıtaların ilk üç dizelerine karşılık kısımları da 15 zamanlı (3+2+2+2+2+2+2) ola-
cak şekilde notaya almıştır. 

Karabulut’un notasyonunda dikkat çekici olan, çalgısal kısımların ölçü yapısını söz 
kısımlarından farklı bir şekilde göstermesi ve söz içinde vurgusu açıkça belli olan ve 
söz cümlelerine cevaben çalındığı hissedilen kısımları söz cümlelerine ait ölçülerle 
birleştirerek yazmasıdır. Ayrıca Âşık Veysel’e ait aynı eserin farklı ses kayıtları din-
lenildiğinde anlaşılabilecek olan anlık uzatmalar veya beklemeler de notasyonda 
esere ait karakteristik kalıplar gibi gösterilmiştir. Burada araştırmacının referans 
olarak sadece derleme kayıtlarını kullanmasının bu sonucun oluşmasına sebep ol-
duğu düşünülebilir.

Âşık Veysel’in çeşitli ses kayıtlarında seslendirdiği ve farklı kaynaklarda notaya 
alınmış bazı eserlerinin TRT Türk Halk Müziği Sözlü Kırık Havalar Repertuvarı’n-
da 4387 numarayla kayıtlı “Ağlayalım Atatürk’e” adlı türküde olduğu gibi baştan 
sona 7 zamanlı Devr-i Hindî (3+2+2) usulünde olduğu, diğer taraftan bazı eser-
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lerinde de başlangıcı üçlü kümelerden oluşan ve çoğunlukla da 7 (3+2+2) veya 11 
(3+2+2+2+2) zamanlı cümle başı usullerini 2/4’lük Nim Sofyan ve 4/4’lük Sofyan 
usullerinin takip ettiği görülmektedir. 

Âşık Veysel’in en çok bilinen eserlerinden birisi olan “Ben Gidersem Sazım Sen Kal 
Dünyada” adlı eserinin Âşık Veysel’e ait orijinal kayıtları dinlenildiğinde de benzer 

Nota 3. Emre Karabulut’un Uzun İnce Bir Yoldayım’a Ait Notasyonu (Karabulut, 2019, s.470)
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şekilde müzik cümlesi başlarında sözle bütünlük de dikkate alındığında aksak şekil-
de başlayarak 11/8’lik (3+2+2+2+2) bir ölçü yapısına sahip olduğu ve sazla verilen 
cevapların da 3/4’lük olduğu görülmüştür. Bu eser TRT Sözlü THM Repertuvarı’n-
da 3065 repertuvar numarasıyla kayıtlı olup künye bilgilerinde yine Ali Canlı ta-
rafından notaya alındığı belirtilmiştir. Tutu (2008, s. 278) çalışmasında eserin TRT 
notasında yanlışlık olduğunu belirtip kendisi yeni notasyon oluşturmuş, toplam 
süre değerleri açısından doğruyu işaret eden bir nota ortaya koymuşsa da ölçü an-
layışı açısından 11/8’lik müzik ve söz cümlesi uyumlu bütün bir ölçü yapısı yerine 
(3/8)+(2/4)+(2/4) şeklinde bir tercihte bulunmuştur.  

Yine Veysel’e ait “Yıllarca Aradım Kendi Kendimi” adlı esere ait orijinal kayıtlar 
dinlenildiğinde de sözle bütünleşik müzik cümle başlarında 3+2+2+2+2 şeklinde 
kurulumlu 11/8’lik ölçü yapısını çoğunlukla 5/4’lük bazen de 4/4’lük saz cevapları-
nın takip ettiği ve bu durumun eser boyunca devam ettiği görülmektedir. Güldaş’ın 
(1993, s. 145) araştırmasında eserin muhtemelen ilk kez notaya alındığı ve ölçü di-
siplini olarak (7/8=3+2+2), (2/4) ve (5/8=3+2) şeklinde karma ölçülü bir yapının 
yansıtıldığı görülmektedir. Araştırmacı eserin söz bölümünün neredeyse tamamı-
nı 2/4’lük ölçü disiplini ile kayıt altına almıştır. 

Tutu (2008, s.407) ise aynı eser için orijinal kayıtlardan dinleyerek yazdığı notada 
özellikle söz bölümlerindeki dize başlarında 3/8’lik ölçüler kullanmış, devamında 
da ağırlıklı olarak 4/4’lük ölçüler olmak üzere 5/4 ve ¾’lük ölçülerden oluşan bir 
notasyon ortaya koymuştur. Araştırmacının benzer durumların Veysel’in birçok 
eserinde de söz konusu olduğunu belirtmesi dikkat çekicidir. Aslında söz bütün-
lüğü ile ele alındığında “Ben Gidersem Sazım Sen Kal Dünyada” eserindeki gibi 
bu eserde de söze giriş cümlelerinin 11/8’lik (3+2+2+2+2) ölçü disiplini içerisinde 
gösterilmesi mümkün görünmektedir.

Veysel’e ait “Bir Ulu Ağaçtan Bir Yaprak Düşse” adlı eserin orijinal kayıtlarında 
da cümle başlarında 7/8 ile ifade edilebilecek ölçü yapısının dikkat çektiği, sonra 
4/4’lük ölçü ile devam eden bir metrik yapıya sahip olduğu görülmektedir. TRT 
Sözlü THM Repertuvarı’nda 3062 repertuvar numarası ile kayıtlı olan bu eser 
öncekilerde olduğu gibi Ali Canlı tarafından baştan sona 2/4’lük ölçü disiplini al-
tında notalanmaya çalışılmıştır. Tutu’nun (2008, s. 301) bu eseri de ölçü yapısında 
(3/8)+(2/4)+(2/4) şeklinde ayrı ölçüler yazarak notaya aldığı ve söz cümlelerine uy-
gun bir ölçülendirmeyi tercih etmediği dikkat çekmektedir. 

“Geçti Bahar Geldi Yazın” adlı eserinde de Veysel’in cümle başlarını 7/8’lik ölçüler 
ile seslendirmeye başladığı ve daha sonra 4/4’lük ölçülere geçtiği orijinal kayıtlar-
dan anlaşılmaktadır. TRT THM Sözlü Repertuvarı’nda ise bu eserin 4278 numa-
ra ile kayıtlı olup İhsan Öztürk tarafından notaya alındığı ve eserin baştan sona 
4/4’lük bir ölçü disiplinine oturtulmaya çalıştığı görülmektedir.   
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Görülmektedir ki Veysel’e ait çeşitli eserlerde özellikle usul anlayışı ve metrik yapı 
bakımından belirgin bazı özellikler bulunmaktadır. Söz ve müzik cümlelerinin baş-
larında kullanılan 7 zamanlı Devr-i Hindî usulü ya da giriş cümlelerinde kullanılan 
3 zamanlı aksak yapılar çoğunlukla karşımıza çıkan özellikler arasındadır. Ayrıca 
Veysel doğup büyüdüğü kendi müzik kültürü çevresindeki örneklerden esinlene-
rek baştan sona 7 zamanlı Devr-i Hindî usulünü kullandığı eserler de meydana ge-
tirmiştir. 

“Uzun İnce Bir Yoldayım” adlı eserin TRT’den sonra çeşitli araştırmalarda yeniden 
yapılan notasyonlarında özellikle metrik yapıya dikkat çeken değişiklikler mevcut-
tur. Ancak Veysel’in eserlerinde ve genel olarak halk müziğimizin notasyonunda 
yerel çeşitlilik doğrultusunda perde düzeni üzerine de söylenecek çok şey vardır. 
Radyo ekolü eksenli halk müziği notalarımızın yaygın hâline bakıldığında bölgele-
re veya kişilere göre değişen perde hüviyetlerini gözlememiz pek mümkün değildir. 
Yani Âşık Veysel ile Hisarlı Ahmet’in, Neşet Ertaş ile Mahsuni Şerif’in sazlarında 
perde nispetleri aynıymış gibi bir yaklaşım dikkat çekmektedir. Özellikle la eksenli 
olup ikinci derecesi üzerinde b2 işareti olan türkülerde kimi zaman kişisel kimi za-
man da yerel farklılıklar olduğu unutulmamalıdır.   

Türk Müziği içerisindeki bütün alt türleri de kapsayan bir makam anlayışının süre-
gelen tartışmalardan sıyrılıp bir an önce ortak bir kuram ve notasyona kavuşması 
gerektiği, konu üzerinde çalışanların büyük çoğunluğu tarafından kabul edilecek 
bir ihtiyaçtır. Bu konuda, var olan notasyona göre yerel farklılıkları ve kişisel üs-
lup farklılıklarını notasyonda göstermeye daha çok imkân sağlayan bir yaklaşım 
Okan Murat Öztürk öncülüğünde Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi’n-
de uygulamaya konulmaya başlanmıştır. Bu yeni yaklaşıma göre perde düzenleri 
içerisinde makam hüviyetlerini oluşturan ve değiştirici işaret kullanılması zaruri 
olan perdeler(notalar), bilinen bemol ve diyez işaretlerine eklemlenen pestleşmeyi 
ya da tizleşmeyi işaret eden oklar marifetiyle gösterilmektedir. Elbette bu ve ben-
zer yeniliklerin gelenekle yüksek ilişkisi bulunan ve çeşitli tabulara sahip alanlarda 
kabulü ve yaygınlaşması başta zaman olmak üzere birçok değişkenle yakından il-
gilidir.[2]  

SONUÇ

Âşık Veysel’in belki de en çok bilinen “Uzun İnce Bir Yoldayım” adlı eseri, Veysel 
hayattayken ve o öldükten sonra da birçok farklı sanatçı ve yorumcu tarafından 
seslendirilmiştir. Üstelik esere dair seslendirme yapanların içerisinde halk müziği 
geleneğinin içerisinden insanların yanında bu geleneğin dışından birçok sanatçı ve 
yorumcu da yer almaktadır. Eserin müzik camiasında beğenilmesinde sözlerindeki 

[2] Bu yeni notasyon yaklaşımı ve kuramsal çerçevesiyle ilgili olarak Öztürk (2015), Öztürk (2022) ile Ayyıldız ve 
Gündoğdu (2021) yayınlarına bakılabilir. 
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didaktik yapı ve tasavvufi derinlik bir tarafa akılda kalıcı ve bol sekvensli melodisi 
de etkili olmuştur denilebilir. Bilinen, tanınan, popüler çeşitli müzik insanları tara-
fından bu eserin tekrar tekrar seslendirilmesi de eserin toplum içerisinde bilinirli-
ğini sürekli gündemde tutmuş ve kalıcılığını pekiştirmiştir. 

Ancak eserin TRT notasyonuyla başlayan ve yaygınlaşan notaya geçirilme süre-
cinde Âşık Veysel’in önemli bir karakteristiği olarak dikkat çeken yapıdan farklı bir 
tercihle usul bakımından sabit 2/4’lük Nim Sofyan anlayışı, kalıplaşmış bir yanlış 
olarak devam ettirilmiştir. Veysel’in dize başlarında kullandığı 7/8’lik Devr-i Hin-
dî usul anlayışı ve devamındaki 2/4’lük Nim Sofyan usulüne geri dönüşü Veysel 
dışında hiçbir yorumcu tarafından kullanılmamıştır. TRT notasyonunda yer alan 
yanlışlık ve eksikliklere dikkat çeken çeşitli araştırmalarda ise bu eserin notası ya 
ezgi cümleleri açısından ya da söz ve ezgi cümlelerinin birbiriyle uyumu açısından 
bütünüyle ve sağlıklı olarak ortaya konulamamıştır. 

Âşık Veysel’in sıkça kullandığı bu usûl anlayışı, ona ait önemli bir karakteristik ol-
makla birlikte içinde büyüdüğü müzik çevresine ait bir karakteristik olarak da dik-
kat çekmektedir. Veysel, söze girmeden önce çaldığı saz kısımlarında ve söz dizeleri 
arasında saz cevabı olarak çaldığı kısımlarda nefes almak için kendine yeterince 
zaman oluşturabildiğinden halk müziğimizde sıkça görülen zayıf zamanlı ve suslu 
usul girişlerini değil, sözleri kuvvetli zamanla başlayan ve aksağı başta usul yapıla-
rını tercih etmiştir. Bunu da sekizli hece ölçüsü ile uyumlu bir şekilde hep ustalıkla 
kullanmıştır. Her dizede aksak yapı ile başlayan usul, hem yeni bir müzik ve ritim 
vurgusu oluşturmakta hem de prozodi problemi yaratmamaktadır.

Diğer taraftan Âşık Veysel’in eserlerinin ve Anadolu müziğinin birçok farklı ör-
neğinin notaya aktarımında perde nispetlerini dikkate alan ve makam müziğimi-
zi bütüncül bir anlayışla değerlendiren yeni nota yazımı yaklaşımlarına da ihtiyaç 
bulunmaktadır. Bu noktada çeşitli perdelerde pestlik ve tizlik yönünde fikir veren 
ve yerel çeşitliliği gözetmeye çalışan bir yaklaşımın Okan Murat Öztürk öncülü-
ğünde geliştirilmiş olması ve Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi’nde kul-
lanılmaya başlanılması umut verici görünmektedir. 

Araştırmaya konu eserin notası çeşitli tespitler doğrultusunda tarafımızca yeni-
den yazılarak aşağıda verilmiştir. Notasyonda kullanılan değiştirici işaretlerde halk 
müziğimizdeki yaygın nota anlayışına sadık kalınmakla birlikte karar perdesine 
(la) göre ikinci ve altıncı derecelerdeki pestlik ve tizliklerin yaygın bağlama perde 
anlayışlarına göre daha tiz olduğu rahatlıkla söylenebilir. Ayrıca Âşık Veysel’in gi-
riş ve ara nağme sonundaki söze girişi öncesi her seferinde farklı sürelerde oluşan 
2/4, 3/4 veya 4/4’lük ölçü yapısındaki karar sesi beklemeleri 2/4’lük Nim Sofyan 
olarak yazılmıştır. İlk kıtadan önce çalınan saz kısmı ara nağme olarak çalınan bi-
çime indirgenerek kısaltılmış biçimde yazılmıştır. Giriş ve ara sazın her çalınışında 
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aynı şekilde karakteristik olarak tekrar eden ilk ölçü 5/8’lik olarak gösterilmiştir. 
Ancak söz içerisindeki ezgiye sadık şekilde 7/8’lik Devr-i Hindî ile başlayıp 2/4’lük 
Nim Sofyan ile devam eden bir ara nağmenin de eserin seslendirimlerinde ve yo-
rumlarında kullanılabileceği düşünülmektedir.

Görüldüğü üzere Âşık Veysel’in birçok araştırmada en çok bilinen eseri olarak de-
ğerlendirilen sekizli hece ölçüsüne sahip “Uzun İnce Bir Yoldayım” adlı eseri her 
kıtanın ilk üç dizesinin sekiz hecesine karşılık 7/8’lik Devr-i Hindî usulü ile kurgu-
lanmış ve her kıtanın ilk iki dizesinin her birinden sonra 2/4’lük Nim Sofyan saz 
payları (cevapları) çalınmıştır. 

Nota 4. Uzun İnce Bir Yoldayım’a Ait Attila Özdek Notasyonu.
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Kıtaların son dizeleri ise Devr-i Hindî usulündeki üçüncü dizeden hemen sonra 
yine her dört hecesi 2/4’lük Nim Sofyan usullere yerleşecek şekilde devam etmiştir. 
Son dizelerin son dört hecesinin tekrar eden kısımları da doğal olarak bu sebeple 
2/4’lük Nim Sofyan usullere yerleşmiştir. Her dörtlüğün üçüncü dizesine karşılık 
melodilerde hece vurguları sebebiyle oluşan küçük tartım farklılıkları notayı kar-
maşıklaştırmamak ve sayfa sayısını arttırmamak adına gösterilmemiştir. 

Eserin yıllardır bilinen 2/4’lük Nim Sofyan hâli hafızalarda daha kolay yer etmesi-
ne ve her yaştan bireylerin oluşturduğu topluluklarda daha geniş yer bulmasına, 
benimsenmesine sebep olmuş mudur? Bunu ölçme şansımız bulunmamaktadır. 
Üstelik değişken veya karmaşık usul yapısına sahip çeşitli türkülerimizin de toplu-
mumuzda yaygınlaşabildiğini ve çeşitli yaş gruplarında dilden dile dolaştığını gös-
teren örnekler (Acem Kızı, Zeynep Bu Güzellik Var mı Soyunda, Sen Sivas’ı Sey-
ret vb.) mevcuttur. Bu sebeple eserin özellikle orijinal metrik yapısına ve usulüne 
sadık kalan seslendirme ve yorumların artması, “geleneğin icadı”ndan “geleneğin 
icabı”na doğru pozitif bir süreç olarak değerlendirilebilir. ◊
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ÖZET

Bu çalışmanın amacı Ali Ufki’nin Mecmua-i Saz ü Söz isimli eserini, makam müziğinin 
Anadolu toprakları açısından birleştirici gücünün bir temsili olarak ele almak ve bu bağ-
lamda, eser içinde yer alan Şah Murad’a ait Uzzal bir peşrevin de dönemin form ve makam 
kavrayışını temsilen değerlendirmesini yapmaktır. Bu amaçla çalışmada eserin içerisinde 
yer alan ve çeşitli yönleriyle farklı kültürlere ait görünen repertuarın, makam müziği çatısı 
altında nasıl birleştiklerini takip etmeye olanak sağlayan repertuara genel bir gönderme 
yapılmış, çalışmanın doğrudan amacının yazma eserin içerik değerlendirmesi olmaması 
nedeniyle repertuara dair detaylı bir değerlendirmeye gidilmemiştir.[1] Çalışmanın diğer 
boyutu olan Şah Murad’a ait Uzzal peşrevin analiz edilmesinde ise çalışmada yapılacak 
analizlerde, son dönemde büyük bir rağbetle kullanılan Öztürk’ün 2014 yılında ortaya 
koyduğu ezgisel çekirdek analizi ile ardından Bayraktarkatal ve Güray’ın (2021) bu yakla-
şımdan bazı temel farklılıklarla ayrılan ancak yine ana fikri itibarıyla ezgisel çekirdek mo-
deline dayanan makam analiz yönteminden faydalanılmıştır. Sonuç olarak Şah Murad’ın 
bestelediği peşrevin dönemin peşrev formu anlayışını temsil eder nitelikte bölümlere sa-
hip olduğu ve makam kullanımının ise yine dönemin nazari kaynaklarındaki anlatılar ile 
paralel bir kullanımda olduğu, bununla birlikte bazı ezgi kalıpların eser içerisinde sıklıkla 
kullanıldığı görülmüştür. 

Anahtar Kelimeler: Ali Ufkî, Mecmua-i Saz ü Söz, Şah Murad, makam müziği, peşrev 
formu, Uzzal.

[1] Böylesi bir değerlendirme için M. Hakan Cevher tarafından yapılmış olan doktora tezine başvurulabilir. Bu tez, 
daha sonra Ali Ufkî Bey ve Hâzâ Mecmûa-i Sâz ü Söz ismiyle kitap olarak da basılmıştır (Cevher 2003). 
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ABSTRACT

The aim of this study is to adress the “Mecmua-i Saz ü Söz” written by Ali Ufki as a rep-
resentative source for the multicultural-unifying power of music in Anatolia and in that 
sense explore the Uzzal Peşrev composed by Şah Murad in terms of the makam and form 
perception of its period (XVIII. Century).  So, in the paper, various examples denoting how 
these repertoire elements carrying the different signs of a multicultural heritage had been 
unified under the concept of “makam music” were discussed, but no further details are 
given regarding the “content analysis” of the manuscript.[2] Whereas the Uzzal Peşrev of 
Şah Murad was analyzed using the “melodic seeds” methodology, that is very popular in 
the recent works that had been developed by various approaches based on the studies by 
Bayraktarkatal (1997), Güray (2012), Öztürk (2014), Bayraktarkatal-Güray (2021). As a re-
sult, it was observed that the composition is possessing the characteristic of the “peşrev” 
form of its period and the “makam” characteristic utilized follows the same route that was 
presented in the theory works of the related period. Besides some specific motives could be 
detected in the composition.   

Keywords: Ali Ufkî, Mecmua-i Saz ü Söz, Şah Murad, makam music, peşrev, Uzzal.

[2] For such an evaluation, the Ph.D. thesis by M. Hakan Cevher on the same manuscript can be examined. This 
thesis was later on published as book named as “Ali Ufkî Bey ve Hâzâ Mecmûa-i Sâz ü Söz” (Cevher, 2003). 
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GİRİŞ

Dünya yüzündeki en eski medeniyetlerin beşiği olan Anadolu toprakları ve bu top-
rakların müzik geleneği, makam müziğinin renkli dünyasını yansıtan en zengin ör-
neklerle doludur. Gerek kuramsal zemin gerekse icra gelenekleri ile bu müzik, tarih 
boyunca birbirine bağlı bir silsile halinde, bu topraklarda yaşayan toplumları birbi-
rine yaklaştıran ortak bir gelenek olma vasfını görünür olarak taşımıştır. Anadolu 
kültür ve medeniyet tarihinin uzandığı kadim topraklar olan Mezopotamya’dan 
itibaren müzik, bu coğrafyanın bilgeleri için evreni çözümleme, gök ve yer arasın-
daki bağları keşfetme çabasının en önemli aracı olmuştur. 

Türklerin Anadolu’yu yurt edinmeleri ve İslam tasavvufun bu topraklara gelişi ise 
bu toprakların mevcut zengin kültürel ortamını, dünyada eşi benzeri görülmeyen 
bir seviyeye çıkartmıştır. Ortaçağ İslam dünyasında Horasan’dan, İran’dan, Bağ-
dat’tan Hicaz’dan bu topraklara akan manevi hattın, Anadolu’daki etnik çeşitlilik 
ile bir araya gelişi, bu topraklarda yaşayan halkların birlikte yaşama geleneklerine 
değer katmış ve bu etkileşim Anadolu’nun müzik geleneklerinde ortak bir temeli 
de oluşturmuştur. 

Bu topraklarda hangi inanç topluluğundan hangi etnik gruptan olursa olsun özel 
günlerde, ritüellerde, eğlencelerde, kutlamalarda, anmalarda insanları bir araya 
getiren müzik yapılarının tamamı, makam müziği temelinde birleşmekte ve bu ne-
denle Anadolu için Osmanlı/Türk dünyası için makam müziği, adeta toplumsal bir 
harç olarak tüm toplulukların ortak dili olmaktadır.

Mecmû’a Repertuarında Yer Bulan Kültür Renkleri

Osmanlı İmparatorluğu’nun her bakımdan çok güçlü bir devlet olarak Avrupa için 
büyük bir ilgi odağı olduğu dönemler, bu topraklarda yaşayan farklı kültürlerin 
ahenkli bir birlikteliğe var olduğu sürece karşılık gelir. Bu medeniyet çemberindeki 
her kültür, bir yandan kendi rengini korurken aynı zamanda bu ortak kültürün ta-
mamlayıcı unsuru olarak, dünya müzik kültürünün renk sprektrumuna ‘Osmanlı/
Türk/Anadolu müziği’ kimliği ile göz kamaştırıcı bir palet sunmuştur (Levendoğlu, 
2005; 2011).

Ufkî’nin mecmuasında yer bulan derlemeler, bahsedilen bu bütünlüğü yansıtacak 
en somut şekliyle ortaya koyan eserlerden oluşmaktadır. Mecmuadaki repertuar, 
Acem, Frenk, Hind, Arab, Tatar gibi farklı etnik kökenleri işaret eden ya da Şah 
Kulu, Baba, Âşık, Mevlevî gibi farklı inanç geleneklerini temsil eden isimlendirme-
lerle anılması, Ufkî’nin şahitlik ettiği müzik atmosferinin en açık örneklerini teşkil 
etmektedir. Anadolu topraklarındaki inanç özgürlüğünü temsil eden örnekler ara-
sında Mevlevî, Bektaşî ve Alevî topluluklarının ritüellerinde kullandıkları eserler 
ise oldukça fazla yer bulmaktadır. Pişrev-i Şah Kulu, Pişrev-i Rıdvan Baba, Pişrev-i 
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Hasan Cân gibi eserler bu tip örneklerden sadece bir kaçıdır. İnanç geleneklerinin 
renkleri ve bu renklerde makam müziğinin başlıca rol oynayarak toplumu birleşti-
ren bir işlev üstlenmesi, bu toprakları diğer coğrafyalardan farklı kılan en kuvvetli 
alanlardan biridir.

Tüm bu renkleri siyasi anlamda birleştiren birincil güç, her ne kadar Osmanlı’nın 
idari yönetim anlayışı olsa da bu birlikteliği pekiştirip kuvvetlendiren ve gücü en 
az bu kadar etkili olan diğer bir unsur da tüm bu kültür renklerini ortak bir dünya-
da çemberleyen makam müziği geleneğidir. Öztürk’ün (2015), ‘Makam Kültürü ve 
Türkiye’ başlıklı yazısında bu gelenek, yalnızca çevre coğrafyalar ve kültürlerarası 
ortak bir dil olarak, çarpıcı bir benzetme ile ‘francia langua’ olarak tanımlanır.

Ali Ufkî’nin böyle bir kültür ortamının içindeki varlığı, mecmuasına çok yönlü bir 
gözlemci olarak yansımış ve makam geleneğinin renklerini günümüze somut ola-
rak taşımıştır. Repertuarda yer bulan eserlerin makam yapıları ise bazen birbirine 
benzer karakter bazen ise makam dünyasının tek tiplikten uzak karakterini temsil 
eden özellikler gösterir.

Bu çeşitlilik içinde dönemin mehter müziği repertuarı, dinî musiki repertuarı, 
klasik musiki repertuarı gibi kapsayıcı bir yelpaze söz konusudur. Bu nedenle bu 
mecmua, 17. yüzyıl Osmanlı/Türk müziği icra geleneğinin yazılı olarak takip edi-
lip, dönemin makam ve form yapıları hakkında bilgi üretebildiğimiz en kıymetli 
kaynakların başında olması nedeniyle, makam müziği üzerine yapılacak güncel 
çalışmalar için hala önemini korumaktadır. Bu kaynak, bir yandan Osmanlı/Türk 
dünyasının farklı kültürlere kucak açan yaşam biçimini müzik üzerinden de an-
lama imkânı verirken diğer yandan o kültürlerin Osmanlı/Türk sosyal ve kültürel 
yaşamına nasıl entegre olduğuna dair açık çıkarımlar yapmaya da olanak tanımak-
tadır. Kaynağın yazarının Avrupa asıllı olduğu ve uzun zaman sarayda yaşadığı göz 
önünde bulundurulduğunda, Behar’ın (2017, s. 65) Kantemiroğlu için vurguladı-
ğına benzer şekilde Ufkî’nin de Osmanlı sarayında yaşayan müzik geleneğini dı-
şarıdan değil, içeriden ve katılımcı olarak gözlemlediğini hatırlamak, bu kaynağın 
kıymeti hakkında fikir verici olabilecektir. 

Bugün makam müziği alanında yapılan çalışmalarda, geçmişin kaynaklarına dön-
mek ve bu kaynaklar üzerinden yeniden okumalar yapmak, önemli bir dönüşü-
mün başlangıcı olmuştur. Bu çalışmaların büyük oranda makam teorisi üzerinden 
yürüyor olması, makam nağmelerinin üzerinde döküldüğü kalıplar olması nede-
niyle müzik formları ile de yakın bir ilişki içindedir. Zira form yapıları, müziğin icra 
edildiği ortamlar bakımından belirli tercihlerle seçilen ve işlevsel bir amaç taşıyan 
vasfa da sahiptirler. Peşrevler, semâiler, oyun havaları, ninniler, türküler, murabba-
lar gibi türler her ne kadar müzikal bir yapının içinde görünseler de aynı zamanda 
toplumsal olayların ya da organize edilen sosyal ortamların önemli bir parçasıdır-
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lar. Aynı zamanda bu form yapılarından kimileri, tıpkı makam dünyasının doğa-
sında olduğu gibi dönüşüme uğramış ve günümüzdeki kullanım şekillerinden daha 
farklı yapılarla 17. yüzyıl dünyasında varlık göstermişlerdir. Bu dönem repertua-
rına bakıldığı zaman özellikle saz müziği repertuarı açısından günümüze kıyasla 
daha belirgin bir dönüşümden bahsetmek gerekir. Özellikle dönemde semai olarak 
adlandırılan saz semaileri ve peşrevlerin bugün icra edilen form yapılarından ol-
dukça farklı özellikler gösterdiği dikkati çeker.

Bununla birlikte 17. yüzyıl saz müziği icrası bakımından da vurgulanması gereken 
önemli bir form da saz fasıllarıdır. Fikret Karakaya (2021) 17. yüzyıl Osmanlı/Türk 
müzik geleneği içinde bu fasılların oldukça yaygın olarak icra edildiğini belirtmek-
tedir.  Klasik fasıl geleneğinin bugün gerçekleşen icralarında yine kendi içindeki bir 
dönüşümden söz etmek mümkünse de 19. yüzyıldan bu yana fasıllar, saz müziği 
repertuarının kısıtlı olarak yer bulduğu ve tamamen sözlü repertuar üzerinden yü-
rüyen bir forma işaret eder hale gelmiştir.  Oysa farklı kültürel renklerle birlikte 17. 
ve 18. yüzyıl Osmanlı dünyasının saz fasılları, dil ve söz unsurundan bağımsız, çok 
daha geniş bir anlayışla makam müziğini icra etmiş görünmektedir. Ancak ister 
sözlü fasıllar olsun isterse de saz müziği fasılları, bu icraların tamamı için vazgeçil-
mez olan başlıca formlar içinde peşrevler ve saz semaileri gelmektedir. Peşrevler 
program açılışlarının, semailer ise renkli ve zaman zaman dinamizm barındıran 
nağmeleri ile program ortalarının ya da sonlarının her vazgeçilmez formları olarak 
yer bulmuşlardır. Bu nedenle özellikle bu iki form açısından tarihsel sürecin nasıl 
işlediği ve günümüzdeki form yapıları ile kıyaslandığında nasıl bir dönüşüme uğ-
radığı bu çalışmada sorgulanan konulardan biri olmuştur. 

Çalışmanın ilgi odağı olan konulardan bir diğeri ise Sultan 4. Murad[3] gibi büyük 
bir padişahın, besteleri ile bu alana nasıl yön verdiği, nasıl katkılar sunduğu, hem 
formsal hem de makamsal açıdan bu geleneğin üretiminde nasıl bir rol üstlendiği-
dir.  Ayrıca bu çalışma vesilesiyle bir kere daha Osmanlı sultanlarının entelektüel 
birikimlerini ve ülkenin yönetim stratejisinde müziğe verdikleri önemi hatırlamak 
da mümkün olacaktır. 

Çalışma her ne kadar bir örnek üzerinden yürütülecek olsa da seçilen eser, hem 
dönemin peşrev formu hakkında söz söylemeye hem de Şah Murad’ın bestecilik 
vasfını ve nazarî birikimini değerlendirmeye olanak tanıyacak niteliktedir. 

Ali Ufkî repertuarını ve bu repertuarda yer bulan eserlerin teknik özelliklerini in-
celemeye alan son dönemlerdeki en dikkate değer yayın Judeth Haug’a aittir. Haug 
(2020) bu çalışmasında mecmuayı ve mecmuada yer bulan eserleri, detaylı bir mü-
zikolojik değerlendirme ile ele almıştır.

[3] 4. Murad’ın kendi bestelerinin altına Şah Murad mahlasını düşmesi nedeniyle mecmuada geçen Şah Murad bes-
telerinin 4. Murad’a ait olduğu düşünülmektedir. 
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Bir diğer kapsamlı yayın ise İTÜ Vakfı Yayınları’ndan çıkan ve editörlükleri Doğ-
rusöz, Gardner ve Tunçer tarafından yapılan, 17. yüzyıl Osmanlı/Türk Müziği Ali 
Ufkî Araştırma ve İnceleme Yazıları isimli kitaptır. Bu kaynakta yer bulan yazılar, 
Ufkî’nin kimliği ve eserleri üzerine odaklanmıştır.  Yazılar arasında, bu çalışma ile 
ilgili olan ve Mecmua-i Saz ü Söz’de ‘Ali Ufki Beğ’ adıyla kayıtlı olan iki peşrevin 
analizine dayanan bir makale dikkati çekmektedir. Bu yayın İsmail Sınır (2020) ta-
rafından gerçekleştirilmiş ve Ali Ufkî’nin peşrev formunu işleme biçimi, bestecilik 
özellikleri, dönemin peşrev formu ile olan ilişkisi, makam ve usul özellikleri değer-
lendirilmiştir. 

Son dönemde yapılan bu çalışmaların ulusal alandaki öncülleri içinde yer alan en 
kıymetli çalışmalar ise biri ise Şükrü Elçin (1976) ve M. Hakan Cevher (1995)’e ait 
çalışmalardır. Bu yazarların çalışmaları ile Hâzâ Mecmûa’i Sâz ü Söz isimli eserin 
latinizasyonu gerçekleşmiş ve Cevher’in (1995) doktora tezi ile kaynağın içerik de-
ğerlendirmesi de çok boyutlu olarak ele alınmıştır.

Bu çalışma ise aynı eserde bulunan Şah Murad’a ait peşrevlerden, Uzzal peşre-
vi değerlendirme amacındadır. Her iki çalışmanın da 17. yüzyıl peşrev formunun 
özelliklerine odaklanması, formlar özelinde dönemsel tespitlerin yapılabilmesine 
imkân tanıyacaktır. 

Mecmua-i Saz ü Söz’de Şah Murad Peşrevleri

Mecmua-i Saz ü Söz, içinde barındırdığı eser sayısı ve form çeşitliliği bakımından 
17. yüzyıla kadar ayakta kalan repertuarı, türkü, varsağı, murabba, peşrev, semai 
gibi çok çeşitli formlar aracılığı ile tespit etmesi bakımından son derece değerli bir 
kaynaktır. Bu eser üzerine yapılan akademik çalışmalar, Ufkî repertuarını her yö-
nüyle değerlendirip günümüzdeki teorik ve performansa dayalı çalışmalar açısın-
dan kıymetli bir referans olarak açığa çıkarmak gibi önemli bir misyonu da ortaya 
koymuş görünmektedirler. 

17. ve 18. yüzyıl repertuarının biçimsel yapılarını görmeye olanak veren Ali Ufki 
mecmuasında, Kantemiroğlu edvarında ve Kevseri Mecmuasındaki örneklerde, 
peşrev ve semailerin bugün kullanılan peşrev ve saz semailerinin biçim özellikle-
rinden oldukça farklı özellikler gösterir.

Ali Ufkî’nin mecmua içinde yer verdiği Şah Murad’ın peşrevleri, Cevher’in çalış-
masında iki tanesi Hüseyni makamında, bir tanesi Uzzal ve bir tanesi de Irak maka-
mında olmak üzere dört tanedir. Haug’un (2020) çalışmasındaki nüshada ise ikisi 
Hüseyni bir tanesi de Sünbüle olmak üzere Şah Murad’a ait olduğu anlaşılan üç 
peşrev görülmektedir. 

Bu besteler biçimsel açıdan değerlendirildiğinde dönemin peşrev formunun özel-
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liklerini karakteristik olarak taşımaktadırlar. 

Bu çalışmada dönemin 17. yüzyıl peşrev formunun özelliklerini temsilen, Şah Mu-
rad’ın Uzzal makamındaki eseri (EK 1) incelenecektir. Değerlendirmeye esas olmak 
üzere kullanılan nota yazımı ise Cüneyt Kosal versiyonudur.[4] 

Biçimsel ve Makamsal Özellikleri ile Uzzal Peşrev

Peşrev üç hane ve bir mülazimeden oluşmaktadır. Peşrevin ilk hanesi usulün ta-
mamlanmasıyla sona ermiş ve ardından mülazime bölümü gelmiştir. Ancak eserin 
ilk hanesi diğer bölümlerden çok daha kısa olarak bestelenmiş ve hem ilk hanenin 
hem de mülazimenin yapısı birbirine çok benzeyen cümlelerden oluşmuştur. Bu 
bölümlerde Uzzal makamının çekirdek nağmesi, hüseyni perdesinin merkezî konu-
mu açıkça görülmekte ve eserin ilk hanesi ile mülazimesi makamın en yalın tarifini 
ortaya koymaktadır. 15. yüzyıl kaynaklarının hemen hepsinde makamın “Hüseyni 
agaze eder, Hicaz yüzünden dügâh karar ider” şeklindeki tanımları bulunmaktadır.

Peşrevin ilk bölümü ve mülazimesine dair biçimsel yapı ile Uzzal makamını oluştu-
ran ezgisel çekirdekler aşağıdadır.

Serhane:  A (a+a’)

Peşrevin ilk hanesi iki cümleden oluşan, büyük oranda dügâh ve hüseyni arasında 
kurgulanmış ve acem perdesinin süsleyici perde olarak kullanıldığı kısa bir bölüm-
dür.

Mülazime: B (a’’+b+c+c’+c+d+e+f+e) 

Mülazimede kullanılan nağmeler iki çekirdekten oluşmuştur. Bunlardan ilki birinci 
hanede kullanılan Uzzal çekirdeğidir. Uzzal çekirdeğinin işlenme biçimi ilk hane ile 
aynıdır. Bu hanede Uzzal çekirdeğine ilave olarak yine Uzzal’ın tanımlayıcı çekirde-
ği olan Hüseyni kullanılmıştır. Bu hanede kullanılan ezgisel yönelimler aşağıdadır.

[4] Bu eser ve ilgili notası Cüneyt Kosal arşivine Yalçın Tura kaynaklı olarak alınmış, nota 1984 yılında Zeki Atkoşar 
tarafından istinsah edilmiştir. Eserin notasına http://www.sanatmuziginotalari.com/uyari.asp?url= adresinden ya 
da www.devletkorosu.com adresinden ulaşılması mümkündür. 

Şekil 1. Uzzal Çekirdeği

Şekil 2. Uzzal'ı Oluşturan Çekirdekler

Uzzal Çekirdeği Hüseyni Çekirdeği
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Peşrevin birinci hanesi ve mülazimesi, halk müziğinin yalın nağme özelliklerine 
benzer şekilde, tekrar eden bir temanın varyasyonlarından oluşmuştur. Bu bölüm-
lerde, Uzzal makamının merkezî perdesi olan hüseyni etrafında oluşan ve büyük 
oranda dügah ile hüseyni arasında hareket eden, doğrusal bir hareket tarzı ile işlen-
miş nağmeler bulunmaktadır. Birinci hanede kullanılan Uzzal çekirdeği ile müla-
zimenin başlangıcı tasarlanmış ardından d cümlesi ile birlikte muhayyer ve tiz se-
gâha kadar genişleyen bir Hüseyni çekirdeği bölüme dâhil olmuştur. Şah Murad’ın 
peşrevinin ilk bölümlerinde görülen bu ezgisel hareket, dönemin kaynaklarında 
anlatılan Uzzal makam tarifleri ile tam bir uyum içindedir. Bu dönemde uzzal ve 
hüseyni arasındaki perdesel ilişkiyi Öztürk (2014, s. 25), Hicâz perde düzenine bağlı 
ezgisel çekirdeklerin hareket tarzı bağlamında detaylı bir şekilde açıklamıştır. 

Hane-i Sâni: C (g+g’+h+h’+h+i+c’’)

Peşrevin ikinci bölümü Muhayyer makamının ezgisel çekirdeklerinden oluşmak-
tadır. Eserin adeta meyan bölümü niteliği taşıyan bu bölümünde kullanılan ses 
alanı, dügâh ile tiz neva arasındadır. Özellikle h cümlesi ile beraber tiz bölgelerde-
ki genişleme hareketi başlatılmış ve bölümün son cümlesine gelindiğinde, eserin 
tematik kalıplarından olan c cümlesinin varyasyonlanması ile mülazimeye dönüş 
gerçekleştirilmiştir.

C’’ cümlesi olarak değerlendirilen bu bölümün, son cümle olarak kullanılması, bö-
lümü mülazimeye bağlayan bir teslim cümlesidir ve günümüzde yaygınlıkla yanlış 
olarak bilinen “teslim ile mülazime’’nin aynı anlamda kullanılmasının gelenekte-
ki en güzel örneğini ortaya koymaktadır. Geleneksel repertuarda, formun tekrar 
eden bölümüne kulakları hazırlamak amacıyla bestelenen cümle ya da cümleler, 
adeta şiirsel bir kafiye gibi eserin bütünlüğünü ve kendi içindeki ahengini temsilen, 
mülazimeye nağmeyi gönderen yani teslim eden bir amaçla kullanılır ve bu bölüm 
de bu nedenle nağmeyi mülazimeye teslim eden kısım olması itibarı ile “teslim’’ 
kavramıyla anılır. İkinci bölümün son cümlesi işte bu amaca hizmet eden bir ‘’tes-
lim’’ cümlesi olarak kullanılmıştır.

Esere yeni ilave olan Muhayyer ezgi çekirdeği ve bölümü mülazimeye bağlayan 
teslim cümlesi aşağıda verilmiştir.

 Şekil 3. Muhayyer Çekirdeği

Şekil 4. Hane-i Sâni Teslim Cümlesi
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Hane-i Sâlis: D (j+k+l+m+n+o+c’’)

Peşrevin son bölümünde yine Uzzal çekirdeğine dönülmekle birlikte ilk hanedeki 
kullanımdan farklı olarak bu defa Uzzal makamının Hüseyni çekirdeği ile oluşan 
terkipleşmiş kullanımı duyurulmuştur. Hüseyni çekirdeği kullanılırken k cümlesi 
ile Necd-i Hüseyni çekirdeği de Uzzal renginin içine dahil olmuş ve ardından ge-
len cümlelerde yine evc perdesi kullanılarak kullanımıyla Uzzal çekirdeğine dönül-
müştür. Bölümün son cümlesinde yine teslim olarak tasarlanan cümle kullanılmış 
ve mülazimeye bu şekilde dönüş yapılmıştır.

Eser içinde sık kullanılan ve Uzzal çekirdeklerinden oluşan temalar şunlardır;

SONUÇ

Ali Ufkî’nin derlemelerinde bulunan eserler, Osmanlı Türk kültürüne dair müzikal 
çeşitliliği her yönüyle ortaya koyması bakımdan son derece kıymetli özellikler taşı-
maktadır. Eserde bulunan derlemeler, farklı etnik kökene ve farklı dinî inanç gele-
neklerine bağlı toplulukların, ortak bir müzik dili ile nasıl birbirine bağlandığını ve 
kaynaştığını somutlaştıran en güzel örneklerle işlenmiş durumdadır. Bu çalışmada 
incelenen peşrevin Şah Murad gibi bir fatihe ait olması, bu çeşitliliğin yalnızca top-
lumsal taban ile sınırlı olmayıp hiyerarşik düzlemde de aynı çeşitliliğin var olduğu-
nun bir temsilidir. 

Şah Murad’ın incelenen peşrevi, dönemin diğer peşrev formları gibi üç haneden ve 
bir mülazimeden oluşmaktadır. Simetrik bakımından yine dönemin diğer peşrev 

Şekil 7. Uzzal Peşrev'de Kullanılan Karakteristik Ezgi Kesitleri

Şekil 5. Uzzal Çekirdeği

Şekil 6. Hane-i Sâlis Teslim Cümlesi
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formlarına benzer şekilde birinci hane, mülazimeden ve diğer hanelerden çok daha 
kısa olarak tasarlanmıştır. Mülazime ve diğer iki hane ilk hanenin hemen hemen 
dört katı uzunluğundadır. Bu yönüyle haneler arasında tam bir simetriden söz et-
mek mümkün olmasa da ilk hane dışındaki hanelerin cümleleme sayısı birbirine 
yakındır. 

Analiz edilen bu peşrevin biçimsel şeması aşağıda verilmiştir.

A(a+a’)+B(a’’+b+c+c’+c+d+e+f+e)+C(g+g’+h+h’+h+i+c’’)+B(a’’+b+c+-
c’+c+d+e+f+e)+D(j+k+l+m+n+o+c’’)

Yukarıdaki analize yansıdığı gibi peşrevde hane bazında tekrar eden cümleler ve 
bu cümlelerin varyasyonlanmasına sık rastlanmıştır. Bu bakımdan esere, tematik 
bir cümleleme ve ortaya koyulan bu cümlelerin varyasyonlanması ile genişletilen 
bir yapı hakimdir. 

Bu cümlelerde kullanılan makam çekirdekleri ve ezgisel hareketler ise şunlardır;

İkinci ve üçüncü hanenin son cümlelerinde ise haneleri mülazimeye bağlayan aşa-
ğıdaki teslim nağmesi bulunmaktadır. ◊

Uzzal Çekirdekleri

Hüseyni Çekirdeği                                  Muhayyer Ezgi Çekirdeği
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EK 1
Uzzal Peşrev
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AHİ DOST CAN

(Sırra Ermek)
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Eser, "beste" yönünden;
"Ahi Evran’ın Doğumunun

850. Yıl Dönümü" çerçevesinde,
"2021-UNESCO/Ahi Evran Anma Yılı"

dolayısıyla
Pîr Ahi Evran-ı Velî'ye adanmıştır.

Müzik:
Veysel AydınVeysel Aydın
(AYDINOZAN)(AYDINOZAN)

AHİ DOST CANAHİ DOST CAN
(Sırra Ermek)(Sırra Ermek)
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2)

2)

SazSaz

(Üst notalar, söze teslim için alternatiftir.)
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SazSaz2)

Tezeneli, mızraplı ve yaylı sazlarda ölçü başına denk gelen
2 komalık si-bemol notasının tınısının; herhangi bir müdahale
olmadan, susların değeri kadar, kendi doğallığı ile sürmesine
müsaade edilmelidir.

2

(Susları, toplu icrada,
ritim saz doldurmalıdır.)
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 V. V.
 Aydın  Aydın 

3

Rit. ...  Rit. ...  .............................................................................  .............................................................................  SONSON

BitirmelikBitirmelik

Tezeneli, mızraplı ve yaylı sazlarda ölçü başına denk gelen
2 komalık si-bemol notasının tınısının; herhangi bir müdahale
olmadan, susların değeri kadar, kendi doğallığı ile sürmesine
müsaade edilmelidir.

2

(Susları, toplu icrada,
ritim saz doldurmalıdır.)

2

22

2

SazSaz
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Ey yârenler ey kardeşler, görür beni n'ettim Ahi
Ere erdim eri buldum, er eteğin tuttum Ahi

Canım bir gözsüz can idi, içi dolu sen-ben idi
Tuttum miskinlik eteğin, ben menzile yettim Ahi

Giderdim gönlümden kini, kin tutanın yoktur dini
Ey yârenler ben bu sözü, uludan işittim Ahi

Anladım kendi hâlimi, gözledim doğru yolumu
Tuttum ulular eteğin, hazrete ben yettim Ahi

Âşık isen Miskin Yunus, hazrete dutgil/(tut sen) yüzünü
Anlayana gevherdürür/(gevher olur), söz sarrafa sattım Ahi

Ben burda/(bende) seyreder iken, acep sırra erdim Ahi
Bir siz dahi sizde görün, dostu bende gördüm Ahi

Bende baktım bende gördüm, benim ile ben/(bir) olanı
Suretime can verenin, kim idiğin/(olduğun) bildim Ahi

Mansur idim ol/(o, ben) zamanda, onun için geldim bunda
Yak külümü savur göğe, ben "Ene'l-Hakk" oldum Ahi

Yunus kim/(ne) öldürür seni, veren alır gine/(gene) canı
Bu canlara hükmedeni(n), kim idiğin/(olduğun) bildim Ahi

Not:
1) Nota; bağlama düzeni temel alınarak, "yalın" bir biçimde yazılmıştır.
2) Tarz itibarıyla "Âşıklama" şeklinde kurgulanarak oluşturulan bestede; Yunus Emre'nin (günümüz hâliyle) "Ey yârenler,
ey kardeşler" dizesi ile başlayan ve kamuya açık çeşitli yayınlardan ulaşılarak yukarıda ayrıca aktarılan şiirinin de tercih
edilmesinin, hiçbir açıdan hiçbir sakınca doğurmayacağı aşikârdır. (Yalnız, bilineceği/anlaşılacağı üzere, böylesi bir tercihte,
prozodinin bu şiire göre yeniden düzenlenmesi gerekecektir.) 
3) Şiirlerdeki bazı kelimeler, telâffuz vb. bakımlardan "öznel" bir yaklaşımla (naçizane) mümkünat ölçüsünde, günümüze
uyarlanarak aktarılmaya çalışılmıştır. Dolayısıyla böylesi bir kişisel yaklaşım çerçevesinde, anlam, derinlik vb. gibi temel
hususlara halel getirilmemesine olabildiğince özen gösterilerek, günümüz bakışıyla şiirin ana yapısına (yine, naçizane) farklı
boyutlar da katabileceği düşünülen "seçenek" veya "öneri" bağlamındaki kelime örnekleri, parantez içerisinde ayrıca aktarılmıştır.
4) Beste için tercih edilen şiirlere, kamuya açık çeşitli yayınlardan ulaşılmıştır. Dolayısıyla muhtemel her duruma karşı; bu
şiirlerin, eskiye doğru uzanan tarihsel süreç içerisindeki değişik hâllerine, yine kamuya açık "genel kabul görmüş"
kaynaklardan bakılması ehemmiyetle önerilir.
5) Eserde, farklı renk geçişlerinin sağlanması maksadıyla "natürel" yazılması tercih edilmiş bütün si notaları, en başından
sonuna değin "2 komalık bemol" değerinde kullanılabilir. Yalnız bu durumda 33. ve 47. ölçülerdeki fa-diyez perdelerinin de
3 koma değerinde kullanılması gereklilik arz edecektir.

5858

5656

5454

5252

AHİ DOST CANAHİ DOST CAN
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ÂŞIKLARIN CEMİ

(Aşk ile Yanmak)



ANADOLU MÜZİK KÜLTÜRLERİ DERGİSİ 2022 NİSAN | SAYI 01

138

SazSaz
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3

3

3

3

2

Üst notalar röprizdedir.

2

2

2

2

3
2

33
2

Üst nota
geçiş içindir.

33

Alt notalar röprizdedir.

2
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2323

2525

2727

2929

99

1111

1313

1515

77

2121

1919

55

33

1717

Eser, "beste" yönünden;
"Yunus Emre’nin Vefatının

700. Yıl Dönümü" çerçevesinde,
"2021-UNESCO/Yunus Emre ve Türkçe Yılı"

dolayısıyla
ulu şair/mutasavvıf Yunus Emre'ye adanmıştır.

ÂŞIKLARIN CEMİÂŞIKLARIN CEMİ
(Aşk İle Yanmak)(Aşk İle Yanmak)

Söz:
Yunus EmreYunus Emre

Müzik:
Veysel AydınVeysel Aydın
(AYDINOZAN)(AYDINOZAN)
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SazSaz
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2525

2727
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1919

1717

ÂŞIKLARIN CEMİÂŞIKLARIN CEMİ
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3

33

3

3

2

2

2

2

2

2

İfade alternatifi:

2

3

SazSaz

3

2

1

""" "
yim mime ye

"
dön

"" "
miye yim

""
medön

Ey dostEy dostEy dostEy dost"" "
lu naHakk yoYa benmiye yim

""
medön

" "" "
yim miye

"
medön

"" "
de(y)de(y) Hü

" ""
de(y) HüHü
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3737

3939

4141

4343

4545

3535

3333

3131

ÂŞIKLARIN CEMİÂŞIKLARIN CEMİ
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Saz+ŞanSaz+Şan

Saz+ŞanSaz+Şan

SazSaz ŞanŞan

SazSaz 3)

2

2

2

2

3. bent için:     Se         fe                       rin                    kay                          dın                    gör                                   müş                         ler

Saz+Şan Saz+Şan 

2

SazSaz ŞanŞan

Not: 53-55-57-59-61-63-65-67. ölçülerde, ilk başta bulunan
bağlama akorunun dışında söz altında, (şayet kullanılacaksa,
ritim hariç) ezgi çalan herhangi bir sazın olmaması önerilir.

2

9/8:9/8:
2+3+2+22+3+2+2

2

3
2

HızlıHızlı
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5757

5959

6161

5353

5151

4949

4747

ÂŞIKLARIN CEMİÂŞIKLARIN CEMİ
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Saz+ŞanSaz+Şan

Saz+ŞanSaz+Şan

 Saz                      Saz+Şan Saz                      Saz+Şan

2

2

2

2

SazSaz

2

SazSaz

2

Saz+ŞanSaz+Şan

3. bent için:     Se         fe                         rin                     kay                            dın                  gör                                 müş                        ler

SazSaz 3)
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6969

7171

7373

7575

6767

6565

7777
6363

ÂŞIKLARIN CEMİÂŞIKLARIN CEMİ
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 V. V.
 Aydın  Aydın 

2

Rit. ...Rit. ...

2

2

 Saz                      Saz+Şan Saz                      Saz+Şan

BitirmelikBitirmelik



2



leilardostlımya naGel

leilarlım dostnaya
dostEydostdost EyEydost

Gel
Ey










      

          



















Not:
1) Eserin notası, bağlama düzenine göre, (mümkünat ölçüsünde) "yalın" yazılmıştır.
2) Beste, "iki bölümlü semah" formunda kurgulanarak oluşturulmuştur.
3) Şiirlerde; kişisel bir yaklaşım çerçevesinde, (naçizane) anlam ve derinlik gibi temel hususlara halel getirilmemesine
olabildiğince özen gösterilerek, (günümüz bakışıyla) ana yapıya farklı boyutlar da katabileceği düşünülen "seçenek" veya
"öneri" bağlamındaki mısra örneği ile kelime örnekleri parantez içerisinde ayrıca aktarılmıştır.
4) Beste için tercih edilen şiirlere, kamuya açık çeşitli yayınlardan ulaşılmıştır. Dolayısıyla muhtemel her duruma karşı,
bu şiirlerin eskiye doğru uzanan tarihsel süreç içerisindeki değişik hâllerine, yine kamuya açık "genel kabul görmüş"
kaynaklardan bakılması ehemmiyetle önerilir.

Hakk yolunu gözler isen
Gel yanalım dostlar ile
Âşık izin izler isen
Gel yanalım dostlar ile

Yok bu dünyanın vefası/(sefası)?
Sayısız külli cefası
Hiç bunun yoktur vefası
Gel yanalım dostlar ile

Hep yana yana bulmuşlar
Hakk didarına ermişler
Seferin kaydın görmüşler
Gel yanalım dostlar ile

N'idem sanırsın dünyada
Yeter gezdiğin hevada
Derman isteyelim derde
Gel yanalım dostlar ile

Hani ata, hani ana
Bildin bu dünyayı fena
Onda rahat gerek cana
Gel yanalım dostlar ile

Ey biçare Yunus heman
Dost/(Hakk) yoluna gerek kurban
Ver canını, iste canan
Gel yanalım dostlar ile

Bize burda türlü ta'n eyleyenler
Ya ben Hakk yoluna dönmeyeyim mi/
(Ya ben Hakk aşkına yanmayayım mı)?
Doğru yolu koyup eğri gidenler
Ya ben Hakk yoluna dönmeyeyim mi/
(Ya ben Hakk aşkına yanmayayım mı)?

Bizden evvel gelen üçler yediler
Münafıkın sözü şektir dediler
Tevhitlerde dönmek/(yanmak)? haktır dediler
Ya ben Hakk yoluna dönmeyeyim mi/
(Ya ben Hakk aşkına yanmayayım mı)?

Varır bir münkire müşkül sorarsın
Kendi kendin cehenneme salarsın
Ya sen dünya için niçin/(niye)? dönersin/(yanarsın)?
Ya ben Hakk yoluna dönmeyeyim mi/
(Ya ben Hakk aşkına yanmayayım mı)?

Yunus Emre kılar ah ile zârı
Görün nice döner/(yanar)? yüce hünkârı
O Allah yaratır cümleyi varı
Ya ben Hakk yoluna dönmeyeyim mi/
(Ya ben Hakk aşkına yanmayayım mı)?

7979

7777

ÂŞIKLARIN CEMİÂŞIKLARIN CEMİ
- Sayfa 6 -- Sayfa 6 -





ANADOLU MÜZİK KÜLTÜRLERİ DERGİSİ 2022 NİSAN | SAYI 01

144

AŞKIN DENİZİ

(Ey Dost)
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2.2.

2.2.1.1.

1.1.

SazSaz
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55

2020

33

Müzik:
Veysel AydınVeysel Aydın
(AYDINOZAN)(AYDINOZAN)

Eser, "beste" yönünden;
"Hacı Bektaş Veli’nin Vefatının

750. Yıl Dönümü" çerçevesinde,
"2021-UNESCO/Hacı Bektaş Veli Anma Yılı"

dolayısıyla
Hünkâr Hacı Bektaş-ı Velî'ye adanmıştır.

AŞKIN DENİZİAŞKIN DENİZİ
(Ey Dost)(Ey Dost)

Söz:
Yunus EmreYunus Emre
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2.2.1.1.

(Do veya Si,
alternatiftir.)

3

2

2

2

2

2

(3+3+2+2)(3+3+2+2)

2

3
2

2

SazSaz

2
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3

2

(Üst notalar
röprizdedir.)
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AŞKIN DENİZİAŞKIN DENİZİ
- Sayfa 2 -- Sayfa 2 -
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SazSaz

(Re notası,
saz içindir.)

2

2

2

2

2

2

2

Saz                                                                                                                                     Saz+ŞanSaz                                                                                                                                     Saz+Şan

Not:
34-36-38-40-42-44-46-48. ölçülerde, söz altında, ilk başta
bulunan bağlama akorunun dışında (şayet kullanılacaksa,
ritim hariç) ezgi çalan herhangi bir sazın olmaması önerilir.
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6262
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5454
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4848
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4444
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3838

3636

3434

AŞKIN DENİZİAŞKIN DENİZİ
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 a tempo a tempo

Rit. ... Rit. ... (Usûlü aksatarak ve Rit. yaparcasına, "a tempo"ya kadar sürdürülmesi önerilen, ritimsel
                     dalgalanmaya dayalı kademeli ağırlaşmanın yapılması, tamamen tercihe bağlıdır ve görecelidir.)
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AŞKIN DENİZİAŞKIN DENİZİ
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 V. V.
 Aydın  Aydın 

2

Bitiriş için   Rit . ...Rit . ...

3

Geçici/Asma karar için   Rit. ...Rit. ...

22

BitirmelikBitirmelik

2

2



yemrüyüramsoma nımDer

yemrüyüramsonımmaDer

yemrüyüramsonımmaDer












































         

    

     

  

  







2.
Bülbül olubanı gidem
Nice gönülleri güdem
Yüzüm aşk ile dembedem
Toprağa sürem yürüyem

4.
Yunus'tur aşk avaresi
Biçareler biçaresi
Sendedir derdim çaresi
Dermanım soram yürüyem

Not:
1) Eserin notası, "Üç Telli" bağlamada "Tezenesiz İcra Tekniği/Tezenesiz Teknik" öncelenerek, epeyce "yalın" yazılmıştır.
2) Beste, "iki bölümlü semah" formunda kurgulanarak oluşturulmuştur.
3) Şiirde; kişisel bir yaklaşım çerçevesinde, anlam ve derinlik gibi temel hususlara halel getirilmemesine olabildiğince özen
gösterilerek, (naçizane, günümüz bakışıyla) ana yapıya farklı boyutlar da katabileceği düşünülen "seçenek" veya "öneri"
bağlamındaki kısımlar parantez içerisinde ayrıca aktarılmıştır.
4) Şiirdeki bazı kelimelerin bazı hecelerinin ezgiye aktarımında gerçekleşen "usulden kaynaklı prozodi durumu" (mevcut
sunumda) biraz da "öznel" değerlendirilmiştir. Uzun-kısa veya kısa-uzun biçiminde olan/olabilecek hecenin/hecelerin;
muhtemel icracılarca, kişisel tercih bağlamında aksi hâlinin/hâllerinin kullanılması da mümkündür. Bu kısımlar; (yine,
naçizane) "seçenek" veya "öneri" maksatlı, şiirde parantez içerisinde yazılan kelime bileşenlerindeki hecelerin prozodisine
daha da uygundur.
5) Beste için tercih edilen şiire, kamuya açık çeşitli yayınlardan ulaşılmıştır. Dolayısıyla muhtemel her duruma karşı, bu
şiirin eskiye doğru uzanan tarihsel süreç içerisindeki değişik hâllerine, yine kamuya açık "genel kabul görmüş"
kaynaklardan bakılması ehemmiyetle önerilir.

1.
Ey dost aşkın denizine
Girem gark olam yürüyüyem/
(Düş olam girem yürüyem)?
İki cihan meydan ola
Devranım sürem yürüyem

3.
Şükür gördüm didarını
İçtim visalin yârını/
(Bilmişim gönül kârını)?
Şu benlik senlik şarını/
(Senlik benliğin şarını)?
Terkini vuram yürüyem

7272

7070

6868

6666

AŞKIN DENİZİAŞKIN DENİZİ
- Sayfa 5 -- Sayfa 5 -
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