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TAKDİM

 Türkülerimiz milletimizin hafızasında derin izler bırakmış önemli kültür 
değerlerimizdendir. Asırlar boyunca birlikte ağlayıp birlikte gülen halkımızın 
adeta gönül dili olmuşlardır. Böylesine etkileyici bir kültür hazinemizin araştırıl-
ması, kaydedilmesi, irdelenmesi ve yorumlanarak gelecek kuşaklara aktarılması 
elbette gereklidir.

 Yakından incelendiğinde türkülerimizin büyük incelikler taşıyıp aynı za-
manda bir sanat kimliği oluşturdukları da görülür. Konu bakımından yeryüzün-
de ne kadar doğal ve sosyal olay varsa hemen hemen hepsinin türkülerimizde 
yer almış olduğu görülür. Estetik bakımından sevinç ve elemleri en güzel şekilde 
yansıtan ezgilerin en ince örneklerini yine türkülerimizde bulabiliriz.

 Sivas türkülerin başşehridir. 22-25 Ekim 2011 tarihlerinde ilimizde dü-
zenlenmiş olan “Kültürümüzde Türkü Sempozyumu”, içerik ve katılımcıları 
boyutuyla Türkiye’de bir ilktir. Âşıkların ve türkülerin harman olduğu ilimizde 
böylesine anlamlı bir sempozyumun düzenlenmiş olması isabet olmuştur. Sem-
pozyuma yurt içinden ve dışından çok sayıda akademisyen ve araştırmacının 
katılarak bildiri sunması Ülkemizin ve ilimizin türkü kültürünün ortaya çıkarılma-
sına büyük katkı sağlamıştır.

 “Kültürümüzde Türkü Sempozyumu” bildirilerinden oluşan bu üç cilt 
kitabın türkülerimiz ve halk müziğimize ışık tutan önemli bir kaynak olacağı-
na inanıyor, sempozyumun düzenlenmesinde ve bu kitapların yayınlanmasında 
emeği geçen herkese en samimi duygularımla teşekkür ediyorum.

             Zübeyir KEMELEK
                   Sivas Valisi





SUNUM

 Pek çok medeniyetin izlerini bıraktığı Sivas coğrafyası, farklı kültürlerin 
özelliklerini günümüze kadar taşımıştır. Türkü diyarı kimliği ile ön plana çıkan 
ilimiz, 1780 adet köy ve mezrası ile İç Anadolu’nun en geniş kültür coğrafyasını 
bünyesinde barındırmakta, kültürün bir parçası olan türküler ise Sivas’ta zengin 
çeşitlemeleri ile göze çarpmaktadır.

 Türkü coğrafyası açısından önemli bir kimlik kazanan Sivas, müzik ar-
şivlerine çok sayıda malzeme kazandırmış, kültür hayatımızın gizli tarihi içinde 
asırlar boyu kendi sinesinde ürettiği, yaşattığı, koruduğu ve paylaştığı folklo-
rik/etnografik potansiyelin gözle görünür hâle gelmesini sağlayacak sesli/görsel 
kültür hazinelerini sanatçıların ayağına sermiştir. Sözlü kültür varlığımızın yazı-
ya geçirilmesi adına kültür-sanat adamlarına, akademisyenlere ve uluslar arası 
bilim-sanat çevrelerine yıllar boyu çalışmakla bitirilemeyecek büyük bir kültür 
kaynağının kapılarını açan Sivas, bu zenginliğini yaşantı içinde ihtiyaç ve yön-
temlere göre kullanıma sunmuştur.

 Sanat dünyasına zengin kazanımlar sağlayan türkülerin doğduğu kırsal 
kesimlere kurum olarak her türlü hizmeti götürmekle yükümlü olan idaremiz, 
köyde yaşayanların imkanları ile şehirde yaşayanların imkânlarının aynı olması 
için çok daha güçlü, nitelikli bir kadro ile çalışmalarını sürdürmektedir. İl Özel 
idaresi, hem tarım hayvancılığın hem de yazılı ve sözlü kültürün beşiği olan 
kırsalımızı güçlü ve diri tutup ihtiyaçlarını karşılayarak sorunlarını çözmeyi her 
zaman öncelikli işleri olarak görmüştür. Ayrıca, idaremiz kültür yayınlarına da 
destek vererek bu ve buna benzer önemli eserlerin kitapseverlerle buluşmasını 
sağlamaktadır.

 “Kültürümüzde Türkü Sempozyumu” bildirilerinden oluşan kitabın ha-
zırlanmasında emeği geçenlere teşekkür eder, katılımcılara da kitapta verdikleri 
birbirinden değerli bilgilerden ötürü şükranlarımı sunarım.

        Salih AYHAN
       İl Özel idaresi Genel Sekreteri
                  Vali Yardımcısı





ÖNSÖZ

 Şehrimizin kültürünü kucaklayan ve büyük bir kararlılıkla yoluna devam 
etmekte olan “Sivas 1000 Temel Eser” projesi, elinizdeki “Kültürümüzde Tür-
kü Uluslararası Sempozyumu Bildirileri” kitaplarıyla birlikte 32. kitabına ulaştı. 
Bilindiği gibi, Kültürümüzde Türkü Sempozyumu’na gelinceye kadar ilimizde 
önemli çalışmalar yapıldı ve birçok bilimsel etkinlik düzenlendi.
 
 Şehrimizin belli dönemlerdeki tarihi ve kültürünü ortaya çıkarmak ama-
cıyla “Selçuklular Döneminde Sivas Sempozyumu” (29 Eylül-1 Ekim 2005), “Os-
manlılar Döneminde Sivas Sempozyumu” (21-25 Mayıs 2007) ve “Cumhuriyet 
Döneminde Sivas Sempozyumu” (27-30 Ekim 2008) etkinlikleri düzenlendi. Bu 
sempozyumların bildirileri kitap haline getirilerek bastırıldı ve Türkiye genelinde 
dağıtımı yapıldı.

 Sivas’ta 5 Kasım 1931 tarihinde düzenlenen ve Türkiye’nin ilk âşıklar 
bayramı olan “Sivas Halk Şairleri Bayramı” geleneğini devam ettirmek amacıyla 
“Sivas Âşıklar Bayramı” 2007 yılında başlatıldı ve bu etkinlik halen ilimizde sür-
dürülmektedir.
 
 2010 yılında Sivas Halk Oyunları Envanteri çıkarıldı. Sivas’ın tüm yerleşim 
birimlerini kapsayan “Sivas Halk Kültürünü Derleme Projesi” 4 ilçe ve köylerinde 
sürdürüldü.İlimizin kültür envanteri çıkarılarak 2012 yılında “Sivas Kültür Envan-
teri” adıyla 2 cilt halinde bastırılıp dağıtıldı.

 UNESCO tarafından Dünya Kültür Mirası Listesine alınan Divriği Ulu Ca-
mii ve Darüşşifasını dünya medyasına tanıtmak amacıyla ilimizde 16-18 Haziran 
2012 tarihlerinde “Dünya Mirasının 40. Yılında 40 Ülkeyle UNESCO Sivas Buluş-



ması” adlı etkinlik gerçekleştirildi ve 33 ülkenin basılı ve görsel medyasına bu 
eşsiz eserimiz tanıtıldı.

 Tüm bu çalışmalar “Kültürümüzde Türkü Uluslararası Sempozyumu Bil-
dirileri” kitabının yayınlanmasıyla birlikte daha güzel bir safhaya girmiş oldu.

 Pir Sultan Abdal, Âşık Ruhsatî, Âşık Veysel, Muzaffer Sarısözen, Sefil Seli-
mi, İsmetî gibi türkü dostlarının toprağı olan Sivas’ta türkülerimizin 21-25 Ekim 
2011 tarihlerinde büyük bir sempozyumla ele alınması ve bu kıymetli ilk çalış-
manın Sivas’a kısmet olması gurur verici bir olaydı. Çünkü: Türkülerimiz bu güne 
kadar böylesine kapsamlı bir çalışmayla tahlil edilmemişti.

 Elinizdeki kitapların 2011 yılında basılması planlanmıştı. Ancak bildiri 
sahiplerinden önemli bir kısmının bildirilerini bize 2012 yılında göndermeleri ve 
aynı yıl içerisinde UNESCO programı nedeniyle büyük bir iş yoğunluğu yaşama-
mız baskı işini bu güne kadar geciktirdi.

 Ülkemiz ve Türk dünyasındaki türkü kültürü hakkında çok kıymetli bil-
dirilerin yer aldığı bu kitapların, alanında önemli bir boşluğu doldurduğuna ve 
kültür çevrelerinde büyük ilgi göreceğine inanıyorum.

 Kültürümüzde Türkü Sempozyumunun düzenlenmesinde büyük emeği 
olan, danışma, bilim, düzenleme ve yürütme kurulu üyelerimize, Müdürlüğü-
müz personeline, sempozyuma destek veren Bakanlığımıza, Valiliğimize, Sivas 
Belediyesine, Cumhuriyet Üniversitesine, Sivas Ticaret ve Sanayi Odasına, Yurt-
tan Türküler ve Halkoyunları Kültür Derneğine, bu kitapların yayınlanmasında 
büyük katkıları olan Bakanlığımız Müsteşar Yardımcısı Sayın Nihat GÜL’e ve Si-
vas Valisi Sayın Zübeyir KEMELEK’e en içten duygularımla teşekkür ediyorum.

         Kadir PÜRLÜ
                Sivas İl Kültür ve Turizm Müdürü
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KÜLTÜRÜMÜZDE TÜRKÜ SEMPOZYUMU
ÇALIŞMA PROGRAMI

22 Ekim 2011 Cumartesi:
Açılış Programı
 Yer: Atatürk Kültür Merkezi Çok Amaçlı Salon, 10.30,

Saygı Duruşu İstiklal Marşı
Protokol Konuşmaları:
Kadir PÜRLÜ, İl Kültür ve Turizm Müdürü
Dr. Mehmet ÖZBEK, Sanatçı
Prof. Dr. İlyas DÖKMETAŞ, Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü
Doğan ÜRGÜP, Sivas Belediye Başkanı
Nihat GÜL, Kültür ve Turizm Bakanlığı Müşteşar Yardımcısı
Ali KOLAT, Sivas Valisi

1. Oturum: Türkülerin Felsefi ve Kültürel Özellikleri
 AKM Çok Amaçlı Salon, 11.30

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Metin EKİCİ

Prof. Dr. Metin EKİCİ
 “Türkü İncelemelerinin Yöntemi Üzerinde Bir Değerlendirme”
Prof. Dr. H. Ömer ÖZDEN
 “Türkülerimize Felsefi Bir Bakış”
Dr. Süleyman ŞENEL
 “Türkünün Tanıkları ve Türkü Algısında Değişimler”
Elmira MEMMEDOVA
 “Türkülerin Birleştirici Gücü Bağlamında Türk Halklarının Entegrasyonu
ve Türkçenin Gelişimi”

Veysel ŞAHİN
 “Kültürel Bellek Mekanı Olarak Türküler”
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Selahattin KUŞCU
 “Türkü Bizim Kültür Kodlarımızdır”

2. Oturum: Halk Edebiyatı Tarihi İçerisinde Türkü
 AKM Çok Amaçlı Salon, 14.30

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Şeref BOYRAZ

Prof. Dr. Ali DUYMAZ
 “Halk Hikâyelerinin Oluşumunda Türkülerin Yeri ve Kerem Türküleri”
Doç. Dr. Ali YAKICI
 “Türkülerde Kaynak Sorunu ve Türkü Kaynağı Olarak Ozanlar”
Sema SANDALCI
 “Eskiçağda Türkü Geleneği”
Tarlan GULİYEV
 “Ali Şir Nevai’nin Mizan ül Evzan Adlı Eserinde Türk Şiir Şekilleri ve Türkü"
Aide AĞAKERİMKIZI
 “Bakü El Yazmaları Enstitüsü Arşivinde Türkülerde Bağlı Bulunan İlginç 
El Yazma”
Sabri KOZ
 “Cönk ve Mecmua Yapraklarında Unutulmuş Türküler”

3. Oturum: Halk Edebiyatı İçerisinde Türkü
 Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Salonu, 14.30

Oturum Başkanı: Prof. Dr. İsmet ÇETİN

Nail TAN
 “Şairi Karıştırılan Bazı Türkülerimiz”
Ayşe YÜCEL ÇETİN
 “Mizah ve Türkü”
Gülnaz ÇETİNKAYA
 “Ortak Kültürel Yaşantının Kimi Tarihsel Geçeklerini Efsaneleştiren Türküler” 
Meriç HARMANCI
 “Gurbet Türkülerine Arketipsel Bir yaklaşım”
Mustafa Said KIYMAZ
 “Bir Çocuk Edebiyatı Türü Olarak Türkü”
Yaşar KALAFAT
 “Türkülerin Dili Karşılaştırmalı Halk İnanmaları”

 Ara: 10 dakika
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4. Oturum: Türkülerde Dil Unsuru ve Türkü Derleme.
 Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Salonu, 15,45

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Recep TOPARLI

Yrd. Doç. Dr. Raşit KOÇ
 “Türkçe Öğretiminde Türkülerden Faydalanmak”
Irina YUZVYAK
 “Sivas Halk Türküleri Üzerinde Dil Araştırması”
Metin EREN
 “Van Gölü Havzası Türkülerinde Dil ve Anlatım Özellikleri”
Ahmet ÖZDEMİR
 “Türkülerde Kaynak Kişilerin, Derleyenlerin, Repertuar Kurullarının Mes-
lek Örgütlerinin ve Sanatçılarının Sorumluluğu”
Arş. Gör. Serdar YENER
 “Türkü Derlemelerinde Yapılan Yanlışlar ve Düzeltilmesine İlişkin Öneriler”
Aynur KOÇAK
 “Türkü Yaratım Mekânı Olarak Hapishane”

5. Oturum: Türkülerde Makamsal Özellikler
 AKM Çok Amaçlı Salon, 15.45

Oturum Başkanı: Dr. Mehmet ÖZBEK

Prof. Dr. İsmet ÇETİN
 “Türküler ve Grup Bilincinin Yansıtılması”
Yrd. Doç. Dr. Mehmet Can PELİKOĞLU
 “Geleneksel Türk Halk Müziğindeki Sözlü ve Sözsüz Eserlerde Makam-
sal Özellikler”
Dr. Yakut GULIVEYA
 “Azerbeycan Muğamları Uzun Havalar”
Prof. Dr. Sabri YENER
 “Sivas Türkülerinde Makam Hususiyetleri”
Tanju OZANOĞLU
 “Sivas İli İlçelerinde İcra Edilen Ağızlar ve Zaralı Halil Söyler'in Uzun 
Havaları Okuyuş Özelliği”
Gültekin ŞENER
 “Azerbeycan ve Anadolu Dans Ezgilerinde Ritmik, Melodik ve Makam-
sal Yapı”

 Ara: 10 Dakika
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6. Oturum: Türkülerde Müziksel Özellikler
 Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Salonu, 17.00

Oturum Başkanı: Dr. Süleyman ŞENEL

Dr. Mehmet ÖZBEK
 “Türk Halk Müziğinde Koro Şefi”
Prof. Dr. Ş. İlknur OKATAN
 “Türkülerin Değeri Konusu Kapsamında, Müzik Sanatı Açısından Türkü-
lerimiz”
Yrdç Doç. Dr. Bahar GÜNEŞ - Hadi BAK
 “Türkülerin Birleştirici Gücü, Türk Halk Müziği ile Rus Halk Müziğinin
Ortak Yanları”
Doç. Mustafa Hilmi BULUT
 “Türkülerimizde İnce Saz Olarak Kemanın Kullanımı”
Oya ŞEN
 “Anadolu Türkülerinin Coğrafi Bölgelere Göre Ezgisel ve Tartım Özellik-
leri Yönünden Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi”
Mustafa BİRİNCİ
 “Türkülerimizin Müzik Eğitimindeki Yeri Ses-Söz uyumu - Çok Sesli Mü-
ziğe Bakış”

7. Oturum: Sosyolojik Boyutuyla Türküler
 AKM Çok Amaçlı Salon, 17.00

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Metin BOZKUŞ

Hayrettin İVGİN
 “Türkülerin Fonksiyonu ve İnsan Hayatındaki Yeri”
Yrd. Doç. Dr. Berat DEMİRCİ
 “Türkülerin Soyolojik Anlamı ve Önemi”
Yrd. Doç. Dr. Mustafa YILDIZ
 “Sosyal Antropoloji Bakımından Türkülerin Önemi”
Fuzuli BAYAT
 “Türkülerin Sosyo-kültürel Fonksiyonu”
Prof. Dr. Abdullazade GÜLNAZ
 “Cemiyedde Baş Veren Hadislerin Bedli Tefsirinde Türkülerin Yeri ve 
Rolü”
Abuzer AKBIYIK
 “Türkülerdeki Mekân Kavramının Sosyal Kültür ve Ekonomik Hayattaki 
Önemi” 
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Yurttan Türküler Korosu Konseri
 AKM Çok Amaçlı Salon - Saat: 20.00
 Şef: Orhangazi YILMAZ

23 Ekim 2011 Pazar:

8. Oturum: Türkülerde Çeşitli Konular 1
 AKM Çok Amaçlı Salon, 10.00

Oturum Başkanı: Nail TAN

Gülda ÇETİNDAĞ SÜME
 “Elazığ Türkülerinde Aşk Olgusunun Sembolik Söylemleri”
Mihrican AYNACI
 “Bebeğin Beşiği Güldür” Ninnilerinde Beşik Üzerine Tespitler”
Muzaffer Zeki KURNUÇ
 “İslam’da Musiki ve Türkülerde Dini Şahsiyetler”
Mehmet ÖCAL
 “Kerkük Halk Türküleri İçerisinde Abdurrahman Kızılayın Yeri ve Önemi”
Ömer BİLGİN
 “Türkülerde Dini ve Tarihi Şahsiyetler; Erzurumlu Lütfi Efendinin Hayatı, 
Şahsiyeti, Edebi Yönü, Tasavvuf Yönü ve Eserleri”

9. Oturum: Türkülerde Çeşitli Konular 2
 Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Salonu, 10.00

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Hüseyin AKKAYA

Prof. Dr. Yener OKATAN
 “Türkülerimizin Penceresinden Doğamız”
Yrd. Doç. Dr. Serpil ORTAÇ
 “Türkülerde Oyalar”
Yrd. Doç. Dr. Mustafa YILDIZ
 “Sosyal Antropoloji Bakımından Türkülerin Önemi”
Kadir PÜRLÜ
 “Türkülerimizde Kıyafet, Takı, Aksesuar Tasvirleri ve Bu Tasvirlerdeki 
İnsan Kıyafet İlişkisi”
Ayşenur ÖREN
 “Halk Türkülerinde Mendil”
Serdar ODACI
 “Ahmet Hamdi Tanpınarın Eserlerinden Bireysel ve Toplumsal Belleğin 
Hatırlatıcısı ve Taşıyıcısı Olarak Türküler”

 Ara: 10 Dakika
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10. Oturum: Günümüzde Türkünün Yeri
 Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Salonu, 11.15

Oturum Başkanı: Uğur KAYA

Dr. Ayhan SARI
 “21. yy Türk Halk Müziğinde Yaşayan İki Dinamik Orta Anadolu/Karade-
niz Yöresi Müzikleri ve Türküleşme Süreci”
Esra AKYOL
 “Türkünün Kentlere Taşınma Süreci Gelişimi ve Günümüzün Türkü İcra 
Ortamları-Türkü Evi/Hane/Bar/Kafe”
Rıfat ORTAÇ
 “Elektronik Ortamda Yayaınlanan Türkülerin Telif Haklarının Vergilendirilmesi”
Abidin BİNGÜL
 “Yozlaşma Popüler Müzik Kültürüne Karşı Türkülerimizin Dinleyiciyi 
Yakalama Gücü ve Türk Halkının Türkülere Bakış Açısı”
Arzu TEMEL
 “Popüler Kültür ve Türkülerimiz”
İsmail BİNGÖL
 “Popüler Kültür ve Türkülerimiz”

11. Oturum: İl ve Yöre Türküleri 1
 AKM Çok Amaçlı Salon, 11.15

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Hüseyin YILMAZ

Yrd. Doç. Dr. Zekiye ÇAĞIMLAR
 “Günümüz Ankara Türkülerinde Biçim ve İçerik Yozlaşması”
Yrd. Doç. Dr. İbrahim Etham ARIOĞLU
 “Ankara Misket Türküsünün Halk Bilim Açısından İncelenmesi”
Özlem AYDOĞDU RENDE
 “Çorum Halk Türkülerinde Kadının Yeri”
Esma ŞİMŞEK
 “Hasrete Yansıyan Kadın Ezgileri Bağlamında Eğin Türküleri”
Muhsin KOÇ
 “Erzurum Seferberlik Türküleri”

12. Oturum: İl ve Yöre Türküleri 2
 AKM Çok Amaçlı Salon, 14.30

Oturum Başkanı: Bayram Bilge TOKEL
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Fatma KILINÇ
 “Gaziantep Yöresinde Kadınların Oynadığı Türkü Oyunlarının İşlevsel 
Özellikleri
Musa ÖKSÜZ
 “Giresun Ağıt Türküleri”
Gülşah YÜKSEL
 “Kastamonu Türkülerine Psikanalitik Açıdan Bir Bakış”
Eray CÖMERT
 “Çok Kültürlülük ve Kültürler Arası Etkileşim Ekseninde Çanakkale Tür-
küsü ve Varyantlarının Üzerine Bir Bakış
Alim GERÇEL
 “Kayseri Türküleri”
İsmail GÜNGÖR
 “Şanlıurfa İli “Kısas Yöresi” Cem İbadetlerinde Yer Alan Repertuar Ele-
manlarının İçerisinde Tespit Edilen Bir Tür “Peşrev”

13. Oturum: İl ve Yöre Türküleri 3
 Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Salonu, 14.30

Oturum Başkanı: Erkan SÜRMEN

Salih TURHAN
 “Sivas Türküleri Oyun ve Saz Havalarının Etkileşim Sahası”
Zekeriya KAPTAN
 “Sivas Türküleri Üzerine İstatistiksel Bir Analiz Çalışması”
Müjgan ÜÇER
 “Sivas Seferberlik Türküleri Üzerine Düşünceler”
Yrd. Doç. Dr. Hasan Tahsin SÜMBÜL
 “TRT Repertuarında Bulunan divriğ Türküleri Üzerine Bir İnceleme”
Ertuğrul ÖZKANAT
 “Ozanlar ve Türküler Beşiği Bir Köy Mamaş”

 Ara: 10 Dakika

14. Oturum: Türk Dünyasında Türkü 1
 AKM Çok Amaçlı Salon, 15.45

Oturum Başkanı: İrfan GÜRDAL

Yrd. Doç. Dr. Ebru ŞENOCAK
 “Türkülerimizde Dağ Kültürü”
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Lale HÜSEYNOVA
 “Anadolu Türküleri ve Azerbeycan Halk Mahnılarının Benzer Özellikleri 
ve Bu Türkülerin Keman Eğitimi ve Yorumculuğunda Yer Alması”
Musa ÖKSÜZ-Ülkü ÖNAL
 “Ardanuç ve Ahıska Bölgelerinden Derlenen Bazı Türküler”
Kemale ALASKERLİ
 “Türkü Dünyasında Sarı Gelin Türküsünün Yeri”
Mustafa ÖZGÜL
 “Köroğlu ve Kaçak Nebi Destanlarında Geçen Türkü Metinlerine Karşı-
laştırmalı Bakış”
Refik İMRANİ
 “15. Yüzyılda Bir Çigatay Türküsünün İhyası”

15. Oturum: Türk Dünyasında Türkü 2
 Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Salonu, 15.45

Oturum Başkanı: Dr. Mehmet ÖZBEK

Doç. Dr. Ömür BÜTEV DOLĞUN
 “Kardeş Türküler Türk Türküleri ile Kırgız Türküleri”
Yrd. Doç. Dr. Selahattin BEKKİ
 “Makedonya ve Anadolu’da Söylenen Bazı Türkülerin Benzerlikleri Üzerine”
Rahimli EMİNE
 “Kerkük Türküleri”
Leyla GADGİVEYA
 “Kumuk Halkın Yırları (Türküleri) ve Özellikleri”
Fatih ERKOÇOĞLU
 “Lazkiye Türkmenleri ve Türküleri”
Cabbar IŞANKUL
 “Özbek Halk Koşuklarının Tasnifi Meselesi”

 Ara: 10 Dakika

16. Oturum: Türk Dünyasında Türkü 3
 AKM Çok Amaçlı Salon, 17.00

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Abdullazade GÜLNAZ

Doç. Dr. Tahir KAHNAR
 “Anadolu ve Özbekistan Türkülerinin Özellikleri”
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Yrd. Doç. Dr. Halil İbrahim ŞAHİN
 “Türkmen Aydınları ile Anadolu Türklerinin Şekil ve İçerik Yapı Özellikle-
ri Üzerine Bir Değerlendirme”
Muratgeldi SÖYEGOV
 “Türkmen Halk Türkülerinde Tarihi Olayların Yansıması”
Savaş EKİCİ
 “Horasan’dan Anadolu ve Yunanistan’a Baraklar ve Baran Müzik Kültürü”
Gonca KUZAY DEMİR
 “Kosava Türküleri Üzerine Bir İnceleme”

Değerlendirme Konuşmaları ve Kapanış
 AKM Çok Amaçlı Salon, 18.00

“Muzaffer Sarısözen Yurttan Sesler” Konseri
 AKM Çok Amaçlı Salon, 20.00
 Şef Erkan SÜRMEN
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KÜLTÜRÜMÜZDE TÜRKÜ SEMPOZYUMU
ETKİNLİKLERİ

(Sivas 22-25 Ekim 2011)
21 Ekim 2011 Cuma:
08.00-24.00: Konukların Karşılanması ve Misafirhanelere Yerleştirilmesi

22 Ekim 2011 Cumartesi:
10.30-11.30: Açılış Programı, Atatük Kültür Merkezi Çok Amaçlı Salon
11.30-12.30: 1. Oturum ve Bildirilerin Sunulması, AKM Çok Amaçlı Salon
12.30-14.00: Öğle Yemeği (TSO Çatı Restoran)
14.30-18.30: Oturumlar ve Bildirimlerin Sunulması, AKM ve TSO Salonları
18.30-20.00: Akşam Yemeği
20.00-21.30: Yurttan Türküler Korosu Konseri, AKM Çok Amaçlı Salon
Şef: Orhangazi YILMAZ

23 Ekim 2011 Pazar:
10.00-12.30: Oturumlar ve Bildirilerin Sunulması, AKM ve TSAO Salonları
12.30-14.00: Öğle Yemeği
14.30-18.00: Oturumlar ve Bildirilerin Sunulması, AKM ve TSO Salonları
18.00-18.30: Değerlendirme Konuşmaları ve Kapanış
18.30-20.00: Akşam Yemeği
20.00-21.30: “Muzaffer Sarısözen Yurttan Sesler” Konseri, AKM Çok Amaçlı 
Salon
Şef: Erkan SÜRMEN

24 Ekim Pazartesi:
08.30-11.00: Divriği’ye Hareket ve Varış
11.00-12.30: Divriği Ulu camii ve Darüşşifası ile Konakların Gezilmesi
12.30-14.00: Öğle yemeği
14.00-15.15: Kangal Balıklı Kaplıcaya Hareket ve Varış
15.15-18.00: Kangal balıklı Kaplıca’da Dinlenme
18.00-19.00: Akşam Yemeği
19.00-20.15: Kangal Balıklı Kaplıca’dan Ayrılış ve Sivas’a Varış

25 Ekim Salı:
09.00: Misafirhaneden Ayrılış
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İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRÜ
KADİR PÜRLÜ’NÜN KONUŞMASI

 Sayın Valim, Müsteşarım, Belediye Başkanım, Rektörüm, ilimizin saygı-
değer protokol üyeleri, yurt dışından ve yurt içinden sempozyumumuza gelen 
değerli katılımcılar, aziz konuklarımız, basınımızın değerli mensupları, hepinize 
düzenleme kurulumuz adına hoş geldiniz diyorum.

 Türküleri yaşatmak kimliğimizi ve onurumuzu yaşatmak demektir. Bu 
yüzden bu etkinliği çok önemsiyorum. Söyleyecek çok sözümüz olmasına rağ-
men, sizleri dinlemek ve sizlere zaman bırakmak için sözlerimi fazla uzatmaya-
cağım. Bu sempozyumun düzenlenmesinde büyük katkıları olan kişiler ve ku-
rumlar var. Huzurunuzda onlara teşekkür etmek istiyorum.

 Öncelikle bu sempozyumun şekillenmesinde çok büyük katkıları olan bi-
lim kurulu üyelerimizden Sayın Metin EKiNCi, Süleyman ŞENEL, Mehmet ÖZBEK, 
Ali YAKICI, Berat DEMiRCi ve Uğur KAYA hocalarımıza en içten duygularımla 
teşekkür etmek istiyorum.

 Düzenleme kurulu üyelerimiz Sayın İsmail Karadaş, Hüseyin AKKAYA, 
Yılmaz UYSAL, Ahmet OPAN, Ata ŞAHiN, Rıfat KAYA ve Orhan Gazi YILMAZ’a da 
yine en içten duygularımla teşekkür ediyorum.

Tabii bu sempozyumun düzenlenmesinde maddi giderlerin karşılanmasında çok 
büyük katkıları olanlar var onları da kısaca zikretmek istiyorum. Öncelikle Bakan-
lığımıza, Sayın Bakanımıza ve hemşerimiz, memleketimizin evladı olan, sadece 
Sivas değil Türkiye genelindeki bütün Kültürel çalışmaları destekleyen kültürü-
müze büyük destek veren Müsteşar Yardımcımız Sayın Nihat GÜL Beyefendiye, 
yine bu sempozyumun düzenlenmesinde fikir bazında ve diğer konularda des-
teği olan Araştırma ve Eğitim Eski Genel Müdürümüz Sayın Mahmut EVKURAN  
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Beyefendiye, İldeki bütün çalışmalarımızı destekleyen, ne zaman kapısına gitsek 
bizi boş döndürmeyen ve bütün kültürel faaliyetlerimizi destekleyen Sayın Vali-
miz Ali KOLAT Beyefendiye, yine bu sempozyumumuzda ortağımız olan, bizleri 
destekleyen ve yalnız bırakmayan Belediye Başkanımız Sayın Doğan ÜRGÜP’e, 
Cumhuriyet Üniversitesi Rektörümüz Sayın İlyas DÖKMETAŞ’a, aylarca önce bu 
çalışmayı başlatan ve gece gündüz sayıları az olmasına rağmen fedakârca çalı-
şan İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü personelimize en içten duygularımla teşekkür 
etmek istiyorum.

 Saygıdeğer konuklar. Bir duygumu dile getirerek sözlerime son vermek 
istiyorum. Anadolu’muzun sesini, rengini ve bütün güzelliklerini anlatan, güzeli 
öğen Karacaoğlan’ı ihmal ediyoruz gibime geliyor. Efendim, bu kadar kıymet-
li insanı Sayın Müsteşar Yardımcımızı da burada bulmuşken, 2012 veya 2013 
yılının Karacaoğlan yılı olmasını talep ediyorum, istirham ediyorum. Özellikle 
bu güzide topluluktan da bu konuya destek olmalarını bekliyor, saygılarımı arz 
ediyorum. 
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DR. MEHMET ÖZBEK’İN KONUŞMASI

 Sayın Valim, Sayın Belediye Başkanım, Sayın Müsteşarım, çok değerli bi-
lim adamları ve aziz Sivaslılar.

 Türküler bir Milletin gönlünde çekirdeklenen, vicdanında yeşeren ve di-
linde açılan çiçekler gibidir. Hiçbir dünya milletinde bulunmayan, sadece Türki-
ye’ye has, duyguların derinleştiği, dinlediğimiz zaman heyecanlandığımız, ru-
humuzun yükseklere doruklara ulaştığı sanat eseridir. Türküler bir milletin tarihi 
sosyolojisi hatta coğrafyası günlük hayatı ve romanıdır. Orada kendimizi bulu-
ruz.

 Millet olmamızı bize devamlı olarak tembih eder, uyarır, birlikte olmamı-
zı birbirimizi sevmemizi sürekli olarak uyarır. Türküleri böyle dinlememiz gerekir 
aslında. Çünkü türküler sıradan sözlerin, sıradan ezgilerin bir araya gelmesiyle 
oluşmuş sıradan müzik eserleri değildir. Onlar bir yerde ermiş insanların dünyayı 
yaşarken gözlemledikleri duygu ve düşünceleri dile getirdikleri bazen bir kahra-
manca, bazen bir dervişçe bizlere sundukları çok değerli eserlerdir.

 Ben şöyle özetlemek isterim. Türkü sevgisi çok küçük yaşlarda çocukla-
rımıza verilmeli. Eğer ilk eğitim kurumlarımızda bizim geleneğimize dayanan 
tarihi bir kültürü olan bu sevgi küçük yaşlarda anaokulunda verilmediği takdir-
de daha sonra çocuklarımız kendi yaşlarının gereği olan başka müziklerle daha 
çok ilgileneceklerdir. Şüphesiz ki o müziklerle de ilgileneceklerdir. Ama temelde 
türkü sevgisi olması gerekir. Türkü sevgisi insanı olgunlaştırır. Türkü sevgisi in-
sana vatan sevgisi, vatanını tanıma, vatanını tanıtma sevgisi aşılar. O bakımdan 
türküler bizim için çok önemli. Sizin için çok önemli.

 O bakımdan da bu sempozyuma büyük katkıları olan ve rehber olarak 
zikredeceğimiz Sayın Valimize ve Sayın Belediye Başkanımıza şükranlarımı arz 
etmek istiyorum.

 Türkülerin önemini şöylece son cümleyle vurgulamak isterim. Bir millet 
kendi türkülerini okumazsa, yabancılar kendi türkülerini okuttururlar. Saygıla-
rımla...
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CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ
PROF. DR. İLYAS DÖKMETAŞ’IN KONUŞMASI

 Sayın Valim, Sayın Müsteşar Yardımcım, Garnizon Komutanım, Sayın 
Belediye Başkanım, Akademisyen arkadaşlarım, protokolün değerli üyeleri, ba-
sınımızın değerli temsilcileri. Hepinizi saygıyla selamlayarak sözlerime başlamak 
istiyorum.

 Cumhuriyetin temellerinin atıldığı Cumhuriyet kenti Sivas’ta Cumhuriyet 
Üniversitesi Rektörü olarak sizleri selamlarken mutluluğumu bir kez daha dile 
getirmek istiyorum. Sivas’ı biz tanımlarken Cumhuriyetin başkenti, Cumhuriyete 
108 gün başkentlik yapan bir şehir diyoruz. Kültürlerin başkenti diyoruz. Hitit-
lilerden Selçuklulara, Osmanlıdan Cumhuriyete kadar çok önemli işlevler gören 
bir kent. Yine Sivas’ı tanımlarken bir başka ifademiz daha var sazın, sözün baş-
kenti diyoruz.

 Gerçekten Cumhuriyet kenti Sivas, neresine bir kazmayı vurursanız vu-
run bir aşığın sazın sözün birlikte söylendiği muhteşem bir kent. Bu kentte Üni-
versitemizin kuruluşunun 37. Yılında devlet konservatuarının kurulmuş olması 
ki, bu yıl, ilk öğretim üyesinin bu sene alınmış olması mutluluğumuzun bir başka 
tarafıdır. inşallah kadrolarımız rahatladığında gelecek yıl birkaç öğretim üyesi 
daha alınarak bu toplulukta bulunan sanatseverlerin desteğiyle gerçek yerini 
bulacaktır.

 Cumhuriyet Üniversitesi olarak, şu anda Güzel Sanatlar Fakültemiz ve 
Eğitim Fakültemizde bulunan müzik bölümleri ve diğer bölümlerle her türlü et-
kinliğe katkı sunuyoruz. Bugünkü konuşmalarda da birçok akademisyen arkada-
şımız Sivas’ın değerli sanatçıları, bilim insanları burada ortak dilimiz olacaktır.

 Türkü dediğimiz de aklımıza gelen şey nedir? Türkü ortak dilimizdir. Ad-
riyatik’ten Çin’e kadar geçmişten geleceğe ortak dilimizdir. Yüzyıllar öncesinden 
söylenen, sözlerin bugün bizi birlikte ağlattığı, birlikte güldürdüğü değerlerimiz. 
Türkü bizim her şeyimiz. Sanatına sahip çıkmayan bir millet devamlılığını sürdü-
remez. Be nedenle türkümüze sahip çıkmak zorundayız. Geçmişten geleceğe, 
nesillere değerlerimizi aktarmak zorundayız.

 Pir Sultan Abdal’dan, Ruhsati’ye, Zaralı Halil’den, Âşık Veysel’e ve son 
olarak da Muzaffer Sarısözen’den bugüne ulaşan değerleri el üstünde tutmak, 
onlara gereken değeri vermek zorundayız. Bu tür toplantıların Ülkemizi, bölge-
mizi, şehrimizi daha ileriye götüreceğini düşünüyor, hepinize saygılar sunuyo-
rum.
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SİVAS BELEDİYE BAŞKANI
DOĞAN ÜRGÜP’ÜN KONUŞMASI

 Sayın Valim, Sayın Müsteşa rYardımcımız, Sayın Tugay Komutanım, Rek-
törüm yurtiçinden ve yurtdışından bu sempozyum için Sivas’a teşrif etmiş çok 
değerli üstatlarım, basın mensupları hepinizi saygıyla selamlıyorum.

 Yüce Türk milletinin en çok kenetlenmesi gereken şu günlere denk gelen 
türkü sempozyumunu izin ve hoşgörünüzle ayrı bir mana içinde değerlendirmek 
istiyorum.

 İçimizde dağ gibi büyüyen bir acının ızdırabın içerisindeyim. Aziz şehit-
lerimizi hayırla yâd ediyor, ailelerine, Türk silahlı kuvvetlerimize ve necip milleti-
mize başsağlığı diliyorum.

 Milli reflekslerimizi en açık bir şekilde türkülerimizle ifade ettiğimizi he-
pimiz gayet iyi biliriz. Âşık Şenlik duygularımızı türküleştirerek, “Can sağ iken 
yurt vermeyiz düşmana” diyor.

 Çünkü açık ve net olarak bizi anlatan ifadelerimiz türkülerimizin marife-
tiyle daha anlaşılır olmaktadır. Yunus gibi gül aşkını anlatan/ Karacaoğlan koş-
masını dinleten/ Köroğlu’yla Çamlıbel’i inleten/ Bir ulu divandır bizim türküler. 
Bir Türk düşünürümüzün de söylediği gibi “Bir milletin türkülerini yapanlar ka-
nunlarını yapanlardan daha güçlüdür”. Büyük şair ve değerli hemşehrimiz Yavuz 
Bülent BAKİLER de türkülerimiz için, “Bizim türkümüzde gurbet var artık, hasret 
var, yürek var, toprak var balam” diyor.

 Genç Osman, Tuna Nehri, Çanakkale İçinde Aynalı Çarşı, Kırımdan Ge-
lirim, Estergon Kalesi, Mert Dayanır Namert Kaçar gibi yüzlerce türkülerimizle 
büyümüş bir nesil olmanın önemini biliyorum. Muzaffer SARISÖZEN’le hemşeri 
olmanın haklı gururunu taşıyoruz. Âşık Veysel’imiz ve Âşık Ruhsati’miz başta 
olmak üzere yüzlerce, binlerce türkü dostunun, dostu olmak iftiharımızdır.

 Bu itibarla şehrimizde düzenlenen türkü sempozyumunu önemsediği-
mizi bir kez daha ifade ediyorum. Katkı ve katılımda bulunan türkü erbabını 
ve emeği geçen herkesi gönülden tebrik ediyor, saygı ve sevgilerimle hepinizi 
selamlıyorum.
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KÜLTÜR ve TURİZM BAKANLIĞI MÜSTEŞAR YARDIMCISI
NİHAT GÜL’ÜN KONUŞMASI

 Sayın valim, değerli konuklar.
Türkü genel kabule göre Türkçe söylenen şiir anlamına gelmektedir. Bu terim ilk 
defa XV. yüzyılda Doğu Türkistan’da kullanılmıştır. Halk kültürümüzde yer ettiği 
şekliyle, yani hece vezni ile söylenen türkülerin ilk örnekleri ise Anadolu’da XVI. 
yüzyılda ortaya çıkmıştır. Âşık Veysel’in dediği gibi;

 “Dünya dolsa şarkıyılan
 Türk’üz türkü çağırırız
 Yola gitmek korkuyulan
 Türk’üz türkü çağırırız

 Türk’üz Türkler yoldaşımız
 Hesaba gelmez yaşımız
 Nerde olsa savaşırız
 Türk’üz türkü çağırırız

 Türklerdir bizim atamız
 Halis Türk’üz kanı temiz
 Şarkı gazeldir hatamız
 Türk’üz türkü çağırırız”

 Koca Veysel elbette şarkı ve gazeli küçük görmüyordu. Fakat öyle bir me-
deniyetin, öyle bir kültürün mensuplarıyız ki hatamız şarkı, gazel olsun. Gerisini 
var siz düşünün bu medeniyetin.

 Türküler, bir olay, duygu veya düşünceden doğar. ifade kuvvetine, söy-
leyenin maharetine bağlı olarak ağızdan ağza, dilden dile söylenerek, gönülden 
gönüle taşınarak, yerelden ulusal hatta evrensel coğrafyaya yayılır. Yayılma şekli 
toplumsal meselelere, göç, savaş, salgın veya yıkımla sonuçlanan doğal felâket-
ler gibi büyük kitlelerin kaderini derinden etkileyen ya da tarihte kırılma noktası 
oluşturan olaylara göre şekillenir, çeşitlilik gösterir. Sivas’a “Sultan Şehir” diye 
seslenen değerli şairimiz Yavuz Bülent BAKİLER, türkülerin bu yönlerini ne güzel 
dile getirmektedir:
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 “Anam türkü söylerdi bana masal yerine
 Hüzünlü boynu bükük hep Azeri türküler
 Yüzüme bakamazdı acısını anlardım
 Rüzgârlarla savrulur yağmurlarla yağardım
 Ya yer yatağında yaserin sofalarda
 Anamı dinlerken ağlardım
 Ben süt gibi mübarek türkülerle büyüdüm
 Biryanım aydınlık biryanım gurbet
 Anamın “Ay Balam”lı türkülerinde
 Bir yakarış gibiydi baştanbaşa memleket
 ...
 Bir gün baktım, her şeyde bir başka hal var
 Toprağa düşen tohum, ellerine yağan kar
 Yediveren güllerle ansızın gelen bahar
 Selçuklu çinisinden yüzüme esen rüzgâr
 Bir ince mermer sütun, bir kerpiç duvar
 Anadolu dağından çakıl taşına kadar
 Anamın diliyle türküler söylüyorlar...”

 Türküler, kültürel mirasımızın birer unsuru olmalarının ve taşıdıkları ede-
bi değerin yanı sıra gelenek, görenek, örf ve adetlerimiz ile ait oldukları devirle-
rin sosyo- psikolojik durumlarını, hakim duygu ve düşüncelerini nesilden nesile 
aktaran bilgi hazineleridir aynı zamanda. Türkülerin edebi yönüne Bedri Rahmi 
EYÜBOGLU’nun yaptığı vurgu fazla söze hacet bırakmamaktadır:

 “Şairim
 Zifiri karanlıkta gelse şiirin hası
 Ayak seslerinden tanırım
 Ne zaman bir köy türküsü duysam
 Şairliğimden utanırım
 Şairim
 Şiirin gerçeğini köy türkülerimizde bulmuşum
 Türkülerle yunmuş yıkanmış dilim
 Onlarla ağlamış, onlarla gülmüşüm.”

 İlk başta söyleneni bilinse de, zaman içinde halk tarafından benimsen-
dikçe sahibini aşar ve halka mal olur, yani anonimleşir. Yaygın durum bu olsa 
da, türküsüyle ismi yaşayan, hatta ismiyle türküsünü günümüze taşıyan büyük 
halk şairlerimiz ve ozanlarımız olduğu da bir gerçektir. Örnek vermek gerekirse; 
aşkın, sevginin en güzel türküleri Karacaoğlan’ın, hak ve adalet içerikli türküler 
Pir Sultan Abdal’ın, kahramanlık türküleri Köroğlu’nun, cenk türküleri Dadaloğ-
lu’nun dilinde hayat bulmuş olup, yüzyıllar sonra bile yaşamaktadır.
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 Bu bakımdan; doğdukları mecraların canlı tutulması, halk kültürü araş-
tırmalarının desteklenerek derleme ve kayıt altına alma işlemlerinin en iyi şekilde 
yapılması, bu sayede sözlü geleneğin edebiyatımızdaki en önemli ürünleri olan 
türkülerimizin yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılmasının sağlanması birincil 
vazifemiz olmalıdır.

 Bu anlamda ilk defa düzenlenmekte olan “Kültürümüzde Türkü Sem-
pozyumu” önemli bir başlangıç olma niteliği taşımaktadır. Ayrıca halk ozanları 
ve türküler diyarı olan Sivas’ta düzenlenmesi de Türkü Sempozyumu’na ayrı bir 
anlam katmıştır. Bu çalışma, kültür ve medeniyetimizin diğer unsur ve değerleri-
ne yönelik çalışmalara da bir örnek teşkil edecektir. İnşallah elimizden geldiğince 
Bakanlık olarak, bilim adamlarımızla, yerel yöneticilerimizle ve sanatçılarımızla 
bu tür etkinliklerin devamını sağlamaya çalışacağız. Bu etkinliğin gerçekleşme-
sinde emeği geçen herkese teşekkür ediyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum.
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SİVAS VALİSİ
ALİ KOLAT’IN KONUŞMASI

 Sayın müsteşar yardımcım, değerli komutanım, belediye başkanım, rek-
törüm, saygıdeğer bilim adamlarımız, yurtiçinden, yurt dışından gelen değerli 
türkü dostları, değerli basın mensupları, değerli dinleyiciler, hepinizi sevgi ve 
saygıyla selamlıyorum.

 Bu sempozyumu biz 6 ay öncesinden düzenlemiştik. İçerisinde iki bölüm 
konser vardı. O konserleri şehitlerimiz sebebiyle şimdi iptal etmek durumunda 
kaldık. Belki bildirimler sırasında da, sunumlar sırasında da bu hususa dikkat 
edilecektir. Ben şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Türk milletine ve ailelerine sa-
bırlar diliyorum.

 Sempozyum gerçekten de Sivas’ımızda bir ilk ve bu sebeple de buna 
katkı sağlayan Kültür Bakanlığımıza, destek veren çeşitli kurumlara, özellikle de 
katılımcılara ve bildiri sunanlara teşekkür etmek istiyorum. Böyle bir başlangıcı 
yaptık, inşallah bundan sonra da bunu sürdürmeyi ve bu konudaki çabamızı, 
gayretimizi devam ettirmeyi düşünüyorum.

 Tarihin her döneminde önemli bir yerleşim yeri olan Sivas, geçmişindeki 
bu çeşitliliğini gerek mimari eserlerine, gerek halk kültürüne yansıtıp bugünle-
re ulaştırabilmiş ender kentlerden biridir. Her bir medeniyet Sivas’ımıza önemli 
izler bırakmıştır. Bu izler çeşitliliği ise ilimizi tam anlamıyla bir tarih, kültür ve 
medeniyet kentine dönüştürmüştür. Bugün burada, âşıkların, türkülerin kenti 
Sivas’ta bu sempozyumun gerçekleşmesi aslında ilimizin bu zengin kültürel ya-
pısının tanıtılması açısından da fevkalade önem taşımaktadır.

 Gerçekten de türkülerimiz bazen kimseye diyemediğimiz, sesimizi yük-
seltemediğimiz, derdimize çare bulamadığımız durumlarda duygularımızı yansı-
tan ayna olmuştur.

 İnsanımızın sevincini, hüznünü, taşlamasını, aşkını, öfkesini, özlemini 
dile getirmesine yardımcı olmuştur. İşte bu sebeple türküler; bize bizi en saf, 
coşkulu ve bir o kadar da güçlü duygularla anlatan, birbirimizi anlamamıza ve-
sile olan kültürümüze has özel iletişim ağımız, edebi ilmimizdir.
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 İlimizin yetirdiği önemli değerlerden biri olan Âşık Veysel türkülerin ve 
bağlamanın derdimizi anlatmaktaki önemini, kimseye diyemediğimiz sıkıntıları-
mızı aktarmaktaki ustalığını şu dizelerle bizlere ulaştırmıştır:

 “Ben gidersem sazım sen kal dünyada
 Gizli sırlarımı aşikâr etme
 Lal olsun dillerin söyleme yada
 Garip bülbül gibi ahüzâr etme”

 Bununla birlikte türkülerimiz, sözleri ile doğayı, inancı, aşkı, hayatı fark-
lı bir gözle yorumlamamızı, başka pencerelerden insana ve evrene bakmamızı 
sağlarken, ezgileriyle de yüreğimize hitap eder, kendimizden bir şeyler bulma-
mıza sebep olur.

 Kıymetli konuklar, sempozyuma katılan, bildiri sunan birbirinden değerli 
akademisyenler, araştırmacılar, türkülerin önemli birleştirici gücü, dili, üslubu 
dünü, bugünü ve yarını gibi başlıklarda bizlere birbirinden kıymetli çalışmalarını 
sunacaklardır. Bu çalışmaları kitap haline dönüştüreceğiz. Ve belki de sempoz-
yumun en güzel tarafı da bu olacak ve bu kitabı çeşitli yerlere ulaştırmaya çalı-
şacağız. Zira bu sayede birbirinden güzel, özel yaklaşımlar, değerler ve görüşleri 
bir sonraki nesle aktarma fırsatı bulmuş olacağız.

 Sözlerimi burada noktalarken; Pir Sultan Abdal, Âşık Veysel, Âşık Ruh-
satî, Zaralı Halil, Muzaffer SARISÖZEN ve daha ismini sayamadığım nice kıymetli 
saz ve söz üstadını yetiştiren Sivas’ta, sizlerle birlikte anlamlı bir çalışma olan bu 
sempozyumu yapmayı bir vefa çalışması olarak görüyorum.
 Sivas’ta biliyorsunuz Âşık Veysel’imiz:

 “Ben giderim adım kalır
 Dostlar beni hatırlasın
 Düğün olur bayram gelir
 Dostlar beni hatırlasın” diye söylemiş.

Ve şair de;

 “Çektin, yazdın ve söyledin
 Verdin almak istemedin
 Sadık yârim toprak dedin
 Dostlar seni unutur mu?” demiş.
 İşte biz dostları, türkü dostlarını unutmamak için buradayız.

Ben tekrar emeği geçen, katkı sağlayan herkese teşekkür ediyorum. Bu çalışma-
nın Sivas’ımıza, ülkemize, birlik ve beraberliğimize hayırlar getirmesini temenni 
ediyorum. Hepinize sevgi ve selamlar.
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PROF. DR. METİN EKİCİ’NİN KONUŞMASI

 Sayın Valim, Saygıdeğer Müsteşar Yardımcım, değerli Belediye Başka-
nım, değerli Tugay Komutanım, Saygıdeğer Rektörüm, Türk dünyasının çeşitli 
bölgelerinden ve Türkiye’den bu sempozyuma katkı sunmak üzere gelen değerli 
bilim insanları, kıymetli Sivaslılar değerli türkü dostları.

 Bu kadar güzel konuşmadan sonra türkü hakkındaki böylesine nefis tür-
külerden seçilmiş örneklerden sonra bilimsel bir konuşma yapmak elbette zor. 
Ancak burada biz türkülerin o estetik yönü kadar bilimsel özellikleri üzerinde 
konuşmak için toplanmış bulunuyoruz.

 Gerçekten Sivas’taki bu ilk toplantı, türkü konusundaki ilk toplantı bir 
milat olacak, bir başlangıç olacak ve bundan sonra da inşallah bu tür bilimsel 
toplantıların devamı gelecek. Zaten devamının geleceğini de haber aldık. Bun-
dan sonraki bir ikinci toplantı Malatya ilinde düzenlenecek. Tabi ki Sivas’ımıza 
yakışan türkü konusunda bundan sonraki sayın müdürümüz son derece güzel 
ifade ettiler, belki “Karacaoğlan Yılı” ilan edilir ve Karacaoğlan toplantısını da 
yetkililerimizin katkı ve destekleriyle biz bilim insanlarının katkılarıyla Sivas’ta 
bir Karacaoğlan toplantısı niye olmasın. Bundan mutlaka hepimiz büyük kıvanç 
duyacağız ve böylesine bir kültür büyüğümüzü Sivas’ta anmaktan bilim çevreleri 
ve Sivaslılar içinde bir onur, gurur kaynağı olacaktır elbette.

 Türkü incelemeleri konusunda gerek Türkiye’de, gerek Türk dünyasında 
oldukça farklı görüşler var, yaklaşımlar var, tartışmalar var. Dolayısıyla benim 
konuşmam estetik ve duygusal bir konuşmadan ziyade biraz daha bilimsel yön-
den, özellikle de bu konu üzerinde çalışanlar ve çalışacak olanlar, değerli araştır-
macılara dönük olacak.

 Türkü incelemelerinin yöntemi üzerine bir değerlendirme başlığı altında 
topladığım temel tartışmaları genel tarihsel gelişimi içerisinde ve inceleme yön-
temlerimizde nasıl yaklaşmalıyız türkülerimize meselesi üzerinde bu konuşmam-
da duracağım. Konuşmam daha çok bir bildiri şeklinde olacak.
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1. Oturum

Sempozyumu Bildirileri
Sivas - 22-25 Ekim 2011

Türkülerin Felsefi ve Kültürel Özellikleri

Kültürümüzde Türkü
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Türkü İncelemelerinin Yöntemi
Üzerinde Bir Değerlendirme

Prof. Dr. Metin EKİCİ * 

 Türk halk kültürü içinde günlük yaşamın bir parçası olan ve yaratım ve 
aktarım, şekil ve yapı, içerik ve de işlev özelliklerinden dolayı diğer türlere göre 
daha sık kullanılan türkü bir kavram olarak; “Türklere has, ezgiyle ve Türkçe söy-
lenmiş şiir” anlamında bir türü karşılamaktadır. Türk adıyla hayat bulan bu ezgili 
şiirlerimiz, Türk boylarının genelinde büyük bir geleneğin ürünüdür. “Türkü yak-
ma” adıyla bilinen bu gelenek çerçevesinde yaratılan eserler; zorlu günlerimizde 
derdimizi, ayrılığımızı, hasretimizi ve feryadımızı dile getirirken; mutlu günleri-
mizde de sevinç ve neşemizi, heyecan ve coşkumuzun sözü ve ezgisi olmuştur.

 Türk halk edebiyatı ve müziğinin en yaygın türlerinden biri türküdür. 
“Türkü” sözünün kökeni “Türk” kelimesine, Arapça ilgi (nispet) ekinin getiril-
mesiyle “Türk’e has”, “Türk’e özgü” anlamına gelen “Türkî” kelimesinin halk 
ağzında oluşmuş şeklidir.1

 1. Türkü Sözünün Anlamı ve Kısa Tarihçesi:
 XI. yüzyılda Kaşgarlı Mahmut tarafından yazılmış olan Divanü Lü-
gat’it-Türk adlı eserde “türkü” kelimesine karşılık olarak, “ır” ve “yır” kelimeleri 
geçmektedir. Kaşgarlı Mahmut’un vermiş olduğu örneklerde de görüleceği üze-
re, “ır” ve “yır” kelimeleri köken bakımından ortaktır ve “türkü, şarkı ve gazel” 
anlamına gelmektedir. “Ir” ve “yır” kelimeleri “koş-mak” ve bundan türemiş 
olan “koşul-mak” fiilleri ile kullanılır. Bu fiillerin özelliği ise alt anlamda gizlidir. 
“Koş-mak” fiili “birlikte iş görmesi için bir şeyi başka birinin yanına katmak, 
arkadaş olarak vermek”2  anlamına gelir ve “türkü koş-mak” fiilinde bu, ezgiye 

* Prof. Dr. Metin EKİCİ; Ege Üniversitesi Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü, Türk Halk Bilim Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
1- Ali Yakıcı. Halk Şiirinde Türkü Tanım-Tasnif-inceleme-Metin. Ankara: Akçağ, 2007, ss.35-36.; Doğan Kaya. Anonim Halk 
Şiiri. Ankara; Akçağ yay., 2004. (ilk baskı 1999) s.131.; Gözaydın, Nevzat. “Anonim Halk Şiiri Üzerine” Türk Dili, Türk Şiiri 
Özel Sayısı III (Halk Şiiri) S.445-450, Ankara: TDK Yayını, 1989, s. 25; Elçin, Şükrü. Halk Edebiyatına Giriş. Ankara: Kültür 
ve Turizm Bakanlığı Yayınları, 2. baskı, Eylül 1986,s. 195.
2- http://tdk.org.tr/TR/Genel/SozBul.

Kültürümüzde Türkü Sempozyumu
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sözün eş tutulduğu, yani ezgiyle sözün uygun bir biçimde söylendiği anlamına 
gelmektedir. “Türkü” terimi, ilk defa XV. yüzyılda Doğu Türkistan’da aruz vez-
niyle yazılmış ve özel bir ezgi ile söylenmiş eserler için kullanılmıştır.3 Türkiye 
sahasında; hece ölçüsü ile söylendiği belirlenen ilk türkü örneği, XVI. yüzyıl şair-
lerinden Öksüz Dede’ye aittir.4  Hece ölçüsünün sekizli kalıbıyla yazılmış olan bu 
türkünün bentleri üç, bağlantıları ise iki dizeden oluşmaktadır. Burada türkünün 
ezgi tarafını karşılamak için de “küğ” sözünün kullanıldığını da belirtelim.

 2. Türk Boylarında Arasında Türkü Sözünü Karşılamak İçin Kullanı-
lan Kavramlar:
 Türkü etrafındaki gelenek bütün Türk Dünyası’nda ortak olmasına rağ-
men, gerek coğrafî, gerek siyasî, gerekse tarihî nedenlerden dolayı “türkü” adı 
altında toplanabilecek nitelikteki ürünler Türk boyları arasında aynı anlama ge-
len çeşitli adlarla adlandırılmıştır. Bu durumu bir ayrılma ve uzaklaşma olarak 
değil, Türk Dünyası’nın kültürel zenginliği olarak kabul etmek gerektiğini belir-
telim. Bu zenginlik içinde kuzey-doğu Türklerinden; güney-Batı Türklerine doğru 
gelindiğinde; Saha (Yakut) Türkleri “Irıa, Irıata”; Altay Türkleri “Kojon”; Hakasya 
Türkleri “İr (sarın)”; Çuvaş Türkleri “Yuuirrisem”; Başkurt Türkleri “Yır”; Tatar 
Türkleri “Cır”; Uygur Türkleri “Koşak, Koşuk”; Kazak Türkleri “An, Aytıs ve Cır”; 
Kırgız Türkleri “İr, Koşok”; Özbek Türkleri “Koşıg”; Karakalpak Türkleri “Aytım”; 
Türkmen Türkleri “Aydım”; Azerbaycan Türkleri “mahnı”; Kumuk Türkleri “Yır”; 
Karaçay-Malkar Türkleri “Cır”; Gagauz Türkleri “Türkü”; Irak-Türkmeneli Türk-
leri “Yır, hoyrat, mahnı”; Türkiye, Kıbrıs, Batı Trakya, Bulgaristan, Makedonya 
ve Kosova Türklerinin ise “Türkü” sözünü kullandığı görülür.5  Burada adlarını 
saydığımız boylar ve kullandıkları kelimeler genel kavramlardır, tabii ki bunların 
her bölgede daha alt adları ve çeşitleri de vardır. Bütün bu kullanımlarda ortak 
olarak dikkat çeken husus; “ır, yır, cır, koşmak ve türkü” sözlerinin ortak oluşu-
dur.

 Türkiye Türkçesinde; “Türkü/Hava Yakmak; türküyü oluşturmak, üret-
mek” anlamında kullanılırken, “Türkü/Hava Çağırmak” ve “Türkü/Hava Söyle-
mek” ifadeleri türküyü seslendirmek anlamlarında ve sözlü gelenekteki birey-
sel duyguları ve değiştirme durumunu ifade etmektedir. Diğer taraftan “Türkü 
Okumak” ifadesi ise; müzik eğitimi almış, nota bilgisine ve yazılı kültüre uygun 
bir şekilde, değiştirme olmadan türkü icra etmek anlamlarında kullanılmakta-
dır. Burada; “söylemek”, “çağırmak/cırlamak” ve “okumak” sözlerine dikkatinizi 
çekmek isterim. 

3- Cevdet Kudret. ÖrneklerleEdebiyatBilgileril. istanbul: inkılâp Kitabevi, 1981. s.295.
4- M. Fuad Köprülü. TürkSazŞairleriI-E Ankara: Akçağ Yay., 2004 (3. baskı), s. 60.
5- Ali Yakıcı. Halk Şiirinde Türkü. Ankara: Akçağ Yay., 2007. ibrahim Özkan. Bulgaristan Türkleri Halk Edebiyatı Üzerinde 
Bir Araştırma. izmir: Ege Ünv. Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2008, s.77. (Yayınlanmamış Doktora Tezi).
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3. Türkü Hakkındaki Tartışmalar: Türkü; “Tür” mü, “Şekil” mi, “Ezgi”
mi?
 Türkü hakkında yapılan tartışmalar; genel olarak, Halk Edebiyatı ve Halk 
Müziği alanlarında araştırma yapanların kopukluğu, birbirilerinden uzak oluşla-
rından kaynaklanmaktadır. Cahit Öztelli, “Halk Türküleri” adlı eserinde türküyü, 
“Halkın asıl iç âlemini yaşatan, beşikten mezara kadar bütün yaşayışını içine alan 
en dikkate değer edebî mahsuller türkülerdir... Sanat yönü ara sıra zayıf kalsa 
da, ‘beşerî’ ve ‘millî’ yönleri kuvvetli olan halk türkülerimizin önemi daha ziyade 
bestesindedir... Genel olarak türkü adını taşıyan manzumelerde değişmez bir 
ölçü ve şekil yoktur. Yalnız saz şairleri tarafından sanat düşüncesiyle meydana 
getirilen türkülerde belli ve değişmez bir şekil vardır. Uzun bir geleneğe bağlı 
olan bu türkülerde kavuştak (nakarat) bulunması şarttır. Birinci dörtlüklerin 2. 
ve 4. mısraları ile sonraki dörtlüklerin 4. mısraları hep aynıdır” şeklinde açıklar.6

 Öztelli, öncelikle türkülerin yaratımı, kullanım ve aktarım bağlamında 
anonimleşmesi üzerinde durmuş, daha sonra ise içerik, işlev ve şekil-yapı özel-
liklerini dile getirmiştir. Türkülerin en önemli özelliğinin bestelerinde olduğunu 
söyledikten sonra; “halk beste ile söylediği her türlü nazma ‘türkü’ adını ver-
mektedir” 7 ifadesiyle, türkülerde şekil-yapı özelliklerinin değişken olduğunu ve 
türkülerde önemli unsurun ezgi olduğunu vurgular.8

 “Halk Şiirinde Türler” adlı eserinde türleri derinlemesine inceleyen ve 
türkülerin daha çok ortaya çıkışı ve işlevi üzerinde duran Hikmet Dizdaroğlu; 
“Türküler kişisel ya da toplumsal bir olayla ilgilidir. Öteki halk şiiri türlerinin -bir 
ölçüde destanlar ayrı tutulursa- bireysel niteliğine karşılık, türkülerde toplumsal 
yan ağır basar. Halkın sevgisi, nefreti, acısı, tutkusu, her şeyi türkülerde yankısı-
nı bulur” demektedir.9

 Pertev Naili Boratav; “Türkiye’nin sözlü geleneğinde, bir ezgi ile söyle-
nen halk şiirlerinin her çeşidini göstermek için sözlü olarak icra edilen ve ezgiyle 
söylenmiş âşık şiirleri de dâhil en çok kullanılan adın türkü olduğunu” ifade eder 
ve kendisinin ise, “Halk Edebiyatı türü olarak âşık şiirlerini, manileri, tekerleme-
leri bu kavramın dışında bırakırken, ninni ve ağıtları bu tür içinde değerlendir-
diğini” belirtir.10 Boratav; ”Düzenleyicisi bilinmeyen, halkın sözlü geleneğinde 
oluşup gelişen, çağdan çağa ve yerden yere içeriğinde olsun, biçiminde olsun 
değişikliklere (zenginleşmelere, bozulmalara, kırpılmalara) uğrayabilen ve her 
zaman bir ezgiye koşulmuş olarak söylenen şiirleri (türkü) diye tanımlıyoruz” de-

6- Cahit Öztelli. halk Türküleri. İstanbul: Varlık Yayınları., 1969 (1. baskı 1953), ss. 3-7.
7- Cahit Öztelli. halk Türküleri. İstanbul: Varlık Yayınları., 1969 (1. baskı 1953), s. 7.
8- Cahit Öztelli. halk Türküleri. İstanbul: Varlık Yayınları., 1969 (1. baskı 1953), s. 7.
9- Hikmet Dizdaroğlu. Halk Şiirinde Türler. Ankara: TDK Yay., 1969 ss. 105-106
10- Pertev Naili Boratav. 100 Soruda Türk Halk Edebiyatı. İstanbul: Gerçek Yayınevi, Eylül 1969, ss. 162-163.
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mektedir.11 Boratav, türkülerde şekil ve yapı özelliklerinin, yani biçimin önemsiz 
olduğunu, türküyü belirleyenin her şeyden önce ezgi olduğunu ifade eder.

 Öcal Oğuz, anonim halk şiirleri arasında değerlendirilen türkünün dış 
unsurları, yani kafiye örgüsü, nazım birimi, vezin ve hacim unsurları bakımın-
dan değerlendirildiğinde belirli bir şekli karşılamadığını belirtir. Türlerin belirlen-
mesinde temel alınan ezgi ve konu beraberliğinin de türkülerde bulunmadığını 
ifade eden Oğuz, bu nedenle “türkü”nün “türkmani”, “varsağı”, “bayatı” ve 
“şarkı” kelimeleriyle birlikte değerlendirilip izah edilmesi gerektiğini savunur. 
Oğuz’a göre türkü, “Türklere mahsus ezgiler” anlamına gelir ve bir nazım şekli 
veya bir nazım türünün adı değildir. Daha sonra ise bir ezgi çeşidi olan koşma-
nın da, ağıtın da, ninnin de, varsağının da, semainin de ezgiyle birlikte türkü ol-
duğunu ifade eder. Oğuz, halk şiirinin türleri üzerine yapmış olduğu sınıflamada 
türküyü ezgi ağırlıklı türler başlığı altında değerlendirmiştir.12

 Bütün bu tartışmaları bir sonuca bağlamak gerekirse, “Türkü” halk şii-
rinde bağımsız olarak var olan bir türü ifade etmekten çok, ferdi veya anonim 
olan herhangi bir şiirin bir ezgi eşliğinde icra edilmesine verilen addır. Bu haliyle 
değerlendirildiğinde türkü, ezgili şiirdir. Burada ezginin önemini özellikle belirt-
mek isterim. Ezgiler çeşitli yerlerde, Türk kültür tarihi içinde yaratılmış ve sözlü 
gelenekte kuşaktan kuşağa aktarılmış, ancak daha yakın zamanlarda notaya alı-
narak yazılı kültürümüz içinde yerini almıştır. En küçük birimlerinden, en büyük 
birimlerine kadar ezgilerin belli bir sahipliği söz konusu olmadığı için, türkünün 
“anonim” olması özelliği ortaya çıkmıştır. Başka bir ifadeyle; ezgiler anonim ol-
duğu için, türkülerin söz katmanının yaratıcıları bilinse bile, ezgisinden dolayı 
anonim olarak değerlendirilmeleri söz konusu olmuştur. Yine Türk sözcüğüne 
ilgi eki eklenerek, bu türden yaratmalara “Türkü” adının verilmesi de Türklere 
ait, Türklerin söylediği ezgi veya ezgileri ifade etmek içindir. Bu haliyle bakıldı-
ğında türkü; halk şiirinde belli türü veya şekli karşılamaz, halk ezgilerine verilen 
bir genel ad veya Türk müziğinde bir türü ifade eder.

 4. Türküler Nasıl İncelenmeli?
 Türk halk kültürünün söz ve ezgi birlikteliği ile oluşturulan en özgün ya-
ratmalarını ifade eden türkülerin incelenmesinde edebiyat ve müzik çevrelerinin 
farklı yaklaşımlar sergiledikleri, halk edebiyatı alanındaki araştırmacılar sadece 
sözel kısmı incelemeyi tercih ederlerken, halk müziği alanından gelenlerin ise, 
müziğe göre bir değerlendirme yapmayı tercih ettikleri görülmektedir. Her bi-
limsel alanın kendi araştırma yöntem ve kuramlarına göre kültürel yaratmaları 
incelemesi doğrudur ve yapılması gereken bir iştir, ancak bu araştırmaları ya-
panların da birbirinden haberdar olması gerekir ve birbirinden çok uzak şeyler-

11- Pertev Naili Boratav. 100 Soruda Türk Halk Edebiyatı. istanbul: Gerçek Yayınevi, Eylül 1969, s.163.
12- Öcal Oğuz. Halk Şiirinde Tür, Şekil ve Makam. Ankara; Akçağ Yay., 2001, ss. 16-18.
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den bahseder gibi konuya yaklaşmamaları gerekir. Buna göre türkü öncelikle 
halk müziği ve halk şiirine göre iki katmana ayrılsa da, bütüncül bir yaklaşımla 
incelenmelidir. Bu noktada da türküleri; “Yaratım ve İcra Özellikleri”, “Ezgi Özel-
likleri”, “Şekil ve Yapı Özellikleri”, “İçerik-Konu Özellikleri” ve “İşlev Özellikleri” 
bakımından incelemek doğru olacaktır.

 4.1. Yaratım ve İcra Özellikleri Bakımından Türküler:
 Bu başlık altında türkülerin kim tarafından nerede, ne zaman, nasıl ya-
ratıldıkları; nerede, ne zaman, nasıl ve kime icra edilip, aktarıldıkları soruları 
etrafında odaklanılmalıdır.

 Buna göre türküler; sözel kısımları ve ezgileri bakımından ferdi yarat-
malardır ve büyük bir kısmı zaman içinde ilk yaratıcılarının adı unutulduğu için 
“anonim” adı altında toplanmıştır. Bir kısmının ise, söz kısmında ilk yaratıcısının 
adı hala geçtiği için belli bir sanatçının adıyla anılması söz konusudur. Yine söz 
kısmından hareketle, bir türkünün yaratıldığı yer ve zaman belirlenebilir, ancak 
bu çok zahmetli ve yorucu bir iş olduğu için ve de sonuçta bu türkü filanca yer 
ve zamanda yaratılmıştır sonucuna varmanın ötesinde bir şey ifade etmeyeceği 
için çok gerekli bir iş değildir. Ancak, çok sevilen ve sahipliği kişisel ve yöresel 
bakımdan önem arz eden ve tartışmalı olan türkülerin tarihselliği üzerinde bu 
türden araştırmalar yapılabilir.

 Bugün için daha önemli olan ise, mevcut türkü dağarımızda bulunan 
yaratmaların kim tarafından icra edildiği ve icracıları bakımından; kadın, erkek; 
genç, yaşlı; eğitimli, eğitimsiz oluşları, icra sırasında bir müzik aleti kullanıp kul-
lanmadıkları, bireysel veya toplu icrada bulunup bulunmadıkları; icracıların us-
talık seviyelerinin ne olduğu; zaman bakımından gece, gündüz, sabah, akşam; 
çalışma, iş, dinlenme, nişan, düğün, bayram, kutlama vb. gibi durumlara bağlı 
olarak icra zamanları; yer bakımından kırsalda, şehirde oluşları; ev, kahvehane, 
toplantı salonu vb. gibi mekânlar; dinleyici özellikleri bakımından da kime söy-
lendiği, dinleyicilerin kadın mı, erkek mi, çocuklar mı, gençler mi, yaşlılar mı, 
karışık bir grup mu olduğu şeklinde incelenmelidir.

 4.2. Ezgi Özellikleri Bakımından Türküler:
 Türküler genel olarak ezgiyle ilgili bir tür olduğu için, ezgilerin türkü 
incelemesinde özel bir yeri oluğunu belirtmek gerekir. Genel olarak; “usullü” 
ve “usulsüz” olmak üzere ikiye ayrılan türkü ezgileri, kendi içinde de müzik bi-
liminin belirlediği yapısal alt özellikleri bakımından incelenmelidir. Bir ezginin 
tarihselliği, yöreselliği ve yaygınlığı; ezgi yapısında bulunan alt katmanları veya 
motifleri, bunların birleşmesiyle oluşan ezgi bütünlüğü, bir ezginin “hava” veya 
“makam” adlarıyla ifade ediliş biçimi, ezginin icrasında kullanılan müzik aletleri, 
ezginin sözel katmana etkisinin ne olduğu gibi özellikler incelenmelidir.
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 4.3. Şekil ve Yapı Özellikleri Bakımından Türküler:
 Türkülerin şekil özellikleri tamamen onların sözel kısmı ile ilgilidir. Daha 
çok edebiyat alanından gelenlerin inceleme alanı gibi görünen bu özellik, tür-
küyü oluşturan sözlerin nasıl bir edebi şekilde vücut bulduğu; bu nokta da ölçü 
(vezin), durak ve kafiye örgüsü bakımından incelenirken; yapı özelliği ise bir bü-
tün olarak sözel kısmın nasıl bir bütünlükte meydan geldiği; başka bir ifadeyle 
bent ve nakarat kısımlarının kaç mısra/dizeden oluştuğu üzerinde durulmalıdır.

 4.4. Konu (İçerik) Özellikleri Bakımından Türküler:
 Türkülerin konu veya içerik özellikleri de söz katmanı ile ilgili bir özellik 
olup, türkü sözlerinin belli bir konu sınırlaması yoktur. Ancak, bir genelleme 
yapmak gerekirse, türkülerin büyük bir kısmının “sevgi ve aşk; ayrılık, gurbet 
ve hasret” konularında oluştuğu görülür. Bunların dışında; bebek, çocuk, oyun, 
eğitim, nişan, düğün, kına, gelin, bayram, askerlik, savaş, yiğitlik, göç, hastalık, 
doğal çevre, bitki ve hayvanlar, yiyecek ve içecekler, çalışma, yergi, alay, şikâyet, 
istek, inanç ve ölüm gibi konuların türkülerde dile getirilen konular olduğu-
nu söylemek mümkündür. Burada dikkat edilmesi gereken nokta; bir türküyü 
konusu bakımından ele alırken o türkünün söylendiği yer ve zamanla mı ilgili, 
yoksa konusuyla mı ilgili bir belirleme yapıp yapmadığımızdır. Örneğin; düğün 
sırasında söylenen bir türkü düğünün yapılış şekli ve önemini anlatıyorsa, düğün 
konulu bir türküdür, ancak sadece düğün sırasında söylenen daha başka bir 
konuda ise, düğün konulu değildir.

 4.5. İşlev Özellikleri Bakımından Türküler:
 Türkülere ve türkülerle içini döken Türk insanı; üzüntüsünü, sevincini, 
heyecanını, hasretini türkülerle dile getirir. Türkülerle coşar; türkülerle ağlar. Bir 
düğünde söylenen türkü, kimi zaman bir delikanlının sevdiğine mahcup bir hi-
tabı olur; kimi zaman bir kızın iltifatı şeklinde delikanlıyı sevindirir; kimi zaman 
bir dulun sevdiğinden mirası olur, hüzünlendirir; kimi zamansa düğüncülerin 
eğlencesi olur oynatır.

 Türküler hakkında yapılan çalışmaların çoğunda, üzerinde çok fazla du-
rulmayan işlev özelliği aslında çok önemlidir. Türkülerin söylenmesi çok farklı 
nedenlere dayanmakla birlikte; belli bazı işlevleri saymak mümkündür. Bunlar-
dan birincisi bir türküyü söyleme nedeni olarak; içinde bulunulan ruhsal duru-
mu ifade etmektir. Bu bir sevinç veya üzüntü; ayrılık veya buluşma; kızgınlık 
veya öfke, sevgi veya hoşlanma, ağlama veya gülme durumu olabilir. ikinci bir 
işlev ise; eğlendirmedir. Pek çok türkü bireyi ve toplumu eğlendirme işlevine 
yöneliktir. Bu işlev türkülerin içeriğinden çok, icrası sırasında ortaya çıkmakta-
dır. Türkülerin bir başka işlevi ise eğitim işlevidir. Bu özellik türkünün bir kültür 
aktarıcısı olarak yöresel özellikleri belirtme, tarihsel olayları anlatma, önemli ki-
şileri tanıtma şeklinde olabileceği gibi, içinde taşıdığı daha küçük motiflerle Türk 
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insanının sevgisini, aşkını, hoşgörüsünü, coşkusunu ve yiğitliğini de öğretir. Bu 
eğitimde, edebi sanat kullanımı ile sözlü yaratıcılık ve edebiyat eğitimi, ezgi 
kullanımı yoluyla da müzik eğitimi vardır. Türkülerin önemli işlevlerinden biri de 
protesto veya karşı çıkmadır. Pek çok türkü içinde, bireyin kendine yapılan hak-
sızlığı, yapılan yanlışlığı protesto ettiği, yapılan yanlışlıklara karşı çıktığı görülür. 
Edebi sanat ve ezgi kullanımı yoluyla yapılan bu karşı koymalar, türkülerin yay-
gınlık kazanmasını sağlayan önemli bir özelliktir. Daha başka işlevler de bunlara 
ekelenebilir.

 Sonuç:
 Türk dünyasını oluşturan Türk boylarının uzun tarihleri boyunca oluştur-
dukları ezgili sözler; ır, yır ve cır olarak adlandırılmış ve özellikle Batı Türklerinin 
diğer toplumlarla olan ilişkilerinin artması üzerine bu ezgili sözler “Türkü” adını 
almıştır. Belli bir sözlü ve yazılı şiir türünden ziyade, sözün ezgiyle söylenmesi 
durumunda aldığı yeni hali ifade eden bu kavram Türkiye dışında yaşayan diğer 
bazı Türk toplulukları tarafından da kullanılmaktadır.

 Sözün ezgiyle kazandığı bu Türk sanatsal yaratmalarının incelenmesin-
de; “Yaratım ve İcra Özellikleri”, “Ezgi Özellikleri”, “Şekil veYapı Özellikleri”, 
“İçerik- Konu Özellikleri” ve “İşlev Özellikleri” bakımından incelemek doğru ola-
caktır. Böylesi bir inceleme; hem müzik hem de söz katmanların doğru şekilde 
belirlenmesini ve de bu özel yaratmaların bütüncül bir yaklaşımla değerlendi-
rilmesini sağlayacaktır. Bunların yanında, en çok tartışılması gereken konu ise, 
türkülerin korunması sorunudur. Burada koruma kavramını, UNESCO Somut 
Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Sözleşmesi’ne atıfta bulunarak değinmek 
yerinde olacaktır. Çağdaş bir koruma anlayışı “yaşatma” kavramı ile birlikte ele 
alınmalıdır. Bu durumda “aktarma” kavramı devreye girmektedir. Türkülerin ko-
runması, onları genç kuşaklara aktararak yaşatmakla mümkündür. Bu yaşatma 
hem ezgileri hem de sözleri; icracıları, içerik, şekil ve yapı ve işlevleriyle birlikte 
anaokullarından yüksek öğretim kurumlarında, halk eğitim birimleri ve dernek-
lerde öğretmek; belli kutlama ve toplantılarda türkülerimize yer vermek; yayın 
kuruluşlarında daha çok türkü programı yayınlamak, televizyon filmlerinde tür-
kü söyleyen oyuncuları oynatmakla mümkün olacaktır. Diğer taraftan, türküle-
rimizi söz ve ezgi bakımından güzel söyleyen sanatçılarımızın kendilerini gün-
celleyerek türkü aktarımı yapmaları da onların sanatçılık sorumluluğudur. Bütün 
bu uygulamalar toplu olarak yapıldığında türkülerimiz bize miras kaldığı gibi, 
bizden sonra da bu topraklarda yaşayacak olan çocuklarımıza da miras kalacak, 
Türk yurdunda türkü söylemek ve dinlemek onların da bir gurur kaynağı ve kim-
lik unsuru olarak yaşatılmaya devam edecektir.
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Türkülerimize Felsefi Bir Bakış

Prof. Dr. H. Ömer ÖZDEN * 
1

 GİRİŞ
 Türkü kelimesi aslında Türkî kelimesindeki sesli uyumunu sağlamak için 
nispet ‘i’sinin ‘ü’ye dönüşmesinin bir sonucu olarak Türkü şeklini almış ve bu 
haliyle yaygınlaşmıştır. Türkî, ‘Türk’e ait’, ‘Türk’e özgü olan’ anlamındadır. Türk 
halkı, Türkî kelimesinin telaffuzunu Türk hançeresi ve fonetiğine uygun şekilde 
değiştirmiş ve bu haliyle bilinmiş ve yaygınlaşmıştır. Şarkı da türkü gibidir. Yani 
şarkî’deki nispet ‘i’si yine Türkçe fonetiğine uygun biçime getirilerek şarkı şek-
linde telaffuz edilir olmuştur.

 Türkü, Türk’ün gönlünde doğan duyguların, belli kalıplar ve ölçüler için-
de manzum halde söze dökülmesi ve bu sözlere uygun gelen bir ezgiyle ifade 
edilmesidir. Bilindiği gibi her milletin kendine özgü ve o milleti anlatan ezgileri 
vardır. Türkü de Türk milletinin gönül dünyasını anlatan ezgili manzumelerdir. 
Her türkü, söz ve ezginin uyumlu bir şekilde bir araya gelmesinden oluşur. Ezgi-
siz olarak söylenmiş olan söz, eğer belli şartları taşıyorsa şiirdir. Ne sözsüz ezgi 
tek başına türkü olarak nitelendirilebilir, ne de ezgisiz söz. Buna göre belli ka-
lıplar içindeki sözlere türkü diyebilmek için ezgili olarak söylenmesi veya ezginin 
sözle birlikte seslendirilmesi gerekmektedir.

 Ezgili bir söze türkü diyebilmek için bir başka husus, bu sözlü ezginin 
Türk milletinin ortak duygularını ifade etmesi, bir başka ifadeyle işiten herkesin 
gönül dünyasını titretebilmesidir. Çünkü türküler, durduk yere yakılmamıştır. 
Çoğunlukla türkülerimiz, bir aşkı, kavuşamamanın verdiği ıstırabı, ayrılığın acı-
sını, vatan hasretini, evladını, sevgilisini, eşini, ana-babasını kaybetmenin hüz-
nünü, bir savaşın izlerini, hastalığı, tabiatta meydana gelen olayları, bu olay-
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ların ortaya çıkardığı acıları, kavuşmanın-ulaşmanın neşesini veya mevsimlerin 
getirdiği sevinçli günleri. anlatırken milletçe hissettiğimiz ortak duygularımızı 
sergiler.

 Her türkünün bir hikâyesi vardır. Sevinçli veya acıklı bir olayın meydana 
gelmesi durumunda, bu olayın muhatabının, hislerini anlatan sözleri ezgili bir 
şekilde ifade etmesi, bu sözler ve ezginin başkalarınca duyuldukça kanıksanma-
sı ve giderek herkes tarafından söylenir hale gelmesiyle türkü haline gelir. Her 
söyleyen, kendi gönlünden diline döküleni de ekleyince türkünün hem değişik 
söylenme şekilleri ortaya çıkar, hem de türkü ortak duyguların ifadesi haline 
gelir. Bu olaylar karşısında hepimizin duyguları az-çok benzer olduğu için her 
türküde kendimizden bir şeyler vardır.

 Buna göre türkülerimiz belli bir duygu örgüsü etrafında oluşmuşlardır. 
Duyguların aktarılması veya dışa vurumu, ya mimik ya davranış ya da söz ve yazı 
gibi bir ifade etme vasıtasıyla gerçekleştirilir. işte bu ifade ediş sırasında duy-
gularımıza ister istemez düşüncelerimiz de karışır. Türkülerimizin hikâyelerinde 
bu düşünceler görüldüğü gibi, bu hikâyenin ezgili bir şekilde söze aktarılışında, 
yani türkü haline gelişinde, bir başka ifadeyle soyut olan duygunun söze ve 
ezgiye aktarımında rol alan somut kelime ve kavramlarda da bu düşünceler gö-
rülür. Bu bakımdan her türkünün bir hikâyesi bulunduğu gibi aynı zamanda bir 
düşünce örgüsü de vardır. Bu düşünce örgüsü, bazı türkülerimizde duygunun 
arkasında kalırken, bazı türkülerimizde de düşünce ve hikmet, duygunun önü-
ne geçebilmektedir. Bu itibarla bütün türkülerimiz, toplumumuzun duygusal 
ve düşünsel dünyası ile maşeri vicdanının makes bulduğu çok değerli kültür 
varlıklarıdır. Bütün türkülerimizde toplumumuz tarafından önemsenen değer-
lerimizi, gelenek-göreneklerimizi, inançlarımızı, ibadetlerimizi, beğenilerimizi, 
insan-evren-Tanrı ilişkilerimizi, kısacası dünya görüşümüzü ve hayat felsefemizi 
bulabiliriz. Konuya bu açıdan bakmak, türkülerimizin felsefi bir bakışla da de-
ğerlendirilebileceğini göstermektedir. Bildirimizde türkülerimizin bir düşünce alt 
yapısının da bulunduğunu ortaya koymağa çalışacağız.

 TÜRKÜLERİMİZDEKİ DÜŞÜNCE YAPISI
 Felsefeyi, ünlü Alman varoluşçu filozofu Karl Jaspers, “yolda olmak” şek-
linde betimlemiştir. Ele alınan konunun sürekli gündemde olması, bir sonuca 
ulaşılsa bile bir başkasınca yeniden değerlendirilerek başka türlü sonuçlara ula-
şılmaya çalışılması anlamında olan bu sözü, ülkemizin en önemli ozan-âşıkların-
dan biri olan ve türkülerinde ciddi manada derinlik bulunan Âşık Veysel’den bir 
türkü ile izah etmeye çalışacağım.
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 “Uzun ince bir yoldayım / Gidiyorum gündüz gece
 Bilmiyorum ne haldeyim / Gidiyorum gündüz gece

 Dünyaya geldiğim anda / Yürüdüm aynı zamanda
 İki kapılı bir handa / Gidiyorum gündüz gece

 Şaşar Eeysel işbu hale / Gâh ağlaya gâhî güle
 Yetişmek için menzile / Gidiyorum gündüz gece”

 Âşık Veysel, bir bölümünü buraya aldığım türküsünde kendi duygu ve 
düşünce dünyasını anlatırken adeta felsefenin de ne olduğunu anlatmaya çalış-
maktadır. Felsefe, hiç durmadan arayış içinde olan bir disiplin olup, önemli ko-
nularından biri, varlığı ve var oluşu anlamaya yöneliktir. Bu süreçte daha önemli 
olan da insanın kendisini tanıyıp bilmek için gayret göstermesidir. Âşık Veysel 
de ne halde olduğunu, dünyaya niçin gönderildiğini ve kendisinin ne olduğunu 
anlamak için gayret ettiğini, düşündüğünü ve insanın varlığını anlamlandırmaya 
çalıştığını belirtmektedir.

 İnsanın, genel anlamda varlık, evren, hayat ve kendi varlığını merak edip 
cevap araması, yani felsefe yapması düşünmeye, konuşmaya ve düşündüklerini 
anlamlı biçimde ifade etmeye başladığı andan itibaren olmuştur. işte Veysel de 
dünyaya geldiği andan itibaren iki kapılı bir han olarak nitelediği bu dünyayı, 
dünyadaki varlıkları ve bu varlıkların ötesinde bulunanları anlama ve anlamlan-
dırma gayreti içinde bulunduğunu belirtmektedir.

 Felsefe, varlık karşısındaki şaşkınlığın bir sonucu olarak ortaya çıkan me-
rak ve şüpheyle başlamıştır. Bu türküsünde Âşık Veysel, varlık karşısında duydu-
ğu hayret ve şaşkınlığı dile getirmektedir. Filozoflar, nasıl bu merakın peşinden 
giderek sürekli hakikati aramanın gayreti içindelerse, Veysel de hakikate ulaşa-
bilmek için gece gündüz demeden düşündüğünü ve türkülerini ya da deyişlerini 
öyle oluşturduğunu ifade etmektedir.

 Dikkatli bir araştırma yapıldığı takdirde başka türkülerimizde de benzer 
örneklere rastlamak mümkündür. Öyleyse türkülerimizde felsefi bir alt yapı bu-
lunmaktadır. Bu düşünce zemini bazen Türk halkının ortak aklının bir sonucu 
olarak anonim tarzdaki türkülere yansırken, bazen de belli bir ozan veya şairin 
dilinden dizelere dökülmektedir. Şimdi türkülerimizdeki felsefi yaklaşımları bul-
maya çalışalım.

 Felsefe, bir soru sorma ve sorgulama sanatıdır. Ünlü Yunan filozofu 
Sokrates, “sorgulanmamış hayatı yaşanmış saymam” diyerek hayatı anlamlı 
hale getirebilmek için sorgulamamız gerektiğini ifade etmektedir. Erzurumlu           
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Emrah’ın da bir türküsünde kendisini sevgilisinin yerine koyarak kendi kendisiy-
le bir söyleşi yaptığını ve bir anlamda kendisini sorguladığını görüyoruz. Aslında 
şiirde konuşan Emrah’tır, ama konuşturduğu, yerine geçtiği sevgilidir.

 “Uykudan uyanmış gözleri bir hoş / Dedim serhoş musan? Söyledi yok yok
 Ağ elleri boğum boğum kınalı / Dedim yar bayram mı? Söyledi yok yok

 Dedim Erzurum ne? Dedi ilimdir / Dedim gider misen? Dedi yolumdur 
 Dedim Emrah nendir? Dedi kulumdur/ Dedim satar mısan? Söyledi yok yok.”

 Bu dizelerden, Emrah’ın kendini tanıma gayreti içinde bulunduğu an-
laşılmaktadır. İnsanın kendini bilip tanıması, onun olgunlaşmasında ve insanı 
kâmil olmasında önemli aşamalardandır. Kendini tanıyan insan, daha yüce var-
lıkları tanımaya ilk adımı da atmış olur. Nitekim Sokrates, felsefesinin temeline 
“kendini bil!” düsturunu yerleştirmiş, tasavvufi ekollerimizden bir kısmının ken-
disinden ilham aldıkları Hz. Ali de “kendini bilen Rabbini bilir!” ifadesiyle kendini 
bilmenin Yüce Varlığı bilmeye götüreceğini ifade etmiştir. Yunus Emre’nin ilahi 
formunda bestelenerek türküleştirilmiş bir şiirinde “Beni sorma bana ben, ben 
değilem / Bir ben vardır bende, benden içeru” diyerek bu hakikate işaret etmek-
tedir.

 Ancak bu kendini bilme, zorlu bir süreçtir. Bu zorlu süreçte insan bazen 
kendinden geçip dağlara çıkar, bazen yarin elinden tutup bağlarda dolaşır, hat-
ta dillere bile düşebilir. Erzurumlu Emrah bunu

 “Tutam yâr elinden tutam / Çıkam dağlara dağlara 
 Olam bir yareli bülbül / İnem bağlara bağlara

 Birin bilir birin bilmez / Bu dünya kimseye kalmaz
 Yâr adını desem olmaz / Düşer dillere dillere
 
 Emrah der ki bu ünümdür/Arşa çıkan tütünümdür 
 Yâre gidecek günümdür/ Düşem dillere dillere”

 dizeleriyle anlatmaktadır. Mısralarda geçen yâr’in, tensel anlamda sevgi-
li olduğunu söyleyebileceğimiz gibi, tinsel anlamda manevi sevgili yani Hakk ol-
ması da kuvvetle muhtemeldir. İşte Emrah, kendini tanıdıkça kendi varlığından 
uzaklaşıp Tanrı’nın varlığına doğru gideceğini bu mısralarda ifade etmektedir.

 İnsanın kendi varlığından hareketle Tanrı’nın varlığına doğru gitmesi, 
felsefede çokça işlenen konulardan biridir. Çünkü insan hem dini anlayışta hem 
de felsefi anlayışta dünyaya gelmeden önce manevi bir âlemde ruhsal bir ha-
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yat yaşamıştır. Bunu, ünlü Yunan filozofu Platon’un ideler nazariyesinde, diğer 
dinlerin ve mitolojilerin yaratılış teorilerinde gördüğümüz gibi, dinimizin temel 
kaynağı olan Kuran’da da insanın ilk yaratılışının cennette olduğu bildirilmekte 
ve biz de öyle olduğuna inanmaktayız.

 İşte bu anlayışı Erzurumlu İbrahim Hakkı’nın bir tatyanında şu dizelerde 
görmekteyiz.

 “Can ellerinden gelmişem / Fani mekânı neylerem
 Ol mülke meylim salmışam / Ben bu cihanı neylerem.

 Aşkın şarabın içmişem / Dil gülşenine göçmüşem
 Ben varlığımdan geçmişem / Nam u nişanı neylerem

 Hakkı cemii halk eden / Müstağniyem billahi ben
 Hallak-ı âlem var iken / Halk-ı zamanı neylerem”

 Aşkın şarabını içip gönül bahçesine düşen insan, olgunlaşma yolunda da 
epey bir mesafe almıştır. Kendi varlığını bile hiçe sayacak dereceye geldiğinde 
ise artık kamalât derecesine ulaşmış ve kâmil insan olmuştur. Cananını bulan 
ruh için o gün o saat bayramdır. Alvarlı Muhammet Lütfi Efendi de bunu

 “Can bula cananını / Bayram o bayram ola
 Kul bula sultanını / Bayram o bayram ola”
 mısralarıyla dile getirmektedir. Türküde, bu dereceye gelmiş insanın 
maddi güzelliklerden ve her türlü kederden uzaklaşacağı belirtilerek böylece gü-
nahların da affedileceğine vurgu yapılmaktadır. Alvarlı Efe’ye göre bundan daha 
güzel bayram da olamaz.

 “Hüsn ü keder def ola / Dilde hicap ref ola
 Cümle günah affola / Bayram o bayram ola

 Lütfi ya lütf-i kerim / Erişe rahm ü rahim
 Bermurade de rahim / Bayram o bayram ola.”

 Bayramlar, kültürümüzün en önemli uygulamalarının yaşandığı, küskün-
lerin barıştığı, kardeşliğin, birlik ve beraberliğin hatırlandığı özel zamanlardır. 
işte bir türkümüzde buna şu dizelerle işaret edilmektedir.

 “Şu mübarek günde küsmek olur mu / Uzat ellerini bayramlaşalım
 Tanrı selamını kesmak olur mu / Uzat ellerini bayramlaşalım.”
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 Fakat insanın her günü bayram güzelliğinde olmaz. Bazen öfkelenir, ba-
zen içine kapanır. Kimi zaman dağları yıkacak kadar güçlü sanırken kendini, 
bazen de bir bebekten daha aciz duruma düşebilir. Üstelik o her şeye gücü ye-
ten insanı böyle derinden of çektirip çökerten, her şeyden aziz bildiği sevgiliden 
haber alamamasıdır. Herkesin beklediği haber gelmiş ama bu türküyü yakanın 
mektubu gelmeyince perişan durumlara düşmüştür. O da sıkıntısını

 “Bir of çeksem karşıki dağlar yıkılır/ Bu gün posta günü canım sıkılır
 Ellerin mektubu gelmiş okunur/ Benim yüreğime hançer sokulur,”
 dizeleriyle nağmeye dökmüştür.

 Türkülerimiz, metafizik problemlerin anlatıldığı eserler olmamakla bir-
likte zaman zaman metafizik konulardan söz edildiği olmuştur. Sözgelimi Âşık 
Veysel’in toprağı anlattığı türküsü, metafizik konular barındıran bir türküdür.
 
 “Dost dost diye nicesine sarıldım / Benim sadık yârim kara topraktır
 Beyhude dolandım boşa yoruldum / Benim sadık yârim kara topraktır
 
 Nice güzellere bağlandım kaldım / Ne bir vefa gördüm ne faydalandım 
 Her türlü isteğim topraktan aldım / Benim sadık yârim kara topraktır

 Koyun verdi kuzu verdi süt verdi / Yemek verdi ekmek verdi et verdi
 Kazma ile dövmeyince kıt verdi / Benim sadık yârim kara topraktır

 Âdemden bu deme neslim getirdi / Bana türlü türlü meyva yetirdi
 Her gün beni tepesinde götürdü / Benim sadık yârim kara topraktır

 Karnın yardım kazma ile bel ile/Yüzün yırttım tırnak ile el ile
 Yine beni karşıladı gül ile / Benim sadık yârim kara topraktır

 İşkence yaptıkça bana gülerdi / Bunda yalan yoktur herkesler gördü
 Bir çekirdek verdim dört bostan verdi / Benim sadık yârim kara topraktır

 Havaya bakarsam hava alırım/Toprağa bakarsam dua alırım
 Topraktan ayrılsam nerde kalırım / Benim sadık yârim kara topraktır

 Dileğin varısa iste Allah’tan / Almak için uzak gitme topraktan
 Cömertlik toprağa verilmiş Hak’tan / Benim sadık yârim kara topraktır

 Hakikat ararsan açık bir nokta / Allah kula yakın kul da Allah’a
 Hakk’ın gizli hazinesi kara toprakta / Benim sadık yârim kara topraktır
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 Bütün kusurlarımı toprak gizliyor/ Merhem çalıp yaralarımı tuzluyor
 Kolun açmış yollarımı gözlüyor / Benim sadık yârim kara topraktır

 Her kim ki olursa bu sırra mazhar/ Dünyaya bırakır ölmez bir eser
 Gün gelir Veysel’in bağrına basar/Benim sadık yârim kara topraktır.”

 Âşık Veysel, burada toprağın alelade bir varlık değil, aksine diğer bütün 
varlıkların kökü, anası ve kaynağı olduğunu anlatmaktadır. insanın topraktan 
yaratıldığını, Hakk’ın bütün gizli hazinelerinin toprakta bulunduğunu, işlemesini 
bilene toprağın kendisini açıp bu gizliliklerini sunduğunu, insanların ve diğer 
tüm canlıların topraktan beslenip büyüdüklerini belirtmektedir. Bütün bu yönle-
riyle toprak, ‘toprak ana’ veya ünlü şairimiz Yahya Kemal’in ifadesiyle ‘anne top-
rak’ sıfatıyla vasıflandırılmıştır. Toprağın bütün kusurları gizleyip örten bir var-
lık olduğunu, hastalıkların şifasının da toprakta bulunduğunu belirten Veysel, 
toprağı ekip biçmek için kazma ile kürek ile böğrünü yarıp ona işkence ettikçe 
toprağın daha fazla ürün verip çiftçinin, dolayısıyla da bütün insanların yüzünü 
güldürdüğünü belirtmektedir. Âşık Veysel, iyi arandığı zaman birçok hakikatin 
ve sırrın toprakta bulunabileceğini, bütün bu nedenlerden dolayı topraktan 
daha sadık bir dostun bulunamayacağını, toprağa hor bakılmaması gerektiğini 
vurgulamaktadır.

 Toprağın sırları arasında onun sadık bir sevgili olması da vardır. Gerçekte 
hayatı anlamlı kılan ise aşktır, sevgidir.

 “Sevda olmasaydı da / Gönüle dolmasaydı / Dünya neye yarardı da/
 Güzeli olmasaydı
 Nar danesi danesi de/ Seviyom merdanesi / Güzellerin içinde de/
 Sevdiğim bir danesi
 
 O yar zülfünü darar da/Gönül yarini arar/Dünyada sevmeyenler de /
 Ahrette neye yarar
 Nar danesi danesi de/ Seviyom merdanesi / Güzellerin içinde de/
 Sevdiğim bir danesi
 
 Güzel gönül gülüdür de/ Aşığın bülbülüdür/ Sevmeyeni neyleyim de/
 Sevenim sevgilidir
 Nar danesi danesi de/ Seviyom merdanesi / Güzellerin içinde de/
 Sevdiğim bir danesi”

 Türkülerimizde en çok işlenen felsefi konulardan biri aşktır. Aşk, bir duy-
gudur ama aşkın felsefi bir yönü de vardır. Her şeyden önce evrenin yaratıcısı 
kâinatı aşkla yaratmış ve yarattığı her varlığa da bu aşktan katmıştır. Dolayısıyla 
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da evrende meydana gelen her şeyde aşktan bir pay vardır. Buna göre aşk, ezeli 
bir varlıktır, Tanrı’yla beraber vardır. Bir başka deyişle aşkın kaynağı, Tanrı’dır. 
Bu aşk, Tanrı’dan insana inmiş, insanda tensel aşk şeklinde görünmüştür.

 Tensel aşkta âşık, sevgiliye sürekli yalvaran bir konuma gelmekten rahat-
sızlık duymayan bir hal alır.

 “Yandı canım tende ey rûh-i revânım bir su ver
 Kurudu saki hararetten dehanım bir su ver
 (Aman aman aman aman aman aman efendim gel gel)
 Teşne-i el lâl-i lebin ruhlerinden isterim
 Yandı dil pişti, ciğerler nevcivanım bir su ver
 (Aman aman aman aman aman aman efendim gel gel)
 Sıva beyaz kolların altun bulaktan Kâmi’ye
 Ey dudağı havzı kevserden nişanım bir su ver
 (Aman aman aman aman aman aman efendim gel gel)”

 Türküde, aşkın ateşinin ruhuna sirayet ettiğini dile getiren âşık, harare-
tini gidermesi için sevgiliden su istemekte, ama bu suyun onun dudaklarından 
akmasını arzulamakta, kavrulan ciğerlerinin ancak böyle bir su içişle kanabilece-
ğini ifade etmektedir. Çünkü âşığa göre sevgilinin dudakları cennetteki kevser 
suyunun bulunduğu havuzu hatırlatmaktadır.

 Tensel aşkta sevdiğinin kölesi olmaya bile razı olacak derecede aşkın esi-
ri olunabilir. Nitekim “Huma kuşu yükseklerden seslenir” türküsünde bu aşkın 
kara sevda denecek boyutunu bulabiliriz. Sevgilinin ağlamasına bile kirpikleri 
ıslanır diye tahammül edemeyen âşık, onun yerine ağlamayı göze almaktadır ki 
belki gönlü uslansın. Sevgilinin yolunda her şeyi göze alan âşık, onun ayakları-
nın gezdiği çiçeklere dokunabilmek için sevgilinin bağında bağban olmayı dile-
mektedir; bununla da yetinmeyip onun kapısında kul olmaya ve bunun böyle 
bilinmesine bile razıdır. Bütün bunlar, sevgiliden ayrılmamak için katlanılması 
gereken eziyetlerdir. Ama bu eziyetler âşığa zor gelmemekte, bütün bu kahırla-
ra, sevgiliye yakın olabilmek için katlanmaktadır. işte bu tarz bir katlanışı

 “Dün gece yar hanesinde yastığım bir taş idi
 Altım çamur üstüm yağmur yine gönlüm hoş idi”

 türküsünde görmekteyiz. Sevgilinin yanındayken baş koyulan yastık taş 
bile olsa, sevgiliden uzaktaki kuş tüyü yastıktan daha rahattır. Sevgiliyle bir ara-
da olunca, yatağın çamurdan, yorganın yağmurdan olması yani suyun ve çamu-
run içinde kalınması bile önemsizdir.
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Bununla birlikte sevgililer her zaman bir arada olamayabilirler, ayrı düşüp de 
hasret çekebilirler. Sevgiliyle bir arada iken alınan haz, ayrılık hasretiyle acıya 
dönüşür, işte bir türkümüz bu hasret acısını şu mısralarla dile getirir.
 
 “Mavi yelek mor düğme/Yine düştün gönlüme
 Her gönlüme düşende/ Kan damlar yüreğime”

 Aşkta sevgililer, birbirlerine son derece içli ve gönül alıcı sözlerle iltifat 
edip gönüllerini kazanırlar ve bir gönül hoşluğu içine girerler. Sevgilinin sesini 
bülbül sesine benzetip yanağında gül açtırırlar. Bu ifadeler, estetiğin en üst nok-
tasıdır.

 “Seherde bir bülbül öter yarin bağında / O kaş, o göz, o dil, o diş, gül 
açmış yanağında.”

 Türkülerimiz adeta estetiğin coştuğu kaynaklardır. Sevgilisinin gözlerine 
methiye yazan Emrah, bir çift gözün ve onların bakışının dünyaya bedel olduğu-
nu, bu gözlerin aramakla bulunamayacağını

 “Nasıl methedeyim sevdiğim seni / İstanbul Bursa’yı değer gözlerin
 Ararsam bulunmaz ruh-i Revan’ı / İzmir’i Konya’yı değer gözlerin

 Hüsnüne yakışır Yusuf nişanı / Seni sevenlerin artar efkârı
 Kars’ı Ardahan’ı Erzurum Van’ı / Delhi Buhara’yı değer gözlerin

 Ben seni severim ezel ezeli / Bana cefa etme dünya güzeli
 Bağdad’ı Basra’yı Acem Şiran’ı / Büsbütün dünyayı değer gözlerin”
 mısralarıyla ifade etmektedir. Sevgilinin gözleri o kadar güzeldir ki dün-
yanın bütün memleketlerini dolaşsa onların benzerini bulamayacağını bilen Em-
rah’ın tek isteği, sevgilinin o yakıcı ve kalbe işleyen bakışlarını ondan esirgeme-
mesidir.

 Gedayî’nin türküsünde bu estetik en üst seviyeye çıkmaktadır.
 “Kadem bastı gönül tahtı / A sultanım sefa geldin
 Dili pür ü reng ü tabım / Derde derman sefa geldin

 Gel ey dilber-i al-i şan / Çün sensin Hüsrev-i devran
 Sana ben hep olam hayran / Benim canım safa geldin

 Gel ey dilberlerin şahı / Melahat burcunun mahı
 Geda’nın hal-i nigâhı / Sorup şahım sefa geldin.”
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 Sevgili, emsalsiz bir hal almakta ve ona hiçbir şeyin denk olamayaca-
ğı belirtilerek bütün güzellerin şahı olduğuna vurgu yapılmaktadır. Hatta Ge-
dayî’ye göre sevgili göklerdeki burçlara benzetilmeli ve en güzel burcun ‘ay’ı 
olarak nitelendirilmelidir.
 
 Ancak aşk, sadece övgü dolu sözlerde görünmez. Bazen aşk, sevgililerin 
birbirlerine naz edip eleştirmelerinde sezilir. Türkülerimize bu tarz eleştiriler yan-
sımıştır. Buna bir örnek olma küzere

 “Kavurma koydum tasa, ağam yar paşam yar/ Doldurdum basa basa di 
gel gel
 Benim yarim çok güzel, ağam yar paşam yar / Azıcık boydan kısa di gel 
gel”
 Fakat âşık, sevgiliyi üzmüş olmamak için hemen gönlünü almak ister ve 
“O yar yelek yaptırmış, ağam yar paşam yar / Ben olim düğmeleri, di gel gel” 
diyerek arada oluşabilecek küskünlüğü ortadan kaldırmaktadır.

 Aşkta sevgilinin en önemli niteliği güzelliğidir. Güzellik, estetiğin de 
temel konusudur. Türkülerimizin büyük bir bölümünde de güzel ve güzellik 
anlatılır. Güzellik, tamamen öznel, yani sübjektiftir. Yani güzelliğin bir genel 
ölçüsü bulunmamaktadır. Tek ölçü, gönle girebilmektir. Bilindiği gibi Leyla ile 
Mecnun’un aşkı dillere destandır. Ama Leyla, başkalarının gözüne pek de güzel 
görünmemektedir. Bunu Mecnun’a da söylediklerinde “siz onu bir de benim 
gözümle görün!” demiştir. Öyleyse güzelliğin, herkes tarafından kabul edilmiş 
objektif bir ölçüsü yoktur; aksine herkesin kendine göre, yani sübjektif bir güzel-
lik kriteri vardır.

 işte Âşık Veysel, güzelliğin bu öznel yönünden, bir türküsünde şöyle söz 
eder.
 
 “Güzelliğin on par’etmez / Bu bendeki aşk olmasa
 Eğlenecek yer bulamam / Gönlümdeki köşk olmasa

 Güzel yüzün görülmezdi / Bu aşk bende dirilmezdi
 Güle kıymet verilmezdi / Âşık ve maşuk olmasa”

 Sözünü ettiğimiz güzellik, tamamen tensel aşka yöneliktir. Eğer bu mad-
di nitelikli aşka cevap alınamaz ve aşk tek yönlü olarak devam ederse bu kez 
aşkın yönü Platonik aşka döner. Kavuşamayan sevgililerden biri ya da her ikisi 
birden sonsuz aşka yönelerek ilahi aşk içinde yok olmayı göze alırlar. Yani Tan-
rı’da başlayan aşk sonuçta tekrar Tanrı’ya dönmüş olur ki edebiyatımızda ve do-
layısıyla da türkülerimizde görülen bu tarz aşka tasavvufi aşk adı verilmektedir. 

Kültürümüzde Türkü Sempozyumu



- 61 -

Emrah bunu şu türküsünde dile getirmektedir:
 
 “Aşkın ezeli âşıka ilham-ı Hüdâdır / Bir neşve nümâdır
 Tahkik gönül şehrine bir nûr u ziyâdır / Minhâc-ı Hüdâdır”
 
Emrah’a göre aşk, ezelde Tanrı’nın bir ilhamı olarak âşığa verilmiş ve bu aşk in-
sana bir neşe kaynağı olmuştur. Gerçekte aşk, gönül şehri olan kalbe bir ışık ve 
nur olarak akmıştır ki bu da Hakk’ın yolunu göstermek, tekrar ona döndürmek 
için gönderilmiş bir ışıktır.

 Türkülerimizde toplumumuzun geçirdiği olaylar da dile getirilmiştir. Bu 
konuda özellikle savaşlar ve göçler önemli bir yer tutmaktadır.

 Bilindiği gibi Osmanlı Devleti’nin son zamanlarında yedi düvele karşı sa-
vaşılmış ve bunların en zor ve aynı zamanda duygusal izler bırakanları da Çanak-
kale, Yemen ve Sarıkamış cephelerinde yaşanmıştır.

 “Çanakkale içinde aynalı çarşı/Ana ben gidiyom düşmana karşı, of sevdi-
ğim eyvah
 Çanakkale içinde bir uzun selvi / Kimimiz nişanlı kimimiz evli, of gençli-
ğim eyvah
 Çanakkale içinde bir dolu testi / Analar babalar umudu kesti, of gençli-
ğim eyvah.”

 Harp yıllarında Yemen cephesi de önemlidir ve bu cephenin askerleri 
Doğu vilayetlerinden seçilerek savaşa gönderilmiştir. Gidenlerin büyük bir bölü-
mü şehit olup oralarda kalmış, savaş sonrası düzenli birlikler halinde dönen as-
kerlerimiz ise tam o sırada başlayan Sarıkamış Harekâtı’na katılmak üzere Kafkas 
cephesine sevk edilince yazlık üniformalarıyla iştirak ettikleri bu savaşta donarak 
şehit olmuşlardır. işte Erzurum’da söylenen Yemen Türküsü, yeni gelin olup da 
sevdiğine doyamayan genç bir gelinin şehit düşen eşine yaktığı ve dönüşü olma-
yan bu savaşın sonucunu anlatan fevkalade acıklı bir tabloyu ortaya koymakta-
dır.

 “Mızıka çalındı düğün mü sandın/Al beyaz bayrağı gelin mi sandın
 Yemen’e gideni gelir mi sandın / Dön gel ağam dön gel dayanamiram 
 Uyku gaflet basmış uyanamiram / Ağam öldüğüne inanamiram

 Ağamı yolladım Yemen iline / Çifte tabancalar takmış beline
 Ayrılmak olur mu taze geline/ Dön gel ağam dön gel dayanamiram
 Uyku gaflet basmış uyanamiram / Ağam öldüğüne inanamiram.”
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 Savaş yılları ülkemizde pek çok acılara neden olmuştur. Bir taraftan cep-
hede savaş verilirken, bir taraftan da cephe gerisinde endişeler yaşanmış, muh-
temel işgallere karşı halkımızın korunabilmesi için seferberlik ilan edilerek daha 
güvenli olan iç Anadolu’ya göçler başlamıştır. Yol bilmeyen iz bilmeyen birçok 
insanımız yollarda sıkıntılar çekmiş, hastalıklara maruz kalmış, ölümler görmüş, 
eşinden evladından anasından babasından kopmuş, Türk ordusu yeniden güç-
lenip de işgal edilen vatan topraklarını yeniden almaya başlayınca bu sefer geri 
doğru göç başlamış, fakat varlıklı halde gidenler fakirleşmiş bir halde dönmüş ve 
döndüğü memleketinde bile garip kaldığını hissetmiştir. İşte bu uzun süreç için 
çok kısa fakat çok anlamlı bir şekilde şu türkü yakılmıştır.

 “Göç göç oldu göçler yola düzüldü / Uyku geldi ela gözler süzüldü
 O zamanda elim yardan üzüldü / Ağam nerden aşar yolu yaylanın

 Doldur doldur nargilemi tazele/ Sarardı gül benzim döndü gazele
 Tut kolumdan indir beni mezere / Ağam nerden aşar yolu yaylanın

 Asker indi İlice’nin düzüne / Geri döndüm şehir çarptı gözüme
 Ben garibim kimse bakmaz yüzüme / Ağam nerden aşar yolu yaylanın”

 Yine türkülerimizde işlene önemli konulardan biri de kaderdir. Kader, 
kültürümüzde alın yazısı olarak nitelenmiştir. Bu alın yazısının ruhların yaratıldı-
ğı andan itibaren belirlendiğine inanılmaktadır. Genel olarak olumsuzluklar için 
kullanılan kadere karşı konulamaz. Bundan dolayı “kadere keder olmaz.” işte 
bu anlayışı sergileyen bir türküsünde Erzurumlu ünlü ozan Sümmani Baba, alın 
yazısını şöyle anlatmaktadır.

 “Ervah-ı ezelde levh-i kalemde
 Şu benim bahtımı kara yazmışlar
 Bilirim güldürmez devr-i âlemde
 Bir günümü yüz bin zara yazmışlar
 Arif bilir aşk ehlinin halini
 Kaldırır gönlünden kil ü kalini
 Herkes dosta vermiş arzuhalini
 Benimkini ürüzgara yazmışlar
 Olaydı dünyada ikbalim yaver
 El etsem sevdiğim acep kim ever
 Bilmem tecelli mi yoksa ki kader
 Beni bir vefasız yare yazmışlar
 Döner mi kavlinden sıtk-ı sadıklar
 Dost ile dost olur bağrı yanıklar
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 Aşk kaydına geçti bunca aşıklar
 Sümmani’yi bir kenara yazmışlar”

 Türkülerimizde her türlü sıkıntılı günler, içli sözler ve buna uygun nağ-
melerle anlatılırken sevinçli ve neşeli günler de bu olgulara uygun ezgilerle dile 
getirilmiştir. Bayramlar ve düğünlerle ilgili türkülerimizi bunlara örnek olarak 
verebiliriz.
 
 Bayramlar gibi düğünler de en sevinçli günlerimizdendir. İster görücü 
usulü olsun ister sevdalanma yoluyla olsun iki gencin mutlu bir yuva kurmasının 
kutlandığı düğünlerimizi anlatan pek çok türkümüzden biri düğün ortamını da 
en güzel şekilde anlatan şen ola düğün türküsüdür.

 “Davullar çift çift vurula / Avluda halay kurula
 Düşler hayıra yorula / Şen ola düğün şen ola
 Gelin giyinsin atlası / Kalaylansın bakır tası
 Ağlamasın kız anası / Şen ola düğün şen ola!”

 Kültürümüzde her şey yerli yerinde yapılır. Ölüde ağlanır, düğünde oy-
nanır. Ama oynaması istenenlerden bazısı nazlı olur. Oyna denince ‘yerim dar’ 
diye naz edenler çıkar. Bazen de oynamaya dışarıdan müdahaleler olur. Yeni evli 
bir gelin düğüne çağrıldığında düğünde nasıl oynayacağını bilemediği için en-
dişelenen kocasının komşularıyla yaptığı oynama pazarlığı, “güzeller bezenmiş 
toya giderler” türkümüzde karşımıza çıkmaktadır.

 “Güzeller bezenmiş toya giderler / Sizlere emanet yar oynamasın
 Ben bilirem rica minnet ederler/Yengünlük edip ay balam tez oynamasın

 Düşmanlar oturmuş bize bakarlar/ Kızıl güller al yanağa takarlar
 Sonra söyler, başımıza kalkarlar/ Dodağın altında balam dil oynamasın

 Ben seni sevmişem sevgili yarim / Sizlere gurbandır bu şirin canım
 Demirem oynamasın, oynasın hanım / Gara gaş altında balam göz
 oynamasın.”

 Kocası, eşinin düğünde mutlaka oynayacağını bilmektedir ama acele 
etmemesi, ağır davranması gerektiğini tembihlemektedir. Böylece “öküzün al-
tında buzağı arayanların” dedi kodusuna maruz kalabileceklerini hatırlatarak 
usulünce oynamasını istemektedir.

 Fakat bu türkü, aslında felsefenin önemli bir konusu olan ahlak konu-
sunda mesajlar vermektedir. Toplumumuzun kabul etmiş olduğu önemli ahlak 
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kuralları vardır. Bu kurallara herkesin uyması gerekmektedir ki toplumda huzur 
ve mutluluk olsun. Küçüklerin büyüklere saygı duyması, büyüklerin hoşgörülü 
olması ve en önemlisi de yerine ve zamanına göre davranılabilmesi bunlardan 
bazılarıdır. İşte bu türkümüzde özellikle yeni evlenmiş genç bir gelinin, toplum 
kurallarına riayet etmesi gerektiği anlatılmaktadır. Düğün ve hamam gibi yerler-
de nasıl davranılacağına dair yazılı kurallar yoktur ama buralarda nelerin yapılıp 
nelerin yapılmayacağına ilişkin büyüklerden görerek öğrenilen bir eğitim vardır. 
İşte bu genç gelin de komşulara emanet edilerek düğünde yaşına ve konumu-
na uygun şekilde hareket etmesi sağlanmaya çalışılmaktadır. Bir atasözümüzde 
“evladını öyle yetiştir ki durursa el beğensin, ölürse yer beğensin” denilerek ah-
lakın önemine dikkat çekilmektedir. Ahlak kuralları yazılı olarak bulunmayabilir, 
ama bu kurallar görerek, işitilerek ve uygulanarak içselleştirilip alışkanlık haline 
getirilir ve uygulamada zorluk yaşanmaz. Bu da bir anlamda gözleme dayalı 
eğitim olarak değerlendirilebilir.

 Türkülerimizde felsefi temalar ve derinliklerin anlatmakla ve saymakla 
bitmeyeceğini belirterek yine felsefi içerikli bir türkü ile bildirimizi sonlandıralım.

 “Seyreyle güzel kudret-i mevla neler eyler canan canan
 Allah’a sığın adl-i teala neler eyler

 Meyl eylemezem gayrısına tövbeler olsun canan canan
 Şol yüzleri dost özleri düşmandan usandım

 Suları şikest meyleri kalp hazreti haktan canan canan
 Bir ane değin ettiğim isyandan utandım.”

 Evrene bakınca Yaratıcı’nın gücünü, neler yaptığını ve neler yapabilece-
ğini anlamak mümkündür. Bu bakımdan geçici heveslere yönelmek yerine kalıcı 
değerlerle ilgilenmek daha doğru olur. insanlardan birçoğunun pek çok yüzü 
vardır. Yüzleri dost olmakla birlikte özleri düşmanca olan insanlar korkutucu-
dur. Türküyü yakan, bu tür insanlarla karşılaşmaktan usandığını, sahte varlıklara 
aldanıp da belli bir zamana kadar yaptığı yanlışlardan dolayı ise utandığını dile 
getirmektedir.

 Sonuç olarak insan-ı kâmil yani olgun insan olma yolunda türkülerimiz-
den alacağımız pek çok dersler bulunduğunu söylemek yanlış olmasa gerektir. 
Türkü tadında bir hayat geçirmemiz dileklerimle hepinize saygılar sunarım.
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Türkünün Tanıkları ve Türkü
Algısında Değişimler

Dr. Süleyman ŞENEL * 
1

 XV. yy.-XX. yy. aralığına ait kimi yazılı ve basılı kaynaklar, türkünün ta-
nıkları olarak önemli ipuçları içeriyor ve bu ipuçları, çağlar boyu türkü tabirine 
çeşitli anlamlar yüklendiğini belgeliyor. XX. yüzyıldan XXI. yüzyıla uzanan dö-
nemde ise yazılı ve basılı kaynaklar yanında şifahî taşımacılığa dayalı bir bilgi 
zenginliği ve aynı ölçüde de algı çeşitliliği görülüyor. Ancak, algı çeşitliliğinin 
en çarpıcı örneklerine akademik çevrelerde ve bilhassa şehir yaşantısının kültür/
sanat yansımalarında rastlanıyor.

 Türkü algısında ortaya çıkan bu tablo, bir bilgi kirliliğini mi yoksa türkü-
lerin tanımlanmasına dönük çalışmaların yeni keşfedilmiş cephelerini mi ifade 
ediyor? Bu soruların cevaplarını aramaya çalışacağız1.

 Tarihin kimi yazılı tanıklarında kayıtlı “türkî/türkü” tabiri hakkında...
 Tarihin kimi yazılı tanıklarında kayıtlı “türkî/türkü” tabiri hakkında...
“Türkî/Türkü” tabirinin en eski tanıklarından birisi Keykâvus’un Kabusnâme’si-
dir. XV. yüzyılın ilkyarısında Mercimek Ahmet tarafından Türkçeye çevrilen Ka-
busnâme’de, Keykâvus; sâzendeye yani çalgı çalıcıya, soğuk (sovuk) bir ayıtma 
yapmanın lezzetsiz olacağını hatırlatarak, küçük bir ırlama (ırcuğaz) ve türkü 
(türkücük) ayıtacak olsa dahi ezginin asıl zevkini koruyup tatlı ve sıcak ayıtmasını 
tavsiye eder. Metinde, “ırlamak” ile “ır ırlamak” ve “türkü ayıtmak” deyimleri 
birbiri ardınca sıralanır. “Ayıtmak” deyimi, muhtemelen ezgiye inşâd edilmiş bir 
söz kümesini birlikte söylemek, ezgi ile güfteyi birlikte açığa çıkarmak anlamında 
kullanılır. Başka bir deyişle, sözlü bir musiki yapmayı ifade eder2 . Bu bilgilerden 
de, sazendenin; “ırlamak” ve “türkü ayıtmak” fiillerini çalgı eşliğinde yapan bir 

* İTÜ Türk Musikisi Devler Konservatuarı Öğretim Üyesi
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sanatkâr sıfatında olduğu anlaşılır. Keykâvus, bir başka pasajda ise sazendeye; 
sohbet ortamında birbiri ardına aynı mânâda ırlayıp türkü ayıtmamasını, bunun 
yerine tesirli olması için “hüsniyyet”, “visâl”, “firak” ve “vefâ” gibi farklı mânâ-
larda ayıtmasını tavsiye eder. Bu tavsiyeden de; XV. yüzyılda, ırların/türkülerin 
konularına göre çeşitlerinin bulunduğu bilgisine ulaşılır; ancak “ır/türkü” çeşitle-
rinin musikileri hakkında bir tahmin yürütmek mümkün olmaz3.

 Kabusname’deki “ır/ır ırlamak” deyimlerinin “türkî/türkü” ile eş anlamlı 
kullanılmasının izini sürerek “ır” tabirinin varlığını, Kaşgarlı Mahmud’un Divanü 
Lûgat-it-Türk adlı eseriyle XI. yüzyıla kadar götürmek mümkündür. Divanü Lû-
gati’t- Türk’de bu tabir, yine eş anlamlı olarak “ır” ve “yır” şeklinde görülür4.

 Alî-Şîr Nevâyî’nin Mîzânu’l-Evzân’ı da, musiki ile bağlantılı türkü bilgi-
leri içerir. XV. yüzyılın sonlarında kaleme alınmış olması muhtemel bu eserde, 
Nevâyî; Hüseyin Baykara meclislerinde, “türkî” adı ile alem olmuş, haddinden 
çok beğenilen, rûha ferahlık veren, zevku sefâya düşkün kimselere faydalı ve 
meclisleri süsleyici birşiir+musiki türünden söz eder; ayrıca remel-i müsemmen-i 
maksur vezninde [fâ’ilâtün fâ’ilâtün fâ’ilâtün fâ’ilün] tertip edilen türkîlerin oku-
yucularına “türkî- gûy” lakâbı verildiğini ve meşhur türkî-gûyların da sultanlar 
tarafından himâye edildiğini kaydeder5. Ayrıca, Mecâlisü’n Nefâyis’de: Mevlânâ 
Atayî, Mevlânâ Mukîmî, Mevlânâ Kemâlî, Mevlânâ Gedâyî, Mevlânâ Haydarve 
Emir Rüstem gibi türkî-gûyların isimlerini zikreder6.

 Kabusnâme’de olduğu gibi, Mîzânu’l-Evzân’da da, XV. yüzyıl Çağatay 
Türkleri arasında bilinen; vezin, seslendirme amacı ve coğrafyasına göre farklı 
tabirlerle tanımlanan tuyuğ, koşuk, çenge, ozmağ, buday-buday, muhabbet-
nâme, ‘arazvârî ve müstezâd gibi türlerden söz edilir. Bu eserde zikredilen ve 
dönemi içinde yaygın olduğu anlaşılan türlerden birisi de türkî’dir7. Kabusna-
me’de de, “türkî/türkü ayıtmak” deyimleri, yine eş anlamlı olarak “ır/ır ırlamak” 
deyimleri ile karşılanır8.

 XVI. yüzyılda, Merkezzâde Ahmed Efendi’nin Arapça’dan Türkçe’ye ha-
zırladığı el-Bâbûs fîtercemeti’l-Kaamûs [el-Bâbûsü’l-vasît fîtercemeti’l-Kâmû-
si’l-muhît]’unda da “türkü yakmak” ve “türkü yakıcı” deyimleri yer alır9. Bu 
deyimler, bugün de halk ağzında yaygın olan ve musikili bir anlam içeren de-
yimlerin belki de en eski tanıklarıdır. Zira “türkü yakıcılık”, bir çeşit halk bes-
tekârlığıdır. “Türkü yakmak” ise, halk sanatkârları/halk bestekârları tarafından, 
geleneğin söz ve musiki kalıplarına ve kuruluşlarına bağlı kalarak, içinde bu-
lunduğu zaman, mekân ve duygu yüklü şartların tesiriyle ezgili söz kümelerini 
açığa çıkarmak fiilidir. Bu şartlarda ortaya çıkan halk eserlerine ise halk ağzında 
“yakım” denir.
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 XVII. yy. Osmanlı Dönemi yazılı kaynaklarından birisi olan ve 1650’lerde 
Leh asıllı Ali Ufkî Bey [Albert Bobowski] tarafından kaleme alınan Mecmûa-yı Sâz 
u Söz’de de, her biri bir fasıl adına bağlanan hüseynî, muhayyer, nevâ, uşşâk, 
beyâtî, acem, sabâ, çargâh, segâh, rast, mâhur, eviç ve ırak makamları içine 
kümelenmiş 90’ı aşkın “türkî” tâbirine rastlanılır10. Türkîlerin tamamına yakını 
sağdan sola yazılan porteli Avrupa notasıyla kaydedilmiştir. Bu yönüyle, bilinen 
en eski notalı türkî/türkü tanıklarındandır.

 Mecmuadaki türkîler; kendisi gibi pek çok kez tekrarlanan vokal, ens-
trümantal ve vokal+enstrümantal tarzdaki beste, ceng-i harbî [enstrümantal], 
ilâhî, murabba, nağme-i ‘acem, nakş, oyun, pîşrev, raks, raksiyye, savt, semâî, 
[saz] semâî [enstrümantal], şarkî, tekerleme, tesbîh, tevhîd, varsağı veyelteme 
tabirlerinden birisi olarak güfteli+musikili bir tür kimliği taşır. Ancak, mecmu-
ada notası bulunan eserler; kendi aralarında değişmez bir edebî ve/veya musiki 
biçim ve kuruluş özelliği göstermez; özellikle, sahip olduğu “tarz/üslup” kimliği 
ile emsalleri arasındaki farklılığını hissettirir. Bir yönüyle, bu farklılığı; “türkî” adı 
altında zikredilen bir musiki çeşidi ve çeşitlemesi olarak da tanımlamak müm-
kündür.

 Mecmuada zikredilen türkîler; hece vezinli ya da hece sayısı bakımından 
aruz veznine uydurulabilen ve tamamına yakını âşık tarzı üslup taşıyan güfteler-
den oluşur. Güfteler kısmen dinî, büyük ölçüde de dindışı konular içerir. Doksanı 
aşkın türkînin tamamına yakını koşma kafiyesinde, âşık tarzı ve/veya âşıktarzı 
tesirinde anonim halk şiiri biçimindedir. Güftelerin vezni, çoğunlukla 11 ve 8 
heceli, nadiren de duraksız 14, 15, 16 heceye tekâbül eden arûzun “fâ’ilâtün 
fâ’ilâtün fâ’ilâtün fâ’ilün”, “mef’ûlü mefâ’îlü mefâ’îlü fe’ûlün”, “mefâ’îlün 
mefâ’îlün mefâ’îlün mefâ’îlün” ve “müstef’ilâtün müstef’ilâtün müstef’ilâtün 
müstef’ilâtün” kalıbındadır. Kıtaların tamamına yakını murabba, nadiren gazel 
biçimindedir; kıta sayıları ise 1 ilâ 6 arasında değişir, en çok da 5 veya 4 kıtalıdır. 
Bunun yanında, güftelerin birkaç tanesi dışında tamamı mahlaslıdır. Mahlasa, 
güfteli oyun müziklerinde de rastlanılır. Hatta “raks/raksiye/raksiyye” olarak ad-
landırılanlar dışında, belki de “türkî” adına bağlı bir hususiyet olarak “türkîo-
yun”, “türk oyunu” ve “türkîoyunu” olarak adlandırılan eserlerin de mahlas-
lı olduğu görülür. Buna karşılık, türkî güftelerinde; kıtalara bağlanan nakarat 
cinsinden ilâve satırlara pek rastlanmaz ya da nadiren bir veya iki satırlık ilâve 
söz kümeleri ve lâfzî terennümler hâlinde rastlanılır. Nakarat görevi çoğunlukla 
dörtlüklerin son satırlarına, özellikle de redifli satırlara bırakılmıştır. Güfteler ara-
sında karşılıklı konuşma üslubunda yazılmış şiirler de vardır. Güfteler, dönemi 
içinde meydana geldiği anlaşılan doğum, ölüm, aşk, sevda, övgü gibi beşerî 
hayatın zengin konularını ve kimi dinî ve dünyevî nasihatâmiz, meydan okuma, 
tahta çıkma (cülûs), seferberlik, savaş, toprak kaybetme gibi tarihî konuları tas-
vir ve tahkiye eder.
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 Mecmûa-yı Sâz u Söz’de notaya alınmış eserlerin tamamına yakını, güfte 
ezgilerine göre yazılmış bir çeşit vokal musiki karakterindedir. Kimi söz grupları 
ve güftelerin ardına bağlanan aranağme hüviyetindeki yapılar da vokal + ens-
trümantal musikilerin varlığını hatırlatır. Güftelerin döşendiği ezgiler oldukça 
kısa ve sade, ses genişlikleri genel olarak bir oktav ya da bir oktavdan daha dar, 
modülasyonları ise yok denecek kadar azdır. Notalar çoğunlukla her bir satıra 
karşılık gelen motiv, bölme veya bölmecik kimliğinde ezgi stilleri ve bunların 
meydana getirdiği tek bölümlü biçimlerden oluşur. Ezgilerde meyan açmalar 
ya hiç görülmez ya da nadiren sakin ve yanaşık düzende dar ve küçük hacimli 
genişlemeler şeklinde görülür. Ezgi stillerinin dar alanlardaki seyir hareketleri 
ve seyrin karar tonuna taşınmaları esnasında görülen keskin düşüşler ise çok 
belirgindir. Kimi stillerin, ezgi içinde farklı sesler üzerine taşınarak bir çeşitle-
me kimliği göstermesi ya da farklı ezgilerde kendisini tekrarlaması da dikkat 
çekici kuruluş hususiyetlerindendir. Güftelerde çokaz görülen nakaratlı kıtalara 
karşılık, karara giden kimi ezgi satırlarının tekrar yoluyla bir ezgi nakaratı hissi 
uyandırması da güfte ve ezgi paralelliğinin bir yansıması gibidir. Bazı güftelerin, 
birbirinin neredeyse benzeri ezgi kalıplarına döşenmiş olması ise anonim halk 
musikisi ve âşık musikisi tarzındaki eserlerde çok sık karşılaşılan “kalıp ezgi” ve 
“tegannide inşâd” hususiyetlerini hatırlatır.

 XVII. yüzyılın önemli yazılı tanıklarından birisi de Evliyâ Çelebi Seyahat-
nâmesi’dir. Bu eserde de hem “türkî” ve hem de “türkü” tabirlerine ve yazılım-
larına rastlanılır11. Değerli araştırmacı M. Sabri Koz’a göre; bunların her biri, 
Mecmua-yı Sâz u Söz’deki “şarkî” ve “varsağı” gibi bir musiki eseri/musiki türü 
hüviyetindedir. Evliya Çelebi’de de; yukarıda zikredilen yazılı kaynaklar gibi “söy-
lemek” anlamında “ırlamak/yırlamak” tabirlerine rastlanmaktadır ve bunlar da 
muhtemelen musiki ile bağlantılı tabirlerdir.

 Kabusname, Mecmûa-yı Sâz u Söz ve Evliyâ Çelebi Seyahatnâmesi’ndeki 
“türkî/türkü” tabirlerinin yüklendiği anlamların belki de en önemlisi; şehir orta-
mında, sosyal yapıyı oluşturan unsurlar arasındaki taraflardan ve bu tarafların 
da kendi aralarındaki farklılıklardan birisini temsil ediyor olmasıdır. Bu bağlam-
da “türkî” deyiminin; Türkçe olan ve Türk unsurunun geleneksel tarzını temsil 
eden edebî ve/veya şiir+musiki bütünlüğüne bağlı parçaların melodik, metrik 
ve formal biçimlerini tanımladığı genel olarak söylenebilir. Bir başka deyişle bu 
kaynaklarda yer alan “türkü” tabiri; şehir ortamında üretilen ya da taşradan/
köyden gelen kimi eserleri, birtarz ve üslup bütünlüğü ile karşılar12. Evliya Çelebi, 
bu bağlamda bir adım daha ileri giderek, Osmanlı topraklarında yaşayan farklı 
milletlerin ve halkların halkşarkıları için de “türkî/türkü” tabirini kullanır13.

 Üzerinde durulması gereken hususlardan biri de XV. yüzyıldan XX. yüz-
yıla kadar geçen dönemin kimi dîvan, surnâme, mecmûa, cönk, vs. gibi yazılı/
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basılı kaynaklarında olduğu kadar, özellikle XX. yüzyılda yapılan yörelerarası 
ağız araştırmalarında da bu anlam ve algılayışları çağrıştıran derleme bilgilerine 
rastlanmış olmasıdır14. Bu bilgilere, iç içe yaşadığımız farklı inanç zümreleri ve 
halkların türkü tabirini kullanış biçimleri de dâhil edilebilir. Örneğin, bir kısım 
Ermeni harfli ya da Grek harfli Türkçe baskılı [Karamanlıca] hikâye kitaplarının 
kapağında görülen “türkü” sözcüğünün anlatıya dayalı epizodik şiirleri tanımla-
ması, musikili güfteleri çağrıştırması bakımından dikkat çekicidir. Ermeni harfli 
ve Grek harfli [Karamanlıca] Türkçe baskılı 1872 tarihli “Hikâye-i Âşık Garib” risâ-
lelerinin ve 1928 tarihli Hikâye-i Âşık Garib ve Şah Senem hikâyesinin kapağında 
yazan: “Türküleri ile beraber...” ifadesi, bu anlamda ilgi çekici tanıklardan sayı-
labilir15. Bu tanıkların üretim ve tüketim alanının büyük ölçüde İstanbul olması 
da, yine üzerinde durulabilecek hususlardan biridir16.

 XX. yüzyılda, “türkü” tabirine yeni yaklaşımlar ve farklı algılar...
 Türkü tabiri; XX. yüzyılda, tarihinin belki de en geniş şöhretine ulaşmış 
ve yüklendiği yeni anlamlarla geniş bir coğrafyaya yayılmıştır.

 “Türkü”; Osmanlı Ülkesi’nde ve Türkiye’de, daha XX. yüzyılın ilk çeyre-
ğinde kavram, amaç ve araştırma yöntemleri bakımından tartışılmış; XX. yüzyılın 
ikinci çeyreği içinde ise sayısız saha araştırmaları yoluyla halk ağzından derle-
nerek ve matbu nota yayınları yoluyla müzik çevrelerine ulaştırılarak yaygınlaş-
tırılmıştır. Özellikle de, mahallî ve profesyonel sanatçılar tarafından plâklar ve 
radyo yayınları aracılığıyla geniş kitlelere tanıtılmıştır. Bu taşınmada da; kalem 
sahiplerinin, XX. yüzyılın başlarında “türkü” tabirini teknik bir başlık olarak kul-
lanmalarının büyük etkisi vardır.

 Sözgelimi, Avrupa’da XIX. yüzyılın ikinci yarısında gelişen halkbilim 
(folklor) çalışmalarını ve alanın basılı kaynaklarını takip eden Türkçü fikir adam-
ları ve musikişinaslar; önceleri “halk şarkısı” olarak tercüme edilen “chant po-
pulaire”, “folksong” ve “volkslied” sözcüklerini 1920’li yıllarda “türkü” tabiri ile 
Türkçeleştirmişler; bu tabiri de zamanla “halk musikisi” üst başlığı ile gelişen 
ve tanımlanan bir musiki türünün alt türlerini ve bütün repertuvar elemanlarını 
kapsayan bir tabire dönüştürmüşlerdir17.

 Diğer yandan, özellikle musiki çevrelerini etkisi altında tutan İstanbul 
çevresine mensup sanatçı ve araştırmacılar tarafından XX. yüzyılın ilk çeyreği 
içinde yoğunlukla kullanılmaya başlanan “türkü” tabiri; esasta Anadolulu halk 
sanatkârlarının seslendirdikleri anonim eserleri, bu bağlamda da geleneğe da-
yalı musiki türlerini, biçimlerini, çeşitlerini ve çeşitlemelerini bir bütün olarak 
karşılamayı amaçlar. Ancak bu tabir; belirgin bir şiir biçimini, güftelerde işlenen 
konuları, metro-ritmik ve metro-melodik yapı ve kuruluşları, müzikal stil ve bi-
çimleri, fonetik/dialektik özellikleri, geleneksel çalgıları, çalgı tınılarını, eserlerin 
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seslendirildiği mekânları, inançlarla şekillenen seslendirilme amaç ve ritüellerini, 
inanç çeşitliliğini ve pek çok kültürel farklılığa dayalı özellikleri ortaya koyabile-
cek bir anlam derinliği içermekten uzaktır.

 Dönemin Klasik Türk Musikisi mensupları da, belirgin bir formal yapı, 
müzikal kuruluş ve biçim özelliğini gözetmeksizin, XX. yüzyılın ilk yarısı içinde: 
köy meydanı, köylü kızı, çoban, sürme, kına, çeşme başı, koyun-kuzu, davul- 
zurna, düğün, vb. tabirlerle bir köy hayatını tasvir eden güftelerin hüseynî, mu-
hayyer, nevâ, tâhir, uşşak, hicâz, mâhur, rast, dâğî, müstear, gülîzar, karcığar, 
vb. makamlarda yapılan kimi bestelerini de türkü olarak tanımlamışlar ve ayrıca 
türküyü; peşrev, taksim, kâr, saz semâî, mevlevî ayini, vd. gibi beste musikisi 
türlerinden/formalarından/formlarından18 birisi olarak adlandırmışlardır19.

 XX. yüzyılın ilk çeyreğinden son çeyreğine kadar basılı, işitsel ve son ya-
rım yüzyıldır da görsel yayın araçları yoluyla iyice yaygınlaşan türkü tabiri, top-
lum belleğinde olduğu kadar, farklı müzik türlerinin ve sosyal bilimler alanında 
çalışan farklı disiplinlerin mensuplarınca da anlaşılabilir ve kabul edilebilir bir 
anlam birliğine kavuşturulmaya çalışılmıştır. Bunda, halk edebiyatı araştırmacı-
larının 1930’lu-1940’lı yıllarda başlattıkları edebiyatta nazım, tür ve biçim tartış-
maları ile halk şiirine teknik/terminolojik bir standardizasyon uygulama çabaları-
nın da etkisi vardır. Bu bağlamda, musiki araştırmacılarının ve sanat dünyasının 
türkü konusundaki yaklaşımlarının şekillenmesinde; edebiyat camiasının yaptığı 
yönlendirmelere de değinmek gerekir.

 Edebiyat camiasının mensuplarınca türkü metinleri; önceleri salt bir ede-
biyat konusu olarak ele alınıp tanımlanmış, nadiren musiki ile bağlantısına da 
vurgu yapılmıştır. Ancak, XX. yüzyılın sonlarında, halkedebiyatı/âşıkedebiyatı 
türlerinin ve biçimlerinin tanınması ve tanımlanmasında musikiyi belirleyici un-
surlardan birisi olarak görme eğilimleri iyice belirginleşmiştir. Bunda da, edebi-
yat ve musikiyi bir bütünün parçaları olarak gören “musikici + edebiyatçı” ya da 
“edebiyatçı + musikici” yaklaşımlarından önemle söz etmek mümkündür20.

 XX. yüzyıl başlarında; türkî/türkü tabirinin tarihî belgelerde zikredilen 
kimi anlamlarına yakın tanımlanması, bir yönüyle tarihî anlam ve algılayışın can-
lanması olarak düşünülebilir. XX. yüzyılın son çeyreğinde ise, bilhassa edebiyat 
ve sanat çevrelerinde bu tabire yüklenen büyük anlam, Türk halk müziğinin ge-
nelini kapsayan bir üst kimlik yakıştırmasıdır ki bu husus pek çok yönden tartışıl-
maya muhtaçtır. Zira “türkü” tabiri; XX. yüzyılın son çeyreğinden itibaren, gerek 
halk ağzında ve gerekse akademik çevrelerce, edebî ve müzikal sınıflandırmalara 
tabi tutulan; türleri, alt türleri, çeşitleri ve çeşitlemeleri tanımlanan teknik bir ta-
bir haline gelmiştir. Buna bağlı olarak bir yandan bu tabirin tarihî kimliği yaşatı-
lırken, diğer yandan sosyal bir olgu olarak radyo, televizyon ve bir dönem müzik 
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sektörünü yöneten İMÇ’nin başını çektiği iletişim kaynakları ve ayrıca akademik 
yaklaşımlar sonucu, adeta profesyonel müzik ve edebiyat çevrelerinin belleğin-
de, çok farklı bir türkü fikri gelişmiştir.

 Örneğin, geçen yüzyılın ikinci yarısında “türkü” tabiri; yaygın olarak din-
dışı konuları işleyen sözlü ezgiler anlamında tanımlanmış; son çeyrek yüzyılda 
ise anonim halk edebiyatı tarzındaki güfteleri âşık edebiyatı tarzındaki güfteler-
den ayırmak için “deyiş” ve “âşıklama” tabirleri bu tanıma ortak edilmiştir21. Şiir 
ve musikiyi birbirinden ayırmak için de “türkü” ve “ezgi” tabirlerinin karşıtlığın-
dan yararlanılmıştır22. Bu karşıtlıklar genel olarak toplum tarafından kabul gör-
müşse de tartışmalı pek çok yaklaşım da ortaya çıkmıştır. Buna, XX. yüzyılın son 
çeyreğinden XXI. yüzyıla geçişte, türkü tabirini, bir şehirli akademik algılama ile 
mani, koşma, divan ve gazel gibi bir tür ve şiir biçimi olarak tanımlayan araştır-
macılarla, bir musikişinas kararlılığı ile türkülerin “kırık hava” şeklinde olduğunu 
ileri süren ya da bu fikre karşı çıkarak tekçe “uzun hava” şeklinde olduğunu 
savunan edebiyatçıların yaklaşımları örnek verilebilir23. Müzikbilimin kırmızı çiz-
gilerini ihlâl etme pahasına, bir kısım müzikal bilgileri rastgele sıralayıp, sözüm 
ona teknik sınıflandırmalar yapan ve “türkü” başlığı altında genel halk müziği 
kavramına masa başı müzikal çözümler üretme gayreti içine giren kimi edebiyat-
çı yaklaşımları da örnek gösterilebilir. Oysa halk müziği repertuvarının çeşitliliği 
ve halk ağzı tabirlerin karmaşıklığı, edebiyatçılar kadar musikişinaslar için de 
içinden çıkılması zor bir teknik sorundur ve bunların sınıflandırılmaları kolay bir 
iş değildir.

 Sözgelimi büyük ölçüde XX. yüzyılda. halk sanatkârlarının ve âşıkların 
ağzından tespit edilen: Ağ Gül, Ağırlama, Ağıt, Ağız [Arguvan Ağzı, Barak Ağzı, 
Ferhat Ağzı, Garip Ağzı, Hurşit Ağzı, Karacaoğlan Ağzı, Kerem Ağzı, Köroğlu 
Ağzı, Posof Ağzı, Sümmani Ağzı, Tahir Ağzı, Yiğitleme Ağzı, vs.], Ağlama, Ağ-
latma, Alaybeyi, Arzu-Kamber, Âşık Ömer, Aşiret-İskan Havası, At Üstü, Atışma, 
Avşar Beyleri, Aydos, Bağrı Yanık, Barak, Baskın Türküsü, Bengi, Beşiri, Beşleme, 
Bey Böyrek, Bey Usulü, Beyati, Beydilli, Beyler Aman, Bozlak, Bülbül, Ceng-i Har-
bi, Cenkleme, Cevherî, Cezâyir/Cezâyir Havası, Civan Öldüren, Coş (Cûş), Çakış-
dırma, Çukurova, Derbeder, Destan [Yaş/Hayat Destanı, Yemekler Destanı, Yol 
Destanı, Deyişmeli Destan, Ölüm Destanı, Hayvanat Destanı, Çiçekler Destanı, 
vd.], Destûr, Deyiş, Dımıdan, Dibek Dövme, Divan/Dîvânî [Hicaz Divan, Düz Di-
van, Yeni Kapı Divanı, Urfa Divanı, Kerkük Divanı (Kerkük Urfası), Ankara Divanı, 
Osmanlı Dîvânîsi, Mereke Dîvânîsi, Yerli Dîvânîsi, Borçalı Dîvânîsi, Çıldır Dîvânî-
si, Yürük/Yüğrük Dîvânîsi, Azeri Dîvânîsi, Terekeme Dîvânîsi, Kağızman Dîvânîsi, 
Kars Dîvânîsi, Melike Dîvânîsi, Karabağ Dîvânîsi, Türkmen Dîvânîsi, Karapapağ 
Dîvânîsi, Hasta Hasan Dîvânîsi, Müstezad Dîvânîsi, Bektaşi Dîvânîsi, Dudak Değ-
mez Dîvânîsi, Baş Dîvânî (Şerhata/Şah Hatayi), Ayak Dîvânîsi, Bahri Dîvânîsi, Re-
van Çukur Dîvânîsi, Çıldır Dîvânîsi, vs.], Diyeşek, Dudak Değmez/Leb Değmez, 
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Durnalar, Duvak Kapma, Duvaz/Duvaz-İmam/Duvaz-Deh İmam/Duvaz-ı İmam, 
Dübeyt, Elezber, Emrah, Erdiş, Fidayda, Fingil, Fuzulî, Garip/Garibî [Dağ Gari-
bi, Ova Garibi, Şavı Garibi, Garip Güzellemesi, vs.], Gelin-Güvey Havaları [Ge-
lin indirme, Gelin Bindirme, Gelin Ağlatma, Güveyiye Kına Yakma, Geline Kına 
Yakma, vd.], Genç Osman, Geraylı/Gereyli [Kürdü Gereyli, Mine Gereyli, Şirvan 
Geraylısı, Orta Geraylı, Ciğalı Geraylı, Sallama Geraylı, vs.], Gevherî, Gıfılbend, 
Gökçe Efem, Güvende, Güzelleme [Çıldır Güzellemesi, Hasta Hasan Güzelleme-
si, Yüğrük Güzellemesi, Yüğrük Gökçe Güzellemesi, Ahıska Güzellemesi, Arda-
han Güzellemesi, Kerem Güzellemesi, Emrah Güzellemesi, Köroğlu Güzellemesi, 
Türkmen Güzellemesi, Köhne Güzelleme, Çukurova Güzellemesi, İran Güzelle-
mesi, vs.], Hada, Halay/Alay/Haley/Halley, Herbe-Zorba, Hey Gaziler, Hoplama, 
Hoplatma, Hora/Horo, Horon, Hoşdamak, Hoşlamak, Hoyrat, Hoyya, ibrahimî, 
İlbeyli/Elbeyli, ince Mehmet, İskender’i, Kalenderî, Kaptan Havası, Karacaoğlan, 
Karşı-Beri, Kaşık Kavası, Kaynana Hoplatma, Kerem Havaları/Kerem Tarzı/Kerem 
Ağzı/KeremîHavalar [Açık Kerem, Antep Keremi, Aslı-Keremî, Cığalı Kerem, Dik 
Kerem, Döğme Keremî, Guba Keremî, Hicrânî Kerem, Kalpaklı Kerem, Kandilli 
Kerem, Karşılama Kerem, Kerem Atüstü, Kerem Dîvânîsi, Kerem Göçtü, Kerem 
Gurbetî, Kerem Güzellemesi, Kerem Şikeste, Kerem Zarıncısı, Kesik Kerem, Salla-
ma Keremi, Tatyan Kerem, Yahyalı Kerem, Yanık Kerem, Yedekli Kerem, Yüğrük 
Keremî, Zencirli Kerem, vd.], Kesük, Keşişoğlu, Kılıçlı, Koçaklama, Kol Havası, 
Koşma/Goşma [Topal Koşma, Elpük Koşması, Yelpik Koşması, Ankara Koşma-
sı, Ardahan Koşması, Sivrihisar Koşması, vs.], Köroğlu/Köroğlu Havası [Köroğlu 
Güzellemesi, Köroğlu Koçaklaması, vs.], Madraş, Mani, Matarı Hoyrat, Matem 
Havası, Maya, Mazan Hoyrat, Medayıh/Medayıh-ı Ali, Mengi, Mersiye, Methiye/
Mehdiye, Miraçlama, Misket, Muamma (Soru-Cevaplı Muamma), Muhalif, Mu-
hammes, Münâcât, Müseddes, Müstezâd, Nanay, Nare, Nasîhat, Na’t, Na’t-ı Ali, 
Naz oğlu, Nefes [Mâtem Nefesi, Erkân Nefesi], Nevrûziye/Nevrûziyye, Nobatçı, 
Peşrev, Ruhsatî, Sallama, Sallama, Satranc-ı Murabba, Satranç, Sazlamağ, Se-
lamlama, Semai (Aruz), Semâî [Eski Semâî Tarzı/Hece Semai], Sepetçioğlu, Se-
renler türküsü, Seymen Havası, Sinanoğlu, Sivastopol, Sümmânî, Sürmeli, Şakir 
Efendi, Şaplak, Şikeste [Şirvan Şikestesi, Karabağ Şikestesi, Tufargan Şikestesi, 
Ceyran Şikestesi, Muhammes Şikestesi, Köhne Şikeste, Bayatı Şikeste, Yedekli 
Şikeste, Yetim Şikeste, Diligam Şikeste, Acem Şikestesi, İran Şikestesi, vd.], Şir-
van, Taşlama, Taşlaşma, Tatyan, Tecnis, Teke Zotlatması, Tekelioğlu, Tekellüm, 
Türkmenî/Türkmânî, Üç ayak, Üstadnâme, Varsağı, Yallı, Yanıltma, Yâr Havası, 
Yas, Yeldirme, Yelteme, Yıldız/Sarı Yıldız/Mavi Yıldız/Kervan Kıran, Yusuf Paşa, 
Zarıncı [Borçalı Zarıncısı, İravan Zarıncısı vd.], Zeybek, Zil Havası, Zincirleme, vs. 
gibi adlandırmalara bağlanan yüzlerce tabir/deyim ve bunların nitelediği bin-
lerce eser, arşivlerimizde ve kayıtlarımızda yer almakla birlikte; bunlar içinde 
benzer adlandırmaları olan eserler dahi, kendi aralarında ortak bir özellik barın-
dırmayabilir. Zira bunların bir kısmı hece vezinli, bir kısmı aruz vezinli güftelerle 
bezenmiştir. Bir kısmı anonim halk edebiyatı tarzında, bir kısmı ise âşık edebiyatı 
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tarzındadır. Bir kısmının güftesi kalem şairlerine aittir, bir kısmı ise bir anlatı-
ya dayalı epizodik musiki kimliği taşımaktadır. Bir kısmı “kırık hava” tarzında, 
usullü; bir kısmı “uzun hava” tarzında ancak tamamı serbest ritmli bir biçim ve 
kuruluş özelliğinde gösterir. Bir kısmı ya ayaklı serbest ritmli ezgiler biçiminde ya 
da ostinato tarzda serbest ritmli bir metro-ritmik kuruluş ve biçimdedir. Büyük 
bir kısmı da karışık/karma ritmli ezgiler grubundadır. Bu ve benzeri nedenlere 
bağlı olarak da bu adlandırılan eserlerin müzikal biçim ve kuruluşları büyük öl-
çüde birbirine benzemez. Kullanım amaçları ve konuları çeşit çeşit, derlendiği 
yöreler ve yörelerin müzikal karakterleri farklı farklıdır. Seslendirmede kullanılan 
çalgıların tipleri ve halk sanatkârlarının seslendirme amaç, biçim ve teknikleri 
de oldukça zengin ve çeşitlidir. Dolayısıyla bir şiir biçimine bağlı sözlü eserlerin, 
belirgin şiir biçimlerinin dışına çıkan yapıları karşılaması anlamına gelecek farklı 
mahallî ezgi tiplerini tanımlaması da, gelenek yaşantısına dayalı ürünlerin yerel 
kimliğine uyan bir durum değildir.

 XXI. yüzyıl yeni nesil türkü algıları ve yarattığı çağrışımlar
 Ülkemiz müzik sektörü ile popüler kültür/müzik dünyasında XX. yüzyılın 
ikinci yarısından bu yana görülen türkü algısındaki değişimlerden de bir nebze 
söz etmek gerekir. Bu süreç, XX. yüzyılın son çeyreğinde daha da hızlanmış; XXI. 
yüzyılda ise farklı yaklaşımlara dayalı beğeni ve yakıştırmalar, adeta günübirlik 
üretimleri de ciddi ölçüde artırmıştır. Sonuçta türkü tabirinin, ağır-aksak koru-
nan anlam çizgisinin dışına çıkılmış ve bu yolla da ortaya atılan yeni nesil ya-
kıştırma ve adlandırmaları örneklemeleri ile bir yerlere not etme ihtiyacı ortaya 
çıkmıştır.

 Sözgelimi halkın belleğinde, geleneksel paylaşım ve etkileşim sürecini 
yaşamadan; kişiye özgü çalış/çığırış üsluplarını, kimi güncel güfteleri ve halk şiiri 
üslubundaki kimi şiirlerin bestelendiği eserlerin ezgilerini rastgele “türkü” diye 
tanımlayan yeni nesil algılarının bir yerlere not edilme ihtiyacı ortaya çıkmıştır.

 Yeni nesil algısında; artık “Âşık Veysel türküleri” ve “Neşet Ertaş türküle-
ri” şeklindeki söyleyişlere eklenen “Ruhi Su türküleri”, “Zülfü Livaneli türküleri”, 
“Kâzım Birlik türküleri” ya da “Mehmet Özbek türküsü: Gözleri fettan güzel”, 
“Yalçın Tura türküsü: Kasımpaşa kıyıları tersâne”, “Üzeyir Hacıbeyli türküsü: Çır-
pınırdın Karadeniz”, vb. nitelemelerin doğal karşılanma süreci gerilerde kalmış; 
kimi popüler müzik temsilcilerinin ayrılık, hasret, hüzün, çaresizlik, vb. temaların 
işlendiği, Arapça ve Farsça tabir ve tamlamalarla süslenmiş, halk şiirini andıran 
manzum ya da serbest vezinli güftelerine de; ezgi yapısı ve biçimi ne olursa ol-
sun “türkü” adı yakıştırılmaya başlanmıştır.

 Özellikle genç müzikseverlerin anonim ya da âşık tarzı kimi türküleri 
albümüne okuyan popüler sanatçılar adına tescilleyip: “Mahsun’un türküsü”, 
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“Müslüm’ün türküsü”, “Şevval’in türküsü” gibi nitelemelerde bulunmalarını da; 
anonim olmayan bir kısım eski ve/veya bestelerin -özellikle de popüler bestele-
rin- “cover” denilen yeniden düzenlenmelerinde, geleneğin herhangi bir halk 
çalgısından ya da vokal üsluplarından yararlanıp, stüdyo soundlarını “türkü” 
olarak tanımlamalarını da yine bir yeni nesil algısı olarak değerlendirmek ihtiyacı 
vardır.

 Profesyonel bir seslendirmede ortaya çıkan herhangi bir müzik algısının, 
geleneğin kimi halk müziği çalgısı ya da sözel okumalarından kaynaklanan yöre 
çağrıştırıcı bellek bilgisi ile küçük müzik pasajlarını bir iletişim vasıtası haline ge-
tiren: “Biraz Trakya!”, “Misket gibi...”; “Karadeniz fazla olmuş”; “Roman haaa!” 
“Delilo ritminde.”, “Kürt ritmi mi kullandın?”, “Semah gibi...” vb. söylemlerinin 
de yeni neslin terminolojik ifadeleri olarak kaydedilmeye ihtiyacı vardır.

 Yakın coğrafyamızda örneğine çokça rastlanan, anonim tarzda bir kısım 
eserlerle, çoğu eski plâklarda kalan piyasa bestelerinin Kürtçe, Rumca, Ermenice, 
ibranice, Boşnakça, Arnavutça sözlerle Türkçe karışık seslendirilmesinin “türkü” 
olarak tanımlanması kadar24; kimi edebiyatçı dostlarımızın şekil, tür ve form kav-
ramlarını rastgele sıralayıp, türküyü bir beste formu olarak tanımlamalarının da, 
yeni nesil bilgisi olarak kaydedilmeye ihtiyacı vardır25. Tabii türkünün; bir nazım 
şekli olarak tanımlanıp, ezgili bir manzum mahsul olarak sığlaştırılmasının da 
öyle...

 Veya Azerbaycan, Başkurt, Kazak, Kırgız, Özbek, Tatar, Türkmen ya da 
Uygur Türkçesindeki kimi karşılıkların; musiki yönünü de içerecek şekilde; ancak 
çoğunlukla yine kulaktan dolma bilgi ve yakıştırmalarla ve/veya kontrolsüz me-
tin kopyalama yöntemleri ile türkü tabirine karşılık gösterilmelerinin de.

 Bir müzik eserinin tanınmasında: “Balkan türküsü”, “Kafkas türküsü”, 
“Acem Türküsü”, “Bir Ermeni türküsü”, “Tatar türküsü”, “Arnavut Türküsü”, 
“Boşnak Türküsü.” vb. ifadelerle, adeta Evliyâ Çelebi’den bu yana gelişen türkü 
algısının küresel bir yansıması olarak, bir veya birkaç ülkeyi kapsayan geniş top-
rak parçasının ya da bir kavim adının zikredilmesinin de.

 Bu süreçte belki de gözden kaçırdığımı en önemli algı değişimi, Anadolu 
halkının belleğinde olmakta. Anadolu’da, bugünün gençleri, dünün gençlerin-
den ne öğrendi ise; yarının gençleri de kendi çocuklarına muhtemelen onları 
öğretecek ve “türkü” diye öğrenilenler de; muhtemelen bugünden bellenenler 
olacak.

 Son olarak, XX. yüzyılın son çeyreği içinde Türkiye’yi kuşatan büyüksiya-
sal ve sosyo-kültürel çember etrafındaki kültürlerarası etkileşim ve değişim rüz-
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gârlarının da, türkü algısına etki yapan bir çerçevede değerlendirmeye ihtiyacı 
vardır. 1991 yılının sonlarında SSCB [Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği] ve 
Doğu Bloğu’nun dağılmasının ardından, yakın ve uzak coğrafyalarda Türkçe ko-
nuşan halkların kimi edebiyat ve musiki kaynakları Türkiye Türkçesine kazandırıl-
mış ve kimi Türkçe kaynaklarda kültürlerarası bilgi paylaşımının bir gereği olarak 
farklı dillere çevrilmiştir. Buna, görsel ve işitsel iletişim kaynaklarının uluslara-
rası etkilerini de dâhil etmek gerekir. Bu yolla, “türkü” tabiri; yüklendiği eski ve 
yeni anlamlarla, kültürlerarası ve ülkelerarası kültür/sanat kaynakları içinde daha 
geniş bir yelpazede yer almaya ve yaygınlaşmaya başlamıştır. Yakın gelecekte, 
Osmanlı imparatorluğunun kültürel bakiyelerinin bulunduğu kimi ülkelerdeki 
Türkçe temelli kültür kaynaklarının da bu sürece dâhil olması kuvvetle muhte-
meldir. Ancak, bu bağlamda bilhassa Türk dili temelli coğrafyaların kültür dili 
ile farklı dillerin konuşulduğu coğrafyaların kültür diline dâhil olan ve “türkü” 
tabirine karşılık gösterilen uzak iklim tabirlerinin de şüpheyle sorgulanmasına 
ihtiyaç vardır. “Türkü” tabirine karşılık gösterilen; ancak büyük kısmı Türkiye 
Türkçesine yabancı tabirlerin, yaşatıldıkları ülkelerde ve uzak kültür iklimlerinde, 
bizdeki gibi anlam kaymalarına uğrayıp uğramadığını sorgulamak ve neticesin-
den de emin olmak; her şeyden evvel kültürlerarası anlam eşdeğerliliğinin doğru 
tanımlanması ile doğrudan bağlantılı bir husustur. Bu uyarı, “türkü” tabirini, 
kendi coğrafyalarının kültür/sanat ürünlerine karşılık olarak kullanan/kullanacak 
olan yabancı Türkologlar/Müzikologlar/Etnomüzikologlar için de geçerlidir.

     SONUÇ:
 Türkiye’de; XX. yüzyılın ilk çeyreğinde başlayan “alan araştırmaları” ve 
ardından gelişen “iletişim yayıncılığı” ve nihayet devlet destekli sürecin etki-
leri ile yaygınlaştırılan türküler; akademik düşünce dünyası kadar, sosyal çev-
relerin belleğinde de farklı algılara yol açacak kadar yaygınlaşmış; bununla 
birlikte büyük ölçüde anlam ve algılayış değişimlerine uğramış durumdadır. 
Anlam kaymaları ise uluslararası boyutlara ulaşmıştır.

 Türkü” tabirinin, toplum belleğinde taşıdığı anlamlarla birlikte, tarihi se-
yir içinde sürekli değiştiğini söylemek mümkünse de; son çeyrek yüzyılda bu 
sürecin daha da hızlandığı ve çeşitlenerek girift anlamlara uğradığı dikkatler-
den kaçmamaktadır.

 Ve muhtemeldir ki bu sürecin etkileri; sadece akademik çevrelerin değil, 
bilhassa ayrı ayrı şehirli ve kırsal çevrelerin belleğinde farklı algılara neden 
olacak ve değişimin doğal karşılanmasıyla da bin bir zahmetle kazanılan ge-
leneksel ve akademik değerler anlam kaymalarına uğrayacaktır.

 Artık, türkü tabirinde; algı farklılığından meydana gelen yeni bir süreç 
vardır ve sınır tanımayan bu süreci yönetmek, hayli zor olacaktır.
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 DİPNOTLAR:
 1- “Türkü” tabirinden ne anladığımızı en başta açıklamakta yarar var. 
Bazı yazılı/basılı kaynakların ve XX. yüzyıl alan araştırmalarına dayalı şifahî 
bilgilerin ışında bize göre türkü tabiri:
 * Bestecisi bilinen musiki eserlerinin dışında kalan; çoğunlukla sahibi 
unutulmuş ve/veya zaman içinde halkın kolektif katkısı ile şekillenmiş, ano-
nim halk edebiyatı ve/veya âşık edebiyatı tarz, üslup ve biçiminde, hece ve-
zinli, Türkçe sözlü musiki eserlerini karşılıyor.
 * Belirgin bir zaman dilimine sıkışan dar yaşam çevresinde; kimi zaman 
geleneğin çalgısı olarak algılanan bazı etnoğrafik vasıtaların tınıları ve ritm 
darpları eşliğinde; hece vezinli güfteler yanında hece sayısı bakımından aruz 
veznine uydurulabilen ya da kimi aruz vezinli söz kalıpları ile de seslendirilen 
musiki eserlerini karşılıyor.
 * Kadın-erkek her yaştan halk sanatkârının gelenek yoluyla öğrendiği ve/
veya üreterek ezgiyle birlikte seslendirdiği güfteler; uzun bir zaman diliminde 
gelişmiş halk beğenisini, üretim ve tüketim anlayışını ve anaanevî kavrayışını 
yansıtıyor.
 * Doğumdan ölüme uzanan beşeri hayatın zengin dinî ve/veya din dışı 
duygu ve düşüncelerini dile getiriyor; gündelik olaylara değiniyor ve kimi ta-
rihî konuları geniş hacimli manzum metinlerle tahkiye ediyor. Bu güftelerde; 
gelenekte, çoğunlukla kıt’a tekrarlı ritmli veya serbest ritmli ezgi kalıplarına 
ve müzikal stillere giydirilmiş sıralı ya da tek kıt’alı söz kalıpları halinde dile 
getiriliyor. Kendi zaman aralığının emsalleri arasında fark edilebilecek bü-
tüncül ve parçalanmış kompozisyonlar halinde melodik, ritmik, tematik ve 
stilistik varyantlar halinde de görülebiliyor.
 2- Bu tâbirin; Anadolu coğrafyasında, zamanla “türkî/türkü çağırmak/
söylemek” biçimine dönüştüğü anlaşılıyor. Sözgelimi; Bahâ’î [=Veled Çelebi 
izbudak] tarafından, bir XVIII. yüzyıl yazmasından seçme yapılarak yayınla-
nan ve 1325 [M. 1909]’de ilk baskısı yapılan Latâ’if-i Hâce Nasreddin’de ka-
yıtlı [Dersaadet, ikbal Kütübhanesi, Hilâl Matbaası] iki fıkrada, türkîtabiri ile 
birlikte “türki söylemek/türki çağırmak” deyimlerine de rastlanır [bkz. P. N. 
Boratav, Nasreddin Hoca, İstanbul, 1995, YKY, s. 199 (fıkra no: 399) ve 213 
(fıkra no: 446)]. Fıkralar şöyle:
 Fıkra I: “Merhum, merkebini zâyi’ edüp hem arar hem türki çağırır imiş. 
‘Merkebini zâyi’ eden türki çağırmaz, feryâd eder.’ demişler. ‘Bir şu dağın ar-
dında ümidim kaldı; orada da bulamazsam seyr et bendeki feryâdı.’ demiş” 
[Boratav, Age, s. 199 (Fıkra No: 399/Bahâ’î, s. 10)];
 Fıkra II: “Subaşının merkebi gaa’ib olmuş. Adamları Hoca’yı bağına gi-
derken görüp:
‘Efendi! Biz hepimiz bir semte dağılup arayacağız. Hazır gidiyorsun, sen de 
bağlar arasına bakıver.’ demişler. Hoca türki söyleyerek bağlar arasında ge-
zermiş. Biri rast gelüp işi anladıktan sonra: ‘Bu ne biçim eşek arayış?’ diyince 
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Hoca: ‘il ilin eşeğini türki çağıra çağıra arar.’ demiştir.” [Bkz. Boratav, Age, s. 
213 (Fıkra No: 446/Bahâ’î, s. 193)].

 3- Keykavus, Kabusname, [çev MercimekAhmet/öaz: Orhan ŞaikGök-
yay], istanbul, 1974, MEB, s.259.

 O. Ş. Gökyay tarafından Latin harflerine çevrilen metin şöyle: “.Ve her 
bir ırcuğaz ve türkücük ki öğrenirsin, zevkini sakla, yani ısıcak ayıt, tâ ki tatlı 
ola, sovuk ayıtma, tâ ki bîlezzet olmaya. (.). Her ırı ki ırlarsın yendek bir manada 
ayıtma, her birini bir manada ayıt, yani geh hüsniyyet, geh visâl, geh firak, geh 
vefâ ve geh cefâdan türküler ayıt, tâ ki sohbetin müessir düşe.”.

 4- Bkz: [Kaşgarlı Mahmut], Divanü Lûgat-it Türk (çev. Besim Atalay), An-
kara, 1985, 2. Baskı [1. baskıdan tıpkıbasım]: C.II, s.14, 135; C.III: s. 131, 132, 
143. TDK, Divanü Lûgat-it Türk Dizini, Ankara, 1972, Ankara Üniversitesi Bası-
mevi, s. 47, 150.

 5- Bkz. Ali-Şîr Nevâyî, Mîzânu’l-Evzân, [haz. Prof. Dr. Kemal Eraslan], 
Ankara, 1993, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, TDK Yayınları, Ali-Şir 
Nevayi Külliyatı, s. 58-61; Agâh Sırrı Levend, Ali Şir Nevaî, IV. Cilt, Ankara, 1968, 
TTK Basımevi, s. 117. Ali Şir Nevaî’nin hayatı, sanatı, kişiliği ve bütün eserleri 
hakkında geniş bilgi için ayrıca bkz. Agâh Sırrı Levend, Age, C. I (Hayatı, Sanatı 
ve Kişiliği), Ankara, 1965, TTK Basımevi, 306 s.; C. II (Divanlar/4 Türkçe, 1 Farsça 
Divan), Ankara, 1966, TTK Basımevi, 272 s.; C. III (Hamse/Hayretü’l-Ebrar, Ferhad 
ü Şirin, Leylî vü Mecnun, Seb’a-i Seyyar, Sedd-i iskenderî), Ankara, 1967, TTK 
Basımevi, 566 s.; C.IV (Divanlar ile Hamse Dışındaki Eserleri), 311 s.

 Agâh Sırrı Levend ve Kemal Ersaslan’ın Latin harflerine çevirdiği Çağa-
tayca metin de şöyle:

 “Ve yana tuyuk sürüdıdur kim, anı ‘türkî’ dipdürler. Ve bu lafz anga 
‘alem boluptur. Ve ol gayetdin taşkarı dil-pesend ve rüh-efza ve nihayetdin mü-
tecâviz, ‘ayş ehliga suud-mend ve meclis-ârâ sürüddur. Andak ki selaatin anı 
yahşı aytur ilni terbiyetler kılıpdurlar. ‘Türkî-gûy’ lakabı bile meşhurdur. Ve ol 
Türkî dagı remel¬i müsemmen-i maksur [Prof. Dr. Kemal Eraslan “mahzuf” oku-
muştur] veznide vakı’dur.”.

 6- Agâh Sırrı Levend, Age, C.IV, s. 74, 75, 80, 81, 86.

 7- Bu bilgiden yola çıkarak, Anadolu ve Türklük coğrafyasında, yazılı bel-
gelerde ve halk ağzında, “türkî/türkü” olarak adlandırılan musiki+şiir örnekle-
rinin günümüze kadar ulaşıp ulaşmadığını sorgulamak da zorunlu hâle geliyor. 
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Gerçekten de, Türkiye’nin Doğu Karadeniz kıyılarında yaşayan yerli halk ağzında 
çok yaygın olan ve büyük çoğunluğu hızlı tonlanan ritmik melodilere yedi heceli 
mani dörtlüklerinin döşendiği “türkü”, atma türkü ve uzun türküler ile Mîzâ-
nu’l-Evzân’da zifafve kız göçürme toylarında söylendiği bildirilen, çok müessir, 
vezinli veya vezinsiz “yâr yâr” redifli Çengelerin de edebî ve tematik benzerle-
rinin Anadolu coğrafyası kadar Balkanlarda, Kafkaslarda, Hazar çevresinde ve 
hatta Altay ve Doğu Türkistan coğrafyasında “yâryâr”, “yoryor”, “carcar”, ya da 
“jârjâr” redifli ve/veya nakaratlı musikili güfteler olarak varlığını ve yaygınlığını 
günümüzde de sürdürmesi, bu sorgulamanın önemini güçlendiriyor [Bkz: Doç. 
Dr. Fettah Halıkzâde, “Azerbaycan Yâr-Yâr Düğün Mahnıları”, TC. Kültür Ba-
kanlığı E. Milletlerarası Türk Halk Kültürü Kongresi (HalkMüziği, Oyun, Tiyatro, 
EğlenceSeksiyon Bildirileri), Ankara 1997, s. 192-203].

 8- Bu deyimlere; Divanü Lügat-it-Türk dışında da pek çok divan, lügat, 
sâkinâme, surnâme, cönk, vd. yazmalarda da rastlanmakta, benzeri coğrafyalar-
da da “ır/ir”, “yır/yir”, “cır/cir”, “jır/jir” deyişleriyle ve çoğunlukla musikili metin-
ler halinde tesadüf edilmektedir. Şüphesiz ki bu deyimlerin varlığını sürdürme-
si, bir yönüyle kültür çağlarının devamlılığı ve kendini çağlar boyu hatırlatması 
noktasında önem taşımaktadır. Besim Atalay’ın “ır/yır” tabirleri için atıfta bulun-
duğu bazı farklı lehçeler ve basılı kaynaklar için ayrıca bkz: [Kaşgarlı Mahmut], 
Age, C.IV, s.217, 786.

 9- Bkz: TDK Tarama Sözlüğü, C. V, Ankara, 1971, s.3875. Firûzâbâdî’nin 
el- Bâbûs fî tercemeti’l-Kaamûs [el-Bâbûsü’l-vasît fî tercemeti’l-Kâmûsi’l-muhît] 
adlı eseri, Prof. Dr. ismail Durmuş’un verdiği bilgiye göre ilk olarak Merkezzâde 
Ahmet Efendi [öl.963 [M.1556(?)] tarafından Türkçeye tercüme edilmiş. Hal-
vetî-Sünbülî şeyhi Merkez Efendi’nin oğlu olan Merkezzâde Ahmet Efendi, söz 
konusu kamusu, Denizli ağzına göre hazırlamış ve H. 950 [M.1543]’de tamam-
lamıştır. Söz konusu eserin H. 950 [M.1 543] tarihli müellif hattı istanbul’da Atıf 
Efendi Kütüphanesi’nde kayıtlıdır (No. 2692). Eserin ayrıca çeşitli nüshaları da 
bazı kütüphanelerde bulunmaktadır [Geniş bilgi için bkz. ismail Durmuş, “Mer-
kezzâde Ahmed Efendi”, TDV İslâm Ansiklopedisi, C. 29, Ankara, 2004, s. 206-
207].

 10- Ali Ufkî, Mecmûa-iSâzü Söz [haz. Şükrü Elçin], istanbul, 1976, Kültür 
Bakanlığı Türk Musiki Eserleri: No. 1, Devlet Kitapları MEB; Ali Ufkî, Hâzâ Mec-
mûa-i Sâz ü Söz (Çeviriyazım-inceleme) [haz. M. Hakan Cevher], izmir, 2003, 
Meta Basım Matbaacılık.

 11- M. Sabri Koz; Evliyâ Çelebi Seyahatnâmesi’nde kayıtlı “türkî” ve 
“türkü” tabirleri için; Yücel Dağlı, Seyit Ali Kahraman, Robert Dankoff, Zekeri-
ya Kurşun ve ibrahim Sezgin tarafından çevirisi yapılarak yayına hazırlanan ve 
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YKY tarafından 10 cilt halinde yayınlanan Evliyâ Çelebi Seyahatnâmesi’ni esas 
almıştır. [Bkz. M. Sabri Koz, “Evliyâ Çelebi Seyahatnâmesi’nden Türk Halk Edebi-
yatı Üzerine Notlar”, Çağının Sıradışı Yazarı: Evliyâ Çelebi, istanbul, 2009, Yapı 
Kredi Yayınları, s. 239¬258]. M. Sabri Koz’un esas aldığı söz konusu külliyâtın 
künyesi şöyledir: Evliyâ Çelebi Seyahatnâmesi, 1. kitap, haz. Robert Dankoff-Se-
yit Ali Kahraman-Yücel Dağlı, YKY, İstanbul, 2006, XLIV, 448 s.; Evliyâ Çelebi 
Seyahatnamesi, 2. kitap, haz. Zekeriya Kurşun-Seyit Ali Kahraman-Yücel Dağlı, 
YKY, İstanbul, 1999, XXXII, 286 s.; Evliyâ Çelebi Seyahatnâmesi, 3. kitap, haz. 
Seyit Ali Kahraman-Yücel Dağlı, YKY, İstanbul, 1999, LX, 326 s.; Evliyâ Çelebi 
Seyahatnâmesi, 4. kitap, haz. Seyit Ali Kahraman-Yücel Dağlı, YKY, İstanbul, 
2001, LXVIII, 413 s.; Evliyâ Çelebi Seyahatnâmesi, 5. kitap, haz. Yücel Dağlı-Seyit 
Ali Kahraman-İbrahim Sezgin, YKY, İstanbul, 2001, LXVII, 372 s.; Evliyâ Çelebi 
Seyahatnâmesi, 6. kitap, haz. Seyit Ali Kahraman-Yücel Dağlı, YKY, İstanbul, 
2002, LX, 365 s.; Evliyâ Çelebi Seyahatnâmesi, 7. kitap, haz. Yücel Dağlı-Seyit 
Ali Kahraman-Robert Dankoff,, YKY, İstanbul, 2003, LX, 395 s.; Evliyâ ÇelebiSe-
yahatnâmesi, 8. kitap, haz. Seyit Ali Kahraman-Yücel Dağlı-Robert Dankoff, YKY, 
İstanbul, 2003, LXIV, 417 s.; Evliyâ Çelebi Seyahatnâmesi, 9. kitap, haz. Yücel 
Dağlı-Seyit Ali Kahraman-Robert Dankoff, YKY, İstanbul, 2005, L, 498 s.; Evliyâ 
Çelebi Seyahatnâmesi, 10. kitap, haz. Seyit Ali Kahraman-Yücel Dağlı-Robert 
Dankoff,YKY, İstanbul, 2007, LXXX, 633 s.

 Bu külliyât içinde yer alan “türkî” yazılımlarına: C. I (115-2, 340-1, 340¬2, 
354-2, 355-2, 357-2). ve C. VII (141-1, 284-2, 286-2)’de; “türkü” yazılımlarına 
ise: C. I (280-1), C. V (142-2), C. VII (271-2) ve C. X (185-1)’de rastlanmaktadır.

 12- İki numaralı dipnotta sözünü ettiğimiz Nasreddin Hoca fıkralarında 
geçen “türkî çağırmak/türkî söylemek” deyimleri, âdeta “Nasreddin Hoca” ve 
“türkü çağırmak” fikrinin taşra ile bağlılığını ispatlayan tanıklardan biri... Şöyle 
ki Nasreddin Hoca; bu fıkralarda sadece türküyü söyleyen/çağıran kişi sıfatında 
nitelenmiş olmuyor; bu işi yaparken dağların etrafında, bağlar arasında dolaşa-
rak da şehirli muhayyilesinde türkü çağırmanın âdeta taşraya ve kırsal alanlara 
ait bir olgu olduğu düşüncesinin ipucunu veriyor. Ve “türkü söylemek/türkü 
çağırmak” deyimleri arasında, eski ve yeni söylem biçimine dair izlere raslanıyor 
[“Çağırmak” fiili, P. N. Boratav’ın kitabındaki 261 numaralı fıkrada da “ses çı-
karmak” anlamında görülüyor”. ..O/ mahalde yeri patırdadıverüp ve sıçan gibi 
çağurup bu kerre karı uyanup...” [Boratav, Age, s. 159-160]. “Türkü” deyimi ile 
“türkü çağırmak/söylemek” fiillerinin, iki fıkra arasında görülen en önemli ortak 
noktası ise, bizce “feryâd etmek” fiilinin zıddı bir anlam taşıması... Bu fıkralara 
göre “türkü” deyimini; “keyifle, dertsiz, tasasız bir edâ ile söylenen veya mırıl-
danılan ezgi/ezgiler” olarak tanımlamak mümkün görülüyor [bkz. P. N. Boratav, 
Age, s.199, 213]. Ayrıca geniş bilgi için bkz. Süleyman Şenel, “Pertev Naili Bo-
ratav’ın Nasreddin Hoca Kitabında Yer Alan Fıkralardaki Musikiye Dair Terim ve 
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Deyimler Üzerine Düşünceler”, Nasreddin Hoca Kitabı, İstanbul, Temmuz 2005, 
Kitabevi, s.279-333.

 13- M. Sabri Koz, Agm, s. 252. Sabri Koz, bu hususta şu notu düşer: 
“Bunlar arasında Arnavut, Urum (Rum), “Sırp, Hırvat, Voynık, Latin, Bulgar ve 
Boşnak”, Çerkez, Ermeni, Nogay Tatarı, Mısır Fellahları dikkat çeker”.

 14- Türkünün yörelerarası ağız araştırmalarında ortaya çıkan anlam ve 
algılayış farklılıklarına verilebilecek pek çok örnek varsa da, en çarpıcı olanların-
dan biri, merhum ihsan Ozanoğlu’nun, usta malı ve/veya hazırlanmadan ibda’ 
edilen 6+5=11 veya 5+5=10 heceli ve 24 tarz teganni edilebilen [ezgi ile oku-
nabilen] koşma çeşitlerinden birisi olarak tanımlaması ve eski âşık fasıllarında 
seslendirildiğini söylemesidir. Ozanoğlu’na göre koşma; bir halk edebiyatı mah-
sulüdür. Ve bu görüş, bir kısım 17, 18 ve 19. yüzyıl cönk ve mecmualarında 
rastlanan edebi metinlerle de kısmen örtüşmektedir [Geniş bilgi için bkz. ihsan 
Ozanoğlu, Âşık Edebiyatı, Kastamonu, 1940, Kastamonu Halkevi Yayını: 7, Şen-
kıral Matbaası, s. 22-28; i. Ozanoğlu, HAGEM Arşivi, B.N. 75.0039; M. Sabri Koz, 
“Sermet Çifter Kütüphanesi’ndeki Cönkler: l-Derviş Cöngü”, 4. Kat. Yapı Kredi 
Sermet Çifter Araştırma Kütüphanesi Bülteni, S. 1, Nisan-Mayıs-Haziran 2001, 
s. 18-23; M. Sabri Koz, “Sermet Çifter Kütüphanesi’ndeki Cönkler: ll-Türküler, 
Şarkılar ve Âşık Deyişleriyle Bir İstanbul Cöngü”, 4. Kat. Yapı Kredi Sermet Çifter 
Araştırma Kütüphanesi Bülteni, S. 3, Ekim-Kasım-Aralık 2001, s. 16-22; M. Sabri 
Koz, “Sermet Çifter Kütüphanesi’ndeki Cönkler: lll - 19. Yüzyılın ilk Yarısından 
Kalma iki Cönk”, 4. Kat. Yapı Kredi Sermet Çifter Araştırma Kütüphanesi Bülte-
ni, S. 4, Ocak-Şubat-Mart 2002, s. 10-16; M. Sabri Koz, “Sermet Çifter Kütüpha-
nesi’ndeki Cönkler: lV-18. Yüzyıldan iki Cönk”, 4. Kat. Yapı Kredi Sermet Çifter 
Araştırma Kütüphanesi Bülteni, S. 5, Nisan-Mayıs-Haziran 2002, s. 22-18; M. 
Sabri Koz, “Sermet Çifter Kütüphanesi’ndeki Cönkler: lX-”19. Yüzyıl Ortaların-
dan Küçük Bir Cönk”, 4. Kat. Yapı Kredi Sermet Çifter Araştırma Kütüphanesi 
Bülteni, [S. 10], Temmuz-Ağustos-Eylül, 2003, s. 24-28; M. Sabri Koz, “Sermet 
Çifter Kütüphanesi’ndeki Cönkler: V-19. Yüzyıldan Bir Âşık Cöngü”, 4. Kat. Yapı 
Kredi Sermet Çifter Araştırma Kütüphanesi Bülteni, S. 6, Temmuz-Ağustos-Eylül 
2002, s. 10-16; M. Sabri Koz, “Sermet Çifter Kütüphanesi’ndeki Cönkler: Vl-18. 
Yüzyıldan Kalma Bir ‘Güfte’ Cöngü”, 4. Kat. Yapı Kredi Sermet Çifter Araştırma 
Kütüphanesi Bülteni, [S. 7], Ekim-Kasım-Aralık 2002, s. 17-25; M. Sabri Koz, 
“Sermet Çifter Kütüphanesi’ndeki Cönkler: Vll- Parçalanmış Bir Cönk”, 4. Kat. 
Yapı Kredi Sermet Çifter Araştırma Kütüphanesi Bülteni, [S. 8], Ocak-Şubat-
Mart 2003, s. 39-44; M. Sabri Koz, “Sermet Çifter Kütüphanesi’ndeki Cönkler: 
Vlll-”Geçen” Yüzyıldan Bir Cönk”, 4. Kat. Yapı Kredi Sermet Çifter Araştırma 
Kütüphanesi Bülteni, [S. 9], Nisan-Mayıs-Haziran, 2003, s. 32-37; M. Sabri Koz, 
“Yazma Kaynaklardan Derlemeler lV. “18. ve 19. Yüzyıldan Türküler”, Kaşgar, 
S. 25, Ocak-Şubat 2002, s. 135-1 55; Behice Köprülü, “Eski istanbul Türküleri”, 
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Türk Folklor Araştırmaları, No.140, Mart 1961, C.6. s. 2346; Murat [Uraz], Halk 
Edebiyatı/Şiir ve Dil Örnekleri, istanbul, 1939, Semih Lûtfi: Sühulet Kütüphanesi, 
s. 212-275, vd...

 Bunun yanında, tespitlerimize göre; Anadolu halk ağzında “türkü” ta-
birinin kullanımı büyük ölçüde ezgilerinden çok güfteleri ile ilgilidir. Ancak, bu 
tabire eklenen fiil, adeta ezginin varlığına işaret etmektedir: “Yakım/yakım yak-
mak”, “diş/diş okumak”, “beyit/beyit söylemek”, “türkü/türkü yakmak”, “mâni/
mâni atmak”, “deyiş/deyiş demek”, “koşma/koşma koşmak”, vd. gibi... Nitekim 
Anadolu’nun çeşitli yörelerinde yaptığımız derlemelerde pek çok kez, bir kay-
nak kişiden, özellikle yaşadığı çevrenin dışına çıkmamış bir kadından, bir türkü 
okumasını ya da bir beyit söylemesini istediğimizde; kaynak kişinin ağzından ço-
ğunlukla ezgisi olmayan bir şiirin dökülmeye başladığını; ancak, “kaide (kayde, 
kayda, gaide, gayda, gada, vb.)”, “hava” gibi ezgiyi hatırlatacak mahallî tâbir-
lerle bir türkü okumasını istediğimizde ise; şiirin bir ezgi ile birlikte söylenmeye 
başladığına şâhit olduk. Güftenin döşendiği ezgi ise, genellikle o yörenin bir 
kalıp ezgisi. Üstelik güfte kaç kıt’a okunursa okunsun, genellikle hep aynı kalıp 
ezgi veya o kalıp ezgiye yakın bir varyant ezgi üzerine söz döşeniyor. Kimi zaman 
halk ağzından yapılan derlemelerde ise, her hangi bir tarzda okunan bir eserin, 
sözle birlikte otomatik olarak yöresel bir kalıp ezgi ile ve güfte+ezgi bütünlüğü 
içerisinde seslendirildiği de söz konusu oluyor. Özel kalıp ezgilere döşenen şiir, 
kimi zaman yöre için kalıplaşmış ve zaman, mekân, olay ve beceriye göre deği-
şikliklere uğratılmış, hatta çoğu zaman yakın çevrede benzerlerini bulabileceği-
miz bir söz kümesi de olabiliyor...

 Halk ağzında, zaman zaman bilinçli ya da bilinçsiz olarak birbirine bağ-
lı tâbirler hâlinde adlandırmaların yapıldığını ya da bu şekilde kayıtların tutul-
duğunu da görüyoruz: Müstezâd Dîvân, Müstâzed Gazel, ibrâhimî Dîvân, vb. 
gibi... Güfte içinde geçen kimi kelimeler de (kişi adı, yer adı, aşîret adı, herhangi 
bir olay, vs.) ezgilere ad olarak kullanılabiliyor. Ve bu tanımlamalar, bize göre 
öncelikle ve doğrudan ezgiyi bağlamıyor; ama hatırlanmak istenen şey ne ise, o 
tarzı anlatan tâbirlerle bütünlük arz eden bir kalıp ezgi ortaya çıkıyor. Bu durum 
sözlü ezgiler için olduğu kadar sözsüz ezgiler için de böyle... Yine sözgelimi 
bir güreş meydanında davul-zurnanın Peşrev/Güreş havası olarak enstrüman-
tal tarzda seslendirdiği Köroğlu, Ceng-i Harbî/Çeng-i Harbî, Cezâyir, Hey Gâ-
ziler gibi eserlerin adlandırılmaları da, toplum hafızasına ve benliğine işlemiş 
bazı olayları -daha ziyade kahramanlık konularını- hatırlatmasına bağlı gibi... 
Nitekim bu eserlerin, yakın veya uzak alanlarda sözlü örneklerine de tesadüf 
edilebiliyor ve kimi zaman bu yaygın ezgilere halk bir isim verme ihtiyacı da 
duymayabiliyor. Kısacası, gerek şiir ve gerekse ezgi için, Anadolu’da özel bir ad 
takma geleneğinin yaygınlığından söz edilemese de; bir yöre içinde yaygın olan 
bir tarzı hatırlatmak üzere kullanılan bir tabirin, ezgi adlarının sonuna bir kalıp 
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gibi kullanıldığını söyleyemiyoruz.

 Kimi ezgilere bağlı olarak Anadolu’nun bazı yörelerinde, birbiri ardına 
ezgilerin seslendirildiğine ve bunların da birbirine bağlanarak kullanılan kimi bir-
leşik kelimelerle adlandırıldıklarına da ender de olsa şahit oluyoruz. Sözgelimi; 
“Köroğlu ve Solağı”, “Osman Paşa ve Yerişmesi”, “Kandilli Kerem ve Zahması”, 
“Tokat Divanı ve Sağması”, “Yalı Havası ve Düzerlemesi”, vs. gibi... Burada kul-
lanılan “solak”, “yerişme”, “zahma”, “sağma”, “düzerleme” gibi tabirler; ço-
ğunlukla ilk ezgilerden bağımsız ezgileri ifâde ediyor. Bu tarz örneklere benzer 
olarak Konya’da: Hicaz Divan ve Koşması, Yenikapı Divanı ve 1. Koşması, ...Di-
van ve 2. Koşması, gibi tanımlamalarla “koşma” kelimesi önceki ezgiye bağla-
narak kullanılıyor ve bir istisna olarak görülebilecek bu tanımlamalar, daha çok 
âşık tarzını ifade ediyor. Geniş bilgi için bkz. Süleyman Şenel, Kastamonu’da 
Âşık Fasılları (Türler, Çeşitler, Çeşitlemeler), İstanbul, Nisan 2009, Kastamonu 
Valiliği, C.1, 2. Baskı, s.220, 221, 222.

 15- M. Sabri Koz, “Comparative Bibliographic Notes on Karamanlidika 
Editions of Turkish Folk Stories”, Cries and Whispers in Karamanlidika Books 
Proceedings of the First International Conference on Karamanlidika Studies 
(Nicosia, 11th-13th September 2008), Edited by Evangelia Balta and Matthias 
Kappler, Harrassowitz Verlag - Wiesbaden, 2010, s. 241-254. [Ermenice Harfli 
Türkçe Baskılı] Hikâye-iÂşık Garib (Türküleri ile Beraber. Türkî lisanından Ter-
cüme), Asitane, 1872, Matbua-i Hovsep Kavafyan, 107 s. [M. Sabri Koz Kitap-
lığı (Fotokopi)]; [Grek Harfli (Karamanlıca)] Türkçe Baskılı. Hikâye-i Âşık Garib 
(Türküleri ile Beraber. Muahhiren Ermeniceden Lisân-ı Rûmîye Bu Defa Tahsis 
[Tashih] ilan basılmıştır), istambol [istanbul], 1872, 44, 2 s. [Söz konusu kitaplar, 
M. Sabri Koz tarafından taranarak şu makaleden aktarılmıştır: Evangelia Balta; 
Karamanlidika. Additions (1584-1900). Bibliographie analytique, Centre d’Etu-
des d’Asie Mineure, Athenes, 1987, xxxi, 158, s.67ve71, no: 53].

 16- M. Sabri Koz; farklı alfabelerle basılan Türkçe hikâye kitapları hakkın-
da bilgi verirken bunların kendi aralarında taşıdığı ortak hususiyetlere de temas 
ediyor ve özellikle onların basım yeri olarak İstanbul’a vurgu yapıyor. Tarihte 
bir kısım tabirlerin ve onlara yüklenen anlamların, yaşanılan sosyal ve kültürel 
çevre ile ilişkisini belirleme amacı taşıyan bu vurgunun odağına ise Türkçe yer-
leştiriliyor. Sayın Koz; ayrıca birbirinin devamı olarak yaşanılan Osmanlı Devleti 
ve Türkiye Cumhuriyeti ile devletlerin demografik yapılarına da vurgu yapıyor. 
Dolayısıyla “türkü” sözcüğünün basılı kaynaklarda birbirini çağrıştıran dönem-
sel anlamlar yüklendiği sonucuna ulaşmak, bu bağlamda kaçınılmaz oluyor. M. 
Sabri Koz şöyle diyor [“Comparative Bibliographic Notes on Karamanlidika Edi-
tions of Turkish Folk Stories”, Age, s. 241-242]:
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 “Türkçenin tarih boyunca birçok alfabeyle yazıldığını unutmamak ge-
rekiyor. Ermeni Harfli Türkçe kitaplar ‘Ermeni’, Karamanlıca kitaplar da ‘Grek’ 
harfleriyle basılmışlardır. Bu kitapların farklı alfabelerle basılmaları şeklî ayrılık-
tan başka bir şey değildir. Çünkü bu eserleri özünde birbirine bağlayan, birbi-
riyle ilişkilendiren birçok husus varsa da asıl derin bağ dillerinin Türkçe, yaşa-
ma alanlarının da Osmanlı Devleti ve Türkiye; basım merkezlerinin de büyük 
ölçüde İstanbul olmasıdır. Bu düşünceyi Venedik, Viyana, Atina, Halep, Beyrut 
gibi merkezleri unutarak ifade etmek doğru olmaz ve bizi yanlış sonuçlara gö-
türür. İstanbul dışındaki merkezlerin ürettiği kitapların muhatapları da büyük 
ölçüde bu coğrafyada bulunuyordu. ‘Tehcir’ ve ‘Mübadele’ gibi zorunlu nüfus 
hareketleri taleplerin merkezlerinde ve tüketimde bir değişikliğe yol açtığı gibi 
ana dilde okuryazarlığın yükselmesi de bu tür yayınların giderek azalmasına ya 
da kullanımdan kalkarak tarihe mal olmasına, arşivlik ve kütüphanelik malze-
me haline gelmelerine sebep olmuştur. Bu yüzden dilleri ve içerikleri yüzünden 
Türkoloji’nin de inceleme alanına giren bu kitaplar tarih, dinler tarihi, edebiyat 
tarihi, folklor, kitap ve matbaacılık tarihi, filoloji ve ağız araştırmalarının çok özel 
ve ihmal edilmemesi gereken kaynaklarındandır”.

 17- Mahmut Ragıp [Gazimihal], halk sanatkârlarının ağzından/sazından 
notaya alınan ve çeşitli kayıt teknikleriyle derlenen anonim karakterli eserlerin 
tümünün “türkü” olarak tanımlanması sürecini şu sözlerle açıklar [Anadolu Tür-
küleri ve Mûsikî istikbâlimiz, İstanbul, 1928, Ma’rifet Matbaası, s. 7]:

 “...Bu tabiri ‘chant populaire’ mukabili kullandık; fakat Almanların kendi 
halk şarkılarına ‘lied’ deyişleri ilh. gibi biz de kendi halk şarkılarımıza umumiyet-
le ‘türkü’ dedik. Anadolu’da ‘şarkı’ adı ma’lum değildir”

 18 -”Peşrev”, “Taksim”, “Kâr”, “Saz Semâî”, “Mevlevî Ayini” gibi başlık-
lar, çoğunlukla Klasik Türk Musikisi çevrelerince “form” olarak tanımlanmıştır. 
Yakın dönemin kimi musikişinasları arasında ise “forma” ve “tür” tanımlamaları-
na rastlanmaktadır. Bu husus, Türk Musikisine mensup müzikbilimcilerin, henüz 
yeterince tartışmadıkları bir form bilgisi ve terminoloji sorunudur.

 19- Dr. Suphi Zühtü Ezgi’nin “...Halkmusikisi başlığından şehir, kasaba 
ve köylerde münevver kısmın haricindeki umum halkın kullanmakta olduğu mu-
siki anlaşılmalıdır; bu iki kısım arasında aynı bir musikinin tekâmül derecelerinin 
farkı vardır; biri ötekinin gayrı değildir” sözleri de bu düşünceyi ve dönemin ic-
raatlarını yansıtmaktadır [Suphi Ezgi, Nazari Ameli Türk Musikisi, C. III, İstanbul, 
(193?/yty), İstanbul Konservatuvarı Neşriyatı, Bankalar Basımevi, s. 305].

 İstanbul Belediye Konservatuvarı’nın Beşiktaş/Çırağan’da bulunan “Türk 
Musikisi” şubesinde öğrenci iken [1980/1981; “Türk Musikisi Nazariyatı” der-
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simizin hocası İsmail Hakkı Özkan’ın, defterlerimize şifahî olarak yazdırdığı şu 
notlarda, Dr. Suphi Ezgi’nin görüşlerinin bir benzeri olarak kaydedilmeye değer. 
Merhum İsmail Hakkı Özkan Bey’in -biraz da merhum Halil Bedi Yönetken’in 
katkıları ile Klasik Türk Musikisi camiasının “türkü” konusundaki yaklaşımlarının 
bir uzantısı sayılabilecek olan tanımı şöyledir:

 “Türkü: Büyük şehirler dışında köy, kasaba vs. gibi yerleşim yerlerinde 
halkın ‘bağlama’, ‘divan sazı’, ‘cura’, ‘davul’, ‘darbuka’, ‘kaval’, ‘zurna’, ‘ke-
mençe’, ‘kabak kemâne’ vs. gibi musiki aletleriyle söylediği, kendine has yöresel 
özelliklere sahip olan sözlü musiki türüdür. Usulleri itibariyle 2 zamanlıdan baş-
layarak 10 zamanlıya kadar değişik özellikleri olan usuller kullanılmıştır. Ayrıca 
her türkü kökeni bakımından yöresel özellikler gösterir. Formaları itibariyle çok 
muhteliftir. Gerçekte folklor musikisi konuları içerisine giren bu mevzu’ oldukça 
derin ve geniş bir konudur. Şehirli bestecilerin türküleri taklîden yaptıkları eser-
lere de türkü dendiği oluyorsa da, bunlar folklorik açıdan hiçbir değer taşımaz-
lar. Gerçek türküler anonimdir. Sözleri halk edebiyatından alınmadır”.

 20- Türkülere edebiyat+musiki müşterekliğinden yaklaşılmasını zorunlu 
kılan en önemli tanıklar; gerçekte kütüphane ve arşivlerimizde ilgilisini bekleyen 
tarihî yazılı/matbu belgeler, ağızdan derlenmiş sözlü+musikili kaynaklar ve bu-
gün de canlılığını koruyan musikili kültür varlığıdır.

 21- Bu karşıtlığın, bir yönüyle Sünni-Alevî/Bektaşi karşılığını ifade ettiği 
de düşünülebilir. Çünkü dönemi içinde; özellikle toplum belleğinde âşık tarzı 
musiki çağrışımlarının şekillenmesinde, Alevî-Bektaşi inancına dayalı sanatçıları-
mızın ve âşıklarımızın büyük etkisi olmuş; özellikle de âşık musikisi muhiti olarak 
daha çok Orta Anadolu ve kısmen Doğu Anadolu Alevi yaşantısına dayalı musiki 
çevreleri tanınmaya başlanmıştır.

 22- Gerek halk ağzında ve gerekse profesyonel musikişinaslar arasında 
güfte ve melodi arasındaki ayırımı ifade etmek için “hava” ve “kâide” deyimleri 
(kayde, kayda, gayde, gada, gade, vs. olarak da telaffuz edilir) daha çok kulla-
nılmaktadır. Bu iki tabir dışında, geniş Anadolu coğrafyasında rastlanan: “ayak”, 
“sâz”, “makam”, “gezinti”, “nağme”, “elhân”, “usul”, “zahma/zahme/sağma” 
“perde”, vb. tabirler de çoğunlukla sözsüz ezgi yapılarını karşılar.

23- Bu hususta şu makalemize bakılmasını öneririz: Süleyman Şenel, “Türk Halk 
Musikisinde Uzun Hava Tanımları ve Bu Tanımlar Etrafında Ortaya Çıkan Prob-
lemler”, IV. Milletlerarası Türk Halk Kültürü Kongresi Bildirisi, Ankara: 1992. 
Kültür Bakanlığı HAGEM Yayınları:166, s. 287-309.

 24- Mansur Kaymak, “Türkü değil, Kürtü diyenlere ne diyeceğiz”, Halk 
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Müziği Eserleri Sempozyumu (17-18 Eylül 2005) [Bildiriler], MESAM, İstanbul, 
2005, s. 32-46.

 25- Bu konuda birbirine benzeyen çok sayıda makaleye rastlansa da, 
Prof. Dr. Cemal Kurnaz’ın şu açıklamaları, bize edebi yönden çok iddialı, form 
bilgisi yönünden de anlamsız geliyor [“Fuzuli’yi bilir misiniz?”, Türk Yurdu, Ocak 
2010, S.269, s.27]:

 “Türkü, müzik terimi olarak halk müziğindeki bir beste formunun adıdır.
O, aynı zamanda bir edebiyat terimi olarak halk şiirinde bir nazım şeklini anlatır. 
Türkü, bu bağlamda, temelinde mani ve koşma gibi dörtlük nazım birimi olduğu 
halde “bent” ve “nakarat” bölümlerindeki mısra sayılarının , -başta ezgi olmak 
üzere çeşitli etkenlerle azalıp çoğalmasıyla çeşitlenen, “gayr-ı muayyen” bir na-
zım şeklidir. Türkü formundaki bestelerin sözleri (güfteleri), her zaman türkü 
nazım şeklinde olmaz. Mani, katarlarının veya koşmalarının da türkü formunda 
bestelendiği örnekler çoktur. Türkünün müzik ve edebiyat terimi olarak net ta-
nımı yapılmış değildir. ‘Halk şiirinde şekil yoktur, tür vardır; bunu da belirleyen 
ezgidir’ şeklindeki yaygın görüş, edebiyatın ve müziğin alanlarını net olarak ayır-
maya engel olmaktadır. Türk halk müziği ve halk edebiyatı araştırmacılarının, 
türkü terimini, kendi malzemelerine dayalı olarak tanımlamaları beklenir.”
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Türkülerin Birleştirici Gücü Bağlamında Türk
Halklarının Entegrasyonu Ve Türkçenin Gelişimi

Elmira MEMMEDOVA * 
1

 Türküler sınır ve zaman tanımayan bir kültür ürünü olarak halkları ve 
bütün insanları birbirine bağlamaktadır. Genellikle söz ve ses sanatının karışı-
mından oluşan türkülerle insanoğlu kendi dilek ve düşüncelerini ifade etmekle 
birlikte diğer kişilerin de zevk ve gönlünü okşamıştır. Bazen farklı dil taşıyıcıları 
tarafından anlamı bile bilinmese insanın ruhunun derinliklerine hitap eden tür-
küler, aynı zamanda o dilin yayılmasında bir rol oynamaktadır. Eurovision Şarkı 
Yarışmalarında genel olarak ingilizcenin kullanımı aynı zamanda bu dilin daha 
da yaygınlaşmasını ve birleştirici gücünü göstermektedir.

 Bu doğrultuda Türkçenin bir dünya dili olmasına giden yolda türkü ve 
şarkılar genel kitleye hitap ettiği için Türk Dünyası insanları arasında daha çok 
bağ yaratmakta ve Türkçenin yayılmasında, ortak Türkçenin oluşumunda dü-
zenlenen sempozyum, kongre ve panellerden daha büyük rol oynamaktadır. 
Genellikle Sovyetler döneminde dini, dili, tarihi, milli değerleri unutturulmaya 
çalışılan ve ağır baskı altında yaşayan Azerbaycan Türkleri bir kurşunlama ve 
sürgün dönemi yaşasalar da, sesle bazı şeyleri dile getiremeseler de, içlerinde 
Nuru Paşa’nın başçılığıyla Bakü’yü kurtarmaya gelen Türk askerlerinin söyledik-
leri türküleri okumuş ve yine o günlerin geleceğine inanmışlardır.

 Azerbaycan’ın ünlü şarkıcısı Zeyneb Hanlarova’nın Türkiye’de konserler 
vermesi sınırlandırılmış Türk birliğini ihya etmiş, aynı zamanda Azerbaycan’da 
da her zaman Türk şarkıcılarının eserlerinin çok büyük sevgiyle dinlenilmesi sınır-
larla birbirinden ayrılmış iki kardeş halk arasında manevi birliğe hizmet etmiştir.

* Azerbaycan Milli Bilimler Akademisi, Şarkiyat Enstitüsü, Türk Filolojisi Bölümü, mamedovaelmira4@gmail.com
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 Sovyetlerin yasak ve baskılarını türküler delip geçmiştir. B a ğ ı m s ı z l ı k 
döneminden sonra ise Azerbaycanlı ve Türkiyeli şarkıcıların her iki ülkede verdik-
leri konserler ve bu konserlerden birinde Azerbaycan Türkü Günel’in Türkiye’ye 
taşınması, şimdiki internet ortamında ise artık kasetlere bile ihtiyaç kalmadan 
birçok sosyal paylaşım sitelerinde Sibirya’dan Avrupa’ya kadar birçok Türk halk-
larının türkülerinin paylaşımı ve sevilerek dinlenilmesi birlik ve beraberlik doğrul-
tusunda çok büyük güç gibi dikkat çekmektedir. Bu açıdan türküler, milli birliğe 
hizmet eden olgu gibi büyük öneme sahiptir.

 Giriş
 Türküler geçmişi günümüze taşıyan, tarihi çağdaşla, eskiyi yeniyle birleş-
tiren kültür mirası olmakla birlikte insanların ruh ve gönül dünyalarını da birbiri-
ne bağlamaktadır. Ezgi ve sözlerin karışımından oluşan türküler hem melodilerle 
hem de kelimelerle insan ruhuna hitap etmekte, aynı zamanda bir ulusun kimliği 
hakkında bilgiler aktarmaktadır. Bu bağlantıda geçmişle gelecek arasında bir or-
ganik bağ ve hem zaman hem de mekan açısından iletişim kurmaktadır. “Türkü 
de, her şeyden önce tamamıyla yerel özelliklerin birleştiği bir kültür unsurudur 
ve bütün bir ulusun sesini ifade eder. Bütün milletlerde ya da kültürlerde tür-
külerin (halk şarkısının) en yüksek düzeydeki işlevi ait olduğu ulusun ortak ruhu 
olmasıdır”. (Bölücek, 2008: 2) Bu tezden hareketle türkülerin ne kadar yöresel 
olsa da bütün ulusun kültürünü ve tarihini taşıyan güzel sanat örneği olduğu-
na inanabiliriz. Hem de yalnız Türkiye Türklerinin değil, bütün Türk dünyasının 
ortak ruhunu ifade eden birçok türküler vardır. Ayrıca Türkiye’de bilinen birçok 
türkülerin Azerbaycan’ın da kültür hazinesine dâhil olduğu bellidir. Özellikle de 
Doğu Anadolu yöresine ait birçok türküler bu bakımdan dikkat çekmektedir. 
“Bahçalara Geldi Bahar”, “Baba Bugün Dağda Duman Yeri Var”, “Ay Sallanıp 
Geden Yar”, “Ay Gız Kimin Gızısan”, “Ay Doğar Sini Sini”, “A Kızım Sana Potin 
Alayım Mı”, “Ay Dağlar Sende Gözüm Var”, “Evleri Var Hane Hane” gibi türküler 
azacık değişikliklerle her iki ülkede bilinmektedir. Sonuncu türkünün sözlerinde 
varyant farkı da gözükmemekte ve Gence, Şeki, Şirvan şehirlerinin isimleri geç-
mektedir:

 Ay Dağlar Sende Gözüm Var
 Ay Mende Derde Dözüm Var
 Haber Verin Yar Gelsin
 Ay Yüreğimde Sözüm Var

 Gel Bize Gel Bize Gel
 Gurbanam O Kaş Göze Yar
 
 AySu Gelir Arhanağa
 Ay Dolanır Çarhanaya
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 Menden Öz Yarim Küsüp
 Ay Bilmirem Harhanağa

 Gel Bize Gel Bize Gel
 Gurbanam 0 Kaş Göze Yar

 Ay Men Aşıgem Gence Vay
 Ay Şeki Şirvan Gence Vay

 Yar Yardan Ayrılsa Da
 Ay Mehebbet Ölünce Yar

 Gel Bize Gel Bize Gel
 Gurbanam 0 Kaş Göze Yar

 Karslı İbrahim Yıldırım’ın Arşivinden alınan bu türkü Azerbaycan’da ol-
duğu kadar Türkiye’de de sevilerek okunmaktadır.

 Böylece, türkülerin birleştirici gücü sayesinde SSCB döneminde sınırlar 
halkları birbirinden ayırdığı zaman bile birliktelik sağlanmış, canlar ayrı olsa da 
şiir ve şarkılarla gönül ve ruhlar birleşmiştir. SSCB’nin çöküşünden hemen sonra 
ise daha sıkı bağlar kurulmaya başlanmış ve XX. yüzyılın başlarında Turancı ide-
ologların başlattıkları işler uzun bir aradan sonra yeniden gündeme gelmiştir. 
Yeniden buluşan Türk halkları iletişim dilinde zorluk çektiklerini anlamışlar ve 
ortak bir Türkçe yolunda çalışmalar yapılmaya başlanmıştır. Türk dili genellikle 
ortak bir iletişim dili olarak kabul edilmiş ve Türkiye devleti dil politikasını bu 
yönde yürütmeye çalışmıştır. Dil birliğinin sağlanmasında diğer kültür ürünleri 
gibi türkülere de yer verilmiştir.

 Bu bağlantıda ortak Türkçenin gelişmesinde türküler özel bir işleve sa-
hiptir. Belli olduğu üzere SSCB döneminde dil taşıyıcıları olan insanlar, sınırları 
geçemeseler de halkın hafızasında yer alan türküler bu birliği sağlayabilmiştir. 
Azerbaycanlı aydınların yasak ve baskı ortamında bile türküler aracılığıyla nos-
talji yaşadıkları ve Türklük sevgisini ifade ettikleri bellidir. Yazar Anar’ın “Otel 
Odası” eserinde de KGB yönetiminden gizli olarak kendi evlerinde Türkiye rad-
yolarını açıp son haberleri ve türküleri dinlemeleri betimlenmektedir.
 
 “Axşamlar Əsgər Kərimə anasının mixəyi reqlan paltosunun biçimini xatır-
ladan T-6 radio cihazıyla Türkiyəni tutar, son xəbərlərə, bəzən də bitib-tükənməyən 
uzun havalara qulaq asardı. Bəzən bu uzun havaları lağa da qoyardı. «Mən Türkiyəyə 
gələndə radioyla bir uzun hava eşitdim, iki il İstanbulda təhsil aldım, geri dönəndə hələ 
də o havanı oxuyub qurtarmamışdılar».
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 Kərim diqqət eləmişdi ki, atası Türkiyəyə qulaq asıb radionu keçirəndə həmişə dal-
ğanı dəyişir, əqrəbi Bakının ya Moskvanın üstünə qoyur. Evlərinə qohum-qonşu gələrdi, 
ümumən gəlib-gedən çox olardı və 37-ci ildə tutulub sürgün edilmiş atası hər kəsdən şü-
bhələnər, evə gələn hər adamın çuğul, yonca olacağını düşünərdi.”
 
 Bu alıntı bir edebi eserden olsa da tarihi gerçekleri yansıtmaktadır. Böyle 
zor şartlarda, Rusların din, dil ve diğer kültür unsurlarını unutturma çabası içinde 
direnen insanlar birlik ve beraberliklerini ortaya koymuş oldular. Eserin kahramanı 
Kerim bağımsızlık döneminden sonra İstanbul’a geldiğinde çocukluğundan beri 
babasının gizlice dinlediği “Yemen Türküsü”nü duyduğunda o yıllara geri döner: 
“Gəminin reproduktorundan Kərimin çox sevdiyi köhnə bir türk mahnısı sələnirdi.

 Burası Muştur
 Yolu yokuştur
 Geden gelmiyor,
 Acep ne iştir.
 Bura Yemendir
 Çölü çemendir
 Gedenler gelmez
 Acep nedendir?
 
 Əsrin əvvəllərində Yəməndə əsgərlik çəkib çox vaxt geri dönməyən mehmetcik-
lərin, onların yolunu gözələyənlərin həsrəti çökmüşdü bu mahnıya.” 
 
 Böylece türküler vasıtasıyla birey hem bilinç hem de bilinçaltı düzeyde 
kendi kültürünün kökleriyle teması sürdürebilmektedirler. (Bölücek, 2008: 3)

 70 senelik bir dönemi dikkate almasak Türk halkları arasında iletişim her 
zaman olmuş ve türküler de çeşitli yollarla yayılmış ve bilinmiştir. Bekki'ye göre, 
türkülerin çok geniş coğrafi alanlara yayılmasının çeşitli sebepleri vardır. Bunların 
başında Âşıklık geleneği gelir. Diyar diyar dolaşarak hem usta malı Şiirler söyleyen, 
hem de kendi eserlerini okuyan âşıklar, çeşitli yerlerde değişik âşıklarla karşılaşıp, 
atışmalarda bulunarak şiirlerini geliştirmeye çalışırlar. Böylelikle mensup oldukları 
bölgelerin türkülerini de kendi eserleriyle birlikte değişik yörelere taşımış olurlar 
(Bekki, 2004, s. 36). Bölücek ise türkülerin yayılmasını ticaret kervanları, askerler 
ve göçlerle de genişletmektedir: "Yurdun her yerinde ticaret kervanları ile dolaşan-
lar birçok şeyleri taşıdıkları gibi türküleri de taşırlardı. Bu kervanlara katılan ama-
tör ses sanatçıları yanında özellikle saz şairleri türkülerin yayılmasını sağlarlardı. 
Türkülerin yayılmasında önemli bir topluluk da askerlerdi. Yurdun her köşesinde 
toplanan gençler askerlik görevleri için sınırlar koşarken kendi bölgelerinin türkü-
lerini de gittiklere yerlere ve başka yerlerden gelmiş olan arkadaşlarına öğretmiş 
olurlardı. Ayrıca orada öğrendiklerini başka yerlerin türkülerini kendi bölgelerine 
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taşımış olurlardı. Ayrıca yeni fetihler dolayısıyla yeni göçler yapılır, böylece geniş 
halk yığınları ile türküler de göç ederlerdi. Bu göçler yalnız türküleri değil, daha 
pek çok halk kültürünü de birlikte götürür, gittikleri yerlerin sanat ve kültürü ile 
kaynaştırır, kendileri de onlardan etkilenirdi. Yüzyıllar boyunca bu küçük büyük 
toplulukların önce büyük merkezlere taşıdıkları türküleri, başkaları daha küçük 
merkezlere, köylere dek götürürlerdi. Bu nedenlerle Van'da söylenen bir türküyü 
tuna boylarında da dinlemek şaşılası bir olay sayılmaz. Son zamanlarda radyo, te-
levizyon, gramofon, teyp gibi teknik ve ileri araçlar yayılmayı ileri götürmüşlerdir. 
Bir türkü en kısa süre içinde yurdun en uzak yerlerine, dağda koyunlarını otlatan 
çobana varıncaya dek yayılmaktadır (Bölücek, 2008: 14-15)."

 Çağdaş dönemde internet bağlantısı ve veri aktarımları, "ağ paylaşmaları" 
çağında ise türküler, daha büyük insan kitlesine ulaştırılmakta ve daha hızlı yayıl-
maktadır. Sibirya'dan Balkan'a kadar bütün Türk halklarının türkülerini net orta-
mında bulmak ve yaymak mümkündür. Son dönemde Altay'dan Akdeniz'e birçok 
Türk halklarının türkü ve şarkılarının yayılması bunun net örneğidir.

 1. Çağdaş Dönemde Dillerin Genişlenmesi-Yayılması Politikaları ve Türkçe
 Bilindiği üzere çağdaş dönemde ingilizce bütün dünyada kullanılan bir dil 
durumuna gelmiş, diğer dünya dilleri üzerinde hâkimiyetini kurmuştur. Tabii ki 
bugünkü egemenliğin temelinde İngilizlerin birçok kıtalarda bir zamanlar sömür-
ge siyaseti uygulamaları ve Amerika'da da göçler sonucunda hâkim dilin İngilizce 
olmasıdır. Özellikle de sanal ortamda İngilizcenin diğer dillerden üstünlüğü or-
tadadır.2 Tabii ki bu durumda diğer diller de kendi varlıklarını koruma ve yayma 
çabası içindeler. Özellikle de Almanca ve Fransızcanın bu yönde gelişmesiyle bağlı 
politikalar uygulanmaktadır.

 SSCB döneminde Rusça da geniş bir yayılmış dil olarak dikkat çekse de 
XX. yüzyılın büyük imparatorluklarından birinin çökmesiyle bu anlamda gerileme-
ler olmuş, özellikle de Birliğinin mühim bir kısmını oluşturan Türk halkları kendi 
dillerini geliştirmiş veya Rusça yerine ortak iletişim dili olarak Türkçeyi tercih et-
mişler. Tabii ki Türkiye devletinin de dil siyaseti bu yöndedir. Türkçeyi geliştirmek, 
yaymak, eğitim ve bilim dili yapmak amacıyla çeşitli politikalar uygulanmaktadır. 
Türkiye'nin 1980 yılından itibaren dışa açılması ile birlikte değişen dünya şartları 

2- Dil savaşları son yıllarda sanal ortamda sürmektedir. Günümüz araştırmaları İnternette yayınlanan bilgilerin büyük bir 
bölümünün İngilizce olduğunu göstermektedir. İngilizce'nin İnternette baskın dil olması bazı ülkelerde diğer dillere karşı 
büyük bir haksızlık olarak görülmekte, özellikle Fransa, İspanya ve Almanya'da bu duruma şiddetle karşı çıkılmaktadır. 
Diğer taraftan araştırmalar İnternet kullananların çoğunluğu İngilizce'yi tercih ettiğini ortaya çıkarmaktadır. UNESCO 'nun 
'İletişim ve Dünya Bilgi Raporu'na göre, dünyamızda İnternet kullanıcılarının % 58 i İngilizce'yi tercih etmektedir. Bunu % 
8,7 ile İspanyolca, % 8,6 ile Almanca, °%7,9 ile Japonca ve % 3,7 ile Fransızca kullananlar izlemektedir. Bu durum Web 
sayfaları üzerinde yapılan araştırmalarda iyice netleşmekte, Web sayfalarını tarayanların % 81i İngilizce,% 4ü Almanca,% 
2'si Japonca ve Fransızca, % 17 İspanyolca kullanmaktadır. Geriye kalan dillerin toplamı ise % 8 düzeyinde kalmaktadır 
(UNESCO, 2009, Bjeljac-Babic, Roland, Breton, 2000).Bu rakamlar İngilizce'nin İnternette öncelikli, üstün ve baskın 
olduğunu göstermektedir. (Prof. Dr. Firdevs GÜNEŞ/ A.Ü.Eğitim Bilimleri Fakültesi http://www. turkceciler. com/turk_dili/
dil-savaslarindaki-gelismeler-turkcemiz.html)
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içinde Türk dilinin yabancılara öğretilmesi zaruri bir ihtiyaç haline gelmiştir. Sov-
yetler Birliği'nin dağılması ve Soğuk Savaşın sona ermesi sonucu, Orta Asya Türk 
Cumhuriyetleri başta olmak üzere, diğer Akraba Topluluklarla kültürel işbirliği 
çalışmaları başlatıldı. Türk Cumhuriyetlerinden 1993 yılından itibaren "Büyük Öğ-
renci Projesi" olarak bilinen bir çalışma başlatılarak Türkiye'de on bin öğrencinin 
yüksek öğrenim görmesi plânlanmış, ilk yıl yedi bin civarında öğrenci getirilmiştir. 
Türkiye'nin Türk Cumhuriyetleri, Türk ve Akraba Toplulukları için geleceğe dönük 
en ciddî teşebbüsü olarak adlandırılabilecek olan bu proje çerçevesinde şimdiye 
kadar 21857 burs kullandırılmış ne yazık ki bunlardan bir kısmı başarısız olmuş 
ve ülkelerine geri dönmüştür ( Özkan,2004:423/424 ). Türkiye, son yıllarda pek 
çok ekonomik kriz yaşamasına rağmen, Büyük Öğrenci Projesini büyük bir hassa-
siyetle yürütmeye devam etmiştir. (YÜCE. İletişim Ve Dil: Yöntemler, Avrupa Dil 
Portföyü Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi. Journal of Language and Lingu-
istic Studies, Vo 1.1, No.1, April 2005 http://www.jlls.org/Issues/Volume1/No.1 /
sefayuce.pdf - 18.08.2011)

 Bu büyük projeyle birlikte 1984 yılından Ankara Üniversitesi'nde kurulan 
TÖMER'in daha sonra diğer üniversitelerde de açılması ve daha sonra yurtdışın-
da faaliyete başlaması Türkçenin eğitimi ve öğretimi yolunda büyük adımlardan 
oldu. Avrupa dillerinin öğretim yöntemleri TÖMER tarafından Türkçeye de uygu-
landı.

 Türkçeyi bir dünya diline dönüştürmek ve ortak Türkçe olarak yayılma-
sını sağlamak aracılığıyla verilen derslerde türkülere de yer ayrılmakta, kasetler 
dinletilmekte ve mezun törenlerinde türküler söylenilmektedir. Yani yabancı dil 
öğretiminde "yabancı dili konuşan milletin kültür ve gelenekleri hakkında az çok 
fikir sahibi olmak" (Yüce, 2005:3) amacıyla Türk halkının kültürel varlığı da öğren-
cilere benimsetildi. Kaydedelim ki, Azerbaycan'da TÖMER faaliyet göstermektedir 
ve Türkçenin bu ülkede öğreniminde büyük katkı sağlamaktadır. Özellikle de daha 
büyük yaş gruplarına hitap ettiği için TÖMER'in verdiği Türkçe derslerinden okul 
ve üniversite öğrencileri dışında kalan yaşlı grup da faydalanmaktadır. Belirtelim 
ki, 2008 senesinde Bakü TÖMER'den mezun olduğumda biz de "Zeytin Yağlı" ve 
"Ben seni sevduğumi..." türkülerini koroda okumuşuz.

 Türkçenin çeşitli alanlara yayılmasında ve gelişmesinde ayrı ayrı ülkelerde 
okul ve üniversitelerin de açılması büyük önem arz ettiği için şu mesele de devletin 
eğitim politikasına dahildir.

 Tabii ki bu kadar geniş coğrafyaya yayılması dil politikasında yeni istika-
metler belirlemiştir. Bunlardan biri olarak olimpiyatların düzenlenmesi ve en iyile-
rin seçilerek ödüllendirilmesi de Türkçeyi öğrenmede bir teşvik rolünü oynamakla 
birlikte, ülkeyi daha yakından tanıma ve daha derin "kat"larına vakıf olma imkânı 
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sağlamaktadır. Bildiri konumuzla daha sık ilişkisi olduğu için bu konu üzerinde 
detaylı şekilde duracağız.

 2. Türkülerin ve Türkçenin Yayılmasında Türkçe Olimpiyatlarının Rolü
 Son dönemlerde Türkçe Olimpiyatların düzenlenmesi sayesinde hem Türk-
çenin gelişmesi ve yayılması sağlanmış hem de Türk kültürünün geniş alanlarda 
dünya çapında tanınmasına çalışılmıştır. Özellikle yurtdışında faaliyet gösteren, 
daha doğrusu Türkçe eğitim veren okul ve üniversitelerin öğrencileri arasından 
yarışmaya katılanlar bu dilin ne kadar yayıldığını ve dünya insanları tarafından ko-
laylıkla öğrenebilindiğini göstermektedir. 2003 yılından bu yana dokuz kez Olim-
piyat düzenlenmiş ve birincisinde 17 ülkeden yarışmacı katılmışsa giderek bu sayı 
artmış3  (24, 41, 83, 100, 110, 115, 120, 130) ve artık dünyanın birçok ülkesi her 
sene Türkiye'de birleşme çabasına girmiştir.

 Bu olimpiyatlar yalnız dille bağlı bilgilerin değil, Türk kültürü ve tarihiyle 
ilişkili birçok meselelere ne kadar vakıf olmanın sergilendiği bir yarışmadır. Böy-
lece hem dil, hem de yazınsal metinler, özellikle de şiirler, aynı zamanda türkü 
ve şarkılar öğrenilmekte ve başarıyla sergilenmektedir. Yüce Mevlana'nın dediği 
gibi "her ne olursan ol, yine gel" düşüncesiyle dünyanın çeşitli ülkelerinden gelen 
yarışmacılar Türkçe konuşmakta ve Türk dilinde türküler, şarkılar, şiirler seslendir-
mekteler.

 Türkçe olimpiyatlarında çeşitli milletlerin dilinden seslenen türküler, Türk-
çenin ne kadar yayıldığı ve geliştiğini ispatlayan olgulardandır. Bu yarışmalardan 
en sonuncusu 2011 yılında düzenlenen olimpiyat, Yunus Emre'nin "Gelin tanış 
olalım, işi kolay kılalım" sloganı altında yapılmıştır. Böylece 130 ülkeden Türkiye'ye 
gelerek yarışmaya katılan farklı kültürlerin insanları Türklük bağı altında birleş-
mişlerdir. "Artık ne "dünyanın dört bir yanı" ifadesi ütopik ne de "Adriyatik'ten Çin 
Seddi'ne" hayalleri ulaşılmaz. Çünkü uzakların yakın olduğunu gördük, duyduk, 
bildik. Farklı kültürlerin aynı dili konuştuğuna şahit olduk. işte bu kaynaşma kül-
türel farklılıkların ne büyük zenginlik olduğunu da gösterdi bizlere.Olimpiyat ço-
cuklarının vesilesiyle farklı kültürleri sadece Türkiye tanımıyor. Onlar da bu coğraf-
yada dünyayla tanışıyor. Geleceğin dünyasının mimarı olacak bu çocuklar, bütün 
önyargılara, ırkçılığa, ötekileştirmeye meydan okuyacak gibi duruyor. Dillerindeki 
barış, sevgi ve hoşgörüyü yüreklerine de nakşetmiş görünüyorlar. (Ayşe Tosun. 

3- 1. Uluslararası Türkçe Olimpiyatları'na 17 ülkeden 62 öğrenci,
 2. Uluslararası Türkçe Olimpiyatları'na 24 ülkeden 120 öğrenci,
 3. Uluslararası Türkçe Olimpiyatları'na 41 ülkeden 250 öğrenci,
 4. Uluslararası Türkçe Olimpiyatları'na 83 ülkeden 350 öğrenci,
 5. Uluslararası Türkçe Olimpiyatları'na 100 ülkeden 500 öğrenci,
 6. Uluslararası Türkçe Olimpiyatları'na 110 ülkeden 550 öğrenci,
 7. Uluslararası Türkçe Olimpiyatları'na 115 ülkeden 600 öğrenci,
 8. Uluslararası Türkçe Olimpiyatları'na 120 ülkeden 750 öğrenci,
 9. Uluslararası Türkçe Olimpiyatları'na 130 ülkeden 1000 öğrenci.
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Sakın Senegalliye çorba Tatar'a su ikram etmeyin!!! "http://www.turkceolimpiyat-
lari.org/index.php? konu = haber&id = 1 25471-13.08.201 1) Görüldüğü üzere 
türkü ve şarkılarla dünyanın her köşesinden gelmiş insanları birleştirmek mümkün 
olmuştur. Sanatçı Kubat'ın söylediği "Türkülerimizi dünyada bizden daha iyi tanı-
tıyorlar" düşüncesi de bu birlik ve tanıtım hakkında doğru bir kanıdır.

 Bütün bu olgular göstermektedir ki, Türkçe olimpiyatları Türkçenin bir 
dünya dili olması yolunda başarıyla işlerini sürdürmektedir. Burada çeşitli ülke-
lerden gelen öğrenciler ve hatta öğretmenler için bir "yarışma festivali" düzenlen-
mektedir. Yabancı Dil Türkçe yarışmaları ve Ana Dil Türkçe yarışmaları olarak genel 
başlık altında yapılan yarışmalar şöyle tasnif edilmiş durumdadır: Konuşma, Yaz-
ma, Dil Bilgisi, Şarkı, Şiir, Ses, Okuma, Genel Kültür, Sunum, Özel Beceriler, Resim, 
Halk Oyunları, Deneme Yarışması-1 (Türkiye dışında okuyan yabancı üniversite 
öğrencileri), Deneme Yarışması-2 (Türkiye'de okuyan yabancı üniversite öğrencile-
ri), Ülke Tanıtım Stantları, Kompozisyon (Ana Dili Türkçe Olanlar için), Şiir (Ana Dili 
Türkçe Olanlar için), Genel Kültür (Ana Dili Türkçe Olanlar için). Bu yarışmalardan 
sonuncusunda birçok türküler ifa edilmiştir. Örnek olarak Bangladeşli Anika Naim 
"Zeytinyağlı", Norveçli öğrenci "Halkalı Şeker", Türkmenistanlı Şirin Zeynetdinova 
"Bitlis'te Beş Minare", Azerbaycanlı Qafar Şamilov "Zahidem" ve "Sevda Olmasaydı" 
türkülerini okumuşlar. Tabii ki, bu türküler yurtdışından katılan öğrencilerin Türk-
çeye ne kadar vakıf olduklarını göstermektedir. Böylece Moldovalı bir öğretmenin 
kendi çapında yarışma düzenlemesi artık uluslar arası düzeyde Türkçenin geliş-
mesine büyük katkı sağlamış ve halklar arasında entegrasyon süreci başlatılmıştır. 
Görüldüğü üzere hem bilimsel hem de sanatsal özellikleri olan bu yarışmalarda 
hedef, Türkçenin dünyaya yayılması ve bir dünya diline dönüşmesini sağlamaktır.

 3. Türkülerle Bağlı Web Sayfaların Türk Halklarının Entegrasyonunda 
ve Türkçenin Gelişmesinde Rolü
 XXI. yüzyılda Türk halkları arasında entegrasyon süreci daha hızla ve yo-
ğun bir şekilde devam ettirilmektedir. Türk Dünyası devlet politikaları bu yönde 
olduğu gibi bu istikamette çalışan aydınların, müzisyen ve bilim adamlarının da 
rolü büyüktür. Ama bu doğrultuda en büyük kitleye hitap eden web sayfaların, 
sosyal paylaşım sitelerinin önemi oldukça büyüktür. Çünkü internet alanı ülkeler 
arası sınırların yok olduğu, zaman ve mekân kavramlarının kaybolduğu bir iletişim 
sahasıdır ve her kes buradan kolaylıkla istediğine erişebilir. www.turkulerdinle.
net, www.turkuler.com,www.turkucu.net,www.turkudostlari.net gibi sitelerde 
özellikle Türkiye Türklerine has yüzlerle türküye ulaşmak mümkündür. Sosyal pay-
laşım siteleri içerisinde ise www.facebook.com ve www.youtube.com bu açıdan 
seçilmektedir. Burada Türk halklarının ortak kültürü ve diliyle bağlı birçok gruplar 
vardır. Bunlardan birisi de TÜRK DÜNYASI MÜZiKLERi başlıklı gruptur. "Türk Dün-
yasını şarkılarımız ile birleştireceğiz" sloganını Azerbaycan (Türk yurdunu mahnıla-
rımız ilǝ birlǝşdirǝcǝyik), Kazak (Türik jurtını jırlarımızben birlestiremiz) , Kırgız (Tü-
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rikjurtını ırdarımız menen birleştirebiz), Özbek (Turukyurtini qo'shiqlarimiz bilan 
birlashtiramiz), Tatar (Törek yortını jırlarımız bilan berlaşterimez), Türkmen (Tü-
rükyurdunu aydymlarymyz bilen biz birleşdirjek), Uygur (Türükyurtini naxshilirimiz 
bilen birleshturimiz), Tuva (Türkçurtunu ırlarıvıs-bile büdünleştirer bis) dillerinde 
vererek Türk halkları arasında şarkılar, türküler aracılığıyla bir bütünlük sağlayan 
grup adminleri tarafından yukarıda isimleri geçen Türk halklarının türkü ve şiirle-
rini bir arada sunmakta, böylece bir kaynaşma yapmaktadır. Dikkat etsek, farklı 
Türk dillerinden olan türkü sözlerinin karşılığı Türkiye Türkçesinde verilmekte ve 
böylece ortak iletişim dili olarak dikkat çekmektedir. Aşağıdaki örnek de o siteden 
alınmıştır ve orijinal metnin Türkçesi de verilmiştir:

 Chamanzorga girdim men
 (Çimenliğe girdim ben)
 Gul lolalar deray deb
 (Gül laleler dereyim deyip)
 Gul lolalar bahona
 (Gül laleler bahane)
 Gelsin gelsinyor gelsın
 (Gelsin gelsinyargelsın)
 Yürak intizor gelsin
 (Yürek özlemi gelsin)
 Yıgıtlarning soltanı
 (Yiğitlerin sultanı)
 Sevganim ulyar gelsin
 (Sevdiğim olyar gelsin)

 Diğer böyle bir grup gibi dikkat çeken "Türükçä-Barça Türüklär Üçün Ortaq 
Til" grubunda net ortamında Türk Dilinin Doğu ve Batı lehçeleri arasında karşı-
laştırmalı öğrenim yapılarak ortak dilin oluşturulmasına çalışılmaktadır. Yine de 
temel iletişim dili olarak Türkiye Türkçesi kullanılmaktadır.

 Bütün bu sitelerin daha geniş kitleye, değişik yaş grubunda insanlara hi-
tap etmesiyle birlikte daha çok klipler aracılığıyla ilkelerini gerçekleştirmeye çalış-
tıkları için Türk halklarının dil, kültür açısından birbirini tanıması ve kaynaşması 
doğrultusunda büyük bir misyonu yerine getirmekteler. Çünkü bu sitelerde ve 
sayfalarda ayrı ayrı Türk halklarının lehçelerinde türküler, şarkılar seslendirilmekle 
birlikte, ulusal ve yerel özellikleri, milli giyimleri, müzik araçları, etnografyası, tek 
kelimeyle bütün kültürü göz önüne serilen klipler verilmekle ortaklık ve kaynaş-
ma açısından önem arz etmektedir. Ama ne kadar yaygın olsa da internetten de 
daha yaygın olan iletişim aracı olan televizyonlar vasıtasıyla bu entegrasyon süre-
cinin başlatılması ve yürütülmesi Türk Dünyası birliğine giden yolda çok önemli bir 
adım gibi değerlendirilebilinir.
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 SONUÇ:
 Geçmişten günümüze kültür hazinesinin önemli unsuru olan türküler, 
insanlar arasında bir bağ kurmakta ve Türk halklarının ortaklığını temin 
etmektedir. SSCB'nin çöküşünden sonra Türk Dünyasında başlayan enteg-
rasyon sürecinde türkü ve şarkılar özel bir işleve sahip olmuştur. Türkçe 
Olimpiyatlarında başarıyla yer alan Türk Dünyası öğrencileri bu birliğin birer 
temsilcileridir.
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Kültürel Bellek Mekânı Olarak Türküler

Dr. Veysel ŞAHİN  * 
1

 Evrenin ruhunu kendilik değerleri ile birleştiren türküler, bize geçmişin 
deneyim ve bilgeliklerini sunar. Böylece kişioğlu/Türk milleti, varlığını sese ve 
melodiye dönüştürerek şimdide yaşar. Soylu bir rüyanın örtük ve gizli şifrelerini 
barındıran türküler, kültürel bellek mekânlarımızı kurup oluşturmamızda yar-
dımcı olmasının yanında, kendi olma bilincine ulaşmamıza yardımcı olur.

 Mitik anlamda geçmişin kutsal ve örtük öyküsünü şimdide yaşatan tür-
küler, Türk milletinin varlık alanlarını da kendi diliyle genişletip sınırları aşmasını 
sağlar. Böylece insan da bu büyülü kültürel bellek mekânı sayesinde, zaman ve 
mekânı aşarak bütün insanlığın adına düş kurar. Türkler, mikro kozmik anlamda 
ait olduğu kavmin kolektif bilinçdışı ve bilinçaltının bir aynası olarak kendi top-
raklarının öyküsünü anlattıkça kozmosun mitik öyküsüne yeniden göndergeler-
de bulunur.

 Türk milletinin tarihsel sesi olan türküler, her yakıldığı ve yankılandığı 
yeri içtenlik mekânına dönüştürerek dilimizi, kültürümüzü ve ontolojik olarak 
varlık alanlarımızı genişletir.

 Anahtar Kelimeler: Türkü, Türk, kültürel bellek, varlık alanı, kendilik de-
ğerleri, içtenlik mekânı, tarihsellik.

 Giriş
 Evrenin ruhunu ontolojik anlamda kendi ruhuyla bütünleştiren insan, 
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yaşamak için durmadan kendine ait değerler yaratır. Yaratılan her kendilik de-
ğeri, ait olduğu toplumun bir parçası ve onu kendilik ekseninde tutan koruyucu 
bir güçtür. Bu güç sayesinde insan, dünya üzerinde bir farkındalıklar bütünü 
yaratarak kime ve nereye ait olduğunu kavrar. Bu kavrayış özünde, dünyaya 
köksalmak ve onu anlamlı kılmaktır. Dünyayı anlamlandırmanın en derin feno-
molojisi ise dildir. "Milli kimliğin en önemli belirleyicisi ve en önemli temsilcisi" 
(Buran, 2008: 1 18) olan dil, insanı evrende diğer canlılardan ayıran en önemli 
unsurdur. İnsanı, zamansal ve mekânsal boyuta geçmişten geleceğe taşıyan dil, 
insanın varlık sınırlarını kavramasını sağlayan bir değerler bütünüdür. Bu bütün 
içinde yansımasını bularak kendi içinde oturmasını öğrenen insan, o dilin varlık 
alanını güçlendirmek için yeni atılımlarda bulunur.

 Türk dilinin kendilik değerleri ve varlık alanını en geniş anlamıyla içeren 
ve içselleştiren türkü, masal, destan, halk hikâyesi, mani, ninni ve bilmece, gibi 
edebî türler, Türk milletinin en önemli bellek mekânlarıdır. Bu kültürel bellek 
mekânları, "hem sosyal hem de zaman boyutta birleştirici ve bağlayıcıdır. Ortak 
deneyim, beklenti ve eylem mekânlarında "sembolik anlam dünyası" yaratarak, 
birleştirici ve bağlayıcı gücüyle güven ve dayanak imkânı sağlayarak insanları 
birbirine bağlar." (Assmann, 2001:21).

 Kültürel bellek mekânı, felsefik olarak insan belleğinin dış boyutlarıdır. 
İnsan kültürel bellek mekânları sayesinde, kendi değerlerini geleceğe devreder. 
Nitekim kültürel bellek mekânı, kendi olmanın bir ön koşuludur. Zira hiçbir şey, 
geçmişin oluşması ve geleceğe devredilmesi kadar kolay değildir. Bu açıdan tür-
küler, Türk milletinin geçmiş yaşantıları ve bilgeliklerini, Türkçenin varlık alanı 
içinde geçmişten şimdiye ve şimdiden de gelecek kuşağa taşıyan edebî türdür.

 Evrenin büyülü ve ritmik ruhunu kendi bütünlüğü içinde eriten türküler, 
Türk milletinin varlığı ve varlık alanını da ses ve melodiye dönüştürür. Bu dönü-
şüm kaynağını, Türk milletinin yaratıcı bilinç ve muhayyilesinden alır ve dünya-
ya yeni oturma, katılma alanları açar.Açılan her yeni oturma ve katılma alanı, 
Türk milletinin kültürel zaman kurgusunu, kendi olana yönlendirir ve ona tabi 
olanlar arasında bir duygudaşlık bağı yaratır. Bu büyülü duygudaşlık dünyasına 
girebilmek için, o bellek mekânının değerler düzleminin dilini, yaşam biçimini 
ve kültürel kodlarını iyi bilmek gerekir. Nitekim "insana tarihselliğini kazandıran, 
duyumsatan eriştirici niteliğiyle türküler, ontolojik varlık alanı" (Korkmaz, 2008: 
129) olarak köksel hatırlatmayı kolaylaştırır. Böylece birey ve toplum, kendi öz 
imgelerini kullanarak yalıtıklaşıp, problem yitimine uğramaktan kurtulur. Türkü-
ler bu yönüyle bir anlam ve değer aktarıcıdır. Kişi aktarılan sıcak kendilik değer-
lerini türkülerin içinde sıkıştırılmış bir şekilde bulur ve yitip gitmek kurtulur. Ünlü 
şairimiz Bedri Rahmi Eyüboğlu "Türküler Dolusu" adlı şiirinde türkülerin önemini 
şöyle ifade eder.
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 "Ah bu türküler
 Türkülerimiz
 Ana sütü gibi candan
 Ana sütü gibi temiz
 Türkülerde tüter dağ dağ, yayla yayla
 Köyümüz, köylümüz, memleketimiz.
 Ah bu türküler, köy türküleri
 Dilimizin tuzu biberi
 Memleket ahvalini onlardan sor
 Kitaplarda değil, türkülerde ara
 Yemen'i Öleni, kalanı, gidip gelmeyeni...
 Ben türkülerden aldım haberi.
 Ah bu türküler, köy türküleri
 Mis gibi insan kokar mis gibi toprak"
    (Parlatır, 2003: 114-116)

 Kendi sesini türkülerin sade ve içten anlatımında bulan şair, yaşamın 
kutsal ve geleneksel aktarımlarını dilin büyülü dünyasında yeniden keşfeder. 
Zira türküler, ana sütü gibi temiz, sıcak ve besleyici, buram buram tarih ve mem-
leket kokar. Eyüboğlu da aklın yüce ve büyülü yaratımı olan türküleri, taşıyıcı bir 
içtenlik mekânı ele alarak memleketin tarihsel bir vesikası olarak değerlendirir.

 Mitik anlamda geçmişin kutsal ve örtük öyküsünü şimdide yaşatan tür-
küler, Türk milletinin varlık alanlarını da kendi diliyle genişletip sınırları aşmasına 
katkıda bulunur. insan da bu zengin kurucu kültürel bellek mekânı sayesinde, 
zaman ve mekânı aşarak bütün insanlığın adına düş kurar.

 Mikro kozmik anlamda ait olduğu kavmin kolektif bilinçdışı ve bilinçal-
tının aynası olan türküler, kendi topraklarının öyküsünü anlattıkça kozmosun 
-insanın- mitik öyküsüne yeniden göndergelerde bulunur.

 Bellek mekânı olarak türküler, savaş, ayrılık, hüzün, aşk, gelenek ve gö-
renekleri simgelerin gizli diliyle bize sunar. Nitekim her türkü, bir yaşanılmışlığın 
ve deneyimin sonucu ortaya çıkar. Örneğin Nesimi'ye ait olan "Barıştan Yana" 
adlı türkü, savaşın yıkıcılığını kendi dili ve imge dünyasıyla bütün dünyaya hay-
kırır.
 Yaşayan insanlar el ele verip
 Türküler söylesin barıştan yana
 Dünya cennetinden çiçekler derip
 Türküler söylesin barıştan yana
    Uluslar anlaşsın savaş olmasın
    İnsanlar yürekten yaralı olmasın
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    Sözlükte savaştan eser kalmasın
    Türküler söylesin barıştan yana"
      Alptekin-Sakaoğlu, 2006: 229)

 Savaşın, insan bilincinde oluşturduğu tahribat, açtığı yara, bütün dün-
yanın karanlık ve yaşanmaz bir yere dönüşmesine sebep olduğu gibi, mutlu-
lukların da ötelenmesine neden olur. Yaratıcı ve evrensel bir atılımla savaşın 
dili ve yıkıcılığını insan bilincinde yok etmeye çalışan Nesimi, dünyanın bir çiçek 
bahçesine dönmesini ister. Barıştan yana türkülerin okunduğu bir dünyada, yeni 
nesillerin, barış türküleri söyleyerek geleceğe koşmasını arzular. Bunu da kendi 
varlık alanı olan türkülerinin içinde eritmek, evrensel anlamda bütün dünyanın 
düşünü görmektir. Gelecek kuşaklara, el ele yaşamanın, ne kadar önemli oldu-
ğunu belirten "Barıştan Yana" adlı türkü, dünyada savaş dili yerine mutlaka ama 
mutlaka barışın dilinin kullanılmasını gerektiğini belirtir. Bu bağlamda türküler 
bize, barış ve insan sevgisini salık verir.

 Ait olduğu halkın, tinsel varlığını içinde taşıyan türküler, o halkın kül-
türel ve tarihsel kodlarını da içinde barındırır. Bu açıdan türküler, bir anlam 
aktarıcı, taşıyıcı ve kurucudur. Aşık Veysel'in; "Kara Toprak" adlı türküsü, ataların 
dünyaya bakışı ve dünya yaşantısını ele alışı açısından önemlidir.

 "Dost dost diye nicesine sarıldım
 Benim sadık yârim kara topraktır
 Beyhude dolandım boşa yoruldum
 Benim sadık yârim kara topraktır.
    Nice güzellere bağlandım kaldım
    Ne bir vefa gördüm ne fayda buldum
    Her türlü isteğim kara topraktan aldım
    Benim sadık yârim kara topraktır."
       (Alptekin, 2004: 246)

 Bir kültürel bellek mekânı olarak "Kara Toprak" türküsü, milletin ve in-
sanlığın toprakla olan ilişkisinin mitik bir öyküsüdür. Bu öykü, deneyimlenme 
yolu ile öğrenilmiş olup, kendisini okuyan herkese insan-toprak ilişkisini açımlar. 
Fenomojik açıdan toprak, insanın kendisi, dünyadaki yüzüdür. Aşık Veysel de 
toprağı, evrensel anlamda kişinin yegâne dostu olarak görür. Nitekim arketipsel 
açıdan toprak, anne rahmi, "anima" (Fordham, 2004: 67-68), doğurucu, besle-
yici ve kuşatıcıdır. Bütün anlatılarda ülkü değerleri temsil eden toprak, "kara" sı-
fatıyla metaforik bir bellek mekânına dönüşür. Türküde de dünya ve toprak, bir 
dost, anlam taşıyıcı bir unsur olarak anlamlandırılır. "Sarılmak, sadık, dost, bağ-
lanmak, fayda, yar"; gibi açar ibareler, toprak ananın, insan zihninde çağırışım 
değeri en belirgin olan özellikleridir. insanın, doğumdan ölüme kadar fiziksel 
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ve tinsel açıdan oturma yeri olan toprak, kültürel bellek mekânı olan türkülerde 
emek, saygı ve sevgi ile anılır. Daha sonraki kuşaklarca da bu yönde anılması 
telkin edilir. Bu yönüyle "Kara Toprak" ile insanın kaderi evrensel anlamda bütün 
insanlığın öyküsünü anlatılır. Zira yaşamın sonluluğu, insanın toprak ile kurduğu 
ilişkiyi bir emek ve saygı bağlamında ele alınması gerektiği belirtilir. "Kara Top-
rak" adlı türküde de dönüştürücü güç olarak ele alınan toprak, bizi kendimize 
davet eden en önemli değerler bütünüdür.

 Türküler, çağın ruhunu geçmişin bilgelikleriyle birleştiren, zengin bir an-
latıma sahiptir. Geçmişin bilgelikle dolu sırlarını ataların sembolik söylemi ile 
günümüze taşıyan türküler, bize kendimiz olma ve kendilik değerlerimize sahip 
çıkmayı öğütler. Toplumsal anlamda bizi yitip gitmek ve ötekileşmekten koruyan 
türküler, yaşanan toplumsal çöküşleri de belleğinde barındırır. Bireysel ölümleri, 
toplumsal tinde canlı tutan türküler, ait olduğu dilin ve toplumun hafızasıdır. 
Kaya, "Türk milleti zaferden zafere koşarken yahut imkânsızlıkları yüzünden ya-
şanılan mağlubiyetler sırasında duygularını, heyecanlarını coşkularını türkülerle 
dile getirir." (Kaya,1999: 181) diyerek toplumsal hafızanın mekânı olan türküle-
rin işlevselliğini vurgular. Ünlü "Yemen Türküsü" de dönemimde yaşanan tarihsel 
olayı toplumsal hafızada canlı tutar. Nitekim türkü/ler, her zaman bize uyanık 
kalmayı ve ataların geçmişte yaşadıklarını aktarır. Bir göndergeler bütünü olarak 
"Yemen Türküsü" de savaşa gidenlerle ve geride kalanların acılarını, sürekli tarih-
sel belleğimizde canlı tutar.

 "Havada bulutyok bu ne dumandır
 Mahlede ölümyok bu ne şivandır
 Şu Yemen elleri ne deyamandır
   Adı Yemen'dirgülü çemendir
   Giden gelmiyor acep nedendir"
        (Kaya,1999: 182)

 Toplumsal anlamda Türk halkının yaşam bildirisi olan "Yemen Türküsü", 
tarihsel bir anıt gibi Türk tarihi içinde acı ve hüznüyle yerini alır. Kendi ölüm ve 
acılarını unutarak başka bir milletin yardımına koşan Türk halkı, askeri "Yemen 
Türküsü" her dile gelişinde o simgesel yolculuğa tekrar çıkar. Kendi sınırlarına 
binlerce kilometre uzak olan Yemen'e ulaşmak ve oradaki insanları savunmak 
için büyük bir mücadelenin içine giren Türk askeri, bu türküyle tekrardan anı-
lır. Zira yalnız anılarımızı değil, içimizde taşıdığımız bütün atılımcı ruhu da bu 
türküyle Yemen'in sınırlarına katarız. Türkü bu yönüyle tarihsel göndermelerde 
bulunarak Türk milletinin bilinçaltında yatan sembolleri de açığa vurur. Kültürel 
bellek mekânı olan türküler, insana tarihselliğini duyumsatan, ontolojik bir var-
laşma alanıdır. Bu alan, her anımsamada kendini biraz daha canlı kılar. Böylece 
toplum, kendi dili, geleneği ve yaşam biçimini yeniden oluşturur.
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 Yaşamın sonluluğunu dilin sonsuzluğu ile kucaklayan türküler, ölümlü 
insanı da toplumsal belleğe taşıyarak onu ebedî kılar. Özellikle metin içinde ge-
çen mahlaslar ve türkünün adına yakıldığı kişiler, zaman ve mekânda ölümsüz-
leşerek milletin bilinci ve belleğinde sonsuza dek yaşar. Karacaoğlan, Gevherî, 
Ercişli Emrah, Aşık Ömer, Ruhsatî, Aşık Diyarî, Neşet Ertaş, Muharrem Ertaş, Aşık 
Mahsunî Şerif, Aşık Veysel, Ozan Arif Hacı Taştan vb. gibi türkü dostları, saz 
ve nağmenin her teline dokunuşunda kendilerini ölümsüzleştirir. Örneğin Kara-
caoğlan (1606,1636-1686) yılları arasında yaşamasına rağmen yazdığı, yaktığı 
türküler onu kültürel bellek mekânlarımızdan silinmekten kurtarır. Eserlerinde 
hiçbir sanat endişesi taşımayan Karacaoğlan'ın, hayatı türkülerinde bütün yön-
leriyle yer alır. Zira türkü yakmak, âşık olmayı, aşık olmak ise yanmayı, yanıp 
dünyanın rüyasını görüp onun sesi olmayı gerektirir.

 "Karacaoğlan eğmelerin
 Gönül sevmez değmelerin,
 İlikleşmiş düğmelerin
 Çözer Elif Elif deyi."
   (Alptekin, Sakaoğlu, 2006: 61)

 Karacaoğlan'ın sesinde evrenin saklı bilgelikleri ve erdemi, onu dinleyen 
herkes tarafından bir kendilik değerine dönüştürülür. Yaşamın kutsal öyküsünü, 
kendi iç yangınıyla bütünleştiren Karacaoğlan, gönül kapısını tek tek, bir bir 
ehli hakikate açar. Her iliklenmiş düğme, bireyin kemale erişmesinde bir eşiktir. 
Eşikler ise "Elif" açar ibaresi ile açılır. Nitekim "Elif" simgesi "Mutlak Ben"in yani 
Allah'ın kendisidir. Ancak aşık ile maşuk bu iklimde "Elif' ile bütünleşerek varlığını 
ruhsal anlamda tamlığa ulaştırır.

 Kültürel bellek mekânı olarak simgelerin diliyle "köken örnekler" (Lings, 
2003: 12) hakkında bilgi veren türküler, dünyadaki yitik tamlığı da hatırlatır. Ev-
renin taşıyıcı ve aktarıcı bilinci olan insan, içinde taşıdığı köken örneklerinin yar-
dımıyla bir başkasına dön(üş)mek-öteki olmaktan kurtulur. Yaşamın sıradanlığı 
içinde "bölünen insan bilinci" (Jung,1999:97), kültürel bellek mekânı olan türkü-
ler vasıtasıyla tamlığa ulaşarak bölünmekten kurtulur. Böylece bireyin varoluşsal 
atılımları, toplumsal varoluşa dönüşür. Bu dönüşümle toplum, mimetik bellek-
lerinin "temel ontolojik güvenliğini" (Laing,1993:41) sağlar ve kendi benliğini 
tanır, tanıdıkça da ataların ruhunu keşfeder. Atalar kültünün bilinci ve ruhunu 
keşfettikçe de içinde taşıdığı içtenlik değerleri ve imgeleriyle yüz yüze gelir.

 Kültürel ve tarihsel boyutlarıyla simgesel kodlar dizgesi olan türküler, bir 
içtenlikler bütünüdür. Türkülerdeki içtenlik imgeleri, aşk, sevgi, ayrılık, ölüm, yi-
ğitlik, cömertlik, yardımseverliğe dönüştükçe, yerelden evrensele genişleyen bir 
perspektifle bütün insanlığı kucaklar. Bu bağlamda türküler, bireyin dünya üze-
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rindeki varoluş serüvenini derin bir anlatımla ele alır. Aşk, sevgi ve ayrılık ise bu 
uzun süreçte duyguların en derin acısı, türkülerin en yanık olanıdır. Erzurumlu 
Emrah'a ait "Ela gözlerini sevdiğim dilber" adlı türkü buna güzel bir örnek teşkil 
eder.
 "Ela gözlerini sevdiğim dilber
 Sen benim derdimden deva bilmezsin
 Sen nasıl tabipsin, yoktur ilacın
 Yürekte yaramı sarabilmezsin.
    (Köprülü, 2004: 639)

 İçtenlik değerleri ve imgelerini sade bir dil ile ortaya koyan türkü, aşkın 
yakıcılığını, sevgilinin ateşten ela gözlerinde bulur. Çünkü göz, gönül kalesine 
açılan en derin ve önemli kapıdır. Sevgili, aşığı ela gözleriyle kendi kalp kalesine 
alır ve orda kendisine tutsak eder. Âşık, göz ile sevdiği dilber arasında böylece 
iletişim kurar. Ancak sevgili kendisine umarsızca bağlı olan kişiye yüz vermez. 
Âşık ile maşuk arasındaki bu hazin durum, hasta ile doktor arasındaki ilişki ile 
özdeşleştirilir. Doktor, hastanın tedavisini yapan onu sağlığına kavuşturan kişi-
dir. Ancak âşık, sevgilisinin aşk acısına deva bulmak yerine onun aşk ateşini iyice 
arttırır. Halk edebiyatında psikolojik ve sosyolojik boyutlarıyla derin bir şekilde 
ele alınan aşk ile sevgili ilişkisi, ela gözlü dilberin kimliğinde yeniden dile geti-
rilerek, âşık olan ve bu aşktan yanan kişilerin sözcüsü haline gelir. Zira türkü 
yakmak, onu yakan için, yaktığı şeye dönüşüp onda yanmayı gerektirir. Türküler, 
bu yönüyle en iyi aşk/sevgi, ayrılık, savaş vb gibi öyküleri içinde barındırır. Ken-
disinden önce yaşanmış aşkların acısını büyülü ve ritmik sesle içlerinde duyan 
dinleyici ya da günümüz âşıkları, yalın ve simgesel anlatımıyla aşk ve onun mer-
halelerini yeniden okuyarak anlamlandırır.

 Anonim dünyanın büyülü ve güzel ürünleri olan türküler, fenomonolojik 
açıdan insanın dünya üzerinde kurduğu, oluşturduğu ilişkiler ağını ele alır. Tür-
kü, taşıdığı birincil anlamının dışında bir üst anlatım olarak bireyin ve ataların 
dünya üzerindeki atılımlarını, rüya, hayal ve dönüşümlerini içerir. Her türkü fark-
lı bir kimliğe sahiptir. Müstakil olarak ele aldığında ise kendi içinde bir öyküsü 
olduğu ortaya çıkar. Bu bağlamda bütün insanlığın şarkısını yeryüzüne fısılda-
yan türküler, bireysel varoluşun da bir gerekliliğidir.

 Bireyin, dünya üzerindeki yolculuğunu anlatan "Yüce Dağ Başında Yanar 
Bir Işık" adlı türkü, bireyin- kahramanın bireyselleşme sürecinde yaşadıklarını 
bilincimize kazır.

 "Yüce dağ başında yanar bir ışık
 Düşmüşüm derdine olmuşum âşık
 Ağ buğday benizli zülfü dolaşık
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 "Dividim kalemim yazarım
 Böyle bir yavrunun derdi var bende
 Yar bende oy bende
 Ana ben gidiyom sen hemen ağla
 Yar ağla dön ağla"
     (Özbek, 1975: 256-257)

 Bireyin, dünya üzerinde serüvenini kendi içtenlik imgeleriyle ortaya ko-
yan türkü, dünyayı bir oturma yeri haline getiren insanın bu süreçte yaşadıkları-
nı içerir. Genel bağlamda "ben", "sen" ve "aşk" ibareleri üzerine kurulan türküde 
oluşturulan üçgen arzu, özne yani "ben"in, "aşk" nesnesi vasıtasıyla "sen" (do-
layım) de erimesine neden olur. "Ben", türkünün yönlendirici gücüdür (Girard, 
2001: 82-83). Atılım ve yönelişler, "ben"den "sana" doğru akarak aşağıdaki daimi 
türkü üçgenini oluşturur. Aşağıdaki daimi türkü üçgeni, evrensel anlamda dün-
ya yolcuğuna devam eden insanın yatay ve dikey boyutlarıyla ontolojik sınırlarını 
gösterir.

Ben (Özne)

Sen (Dolayımcı) Aşk (Nesne)

 Türküde özne, konumundaki "ben", dolayımcısı olan "sen"de bütünleş-
tikçe aşk yani nesne, derin bir yapıya dönüşür. Zira bütün yolculuklar, evrensel 
anlamda yüce dağ başı olarak adlandırılan dünyada, bir ışık- bilgilenme süreci- 
bir yansımadır. Bu yolculukta düşmek, kaçınılmaz olarak insanın başına gelecek 
olandır. Türküde özne konumundaki "kahramanın hayatı, gerçek bireyselliğin 
somutlanışı olmaktan çok bireyselliğin, doğumun habercisidir." (Harkheimer, 
2008: 147) İnsanın bireysel doğumunun habercisi olan dünyaya sürçme ve bu 
sürçme sonrasında cennet bahçesinden kovulup "Mutlak Ben" de kayboluşu, aşk 
acısını derinleştirir. Simgesel anlamda sevgilinin yani "sen"in, aşkla bizleşmesi, 
yârin buğday renkli yüzünde mübarekleştirilir. Buğday, emek, ekmek ve kutsal 
olanı simgeler. Sevgilinin yüzünün buğday kutsalına benzetilmesi, ona saygı ve 
sevgi gösterilmesi gerektiği vurgular. Bu süreçte buğday renkli kutsal (sevgili) 
yüz, aşk arzusuyla divit ve kalemin ucunda metinleştikçe dünya yolcuğu kahra-
man veya özne açısından trajikleşir. Bu yönüyle türküler, yatay boyutuyla halin, 
yani şimdinin yaşanan görüntüleri, dikey boyutuyla ise zamanla değişmeyen 
ezeli hakikatlerin kendisidir. Türkülerin dilinde sese dönüşen bu ezeli hakikat, 
bütün yakın ve uzak geçmişin gelecekteki tohumu haline gelerek varlık ile özü 
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arasında bir bağ kurar.

 Sonuç olarak "hayatın sürekliliği içinde bir yığın değişmeye rağmen da-
imi kalan yanımızı ifade eden" (Tanpınar, 2000: 329) türküler, evrenin kurucu 
bilinci olan insanın öyküsünü mitik bir enerji ile geçmişten şimdiye, şimdiden 
geleceğe taşıyarak yaşanılmışlıkları bir deneyimler belleğine dönüştürür. Her 
deneyimsel öğreti, evrene ruhu sinen insan için bir simgesel dönüşümdür. Bu 
dönüşümde birey ve toplum, ontolojik anlamda kendini sonsuza kadar varlaştı-
rarak soylu bir canlı haline gelir.

 Kültürel bellek mekânı olarak "mitolojik dönemden günümüze uzanan 
uzun ince bir çizgide Türklerin sosyal, siyasî ve kültürel hayatının her safhasında 
ve sayfasında yer alan." (Yakıcı, 2007: 13) türküler, atalar kültü ve dili olarak milli 
bilincin uyanık kalmasını sağladığı gibi ait olduğu topluluğun zaman ve mekân 
içindeki yaratıcı dönüşümlerini bir ayna gibi yansıtır. Aşık Veysel'in de dediği 
gibi,
 "Kim okurdu kim yazardı
 Bu düğümü kim çözerdi
 Koyun kurt ile gezerdi
 Fikir başka başka olmasa"
   (Güzelliğin On Para Etmez, Alptekin, 2004: 151)

 Fikir ve yaşamların taşıyıcı gücü olan ve "bizi adeta, kendi dar kabuğu-
muzdan taşıran, bir zevk ve heyecanla büyüleyen" (Güney, 1956: 13) türküler, 
insanlığın evrensel anlamda ülkü değerlerini aşk, sevgi, hüzün, ayrılık, barış ve 
mertlik gibi izlekler etrafında "ben"den sana, "sen"den "bize" dönüştürür. Böylece 
evrenin kutsal mitik öyküsünü, Türkçenin varlık alanı içinde yeniden anlamlı hale 
getirir. Türk milletinin kökene ilişkin öykülerini, davranış ve düşüncelerini, za-
man ve mekânın döngüsel darlığından kurtaran türküler, yalıtıklaşan değerleri 
ve psişik tıkanma süreçlerini aşıp kendilik ekseninde yeniden kurdukça evrensel 
serüvenini tamamlar. Kurt ile koyunun bir arada gezmesi, ontolojik anlamda 
yaşaması, dünyayı insanlık adına anlamlandıran bir milletin, zıtlıkların bir bütün 
olarak nasıl varlaştığını göstermesi açısından da önemlidir. Bu açıdan türküler, 
kültürel bellek mekânlarını içtenlik imgeleriyle güçlendirerek Türk milletinin bir 
farkındalık bütünü oluşturmasına katkıda bulunur. Bu katkıyla birey ve toplum, 
kendi sesini, varlığını yitip gitmekten kurtarır.

 Türk milletinin evrendeki tarihsel sesi olan türküler, her yakıldığı ve yan-
kılandığı yeri içtenlik mekânına dönüştürerek dilimizi, kültürümüzü ve ontolojik 
olarak varlık alanlarımızı genişletir. Nitekim yatay boyutu ile dış dünyayı, dikey 
boyutu ile ise insan(lığ)ın içsel öyküsünü işleyen türküler, mikro kozmik anlamda 
Türk milletinin, makro kozmik anlamda ise evrenin seslerle örülü sırlarını içerir.
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Türküler Bizim Kültür Kodlarımızdır

Selahattin KUŞÇU 1

"Yalnız insandır ki bu dünyada
Sesini söze, sözünü sözcüğe,

Sözcükleri sözlüğe, sözlüğü yazıya.
Yazıyı resme, resmi musikiye,

Musikiyi notaya, notayı sanata,
Sanatı savaşa ve savaşı sanata dönüştürebilir."

Bozkurt GÜVENÇ2

  
"Övgünün en hayırlısı iyilerin ağzından gelendir."

BEYDABA

 Türkülerimiz, vefalı dudaklardan dökülen birer var oluş öyküsü olup, ru-
humuzun iç ahengini dışarıya aksettirirler. Türkücü ise bir mûsîkardır ve sevdiğine 
türkü yakar... Bunun için de, zamanın imbiğinden süzülüp günümüze kadar dil-
den dile dolaşarak gelen türkülerimiz, aynı zamanda birer bilgelik öğüdü taşırlar.

 Peki, nasıl anlamalıyız türkülerimizi?... "Bilim, düşünsel bir etkinliktir." der 
Celal Yıldırım. G. Sartori'ye göre "Bilimsel bilgi; kavramsal düşünme üzerine oluş-
turulmuş soyut (ma 'kulat: Akledilen) bir bilme türüdür".

 Bunun için de Düşünsel Donanımlara ihtiyaç duyulur.

1- Araştırmacı Yazar
2- İnsan ve Kültür, s. 319
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 Dil bir ifade aracıdır. Edebiyat ise söylenemeyecek olanı Edebîyle, yani Ter-
ki Edep'siz söylemektir. (S.Kuşçu), "Bir edebî eseri yorumlarken de; Tinsel anlamı 
yakalamak için Alegorik yoğunluk üzerinden Gerçek anlamın dışına çıkmak gere-
kir."3  der.

 Schiller ise; "Gerçeğin dışına çıkmaya cesaret edemeyen, asla hakikati elde 
tutamayacaktır." Demiştir.4 İşte bu sebeple; "Hakikatten daha eski bir şey yoktur."5  
İbnü'l-Cevzi ise, "Bu dünyadaki her Hakikat onu var kılan bir ilahi Hakikate merbut-
tur/bağlıdır" der.

 O halde, ilahi Hakikatler her milletin kendi kültür değerlerinin öznelle-
ri üzerinden somutlaştırılarak dile getirilir ve bu öznel ifadeler nesnelleriyle yer 
değiştirdiğinde ise - yani soyutlaştırıldığında ise - hepimiz aynı şeyi anlarız. Zira; 
"Güneş altında değişen bir şey yoktur." Bu duruma sebep, kutsal olana saygı ve 
mahremiyet duygusudur.

 "Biliyoruz ki, duygu dilden zengindir. Lâkin, her hissettiğimizi dile getirip

3- 5anat, F.Fargo, s. 232
4- Estetik Üzerine, s. 44
5- Descartes, Metafizik Düşünceler, s. 130
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söyleyemeyiz. Şükür ki öyle... Yoksa, mahremiyet duygusu kalkardı ortadan."6

 Şemsî'nin dediği gibi;
 Âşıkın çok derdi amma sırrı izhar eylemez
 Söylenmesi terk-i edep çünkü destur olmadan.

 Ama yine de, her şeye rağmen söylemek ister isek, işte o zaman Karacaoğ-
lan'ın dediği gibi;

 "Ala gözlerini sevdiğim dilber
 Sana bir sözüm var diyemiyorum
 Bilmem deli miyim, mecnun gezerim
 Sırrını yâd ellere veremiyorum" der, edebiyat ve sanata başvururuz. Zira 
Edebiyat söylenemeyecek olanı "terk-i edep'siz" söylemektir. Sanat ise 'gerçeği söy-
lemek için 'yalan' söylemektir; ama 'doğru yalan' söylemektir.

 Aynen 'Sanat bir yalandır' diyen Picasso'ya, ingo F. Walter'in de; 'Böyle 
yalan söylemek de zor sanattır!... ' demesi gibi.

 Fuzuli ise, Rind ile Zahid'de;
 İster 'hakikat ehli' olsun, ister 'mecaz ehli' olsun herkes bir dille sana 'sır' 
söyler, demektedir.

 Mecaz Ehli:
 Kömürhan Köprüsü Harput 'a bakar
 Kör olası Fırat ocaklar yıkar!
 Ölem ölem, nasıl gülem? Oy, oyy...

 La Petite Mort (Fr.): 'Küçük ölüm'; Benliğin orgazmik kaybını ifade eder. 
Burada ayrılığın acısı ortadan kalkar. Yalnız 'ben' birleşik 'biz' de kayıp olur.7

 Hakikat Ehli:
 'Tabi olmak peygambere lazımdır. ' (Nekre/SentetikYargı)
 'Peygambere tabi olmak lazımdır. ' (Ma'rife/Analitik Yargı)

 Maksat sunu söylemektir: 'Tabi olmak peygambere lazımdır'" cümlesi o 
zamanın Türkçesine göre bile doğru değildir!

 Bu cümlede 'tabi olmak' sözü 'peygambere' kelimesinden sonraya alındı-
ğında anlam gayet açık bir şekilde/(Analitik) ortaya çıkar, fakat bu cümle ne dün 
ne de bu gün için kesinlikle yukarıdaki şekilde yazılır, yazılırsa yanlış olur, kastedi-

6- Selahattin Kuşçu, Mor Şiirler, önsöz
7- İ. Yalom, Bağışlanan Terapi, 141
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len değil, onun tersi bir anlam anlaşılır!8

 'Hakikat', gerçeğin sırları, 'Mecaz' ise sözün zenginliğidir.9

 Örneğin:
 Mecaz Ehli:
 Söyletmeyin beni anam yaram derindir
 Ölem ölem,yaram derindir
 Nasıl gülem oy, oy, oyy...

 Eğer söyleyecek olsa idi:
 Bahçede yeşil çınar/boyun boyuma uyar
 Ben seni gizli sevdim/demedim âlem duyar
 Nanay, nanay/Kendi malımsan nanay, derdi sanırım.

 Hakikat Ehli:
 'Gönlüne âşıkların hû diyerek hikmet dolar.' (Nekre/sentetikYargı)
 'Âşıkların gönlüne hû diyerek hikmet dolar' (Ma'rife/Analitik Yargı)
 Ne zaman bir 'Elif' çeksem, hemen arkasından 'Nun' halkası düşüyor. Yani, 
'AN' oluyor. 'AN' 'Hû' karşılığıdır." 10

 Her Solukta bir AN eksiliyor ömrümden!'11

 "İki nefes arası, bir soluktur (l) yaşamak
 yaşam-ölüm arası, bir soluktur (2) yaşamak
 farkında olmasakda, birsolukturyaşamak." 12

 (1) Prâna: 'Soluk' demektir ve (Hint) sayısal değeri 5'tir. Hindu Felsefesinde 
ise insan varlığının dirimsel işlevlerini yönettiği 5 soluktan biridir. Diğerleri ise; 
Parajna, Pavana, Apana ve Vâyudur. Zeka ve bilgelikle özdeşleştirilen/(Parajna) 
'ustalıklı soluma' için de kullanıldığını belirtelim.13

 (2) Boriasve Hyperboriaslar:
 Hyperboriaslar uzak kuzeyde; kuzey rüzgârlarının ötesinde, Borias'ın nefe-
sini saldığı noktanın ötesinde oturan efsanevi bir halk(3).
 (3) Soğukgünler:
 Berd-iAcûz: 'Kocakarı soğuğu'
 Berd-ül Acûz: Rûmî Şubatın 26'sından itibaren 7 gün şiddetle devam eden 
bir soğuk14

 

8- Prof. Dr. Süleyman Uludağ, Mizânü 'l-Hakk, Katip Çelebi, s. 138-139
9- Şebüsteri, Gülşen-i râz, s. 197
10- Bidil Divanı
11- Sadî-i Şirazi, Gülistan, s. 23
12- Selo can, Mor şiirler, s. 86
13- Georges Ifrah, Hint Simgeler Sözlüğü, VI. Cilt, 128-129
14- F. D. Sözlük, s. 86
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 Berde 'l Acûz/Eyyamı Husûm: 11-18 Mart Günleri (Takvim Yaprağı)
 Borias için ise Necip Fazıl;
 "Beni uykulardan dürtüyor bir el(4)
 Yutan döşeklerden fırla, atla gel
 O bir incecik zar, kabuğunu del"
 Dinle, sesgeliyor tâ Mâveradan!" demektedir.
 (4) itki/drive/zât-ül ibre

 'Mecaz' için, A. Nihat Tarlan, Edebiyat Meseleleri'nde der ki; "Bir kelimeyi 
hakikî mânâsı yerinde kullanmazsak, mecaz yapmış oluruz. O kelimenin hakikî 
mânâsı ile mecâzî mânâsı arasında benzerlik alâkası var ise İstiare yapılmış olur. O 
kelimenin hakiki mânâsı ile mecâzî mânâsı arasında benzerlik alâkasından başka 
bir alâka mevcut ise Mecaz-ı Mürsel (ikame)yapılmış olur."15 

 'Zaman öldürmek' güçlü bir metafordur, der; Robin Sharma, Ferrarisini 
Satan Bilge'de.

 Kaşgarlı Mahmud ise, Divan-ı Lugât-it-Türki'de; "Beyler atlarını yordular, 
kaygı onları durdurdu, yanisardı; benizleri sarardı; sanki safran sürülmüştü." der. 
Şuara/Şairler suresinde (Ayet 3) ise; "Sen adeta kendine kıyacaksın mü'min olma-
yacaklar diye" buyrulmaktadır.

 İ. Yalom der ki: "Hiç kimse varoluşun yapısında bulunan trajedilere karşı 
bağışıklı değildir."16

 Örneğin:
 "Eledim buğdayı seçtim daneyi
 Bu dünyada sevdim o bir taneyi
 Eğer gurbet ele gider dönmezsem
 Bana saydırırlar yedi seneyi"

 Bu Türkü, bize Yusuf Peygamberi ve Yusuf Kıssasını hatırlatmaktadır ki, 
onlar; 7 semiz inek/ 7 zayıf inek, 7 olgun başak/ 7 boş başak, 7 yıl bolluk bereket/ 
7 yıl kıtlık hastalık gibi.

 Yusuf Suresinde (12/3) ise;
 "Sana bu Kur'an-ı vahyetmekle bir kıssa** anlatıyoruz ki, kıssaların en 
güzelidir***. Senin doğrusu bundan önce hiç haberin yoktu." denilmektedir.

15- Bilgi Ofisi: Metafor: Mecaz/yakıştırma/dönüşüm/eğretileme/istiare. Metaphor: Mecaz, İstiare. Metaphoric(al): Mecâzî. 
Metaphorly: İstiare suretiyle (Oxford, s. 339)/ Mürsel(a.s):1Gönderilmiş, yollanılmış 2- Peygamber/("Haberci") 3-Salıverilmiş 
saç/ Mürselat(a.i.): "Gönderilenler" 2-Melekler 3-Kur'an-ı Kerim'in 77. Suresi olup 50 ayettir. / "O gün vay haline hakikati 
yalanlayanların!..." (Mürselat,77/15)
16- Trajedi (i. Fr). 1. Konusunu tarihten ve efsanelerden alan acıklı sahne eseri.2 (Teşmilyoluyla): Sonucu kötü olan du-
rum, çok acıklı, insana üzüntü veren hâl. M.E.B. Türkçe Sözlük, 4. Cilt, s. 2917
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 Kur'an kıssalarının amacı ise, tarihi olayları anlatmak değil, insanlara 'ib-
ret dersi' vermektedir. Ahsen-el Kasas ise 'Kıssaların en güzeli' demek olup Hz. 
Yusuf Kıssasıdır.

 İmdi, yukarıdaki Türküde, âşık sevdiğine bir itirafta bulunmaktadır. O 
da; "Eğer gider de geri dönmezse 7 yıl hapis hayatı ve sürgün yaşayacağını" üstü 
kapalı bir dille söylemektedir.

 Aynen Şebüsteri'nin Gülşen-i Raz'da dediği gibi:
"Kendi derecelerini anlayan her Allah dostu 'Bilen'le 'Bilinen' hakkında konuşa-
bilmiştir."

 Ez cümle: 'Bir Bilen' tarafından oluşturulmuş türkü dünyasını anlayabil-
mek için soyutlama/zihinsel görme yeteneğimizi geliştirmek gerekir.

 Bunun için de Mevlanâ; "insan zahiri duygulardan kurtulmadıkça 'gayb 
alemi'nin tasvirlerine yabancıdır" der.17 'Gayb' 'yokluk' değildir, 'gayb' göz önün-
de bulunmama hâli yani 'hiçlik'tir. 'Gayb ilmi' ise; 'peygamberler ilmi' dir.

 Örneğin: Aşağıdaki türkülerde soyutlama yapıldığında tema itibariyle bir 
ve aynı olduğu görülecektir.

 Buyol Pasine gider / Döner tersine gider
 Burda bir yiğit ölmüş / Kuşlar yasına gider
 Haydi leyli, Leylalım / Mevlam yazmış fermanın
 Ya al canım kurtulam / Ya ver derde dermanı
 ***

 Yol üstünde karakol / Nerden gider yâre yol
 Şu karşıki tepeden / Belki gider yâre yol

 Bu yollar meste gider / Dolanır dosta gider
 Yıkılası gurbete / Sağ gelen hasta gider
 ***

 Dağı dolaşan oğlan
 Dolaşıp aşan oğlan
 Hasretine yanaram
 Tez bana kavuş oğlan 
 ****

17- Mesnevî-i Şerif 298
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 Salım da geldi mahkemeler duruldu
 İfadesi Bostancıkta alındı
 Gomşuları Hakka diye yoruldu
 Akmayası çaylar nerelere koydun Güllümü,
 Suna boylum, oy, oyy...
 ****

 Bu tepe kumlu tepe / Neni deyavrum neni
 Su gelir sere serpe/ Eski deyârim hani?
 Dediler yâr uyumuş / Neni de avrum neni
 Uyarttım öpe öpe / Eski de yârim hani?

 ....................
 Kınamayın a dostlar/ Neni de yavrum neni
 Sevdadır kolay değil/Eski de yârim hani?

 "Hiçbir soyut sanat yoktur ki, bir şeyden yola çıkılmış olmasın."
         Picasso

 Eğer biz de bir Türküde nereden yola çıkıldığını bilmek istiyor isek; so-
yutlama/zihinsel görme yapmak zorundayız.

 Erdem ve Mutluluk (E. Fromm)'un çevirisini yapan Dr. Ayda YÖRÜKAN, 
önsözünde;
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 "Biz kültürel ethos'a ancak bir soyutlama yaparak ulaşabiliriz." der. Gio-
vanni Sartori ise; "Soyutlama yeteneğimizi yitirdikçe doğru ve yanlışı ayırt etme 
yeteneğimizi de yitiriyoruz"der. Mevlanâ da bu duruma dikkati çeker ve "Ey 
Oğul! Şimdi hikayenin zahirini dinle, fakat samanla taneyi ayır!" diye öğüt verir 
bize, Mesnevisinde.

 Örneğin:
 Derviş olsam giysem hırka
 Kimsem yok ki versem arka
 Götürdüler Şam'a Şark'a
 Kaldım evler de yalınız, yalınız...

 Türküler bizim kültür kodlarımızdır ve kaynağını kültürümüzden alırlar. 
Örneğin: Şam'a Şark'a gitmek:

 Harem bölgesine dışarıdan gelenlerin ihrama girmesi gereken yerlere 
mikad denir ve Şam'dan gelenler Cuhfe denilen yerde ihramaf (mikad'a) girer-
ler.18

 Âyet: "Nihayet döndürülüp O'na götürüleceksiniz."19 Bu âyeti kerime için 
Elmalılı Meal'deki dipnot'ta şöyle denilmektedir: "Bu âyeti kerime hicret esna-
sında cuhfe denilen yerde nâzil olmuştur. Böyle olunca; "Sen ölmeden önce şu 
anda çıkmakta olduğun Mekke 'ye bir gün geri döndürüleceksin. Mekke bir gün 
fethedilecek." anlamı vardır.20

 "Zât-ı Hak'dan taleb vukuunda kalbden mâsivâ silinmelidir, her dua / 
(salât) müstecâb olur amma talebin sureti bilinmelidir."21

 Bakara Suresi ayet 144: "Artık yüzünü Mescid-i Haram tarafına çevir." 
Bakara 143 ise: "Başlangıçta yöneldiğin yeri/Mescid-i Aksa'yı kıble yapmamızın 
sonra da kıbleyi Kabe'ye çevirmemizin nedeni peygamberin izinden gidecek 
olanlarla, ökçeleri üzerine gersin geri dönecek olanları birbirinden ayırt etmek 
içindir."22

 İhramcızâde, Terbiye/(Psikagoji) "Nefsin hakikati le çarpışmasından baş-
ka bir şey değildir." der.23

 Psikagoji: Daha iyi bir yaşam sürmeyi, "Kendi"ne/(Zât'ına) egemen olma-
yı, sorunları ve çatışmayı çözmeyi amaçlayan ve aynı zamanda 'sağaltıcı' ve 'ön-

18- El-ihtiyar, s. 68
19- Kasas/(Kıssalar),28/88
20- Sadeleştiren: Mehmet Göktaş/Okyanus Yayın
21- Üsküdarlı Talat Bey
22- Prof. Dr. Yusuf lŞlClK, Kur'an-ı Kerim Meali, s. 25
23- İ. Hakkı Toprak/lhramcızâde, Hâki'nin Gülnâmesi, s.26
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leyici' yönü bulunan metotlar bütünü: Kısaca: 'öz-yönetim 'veya 'ruh-yönetimi' 
şeklinde ifade edilir.24

 Çünkü, Psikolojik Varlık Alanındaki İnsan; "Zaaflarıyla aşağılardan aşağı, 
faziletleriyle de meleklerden üstün bir varlıktır. Onu bu zaaf ve faziletleriyle ele 
alıp değerlendirmeyen her türlü terbiye anlayışı eksik ve yarımdır. "İnsanları tek 
taraflı ele alan bütün sistemler iflas etmiştir."25

 Arapçada "İnsan" kelimesi 'göz bebeği' mânâsına gelir. 'Göz bebeği' ise 
müteharriktir, zaptı kabil değildir, kendi kendine kayar, yâre de bakar âyâre de.26

 Bu tanıma göre insan, doğasındaki insandır. Toplumsal Varlık Alanında-
ki İnsan ise:

 Bozkurt Güvenç'e göre; "Türkçede insan, arapça 'ünsiyet'; yakınlık/ tanış-
lık/ aşinalık kökünden türetilmiş bir sözcüktür. Çevresiyle ilişki, iletişim kurabi-
len, konuşup anlaşan, yakın olan varlık anlamına gelir.

 Üns/uyum, ünsa/dişi, ünnas/halk, hatta nüfus, nefs ve nefes gibi Türkçe 
sözcükler de sanırım aynı kökten gelir."27

 Türkülerimizde yer alan 'insan' ise, ruhunun iç ahengini bir türkü olarak 
dışarıya aksettiren insandır.

 Örneğin:
 "Altın hızma incidir
 Gömleği narincidir
 Benim lâl olmuş dilim
 Ne dedi yâr-incidir, " diyen insandır, işte bu insan...

 Veya:
 "Yar yüreğim yar, gör ki neler var
 Bu halk içinde ağabeyim bize de gülen var
 Ko, gülen gülsün, kendini bulsun
 Nâdan ne bilsin ağabeyim, bizi de bilen var" deyip, bize iç dünyasını/ 
(varlık psikolojisini) anlatan insandır, Türkülerimizdeki bu insan.

 Binnetice:
 Türküler bizim kültür kodlarımızdır ve bilinmeyen çehreleri bize anlatır. 
Öyleyse 'Bir Bilen' tarafından oluşturulmuş bu dünyayı anlayabilmek için soyut-

24- Sanat, F. Farago, s. 26
25- M. Fethullah Gülen, İrşad Ekseni, s.17
26- Mahir İz, Yılların İzi, 142
27- İnsan ve Kültür, s. 317
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lama yeteneğimizi geliştirmek gerekir; eğer yoksa, onun anlam derinliğine ine-
mediğimiz için 'duygusal körlük' yaşarız. Tıpkı, bir Kayseri türküsünde bu duru-
mun dile getirildiği gibi:

 "Gesi bağlarında dolanıyorum
 Yitirdim yarimi aranıyorum
 .................
 Gel otur yanıma hallerimi söyleyeyim
 Halimden bilmiyor (duygusal körlük)
 Ben o yari neyleyeyim" diye türkü yakarlar bize!...

 Hal-ü keyfiye: Dervişlerin, sofuların cezbesi, baygınlığı, coşkunluğu.28

 Değişmek, dağılmak,yok olmaktır.
 Parçalar oynar yerinden, bozulur düzenleri
      Lucretius

 SONUÇ:
 "Hakikatten daha eski bir şey yoktur"
      Descartes

 "Bu dünyadaki her hakikat onu var kılan bir ilahi hakikate merbuttur/
(bağlıdır)."
         İbnü 'l-Cevzi

 Türkülerimiz de bu hakikatlerin dile getirildiği formlardan sadece biridir. 
İlahi hakikatler ise her milletin kendi kültür değerlerinin öznelleri üzerinden 
somutlaştırılarak dile getirilir ve bu öznel ifadeler nesnelleriyle yer değiştirdi-
ğinde ise, yani soyutlaştırıldığında ise, hepimiz aynı şeyi anlarız.". Zira güneş 
altında değişen bir şey yoktur. 

28- F. D. sözlük, s. 315
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Halk Hikâyelerinin Oluşumunda Türkülerin Yeri
ve Kerem Türküleri

Prof Dr. Ali DUYMAZ 1

 Türk halk hikâyeleri, XVI-XX. yüzyıllar arasında toplumun anlatı ihtiyacını 
karşılayan ve âşık edebiyatıyla iç içe ve eş zamanlı bir sürecin ürünleridir. Sade-
ce anlatı ifadesi, halk hikâyelerini tanımlamakta yetersiz kalır. Bir yandan âşıkla-
rın vakaları anlatma ve gösterme boyutunda sunması, öteki yandan bu vakalara 
bağlı olarak hissiyatın yükseldiği yerlerde şiirlerin, türkülerin devreye sokulması 
toplumun estetikihtiyaçlarını çok boyutlu olarak karşılama gayesi güder. Ayrıca 
"musannif âşık-hikâyeci"nin gelenekte var olan malzemeden istifade etmesi, ortak 
kültür kodları ile dinleyiciyle, yani toplumla iletişim kurmaya zemin hazırlamakta-
dır.

 Halk Hikâyelerinin Oluşumu ve Gelişimi Meselesi
 Türk halk hikâyelerinin doğuşu ve gelişmesi, pek çok araştırıcıyı meşgul 
etmiş bir konudur. Ignacz Kunos, Otto Spies, M. Fuat Köprülü, Pertev Naili Bora-
tav, ilhan Başgöz, Fikret Türkmen, İsmail Görkem gibi araştırmacıların bu konuda 
çeşitli çalışmaları vardır. Ancak halk hikâyelerinin teşekkülü meselesinde, bugüne 
dek bütün hikâyeleri kapsayıcı kesin bir sonuca ulaşmak mümkün olmamıştır. Her 
hikâye veya hikâye grubu için değişik teşekkül şekilleri söz konusu olabilmektedir. 
Halk hikâyesi türünün çeşitli bireysel ve anonim ürünlerin bir türde birleşmesiyle 
oluşmuş olması, yani "telif" değil "tasnif" eserler olması ile tarihsel ve sosyal olay-
ların bu türdeki eserlere kaynaklık edebilir olma niteliği, bu durumun sebeple-
ri arasındadır. Bununla birlikte bazı halk hikâyelerinin oluşumunda etkili olmuş 
kaynakları ve oluşum sürecini takip etmek mümkün olabilmektedir. Burada halk 
hikâyelerinin teşekkül şekli konusunda fikir ileri süren birkaç araştırıcının görüşle-

1- Balıkesir Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi
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rini özetleyip asıl konumuza geçmek istiyoruz.

Halk hikâyeleri üzerinde metin neşri ve değerlendirme olarak ilk çalışmaları yapan 
isimlerden I. Kunos, "Anadolu'da Türk halk romanları" olarak çevrilen seri yazısıyla 
biçim ve içerik bakımından bağımsız bir tür olarak halk hikâyelerine dikkat çekmiş-
tir. Halk hikâyeleriyle ilgili bir çok hususta değerlendirmeler yapan Kunos, oluşum 
ve gelişim meselesine pek temas etmemiş ve halk kitabı / halk romanı adı verilen 
basılı metinler üzerinde görüş bildirmiştir (Kunos 1893). Onun kullandığı "halk ki-
tabı / halk romanı" tabirleri kendisinden sonra da kullanılacak, Otto Spies gibi bazı 
araştırmacılar da "halk kitabı" terimini tercih edeceklerdir (Spies 1941).

 M. Fuat Köprülü, Kayıkçı Kul Mustafa ve Genç Osman Hikâyesi üzerinde 
yaptığı araştırmanın "Halk rivayetlerinin ferdî menşei" başlıklı son kısmında Genç 
Osman hikâyesinin kökeni ve oluşumu hakkında şu görüşlere yer verir: Bağdat 
rivayetinin temelinde yer alan Bağdat'ın fethiyle ilgili halk arasında oluşmuş men-
kıbeler, Kayıkçı Kul Mustafa'nın şiirine ilham vermiş, daha sonra bu şiir menkıbeler-
le birlikte Anadolu rivayetlerini doğurmuş, yerel etkilerle zaman içerisinde Adana 
Türkmenlerinde olduğu gibi Kayıkçı Kul Mustafa'nın şiirleri yerine Dadaloğlu'nun 
şiirleri hikâyeye eklemlenmiştir. Köprülü'ye göre Genç Osman hikâyesi ve Genç 
Osman türküleri, maşeri, yani anonim / kolektif değil, doğrudan doğruya ferdi, 
bireysel bir üründür (Köprülü 1930: 53-54).

 Pertev Naili Boratav ise Türk halk hikâyelerinin nasıl doğdukları ve nasıl 
geliştikleri hakkında O. Spies'in "... hakiki halk edebiyatı mahsulleri karşısındayız; 
müellifler malûm değildir, zikredilmez. Yalnız şu kadarını biliyoruz ki, bunları her-
halde âşıklar naklederlerdi. Bu âşıklar, kendilerini, maceralarını naklettikleri âşık-
ların halefleri sayarlar. Birçok yeni motifleri bunlar sokmuş olmalıdırlar. Herhalde 
XVII nci asırda halk hikâyeleri bugün karşımıza çıkan şekillerini almış bulunuyor-
du." şeklindeki görüşlerini yalnız, hikâyelerin gelişmesi esnasında bazı motiflerin 
eklenmesinde âşıkların rolünü belirtmekle kaldığı biçiminde değerlendirerek M. 
Fuat Köprülü ile Nihat Sami Somyarkın (Banarlı)nın görüşlerini ele almıştır. Pertev 
Naili Boratav, halk hikâyelerinin teşekkül safhalarını şu şekilde sıralamaktadır:

1. Küçük türkülü hikâyelerin meydana gelişi. (Bunlar, bir veya birkaç türküyü ihtiva 
eden hikâyelerdir.)
2. Büyük hikâyelerin bazı epizotlarının meydana gelmesinde türkülerin rolü.
3. Büyük hikâyelerin meydana gelişi.

 Boratav, türkülü küçük hikâyeler ile bunların çok basitleri olan, meselâ 
bozlakları halk hikâyeleri çeşidine dahil etmez. Ancak halk hikâyelerinin meydana 
gelişini anlamak için, bunların da doğuş şartlarını ve şekillerini görmenin faydalı 
olacağını ifade eder. Tek türkülü veya az sayıda türkülü kısa hikâyeleri, asıl un-
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surun şiir olması dolayısıyla, uzun hikâyelerden veya Kuzey-Doğu Anadolu kasi-
de (veya serküşte)lerinden ayırır. ikinci ve üçüncü grup metinlerde nesir kısmın, 
hikâyede asıl unsuru teşkil ettiğini; birincilerde ise asıl olanın şiir-türkü olduğunu 
belirten Boratav, çok defa bunlara eklenmiş olan hikâye unsurunu edebî bir un-
sur olarak göstermeğe imkân yoktur, şekil kayıtlarından o kadar azadedir, der. 
Bunu, türkünün iyi anlaşılabilmesi için verilmesi gereken izahat, türküye bir nevi 
giriş, bir nevi tefsir olarak değerlendirir. Bu çeşitten kısa hikâyelerin karakteristik 
örneklerinin Güney Anadolu ile Orta Anadolu'nun Toroslara yakın bölgelerinde 
bulunduğunu, bunların nazım kısmının ya anonim bir halk türküsü ya da eski bir 
halk şairinden alınmış, anonimleşme yolunda bir türkü olduğunu belirtir (Boratav 
1946: 131-132).

 Nihat Sami Somyarkın (Banarlı) da "aşk hikâyelerinin doğuşunu açıklarken 
"Âşık şair dolaşırken maceralar geçirir, bunlara dair şiirler söyler, bu şiirler halk 
arasında yayılır, bilinmez kimseler tarafından yeni parçalarla zenginleştirilir" de-
mektedir (Somyarkın 1935: 18-22).

 W. Eberhard'tan itibaren Güney Anadolu'da yapılan çalışmalarda ağırlıklı 
olarak bozlak ve kısa türkülü hikâyeler derlendiği ya da yoğunluğun bu tür ürün-
lerde olduğu gözlenir (Eberhard 1955(2002); Görkem 2000; Okuşluk 2009). Gerçi 
"büyük hikâye" kavramı içinde yer alabilecek metinler varsa da bunlar sayıca azdır 
veya Güney-Anadolu geleneğine uydurulmuşlardır. Sonuçta geleneğin farklı şe-
killenmesi, zayıflaması veya tam olarak gelişimini sağlayamaması gibi çeşitli şe-
killerde değerlendirilebilecek olan bu durum, halk hikâyeleri konusunda gelenek 
anlamında bir ikilik oluşturmuştur. Bu husus, teşekkül meselesine de yansıdığı 
için tartışmalar da bu noktada yoğunlaşmıştır. Bu çerçevede son yıllarda yapılan 
bazı çalışmalarda Boratav'ın sözünü ettiği bozlaklar (Mirzaoğlu 2003) ile türkülü 
hikâyelerin (Görkem 2000) halk hikâyesi kavramı açısından değerlendirmeleri ya-
pılmıştır. Görkem, halk hikâyelerindeki şiirler veya türküler yerine deyiş kavramı-
nı tercih etmekte, şiirlerin "sonradan" hikâye konularına eklendiği, olayın seyrini 
kendi başlarına asla devam ettiremeyeceklerini ileri süren O. Spies ve E. Fischdick 
gibi araştırmacılar ile halk hikâyelerindeki nazım kısımlarının "organik" olarak hikâ-
yedeki olaylara bağlı olmadığını belirten F. Türkmen'in görüşlerine karşı çıkmak-
ta; Alman Halkbilimci Max Luthi'nin halk hikâyelerini diğer anlatılardan ayıran en 
önemli özellik olarak "icra sırasında halk şarkılarının söylenmiş olması" tespitinden 
ve kendi derleme izlenimlerinden hareketle iddia etmektedir. Görkem, "türkülü 
hikâye" kavramıyla "halk hikâyesi" kavramının aynı anlamı taşıdığını da Boratav'ın 
ifadelerinden hareketle söyler (Görkem 2000: 7, 60-61). Bizim bu çalışmaları da 
katarak ulaştığımız nokta, Boratav'ın düşüncelerinin günümüzde de geçerliliğini 
sürdürdüğüdür. Boratav, Güney Anadolu'da yoğunlaşan halk hikâyeciliği gelene-
ği ile Kuzey-Doğu Anadolu'da yoğunlaşan halk hikâyeciliği geleneğinin farklarını 
ortaya koyarken birinci gruba "türkülü hikâye" kavramını, ikinci gruba ise "büyük 

Kültürümüzde Türkü Sempozyumu



- 128 -

hikâye" kavramını uygun görmüştür.

 Kerem Türküleri ve Havaları
 Kerem ile Aslı hikâyesindeki şiirlerden bir kısmı türkü olarak günümüze 
kadar gelmiş, çeşitli araştırıcılar tarafından derlenip notaya alınmış ve yayımlan-
mıştır. Karacaoğlan gibi Âşık Kerem'in türküleri de Kerem havaları eşliğinde söy-
lenmektedir. Bu konuda Kerem'in en az Karacaoğlan kadar zengin bir türkü reper-
tuarı olduğunu kaydetmeliyiz. Bu türküler bazen kısmen değiştirilerek, bazen de 
aynen muhafaza edilerek elimize ulaşmıştır. Bazıları ise mahlâssız, yani anonim bir 
mahiyet kazanarak söylenegelmiştir.

 Biz burada çeşitli araştırıcılar tarafından derlenip yayımlanan Kerem tür-
küleri hakkında kronolojik sıraya bağlı kalarak bazı bilgiler vermeye çalışacağız.

 Kerem'e ait türkülerin yayını konusunda ilk eser olarak Macar Türkolog 
Ignacz Kunos'un eserini görmekteyiz. Eserde 77 noda "Aslıhan'ım Kayseri'ye var-
dın mı" ve 91 noda "Kaç kuzulu ceylan yad avcı geldi" türkülerinin bozulmuş ve 
kısmen unutulmuş şekilleri yayımlanmıştır (Kunos 1899: 309-318). W. Radloff'un 
Proben... serisinin VIII. cildinde Kunos'un Osmanlı Metinleri içinde "Kerem Tür-
küleri" başlığı altında verilen 133 şiir, aslen hikâyemizin taş basması nüshalarının 
birinin nesir kısımlarının atılmış şekli olup türkü olarak derlenmiş metinler değildir 
(Radloff-Kunos 1899: 90-181).

 S. Nüzhet ile M. Ferid, 1926'da yayımladıkları Konya Halkiyatı ve Harsı-
yatı adlı eserlerinde "Öğreteyim gönül seni", "Yolu dosttan ayrılanın" ve "Yıldız" 
türkülerinin metinlerini vermişlerdir (Nüzhet-Ferid 1926: 189-190, 200). Mahmut 
Ragıp Gazimihal de İstanbul Belediye Konservatuarı'nın düzenlediği I. Halkıyat 
Seyahati'nde Urfa'da Kerem'in "Ceylan/Geyik" türküsünün oldukça uzun bir var-
yantını derlemiş ve yayımlamıştır. M. Ragıp, bu türküye başka yerlerde de rastlan-
dığını, fakat "ceylan"ın Urfa'da çok olması sebebiyle asıl şeklinin Urfa'da söyleneni 
olduğunu ifade etmektedir (Gazimihal 1928: 177-178). Bunlardan başka İstanbul 
Belediye Konservatuarı'nın 1926-1932 yıllarında Aydın, Trabzon, Erzurum, Bay-
burt ve Gümüşhane'de yaptığı derleme gezileriyle Türk Halk Bilgisi Derneği'nin 
gezilerinde de pek çok Kerem türküsü derlenmiştir (Elçin 1949: 43¬44). Bunların 
içinde "Yıldız" türküsü ağırlığı teşkil etmektedir ki bu türkü bir efsaneye bağlana-
rak anonim şekilde de söylenmektedir.

 Marttı Rasanen ise Giresun'da derlediği ve Kerem'in farklı şiirlerinden alı-
nan dört haneden ibaret bir türküyü Fransızca çevirisiyle birlikte yayımlamıştır (Ra-
sanen 1931:47-50).

 Murat Uraz'ın Erzurum'da derleyip yayımladığı "Bir haber sorayım durun 
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turnalar" ile "Ya sen Müslüman ol ya ben Ermeni" türküleri mahlâssız olmalarına 
rağmen Kerem'in şiirlerinin türküleşmesinin örnekleridir (Uraz 1933: 249-251).
Ferruh Arsunar da Tunceli'nin Hozat ilçesinden derlediği iki Kerem türküsünü 
1937 yılında yayımlamıştır (Arsunar 1933: 249-151).

 Ahmet Caferoğlu da 1940'dan başlayarak neşrettiği eserlerinde çeşitli il-
lerden derlediği metinlere yer verir. Bunlar arasında hikâyemizden pek çok şiir ve 
türkü de vardır. Afyonkarahisar'dan derlenen birer dörtlük hâlindeki şiirler (Ca-
feroğlu 1940, 52-53), Posof'tan derlenen iki, Erzurum'dan derlenen bir Kerem 
türküsü (Caferoğlu 1942, 109-1 10, 205, 208-209), Sivas'ın Yıldızeli ve Divrik il-
çelerinden derlenen üç türkü (Caferoğlu 1944, 67-69, 98) bunların başlıcalarıdır. 
Ayrıca Gaziantep'ten derlenen bir türkü ile Eski Malatya'dan derlenen "Eski Türkü" 
de hikâyemizden alınmış metinlerdir (Caferoğlu 1945, 45, 228).

 Rıza Yetişen ise İstanbul Belediye Konservatuarı ile Türk Halkbilgisi Derne-
ği'nin birlikte düzenledikleri Erzurum gezisinde "Karşı Dağlar", "Durnalar" ve "Eski 
Yıldız" adlarında üç Kerem türküsü derlemiş ve yayımlamıştır (Yetişen 1946: 14).

 Kerem ile Aslı hikâyesindeki bazı şiirler de ağıt niteliği kazanmıştır. Sait 
Uğur, İçel ve köylerinde ağıt olarak söylenen üç Kerem türküsü tesbit etmiştir. 
ilk ağıt "Susam ağlar, sümbül ağlar, gül ağlar" kafiyelidir ve İçel'in köylerinde söy-
lenmektedir. "Garip kaldım güldüren yok gülen yok" şeklinde kafiyelenen ağıt ise 
Çukurasma köyünden Molla Hüseyin'deki bir cönke de geçmiş ve Gülnar iel Silifke 
köylerinde de söylenmektedir. Son ağıt da ilk ağıtla aynı şekilde kafiyeli olup Silif-
ke ve Mut civarında derlenmiştir (Uğur 1948: 78-81).

 Cahit Öztelli, Halk Türküleri adlı eserinde hikâyemizin bazı şiirlerinin ano-
nimleşerek türkü olduğunu ifade eder ve Kerem'e ait beş türküyü örnekler. Bu 
türküler "Yıldız Dağı", "Turna yare selam söyle", "Garip bülbül", "Altı kızlar", "Gelme 
ecel gelme" ve "Ben gider oldum" başlıklarını taşımaktadır (Öztelli 1959, 17,19, 45, 
52, 54).

 Muzaffer Sarısözen de Kerem'in "Muş ovası", "Çiçekler içinde menevşe" ve 
"Altı kızlar" adlı türkülerini notalarıyla birlikte yayımlamıştır (Sarısözen 1962: 28, 
36, 66).

 Ursula Reinhard'ın Güney Anadolu'da derlediği türküler arasında yer alan 
bir türkü de Kerem'in şiirlerinden alınmadır. Ancak iki varyantı derlenen bu türkü 
bir yerde anonim mahiyet kazanmış, diğer yerde ise Âşık Emrah'a atfen yayım-
lanmıştır. Türkü, Kerem'in "Salınıp gezenim gitmiş" ayaklı şiiriyle açık bir benzerlik 
taşımaktadır (Reinhard 1965: 92-94, 338-339).
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 Fikret Memişoğlu ise Elazığ'da muhalif makamında söylenen ve Kerem-As-
lı Türküsü adıyla bilinen "Aslı kaşların gözlerin" ayaklı türküyü derleyip yayımlamış-
tır (Memişoğlu 1966: 142-143).

 Muammer Uludemir de 1968'de Eskişehir'den derlediği "Kerem der ki dağ 
üstünde dağ olmaz" adlı türküyü 1970 yılında yayımlamıştır (Uludemir 1970: 56).

 Ali Rıza Yalman da Güney Anadolu Türkmenleri arasında iki Kerem türkü-
sü derlemiştir. İlki Kerem'in Türküsü başlıklıdır ve meşhur "Kaç kuzulu ceyran yad 
avcı geldi" nakaratlı şiirin benzeridir (Yalman I/1977, 1 19-120). Diğeri ise ağıt ni-
teliğinde olup Âşık Kerem'in Ölümü başlığı altında verilmiştir ve "Bol olsun ekmeği 
aşı dünyanın" ayağına sahiptir (Yalman II/1977: 414-415).

 Mehmet Özbek'in eserinde ise Urfa ve Silifke'den derlenmiş üç türkü metni 
bulunmaktadır (Özbek 1981: 107, 248, 478). Bu türküler daha önce derlenmiş 
olan türkülerdendir.

 Sait Uğur'un İçel'den derlediği "Çiçekler içinde menevşe baştır" ile "Altı kız-
lar" türküleri daha sonra Türk Halk Müziği ve Oyunları adlı dergide de yayımlan-
mıştır (THMO 1982: 378).

 Cahit Öztelli'nin bir antoloji mahiyetindeki eserinde ise Kerem'in daha 
önce derlenip yayımlanan on türküsü konularına göre tasnif edilerek örneklen-
miştir (Öztelli 1983:89, 91, 95, 302-303, 311,313, 324, 327, 330, 735).

 Kerem'in üç türküsünü de notalarıyla birlikte Nejat Birdoğan yayımlamıştır 
(Birdoğan 1988: 195, 203, 284).

 Kerem'in Ağrı Dağı'na söylediği şiir de türküleşmiş ve İsmet Alpaslan tara-
fından derlenip yayımlanmıştır (Alpaslan 1988: 132).

 Şükrü Elçin de Kerem'in Erzurum dağlarında kışa tutulunca söylediği "Gel-
me ecel gelme üç gün ara ver / Al benim sevdamı götür yare ver" adlı şiirini ferdî 
ağıt olarak niteleyip antolojisine almıştır (Elçin 1990: 163).

 Salih Turhan da Elazığ'dan derlenen "Kerem-Aslı Türküsü"nü notasıyla bir-
likte yayımlamıştır (Turhan 1990, 152-153).

 Bu yayınlardan sonra Kerem ile Aslı hikâyesiyle ilgili olarak radio ve televiz-
yonlarımızda okunan ve TRT Türk Halk Müziği Repertuarında yer alan türkülerin 
adlarını vermek istiyoruz:
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 301 No: "Aman ecel üç gün ara ver" adlı türkü Sivas/Karapınar yöresinden 
Hüseyin Aslan'dan M. Sarısözen tarafından derlenmiş ve notaya alınmıştır.

 320 No: "Çiçekler içinde menevşe baştır" adlı türkü, İçel/Silifke/Gökbelen 
yaylasından Sadık Taşucu'ndan M. Sarısözen tarafından derlenmiş ve notaya alın-
mıştır.

 351 No: "Âşık Kerem düş eylemiş daylere" adlı türkü Rumeli'de Halil İbra-
him Mısırlı tarafından derlenip notaya alınmıştır.

 1400 No: "Kerem desem Kerem gelmez" adlı türkü Muğla/Fethiye/ Gün-
lükbaşı köyünde Türkân ve Cemile Yavuz'dan Hamdi Özbay tarafından derlenip 
notaya alınmıştır.

 1470 No: "Kova kova indirdiler yazıya" adlı türkü, Gaziantep'te Fazıl Muh-
sinoğlu ile Ayfer Ünlüoğlu'ndan N. Tüfekçi, A. Yamacı ve D. Yazıcıoğlu tarafından 
derlenmiş ve N. Tüfekçi tarafından notaya alınmıştır.

 1707 No: "Katı havadan uçarsın" adlı türkü, Sivas/Divriği'de Nuri Üstün-
ses'ten M. Sarısözen tarafından derlenmiş ve notaya alınmıştır.

 1890 No: "Dertli Kerem" adlı türkü, Afyonkarahisar/Dinar'da Yusuf Yorul-
maz'dan Ankara Devlet Konservatuarı tarafından derlenmiş ve Ateş Köyoğlu tara-
fından notaya alınmıştır.

 2116 No: "Aslıhan" adlı türkü, Ağrı'da Şinasi Hatunoğlu tarafından derlen-
miş ve Ahmet Yamacı tarafından notaya alınmıştır.

 2314 No: "Kenardan geçeyim yol sizin olsun" adlı türkü, Konya/Bozkır'da 
Yöre Ekibi'nden İstanbul Belediye Konservatuarı tarafından derlenmiş ve Nida Tü-
fekçi tarafından notaya alınmıştır.

 TRT Müzik Dairesi tarafından hazırlanan Türk Halk Müziği Sözlü Eserler 
Antolojisi'nde de mahlaslı veya mahlassız olarak bir çok Kerem türküsü yer almak-
tadır (THMSEA 2006). Bütün bunlara ek olarak Âşık Mevlüt İhsanî'nin 1987 yılında 
çıkardığı bir kaset Kerem türkülerinden oluşurken "Âşık Kerem Türküleri" adıyla 
Kültür Bakanlığı Ankara Devlet Türk Halk Müziği Sanatçıları tarafından seslendiri-
len Kerem türkülerinden oluşan bir ses cd'si de yayımlanmıştır.

 Kerem türkülerinin Anadolu dışından derlenen ve yayımlanan örnekleri 
de vardır. Mesela Gürcü yazarı Yevangulov'un defterinde yazıya geçirilmiş dört 
Kerem türküsü bulunmaktadır. Bu ikinci kaynak, Gürcistan'da İ. Grişaşvili'nin "Ki-
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taphane- Müzesi"nde 3029 noda yer almaktadır (Veliyev 1984: 47-49).

 Burada Kerem ile Aslı hikâyesinin temel motifi olan din farkına dayalı aşk 
konusunun pek çok türküye de konu olduğunu belirtmeliyiz. Bu konuda söylen-
miş oldukça fazla sayıda türkü bulunmaktadır ve bu türküler hikâyeden de izler 
taşımaktadır (Daha geniş bilgi için bk. Tuğrul 1945: 96-97; Artan 1960: 2293; 
Attila 1966: 118-119; Özbek 1981:181; Esen 1986: 49-52; Şahin 2004).

 Kerem ile Aslı hikâyesinin kahramanı Âşık Kerem'den kaldığına inanılan ve 
Anadolu, Azerbaycan, Irak gibi farklı coğrafyalarda yaygın olan usulsüz havalara 
Kerem havası adı verilmektedir. Asıl olarak Yanık Kerem ve Kesik Kerem havası 
diye ikiye ayrılan Kerem havalarının Kuba Kerem, Zincirli Kerem, Kerem güzelleme-
si, Yüyrük Kerem, Hicranî Kerem, Yedekli Kerem gibi pek çok çeşitleri vardır. Kesik 
Kerem, Türkmenler havası olarak da bilinen, 11 heceli şiirlerden oluşan yedeksiz 
bir havadır. Yanık Kerem ise âşık fasıllarında Ali Paşa Peşrevi'nden sonra karcığar 
makamıyla okunan bir havadır. Yanık Kerem havası, 11 heceli şiirlerden olup ye-
deklemelidir. Usulsüz bir uzun hava tipi olan Yanık Kerem, her sanatkârın arzu-
suna tâbi olan ve Avrupa müziğinde resitatif karşılığı olan bir havadır (Türkmen 
1982: 283).

 Kerem havaları Anadolu'nun hemen her yöresinde söylenmiş ve muhtelif 
araştırmacılar da değişik yörelerden Kerem havalarıyla söylenen türküler derle-
mişlerdir. Afyonkarahisar / Dinar çevresinde, bilhassa Çölovası ve Kumalar Yaylası 
civarında "Bir türkü söyle" yerine "Bir Kerem söyle" denilmesi ve Kerem havalarına 
da sadece anayasa adı verilmesi, halk musikimiz içinde Kerem havalarının önemini 
ortaya koymaktadır (Uysal 1990: 37-46).

 Sadettin Nüzhet'in Urfa ağzı ezgi olarak nitelediği Kesik Kerem havası; 
Batı Anadolu'da Aydın'da, Doğu Anadolu'da Erzincan'da da söylenen bir havadır 
(Elçin 1949: 42-43). Ayrıca Vehbi Evinç de Balıkesir / Susurluk / Karaköy'de bu 
havayla söylenen iki türkü derlemiştir (Evinç 1939: 24-27). Cemil Cahit Güzelbey 
de Gaziantep'te Kesik Kerem ve Öksüz Kerem havalarının bilindiğini ve Özey Gelin 
adlı hikâyeli türkünün de Öksüz Kerem havasıyla okunduğunu ifade etmektedir 
(Güzelbey 1959: 22-26).

 Kerem'in meşhur Yıldız şiiri ise Erzurum, Çankırı, Bayburt gibi illerde Ya-
nık Kerem havasıyla söylenmektedir (Elçin 1949: 42-44). Darülelhan (İstanbul 
Belediye Konservatuarı) 1926-1929 yılları arasında, Ankara Devlet Konservatuarı 
1937¬1950 yıllarında, TRT ise 1961, 1967 ve 1971 yıllarındaki derleme gezile-
rinde Kerem havalarıyla söylenen pek çok türkü derlemişlerdir (Şenel 1991: 553-
556).
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 Anadolu'da yapılan derlemelere göre Kerem'in bazıları anonimleşmiş olsa 
da pek çok türkünün söylenegeldiğini görmekteyiz. Bu türkülerin sayısını kesin 
olarak tesbit etmek mümkün olmasa da 20-30 civarında olduğunu söyleyebiliriz. 
Bu husus da hikâyemizin kahramanı Kerem'in yaşamış olma ihtimalini kuvvetlen-
dirmektedir. Zira halk arasında yayılma oranı ve Kerem havalarıyla okunma şekli, 
bu türkülerin kaynağının Kerem adlı bir âşık olabileceğini göstermektedir. Tıpkı 
Karacaoğlan veya Gevherî gibi...

 Kerem havalarının tesiri cönklere de yansımıştır. Bazı şiirlerin başlıklarında 
yer alan Kerem ibaresi,o şiirin Kerem'e ait olduğunu ifadeden ziyade şiirin okun-
duğu havayı işaret etmektedir. Kerem havalarının yaygınlığından çıkarılabilecek 
diğer bir sonuç da, Kerem adlı bir âşığın yaşamış olabileceği fikrini kuvvetlendir-
mesidir. Zira sadece bir hikâye kahramanı olup da bu kadar tesiri olan başka bir 
âşığa tesadüf edememekteyiz.

 Bir Örnek: Kervankıran / Yıldız Türküsü
 Kerem ile Aslı hikâyesinde "Kervankıran" şeklinde geçen, genel olarak ise 
"Yıldız" diye bildiğimiz türkünün hikâyeye oluşum aşamasında ya da daha sonraki 
nakiller sırasında girdiğini sanmaktayız. 'Yıldız" veya "Kervankıran" türküsü, aslın-
da bir efsaneye dayalı olarak Anadolu'nun pek çok yerinde söylenmektedir, yani 
hikâyesi pek bilinmese de hikâyeli bir türküdür. Türkünün varyantlarını değerlen-
dirmeden önce kısaca efsaneyi özetlemek istiyoruz: Bir kervan, ertesi gün sabah 
erkenden yola çıkmak üzere konaklamış. Kervancıbaşı, sabah yıldızının doğmasını 
beklemekteymiş. O sırada doğan kervankıran yıldızını sabah yıldızı sanan kervan-
cıbaşı, kervanın yola çıkması için emir vermiş. Ancak kervan, gece erkenden doğan 
bu yıldıza aldanıp yolunu şaşırmış ve tipiye fırtınaya yakalanıp kırılmış. O günden 
sonra bu yıldıza "kervankıran" adı verilmiş (Sakaoğlu 1976, 148-150; Fıratlı 1943, 
259-260). Bu efsanenin belirli yerlere bağlı olarak anlatılan şekilleri de vardır. Efsa-
nenin Konya'da anlatılan varyantına göre olay Selçuklular zamanında geçmekte-
dir. Kervanın konakladığı yer de Zazadın Hanı denilen yerdir.2 Aynı efsaneyi Veysel 
adlı bir kişinin sevgilisine kavuşmak için heyecanlanıp acele ederek kervana öncü-
lük edişine bağlayan bir varyantını da Yaşar Kemal yayımlamıştır. Sivas'ta anlatılan 
bu varyanta göre, kervanın kırıldığı yere de "Kervankıran" denmiştir (Göğçeli 1953: 
801 -803). Efsanenin benzer bir şeklinin de Azerbaycan'da anlatıldığını öğrenmek-
teyiz (Ahundov-Tehmasib 1966: 439).

 Bir kısmı bu efsanelere dayalı olarak anlatılan türkünün, anonim hâlde 
derlenmiş ve notaya alınmış pek çok varyantı vardır. Ancak bunların bir kısmının 
bir varyant olmaktan ziyade "yanlış kalıntı" olduğu dikkati çekmektedir (Toraganlı 
1989: 10-16). Bu metinler Erzurum'dan derlenmiş iki, Konya'dan derlenmiş iki, 

2- Selçuk Üniversitesi Türk Halk Kültürü Uygulama ve Araştırma Merkezi Arşivi, No: 330 (Kezban Özyılmaz'in Konya'da
17 Şubat 1989'da Ahmet Özyılmaz'dan derlediği metin).
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Sivas'tan derlenmiş iki, Bayburt, Tokat, Yozgat ve Niğde'den derlenmiş birer var-
yanttan ibarettir.

 1. Erzurum Varyantları:
 1. Erzurum'da Mehmet oğlu Esat'tan "Eski Yıldız" adıyla derlenmiştir. Na-
karat olarak söylenen dörtlüğün dışında dört haneden meydana gelen bu türkü, 
son hanesindeki "Bana dertli Kerem derler' mısrası dolayısıyla Âşık Kerem'e ait 
olarak görülmektedir(Yetişen 1946: 14-15).

 2. Erzurum'da Saadettin Akatay ile Faruk Kaleli'den derlenen türkü, üç ha-
neden oluşmaktadır. Muzaffer Sarısözen'in derlediği ve notaya aldığı bu türkü, 
TRT THM Repertuarında 1076 numarada yer almakta ve anonim bir özellik taşı-
maktadır (Öztelli 1983: 284;TRT THM 1987: 96).

 II. Konya Varyantları:
 1. "Mavi yıldız sarı yıldız / Kervankıran kanlım yıldız" kavuştaklı olan bu 
türkü, son hanesinde yer alan mahlâsa göre Âşık Kerem'indir. Toplam beş hane 
olan türkü, uşşâk makamındadır ve ilk olarak Sadettin Nüzhet ile Mehmet Ferid 
tarafından derlenmiştir (Ergun-Ferid 1926: 2000). Daha sonra Mehdi Halıcı bu 
türküyü eserine almıştır (Halıcı 1985).

 2. Konya'nın Medrese mahallesinde Kezban Özyılmaz'ın derleyip Selçuk 
Üniversitesi Türk Halk Kültürü Uygulama ve Araştırma Merkezi Arşivi'ne hediye 
ettiği kasette yer alan bu türkü, Ahmet Özyılmaz'dan (Sille 1319 / 1903 doğumlu, 
okur-yazar) tespit edilmiştir. İki haneden oluşan türküde mahlâs yoktur.

 III. Sivas Varyantları:
 1. Ahmet Caferoğlu'nun Sivas'ın Divriği ilçesinde Nuri Üstünses'ten "Yıldız 
Türküsü" adıyla derlediği varyanttır. Üç haneden oluşan bu türkünün son hanesin-
de de Kerem mahlâsı geçmektedir (Caferoğlu 1944: 98).
 2. Dertli'ye atfedilen dörtlüklerle ve Âşık Veysel'in eklediği kavuştak mıs-
ralarıyla söylenen bu türkü, Muzaffer Sarısözen tarafından Şarkışla ilçesinde Âşık 
Veysel'den derlenmiş ve notaya alınmıştır. TRT THM repertuarında 450 numarada 
yer alan (TRT THM 1987: 107) bu türküyü Yaşar Kemal de bir efsaneye bağlı olarak 
yayımlamıştır (Göğçeli 1953: 801-803).

 IV. Bayburt Varyantı:
 1. 'Yıldız Çeşitlemesi" adıyla Bayburt'ta derlenen ve Ferruh Arsunar tara-
fından notaya alınan bu varyantta da mahlâs bulunmamaktadır (Birdoğan 1988: 
167).
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 VI. Tokat Varyantı:
 1.Tokat'ta âşık Veli Aydın'dan Muzaffer Sarısözen tarafından derlenen ve 
notaya alınan bu türkü de TRT THM repertuarında 221 numarada yer almaktadır. 
türküde mahlâs yoktur (Birdoğan 1988: 136; TRT THM 1987 : 5).

 VI. Yozgat Varyantı:
 1."Yıldız akşamdan doğarsın" adıyla Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinden 
Nida Tüfekçi tarafından derlenip notaya alınmıştır. TRT THM repertuarında bu 
varyant da yer almaktadır (TRT THM 1987: 196).

 VII.  Niğde Varyantı:
 1 ."Bir yıldız doğdu yüceden" adıyla TRT THM repertuarında yer alan bu 
türkü de Niğde'den derlenmiştir (TRT THM 1987: 208).

 Bunların dışında sözleri Âşık Kerem'e atfedilen ve Kastamonu yöresinde 
söylenen bir varyant daha vardır.

 Bu türkülerin bir kısmının Kerem'e ait olduğu mahlâslardan da belli ol-
maktadır. Buradan hareketle, bu türkünün Kerem ile Aslı hikâyesi içindeki yeri-
ni de tespit etmeye çalışacağız. Hikâyenin yazma, taşbaskısı ve sözlü Anadolu 
varyantlarıyla Kuzey Azerbaycan ve Bulgaristan varyantlarında da yer alan bu 
türkünün epizot içindeki şekli şöyledir: Kerem ile Aslı, Kayseri'de buluşurlar ve 
gece olunca kaçmak üzere anlaşırlar. Gece olunca Aslı'yı kaçırmak üzere eve gelen 
Kerem, kervankıran yıldızının doğduğunu görüp ona bu türküyle "Döne kervan-
kıran döne" diye seslenir. Korkusu, yıldızın doğup ortalığı aydınlatması sebebiyle 
Kayseri beyinin adamlarına yakalanmaktadır. Kerem'in türküsü üzerine bir bulut 
gelip yıldızı örter, ancak bu sırada gelen beyin adamları Kerem ile arkadaşı Sofu'yu 
yakalarlar. Bu şiirde Kerem, kervankıran yıldızına seslenerek onun özelliklerini an-
latır ve sevgilisine olan vaadini hatırlatıp "dön"mesini ister. Şiirin en yaygın ve tam 
olan metnini de ekler kısmında vermek istiyoruz. Çünkü gerek anonim, gerekse 
Kerem'e atfen söylenen türkülerde de benzer sözler yer almaktadır.

 Hikâyedeki bu şiirle derleme türkü varyantları arasındaki benzerlik dikkat 
çekicidir. Genellikle değişen nakarat mısraları ve ünlemlerdir ki bu da müziğin 
etkisinden kaynaklanmaktadır. Ayrıca hane sayısı da değişebilmektedir. Bu du-
rumda hikâyedeki şiir ile türkü varyantlarının aynı kaynaklı olduğunu söylemek 
mümkündür. O hâlde hikâyedeki bir şiir mi türküleşmiştir, türkü mü hikâyeye da-
hil edilmiştir, sorusu ortaya çıkacaktır.

 Bizce bu türkü, daha önce özetlediğimiz efsaneye bağlı olarak sözlü ge-
lenekte yaşamaktaydı. Daha sonra Kerem ile Aslı hikâyesinin teşekkül safhasında 
hikâye musannifi âşık (Âşık Kerem olması kuvvetle muhtemel) bu türküyü alıp yeni 
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bir şekil ve düzenleme ile hikâyenin uygun bir epizoduna dahil etmiştir. Zaman 
içinde bu epizoda ayrılmaz bir şekilde yerleşen türkü, bazı yörelerde anonim ma-
hiyetiyle, bazı yörelerde ise Kerem'e atfedilen şekliyle söylenmeye devam etmiştir. 
Aynı türkünün bir varyantının, Dertli'nin sözlerine Âşık Veysel'in eklediği naka-
ratlarla söylenmesi de halk şairlerinin anonim türkülerden nasıl faydalandıklarına 
başka bir örnektir (TRT THM 1987: 107). Bu türküdeki "yıldız" kelimesini "sevgiliye 
teşbih" anlamında yorumlayan araştırıcılar da vardır (Karabaş 1969: 5394-95; Ka-
rabaş 1981: 141-146). Ancak gerek efsaneler, gerekse türkünün çeşitli varyantları-
nın sözlerini değerlendirdiğimizde bunun biraz zorlama yorum olduğu görülmek-
tedir.

 SONUÇ:
 Türk halk hikâyelerinin doğuşunda o devrin sözlü geleneğindeki mevcut 
malzemeden de faydalanıldığı veya hikâyeyi daha sonra nakledenlerin bazı 
ferdî veya anonim mahsulleri hikâyeye ekleyebildikleri bir gerçektir. Hatta 
bazı hikâyeler, aslen hikâyeli bir türkünün genişletilip geliştirilmesinden mey-
dana gelmiştir. Mesela Genç Osman hikâyesinin Kayıkçı Kul Mustafa adlı bir 
yeniçeri şairin Bağdat Seferi'ni anlatan bir türküsünden doğduğu bilinmek-
tedir (Köprülü 1930). Kerem ile Aslı gibi büyük hikâyeler için aynı düşüncede 
olmak mümkün değildir. Bu tip büyük aşk hikâyeleri için Boratav'ın ve Ba-
narlı'nın yukarıda özetlediğimiz fikirleri daha uygun görülmektedir. Yani asıl 
hikâyeye "bilinmez kimseler tarafından katılan" türküler, ancak o hikâyenin 
biraz daha büyümesine ve daha anonim bir mahiyet almasına yaramaktadır. 
Hikâyeli türkülerden kaynaklanan halk hikâyeleri bu grupta değerlendirile-
bilir. Halk hikâyesi tasnif etmeyi meslek veya profesyonel bir etkinlik haline 
getirmiş musannif-âşıklar, yani hikâyeciler, hikâyeli türküleri halk hikâyesi 
formuna getirmişler veya gelenekte yaşamakta olan bir türküyü hikâyeye ek-
leyebilmişlerdir. Mesela "Kervankıran Türküsü", bahsettiğimiz hikâyeli türkü-
lerden sadece birisidir. Bu türkü, anonim ve hikâyeli bir türkü iken konu ve 
olay uygunluğu nedeniyle Kerem ile Aslı hikâyesine monte edilmiştir. Hatta 
zamanla Kerem'e ait bir türkü haline bile gelmiştir. Görüldüğü gibi halk hikâ-
yeleri ile türküler arasında yakın bir ilişki vardır.

 Kerem ile Aslı, Boratav'ın tasnifinde olduğu gibi "büyük hikâye"dir. Bu bü-
yük hikâyenin bazı epizotları, gelenekte mevcut olan türkülerden ve rivayetlerin-
den, yani türkülü hikâyelerden oluşmuştur.

 Türkülerin çok büyük bir kısmı ezgileriyle beraber Kerem adına kayıtlı ola-
rak günümüze kadar ulaştığı, cönklerden başlayarak derleme repertuarlara girdi-
ği ve özellikle de Kerem havaları adında makamlarla yaşadığı için Kerem ile Aslı 
hikâyesindeki türkülerin/deyişlerin çok büyük bir kısmı yaşadığını düşündüğümüz 
Kerem adında bir aşığa ait olmalıdır.
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 Yaşadığı varsayılan Kerem'in hayat macerasını ele alan Kerem ile Aslı hikâ-
yesi, daha sonraki zamanlarda değişik coğrafi, tarih ve kültürel ortamların etkisiyle 
yeni eklemelerle zenginleşmiştir. Bu eklemeler, estetik ve tarz bakımdan benzerlik 
taşıyan eserler vermiş olan Karacaoğlan gibi bazı başka şairlerden alınan şiirlerle 
olabildiği gibi sözlü gelenekte mevcut türkü veya deyiş gibi manzum veya efsane, 
rivayet, masal gibi mensur metinlerden de yapılmış olmalıdır.
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EKLER

Ek 1: Kervankıran Şiiri

Sabah oldu şavkın batmaz,
Döne kervankıran döne.
Aşk sevdası serden gitmez,
Döne kervankıran döne.
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 Yıldızların şahı sensin,
 Ağlamaktan didem kansın,
 Sevdiğim ya nice döne.
 Döne kervankıran döne

 Parmağında hatem yüzük,
 Kolunda altın bilezik,
 Boynun eğmiş kıza yazık,
 Döne kervankıran döne.

 Yıldızlardan ürüşansın,
 Âlem içinde perişansın,
 Garip yurduna düşmansın,
 Döne kervankıran döne.

 Sana kervankıran derler,
 Yâre ikrar veren derler,
 Bana dertli Kerem derler,
 Döne kervankıran döne. (Duymaz 2001: 284-285)

 Ek 2: Kervankıran Türküsü Sivas Varyantı
 Havalanma Telli Durman
 Yöre: Sivas/Şarkışla
 Kaynak Kişi: Âşık Veysel ŞATIROĞLU
 Derleyen: Muzaffer SARISÖZEN

 Havalanma telli durnam
 Uçup gitme yele karşı
 Yıldız yıldız dön dön
 Zülüflerin tel tel olmuş
 Yıldız yıldız yıldız dön dön

 Bağlantı:
 Evler yıkan beller büken
 Kanlı mı oldun kervan kıran
 Dön dön dön
      Bağlantı:
 Şahinim var bazlarım var  Dertli derki dünya fani
 Baharım var yazlarım var  Seni seven neyler malı
 Yâre tenha sözlerim var  Yakışmazsam öldür beni
 Ben diyemem ele karşı  Geyin yeşil ala karşı
      Bağlantı (THMSEA II/2006: 455)
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Eskiçağda Türkü Geleneği

Yrd. Doç. Dr. Sema SANDALCI 1

 Bu çalışmada kısaca, ilk medeniyetlerden itibaren insanlık tarihinin önemli 
uygarlıklarına ve zenginliklerine sahip Anadolu'nun gerek arkeolojik buluntula-
ra gerekse eskiçağ Sümer, Hitit, Eski Yunan ve Latince yazılı kaynaklara dayalı 
cümlelerle, temel sayılabilecek, türkülerin gelişim ortamlarını, yaşamdaki yeri ve 
türleri üzerine bilgi verilmektedir. Böyle bir çalışmaya iten etken; toprağın ekildiği 
yerleşik hayata geçişle, "kültür"ün doğaya paralel, onun güçlerini tanıma ve tanım-
lama çabasının yanı sıra, uygun yaşam ortamları ve zengin beslenme olanaklarını 
arama gayretiyle oluşan düzende müziğin ve insan sesinin de önemli bir yerinin 
olması ve insanoğlunun da erken çağlardan itibaren şarkılarıyla, iyi niyet içeren 
toplumsal ya da kişisel sevinçlerini, hüzünlerini, kaygılarını yansıtmaya çalışmış 
olmasıdır. Eldeki az sayıdaki verilerle örnek olarak, ağıt, savaş, ninni, düğün ve kır 
şarkılarının incelendiğinde, aynı ortamların, hatta aynı imge, sözler ve dileklerin 
de günümüze değin süre geldiği öne sürülebilir. Bu benzerlikler tesadüf olarak 
değil, Anadolu'da, toprağı, yurdu, yaşamı işleyen ellerin ortak ezgi anlayışı olarak 
görülebilir.

 Böylece, eskiçağda şarkı-türkü geleneğinin hangi ortamlarda nasıl oluş-
tukları, neleri içerdikleri üzerine örtüşen kimi bilgilerle, günümüzle karşılaştırma 
yapabilme ve özellikle ülkemizde gelenek olarak süren türkülerin taşıdığı tari-
hi-sosyal değerini ortaya koyabilmek ve dolayısıyla bu zenginliği halk ozanları ge-
leneğini arşivlemenin önemini vurgulamaktır.

1- Trakya Üniveristesi Balkan Dilleri Bölümü; sandalcis@yahoo.com
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 Eskiçağda müziğin en önemli yanı, ruhu sakinleştirmesi ve yatıştırmasıydı. 
Olasılıkla ilkesin kaynağı doğadaki tatlı rüzgâr esintileri, su sesi, ayrıca kavala esin 
olan sazlıklardı. Bunlar, kimi insana, ilk hocaları olan doğanın şarkısı gibi geliyor 
olmalıydı. Yaklaşık M.Ö. 10 bin yıl öncesine uzanan ilk düzenli yerleşik toplum-
ların Mezopotamya'da görülmesiyle birlikte, özellikle toprak ve gök inancı başta 
olmak üzere zamanla doğanın tüm kalıcı güçlerinin tanrı ve tanrıçalarla temsil 
edildiği yeryüzünün ilk dini sistemi de oluşturulmaktaydı. Doğanın güçleri, hem 
cezalandırıcı hem de eğiticiydi; bu şekilde rüzgârın, suyun ve bitki hışırtıları adeta 
insanlarla konuşuyor, seçtikleri bilge kişiler aracılığıyla güzel şeyleri dile getirerek, 
ruhlarının içine süzülüyorlardı. Bu yüzden, kulağa hoş gelen ahenkli, ritimli müzik 
ve sesle, insanlar da kendi içlerine doğan bu güzelliklerle, öfkelendiğinde ilkin 
tanrı ve tanrıçaları, zamanla kendi ruhlarını da yatıştırmaya özen gösteriyorlardı. 
Zaten iyi şeyleri insanlara gösteren, öğreten de doğanın bu tanrı ve tanrıçalarıy-
dı. Onlardan öğrendiklerini tapım ve törenlerle de bir tür yad ediyorlardı. Hatta 
müziğin ve güzel sesin, kötü hastalıkları bedenden kovma gücünü bile kavramış, 
günümüze değin süren müzikle tedaviyi bile başlatmışlardı.

 Zaman içinde müzik aletlerine paralel, şarkı türleri gelişip, türlere ayrılsa 
da kökeni, kelimelerin kulağa hoş gelecek şekilde kurgulandığı ahenkli şiire da-
yanmaktaydı. Dolayısıyla yine bu şiirler aracılığıyla şarkı ve türkülerin söylendiği 
ortamlar üzerine bazı bilgiler edinmekteyiz.

 M.Ö. IV. binin sonu ile III. binin başından itibaren Mezopotamya'da geli-
şen yazıyla birlikte başta tapınağa teslim edilen malların listesinin, ticari envante-
rin, siyasi olayların, destan ve ilahinin yanı sıra, şiir halinde bazı şarkıların da yazıya 
aktarılması, bu geleneğinin yazı öncesinde yaygın olduğunu göstermektedir.2

 Yazılı kültür itibariyle, örneğin, M.Ö. III. binde, toprağı ekip biçmede saba-
nı bulan Sümerlere (bugünkü Irak) ait dini kabartmalarda bazı kral, kraliçe ve tanrı 
betimlerinde müzik aletlerinin yanı sıra, yazılı kil tabletlerinde de şiir biçiminde, 
bazıları nakaratlı ilahi, destan ve ağıt parçaları bulunmaktadır. Bu ritmik şiirlerin 
bazılarını, bugün şarkı / türkü olarak niteleyebiliriz. Bu arada, Sümer şairlerine ve 
ilahi yazarlarına en çok ilham veren kral Şulgi için "Şulgi, Müzik ve Şarkının Kralı" 
isimli bir ilahinin de bulunması, eskiçağda sanata karşı yöneticilerin yaklaşımları 
ve onlara duyulan şükranı göstermek açısından önemlidir.

 Sümer kil tabletler üzerine yazılı, "Yakılıp Yıkılan Ur için Ağıt," "Yakılıp Yı-
kılan Sümer ve Ur için Ağıt" ve "Yakılıp Yıkılan Nippur için Ağıt" olarak adlandırı-

2- Krş. J.J. ROUSSEAU, Melodi Ve Müziksel Taklit ile İlişki İçinde Dillerin Kökeni Üstüne Deneme, (çev. Ö. Albayrak),
İş Bankası KültürYayınları, 2009, s. 58: ilk tarihler, ilksöylevler, ik yasalar dizeler halinde yazıldılar; şiir, düzyazıdan önce 
bulundu; böyle olmalıydı, çünkü güçlü duygulanımlar akıldan önce konuştu. Müzikte de aynısı oldu; ilk başta ne melo-
diden başka müzik, ne de sözün değişen sesinden başka melodi vardı.
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lan üç ağıt kompozisyonu, günümüzde, türkü anlayışı içinde yer alan (bir felaket 
sonucu dile getirilen) ağıt geleneği ve içerikleri üzerine tarihi önem taşımaktadır. 
Tanrıçanın şehri ve evi yakılıp yıkıldığından oturacak hiçbir rahat yerinin bulunma-
dığını, üzüntülü bir kalp ve yaralı bir gönül ile dile getirilen "Yakılıp Yıkılan Sumer 
ve Ur için Ağıt"tan birkaç satır alıntısı, konuya daha açıklık getirecektir:3

 ...Ey ülkesi yok olan Ningal, nasıl avuttu yüreğin seni!
 Yıkıldıktan sonra kentin, nasıl var olabilirsin sen!
 Yıkıldıktan sonra evin, nasıl avuttu yüreğin seni!
 Garip bir kent oldu kentin; nasıl var olabilirsin sen!
 Gözyaşı evi oldu evin, nasıl avuttu yüreğin seni!
 Yıkıntı oldu kentin, hanımı değilsin artık onun sen,
 Kazmaya terk edildi evin, içinde oturmuyorsun artık onun sen,
 Boğazlandı halkın, kraliçeleri değilsin artık sen...4

 Az sayıdaki örneğe karşın, yine günümüze değin süregelen ozanların "kar-
şılıklı atışma" geleneğinin ilk yazılı örnekleri de Sümer kültüründe bulunmaktadır. 
"Kazma ve Saban" "Kış ile Yaz Arasındaki Tartışma" gibi alaycı, iğneleyici içeriğiyle 
müzik eşliğinde karşılıklı şiirsel diyaloglar günümüze kalmıştır. Aşağıda, iki Sümer 
ozanının atışmasının alıntı sözleri, bize günümüz ile ifade benzerliğini daha net 
göstermektedir:

 Arpın var, müzik bilmezsin,
 Arkadaşlarının "su çocuğu"sun sen,
 Tek bir nağme bile çıkaramaz gırtlak(ın senin),
 Kekeleyerek Sümerce(ni) konuşursun, konuşamazsın doğru düzgün,
 İlahi söyleyemezsin, açamazsın ağzını,
 Marifetli bir adam mısın sen!5

 Yine günümüzde türkü anlayışı içinde gelişen ninni geleneğinin yazılı ilk 
izini de bir Sümer ninnisinde görmek mümkündür. Kimi eksik, kimi belirsiz kısmı-
na karşın, söz konusu uzun ninnide dikkati çeken cümleler şunlardır:

 ururu-şarkımla o büyüsün / ururu-şarkımla kocaman olsun ,/
 irina-ağacı gibi kökten sağlam büyüsün, / şakir-bitkisi gibi tepeden geniş 
büyüsün./
 .........
 Gel uyku, gel uyku, / Gel oğlumun olduğu yere, / Acele (?) uyku, oğlumun 
olduğu yere ./

3- M. ÇIĞ, H, KIZILAY, Sumer Edebi Tablet ve Parçalar I TTK Ankara, 1969: 8, 10.
4- S.N. KRAMER, Sümerler, (çev. Ö. Buze), Kabalcı Yayınevi, İstanbul 2002, s. 189.
5- Şarkının / türkünün tamamı için bkz. KAMER, 2002, s. 295.
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 Duraksız gözlerini uyut / Elini renkli gözlerine koy,/ Ve ağulayan dili ile
 Uykusunu bozdurtma./.......

 Karın desteğin olsun, / Oğul payın olsun, / Saçılan arpa gelinin olsun,/
 Kusu-tanrıçası Aşnan seninle olsun, / Koruyucu bir meleğin olsun, /
 Mutlu günlü bir saltanatın olsun, / Şölenler alnını açık yapsın.6 

 Burada, çocuk büyütmenin zorluğu içinde, Sümerli bir annenin (ya da bir 
dadının) dile getirdiği, adete evladının kulağına iyi telkinde bulunduğu bu ninni, 
yaşam tarzı bakımından bize beş bin yıllık geçmiş ata geleneklerin halk kültürü 
ile nasıl çağlar boyu, nasıl aynı kelimelerle, adeta iyi niyet taşıyan büyülü sözler 
olarak süregelişine güzel bir örnek oluşturmaktadır.

 Sümerden başka, Anadolu için M.Ö. II. bin Hitit döneminin özel yeri var-
dır. Bu kültüre ait kabartmaların yanı sıra, yazılı metinlerden, özellikle Boğazköy 
arşivlerinde tarım, bereketle bağlantılı devlet kültü ve dinsel bayram törenleriyle 
ilgili verilerden müzik (davul, tef, çalpara, lir, lavta, ikili flüt gibi aletleri), hokka-
bazlık, ayrıca yine günümüzde de kimi türkülere eşlik olarak iki kişinin karşılıklı oy-
naması, iki elin havada kavuşturulup oymaması gibi müzik, dans ve şarkı etkisinin 
ulaştığı seviyeyi görebilmekteyiz.

 Müziğin gücü ve kaynağı üzerine bir Hitit efsanesinde şöyle geçer: (Erkek
kardeşine yardım etmek için) Şauşga bizzat kendi... giyindi ve süslendi... bir şarkı 
söyledi ve gökyüzünde ve yeryüzünde tekrar etti... Şauşga şarkı söylemeye devam 
etti ve (parmaklarına zil olarak) bir çakıl taşı ve deniz kabuğu taktı. Büyük bir dal-
ga denizden <çıktı>. Büyük dalga, Şauşga'ya şöyle söyledi: "Sen kimin için şarkı 
söylüyorsun? Kimin için rüzgârile ağzını dolduruyorsun?...." >7

 Hitit törenlerinde ruhu sakinleştiren müzik ve şarkı kadar, sağlığa yararı 
olan bira, şarap kültürünün de önemi bulunmaktaydı. Hangi tanrıya kurban su-
nuluyorsa, tanrının ya da atalarının önünde yere içki dökmek (sunmak); tanrının 
mensup olduğu etnik grubun dilinde (Hattice, Luvice, Palaca, Neşaca ya da Hurri-
ce) şarkı söylemek adetti. Ayrıca, bir ölünün ardından "şarkı" olarak nitelendirilen, 
olasılıkla "ağıt" özelliği taşıyan hüzünlü sözler de dile getirilmekteydi. Hititlere ait 
kabartmalarda da belgelendiği üzere törenlerde olasılıkla ritmik şarkıları ya da 
sözlerini icra eden şarkı ve söz ustaları ve de hem çalan hem de şarkı söyleyen 
ustalar yer almaktaydı. Ele geçen ve kısmen eksik ifadelerin bulunduğu bir Hitit 
bayramı ve ardından aynı cümlelerin tekrarlandığı bir ölü törenine ait metinler-
den kısa alıntılar, bize törende müzik uygulamalarına açıklık kazandırmaktadır: 
Dini törenle ilgili olarak aktaracağımız bir alıntı, ortamla ilgili bize daha açık bir 

6- Ninninin tamamı için bkz. S.N. Kramer, Tarih Sümer'de Başlar, (çev. M.i. Çığ), TTK Ankara 1990, s. 264-266.
7- G. KARAUGUZ, HititMitolojisi, Çizgi Kitabevi, Konya 2001: s. 170.
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görüş verebilir: "Sonra kral ve kraliçe (tapınağın) kült salonundan gelirler, iki saray 
oğlanı ve bir korumacı (zıpkıncı8) kralın önünden giderler. Beyler, saray oğlanları 
ve zıpkıncılar (kralın) arkasından giderler. Hokkabazlar (?) kralın arkasından ve 
önünden davul (?), tef (?) ve çalpara (?) çalarlar. Pay alıcılar krala yaklaşırlar. Dans 
ederler ve lavta çalarlar. Diğer hokkabazlar (?) kırmızı giysiler giyinmişlerdir. Onlar 
krala yaklaşırlar ve ellerini kaldırırlar, yerlerinde dönerler. ilahiler söylerler (?) Son-
ra kral ve kraliçe savaş tanrısı ZA.BA.BA'nın tapınağına giderler. Kral revaklı hol'e 
varır. O sırada köçek bir kez (yerinde) döner."9

.......
Ölü töreniyle ilgili olarak: "Arkasından, Yerin (yer altının ve) Güneş Tanrıçasına 
(tanrıçanın onuruna) içer. Çalgıcılar büyük lir aletinin eşliğinde (hüzünlü) şarkı 
söylerler. Hokkabazlar aha (diye) bağırırlar. Sonra seslerini kısarlar. Bir tatlı kalın 
ekmek böler. Onları (ölünün) ruhu için asker ekmeklerinin yanına koyar..."10

 Toplumun yönetici, soylu, yüksek mevki kişilerine ait etkinliklerin belge-
lendiği Hitit kültüründe, şiir halinde söylenen ilahi, destan, efsane geleneğinin 
yanı sıra, savaşlarla ilgili olarak "Askerin Şarkısı" adlı bir şiirin ayrı bir değeri bu-
lunmaktadır. Çünkü günümüze değin türkü geleneğinde savaşan kişilerle ilgili 
bestelerin önemli yeri bulunmaktadır. Hitit, "Askerin Şarkısı" bize asker kıyafeti 

8- Olasılıkla mızrak tutan kişi.
9- S. ALP, Hititlerde Şarkı, Müzik ve DAns, Hitit Çağında Anadolu'da Üzüm ve Şarap, Kavaklıdere Kültür Yayınlar, No: 6 
Ankara  1999, s. 1-2, 59, 60.
10- ALP, 1999, s. 62.
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taşımanın önemini vurgulamaktadır, kısa bir alıntı verirsek:

 Neşa'nın giysileri, Neşa'nın giysileri
 giydir bana, giydir!
 Anneminkileri aşağı getir;11

 giydir bana, giydir!
 Benim için aşağı getir
 giydir bana, giydir!12

 M.Ö. I. binin ortalarına doğru siyasi ola-
rak Hitit zayıflasa da ulaştığı kimi kültür seviye 
izlerini artık yükselmiş olan Frig, ayrıca Batı Ana-
dolu'da gelişen ve Mısır, Mezopotamya, adalar 
etkileri de taşıyan Yunan ve ardından Roma 
medeniyetinde görmek mümkündür. Özellikle 
şarap, müzik ve vezinli şiir, ayrıca şarkının yer 
aldığı tarım kültürü, tohum atma, ekin hasadı, düğün, gömme adetleri kadar, 
doğanın güçlerinin aynı sembollerle tanrılaştırıldığı dinsel kutlamalarda, ilahiler-
de, mitlerde bu binlerce yılın benzer etkileri görülmektedir. Dahası, artık her şey 
daha zenginleşmiş, toplumun önemli kesimleri kadar, sıradan insanların duygu ve 
düşünceleri de gelişen yazı ve sanata yansımaktaydı. Dahası, Eski Yunan ve Roma 
edebiyatı ve sanatı, eskiçağ Anadolu yaşamındaki yüksek seviyeyi de belgelemek-
tedir. Elbette eski Pers (İran) kaynakları da unutulmamalıdır.

 Eski Yunan'da da müziğin ve şarkının, tanrıların ruhları yatıştırma geleneği 
kadar, insanların da gündelik yaşamında kendi duygularını, arzularını ve adetle-
rini aktarmada yeri vardı. Bunu başarmada artık ruha ilham veren sanatların esin 
perileri vardı. Yunan mitolojisinde destansı şiire güzel sesli Kalliope; müzikte flüte 
Euterpe; hafif şiir ve dansa Terpsikhore ve lirik koroya Erato esin ederdi.13

 Kimi şarkı sözleri kadar, edebi metinlerden, şarkıların söylendiği ortamlar 
üzerine bilgi edinmekteyiz. Buna göre, yine şiir sanatından edindiğimiz bilgilerle, 
bir müzik aleti eşliğinde aşk, savaş, düğün şarkıları, ölenin ardından ağıt, yine 
başlıca konularıydı.

 Anadolu için Yunan yazılı kaynaklarında başlıca yeri olan Troya (Çanak-
kale- Hisarlık) ile ilgili ifadelerden, şarkı-türkü söyleme ortamları üzerine bilgi 
edinmekteyiz, gerek Homeros'un sözlü destanından gerekse Troya üzerine yazan 
başka ozanlardan. M.Ö. IX-VIII. yüzyılda yaşamış olan ve hep Yunan olarak algı-

11- Annesinin diktiği giysilerin çıkarılması söz konusu olsa gerek.
12- J. G. Macqueen, Hititler ve Hitit Çağında Anadolu, Arkadaş Yayınevi, Ankara 2001, s. 168.
13- P. GRIMAL, Mitoloji Sözlüğü, (çev. S. Tamgüç), Sosyal Yayınlar, İstanbul 1997, s. 519.
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lanan İzmirli Homeros'un eserinin, aslında o günkü Anadolu diline, yaşantısına 
ve adetlerine eşsiz ışık tutmaktadır. Bu da günümüz, kültürümüz için önem arz 
etmektedir. Çünkü, Homeros, yazı öncesi Batı Anadolu'da, sözlü edebiyat gelene-
ğini dile getirmekteydi. Destanı, sonraki çağlarda Yunanca yazıya aktarılmıştı:

 İlyada, I, 470-474'de tıpkı diğer eskiçağ kültürlerinde olduğu gibi müzikle, 
sesle, dansla tanrıları yatışmanın önem taşıdığı anlaşılmaktadır:14

 "Delikanlılar derin kaseleri ağzına dek şarapla doldurdular,
 herkese dağıttılar, kupalarla toprağa dökmek üzere.
 Gün boyunca şarkı, dans ve müzikle tanrıyı yatıştırdılar,
 Akhalı gençler tanrının onuruna güzel şarkı söyleyerek,
 şarkılar söyleyip, dans ederek..."

 İlyada, XVI, 182-183'de genç kızların avcılık, ayrıca bereket, doğa tanrıçası 
Artemis onuruna halka halinde folklor olarak nitelendirebileceğimiz oyun oynadı-
ğını öğrenmekteyiz;15

 "Altın oklu Artemis'in gürültülü oyun halayında dans edenler... "

(*Yukarıdaki kabartma, klasik dönemde Semendirek adasına aitti)

 İlyada, XVIII, 566-572, 590-591,593-606'de günümüzde olduğu gibi, ta-
rım kültürün binlerce yılın köklü birikiminde değişmeyen gelenek olarak, ürünleri 
toplamada insanların coşkusunun yine folklorik öğelerle, ziyafet, müzik, oyun ve 
şarkılarla kutlandığını görmekteyiz;16

 "... Dar bir yol vardı bağın içinde,
 bağ bozumunda oradan geçilir yürünürdü,
 kızlar, delikanlılar, çocuklar gibi şen,
 bal gibi tatlı yemişler taşıyorlardı sepet sepet.

14- A.T. MURRAY, HomerIliad, CiltI, Harvard UniversityPres, London, 1999: s. 48; krş. A.ERHAT, A. Homeros ilyada, Can 
Yayınları, istanbul 1973, s. 84.
15- A.T. MURRAY, HomerIliad, CiltII, Harvard UniversityPres, London, 2001: s. 176; krş. ERHAT, KADiR, 1973, s.371.
16- MURRAY, CiltII, s. 328-332; krş. ERHAT, KADiR, 1973, s. 430-431.
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 Ortada bir çocuk, telleri çınlayan bir saz elinde,
 sesler çıkarıyordu sazdan tatlı tatlı,
 güzel bir türkü çağırıyordu ince sesiyle,
 ötekiler ayaklarını toprağa vurup uyuyorlar ona,
 sıçrıyor, bağırıyor, oynuyorlardı.
 ..........
 Orada delikanlılar oynuyordu,
 sığır armağanlarıyla alınmış kızlar oynuyordu,
 dayamışlardı ellerini birbirlerinin bileklerine.
 Kızlar keten giymişlerdi ipince,
 oğlanlar iyi dokunmuş gömlekler giymişlerdi,
 pırıl pırıl zeytinyağı parlıyordu gömleklerde.
 Kızlar güzel çelenkler takmışlardı başlarına,
 oğlanlar gümüş kemerleri altın bıçaklar bağlamıştı.
 Oyuna alışmış ayaklarıyla koşuyorlardı döne döne
 ...........
 Büyük bir kalabalık halka olmuştu,
 candan seyrediyorlardı güzelim oyunu,
 aralarında, şenliği açmak için, iki cambaz
 dönüp duruyordu ortalık yerde."

 İlyada, VI, 354-358'de, yine günümüzde olduğu gibi bazı şarkıların kayna-
ğının önemli toplumsal ya da topluma mal olmuş kişilerin iyi ya da kötü yanlarıyla 
ilgili olduğunu öğrenmekteyiz:17

 "Benim utanmazlığım ve Aleksandros'un akılsızlığı yüzünden,
 Zeus verdi acı kaderi, bundan sonraki
 gelecek kuşaklara şarkı olmamız için..."

 Benzer şekilde, Eski Yunan yazımında M.Ö. V. yüzyılda yaşamış tragedya 
yazarı Euripides'in yine Troya üzerine yazılı Rhesos adlı eserinden, toplumsal bazı 
acı olayların şarkı-türkü sözlerine yansıdığını, hatta tekrar tekrar söylenerek bili-
nen hale geldiğini anlamaktayız:18

 - Duyuyorum; Simois nehrinin kanlı
 yatağından çok telli sesiyle bir bülbül,
 çocuk katili şarkısını
 hüzünle söylüyor.

 Yine Euripides'in Rhesos adlı eserinden savaş gibi kötü bir durumda,en 

17- MURRAY, Ciltl, s. 300; krş. ERHAT, KADİR, 1973, s. 184.
18- T. RUSSOS, Evripides Resos, Kaktos Yayınları, Atina 1991, s. 76 (dize 542-545/çeviri: S. Sandalcı).
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azından yarışmalarının da yer aldığı kimi kutlamalara ara verildiği anlaşılmakta-
dır:19

 "... Şimdi, ey vatan Frigya,
 Tanrı'yla beraber şimdi sana özgürlük veren
 Zeus'a sormanın zamanıdır. Acaba yine eskisigibi,
 köklü Troya, şarkı söyleyen âşıkların,
 şarap dolu kadehlerin gün boyu yarışmaların olduğu
 kutlamalarını sürdürecek mi,Atreus'un oğulları denizden 
 İlion kıyılarını bırakıp, Sparta'ya gittikten sonra?"

 Eskiçağ Anadolu, Yunan ve Trak kültürlerinde de acı şekilde ölenin ardın-
dan kadınların saçlarını yolarak, yanaklarını tırmalayarak ağladıkları ve ağıt yaktık-
ları da bilinmektedir:20

 "Biz kız kardeşler ilk olarak ağıtlarla sana övgüler düzeceğiz..."

 Yine, eskiçağ Yunan edebiyatında Troya konulu eserlerde neşeli düğün 
ilahileri olduğu da görülmektedir. Fakat, bazen bu şarkıların aralarına, olasılıkla 
günün gelişen olayına göre doğaçlama hüzün ifadeleri de yansıtılmaktaydı. Bir 
düğün şarkısından / türküsünden alıntı verirsek:21

 "...Ve sen ey annem, sen ki gözyaşı ve ağlamalarınla
 ölü babam ve vatan için yas tutuyorken,
 ben, gelin olacak genç bir kızın yaptığı gibi,
 düğün ateşimi yakıyorum,
 ey Hymen, sana ışık versin diye,
 ey Hymen, senin için yansın diye,
 ey Hekate, senin için parlasın diye.
 Zıpla! Daha, daha yükseğe zıpla!
 Babamın en mutlu günlerindeki gibi.
 Kutsal dans.
 Ey, Apollon, önce sen dans et,
 defne ağaçları arasındaki tapınağınla ilgilenirdim,
 Hymen, ey Hymen, Hymen!
 Dans et, anne, gülümse,
 ayaklarımla birlik vur yere seninkileri de
 en sevdiğim dansı yapıyorum.
 Yüksek sesle mutlu düğün gelin şarkıları

19- RUSSOS, 1991, s. 60-62 (dize 354-364/çeviri: S. Sandalcı).
20- RUSSOS, 1991,s. 114 (dize 984 /çeviri: S. Sandalcı).
21- Euripides, Troyalı Kadınlar, (çev. S. Sandalcı) Arkeoloji ve Sanat 'Yayınları, İstanbul 2002 (s.16-17).
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 söyleyiniz, ey Frigya'nın güzel giysili kızları,
 alnıma yazılmış kocam için..."

 M.Ö. 753 yılında kurulan ve ata kültünü manevi olarak Troyalı bir prens 
olan Aeneias'a bağlayan Roma yaşamında da müzik ve şarkı geleneğinde ben-
zer anlayışların süregeldiği görülmektedir. Hatta, Latince'de vezinli şiirin aynı za-
manda şarkı olduğunu ve ruhu yatıştırdığı için büyü etkisi taşıdığını yansıtan bir 
kelimeyi görmek bile mümkün. Latince "carmen" kelimesi, "şiir, şarkı ve büyülü 
söz" anlamındaydı.22 Hatta zaman içinde eğitim üzerinde özellikle duran Romalı 
yazar Quintilianus, M.S.I. yüzyılda, eskiden dilbilgisi ve müziğin ayrı olmadığını, 
Arkhytas ve Aristokhenus'un dilbilgisini müziğe tabi olarak değerlendirdiğini ve 
bu ustaların her iki disiplini de öğrettiklerini ifade etmiştir.23

 Romalı ozan Tibullus'un, ayrıca Vergilius'un Troya bağlantılı şiirlerinde, 
Roma'da hasat zamanında kutlanan, özü Trakya'da doğa ve şarap, ayrıca baharla 
birlikte müzikli, içkili, şarkılı açık hava kır "cümbüş"lerinin tanrısı Bacchus'a dayalı 
şenliklerinde müzik, koro ve hatta güreş gibi kır spor oyunlarının önem taşıdığı 
görülmektedir:24 

 "...Bacchus çekip aldı derdi kederi
 çiftçinin bitkin düşmüş bitik yüreğinden.....
 Sana yaraşan koro, şarkı-türkü,
 onca açan çiçek, cilveleşen Aşk;
 sarmaşıklarla süslü alın,
 körpe topuklara inen safran renkli giysi,
 Tyrus kılığı, ezgisi tatlı kaval,
 gizli törenlerin sırdaşı yeğin kutu....".

 Tibullus, bir başka şiirlerinde şöyle der:25

 "... ilk kez türkü çağırmış
 çiftçi sevincinden, sabanı aralıksız işlerken,
 kır koşmaları söylemiş belli bir uyum içinde,
 kuru yulaftan kavalıyla ilk türküyü yakmış
 süslü tanrılar önünde söylemek üzere,
 ey Bacchus, ulu orta korolar kurmuş ilk kez,
 sülüğen allığı sürüpyüzüne çiftçi..."

22- S. KABAAGAÇ, E. ALOVA, Latince Türkçe Sözlük, Sosyal Yayınları 1995, s. 73.
23- Quintillianus, Institutio Oratoria, I, 10
24- G. VARINLIOGLU, M. ÖZAKTÜRK, H. DÖNMEZ, Albius Tibullus Sevgi Şiirleri, Kültür Bakanlığı, Ankara 2001, s. 49¬50 
(şiir, 1, 7)
25- VARINLIOGLU, ÖZAKTÜRK, DÖNMEZ, 2001, s. 65 (şiir, 2, 1).
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 Benzer şiirlerinde ozan Vergilius da hasat adetlerinde güreşi vurgular:26   
 "..hedef koyar karaağaçta, hızlı mızrak
 yarışı için ve güçlü bedenlerini
 soydurur çayırda güreş tutturmak için..".

 Tibullus'un şiirlerinde iş yaparken, örneğin dokuma yaparken, kadınları 
şakı- türkü söylemeye kapıldıklarına tanık olmaktayız ki, bu da bizi yine türkü söy-
leme ortamlarını çağrıştırmaktadır:27

 "Sırtında pamuk gibi yün taşır ak pak koyun,
 gencecik kızlar iç güç edindin diye kırdan.
 Kadınca bir iş çıkar buradan, iği döndürür,
 başparmağıyla: Türkü çağırır dokumacı kadın
 yine işine kaptırıp...

 Roma düğün şarkıları da etkin olarak eski geleneklerin, Yunan örneği ne-
şeli ortamını yansıtmaktadır. Romalı ozan Catullus'un bir şiiri, iki bin yıl sonra bile 
bize tanıdık bir düğün ortamını dile getirmektedir. Uzun şiirden bir alıntı:28

 "... Ey Hymenaeus Hymen,
 ey Hymen Hymenaeus!
 Mis kokulu mercanköşk çiçekleri taksana
 çepeçevre alnına,
 alsana yalım renkli duvağını
 yüzün gülerek,
 buraya gel, buraya
 sarı pabuçlarını giyerek kar gibi ak ayaklarına,
 coşup bu sevinçli günde
 düğün türküsü söyleyerek
 gümüş gibi sesinle,

 vur ayaklarını yere, çam çırayı salla elinde..."

 Eldeki birçok Latince metinlerden, ilk müzik aleti olan ve 
çıkış efsanesi Anadolu diyarlarında bulunan kavalla kişisel 
duyguların dile getirildiği de bilinmektedir:29

... Düşmüştü defne başlığı duyunca bu yıkımı
karısını çılgınca seven tanrının. Değişti

26- T. UZEL, Vergilius Bucolica lar, Georgica'lar, Öteki Yayınevi, Ankara 1998, s. 201 (II. Georgia 529-531).
27- VARINLIOGLU, ÖZAKTÜRK, DÖNMEZ, 2001, s. 65 (şiir, 2, 1).
28- G.VARINLIOĞLU, Catullus, Şiirler, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara 1978 (s. 82-92)
29- İ.Z. EYUBOĞLU, Ovidius Dönüşümler, Payel Yayınları, İstanbul 1994, s. 61 (II, 601-603).
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 yüzü, gözü; düştü kavalı elinden 
 yedi boğumlu kaval,
 dalmıştın sevgilere, geçmiştin kaval sesiyle kendinden...

 Aynı şekilde Vergilius da Bucolica, I, 2'de (iki ozanın karşılıklı atışmasın-
dan) şöyle der:30

 .. .geniş kayının altında, bir kır türküsü yakıyorsun ince kavalınla...

 Elbette bu örnekler çoğaltılabilir. Sonuç olarak, bu kısa çalışmada, günü-
müzde, sosyal yaşamla iç içe sözlü kültür olarak, yöresel özellikleri, uğraşları, leh-
çeleri, kimi adetleri yansıtan şarkı ya da türkülerimizin bir gelenek üzerinde geliş-
tiğini ve geçmiş Anadolu müzik anlayışıyla örtüşen kimi ortak izlerin olabileceğini 
belirtmeye çalıştık. Yukarıda vurguladığımız gibi, eldeki verilerle, türkülerimizin 
geçmişle hiç bağı olmadığını söylemek olanaksızdır. Özellikle, Anadolu ile doğ-
rudan bağı olan önemli kültürlerde toprakla, bereketle ilgili ritmi ve ahengi olan 
şarkı sözleri ve söyleme ortamları dikkate alındığında bu bağ daha açık ortaya 
çıkmaktadır. Her ne kadar, "türkü" adı konulmasa da günümüzde, bunlar, bu gele-
nek içinde yer almıştır. Unutmayalım, uzun bir süreç ve yayılım içinde yeryüzünde 
toprağın ilk ekilip biçildiği dönemden bu yana müthiş bir mantıkla, ilk inançlar, 
tapınaklar, ibadet şekilleri, toprağı ekip biçme, saban geleneği, ilk dokumacılık, 
ilk zanaatlar, ilk söylenceler, erken yazı bu coğrafyada hayat buldu ve gelişerek 
süregeldi. Bu topraklarda beş bin yıldır, evlilikler şahitler huzurunda kutsanmakta, 
bahtı açık olsun diye doğan çocuğa ve ölen insana törenler düzenlenmekte; haksız 
yere adam öldürme, cezasız kalmaması gereken ağır bir suç sayılmaktadır. Böy-
lece, değişen siyasi akımlara karşın, köklü gelenekler, yaşam tarzları süregelmiş, 
insanlarca adet olarak benimsenmiştir. Bu adetlerde, hiçbir kötülük içermeyen, 
aksine toplumu ve bireyi kötülüklerden uzak tutulmaya çalışan müziğin, ezginin 
de yeri vardı. Bu yüzden, bilimsel verilerle dönemlere göre mevcut türkü geleneği 
derleme ve arşivleme ile bir araya getirildiğinde, bu halk geleneği bir bütünsellik 
kazanabilecek, belki geçmiş tarihle kimi örtüşmeleri üzerine daha net yeni veriler 
de elde edilecektir.
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Cönk Ve Mecmûa Yapraklarından
Unutulmuş Türküler

M. Sabri KOZ 1

Rahmetli Şükrü Tekin KAPTAN'ın
(Denizli, 1942-Tebriz, 2007)

hatırasına ve hizmetlerine
saygıyla.

- I -

 Halk kültürümüz üzerinde çalışanlar, derleme yapanlar birçok bakımdan 
önceliği ve önemi bulunan ağızdan derlemeler yanında yazma kaynaklara da 
yönelmeli, bunları yazıya geçirilmiş "eski" ve "özgün" sözlü kültür verileri olarak 
değerlendirmelidir.

 Yazmalardan folklor derlemeleri yapmak, eski folklorcuların uygulama-
larındandı. Bunda, eski kaynaklardan faydalanabilme imkânlarını rahat kulla-
nabilme yanında var olanları değerlendirme hevesinin de büyük rolü vardı. Eski 
folklorcuların izleyicisi olanların bu yolda gösterecekleri gayret, hem yarım kal-
mış bir işi tamamlama girişimi sayılacak hem de yeni yeni metinler ortaya konu-
larak ezgisiz de olsa türkü metinlerine ulaşılacaktır.

 İşleri benim gibi yazma yapraklarında bilinmedik âşıklar, duyulmadık 
türküler ve diğer halk kültürü, halk edebiyatı ürünleri aramak olan araştırmacılar 
eski yüzyılların kâşifleri gibidir. Onlar için inceleme ve yararlanma fırsatı bulduğu 
bir cönk ve mecmûanın yapraklarını taramak, keşfedilmemiş bir vadide yürüyüş 
yapmaya benzer. Bu yürüyüşte her şey yenidir, tektir, orijinaldir. Başka vadilerde 

1- Araştırmacı Yazar
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görülecek şeyler burada da karşımız çıkacaktır, yazmalarda da her zaman yeni 
bir şey bulunamaması da buna çok benzer. 150-160 yapraklık bir yazma 300-
320 sayfaya tekabül eder ki çoğu zaman bu yapraklar yeni bir şey görülmeden 
taranır. Tam umutların tükendiği sıralarda son yapraklardan birinin kenarına 
sıkışmış üç- dört dörtlüklük bir şiir, bir türkü ya da işe yarar herhangi bir şey 
büyük bir keşif gibi gelir insana...

 Bildiride bu konular üzerinde durulacak; kaynaklar, yararlanma yolları ve 
örnekler tartışılacaktır.

 Denizli folkloru, çevre incelemeleri ile tanıdığımız Şükrü Tekin Kaptan'ın 
öncülüğünde gerçekleştirilen bilimsel toplantıların üçüne âşık deyişleri, fıkra-
lar ve mâniler konulu çalışmalarımla katılmıştım. Onun halk edebiyatı türleri 
üzerine devam ettirmeyi düşündüğü konular arasında türküler de vardı, hatta 
özel olarak ağıtlar için de bir toplantı düzenlemeyi düşünüyordu. İleriki yıllarda 
bilmeceler, masallar ve tekerlemelerle diğer sözlü ürünler üzerine toplantılar dü-
zenlemenin gerekli olduğunu da ikili görüşmelerimizde dile getirirdik. Ne yazık 
ki ecel onu beklenmedik bir zaman ve yerde aramızdan aldı, sonra da ne dernek 
çalışmalarından ne de bilimsel toplantılardan bir haber ulaştı. Her halde her şey 
bıraktığı gibi kaldı...

 Bu toplantıyla ilgili ilk bilgiler bana ulaştığında Şükrü Tekin Bey'i ve hiz-
metlerini hatırladım, burada da kendisini rahmetle yâd etmeyi gerekli buldum.

 Yazma kaynaklardan folklor derlemeleri yapma ilgimin tarihi eskiye da-
yansa da çalışma verimi bakımından iç açıcı olduğu söylenemez. Yine de ilginin 
yaşaması ve aralıklı da olsa süreklilik arz etmesi bakımından hatırlamakta yarar 
var.2 Bu taramalar sırasında ele geçmiş anonim ürünler arasında türkülerin ayrı 
bir yeri bulunuyor. Yazma kaynakların yazıya geçirilmiş sözlü ürünler içeren birer 
taşıyıcı olmaları hesaba katılırsa günümüz folklorcularının da bunlara ilgi gös-
termesi yerinde olacaktır. Benim bütün gayretim buna dikkat çekmeye çalışmak-
tan ve arada bir hatırlatmaktan ibaret olmuştur.

2- "Yazma Kaynaklardan Folklor Derlemeleri: Maniler", Folkrora Doğru, s. 28, Mayıs-Haziran 1973, s. 10-29; "Yazma Kay-
naklardan Derlemeler I. Murad Şah Hikâyesi", Kaşgar, s. 12, Kasım 1999, s. 83-120; "Yazma Kaynaklardan Derlemeler II. 
Bir Ermenice Yazmanadan Türkçe Niyet Manileri", Kaşgar, s. 15, Mayıs 2000, s. 143-169; "Yazma Kaynaklardan Derlemeler 
III. "Osmanlı Keşkülü'nden", Kaşgar, s. 17, Eylül 2000, s. 72-77 [fıkralar]; "Yazma Kaynaklardan Derlemeler IV." "18. ve 19. 
Yüzyıldan Türküler", Kaşgar, s. 25, Ocak-Şubat 2002, s. 135-155; "Yazma Kaynaktan Derlemler V. "Ölçülü Sözler", Kaşgar, 
s. 26, Mart-Nisan 2002, s. 73-83; "Yazma Kaynaklardan Derlemeler VI. Mânîler [I]", Kaşgar, s. 27, Mayıs-Haziran 2002, 
s. 138-151; "Yazma Kaynaklardan Derlemeler VI. Mânîler-II", Kaşgar, s. 29, Ekim-Kasım 2002, s. 196-209; "1929 Tarihli 
Küçük Bir Yazma: Azerbaycan Bayatıları", "Ortaq Türk Keçmişinden Ortaq türk Geleceyine" II. Uluslararası Folklor Kon-
feransının Materialleri 17-21 Mart 2004,  Azerbeycan Milli Elmler Akademiyası Folklor İnstitütü, Bakı, 2004, s. 286-292; 
"Sözlü Gelenekten Yazmalara Geçen Bazı Fıkralar Üzerine Notlar", III. Uluslararqası Türk Medeniyetlerinde Sözlü Kültür 
Geleneği (Fıkralar) Sempozyumu. Denizli, 17-19 Eylül 2004, Yay. haz.: EGAY-DER Yayınları, Denizli, 2005, s. 131-155; 
"Yazma Kaynaklardan Mânî Derlenebilir mi? (Birkaç Tespit - Birkaç Değinme - Birkaç Anı", IV. Uluslararası Türk Medeni-
yetlerinde Sözlü kültür Geleneği (Türk Dünyasında Maniler) Sempozyumu, Fethiye 6-8 Kasım 2006, Egeli Araştırmacı ve 
Yazarlar Birliği ve Fethiye Belediyesi Yayını, İzmir, 2007, s. 279-287.
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 Anonim ürünler üzerine monografiler hazırlanırken bunların mümkün 
mertebe tarihleri de yazılmalı, derlenmiş örnekler en eskisinden en yenisine de-
ğerlendirilirken ortaya çıkacak geçmişin tarihin önemli bir parçası olacağı göz-
den ırak tutulmamalıdır. Bu konuyu küçük bir örnekle anlaşılabilir kılmak faydalı 
olacaktır.

 İleride hazırlanacak büyük bir mânîler külliyatında Evliya Çelebi Seyahat-
nâmesinden beri yaşamaya devam eden bir mânî metninin (bir Trabzon mânîsi) 
bu kaynaktan başlayarak bugüne kadar gelişi ya not düşülerek ya da birtakım 
kısaltmalarla kurulacak kullanışlı bir sistem altında kronolojik olarak gösterilmek 
suretiyle verilmelidir.3 Bunu her ürün için ayrıntılı olarak yapmak mümkün olmasa 
da bazı tipik örnekler üstünde uygulayabiliriz.

 Türküler de öbür türler gibi tarihi yazılmaya elverişli örneklere sahiptir. 
Bazıları doğrudan doğruya tarihlerini konuları gereği kendi içlerinde taşırlar, bazı-
ları yazılı oldukları kaynağın tarihi dolayısıyla ip uçları verirler, bazıları da yazan ve 
yazıldığı yer bakımından işe yarayacak bilgilere sahip olurlar. Böylece bir türkünün 
en eski tarihli olanından en yakın tarihte derlenmiş olanına doğru bir kronolojik 
çizgi üzerinde inceleme yapmak mümkün olabilecek, hatta buradan dağılma ala-
nını da değerlendirme imkânı bulunabilecektir.4

 Benim yıllardan beri yapmaya çalıştığım ve bu çalışma ile de yapmak iste-
diğim geleceğin incelemecilerine değerlendirmeye elverişli veriler hazırlamaktan 
başka bir şey değildir.

- II -
 Bu çalışmada kitaplığımda bulunan farklı yazma kaynaklardan derlenmiş 
12 türkü üzerinde durulacak, metinleri, yazma örnekleriyle birlikte kısa değerlen-
dirmeler yapılacaktır.

 İlk yazma, yapraklarında 17.-18. yüzyıl âşıklarının şiirleri de bulunan bir 
18. yüzyıl mecmûasıdır. Mecmûa'da bulunan ve belirtilen yüzyıllarda yaşamış bi-
linen, bilinmeyen birçok âşığın deyişleri5 Müjgan Üçer Hanımla hazırlamakta ol-

3- Küçük bir deneme için şu çalışmadaki "Mânî" kısmına bkz.: M. Sabri Koz, "Evliyâ Çelebi Seyahatnâmesi'nden Türk Halk 
Edebiyatı Üzerine Notlar", Çağının Sıradışı Yazarı Evliyâ Çelebi [Çağının Sıradışı Yazarı ve Eseri: Evliyâ Çelebi ve Seyahat-
nâme - Uluslararası Sempozyumu, Bilkent Üniversitesi, Ankara, 3-5 Nisan 2008, Ankara, Bildiriler], Haz.: Nuran Tezcan, 
Yapı Kredi Yayınları, İstanbul, 2009, s. 239-258.
4- Yazmalardan derlenmiş türküler için birkaç kaynak: Sait Uğur, İçel Folkloru, C. 1, CHP Halkevleri Millî Kültür Araştır-
maları, Ankara, 1947, s. 39-154; Cahit Öztelli, Evlerinin Önü (Bütün Halk Türküleri), Hürriyet Yayınları, İstanbul, 1972, 
s. 362¬399 ("Eski Türküler" başlığı altında Ali Ufkînin 17. yüzyılda notaya aldığı türkülerin sözleri), Ahmet Şükrü Esen, 
Anadolu Türküleri, Haz.: Pertev Naili Boratav- Fuat Özdemir, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, Ankara, 1986, 384 s. (2. 
bs., Kültür veTurizm BakanlığıYay.,Ankara, 1999).

5- Bu âşıkların adları Mecmûa'da yer alış sırasına göre şunlardır: Derviş Ali, Âşık Ömer, Gevherî, Âşık, Mecnûnî, Halîl, 
Ca'fer, Osman, Sipâhî, Kuloğlu, Kâtibî, Koroğlu, Mustafa, Lisânî, Mestûre.
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duğumuz İbrahim Aslanoğlu'na Armağan'da yayımlanacaktır.6 Burada, yazmada 
bulunan türkülerden üçünü sunuyorum:

 1
 Aşağıdaki türkü (bir tür destan da sayılabilir), kümesi bir tilki ("sarı dilki") 
tarafından tarumar edilmiş birinin ağzından söylenmiş. [Res.: 1]:

 Sarı dilki dam ardını dolanur, dolanur
 Piliççikleral kanlara boyanur, boyanur, vay
 Gelin kadın başın açmış ilenür, ilenür
 Dilki nittüñ çivçivlerüñ ânesin, nenesin, vay

 Sabâh olsun ben emmime varayım, varayım
 Ya bu zulüm kime oldu bileyim, bileyim, vay
 Kangı birin yetimliğe vereyim, vereyim
 Dilki nittin çivçivlerüñ ânesin, nenesin, [vay]

 Kümes kapusına7 bakdım kapalu, kapalu
 Kimisi çakşırlı kimi tepeli, tepeli, vay
 Kudretdendür kulakları küpeli,8 küpeli
 Dilki nittüñ çivçivlerüñ ânesin, nenesin, vay9

 Koyuversem her birisi dağılur, [dağılur]
 Kimi öksüz kimi yetim sayılur, [sayılur, vay]
 Feryâdından âvâzları boğulur, [boğulur]
 Dilki nittin10 çivçivlerüñ anasın,11 nenesin, vay12

 2
 Bir göçer obasının çektiği çileler dile getirilmiş olan aşağıdaki türküde, 
mevsimden mevsime, dağdan dağa, belden bele; kışın derelerde, yazın ormanlar-
da, eşeğe yükletilmiş bir "oba", arkaya giyilmiş eski kebe ile ayrıntısı mısralarda giz-
li bir kaçış hikâyesi var. Görevi, devletin alacağı vergiyi toplamak olan "haraççı"dan 
kaçılıyor. Yanında adamları, koruyucuları da olmalı ki sopadan geçiriyor insanları. 
Bu metnin aynısı olmamakla birlikte 19 ve 20. yüzyıldan kalma konu bakımından 
benzerleri de var. Bir uzun ve müphem hikâye, bir 18. yüzyıl yakınması [Res.: 2].

6- Hazırlıkları son aşamada bulunan ve 2012'de yayınlanacak olan İbrahim Aslanoğlu'na Armağan, onu tanıyan, seven ve 
çalışmalarını takdir eden araştırmacı ve dostlarının yazılarıyla, kaynakça ve albüm bölümlerinden oluşacaktır.
7- Yazmada "Bakdım gördüm kümesleri" yazılıyken üzeri çizilmiş ve yukarıdaki ibare yazılmıştır.
8- "Çakşırlı", "tepeli", "küpeli" bazı tavuk/horoz cinslerinde görülen vücut özellikleri için kullanılmaktadır.
9- Son üç sözcük yazmaya uygun olarak "nenesin, ânesin vay" biçiminde aktarılmalıydı. Ancak şiirin bütünlüğünü bozma-
mak için yukarıdaki gibi yazıldı.
10- Bu sözcük birinci ve üçüncü dörtlüklerde "nittüñ", ikinci ve dördüncü dörtlüklerde "nittin" biçiminde yazılmıştır.
11- Bu sözcük ilk üç dörtlükte "âne", son dörtlükte ise "ana" biçiminde kayıtlıdır.
12- M. Sabri Koz Kitaplığı, Mecmuâ-/Eş'âr,Yazma No: 89,y. 70b.
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 Âşık edebiyatımızda da öşürcüler, şahnalar ve tahsildarları konu edinip 
bunların vergi borcu olan insanlar üzerinde yarattığı korkuyu, yaptıkları zulmü ve 
verdikleri zararları anlatan manzumeler vardır.

 Dağdan dağa hep biliriz yolları
 Gece gündüz aşar olduk belleri
 Bak şu başımuza gelen hâlleri
 Seğrir gözüm görüşmemüz yakındır

 Kış olucak derelere kaçaruz
 Yaz olucak ormanlara göçerüz
 Soğuk soğuk13 sularından içerüz
 Seğrir gözüm ağlamamuz yakındır

 Eşeğe yükletdük hep biz obayı
 Arkamuza giydükeski kebeyi
 Haraççıdan yedük bunca sopayı
 Seğrir gözüm görüşmemüz yakındır

 Sopadan çürüdü her bir yanımuz
 Her tarafdan durmaz akar kanımuz
 Haraççıyla nice olur hâlimüz
 Seğrir gözüm ağlamamuz yakındır

 Haraççının biz çekerüz tasasın
 Boğazından bir ip ile asasın
 Döşeklere düşüb kanlar kusasın
 Seğrir14 gözüm şen olmamuz yakındır15

 3
 Osmanlı şehir ve ülkelerinin başka güçler tarafından değişik zamanlarda 
işgali üzerine genellikle kadınlar, kızlar ağzından söylenmiş hattâ mahlasları da 
bulunan ağıt-destanlar, türküler mevcuttur. Hamdi Hasan, konumuz açısından 
çok önemli olan Saray-Bosna Kütüphanelerindeki Türkçe Yazmalarda Türküler 
adlı kitabında bu tür metinlere "Şehir Ağıtları" diyor ve bu başlık altında Niş, Bana 
Luka, Vidin, İzvornik, Budim (Budin), Bosna, Seray (Saray), Azak ve Özi üzerine 
türküleri topluyor .16

13- "So[v]uksovuk" imlâsı ile yazılmıştır.
14- Kelime 1,2,3 ve 4. dörtlükte "segirir", 5. dörtlükte ise "segrir" biçiminde yazılmıştır. Burada "segrir" yazımının bugüne 
uyarlanmışı olan "seğrir" biçimi tercih edilmiştir.
15- Age., y. 71a.
16- Kültürve Turizm Bakanlığı Yayınları, Ankara, 1987, viii, 557 s.
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 Bunlara benzer destan ve türküler çoktur ve örnekleri için Cahit Öztelli,17 
Pertev Naili Boratav18 ve Ensar Aslan'ın19 kitaplarına da bakılabilir.

 Esir edilerek20 Peç sarayına götürülmüş olan "Bosna serdârının kızı" ağzın-
dan söylenmiş bu türküyü benzerleri içinde seçkin bir yer edineceğine inanarak 
buraya aktarıyor, bu ağıt-türkü boyunca tekrar edilmiş olan "âh"larda gizli olan 
duyguyu ve insan sesini, daha özel bir ifadeyle ezgiyi çok merak ediyorum (Res.:3):

 Yeşiller giydim de çıkdım salındım, âh
 Doğar aylar gibi doğdum dolundum, âh
 Yıkılası Bosna sende bulundum, âh
   Başın içün pâdişâhım alındı
   Âl-i Osman'da gayret yokdur bilindi

 Gidi kâfir tutdı beni elimden, âh
 Sanki yüreciğim kopdı yerinden, âh
 Ağlayı ağlayı çıkdım evimden, âh
   Başın içün pâdişâhım alındı
   [Âl-i Osman'da gayret yokdur bilindi]

 Gidi kâfir kilsesine götürür, âh
 Haçını putunı bir bir öptürür, âh
 Öpmeyene çok cefâlar etdürür, âh
   Başın içün pâdişâhım alındı
   [Âl-i Osman'da gayret yokdur bilindi]

 Varın söylen anam giysün karayı, âh
 Gezmesün bütün cihânı arayı, âh
 Bana zindân oldı Peç'in sarayı, âh
   Başın içün pâdişâhım alındı
   [Âl-i Osman'da gayret yokdur bilindi]

 Gidi kâfir meclis kurar oturur, âh
 Ka[p]usına birer birer getürür, âh
 Ey Allah['ım] insan nice götürür, âh
   Başın içün pâdişâhım alındı
   [Âl-i Osman'da gayret yokdur bilindi]

17- Uyan Padişahım, Milliyet Yayınları, İstanbul, 1976, 9, 688 s.
18- "Bonaparte'ın Mısır ve Suriye Seferi Üzerine Beş Halk Türküsü", Folklor Edebiyat (1982), C. II, Adam Yayıncılık, İstanbul, 
1983, 521, 1 s. (s. 426-443).
19- Ensar Aslan, "Ahıska Savunması ve Esirliği Üzerine Söylenen Halk Destanları", Halk Tarihî Olaylar, Dicle Üniversitesi 
Eğitim Fakültesi Yayınları, Diyarbakır, 1988, s. 5-16 s. (2. bs.: Diyarbakır, 1999, 224 s.).
20- Peç (Beç): Viyana.
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 Anamın babamın ben bir gözüydüm, âh
 Yaylada beslenmiş körpe kuzuydum, âh
 Bosna serdârınun ben bir kızuydum, âh
   Başın içün pâdişâhım alındı
   Âl-i Osman'da gayret yokdur bilindi21

 4
 Aşağıdaki metin sıradan bir aşk türküsü ama eski ve yeni benzerleri bulu-
nuşu ve söyleyişindeki özellikler açısından dikkat çekicidir [Res.: 4]:

 Yâriñ bahcesinegirdim
 Tomurcukgüllerin derdim
 El göğüsde selâm verdim
 Alır nazlana nazlana22

 Bak şu beyâzıñ nâzına
 Sürmeler çekmiş gözine
 İki'ellerin tutmuş yüzine
 Bakar nazlana nazlana

 Soyunsam girsem koynuna
 Hiç ölüm gelmez aynıma
 Yârim ak kollarıñ dola[r] boynuma
 Dalar nazlana nazlana

 Benim sevdiceğim güzel merdâne
 Dilberler içinde yârim bir dâne
 Siyâh zülfi ak gerdâne
 Döker nazlana nazlana23

 5
 18. yüzyıl sonu ile 19. yüzyılın ilk çeyreğine yayılmış 20 yıllık bir döneme 
(1 208-1 228 = 1 793-1813) ilişkin tarihler taşıyan bir cönkten üç türkü seçtim. ilk 
iki metin gurbet türküsüdür. ilkinde vatana/sılaya gitme dileği tekrarlanıyor [Res.: 
5].

 Türkî
 Kadir Allah budur senden dileğim
 Sal Allah'ım sal vatana gideyim

21- M. Sabri Koz Kitaplığı: Age.,Yazma No: 89, y. 75a.
22- "Nazlana nazlana" ikilemesinin cönk ve mecmuâlarda "nazlanı nazlanı" biçimine de rastlanmaktadır.
23- M. Sabri Koz Kitaplığı: Cönk, Yazma No: 141, y. 35a
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 Arzuladı gönül güzel meleğim
 Sal Allah'ım sal sılama varayım

 Çok zamândır yâd ellerde kalmışım
 Hasret[i]le bunda karâr kılmışım
 Yârden ayrılalı Mecnûn olmuşum
 [Sal Allah'ım sal sılama varayım]

 Bülbüller başladı feryâd [ü] zâre
 Mansûr oldum çekilmeden ben dâre
 Sağluğula24 sen ulaşdır ol yâre
 [Sal Allah'ım sal sılama varayım]

 Kanlu felek girdi benim kanıma
 Almadım ben sevdiğimi yanıma
 Bu gurbetlik kâr eyledi cânıma
 [Sal Allah'ım sal sılama varayım]

 Çekdiğimiz bunda derd ü mihnetdir
 Gün açılmaz üstümüze zulmetdir
 Karar kılmaz dertli gönül hasretdir
 [Sal Allah'ım sal sılama varayım]25

 6
 Bu cönkten aldığım ikinci türkü [Res.: 6] gurbetten seher yeli eliyle sev-
giliye selâm gönderme motifiyle başlıyor. Türkülerde oldukça sık başvurulan bir 
yoldur seher yeliyle, turnalarla haber sorma, selâm gönderme... Bilinen kalıplar, 
bilinen dilekler, bilinen ayrılık duyguları bu türküde de var.

 Türkî
 Hâlimi arz edem bâd-ı sabâya
 Yâr seher yeliyle berâber olsun
 Lutfeyle sevdiğim ben mübtelâya
 Bir selâmın gönder yâdigâr olsun

 Tarh edemem aramızdan hicâbı
 Neyüzden bulurum ben intisâbı
 Ey cânım mahremim kaldır nikabı
 Gül yüzüñ gün gibi âşikâr olsun

24- Kelimenin bu biçimde yazılmış olması ünlü uyumu bakımından ilginç bir örnek oluşturuyor.
25- M. Sabri Koz Kitaplığı: Cönk, Yazma No: 268, y. 30a
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 Şaşurdum kendümi gördüğüm zaman26

 Bir âteş-i aşka düşmüşüm gayet
 Meğer kim irişe Hak'dan inâyet
 İsterse vücûdum bütün nâr olsun

 Selâm olsun sana ey gözüm nûrı 
 ahm edersin elbet(de) bu ben garîbi
 Uğrına fedâdır ey gözüm nûrı
 Hele arz-ı hâlim yâdigâr olsun27

 7
 Türkî
 Aynı cönkten üçüncü türkü bir ağıt. Serdâb Kalesi'nin yıkılması bedduasıy-
la başlayan bu türküyü ilk kez görüyorum [Res.: 7]. Bağdad'da ya da bu şehrin ya-
kınlarında bu adla anılan bir kaleye bakabildiğim kaynaklarda rastlayamadım. An-
cak yazın çok sıcak günlerinde serinlemek, yiyecek ve içecekleri serin tutmak için 
kullanılan genellikle ev altlarındaki geniş kubbeli, korunaklı ve menfezli mekânlara 
"serdâb", "sardâb" (soğuksu) denildiğini biliyoruz. Benzer yerler Güney İran'da da 
bulunur ve "zîr-zemîn" (yeraltı) diye anılır. Ağıt-türkü, Bağdad'da vefat etmiş ve 
İmâm-ı A'zâm'ın türbesinin bulunduğu Hayruzan Mezarlığı'na gömülmüş önemli 
bir devlet görevlisi üzerine bir yakını, çok büyük bir ihtimalle kız kardeşi tarafından 
yakılmıştır.

 Yıkılsın Serdâb Kal'ası28

 Her yerde tutarlar yası
 Garîb kaldı iç ağası
   Ben efendimden yâd oldum
   Öz(ge) kar(ın)daşdan ayrıldım

 Bağçede bâdem ağacı
 Kimi tatlı kimi acı
 Gitdi kardaş kaldı bacı
   [Ben efendimden yâd oldum
   Özge kar(ın)daşdan ayrıldım]
 Döndü Kâ'be'nin hacısı
 Gönülden çıkmaz acısı
 Kareler giysün bacısı
   [Ben efendimden yâd oldum
   Özge kar(ın)daşdan ayrıldım]

26- Mısraın son kelimesi kafiyeyi bozuyor.
27- M. Sabri Koz Kitaplığı: Age., y. 41a.
28- 
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 Deryâlarda gezer bahrî
 İçelim gam ile zehri Yıkılsın 
 Bağdad'ın şehri
   [Ben efendimden yâd oldum
   Özge kar(ın)daşdan ayrıldım]

 Yüklensin malum katarım
 Devlete gitsün tatarım
 İmâm(-ı)-a'zâm'da29 yatarım
   [Ben efendimden yâd oldum
   Özge kar(ın)daşdan ayrıldım]

 Mezârım dünden kazıldı
 Çavuşlar bütün dizildi
 Anlıma kazâ yazıldı
   [Ben efendimden yâd oldum
   Özge kar(ın)daşdan ayrıldım]30

 8
 Aşağıdaki türküyü cönk görünümünde ancak tepeden değil sırttan citlen-
miş yorgun bir Mecmûa-i eş'âr'dan [Res.: 8]. Bir gurbet türküsü ama bu kez sevgi-
linin adı ve sevenin bulunduğu yer belli. Sevgili Dudu Hanım, seven ise Şiraz'da...

 Bir para verdiler zehirden acı
 Nedir hey ağalar bunun ilâcı
 Hiç âdem kıyar mı şöyle fidan ağacı
 Söyle Dudu Hanım Şiraz'a gelsin

 Bağlığında fişne ile bâdem var
 Yebce söyle31 eñsemizde âdem var
 Seni benden beni senden eden var
 Söyle Dudu Hanım Şiraz'a gelsiñ
 Suya gider ağ elinde tası var
 Aldırmış yârini kara yası var
 Şu ellerin birer birer dostı var
 Söyle Dudu Hanım Şiraz'a gelsiñ

29- İmâm-ı A'zâm Ebû Hanîfe'nin (699-769) de gömülü olduğu Hayruzân Mezarlığı kasdediliyor.
30- Age., y. 112a
31-  Anlamı sözün gelişinden anlaşılsa bile bu kelime öbeğinin izine rastlayamadım.
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 Odasında ibrişimden halı var
 Şeker ezer leblerinin balı var
 Şu ellerin birer birer yâri var
 Söyle Dudu Hanım Şiraz'a gelsiñ32

 9
 Yozgat'ın Sorgun ilçesinde Ortaokul Müdürü olarak görev yapmış ve âşık 
edebiyatı üzerine derlemelerde bulunmuş, yazma kaynaklar toplamış olan Hüse-
yin Avni Uzer'den33 kalan cönkler, mecmûalar, cönk ve mecmûa yaprakları, derle-
me defterleri ve mektuplar bir sahaf aracılığı ile elime geçti. Henüz tam incelemesi 
yapılmamış bu çok özel birikimde Erzurumlu Emrah ve Tokatlı Nurî ağırlıklı derle-
meler var.

 Uzer'den kalma cönklerden birinden dört türkü aldım. Bunlardan biri, 
kulağa yabancı gelmese de bir eski derlemede yer aldığı biçimlerle de bilinsin 
istediğim bir yayla türküsü [Res.: 9a, 9b, 9c]. Dörtlükleri, kavuştakları, kimi mısra-
ları bugün bile yayla türkülerinde yaşamaya devam ediyor. Bugün çok sevilen iki 
yayla türküsünün sözlerini de yazmadaki metni verdikten sonra, bir karşılaştırma 
yapmaya yarar düşüncesiyle aşağıya alıyorum. Burada dikkatimi çeken bir husus 
türküde anılan yer adlarının her üç metinde de birbirine çok yakın olmasıdır:

 Türkî
 Yaylam seniñ pınarlarıñ akmıyor
 Lâle sünbül dize çıkmış kokmuyor
 Türkmen kızı yüz çevirmiş bakmıyor
 Gelin nerden gider yolu yaylanıñ, çölü yaylanıñ

 Yaylaya çıkarsam çadırım yeşil
 Yüz biñ iki çiçekden menevşe devşir
 Ak koyunı sağ da kaymağı bişür
 Gelin nerden [gider] yolu yaylanıñ, çölü yaylanıñ

 Yaylanıñ kuzusı koçdan seçilmez
 Otı yemlik suyı şarâb içilmez
 Baña yârden geç dediler yâr tatlıdır geçilmez
 Kanı yaylam kanı senin şenliğin

 Çekile şenliğin çöle dönesin
 Sen de benim gibi yârsiz kalasın

32- M. Sabri Koz Kitaplığı: Mecmöa-iEş'âr, Yazma No: 411, y. 20b-21a.
33- Öğretmen Hüseyin Avni Uzer hakkında bilgisi olanlardan ve yakınlarını tanıyanlardan şu adrese yazarak yardımcı 
olmalarını beklerim: mskoz@superonline.com
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 .....................................................
 .....................................................34

 Yaylam seni aramışlar bulmuşlar
 Yedi dağ üstüne binâ kurmuşlar
 Yaylam seni üç güzele vermişler
 Gelin nerden gideryolı yaylanıñ, çölü yaylanıñ

 Yayla yollarında koç katar katar
 Eşinden ayrılmış turnalar öter
 Yayla yollarında ot dizden biter
 Gelin nerden gider yolı yaylanıñ, çölü yaylanıñ

 İki turna gördüm aklı karalı
 Şahin pençe(sin) vurmuş biri yaralı
 Varın bakın şu tu[r]nalar nereli
 Gelin nerden gider yolı yaylanıñ, çölü yaylanıñ

 Eğlen turnam eğlen haber sorayım
 Kanadın altına mektub gereyim
 Gelsün turnaları bir yol göreyim
 Gelin nerden gider yolı yaylanıñ, çölü yaylanıñ 

 İki turna gördüm gökde vızılar
 Şahin pençe vurmuş kanad(lar)ı sızlar
 O da bencileyin seni arzular
 Gelin nerden gider yolı yaylanıñ, çölü yaylanıñ

 İki turna gördüm yolda yorulmuş
 Şahin vurmuş kanadları kırılmış
 O da bencileyin eşden ayrılmış
 Eşim ben(i)-arzular ben de eşimi

 Erzingân alçakdır kalkın havaya
 Kemah dedeleri dursun duâya35

 Çal Horos Dağı'ndan36 Hasanova'ya37

34- Son altı mısra bir yayla türküsünden alınmış olmalı.
35- Kemah, Erzincan'ın ilçesidir. "Kemah dedeleri dursun duâya" sözüyle bu ilçede bulunan ve başta Melik Gazi (Sultan 
Melek) olmak üzere sayıları yediyi bulan Midilli Baba, Kalem Yakup, Ali Baba, İskender Baba, Behramşah türbeleriyle bir 
isimsiz türbede yatanlar kastedilmiş olabilir. Araştırmacı yazar arkadaşım Erzincanlı Nurettin Albayrak vasıtasıyla bilgi al-
dığım Kemahlı Alevî Dedesi Hüseyin Özdağlar, bu ifadenin Sultan Melek ve civarındaki yatırlar için kullanılmış olduğunda 
şüphesi olmadığını haber vermiştir. Bu yardım için Albayrakve Özdağlar'a teşekkür ederim.
36- Gümüşhane'nin Şiran ilçesindeki "Çilhoroz Dağı" olabilir.
37- Erzurum ilinin Karayazı ilçesine bağlı bir köy.
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 Bizden yâre selâm eylen turnalar,38-39

 TRT Repertuarı'ndan iki benzer türkünün sözleri şöyle :40

 GÖÇ GÖÇ OLDİ GÖÇLER YOLA DÜZÜLDİ
 Göç göç oldi göçler yola düzüldi
 Uyku geldi ela gözler süzüldi
 O zamanda elim yârdan üzildi
 Ağam nerden aşar yolu yaylanın
 Yaylanın aman Bingöl'ün41

 Doldur doldur nargilemi tazele
 Sarardı gül rengim döndü gazala (anam gazele)
 Dut elimden indir beni mezara (oy oy mezara)
 At üstüme avuç avuç toprağı (anam toprağı)

 Asker indi Ilıca'nın düzüne
 Kimse bakmaz Erzurum'un yüzüne
 Geri döndüm şeher çarptı gözüme
 Ağam nerden aşar yolu yaylanın
 Yaylanın anam Bingöl'ün

 YAZ GELENDE ÇIKAM YAYLA SENİN BAŞINA
 Yaz gelende çıkam yayla senin başına (canım başına)
 Kurban olam toprağına taşına (oy oy)
 Zalım felek ağu kattı aşıma (canım aşıma)
 Ağam nerden aşar yolu (ey) yaylanın (ey) yaylanın Bingöl'ün

 Yaylanın kuzusu koçtan seçilmez (canım seçilmez)
 Otu yemlik suyu kardan içilmez (oy oy)
 Anadan geçilir yârdan geçilmez (canım geçilmez)
 Ağam nerden aşaryolu (ey) yaylanın (ey) yaylanın Bingöl'ün42

 10
 Ağabeyi yerine askere giden "Genç Osman" adlı bir delikanlı için yakılmış 
bir ağıt bu. IV. Murad devrinde (1623-1640) gerçekleşen Bağdad kuşatmasında 
ve fethinde şehit olan ve aynı sefere katılmış âşıklardan, Fuat Köprülü'nün hak-

38- Son iki dörtlük başka bir yayla türküsünden alınmış olmalı.
39- M. Sabri Koz Kitaplığı: Cönk,Yazma No: 481,y. 28b-29b. (HüseyinAvni Uzercönklerinden).
40- Kardeşim Süleyman Şenel'e bu türkü sözlerini ve repertuar bilgilerini gönderdiği için teşekkür ederim.
41- TRT Müzik Dairesi Başkanlığı THM Nota Yayınları/Uzun Havalar Repertuvar Sıra No: 554; İlk mısraı: "Göç göç oldi 
göçleryola düzüldi",Yöre: Erzurum; Kaynak Kişi: Raci Alkır; Derleyen: Muammer Özkavcı.
42- TRT Müzik Dairesi Başkanlığı THM Nota yayınları/Uzun Havalar Repertuvar Sıra No: 388 (Maya); İlk mısraı: "Yaz ge-
lende çıkam yayla senin başına", Yöre: Erzurum; Kaynak Kişi:  Faruk Kaleli; Derkeyen: Muzaffer Sarısözen.
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kında bir monografi hazırladığı Kayıkçı Kul Mustafa'nın destan söylediği Yeniçeri 
Genç Osman'la ilgisi yok.43 Bu ağıt, III. Selim devrinde (1789-1807) ihdas edilen ve 
iç karışıklıklar yüzünden uzun ömürlü olmayan Nizâm-ı Cedîd Ordusu'na yazılmış 
"Genç Osman"a ait [Res.: 10]:

 İlâhî-i Genç Osman
 Ala ey gözlerim nûrı
 Bu Nizâm çıkalı beri
 Nic(e)-analar çeker cevri
 Ya[nar] âh evlâdım deyü

 Bu da bize bir illetdir
 Günahlara kefâretdir
 Nice evlâdlar hasretdir
 Yanarlar âhanam deyü

 Köyi hem şehri gezerler
 Dahi doğunca yazarlar
 Nice canları üzerler
 Firak ile anam deyü

 Niceleri kur'a çeker
 Yüreğinde yanar ciğer
 Niceleri vefât eder
 Firâk ile anam deyü

 Ki anlardan dahi biri
 Kızılcıklı44 anın köyü
 Figân eder gece günü45

 Oğul Genç Osman'ım deyü
 İşit hâli neye yetdi
 Belâlara sabır etdi
 Ağasına bedel gitdi
 Sırasını savam deyü46

 
 11
 Bir ayrılık türküsü [Res.: 11] daha:

43- Kayıkçı Kul Mustafa ve Genç Osman için bkz.: Köprülüzade Mehmed Fuad, Kayıkçı Kul Mustafa ve Genç Osman 
Hikâyesi, İst. Ün. Türkiyat Ens. Yay., İstanbul, 1930.
44- Bugün bu adda Adapazarı'na bağlı bir köy var ama türküde geçen bu mudur belli değil.
45- Eski Anadolu Türkçesiyle yazılmış metinlerde sıkça rastlanan "dün ü gün" ve "dün ü günü" kalıplarını hatırlatıyor.
46- M. Sabri Koz Kitaplığı: Age., y. 30b.
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 Türkî
 Kendim gurbet elde o yâr nerede
 Arzular yârini can gece gündüz
 Çok zamandır düşdüm bir müşkil derde
 Çekme dedim gönül can gece gündüz

 Yavru ben(i)-eritti hasret-i nârı47

 Hatırdan çıkarma ömrümün varı
 .....................................................
 .....................................................48

 Senden ayrılalı hey hey zülfi dârım
 Gelmedi mektû[bun] gül yüzli yârım
 Âsumâne çıkar âh ile zârım
 Akar bu dîdemden kan gece gündüz

 Benden selâm eylen nazlı cânâne
 Kül oldum yolunda ben yâne yâne
 Senede bir nâme göndersin bâri49

 Bakar da eğlenür cân gece gündüz50

 12
 Sultan Abdülazîz'in (1830-1876) ölümüyle ilgili gerçekler, intihar mı ci-
nayet mi tartışmalarının gölgesinde kalmış, görüş ayrılıkları bugüne kadar gide-
rilememiştir. Her iki ölüm şeklinde de onun tahtta kalmasını istemeyen paşalarca 
Şeyhülislâm'dan fetva alınması, tebliği, hal' edilip önce Topkapı Sarayı'na ardından 
da Ortaköy'deki Feriye saraylarından birine kötü muamele edilerek götürülmesinin 
büyük rolü vardır.51

 Bu ölüm halk vicdanında her zaman olduğu gibi bir ağıt-türkü ile yan-
kılanmış, "Beni tahttan indirdiler" diye başlayan ve İstanbul başta olmak üzere 
Anadolu (Çankırı52 ve Denizli53) ve Rumeli54 şehir, kasaba ve köylerinden Kerkük'e55 

47- "Hasret-i nârı" yerine "nâr-ı hasreti" olmalıydı.
48- İki mısra eksik
49- "Göndersin bâri" yerine "göndersen bana" olmalıydı
50- Age., y. 34b
51- 32. Osmanlı padişahı olan ve 15 yıl saltanat süren Sultan Abdülaziz'in hayatı, tahtta bulunduğu dönem (1861-1876), 
hal'i, ölümü ve sonrasında yaşananlar üzerine eski ve yeni birçok araştırma varsa da ben bunların özeti gibi olan şu 
kitaptan yararlandım: Necdet Sakaoğlu,"Sultan Abdülaziz", Bu Mülkün Sultanları. 36 Osmanlı Padişahı, Oğlak Yayınları, 
İstanbul, 1999, 2. bs., s. 504-514.
52- Çankırılı Hacı Şeyhoğlu Hasan, Çankırı Tarih ve Halkiyatı, Çankırı, 1932,s. 66 (yeni bs.: Ed.: Ali Birinci, Okuyan Adam 
Yay., Ankara, 2002, s. 69).
53- Mehmet Tuğrul, "Çal Köylerinden Derlenmiş Türkü, Mani, İlâhî ve Tekerlemeler Üzerine", Türk Halkbilim Araştırmalan 
Yıllığı 1977, Kültür Bakanlığı Millî Folklor Enstitüsü Yay., Ankara, 1979, s. 236-237.
54- Ignácz Kúnos, Türk Halk Türküleri, Haz.: Ali Osman Öztürk, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, Ankara, 1998.
55- Atâ Terzibaşı, Kerkük Havaları, Bağdat, 1961, s. 211 (yb.: Ötüken Yayınları, İstanbul, 1980); Suphi Saatçi, "Kerkük'te 
Söylenen Sultan Abdülaziz Türküsü", Türk Kültürü, C.21, S. 233, Eylül 1982, s. 52-55 (704-707); Aynı yazar, Anadolu 
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kadar yayılan bu ağıt-türkünün sözleri cönklerde de kendisine yer bulabilmiştir. 
Türkünün Çankırı'nın Kurşunlu ilçesi Kapaklı Köyü'nde yapılan kına gecelerinde 
hâlâ söyleniyor olması ve bunun sebepleri üzerine ilginç biryazı okudum.56

 Aşağıdaki dörtlükler [Res.: 12] bazı yönlerden eksik ise de Yozgat çevre-
sinde yazılmış bir cönkte yer alan biçimiyle de ileride yararlanılır düşüncesiyle bu-
raya aktarıldı. Türküde hal' edilen padişahın kayıkla Topkapı Sarayı'na götürülüşü 
(ad verilmeden), yaralı olarak bulunduğunda iki kolunu kesmiş olduğu söylenilen 
makas (mıkras), şehzâdesi Yusuf İzzeddin Efendi, cesedinin üzerine örtülen per-
de, paşaların hadise duyulduktan sonra saraya gelmeleri değinmelerle anlatılıyor. 
"Behey beğim sana noldı / Noldı ise bana oldı" mısralarını türkünün vâlide sultan 
ya da hanım sultanlardan biri tarafından yakılmış olabileceğini düşündürüyor.

 Hazâ Şerhü's-Sultâni'l-Gazî Abdü'l-azîz
 Beni tahtdan indirdiler
 Bir çifteye bindirdiler
 Gelmez yola gönderdiler
 Uyan Sultan Azîz uyan

 Yeşil kanadlı kuş olsam
 Sarâyın üstüne konsam
 Ölmeden bir dahi görsem
 Uyan Sultan Azîz uyan

 Kolunda mıkras57 yâresi
 Nedir bu derdin çâresi
 Yûsufcuğum58 can pâresi
 Uyan Sultan Azîz uyan

 Pençerede yeşil perde
 Nasıl yatam kara yerde
 Yeni düşdüm ben bu derde
 Uyan Sultan Azîz uyan

 Behey beğim sana noldı
 Noldı ise bana oldı

Sanat Yayınları, İstanbul, 1993, s. 35-38. Ayrıca bkz.: Mahir Nakib, Kerkük Türk Halk Müziği, Atatürk Kültür Merkezi Yay., 
Ankara, 2009, s. 115, 119. Suphi Saatçi, bu ağıt-türkünün Cumhuriyet devrinde üstü kapalı bir yasaklamaya uğradığı ve 
bu yüzden unutulduğu görüşünde. Rumeli ve Kerkük örnekleri yanında Çankırı ve Denizli'de de biliniyor olması bu görüşü 
tartışılabilir birvarsayım haline getiriyor.
56- Kasım Çelik (kaynak kişi), "Kapaklı Köyü Düğün Adetleri", http://www.kapaklikoyu.com/kapakli-koyu-dugun-adetleri 
(12 Ekim 2011).
57- Mıkraz (makas).
58- Sultan Abdülazîz'in şehzâdesi Yûsuf izzeddîn Efendi (öl.: 1916).
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 Sarây[a] vükelâ doldu
 Uyan Sultan Azîz uyan59

- III -
 SONUÇ:
 Türkülerimiz bitmez tükenmez bir kültür, musiki ve dil hazinesidir. Adı 
da, sözü de, sesi de bize ait bir zenginliğin araştırılıp öğrenilmesi için vaktiyle 
ve günümüzde yapılanlara ek olarak daha çok çalışmamız gerekiyor. Kâşgarlı 
Mahmûd'un dünyalar hârikası sözlüğünden60 notası bilinen en eski türküler-
den zengin bir demet sunan Mecmûa-i Sâz u Söz sahibi Ali Ufkî'den,61 Ana-
dolu ve Rumeli türkülerini derleyen I. Kunos'tan62 ve türkülerimizi ilk kez bilim 
süzgecinden geçiren Mahmut Ragıp Gazimihal'e63 kadar bilcümle eskilerle bu-
gün türküleri derleyip inceleyerek emek ve eser ortaya koyan adları sıralamakla 
bitmez bilim insanı ve araştırmacılara, onları asıllarına yaraşır bir biçimde icra 
eden kaynak kişi ve sanatçılara kadar herkese ne kadar teşekkür etsek azdır.

 Gelecek araştırmacılar bize de teşekkür etsin istiyorsak, çağımızın gelişmiş 
yöntem, araç-gereç ve bilgisini türkülerimizden esirgememeliyiz.

59- Age., y. 36b.
60- Divanü lügat it-türk, Haz.: BesimAtalay(5 cilt,TDKYay., 1939-1943; sonradanda basıldı).
61- Ali Ufkî, Mecmua-i Sâz u Söz (Tıpkıbasım), Haz. Şükrü Elçin, istanbul, Kültür Bakanlığı Yayınları, 1976, XXVII, 328 
s. (2. bs.: Ankara, 2000); Ali Ufkî. Mecmua-i Saz ü Söz (Türküler), Haz. Muammer Uludemir, izmir, 1992; Ali Ufkî. Hazâ 
Mecmöa-iSâz ü Söz (Çeviriyazım - İnceleme), Haz. M. Hakan Cevher, izmir,2003, [5], III, 1025 s.
62- Ignácz Kúnos, Türk Haik Türküleri, Haz.: Ali Osman Öztürk, Türkiye iş Bankası Kültür Yayınları, Ankara, 1998.
63- Mahmut Ragıb (Gazimihal), Anadolu Türküleri ve Musiki İstikbâlimiz, İstanbul, 1928; Ay. yaz., Şarkî Anadolu Türkü ve 
Oyunları, İstanbul, 1929.
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Res. : 1
Mecmûa-i Eş'ar,
18. yy., y. 70b

Res. : 2
Mecmûa-i Eş'ar,
18. yy., y. 71a
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Res. : 3 - Mecmûa-i Eş'ar, 18. yy., y.75a

Res. : 5 - Cönk, 18-19. yy., y.30a

Res. : 4 - Cönk, 19. yy., y.35a

Res. : 6 - Cönk, 17-18. yy., y.41a
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Res. : 3 - Mecmûa-i Eş'ar, 18. yy., y 20b-21aRes. : 7 - Cönk, 17-18. yy., y.112a

Res. : 9a - Cönk, 19. yy. başları, y.28b Res. : 9b - Cönk, 19. yy. başları, y.29a
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Res. : 9c - Cönk, 19. yy. başları, y.29b

Res. : 11- Cönk, 19. yy. başları, y.34b Res. : 12- Cönk, 19. yy. başları, y.36b

Res. : 10 - Cönk, 19. yy. başları, y.30b
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Cumhuriyet Dönemi Şiirinde Türkülerimiz*

Süheylâ YÜKSEL 1

 1860'tan sonra Türk edebiyatı Batılı anlamda yeniden yapılandırılmaya 
çalışılırken bir taraftan eski edebiyatın halktan uzak olması eleştirilmiş, diğer ta-
raftan oluşturulmaya çalışılan yeni edebiyatın halka daha yakın olması hedeflene-
rek halk edebiyatı unsurlarından da faydalanılması düşünülmüştür. Bu yakınlığın 
derecesini "devrine göre" ibaresiyle sınırlamak gerekir, çünkü ne kadar arzu edilse 
de halk edebiyatı ürünlerinin yeni edebiyata etkisi, doğrudan ve çok çabuk olarak 
görülmemiştir.

 Edebiyatçılarımız yeni edebiyatın programını, çeşitli makaleler ve önsöz-
lerle yapmaya çalışırken halk edebiyatı ile yakınlık meselesi daha çok vezin bahsin-
de kalmış, Acem vezni olarak kabul edilen aruzdan uzaklaşmak gerektiği üzerinde 
durulmuştur.

 Daha sonra, yenilik taraftarı görüşlerinden uzaklaştığı için eleştirilen Ziya 
Paşa "Şiir ve İnşa" isimli makalesinde, "Bizim şiirimiz hani şairlerin nâ-mevzun diye 
beğenmedikleri avam şarkıları ve taşralarda ve çöğür şairleri arasında deyiş ve 
üçleme ve kayabaşı tabir olunan nazımlardır" (Kaplan: 1978, 49) der. Ziya Paşa'nın 
bentleri üç, bağlantıları iki mısra şeklinde tanzim edilmiş bir türküsü de vardır.

 Akif Paşa'nın torunu için yazdığı Mersiye, ismini divan edebiyatından alsa 
da hem nazım şekli hem de ölçü itibarıyla bir türkü çeşidi olan ağıttır.

(*) Bu bildiri sempozyumda sunulmamış olup metni kitaba dahil edilmiştir. (Editör)
1- Cumhuriyet Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, syuksel58@hotmail.com
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 Sami Paşazâde Sezai, cariyelik müessesesini eleştirdiği meşhur romanı 
Sergüzeşt'te, romanın erkek kahramanı Celâl Bey'i, âşık olduğu cariye Dilber'in 
annesi tarafından satılması üzerine her yerde sevdiğini ararken "oradaki tarlalar-
da çalışan bir amele" ile karşılaştırır. Amele "meşagil-i zihniye ile gaile-i istikbalin 
fıkdanından ve ihtiyacat-ı beşeriyenin kılletinden gelen şevk ve neşeyle guruba 
karşı:

 Ah aman küçüceğim
 Pek geldi göreceğim
 Ahd ettim aman ettim
 Yoluna öleceğim!

 Yokuştan yoruldun mu?
 Sözüme darıldın mı?
 Sen bana yar olalı
 Boynuma sarıldın mı?
 türküsünü söylemektedir.

 Halk edebiyatına ve dolayısıyla türkülere gösterilen ilginin daha sonraları 
Servet-i Fünûn ve Fecr-i Âti edebiyatlarında devam ettiğini söylemek mümkün 
değildir. Bununla birlikte bir Fecr-i Âti şairi olan Ahmet Haşim'in "Ben fazla bir 
Avrupalılıktan pek hoşlanmam; bazen Anadolu türkülerini dinlemekten sonsuz 
haz duymuşumdur. Ayaş'tan Ankara'ya dönerken bir gece, arabacının söylediği 
şarkıları belki bütün bir Servet-i Fünûn edebiyatına tercih etmekten tereddüt et-
mem" (Ünaydın: 1985, 259-260) sözlerini de dikkatten uzak tutmamak gerekir. 
Millî edebiyat yıllarında bu unsurlara daha fazla ilgi gösterilmiştir.

 1923'te kurulan Türkiye Cumhuriyeti'nin edebiyattaki hedeflerinden biri-
si Batılılaşmak, diğeri Anadolu'ya, halk kültürüne ve edebiyatına yakınlaşmak ol-
muştur. Bu sürecin başlangıcında halk edebiyatı ve kültürü tanınmaya çalışılmış; 
geçen zamanla Anadolu'da doğan, yetişen şair ve yazarlarımızla halk kültürü-
nün, Anadolu coğrafyasının, geleneklerinin izleri daha gerçekçi olarak eserlerde 
yer almıştır.

 Cumhuriyet şiirinde "türkü"lerimizin yansımalarını beş ana başlık altında 
değerlendirmek mümkündür:

 1- Şiirlerde yer alan türkü sözleri ve türkü çağrışımları,
 2- Bir kültür öğesi veya Anadolu insanının sembol olarak "türkü" kelime-
sinin kullanılması,
 3- Şairlerin kendi duygularını ifade etmek amacıyla başvurdukları bir ke-
lime olarak "türkü",
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 4- Türküyü tanımlayan veya türkülerin muhtevasıyla ilgili şiirler,
 5- Şiir isimlerinde türkü.

 Türkünün şekil özellikleri halk edebiyatına ait diğer nazımlarda görül-
düğü için, bu çalışmada konuya şekil açısından bakılmamıştır. Ali Yakıcı Halk 
Şiirinde Türkü isimli kitabının "Cumhuriyet Dönemi Modern Türk Şiirinde Türkü" 
başlıklı bölümüne aldığı örnekleri şekil bakımından incelemiştir.

 Şiirlerde Yer Alan Türkü Sözleri ve Türkü Çağrışımları
 Cumhuriyet dönemi şairleri, şiirlerine türkü dizeleri yerleştirerek halk tür-
külerinin anlam yoğunluğundan faydalanmışlar veya şiirlerinde türküleri anlam 
ve müzikal değer olarak çağrıştıracak ifadelere yer vermişlerdir.

 Bu konuda en dikkat çekici isim, şiir kitabına isim olarak bir Rumeli oyun 
havası olan Dol Karabakır Dol ismini veren Bedri Rahmi Eyüboğlu'dur.

 Bedri Rahmi'nin şiirlerinde yer verdiği türkü dizeleri geniş bir ülke coğraf-
yasını içine alır ve bu dizeleri bazen taşıdıkları ahenk unsurlarını şiirine katmak 
gayesiyle, bazen de şiirde ele aldığı temayı kuvvetlendirmek için kullanmıştır.

 Şair "Durulsana" isimli şiirine bir Ankara yöresi türküsünün dizeleriyle 
başlamıştır;

 Dalları bastı kiraz
 Yolları kesti kiraz
 Durulsana deli gönül
 Durulsana (Eyüboğlu: 2008, 98).

 "Can İlâhisi" şiirinin ilk dizesi ise Bursa türküsündendir;
 Hamamın üçtür kurnası
 Üçünde üç kız yunası
 Mal canın yongasıymış
 Can kimin yongası (Eyüboğlu: 2008, 200).

 Bu şiirlerde, türkü dizelerinin ahenginden yararlanıldığını; bu dizelerin, 
manilerde karşımıza çıkan uyağı doldurmak ya da temel düşünceye bir giriş yap-
mak için söylenen ve genellikle asıl söylenmek istenen düşünceyle anlam yö-
nünden ilgisi pek yokmuş gibi görünse de konuya bağlı olarak yorumlanabilen 
(Dilçin: 1992, 279) serbest dizeler gibi kullanıldığını söyleyebiliriz.

 Eyüboğlu'nun "Denizli Destanı"nda, Denizli'den uzak bir ilden Urfa'dan 
bir türkü yer bulmuştur;
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 Resimli türküler
 Türkülü resimler
 Şarkılar
 Bir elinde hıyar nazik nazik soyar
 Dağdan kestim kereste
 Kuş besledim kafeste'ler
 Naylon güftelere plastik besteler (Eyüboğlu: 2008, 237).
 Aynı şiirde başka bir türkü, bir Rumeli türküsünden de dize vardır;
 Tıpkı böyle kurulur bu pazar
 Tıpkı böyle çömelirlerdi toprağa
 Al topuklu beyaz kızlar (Eyüboğlu: 2008, 234).

 Yine bir Rumeli türküsünde yer alan "Kırmızı gülün alı var" dizesini şair, iki 
şiirinde kullanmıştır. "Üç Dil" isimli şiirinde, ana dile ait unsurları sayarken, deyim gibi 
türkülerin de ana dilin temel öğesi olduğunu göstermeye çalışmıştır;

 En azından üç dil bileceksin
 En azından üç dilde
 Canımın içi demesini
 Canım ağzıma geldi demesini
 Kırmızı gülün alı var demesini (Eyüboğlu: 2008, 258).

 İkincisi dizeyle, söz konusu türkünün Mustafa Kemâl'in sevdiği türküler ara-
sında yer aldığı bilgisi çağrıştırılmış; ses olarak "Kemâl" ismine hazırlık yapılmıştır;

 Kırmızı gülün alı var

 Kolay kolay gelir miydi bir Mustafa Kemâl (Eyüboğlu: 2008, 330).

 "Gön" isimli şiirinde şair, şiirini farklı çağrışımlara bırakmış; bu çağrışımlar 
arasında önce bir İstanbul türküsü olan "Kâtibim",

 Kâtibime kolalı gömlek diyordu
dizesiyle daha sonra da "Birini de yavrum birini" sözleriyle başlayan İnebolu türkü-
sünün

 Merdini de yavrum merdini
 Kim bilir kimin derdini (Eyüboğlu: 2008, 223)
 dizeleri yer bulmuştur.

 "Eyfel Destanı"nda ise;
 "Altın tasta gül kuruttum" türküsü
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 Çayda şeker gibi eriyordu (Eyüboğlu: 2008, 379)
 derken, şair bu Antakya türküsüyle, Yahya Kemâl'in Kar Musikisi isimli şiirin-
deki gibi bir memleket özlemi dile getirmiştir.

 Bedri Rahmi'nin şiirlerinde "Telgrafın tellerini arşınlamalı", "Yıktın mümkü-
nümü çarelerimi", "Candarmalar geliyor kalk gidelim" gibi başka türkü dizeleri de 
bulunmaktadır.

 Garip şiirinin önde gelen temsilcisi Orhan Veli Kanık ise "Yol Türküleri" 
isimli şiirinde türküleri çağrıştıran dizeleri bağlama dizeleri gibi kullanmıştır. Bun-
lar arasında bir Bolu türküsünden;

 Ada yolu kestane
 Aman dökülür tane tane (Bezirci: 1983, 160)
 dizeleri de vardır.

 Behçet Necatigil, küçük oyunlarla kendisini oyaladığını düşündüğü bir 
genç kızı anlattığı " Varyete" isimli şiirini, yine bir genç kızın konu edildiği Kangal'ın 
Zeyneb'im türküsünden aldığı

 İçerim yanıyor dışarım serin (Necatigil: 2009, 51)
 dizesiyle zenginleştirmiştir.

 Ziya Osman Saba, İstanbul'a özlemini anlattığı "İstanbul" isimli şiirinde, 
"Gemilerde talim var" diyen İstanbul türküsünün bir dizesine yer vermiş;

 Bulut geçer üstünden,
 Gemi gelir yanaşır,
 Bir eski türkündür, kulağıma fısıldar:
 "içi dolu çamaşır." (Miyasoğlu: 1999, 126).

 Bu şiirde de türkü, aynı Bedri Rahmi'nin "Eyfel Kulesi" isimli şiirinde olduğu 
gibi, gurbetteki şairin, duygularını harekete geçiren bir unsur olarak yer almıştır.

 Cemal Süreya; Porsuk, Kızılırmak, Dicle kıyılarındaki kadınları anlattığı "Ne-
hirler Boyunca Kadınlar Gördüm" (Süreya: 201 1, 33) isimli şiirinin hüzünlü hava-
sını "Kızılırmak parça parça olasın" dizesiyle daha tanıdık bir üslûba taşımıştır.

 Ömer Bedrettin Uşaklı, "Obanın Kızı" (Geçer: 1986, 94-95) isimli şiirinde 
"obanın şen Zeynebi"ne çiçeklerin dile geldiği "Benden âlâ çiçek var mı" nakaratıyla 
biten türküyü söyletir, böylece şiirde Zeyneb'in güzelliği gelenekten gelen güzellik 
anlayışıyla hem daha canlı anlatılmış, hem de şiirin ahengi artmıştır.
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 Halide Nusret Zorlutuna, "Yayla Türküsü" isimli şiirinin nakaratını; Aksaray, 
Keskin ve Urfa olmak üzere üç farklı yöre türküsünde yer bulan;

 Yaylara içinde Erzurum yayla (Zorlutuna: 1967, 79)
 dizesiyle kurmuştur.

 Mustafa Seyit Sutüven'in, "Halime'yi Samanlıkta Bastılar", 40-41) isimli şiiri, 
ismini ve ilk dizesini bir Konya türküsünden almıştır. Yakıcı, Sutüven'in söz konusu 
türküyü bir sosyal problemin yansıması olarak değerlendirdiğine ve tecavüz son-
rasındaki durumun yıpratıcılığının bu şiirde yansıtıldığına aynı türkünün Rıfat Ilgaz 
tarafından sınıf farkı için yorumlandığına dikkat çeker (Yakıcı: 2007, 155-156).

 Şairlerimiz, türkü dizelerini yukarıda verilen örneklerde görüldüğü üzere 
bazen doğrudan kullanmış bazen de bu dizelerde değişiklikler yapmayı tercih et-
mişlerdir. Bu durumda şairlerin alaycı bir üslûp takındığı da bir gerçektir. Orhan 
Veli'nin "Gelirli Şiir"inde, bir Avanos türküsünün dizeleri vardır fakat şartlara göre 
güncelleştirilmiş olarak;

 İstanbul'dan ayva da gelir, nar gelir,
 Döndüm baktım, bir edalı yar gelir.
 Gelir desen dar gelir; gün aşırı alacaklılar gelir.
 Anam anam,
 Dayanamam,
 Bu iş bana zor gelir (Bezirci: 1983, 108).

 Cemal Süreya, Ankara'yı anlattığı şiirinde, Bedri Rahmi'nin kitabına isim 
olarak seçtiği "Dol kara bakır dol" dizesini "Dol (An)kara bakır dol" (Süreya: 2011, 
163) şeklinde değiştirmiştir.

 Bedri Rahmi Eyüboğlu'nun bestelenen, "Yiğidim aslanım burada yatıyor" 
dizeleriyle dillerde dolaşan şiirinin "Zindanı Taştan Oyarlar" (Eyüboğlu: 2008, 
316¬317) ismi, Sivas'ın "Fincanı Taştan Oyarlar" türküsünden, şiirin "Bursa'nın ufak 
tefek yolları" diyen ilk dizesi de "Bursa'nın ufak tefek taşları" türküsünden mülhem 
olmalıdır; fakat türkülerin içeriğinin şiirinkinden çok farklı olduğu da bir gerçektir.

 Bu örneklere, yine Bedri Rahmi'nin "Talaslı" şiirindeki "Talas bağlarında bir 
top gülüm var" (Eyüboğlu: 2008, 115), "Ne Sulu Ne Susuz" şiirindeki "Sen benim 
canımı mesken mi tuttun" (Eyüboğlu: 2008, 410) dizelerini de eklemek mümkün-
dür.

 Diğer taraftan, yukarıda da belirtildiği gibi bazı şairlerimiz, şiirlerinde tür-
küleri anlam veya müzikal değer olarak çağrıştıracak ifadelere yer vermişlerdir. 
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Mesela Ahmet Muhip Dıranas'ın "Kar" isimli şiirindeki,

 Kardır yağan üstümüze geceden,
 Yağmurlu, karanlık bir düşünceden,
 Ormanın uğultusuyla birlikte
 Ve dört nala dümdüz bir mavilikte
 Kar yağıyor üstümüze inceden (Dıranas: 1988, 85)

 dizeleri Karacaoğlan'ın "İncecikten bir kar yağar tozar elif elif diye" parçası-
nı çağrıştırmaktadır.

 Orhan Veli Kanık'ın meşhur "Kitabe-i Seng-i Mezar" şiirinde geçen,

 "Ölüm Allah'ın emri
 Ayrılık olmasaydı" (Bezirci: 1983, 150)
 dizeleri için tek bir türküyü işaret etmek mümkün değildir. Bu ifade insa-
nımıza özgüdür ve türkülerde rahatlıkla yer bulur.

 Behçet Necetigil'in evlilik hayalleri kuran ve bu evlilikten umduğunu bula-
mayan bir genç kızı anlattığı "Gözleri Badem" şiirinde karşımıza çıkan "vurulmuş 
yavru ceylan" imajı halk türkülerimizde de çokça karşımıza çıkmaktadır;

 Aşk idi beni iten
 Sev seni seveni
 Bir yavru ceylan iken
 Yâd avcı vurdu beni (Necatigil: 2009, 98).

 Cahit Külebi'nin "Tokat'a Doğru" isimli şiirdeki "dön geri bak" tekrarları ve 
"Hamutlar şak şak eder dön geri bak" şeklindeki son dizesi Elazığ'ın "Bu dere baş-
tanbaşa ayvalı bağ" türküsünün tekrarlarına ve özellikle "Cevizler şak şak eder dön 
geri bak" dizesine ne kadar da benzemektedir.

 Bir Kültür Öğesi veya Anadolu İnsanının Sembolü Olarak "Türkü" Keli-
mesinin Kullanılması

 Cumhuriyet dönemi şairi yalnız türkülerin dizelerinden faydalanmamış 
"türkü" kelimesinin taşıdığı anlam derinliğine ve insanımızı temsil etme yeteneğine 
de şiirlerinde yer vermiştir. Bu şiirlerde "türkü" kelimesiyle Anadolu insanı, kültürü, 
türkü yakmak geleneği, türkülerin muhtevaları anlatılmıştır.

 Bu konuda dikkati çeken ilk yaklaşım, şairlerin "türkü"yü halkla yakınlaş-
manın veya halkı tanımanın bir sembolü olarak gördükleridir.
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 Faruk Nafiz Çamlıbel'in "Sanat" isimli şiiri bunun en güzel örneğidir. Şair, 
altı kıtalık bu şiirinin her bir kıtasında bir karşılaştırma yapar. "Bahçe"nin karşısına 
doğal hayatı, mabetlerdeki mozaiğin karşısına sülüs yazıyı ve yeşil çiniyi, balenin 
karşısına halk oyununu, orkestranın karşısına ıstırap çekenlerin acıklı nefesini, hey-
kelin karşısına bir köylünün kıvrılmayan belini çıkarır ve sonunda;

 Başka sanat bilmeyiz, karşımızda dururken
 Söylenmemiş bir masal gibi Anadolu'muz
 Arkadaş, biz bu yolda türküler tuttururken
 Sana uğurlar olsun ayrılıyor yolumuz (Çamlıbel: 1932 9)

 der ve Cumhuriyet edebiyatçısının tercihini Anadolu kültüründen taraf 
yaptığını "türkü" sembolüyle dile getirir.

 Yavuz Bülent Bâkiler "Anadolu Gerçeği" isimli şiirinde bu topraklara ve kül-
türe yabancılaşanlara;

 Kılığın kıyafetin sarmadı beni
 Söylediğin türküler bizim türkümüz değil
 Başka çeşmelerden doldurmuşsun tasını
 Yüreğinde nakış yok, acı yok bizden
 Bulutlar rahmetini kesmeden yavaş yavaş
 İnsanlar selâmını esirgemeden
 Savuş git içimizden. (Bâkiler 1: 1982, 14)

 dizeleriyle seslenirken türküleri bizi biz yapan değerler arasında saymıştır.

 İnsanımız, açıkça ifadeden kaçındığı duygularını, düşüncelerini türkülerle 
dışa vurur. Cahit Külebi, Millî Mücadele'yi şiirleştirdiği Atatürk Kurtuluş Savaşı'nda 
isimli eserinde;

 "Kemâl Paşa derler bir yiğit vardı.
 Bu sefer de millet türkülerle Kemâl Paşa'ya haber saldı"
 (Külebi: 2009, 218)

 derken türkülerin işte bu özelliğinden faydalanmıştır.

 "Köy Öğretmenleri" şiirinde, Anadolu köylerini bir tespih tanesi gibi dağ-
lara, ovalara, vadilere saçılmış olarak hayal eden şair, bu şiirde idealist tavrıyla 
karşımıza çıkar ve umutla "sevinç türküleri" söyletir;
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 Dağlara, vadilere, ovalara
 Tespihler gibi saçılmış köyler,
 Rüzgâra karşı bir bayrak
 Sevinçle türküsünü söyler (Külebi: 2009, 236).

 Cahit Külebi'nin şiirlerindeki ülke coğrafyası Tokat, Sivas gibi doğup eğitim 
gördüğü yerlerden bütün Anadolu'yu içine alacak şekilde genişlemiş ve zamanla 
kendi şahsında Anadolu insanının büyük şehirdeki yalnızlığını anlatmaya kadar 
uzanmıştır. Şair, büyük şehre göç etmek zorunda kalan insanımızın kaçınılmaz 
yazgısına "Türk Mavisi" isimli şiirinde dikkat çekmiş ve buralarda yaşananların da 
yine "türkü"lerle dile geleceğine inandığını dizelerinde anlatmıştır;

 Elbette kentlere inecekler
 Buraların çocukları da
 Gecekondular kuracaklar
 Türkü çağıracaklar hoyratlığa (Külebi: 2009, 262).

 Bu dizeler türkülerin yalnız, aşk, özlem duygularını değil gerektiğinde is-
yan duygularını da içerdiğine işaret eder.

 Külebi'nin "türkü"ye yüklediği sosyal mesajı; Necati Cumalı "Adına Yaktı-
ğım Türküler" isimli şiirinde, Ülkü Tamer "Ökkeş'in Türküsü", "Kırda Vurulanların 
Türküsü", "Yola Düşenin Türküsü", "Nişan Türküsü" ve "Atlının Türküsü" isimli şiirle-
rinde verir (Yakıcı: 2007, 163, 165).

 Cahit Külebi'nin Anadolu coğrafyasına ve insanına yakınlığı bilinmektedir, 
fakat "türkü"nün çağrışım gücünden yararlanmak için böyle bir yakınlık şart değil-
dir. Diyarbakır'ın melankolik çocuğu Cahit Sıtkı Tarancı'nın şiirlerinde halk kültürü 
unsurları çok belirgin değilse de hiç yok dememiz de mümkün değildir. "Ben aşk 
adamıyım" diyen şair, "Aşk" isimli şiirindeki;

 De ki:-Aşktır şâdeden gönülleri;
 Perişan, berbad eden gönülleri.
 Aşk söyletir en yanık türküleri
 Ay buluta girdiği gecelerde (Tarancı: 1977, 79)

 dizeleriyle türkülerdeki en önemli konuya, aşk konusuna gönderme yap-
mıştır. Türkünün "yanık türkü" olarak nitelendirilmesi ve bir sonraki dizenin "Ay 
buluta girince bağlasalar duramam" diyen Muğla türküsünü çağrıştırması şairin 
bu kelimeyi tesadüfen kullanmadığının bir göstergesidir.

 Yavuz Bülent Bâkiler,"Analar" şiirinde "yanık türkü" ile anne duyarlılığını
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birlikte işlemiş böylece tamlamayı daha anlamlı kılmıştır;

 Garibin anası pencereden
 Yanıktürkülerleyollara bakar.
 İncecik yüzünde her akşamüstü
 Çizgi çizgi, nokta nokta bir efkâr (Bâkiler 1: 1982, 7).

 Bedri Rahmi Eyüboğlu, "Kara Sevda" isimli şiirinde, kara sevdayı bir dilimi 
zehir zıkkım bir dilimi candan tatlı bir ekmek gibi görür ve kara sevdanın masallar-
da hikâyelerde kara kara kazanlarda kaynatıldığını masalımsı bir üslûpla anlattık-
tan sonra;

 Diyar diyar meydanlarda oynadı
 Türkülerde ateş alev yandı tutuştu
 Gördes kiliminde nakış
 Minyatür bahçelerinde suret kesildi (Eyüboğlu: 2008, 122)

 diyerek türkülerdeki kara sevda hikâyelerine dikkat çeker.

 Cumhuriyet dönemi şairleri, bir kültür öğesi olarak "türkü"ye şiirlerinde yer 
verirken zaman zaman oldukça yalın bir Anadolu resmi çizmeyi tercih etmişlerdir. 
Bu yalınlık, Anadolu kültürünün ve sanatının temel öğesidir.

 Şiirlerini hece ölçüsüyle ve uyaklı yazan Ahmet Muhip Dıranas, İstanbul 
doğumludur, fakat dokuz yaşında Sinop'a gelmiş, burada ilkokula başlamış yaz 
tatillerinde de baba köyü dediği Salı köyüne gidip orada çobanlık yapmıştır (Kırcı: 
1997, 12). Şairin "Çeşme Başında" isimli şiirinde çizdiği tablo belki de çocukluk 
günlerinden hatıralarında kalan bir resimdir;

 Türkü söyleyip bir kız sudan gelirdi,
 Ay ışığıyla dolu testilerinden
 İçirdi bir yudum su testilerinden.

 Sen misin içen sudan? Kalbim delirdi;
 Tutmak için koştum ay ışıklarına,
 Dağılıp karıştım ay ışıklarına. (Dıranas: 1988, 44)

 Bu şiirde aşk; ne Fahriye Abla'da olduğu gibi biraz şaka ve biraz cinsellikle 
karışık işlenmiş, ne de Seranad şiirinde olduğu gibi Batılı bir imajla karşımıza çık-
mıştır. Anadolu insanına özgü bir sade aşkın resminin çizildiği şiire yerlilik katan 
sadece çeşme başı manzarası değil, sevgilinin türkü söylemesidir.
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 Şair, "Step" isimli şiirinde de bütün bir Anadolu manzarası çizmeye çalışmış 
ve bu manzarada insanların kaderlerini de "Yemen türküsü"nün keder dolu unu-
tulmaz çağrışımıyla hissettirmeye çalışmıştır;

 Yaylının rüzgârlanıp duran örtüsü,
 Karasız deniz gibi boş bir gökyüzü;
 Bir uçtan bir uca Yemen türküsü,
 Öten çıngırak, koşan atlar ve step...
 Ah, sonsuz Anadolu'm, sen! Sen, sen, sen, hep! (Dıranas: 1988, 160)

 Aynı kederli manzarayı, birçok şiirini örnek olarak aldığımız Cahit Külebi 
"Çoban" isimli şiiriyle bir çobanın kavalında somutlaştırmıştır;

 O kadar çaldı ki yürekten
 Türküler aşındırdı kavalı (Külebi: 2009, 178)

 İki dizelik bu şiirde bir Anadolu manzarasını görmek, kavalın ve türkülerin 
yanık sesini duymak mümkündür.

 Şair, "Nasıl Sevmezsin Bu Dünyayı" isimli şiirinde;
 Nasıl sevmezsin arkadaşları
 Türkü söylerken?
 Nasıl sevmezsin tarlaları
 Yeşerirken?

 dizeleriyle, Anadolu insanını ve manzarasını birlikte verir;

 Yavuz Bülent Bâkiler, türkülerin içinde yetişmiş bir şairdir. Onun Anado-
lu insanını tanıyıp tanımadığını sorgulamamız mümkün değildir; çünkü Yavuz 
Bülent, Anadolu insanının kendisidir. Şairin "Ağgül" isimli şiirinde hasreti çekilen 
sılanın resmi çizilmiş, bu resim sıcak türkülerle tamamlanmıştır. Yavuz Bülent Bâ-
kiler'in sılası tabii ki Sivas'tır;

 Ağgül'üm şimdi Sivas'ta sessiz, sedasız
 Boy verir ince selviler...
 Sallanır bütün dalları garip sızılar içinde
 Uzaklardan el eder.

 Ağgül'üm şimdi uzakta, çok uzaklarda
 Kadınlar, kızlar, gelinler.
 Bir yandan iş görür, bir yandan duyulmamış
 Sıcaktürküler söyler.(Bâkiler 2: 1982, 30)
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 Atilla İlhan, "gâvurdağları'ndan rivayet" isimli destanında "1. döşeme" 
bölümünde Çukurova'nın tabiat güzelliklerini anlatır, Fransız işgâline karşı dire-
nişin anlatıldığı "2. cebbaroğlu mehemmed"den sonra bölgenin savaştan sonra-
ki görünümü dile getirilmiştir. Bu bölümler arasında olan, "4.ümmühan"da şai-
rin kendi ifadesiyle " 'erkeği toprak derdine dövüşüp hapse girince' ümmühan'ın 
düşüşü" anlatılmıştır. İşte şair burada Ümmühan'ın duygularına türküleri ortak 
etmiştir;

 Dudaklarında kıvrak bir dağ türküsü
 oy dağlar siz ne büyük ne şanlısınız-
 namusuyla yaşamak beklemek diledi erkeğini
 nâmerde muhtaç olmadan (İlhan: 1993: 29).

 Diyebiliriz ki şairlerimiz insanımızı kederi, sevgisi ve tabiliğiyle anlata-
bilmek için onları "türkü söylerken" tasavvur etmeyi tercih etmiştir. Bu tercih, 
türkü ile Anadolu insanının ne denli bütünleştiğinin Cumhuriyet dönemi şairleri 
tarafından görüldüğünü gösterir.

 Şairlerin Kendi Duygularını İfade Etmek Amacıyla Başvurdukları Bir 
Kelime Olarak Türkü

 Cumhuriyet dönemi şairleri, coşkun duygularını, sevgilinin güzelliğini ve 
memleket özlemini dile getirmek için de "türkü" kelimesinin taşıdığı zengin kül-
tür birikiminden faydalanmışlardır.

 Bedri Rahmi söz dinlemeyen yüreğini uzun havalarda, bozlaklarda, ma-
yalarda ifadesini bulan deli yüreklerle eş tutar;

 Bu yürek kahpe yürekyetim yürek
 Yoksul yürek
 Hani şu uzun havalarda, bozlaklarda, mayalarda
 İflah olmaz türkülerden tüten
 Hani şu insanı kahreden canım...
 Kurşun misali delip geçen
 Kurşun misali çöken (Eyüboğlu: 2008, 325),

 hüzünlenen gönlün ifadesi için yine türküler vardır;
 Türküler bitti
 Halaylar durdu
 Horonlar durdu
 Al damar, mor damar, şah damar sustu (Eyüboğlu: 2008, 1 19).
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 Yavuz Bülent, sevgiliye hasretini ifade için türküler söyler;
 Bir türkü söylüyorum güzelim gözlerine
 Kanıyor içimde gizli bir yara (Bâkiler 1: 1982, 22).

 Külebi'nin sevgisini de türküler övmektedir;
 Şimdi İzmir'de sabahın sekizi.
 Karşıyaka'da, Alsancak'ta, Güzelyalı'da.
 Bir ağ dolusu balık gibi gençliğimizi
 Daha yeni çektik denizden, rüyalarımızı da...
 Türküler övüyor sevgimizi" (Külebi: 2009, 233).

 Cahit Külebi, eski sevgililerini anlattığı "Eski Bahçe" isimli şiirinde sevgi-
lisinin nazlı olduğunu "Türkülerdeydi bütün nazı" (Külebi: 2009, 169) dizesiyle 
dile getirmiş, Yavuz Bülent Bâkiler ise sevgilinin ellerini anlatırken;

 Ellerini düşündüm geceler boyu
 Ellerin içimde akıp duran su
 Ellerin türküler, uykular kadar güzel
 Ellerin karanfil kokusu (Bâkiler 1: 1982, 51)

 diyerek ellerin güzelliğini türkülere benzetmiştir.

 Yukarıda şairlerin memleket hasretini türkü dizeleriyle dile getirdiklerine 
dikkat çekilmiş, örnekler verilmişti. Şairler aynı duyguyu ifade için yalnız türkü-
lerden faydalanmamış, "türkü" kelimesini de bu amaçla kullanmışlardır.

 Yavuz Bülent "Nerdesiniz" isimli şiirinde böyle bir ruh hali içindedir;
 Başımı bir çeşmenin taşına koydum usulca
 Kulağımda suların ince çağıltısı var da
 O eski sular yok taş oluklard
 Yok artık yüzümde mutluca bir iz
 Dilimde suya hasret bir memleket türküsü
 Sularım nerdesiniz? (Bâkiler 1: 1982, 57).

 Türküyü Tanımlayan veya Türkü Muhtevalarıyla İlgili Şiirler
 Cumhuriyet döneminde bazı şairler şiirleriyle bir "türkü" tanımı yapmayı 
veya türkülerin muhtevası hakkında bilgiler vermeyi denemişlerdir. Bu tanımlar-
da ortak olan ise, "türkü"nün Anadolu insanını anlatmadaki yeteneğidir.

 Bedri Rahmi'nin şiirlerinde ve resimlerinde halk kültürüne has öğeleri 
bulmak her zaman mümkündür. Onun "Türküler Dolusu" isimli şiirinde, türküle-
rin hayatımızdaki yeri en anlamlı şekliyle ifadesini bulur ve şair türkülere olan
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hayranlığını;

 Şairim
 Zifiri karanlıkta gelse şiirin hası
 Ayak seslerinden tanırım
 Ne zaman bir köy türküsü duysam
 Şairliğimden utanırım.
 Şairim
 Şiirin gerçeğini köy türkülerinde bulmuşum
 Türkülerle yunmuş yıkanmış dilim
 Onlarla ağlamış onlarla gülmüşüm (Eyüboğlu: 2008, 194)
 dizeleriyle dile getirir.

 Tokat'a bağlı Zile ilçesinin Çeltek köyünde doğan ve şiirlerinde Anadolu 
insanını ve kültürünü anlatmaktan hiç usanmayan Cahit Külebi, "Türküler" isimli 
şiirinde türkülerin muhtevasını; hasret, arzu, yollar ve bütün bir yurt olarak tes-
pit eder;

 Özlemin türküsü duyulur
 Kırlar boyunca bir garip söyler
 Dumanlar yükselir bacalardan
 Duman gibi tüter köyler.

 isteklerin türküsü duyulur
 Caddeler boyunca bir kız söyler,
 Az gider uz gideriz 
 Aramızda bilinmez şeyler.

 Yolların türküsü duyulur
 Geceler boyunca bir tren söyler,
 Toprağın karanlık göklerinde
 Korkusuz uçup gider raylar.

 Yurdumun türküsü duyulur
 Gönlümde bir küçük çeşme söyler,
 Harman kokusu ta buraya
 Estikçe beni hoş eyler. (Külebi: 2009, 181-186)

 Daha sonra arayıp bulamadıklarının "türkü"sünü söylemek istediğini an-
latan şairin duyduğu (hissettiği) türküler, geleneğin türkülere yüklediği fonksi-
yona uygundur.
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 İbrahim Minnetoğlu, Malatya'nın Ağvan köyünde doğmuş ve büyük şe-
hirde hayatını devam ettirmiştir. Şair "Memleket Türküleri" isimli şiirinde türküle-
ri; çeşitleri, muhtevaları yöreleri ile değerlendirmiş ve duyguları anlatma nokta-
sında şarkılarla türküleri birlikte düşünmüş bu duygularını;

 İster Dede bestelesin
 İster Karacaoğlan söylesin
 Tâ Edirne'den Ardahan'a dek
 Bu şarkılar, bu türküler
 Beni söyler, seni söyler (Geçer: 1990, 267)

 dizeleriyle dile getirmiştir.

 Ahmet Kutsi Tecer tekerleme üslûbuyla kaleme aldığı "Nenni Nenni" isim-
li şiirinde "türkü" muhtevasını şiire yerleştirir.

 Vatan bir beşik
 Ağacı meşe
 Boyu gelişik
 Türküsü neşe.
 Nenni, nenni (Tecer: 2009, 181).

 Ali Akbaş ise "Bizim Türküler" isimli şiirinde "türküyü adeta tanımlamış, 
türkünün önemiyle ilgili düşüncelerini dizelere dökmüştür (Yakıcı: 2007, 29-30).

 Şiir İsimlerinde Türkü
 Cumhuriyet dönemi şairleri şiirlerini isimlendirirken "türkü" kelimesini 
kullanmayı ihmal etmemişlerdir. Bu isimler genellikle, bir şehri veya semti anlatıp 
memleket güzellemesi yapan şiirlerde (Yavuz Bülent Bâkiler, "Üsküdar Türküsü"; 
Orhan Veli Kanık, "İstanbul Türküsü"; Osman Atilla, "Afyon Türküsü"; Ziya Osman 
Saba, "Garip İstanbul'umun Türküsü"; Behçet Kemâl Çağlar, "Urfa Türkülerinde", 
"Mercan Suyu Türküsü"), tabiat konulu şiirlerde (Bedri Rahmi Eyüboğlu, "Deniz 
Türküsü"; Faruk Nafiz Çamlıbel, "Bahar Türküsü", "Kır Türküsü", Behçet Necatigil, 
"Kuş Türküsü") ve şairlerin dostları için kaleme aldıkları şiirlerde (Cemal Süreya, 
"İlhan'ın Anısına Türküler"), görülmektedir.

 Bununla birlikte Behçet Necatigil'in "Küskün Yolcunun Türküsü", Mus-
tafa Seyit Sutüven'in "Deli Türküsü", Cahit Külebi'nin "Bir Bataklık Türküsü", "Bir 
Mutsuzluk Türküsü", Yavuz Bülent Bâkiler'in "Bizim Türkümüz", "Geçmiş Günlerin 
Türküsü", Ahmet Kutsi Tecer'in "Deli Kızın Türküsü", "Hasta Çocuğa Türkü", "Ha-
vacıya Türkü", "Nadas Türküsü" gibi isimler verdikleri görülmektedir.
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 Şiirlerine sadece "Türkü" ismi veren şairler de vardır. Bu isimlerin sevgi, 
hasret, ayrılık, tabiat sevgisi gibi duygu yönü ağır basan şiirler olduğu dikkat 
çekicidir, fakat bir genellemeye gitmek de çok anlamlı olmayacaktır.

 Bu şiirlere şekil açısından bakıldığında, şairin şiirini şekil bakımından da 
türküye benzetme kaygısı gütmediği görülmektedir.

 Netice itibariyle diyebiliriz ki, Cumhuriyet döneminde şairimiz, Anado-
lu'yu, Anadolu insanını ve kültürünü tanımak ve bu kültür birikiminden fayda-
lanmak istemiştir. Bu noktada türküler de kelime kadrosu, taşıdıkları duygular 
ve ahenk, insanımızı anlatmadaki yetkinlikleri açısından şairlerimizin dikkatini 
çekmiştir.

 Yukarıdaki örneklerde görüldüğü gibi şairlerimiz bazen türkülerin dizele-
rini doğrudan alarak, bazen türkü sözlerini çağrıştırarak türkülerle yakınlık kur-
maya çalışmıştır.

 Şiiriyle Anadolu insanının gerçeğini anlatmaya çalışan şairlerimiz için 
türküler içerikleri açısından da yol gösterici olmuştur. Özellikle Anadolu'da do-
ğup yetişen şairlerin büyük şehirlerde yaşasalar bile Anadolu'dan ve dolayısıyla 
türkülerden kopmadıkları görülmektedir. "Türkü" kelimesine kullanımdaki bütün 
çeşitliğine rağmen çoğunlukla duyguların ifadesi için müracaat edilmiştir. Şa-
irlerimiz, "türkü" ismini verdikleri şiirlerinin aynı zamanda türkülerin şekil özel-
liklerini göstermesi konusunda bir gayret göstermemişlerdir, fakat diğer halk 
edebiyatı türlerinin olduğu gibi türkülerimizin kafiye ve şekil yapısı Cumhuriyet 
dönemi şiirimizde kullanılan bir öğedir.
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Şairi Karıştırılan Bazı HalkTürküleri

Nail TAN

 TRT THM Repertuvarına girmiş veya müzik piyasasına yayılmış bazı halk 
türkülerimizin şiir/söz bölümleri, gerçek şairin dışında başka halk şairlerine mal 
edilmiştir.

 Bu olayın başlıca nedenlerini şöyle sıralayabiliriz:

 a. Ankara Devlet Konservatuvarı halk müziği derlemelerinde ekipte ge-
nellikle halk edebiyatçısı bulunmaması,

 b. Kaynak kişiden alınan bilginin, derlenen şiirin, şairi test edilmeden re-
pertuvara kaydedilip yayımlanması, kaynak kişiye aşırı güvenilmesi, çeşitlemele-
rin incelenmemesi (Bu durumun ortaya çıkmasında; radyolarda yeni repertuvar 
oluşturma, yayın boşluğunu doldurma zorunluluğu dolayısıyla zaman yetersizli-
ğinin de payı büyüktür.),

 c. Derleme sırasında kaynak kişinin, mahlasını unuttuğu gerçek halk şai-
rinin yerine ya başka bir halk şairinin mahlasını yakıştırması ya da memleketçilik 
yaparak yörenin ünlü halk şairlerinden birinin mahlasını tapşırması,

 ç. Çırak veya kalfa halk şairlerinin şiirlerini halka yayma çabası veya usta-
ya saygı düşüncesiyle usta halk şairlerinin mahlaslarıyla söylemeleri, üne kavuş-
tuktan sonra eski şiirlerini sahiplenmeleri,
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 d. İletişim kanallarının tıkalı olması sonucu yüzyıllar içinde aynı mahlası 
kullanan birden fazla halk şiirinin ortaya çıkması, bunların şiirlerinin dikkatsiz 
yazıya geçiriciler tarafından birbirine karıştırılması,

 e.  Karşılaştırmalı metin çözümlemey önteminin halkedebiyatı ürünlerin-
de yeterince uygulanmaması,

 f. Bilerek, şiirin gerçek sahibini silip halk şairinin kendi mahlasını yerleş-
tirmesi,
 g. Nazirelerin sözlü gelenek çerçevesinde asıl şiirden dörtlük ve mısralar 
eklenmesiyle, ana şiire çok yakın duruma gelmesi,

 ğ. Türkülerimizdeki halk şairi adını taşıyan makam, ayak ve ağızlarla söy-
lenen şiirlerin, makam-ayak-ağıza adını veren halk şairine mal edilmesi.

 Başta Mehmet Özbek, Halil Atılgan, Süleyman Şenel, Prof. Dr. Pertev 
Naili Boratav, Prof. Dr. ilhan Boşgöz, Prof. Dr. Saim Sakaoğlu, Prof. Dr. Ali Berat 
Alptekin, Cahit Öztelli, Dr. Doğan Kaya, M. Sabri Koz, Nejat Birdoğan, Tahir 
Kutsi Mahal, Mehmet Gökalp, Ahmet Z. Özdemir, Ali Saraçoğlu ve Salih Turhan 
olmak üzere birçok meslektaşımız halk müziği derlemelerindeki şair ve şiiriyle 
ilgili bilgilerdeki yanlışlıkları ortaya koymaya çalışmışlardır. Ancak, yazılan birçok 
kitap ve makaleye rağmen TRT THM Repertuvarındaki yanlışlıkları düzeltme çok 
ağır yürümektedir.

 Bu bildirimde, sözleri farklı halk şairlerine mal edilen bazı türkülerimiz 
üzerinde duracak ve gerçek şairleriyle ilgili görüşlerimi belirteceğim. Burada sa-
dece sonucu açıklayacağım. incelemenin ayrıntıları, görüşümün delilleri, daya-
nakları için ilgili makaleme bakılmalıdır.

 1. "Değer gözlerin" redifli türkü:1

 TRT THM Repertuvarına Ferruh Arsunar derlemesi olarak İ543 numaray-
la şiiri Erzurumlu Emrah'a mal edilerek kaydedilen türkünün az farklı şekiller-
de Karaca Oğlan, Âşık Kerem, Gevheri, Ruhsatî, Tokatlı Nuri, Gafurî, Ummanî, 
Yozgatlı Himmetî ve Kırşehirli Âşık Said'e ait metinleri tespit edilmiştir. Ayrıca 
Ruhsatî, Muzurlu Âşık Kerim, Yozgatlı Hüznî ve Ardanuçla Efkârî başta olmak 
üzere birçok halk şairinin "değer sözlerin" redifli nazire yazdığı görülmüştür. Ka-
naatimizce söz konusu şiir; dil, üslup, konu, şairin dünya görüşü yönünden Ka-
raca Oğlan'a aittir. Kaynak kişinin yanlış bilgisi sonucu Erzurumlu Emrah'a mal 
edilmiştir.

1- Ayrıntılı bilgi için bk. Tan, Nail (2009), "Değer Gözlerin Redifli Şiirin Gerçek Sahibi Kimdir?", Türk Dili, S. 695, 11/2009, 
s. 620-635
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 2. "Sakınırım" redifli türkü:2

 Âşık Ali izzet Özkan tarafından türküleştirilen "sakınırım" redifli semainin 
Âşık Ömer ve Gevherî'ye (2 şiir) ait eski metinleri vardır. Dil, üslup ve kaynaklar 
yönünden incelediğimizde "sakınırım" redifli şiirin ilk şairinin Âşık Ömer oldu-
ğunu görüyoruz. Gevherî, çağdaşı Âşık Ömer'in şiirine nazire yazmış olmalıdır. 
Âşık Ali izzet Özkan, Âşık Ömer ve Gevherî'nin şiirlerindeki beğendiği kafiye ve 
motifleri kullanarak ustaca bir nazire/benzek yazmış ezgisini de yaratmıştır. Tür-
küyü Neşat Ertaş üne kavuşturmuştur. Ali ihsan Tuncalı'nın Emlek Alevî Âşıkları 
(Ankara 2000) kitabına göre, "Mühür gözlüm" adıyla tanınan ünlü şiir, Emlek 
yöresi âşıklarından Âşık Hüseyin Gürsoy'a aittir.

 3. "İncinir" redifli türkü:3

 "Bir nazenin bana gel gel eyledi/Varmasam incinir; varsam incinir" be-
yitiyle başlayan türkünün şiirinin şairi Ercişli Emrah iken Erzurumlu Emrah'a da 
mal edilmiştir. Bu karışıklıkta, bir dönem Erzurumlu Emrah'la Ercişli Emrah'ın 
aynı halk şairi sayılması da önemli bir rol oynamıştır. Âşık Ömer, Gevherî (Ercişli 
Emrah'ın Çağdaşı), Seyit Yaroğlu, Develili Seyranî gibi halkşairlerinin de "incinir" 
redifli, nazire niteliğinde çokgüzel şiirleri bulunmaktadır.

 4.  "Gönül gurbet ele çıkma/Ya gelinir ya gelinmez" türküsü:4

 TRT THM Repertuvarına 537 numarayla şiiri Âşık Sefil Ali'ye mal edile-
rek giren türkünün Ferruh Arsunar'ın derlediği, sözlerini anonim gösterdiği bir 
çeşitlemesi daha vardır. Karaca Oğlan, Ercişli Emrah, Erzurumlu Emrah, Ruhsatî 
adına küçük farklılıklarla yayımlanmış şiirin kanaatimce gerçek şairi kesinlikle 
Karaca Oğlan'dır. Ferruh Arsunar'ın derlemesindeki metni de bir halk şairine ait 
şiirin zamanla şairi unutularak anonimleşmesini gösteren iyi bir örnek olarak 
değerlendirmeliyiz.

 5. "Ne güzel uymuş" redifli türkü:5

 Ali Ekber Çiçek'ten derlenerek Can Etili tarafından notaya alınan, şiiri Kul 
Hüseyin'e mal edilen "Ey erenler, akıl fikir eyleyin" mısrasıyla başlayan "ne güzel 
uymuş" redifli türkünün biraz farklı eşmetni Zileli Sadık Karadağ'dan derlenmiş. 
"Ne güzel uymuş" redifli şiirlerin en eski yaratıcıları Karaca Oğlan, Kayıkçı Kul 
Mustafa, Âşık Ömer, Ahû ve Levnî'dir. En mükemmel örneği Levnî ortaya koy-
muştur. Kul Hüseyin ve Sadık Karadağ'a mal edilen şiirler, %50 oranında Karaca 
Oğlan'ın şiirine benzemektedir. Bu şiirlerin nazire kabul edilebilmesi için sadece 
"ne güzel uymuş" redifini kullanmaları gerekirdi. Oysa birçok mısra aynen alın-

2- Ayrıntılı bilgi için bk. Tan, Nail (2009), "ÂşıkÖmer, Gevherîve Âşık Ali izzet Özkan'ın Sakınırım Redifli Semai'de Bu-
luşması", Türk Dili, S. 685, 1/2009, s. 61-66.
3- Ayrıntılı bilgi için bk. Tan, Nail (2009), "incinir Redifli Şiirler ilgili Sorunlar", Kültür Evreni, S. 4, Sonbahar/2009, s. 13-24.
4- Ayrıntılı bilgi için bk. Tan, Nail (2009), "Âşık Edebiyatı Dediğin Bir Sarp Kale", Türk Dili, S. 689, 5/2009, s. 428-434.
5- Ayrıntılı bilgi için bk. Tan, Nail (2010), "Türk Âşık Edebiyatında Ne Güzel Uymuş Redifli Şiirler", II. Uluslararası Türk 
Dünyası Kültür Kongresi (izmir 19-25 Nisan 2010), yayımlanmamış bildiri.
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mıştır. Şiirin gerçek şairi Karaca Oğlan olup Kul Hüseyin ve Sadık Karadağ yakış-
tırmalarını, hafıza zayıflaması sonucu unutulan şairin yerine başka şairi koyma, 
unutulan mısraların da yenileriyle doldurulması, şairin mahallîleştirilmesi kabul 
etmenin daha doğru olduğuna inanıyorum.

 6. "Mecnun'um Leyla'mı gördüm" türküsü:6

 TRT THM Repertuvarına 269 numarayla kaydedilen, Âşık Veysel'den der-
lenip şiiri Âşık İzzeti'ye ait gösterilen türkünün TRT kayıtlarına göre resmî sahibi 
Sivaslı Âşık Ali İzzet Özkan'dır. Şiirin diğer sahipleri ise Âşık Veli, Âşık İzzetî ve 
Misalî. Şiirin gerçek şairi Âşık Ali İzzet Özkan değildir. Son araştırmalar, şiirin 
gerçek şairinin Âşık Veli olduğunu tartışmasız bir şekilde ortaya koymuştur. Yu-
nus Koçak, Doğan Kaya ve bu konuyla daha önce eğilip şüphelerini ortaya koyan 
araştırmacılara teşekkür borçluyuz.

 7. "El çek tabip el çek yarem üstünden" türküsü:7

 TRT THM Repertuvarında 4008 numarayla kayıtlı bu Tokat türküsünün 
şiiri; Ercişli Emrah, Erzurumlu Emrah, Gevheri, Zileli Talibî, iğdecikli Âşık Veli 
ve Çıldırlı irfanî olmak üzere altı halk şairine mal edilerek çeşitli yayınlarda yer 
almıştır. TRT THM Repertuvarına şiiri, Zileli Talibî'nin eseri olarak kaydedilmiş-
tir. TRT TSM Repertuvarında ise şiiri Erzurumlu Emrah'a ait gösteren Selahattin 
inal'ın 3795, Ali Şenozan'ın 3794 numaralı besteleri bulunmaktadır. Yani, şiir 
TRT Repertuvarında iki ayrı şaire ait gösterilmiştir. Azerbaycan Türkçesine yakın 
bu şiirle ilgili son araştırmalar (Ensar Aslan, Doğan Kaya'nınki gibi) şiirin gerçek 
şairinin Çıldırlı İrfanî olduğunu ortaya çıkarmıştır. Tokat'a Azerbaycan'dan göç-
ler olmuştur. Bu nedenle, bazı halk şairlerinde Azerbaycan Türkçesinin etkisinin 
görülmesi normaldir. Ancak, şiir bir halk hikâyesinde âşığın, kendisini tedaviye 
gelen bir halk tabibine söylediği bir şiirdir. Hayatı etrafında halk hikâyesi yaratı-
lan Âşık İrfanî'ye ait olması, bu sebeple daha inandırıcıdır.

 8. "Bir ayrılık, bir yoksulluk, bir ölüm" türküsü:8

 TRT THM Repertuvarındaki 701 numaralı bu türkünün şairleri de bir-
den fazla: Karaca Oğlan, Âşık Kerem gibi. TRT THM Repertuvarına Urfalı Mukim 
Tahir'den derlenip sözleri Karaca Oğlan belirtilerek girmiş. Ancak, şiir Mukim 
Tahir veya öğrendiği ustasının hafıza zayıflaması sonucu büyük değişikliklere 
uğramıştır. Şiirin Âşık Kerem'e ait olma ihtimali çok zayıftır. 19. yüzyıl Bektaşi 
şairlerinden Gencî Abdal'ın Karaca Oğlan'ın şiirine güzel bir nazire yazdığı gö-
rülmüştür. Yakın dönemde, Karaca Oğlan'ın şiirinin yaklaşık yarısı korunup yarısı 

6- Ayrıntılı bilgi için bk. Tan, Nail (2010), "Mecnun'um Leyla'mı Gördüm Türküsünün Sözleri Hangi Halk Şairine Aittir?", 
Türk Yurdu, S. 269, 1/2010, s.146-149
7- Ayrıntılı bilgi için bk. Tan, Nail (2009), "Bu Türkünün, Şiirin Gerçek Şairi Kimdir?/El ÇekTabip El Çek", BAL-TAM Türklük 
Bilgisi, S. 11,2009/2, s. 203-210.
8- Ayrıntılı bilgi için bk. Tan, Nail (2010), "Bir Ayrılık, Bir Yoksulluk, Bir Ölüm Redifli Şiir Üzerine", Türk Dili, S. 704, 8/2010, 
s. 168-175.
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değiştirilerek Neşet Ertaş tarafından Garip Âşık tapşırmasıyla plağa okunduğu 
da tespit edilmiştir. Ayrıca, Niğdeli Ali Ercan tarafından bir çeşitlemesi daha 
türkü olarak piyasaya sürülmüştür. Ali Ercan'ın türküsündeki şiirde de Garip Âşık 
mahlası, yani Neşet Ertaş'ın mahlası vardır.

 9.  "Şeytan bunun neresinde?" redifli türkü:9

 Sözlerinin Bolulu Âşık Dertli'ye ait olduğu kabul edilir. Şemsi Yastıman'ın 
meşhur ettiği bir türküdür. Ancak, Dertli'nin şiirine çok yakın bir şiir, Dertli'den 
çok önce Ali Ufkî'nin Mecmua-i Saz ü Sözünde "Neyledi bu santur sana?" redi-
fiyle yayımlanmıştır. Şiiri, küçük değişikliklerle Erzurumlu Emrah adına yayımla-
yanlar da çıkmıştır (Necati Turgut Göksel gibi). Azerbaycan sahasında da Âşık 
Musa'nın "Ne günahı telli sazın?" redifli naziresine rastlamaktayız. Dertli'nin şiiri 
eski taş baskı Dertli divanlarında bulunmuyor. Âşık Dertli konusunda bir kitap 
yayımlayan Prof. Dr. Dilaver Düzgün, bu sorunu çözme çabası içindedir.

 10. Çanakkale türküsü:10

 TRT THM Repertuvarına 1948 yılında Kastamonulu Âşık ihsan Ozanoğ-
lu'ndan derlenerek 461 numarayla kazandırılan ünlü Çanakkale türküsü, yakın 
dönemde Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, Onur Akdoğu, Ömer Çakır ve benim yap-
tığım araştırmalara göre Ozanoğlu'nun annesi Hafıza Emine Hanım tarafından 
yakılmamıştır. Türkünün kaynağı; eski bir Çanakkale ağıtının savaş ortamına 
uyarlaması, Destancı Mustafa Şükrü Efendi'nin Çanakkale Destanı ile Kemanî 
Kevser Hanım'ın Çanakkale Marşı bestesi gösterilmektedir. Hangi tezin daha ge-
çerli olduğu konusunda iTÜ Türk Musikisi Konservatuvarı Öğretim Üyesi Süley-
man Şenel tarafından Eray Cömert'e bir yüksek lisans tezi yaptırılmıştır. Bu tezin 
sonuçlarını, Eray Cömert'in sempozyumdaki bildirisinden öğrenmiş olacağız.

KAYNAKÇA:
Öncelikle TRT THM Repertuvarına girmiş türkülerdeki söz yanlışları ile şair 
karışıklıklarının kısa zamanda düzeltilmesi gerekmektedir. Bugün, düne göre 
daha geniş imkânlar var elimizde. Bu konuda çalışabilecek, bilirkişilik yapabi-
lecek çok sayıda THM, Türk Halk Edebiyatı, Türk Halk Bilimi öğretim üyesine, 
uzmanına sahibiz. Eskiden eleman, para yokluğundan yakınırdık. Artık bu 
mazeretler geride kalmıştır. AB'ye girersek, yabancı uzmanlarla yapacağımız 
bu işi bırakın, kendi imkânlarımızla yapalım. Bu başarının gururunu, kıvancını 
birlikte yaşayalım.

9- Ayrıntılı bilgi için bk. Tan, Nail (2010), "Şeytan Bunun Neresinde?", Türk Edebiyatı, S. 436, 2/2010, s. 70-74.
10- Ayrıntılı bilgi için bk. Tan, Nail (2009), "ihsan Ozanoğlu'nun TRT Repertuvarına Kazandırdığı Çanakkale Türküsü Üzer-
ine Yeni Bilgiler, Yeni iddialar", İhsan Ozanoğlu Sempozyumu Bildirileri, Ankara, s. 69-96, Kastamonu Valiliği Yayını.
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Mizah ve Türkü

Prof. Dr. Ayşe YÜCEL ÇETİN1 

 Özet
 Yaşanılan hayatın duygusal yansıması olan türküler, insan hayatında en et-
kili kültür unsurlarından biridir. insanın yaşadığı ortamda sıra dışı /tuhaf/aykırı bul-
duğu her şeye güldüğü bilinmektedir. Sıradışı/aykırı olduğu an, insan davranışları, 
sosyal yapı, hayvan, bitki, vs gülmenin unsuru olarak görülebilir. insana özgü olan 
gülme, toplumların inanç yapısı ve geleneklerine göre şekillenir. Zira farklı kültür 
unsurlarının gülünç saydığı durumlar da, ifadesi de farklı olacaktır. Bu anlamda 
kültürler gülünç olanı ifade ederken birçok şeyden faydalanırlar. Malzemesi dile 
dayanan ürünlerden türkü de en etkili vasıtalardandır. Sosyal yapıdaki bozukluklar, 
bütünden farklı aykırı davranışlar genele benzemeyen hadiseler insanlar tarafından 
komik kabul edilir ve gülmeye temel oluşturur. Türkülerdeki mizah sadece sıra dışı-
lığa bağlı değildir. Sosyal veya bireysel eleştiri, övgü, yergi gibi duygu ve reaksiyon-
lar da mizahî bir tarzda türkü formunda ifadesini bulur.

   Anahtar Kelimeler: Türkü, mizah, taşlama

 Yaşanılan hayatın duygusal yansıması olan türküler, en samimi, en doğal 
haliyle gönül dünyamızdan çıkıp kültür dünyamızı da şekillendirir. Hayatımızın her 
anında türkü söyler, türkü dinleriz. Zira sevinci de, hüznü de, ayrılığı, gurbeti, has-
reti de türkülerle dile getiririz.

 Doğar doğmaz ninnilerle tanışır, gönüldeki isyanı da hüsranı da türkülerle 

1- G.Ü. Gazi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi, ayucel@gazi.edu.tr
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anlatırız. Tevekkül, teslimiyet, öfke, sabır hep türkülerde dile gelir. Bir ömür-do-
ğumdan ölüme-türkülerle anlatılır. Kimi zaman ninniyle, okşamalıkla mutluluğu-
muz ve umutlarımız seslenir, çocukluğumuz, çocukluk oyunlarımız türkülere dö-
nüşecek sayışmacalarla süslenir. En güzel elbiselerimiz sünnetimizde, nişanımızda 
dualar türkülerimizle koşulur birbirine, Düğünlerimizin türküleri halayla, zeybekle, 
horonla canlanır, canlandıkça bizi anlatır.. kimi zaman ağıta ses olur, destan olur. 
Sevinçten kedere, sevgiden nefrete, insana dair ne varsa bizi bize anlatır. Annenin 
dilinde laylay, gençlikte halay, efede zeybek, cephede marş, acıyla feryat olur. Da-
hası öfke ve kibirle, hasetle taş olur, yergi olur.

 İnsanın bütün yönlerini kapsayan, duygularımızı açığa çıkaran türküler, 
müştereklerimizin yanı sıra kişisel farklılıklarımızın da ifadesidir. Bir yanıyla gülen, 
gülümseten, överken alay eden, çaresizliğin ve ümidin, hayalle gerçeğin buluştu-
ğu yerdir türküler. Kısaca pek çok fonksiyonu olan türküler, duyguların yanı sıra 
insana özgü davranışların da ifadesidir. insana özgü olan sevgi, karşılığını nefrette; 
dostluk düşmanlıkta bulur. Toplumun kabul ve değerleriyle örtüşmeyenler top-
lum tarafından tecrit edilir, komikleştirilir, mizahî bir anlatımla ifade edilir. Kimi 
zaman taşlama, kimi zaman hicviye, hezeliyat kavramları duyguların anlatımlarını 
kolaylaştırır. Acınası bir görüntü yaratsa da zaman zaman tebessüm ettirir. Bu kısa 
çalışmada türkülerde yer alan mizahi unsurları, gülünç olanı ele alacağız.

 İnsana özgü olan gülme, her gurubun geleneği, inanç yapısı, eğitimi ve 
diline göre bir yapı kazanır. Kime ve neye gülünür? Güldüğümüz kimdir? Bunları 
kim - kimler belirler? Bu soruların cevabı, insanı, insanın duygularını, duyguların 
ifade edildiği dil ürünlerini tanımak, anlamak ve anlamlandırmakla mümkün olur.

 Kollektif olan gülme, birlikte yaşamanın gerekliliğini, dolayısıyla toplumsal 
yapının ifadesinin unsurlarını da anlatır. "Mizah ve mizahın fiziksel göstergesi olan 
gülme, farklı bir görme biçimidir aslında... Günlük yaşamın sıradanlığından kurtul-
mak, yaşanan gerginliklerden oluşan negatif elektriği atmak, algıda seçicilikte var 
olan sorunları ön plana çıkarmak, iktidarı eleştirmek, yüksek egosuyla insanoğlu-
nun üstünlüğünü tescillemek ve en önemlisi hayatı anlamlandırmak için oluşturul-
muş yeni bir görme biçimidir."(Eker, 2009, 4)

 Her milletin kültür unsurları farklıdır, bu anlamda komik, gülünç bulduğu 
durumlar da farklılık gösterir. Çünkü her milletin mizah anlayışı fikri yapısının, zih-
niyetinin ve ifade edişinin sonucudur. Öyleyse gülmeyi anlamak için onu yaratıldığı 
ortama yerleştirmeliyiz.

 Gülmeyi sağlayan malzeme genellikle mizah ve nükte olarak bilinmektedir. 
(Türkmen, 1995, 226). "Nükte (wit, esprit), mizah (humor), komik (comic) birbiri-
nin yerine geçecek şekilde kullanılmıştır. Mizah kendi içinde gülünçlüğü tarif eder-
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ken, nüktede başka bir şeyle kıyaslama vardır. Kültürler, gülünç duruma düştüğün-
den habersiz insanları anlatırken pek çok şeyden karikatür, pandomim, vb. pek 
çok şeyden faydalanırlar. Malzemesi dile dayalı ürünlerde bu daha farklı tezahür 
eder"(Çetin, 2008: 620).

 Fıkrada aleni şekilde yer alan mizah, türkülerde olanla olması gerekenin 
zıtlığı, yalanlama, abartma, eleştiri, v.b. unsurlarla yaratılır. William Hazlitt; "tuhaf-
lığa, şekil bozukluğuna güleriz, inanmadıklarımıza güleriz. Kendimizden memnun 
olduğumuzu göstermek, kendimizle dalga geçmek veya kıskançlığımızı, cehaleti-
mizi saklamak için güleriz. Aptallara güleriz ve akıllı geçinenlere, en basit haliyle 
tuhaflığa, riyakarlığa ve sahte tavırlara güleriz" (Eker, 2009: 18).

 Gülme, yalnızca biyolojik bir olay değildir. insanı ve içine doğduğu veya 
yaşadığı sosyo - kültürel yapıyı algılama, değerlendirme, anlamlı kılma ve tepki 
verme açısından değerlendirilmesi gereken bir olgudur. Bu anlamda gülme, insan 
ve mensup olduğu toplumun ilişkilerinin adeta denge unsurudur. Yaşanılan toplu-
mun ortak kabuller dünyası ile çatışmak, aşağılanmak, teşhir edilmek, utanç duy-
mak vb. Kısaca gülünç olmakla cezalandırılmamak için gülme adeta sosyal kontrol 
aracıdır. Zira toplum, kültürel değerlere, sosyal normlara aykırı, uyumsuz olan dav-
ranışları gülme yoluyla cezalandırır. Dolayısıyla gülme sosyal yapıdaki bütünlüğün 
korunmasında etkili bir denetim mekanizmasıdır.

 Mizahın, insan ve mensup olduğu toplum ilişkilerini düzenlemede önemli 
bir unsur olduğunu ifade eden Eker; " mizah, sosyal, siyasal, kültürel, cinsel ve eko-
nomik baskı altında bulunan; yenilgi, çöküş ve parçalanma gibi fiziki anlamda güç 
kaybeden insan ve toplumların başvurduğu en etkili gizli silahtır. Mizahın bu de-
rece önem kazanmasının temel sebebi, karşı görüşün alenen söylendiği ya da ey-
leme geçirildiğinde çeşitli yasak ve uygulamalarla cezalandırılmasına rağmen, aynı 
duygu, düşünce, kabullenmeme ve karşı gelmelerin, gizli bir protesto aracı olan 
mizahla dile getirildiğinde hoşgörüyle karşılanmasıdır. Mizahın görünen yönünü, 
yani bedensel tepkisini oluşturan gülmenin açık işlevini, keyif verme ve eğlendirme, 
eleştiri ve hoşgörü; kapalı işlevini ise, başkaldırı, protesto ve tahrip etme, yarar veya 
zarar verme, sosyalleşme, hayata tutunma, fiziksel iyileştirme; gerilimi azaltma, 
başarılı savunma mekanizması olma, sorunlarla başa çıkma, savunma ve saldırı, 
toplumsal tarihin kod ve mesajlarını taşıma, dikkat çekme, itiraz, kabullenmeme 
oluşturmaktadır." (Eker, 2009, 29-30)

 Mizah ve gülme bir yandan hayatın zorluklarından kaçışı, rahatlamayı, hat-
ta eğlenmeyi sağlarken bir yandan da olaylara, davranışlara, gücü elinde bulun-
duran insanlara karşı duruştur. Mizahla ifade edilen düşünceler korkunun aksine 
hoşgörü ile de karşılanır.
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 Ruhsati, dünyanın gidişi ile ilgili;
 Bir vakte erdi ki bizim günümüz,
 Yiğit belli değil mert belli değil.
 Herkes yarasına derman arıyor,
 Deva belli değil dert belli değil.
     (Özbek, 1994, 348)
 içindeki aksaklıklara ve yanlışlara yer verir. Gevheri ve Dertli de benzer ra-
hatsızlıkları dile getirir.

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

 Hey ağalar zaman azdı,
 Düşmüşe il üşer oldu.
 Küllükte sürünen eşek,
 Cins atla yarışır oldu.
    (Özbek, 1994, 349)

 Yöneten, iktidarda olan, yetkilerini adaletli olarak kullanmayan insanlar 
teşhir edilir.

 Mahkeme meclisi icad olduğu
 Çeşme-i rüşvetin akmaklığından
 Kaza belâ ile âlem dolduğu
 Kazların kadıya uçmaklığından .
 ...
 Dünyadan ahrete gidip gelmemek
 Olması iktiza eder ölmemek
 Balık baştan kokar bunu bilmemek
 Seyranî gâfilin ahmaklığından
    (Özbek, 1994, 347)

 ülmenin birlikte yaşamanın gereklerine cevap verdiğine dikkat çeken Berg-
son (1996:13) bunun toplumsal yanını da vurgular. Toplum, kendine benzemeyen, 
aykırı olana güler. insani vasıfları taşımayan / yitirmiş olana güler, alay eder onu 
dışlar.

 Dünyaya tapanlar ahmak
 Bin yaşasan sonun toprak
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 Aça gözünü eyce birbak
 Senin benden neyin fazla

 İşimiz yok aklı azla
 Haydı gardaş buradan gazla

 Sosyal rollerimizi vurgulamak bakımından, eksik ve kusurları hatırlatarak 
düzeltme yoluna gidilmesi de sağlanır. Gülme bu anlamda nasıl olmamız gereki-
yorsa onu sağlar.

 İnsansız dağlardır senin otağın
 Cahillik yoluna kaynamış yağın
 Evinde bulunmaz bir kat yatağın
 Kahvelere gider minder beğenmez

 Bazen türkülerde mizah ve istihza birlikte yer alır. Sosyal normlarla çatışan 
uygunsuz, kabul görmeyen unsurlara dikkat çekilir.

 Aşık Kemâl toplumun çekirdek yapısını oluşturan aile ve ailenin merkezi 
olan kadınla ilgili düşüncelerini türkü yoluyla dillendirirken, aslında dillendirdiği 
kendi düşünceleri değildir. O, toplumun kadın veya ana ile ilgili kanaatleridir.

 Toplumsal kabul ve kanaatler, birkaç on yıl veya birkaç yüzyılda oluşmaz. 
Belki binlerce yıllık tarihî tecrübenin sonucudur bunlar. Âşık Kemalî'nin türküsü, 
Dede Korkut Kitabı'nın Mukaddime'sinde bulunan kadın anlayışıyla ilişkilidir. Dede 
Korkut Kitabı'nda;" Dede Korkut dilinden ozan der: Karılar dört türlüdür. Birisi sol-
duran soptur. Birisi dolduran toptur. Birisi evin dayağıdır (desteğidir, direğidir). 
Birisi ne kadar dersen bayağıdır.

 Ozan, evin dayağı odur ki kırdan yabandan eve bir misafir gelse, kocası 
evde olmasa, o onu yedirir içirir, ağırlar azizler gönderir. O Âyişe, Fâtıma soyundan-
dır hanım. Onun bebekleriyetişsin. Ocağına bunun gibi kadın gelsin.

 Geldik o ki solduran soptur. Sabahleyin yerinden kalkar, elini yüzünü yıka-
madan dokuz bazlama ile bir külek (tahta kova) yoğurt bekler, doyuncaya kadar 
tıka basayer, elini böğrüne koyar, der: Bu evi harap olası kocaya varalıdan beri 
daha karnım doymadı, yüzüm gülmedi, ayağım pabuç, yüzüm yaşmak görmedi 
der, ah nolaydı, bu öleydi, birine daha varaydım, umduğumdan daha uygun olaydı 
der. Onun gibisinin, hanım, bebekleri yetişmesin. Ocağına bunun gibi kadın gel-
mesin.

 Geldik o ki dolduran toptur. Dürtükleyince yerinden kalktı, elini yüzünü 
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yıkamadan obanın o ucundan bu ucuna, bu ucundan o ucuna çırpıştırdı, dedikodu 
yaptı, kapı dinledi öğleye kadar gezdi; öğleden sonra evine geldi, gördü ki hırsız 
köpek, büyük dana evini birbirine katmış, tavuk kümesine sığır damına dönmüş; 
komşularına seslenir ki: kız Zeliha, Zübeyde, Ürüveyde, Çan Kız, Çan Paşa, Ayna 
Melek ölmeğe yitmeğe gitmemiştim, yatacak yerim yine bu harap olası idi, nolaydı 
benim evime birazcık bakaydınız, komşu hakkı Tanrı hakkı diye söyler. Bunun gibi-
sinin, hanım, bebekleri yetişmesin. Ocağına bunun gibi kadın gelmesin.

 Geldik o ki ne kadar dersen bayağıdır: Uzak kırdan yabandan bir edepli 
misafir gelse, kocası evde olsa, ona dese ki: kalk ekmek getir yiyelim, bu da ye-
sin dese, pişmiş ekmeğin bekası olmaz, yemek gerektir; kadın der: Neyleyeyim, 
bu yıkılacak evde un yok elek yok, deve değirmeninden gelmedi der; ne gelirse 
benim kalçama gelsin diye elini arkasına vurur, yönünü öteye kalçasını kocasına 
döndürür; bir yönünü öteye kalçasını kocasının sözünü kulağına koymaz. O Nuh 
peygamberin eşeği asıllıdır. Ondan da sizi, hanım, Allah saklasın. Ocağınıza bunun 
gibi kadın gelmesin. "(ERGiN,1986:11) ifadeleri binlerce yıllık birikimin tezahürü 
olarak gelir günümüze ve bir türkünün mısraları olarak anlamını bulur adeta:

 İYİ - KÖTÜ KARI
 Sabahdan kalkanda muhkem oturur,
 Gülenmeden kara yuhu götürür.
 Beçare yiğit bakar verem getirir
 Derdi çekilir mi kötü karının

 Yüzüne bakanın rast gelmez işi,
 İkrahla yiyülür ekmeği aşı.
 Üç ayda bir darar sirkeli başı,
 Derdi çekilir mi kötü karının.

 Ailenin kurucusu, belki yuvanın yapıcısı kadın beklentilerini, çocuğundan 
ümidini abartıl bir dille ninniye aktarır ve kendi yorgunluğunu, çocuğunun uyu-
mazlığını mizahî bir dille aktarır:

 Oğlum oğlum yatıyor
 Kolunu bir hoş atıyor
 "Ana bir iş var mı?" diye
 İkide birde bakıyor.
   Uyu yavrum ninni
   Büyü yavrum ninni.

 Morreal, alaycı gülmenin farklı fiziksel yapı, konuşma, giyinme ve davra-
nıştan kaynaklandığını ifade eder (Aysevener, 2004, 9). Sadece Morreal'in dediği 
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gibi dış yapıyı ifade etmez, bunun yanında kişinin iç yapısını, toplumda algılanışını 
da ifade eder türküler. Azerbaycan sahasında Meyhana türü olarak adlandırılan ve 
Türkiye'de türkü olarak icra edilen eser şöyledir:

 Yüz kiloya yakın parazlaşmışsan
 Kartlaşmışsan çok yaramazlaşmışsan
 Saç kalmayıp başında dazlaşmışsan
 Kapaksız kazanlara benziyirsen 
 apaksız kazanlara benziyirsen
 Acayip hayvanlara benziyirsen
 Acayip hayvanlara benziyirsen

 Söz ve davranışların yanı sıra fiziki unsurlar da gülünç olanı yaratır

 Her uyumsuz duruma gülmeyiz. Ancak türkülerdeki hayvanlar - pire, eşek, 
öküz, horoz, sıçan tasvirleri, abartılı ifadeler - gülme unsurunu oluşturur. Kimi za-
man hayatımızı renklendiren, kimi zaman zorlaştıran çevremiz, yaşadığımız kültür 
alanına, medeniyet dairesine veya döneme göre yeniden anlamlandırılır. Batı kay-
naklarında Mack Heroic / mizahî taşlama olarak adlandırılan eserler çevremizde 
olup biteni anlatır. Toplumun haşereyle mücadele ettiği dönemde fareler kahra-
manlaşır. Bu yılgınlığın ifadesidir. Ancak kişi yılgınlığını, aczini görmektense, raki-
bin üstünlüklerini seslendirmeyi tercih eder.

 Güdük sıçan geliyor tıkır mıkır
 Ne sahanı koymuş ne bakır
 Çıkmış minarelerde ezan okur
 İmam olmuş sıçan efe

 Yer altında evleri var
 Eğri büğrü yolları var
 Çıplak çıplak dölleri var
 Çingene olmuş sıçan efe

 Aynı şekild etahta kurusu da türkülere, destanlara konu olur:

 TAHTAKURUSU
 Ağşam olunca kederim artar
 Zalım tahtakurusu ettiğin yeter
 Ufacık iğnesi zehirden beter
 Usandım elinden tahtakurusu
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 Varamam yatağa canım sıkılır
 Ne kadar teklifsiz gelir sokulur
 Yukardan aşağı tek tek dökülür
 Yaktın vücudumu tahtakurusu

 Sarılmış boynuma hakkını ister
 Şaşırdım Allahım yolumu göster
 Ufacık yavruların koynumda besler
 Usandım elinden tahtakurusu

 Alacağı var gibi sıkı sarılır
 Elimi değersem karnı yarılır
 Yatağa geç varsam bana darılır
 Şaşırdım elinden tahtakurusu
   (Özbek, 1994: 340)

 Edebiyatın var olma sebebi insandır. insan ve çevresindeki çelişkiler, kimi 
zaman gerçeklik çizgisinde anlatılırken, kimi zaman gerçek hayattan kopartılarak 
fantastik bir alana taşınır. Evren ve insan yaratılışındaki bilinmezlikler, karmaşıklık-
lar tasavvufî bir bakışla Kaygusuz Abdal tarafından mizahî unsurlarla bezenerek 
anlatılır:

 Cümle kaplumbağalar,
 Kanatlanmış uçmağa,
 Kertenkele derilmiş,
 Kırım suyun içmeğe.

 Bir pire bir med tuzu,
 Yüklenmiş gider yola.
 Geh at olup yorgalar,
 Geh kuş olup uçmağa.

 Bir karınca devenin,
 Tepmiş oyluğun ezmiş.
 Bir budunu götürmüş,
 Dönüp ister kaçmağa.

 Çekirge buğday ekmiş,
 Manisanın çayında,
 Sivrisinek derilmiş,
 Irgat olup içmeğe.
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 Balıkçıl köprü yapmış,
 O çayların birinde,
 Yüklü yüklü ördekler,
 Gelir andan geçmeğe.

 Ergenenin köprüsü,
 Susuzluktan kurumuş,
 Edirnenin minaresi,
 Eğrilmiş su içmeye.

 Kaygusuzun sözleri
 Hindistanın kozları,
 Sen de bu yalan ile,
 Gidem dersin Uçmağ'a
   (Özbek, 1994, 337)

 Baudelaire bu tip gülmeyi "gülüncün neden olduğu gülme" diye tanımlaya-
rak şöyle açıklar: "Grotestk dediğimiz abartılı, doğallığa uymayan gülüncün neden 
olduğu gülmeden söz ettiğimi anladınız tabi. Aslı astarı olmayan düşsel yaratıklar, 
var oluş nedenleri, var olma konusundaki haklılıkları sağ duyuya, usa uymayan 
varlıklar genellikle bizde bir parçalanma, bir bayılma görünümünde dışa vuran çok 
aşırı, çılgınca bir gülme uyandırırlar" (Aysevener, 2004: 10).

 İSTANBUL'DAN GELİRKENE
 İstanbul'dan gelirkene
 Iras geldim sürüsüne
 Öldürdüm ben birisini
 Davul çektim derisine

 Eline almış hızarı
 Beline sokmuş keseri
 Çıkmış ambarın yukarı
 Usta olmuş fındık sıçan

 Duvara soktum parayı
 Usandım arayı arayı
 Çaldırdım yedi lirayı
 Kumar oynar bizim sıçan

 Sıçanın evleri var
 Yer altında yolları var
 Çıplak çıplak dölleri var
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 Müflis olmuş fındık sıçan

 Sıçanımın alnı sarı
 Kavurmamı etti yarı
 Pastırmadan umma barı
 Onu da umdun fındık sıçan

 Sıçan kazan ağzı açar
 İçinden yağlısın seçer
 Karanfil biberi saçar
 Aşçı m'oldun fındık sıçan

 Sıçanın topluma verdiği zarar ile çekirgenin çiftçinin mahsulüne verdiği 
zarar mukayese dahi edilemez. Ancak çekirge baskını çiftçiyi perişan eder. Yine 
Baudelaire'in dediği gibi akla uymayan ve çılgınca olan bir gülme, bir mizahtır bu...

 ÇEKİRGEM UÇAR GELİR
 Çekirgem uçar gelir
 Kanadın açar gelir
 Dümbek de boylu çekirgem
 Dalgalı yeşilim
 Ekini biçer gelir

 Çekirgem geldi taşa
 Yazılan gelir başa
 Dümbek de boylu çekirgem
 Dalgalı yeşilim
 Düğünüm kaldı kışa

 Çekirgemin kanadı
 Kanı yere damladı
 Dümbek de boylu çekirgem
 Dalgalı yeşilim
 Arpa buğday komadı

 Düşünceyi yaratan dilin canlılığı da mizah için önemli bir unsurdur. iki fikir 
sisteminin aynı cümlede birbirinin içine girmesi komik tesirlerin tükenmez bir kay-
nağıdır. Aynı cümleye birbirinin içine giren iki ayrı anlam vermenin çok yolu vardır. 
Bunlardan biri de cinastır. Aynı cümle birbirinden ayrı iki anlam verir gibi görünür. 
Kelime oyunu ile şiirsel eğretileme dikkat çeker (Bergson, 1999, 64).Kimi zaman 
cinas, kimi zaman ses taklidi, kimi zaman benzetmeler, dille yapılan mizah olarak 
görülür. Güldüren, gülümseten sıra dışı anlatmalar, seslenmelerdir bunlar. Benzet-
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meden görünüm taklidine, aynileştirmeden ses taklidine kadar sözü ve ezgiyi kul-
lanarak gülme, mizah sağlanmaya çalışılır. Bu bir yandan eğlentiyken, bir yandan 
kişi veya toplumun rahatlamasıdır. Psikolojik br tedavi yoludur da aynı zamanda. 
insanın insan dışı varlıkla konuşması, onun gibi davranmaya ve seslenmeye çalış-
ması.

 PÜSKÜLÜM SEKME2

 Tarlada tavşan kovalarken hay hay
 Düştüm dizimi ovarken hay hay
 Bir arı geldi vız dedi hay hay
 Kalk çeyizini düz dedi hay hay

 AL HOROZ (Horoz Değil Katır idi)
 Amanın horoz değil katır idi
 Dağdan odun getirdi
 Üstüne binsem götürürdü
 Civ cili civ civcili gah gah
 Al horozum gelmedi

 Amanın horoz değil o bir aslan
 Su içirdim altın tastan
 Pekyamandı can kardaştan
 Civ cili civ civcili gah gah
 Al horozum gelmedi

 Amanın ibiği var elim gibi
 Bacakları belim gibi
 Kanatları kilim gibi
 Civ cili civ civcili gah gah
 Al horozum gelmedi

 Amanın horozumun kırmızı fesi
 Küllüklerden gelir sesi
 Mahallenin kepazesi
 Civ cili civ civcili gah gah
 Al horozum gelmedi

 Amanın tavukların kocasıydı
 Civcivlerin babasıydı
 Gelinlerin eğlencesi

2- Sekelim Kızlar adında Konya'da en az iki kişi tarafından oynanan bir oyun havasıdır.
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 Civ cili civ civcili gah gah
 Al horozum gelmedi
 
 İnsanoğlu kimi zaman teşhis, kimi zaman intak sanatı kullanarak düşünce-
sini yansıtır. Düşünceler kendi anlamlandırılacağı gibi, farklı toplum kesimlerinde 
yorumlanır. Bir Kastamonu türküsü bunun örneklerinden birini teşkil eder.

 MANDA YUVAYAPMIŞ
 Aşağıdan gelir Türkmen koyunu
 Selviye benzettim yarin boyunu
 Amanın yandım
 Amanın amanın yandım
 Tiridine tiridine bandım
 Bedava mı sandın para verip aldım
 Tiridine tiridine tiridine bandım
 Bedava mı sandın para verip aldım

 Sabahınan erken çifte giderken
 Öküzüm torbadan düştü gördün mü
 Amanın yandım
 Amanın amanın yandım
 Tiridine tiridine bandım
 Bedava mı sandın para verip aldım
 Tiridine tiridine tiridine bandım
 Bedava mı sandın para verip aldım

 Manda yuva yapmış söğüt dalına
 Yavrusunu sinek kapmış gördün mü
 Amanın yandım
 Amanın amanın yandım
 Tiridine tiridine bandım
 Bedava mı sandın para verip aldım
 Tiridine tiridine tiridine bandım
 Bedava mı sandın para verip aldım3

3- Bu türkünün hikâyesini irfan Kurt şöyle özetlemiştir: "Dönemin beyi tarafından halk ozanlarının yönetim aleyhine söz 
söylemeleri yasaklanmıştır. Bu yasağın yanı sıra saz çalıp türkü söyleyen ozan a bir eğlencede kendilerine türkü çalması 
emrivakisi yapılmış,bir kenara da önüne kuru ekmeklerden oluşan yemek konmuştur. Bu ortam da bu türkü nün çıktığı 
söylenmektedir. Ozan da kendisine yapılan bu haksızlığı onlarla dalga geçerek dile getirmiştir. Şöyle ki: Tosya bilindiği 
gibi pirinci ile ünlüdür. Çeltik tarlalarının sürülmesinde kullanılan Manda yazın sıcağında göletlere yatarak az kıllı olan 
derisini hem serinletmek hem sineklerden korumak amacıyla çamura bular. Bunun içinde göletlerin ve çeltik tarlalarının 
kenarlarında bulunan ve dalları da suyun içine kadar uzanan salkım söğütlerin dalları üzerine, gölgesine yatar.işte 
mandanın söğüt dalına yuva yapması budur. Yavrusunu Sinek Kapması da yavrunun sinek tarafından ısırılmasıdır.çünkü 
yörede kapmak sözü ısırmak anlamındadır. "Köpek kapar" gibi. Ayrıca "cız tutmak" diye bir deyim vardır. Bir tür sineğin 
hayvanların kuyruk altlarına girip ısırması ile oluşan ve hayvanı delirten oradan oraya sıçratan bir olaydır.
Ardından "gördünmü" sözcüğü ile türküye devam edip akıl almaz olayların olduğunu vurgulayıp alay etmektedir. ikinci 
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 Türküler insan gerçekliğinin edebî dille anlatılmasıdır. Edebî dil estetik bir 
değer katar ve dolaylı anlatır olup biteni. Geleneğin yozlaşması, hatta başka bir 
mecraya kayması gelenek temsilcileri tarafından hoş görülmez.Âşık Mahzunî bir 
türküsünde bu durumu dile getirir:

 Türkümü yaktı yıktılar
 Bizim elde birkaç zilli
 Ne erkektir ne dişidir
 Bizim elde birkaç zilli

 Sırası gelir yorumcu
 Kıvır kıvır kıvırımcı
 Aklı sıra çok devrimci
 Bizim elde birkaç zilli

 Benim türküm haykırırlar
 Banıgır bangır baykırırlar
 Adım demez sakınırlar
 Bizim elde birkaç zilli

 Ardında boğası çoktur
 Boğalardan karnı toktur
 Mahzuni den haber yoktur
 Bizim elde birkaç zilli

 Toplumsal zıtlıklar türkülerle dile getirilirken, kimi zaman da gösteriş için 
yapılan bazı şeyler hoş karşılanmaz. Kars'ın Sarıkamış ilçesine bağlı Isısu Rıfat 
Ağa'nın aldığı at köy hayatında ve köylünün yaylaya çıktığı zamanlarda yayla yolla-
rında uygun bir binit değildir. Aynı köylü Fadime Nine bir türkü tutturur:

 Rüfet Ağa at getirmiş
 Gurda guşa et getirmiş
 Çobanlara dert getirmiş
 Geberir kırat geberir

kıtadaki "Öküzün torbadan düşmesi ise:Öküzlerin hem yemlenmesi , ekine zarar vermemesi hemde zaman kazanmak için 
boyunlarına takılan yem torbasının öküzün boynundan çıkması ve öküzün yemeden içmeden kesilmesi anlamını taşır. 
Üçüncü kıtadaki müezzinin minareden uçması da erenlere karışması ermesi anlamındadır. Bağlantı bölümünde de tirit 
yemeğini emeği karşılığı hakettiğini anlatıyor. Tirit: kuru ekmekleri sıcaksu ile ıslatılarakyapılan bir yöre yemeğidir.durumu 
iyi olanlaret suyu soğan ve kıymada ilave edebilirler.
Türkü baştan sona içinde doğruları anlatan fakat ilk bakışta anlamsız gibi görünen
Bir ifade taşımaktadır. Ozanın ince zekası hiciv sanatının çok güzel bir örneğini sunmuştur. Özellikle farklı anlam taşıyan 
kelimeler seçilmiş ;kendine yapılan haksızlığa onlarla alay ederek "eylenerek" dalga geçerek cevap verilmiştir. Ayrıca Türkü 
melodikaçıdan da çok zengindir. (irfan Kurt, Halk Kültüründe Hicivve "Manda Yuva Yapmış Söğüt Dalına" Gerçeği" adlı 
bildiri, Müzikte Temsil & Müziksel Temsil 6-7-8 ekim 2005 istanbul Uluslararası Sempozyumunda okunmuştur.)
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 Ağa bir at almış güzün
 Yali guyruğundan uzun
 Her zaman kâr olmaz guzum
 Geberir kırat geberir
 ...
 Bizim yaylanın yolunda 
 ural Nurya'nın elinde
 Çobanlar sağı solunda
 Geberir kırat geberir
    (Balkaya)

 Sadece kişilerin yaptığı olumsuzluklar anlatılmaz türkülerde. Kimi zaman 
hiç olmayan bir özellik, tam zıddı bir yapının üzerine bina edilerek yeni bir tip oluş-
turulur. Ruhsati'nin Kör Mıstık ayaklı şiiri buna örnek teşkil eder:

 Silah sağ omuzda bir yiğit çıktı
 Dediler ki gelen ünlü Kör Mıstık
 Dedim Köroğlu mu yoksa Çullu mu
 Dediler ki yok yok şanlı Kör Mıstık

 Dedim atı var mı dediler yayan
 Dedim kara kuş mu dediler şahan
 Dedim yüzü nasıl dediler yaman
 Her rast geldiğine kinli Kör Mıstık

 Dedim boyu nasıl dediler selvi
 Dedim aklı nasıl dediler sivri
 Dedim izi nasıl dediler eğri
 Çatal yürek yarım canlı Kör Mıstık

 Dedim zoru nasıl dediler metin
 Güleşte nesi var dediler çetin
 Dedim hizmetini almalı satın
 Henüz sinni yirmi beştir Kör Mıstık

 Ruhsati metheder böyle aslanı
 Nefsi Deliktaş'ın keçi çobanı
 Şimdi zamanın mirimiranı
 Yüreği tunç demir donlu Kör Mıstık

 İnsan sevdalanır, yürek yangını güneşin sarı sıcağındaki yangınla ifade edip 
sevdiceğine ulaşmak ister. Gerçekte insan hayatında katıktan öte bir anlam ifade 
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etmeyen ayran, hayatî bir motif olarak Cemile Kız'ın karşısına çıkar. Methedilir, 
azizlenir. Gönülsüz kızın nazıdır ayran, bir yandan sevdadır türküde, bir yandan 
muzipçe güldürür dinleyeni.

 Güzel cemalini durdum
 Gelin bu ayranı taze mi yaydın
 Hüdanın aşkına doldur ayranı
 Canım ayranı güzel ayranı
 (Oğlan)

 Uzak yollardan kıvrandım geldim
 Tatlı dillerinle eğlendim geldim
 Kalaylı tasta da taze mi yaydın
 Gel kız kerem et bir kaşık ayran ver
 (Kız)

 Uzak yollarımın vefası mısın
 Ak alnımın da cefası mısın
 Yaptığım ayranımın kahyası mısın
 Anamdan habersiz veremem ayranı
 (Oğlan)

 Bir zamandır at üstünde dururdum
 Çeker tabancamı seni vururdum
 Ya ayranı alır ya da ölürdüm
 Gel kız kerem et bir kaşık ayran ver
 (Kız)

 Hayfederim de oğlan hayfederim
 Anama duyurur ayıb ederim
 Babama duyurur kayıb ederim
 Anamdan izinsiz vermem ayranı
 (Oğlan)

 Tepsiye de koydum binliği tuzu
 Ortadan kaldırdık hele azizi
 Bir kaşıkçık ayran ver hala kızı
 Gel kız kerem et bir kaşık ayran ver
 (Kız)

 Tepsiye koydum binliği tuzu
 Ortadan kaldırdık hele azizi
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 Sana veririm iki ala gözü
 Getir kabını da götür ayranı

 Türküler, eğlendirmenin yanı sıra hüznün, mutluluğun, beklentilerin, 
zorlukların, hayal kırıklıklarının, baskılardan kaçışın, tuhaflıkların da ifade edildi-
ği ürünlerdir. Türküler, toplumsal yapı içinde olması gerekenin, iyinin, doğrunun 
oluşmasının bazen açık bazen de örtülü şekliyle dile getirilmesidir. Türküler diğer 
edebî eserler gibi kişi veya kişinin içinde yaşadığı toplumun duygularının tezahürü 
olarak onların gerçekte beklentilerini, arzularını, sevdalarını anlatabilirler. Ancak 
türkülerde de sıkça yer alan mizah yoluyla sosyal kontrolün sağlanması da söz 
konusudur.
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Ortak Kültürel Yaşantının Kimi Tarihî Gerçekleri
Efsaneleştiren Türküler

Gülnaz ÇETİNKAYA1

 Giriş
 Bir ucu geçmişe bir ucu geleceğe uzanan yol göstericiler olan türküler, 
ortak kültürel yaşantının gerçeklerini, yaşanmışlıklarını, hayallerini ortak anlamsal 
kodlarla, edebî, bireysel ve toplumsal yaratıcılıkla aktaran türlerdir. Sözlü kültürün 
bu önemli yaratıları; bilme, öğrenme, anlamlandırabilme, yorumlama, sembolik 
anlamlar yükleyebilme, mekânsal ve tarihsel bağ ile anlatı çerçevesini oluşturma, 
kültürel aktarımı sağlama işlevleriyle toplumsal yapı içerisinde önemli bir yere sa-
hip olurlar. Sosyal yaşamın ve kültürün gizli anlamlarını aktaran ve yaşatan edebî 
yaratılar olarak türküler; yaratanın bilgisine, hayal gücüne, yaşanılan ortam ve 
inanç yapısına göre şekillenir. Böylece yaşam temeline dayalı olarak kültürel sürek-
lilik ön planda tutulur.

 Türküler, yaşamın sembolik yorumudur. Dış dünyanın somut unsurları; bi-
reylerin iç dünyasını, toplumların ise kabullerini belirli özellikleriyle yansıtacak bir 
unsur olarak sembolleştirilmektedir. Sembolik yapının altında yatan sözel metin, 
anlam ve değer açıklayıcı olarak aynı grubun üyelerini bir araya getirir. Yaşanmış-
lıklar; yaratıcılık ve estetik zevkle harmanlanır ve gelecek kuşaklara aktarılır. An-
latılanlar sonraki kuşakların zihinlerine yaşanmışlıkların hatırlatıcı formülü olarak 
yerleştirilir. Bu şekilde "kültürün iki yönü yani kuralcı ve anlatısal, yönlendirici ve 
nakledici yönü bireylere biz deme imkânı veren kimlik ve aidiyet temellerini ya-
ratır." (Assmann 2001:21) Belirli bir edebi yaratının kuşaktan kuşağa aktarımının 
verdiği haz; yaratıcılık, kimliğin ifadesi, sosyal grubu tanımlayıcı ve tanıtıcı olma, 

1- HÜDİL Türk Dili Okutmanı, Hacettepe Üniversitesi Türk Halk Bilimi Doktora Öğrencisi
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birliktelik, sosyalleşme, farklılığı dile getirme, hatırlama ve hatırlatma gibi gizli 
anlamlarını yaratır ve korur.

 Sosyal yaşamın ve hayatın pek çok unsuru ile ilgili bilgi ve açıklamaların 
yer aldığı türkülerde tecrübelere dayanan bilginin bir sonraki kuşağın hayatını 
kolaylaştırıcı işlevi, bireylerin yaşamlarını anlamlandırma çabası, bireysel ve top-
lumsal zevk, hayal gücü, yaratıcılık ön plandadır. Bu anlamda türküler, bireysel 
ve toplumsal belleklerde özel bir yere sahip olur. Toplumsal ve bireysel belleklere 
yer eden pek çok unsur, sözün büyülü gücü ile aktarılarak yaşatılır. Aktarılan ve 
yaşatılan bu unsurlar ise, duygu ve düşünceleri dile getirme, tutum ve tavrı ortaya 
koyma, yaşanılan coğrafyayı tanıtma, kültürel özellikleri aktarma gibi amaçlara 
hizmet ederek anlamlı bir bütünün vazgeçilmez parçası haline gelir. Bu özellik-
leriyle türküler, kültürel yapının belirlediği, anlamlandırdığı, kültürel yapı ile ilgili 
önemli bilgileri aktaran, geçmişin değerlerini geleceğe taşıyan bir köprü olduğu 
gibi yeni kültürel değerleri ve anlamları yaratan ve aktaran unsurlar haline de ge-
lebilmektedir.

 Türkülerde dil sadece kültürel unsurları aktarma işlevinin ötesinde bir 
toplumun olaylara bakışını, yorumlayışını ve değerlendirişini de ortaya koyar. Bu 
şekilde "dilin araçsallığı değil, simgelerin işlevi ve gösterge yapısı önem kazanır." 
(Assmann 2001) . Kullanılan pek çok motif ve unsurun toplumsal bellekte yer et-
miş ve özel bir anlamsal yapıyı karşılayan kelimelerle oluşturulması geçmiş, bugün 
ve geleceği bir araya getirmekte ve böylece türküler; "zaman birleştirici" olarak 
işlev görmektedir. Motif ve sembollerin en önemli işlevi sözlü kültür ortamında 
yüzyılların birikimine dayanan bilgileri hatırlatıcı olmasıdır. Tek bir sözcük bu şe-
kilde birkaç sayfalık metni hatırlatır duruma gelmektedir. Bağlamsal yapı anlamsal 
yapının oluşumuna böylece hizmet etmekte; hatırlanan unsur ise yaşatılmak ve 
aktarılmak istenen unsur haline gelmektedir.

 Türkülerde dil aracılığı ile gizli anlaşmalar sistemi oluşturulmaktadır. Bu 
şekilde "her halkın türküsü, ancak ait olduğu kültür içinde bir anlama ve işleve" 
sahip olmaktadır. (Mirzaoğlu, 2001: 76)Bu sistem içerisinde türküler, metinsel ve 
anlamsal alt yapılarıyla bir müddet sonra ait olduğu toplum için seçici ve ayırt edi-
ci, grup üyelerinin kimliğini temsil edici hale gelirler. Bu süreçte "iletişim sistemi, 
ileti ve bilgilerini koruyabileceği dıştan gerçekleşen bir alan, aynı zamanda bunları 
depolayacak(kodlama), kaydedecek ve yeniden devreye sokacak bir sistem geliş-
tirmek zorundadır." (Assmann 2001:27) Her bir türkü, sembolik yapısı ve metinsel 
yorumu ile farklı iletilerin kodlandığı bir alan haline gelir. Burada kodlanan haya-
tın farklı alanlarıyla ilgili düşünce, tasarım ve beklentilerdir. Bireylerin hafızalarına 
yerleşen ve kodlanan bu bilgiler, sözlü olarak aktarılmakta, yeni dönem şartlarına 
uygun olarak kaydedilmekte ve dil vasıtasıyla da kendini yeniden devreye sokabil-
mektedir.
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 "İnsanın etkinlikleri yalnızca mevcut yaşamın acil gerekleri tarafından 
değil, aynı zamanda önceki kuşakların standartlaşmış genellemeleri ve gelecek-
le ilgili pek çok emeliyle de düzenlenmektedir." (Şerif 1996: 27-28) Bu anlamda 
türküler, geçmişte yaşanmış pek çok olayı ve durumu metin olarak sabitlemekte 
anlatılan pek çok unsur korunarak günümüze kadar gelebilmektedir. Örneğin; 
Kırmızı gül demet demet türküsünün nakaratında yer alan "Şol revanda balam 
kaldı" cümlesindeki "Revan" 17. yüzyılda Osmanlı'nın önemli bir ticaret merkezi 
durumunda olan mekânın "Erivan"ın geçmişteki adıdır. (Güven 2009:376-379)Bu 
kelime geçmişteki anlamını koruyarak günümüze kadar yaşatılmıştır.

 "Yanan yürek, yaşadığı, gördüğü ve duyduğu olayı sözüyle ezgisiyle yoğ-
rulmuş türküye dönüştürüp hikâye eder, yakar ve tarihe bırakır." (Yıldırım 2003: 
152) Yaşayan, etkileyen, etkilenen ve yaratan insanın ürünleri olan türküler, bu 
özellikleriyle birer "hatırlama" ve "hatırlatma figürü" haline gelmektedir. Hatırlama 
figürlerinin üç önemli özelliği bulunmaktadır. Bunlar; zamana ve mekâna bağlı-
lık, gruba bağlılık ve yeniden kurulabilmedir. (Assmann 2001: 42) Anlatılanların 
pek çoğunun geçmişle ilgili olması, bireylerin ve toplumun deneyimleri ile olan 
bağı türkülerin zamana bağlı unsurlar olduğunu ortaya koymaktadır. Hatırlama, 
hatırlatma, aktarma ve öğretme işlevlerini gerçekleştiren mekânlar ise içerisinde 
bulunan insanların anlam yüklediği, oluşturduğu bir söylemdir. Bu şekilde mekân, 
"okunabilen ve saptanabilen bir anlamlar bütünü" yaratarak kültürü yaratır, taşır 
ve aktarır. Türküler, unutulması istenmeyen pek çok unsurun aktarıldığı ve yaşa-
tıldığı bellek mekânı olarak işlev görmektedirler. Türkülerde yer alan pek çok ifade 
zaman içerisinde toplumsal belleğe yer etmekte ve karşılaşılan yeni, farklı veya alı-
şılagelen durumları ifade etmeye yarayan formüller haline gelmektedir. Bu şekilde 
sosyal yaşam içerisinde karşılaşılan durumlarla ilgili çözüm önerileri sunulmakta; 
bir anlamda toplumsal yaşamın kuralları insanlara tekrar tekrar hatırlatılmaktadır. 
Tecrübe ve yaşanmışlıkların toplumsal bilgi haline gelmesini sağlayan en önemli 
yapılar durumunda sözlü ve yazılı gelenek içerisine yerleşen türkülerin faklı dö-
nemlerde ve bağlamlarda farklı işlevleri yerine getirerek kullanılması ise yeniden 
kurulabilme özelliğini ortaya koymaktadır. "Hatırlama" ve "hatırlatma" figürü ola-
rak türkülerde sözün yol göstericiliğinde, tecrübe ve deneyimlerin rehberliğinde 
geçmişle ilgili pek çok unsur bugüne taşınmaktadır.

 Tarih ve Efsane İlişkisi
 Yazılı ya da sözlü kültür geleneği tarihî bir kahramanı, olayı, durumu ef-
sanevî yapabilir mi? Tarihî unsurların efsanevî özellikler kazanmasında bilinmezlik 
mi, aktarım mı etkilidir? Sorularına kesin bir cevap bulmak zordur. Ama bazen 
efsanevî unsurlar tarihî unsurların önüne geçebilmekte; tarih efsaneyi efsane ise 
tarihi tamamlayan ve bütünleyen unsurlar olarak kullanılabilmektedir. Tarih yazı-
mında yazılı ortam kaynaklarının belirli durumlarla ilgili yetersiz kaldığı zamanlar-
da sözlü ortam yaratıları önemli bir kaynak durumuna geçebilmektedir. (Yıldırım 
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1998:91) Bu şekilde sözlü kültürün kimi türleri tarihî olayları toplumsal bağla-
mı içinde anlatan, aktaran ve günümüze kadar yaşatan önemli kaynaklar olarak 
"sözlü tarih metinleri" (Yıldırım 2003:150) haline gelmektedir. Bu özellikleriyle bu 
türler; sözlü ansiklopediler olarak toplumsal yaşam içerisinde işlevlerini sürdür-
mektedirler.

 Tarih ve efsaneyi birleştiren ortak nokta anlatılanların bir anlamda geçmiş-
le olan bağlantısıdır. Geçmiş, geçmişte kalmışlık gizemli olmayı sağlar. Efsane ya 
da tarih bu gizem perdesini kendi yöntemleriyle aralamaya çalışır. "Efsane kurucu 
bir tarihtir; bugünü geçmişin ışığı ile aydınlatmak için anlatılan öyküdür. Tarih, 
hatırlama yoluyla efsaneye dönüşür." (Assmann 2001)Hatırlamayı zihinsel olarak 
işlenen malzemenin sözel vb. unsurlarla dışa vurumu olarak tanımlarsak( Gander 
2004:177), efsaneler ve türküler; kültürel belleğin, geleneklerin, tarihin hatırlatıcı 
unsurları durumuna gelir. Tarihî olaylara yapılan bireysel yorumlar, içerisinde bu-
lunulan ortam ve şartların etkisi, sözlü tarih anlayışı, sözlü aktarım, bilinmezlik, 
dikkat çekici olma, unutulmama tarihsel gerçekliğin sözlü aktarım sırasında efsa-
nevî unsurlar kazanmasına neden olabilmektedir.

 Tarihî unsurların efsanevî özellikler kazanmasında bireylerin yaşadığı 
dünyayı algılaması ve buna sembolik anlamlar yüklemesi etkilidir. Bu doğrultuda 
efsanelerde algısal yapının unsurları tarih, gerçeklik ve inanç unsurları ile des-
teklenerek kavramsal sembolik özellikler kazanmaktadır. Bireyin yaşadığı dünyayı 
anlamlandırma çabası ilk olarak çevresindeki olay, nesne, durum vb. algılamasıyla 
başlamaktadır. Algılanan kimi unsurlar, bireysel belleklerde farkındalık yaratmak-
ta, farkındalık yaratan bu unsurlar ise daha sonra toplumsal belleğin kabulleri 
ve değerleri ile birleşerek kavram haline dönüşmektedir. Fark edilmeyen unsur, 
kavram haline gelmez; kavram haline gelmeyen bilgi ise hatırlanmaz. Çünkü kav-
ram haline dönüşen bilginin içeriği farklı sembolik öğelerle desteklenmekte ve 
oluşturulan bu sembolik metinler sözlü kültür ürünleri vasıtasıyla aktarılmaktadır. 
Bu süreçte tecrübelerin ve çevredeki olay ve nesnelerin bireysel yaratıcılık ve hayal 
gücüne bağlı olarak yorumlanması ve sembolik anlamlar kazanması önemlidir. 
Kültürel yapının unsurlarını hatırlanabilir kılan geçmişin anlatılarını zaman içeri-
sinde aktara gelen bellektir.

 Görülen ve tanık olana yapılan yorum ile duyularak öğrenilene yapılan yo-
rum farklıdır. Görerek, duyarak ya da yaşayarak edinilen bilgi, geçerliliğini ve ka-
bul edilebilirliğini bilişsel, duyuşsal ve davranışsal öğeleri içermesiyle kazanmakta 
ve uzun süre korumaktadır. Tarihî unsurlar efsanevî unsurlarla desteklendiğinde 
bilişsel, duyuşsal ve davranışsal öğeler, bir araya gelmektedir. Tarihî bir gerçekliğin 
aktarımı bilişsel öğeyi; olayla, durumla, kişiler ile ilgili yapılan yorumlamalar, de-
ğerlendirmeler duyuşsal öğeyi ortaya koymaktadır. Türkülerde bu unsurların farklı 
ortamlarda icra edilmesi ise davranışsal öğeyi oluşturmaktadır. Toplumun hafıza-



- 221 -

Kültürümüzde Türkü Sempozyumu

sında yer alan tarihî ve kültürel bilgi, bireysel ve toplumsal yaratım, dönüşüm ve 
aktarıma bağlı olarak yaşatılmaktadır. Tarihî ve kültürel bilginin bireysel yaratıcılık, 
zihinsel tasarım ve çıkarıma bağlı olarak yorumlanması gerçeklik temeline dayalı 
unsurun efsanevî özellikler kazanmasında etkilidir. Böylece anlatı, belirli bir sonu-
ca götürecek çıkarımlar için bir araç haline gelebilmektedir.

 Tarih, türkü ve efsane ilişkisi
Tarih, türkü ve efsane ilişkisini iki şekilde inceleyebiliriz. ilki var olan bir anlatının, 
efsanenin türküye kaynaklık etmesi, diğeri ise var olan tarihsel geçekliğin sanatsal 
yaratım sırasında efsanevî özellikler kazanmasıdır. Bu anlamda efsanelerin bazıları 
türkülere kaynak olabildiği gibi kimi tarihî gerçekler de toplumsal, bireysel akta-
rım ve yaratım gücüne bağlı olarak efsanevî özellikler kazanabilmektedir. "Sözel 
ortam yaratıcılığında da, eser yaratıcısının, türkü yakıcısının gördüklerini, duy-
duklarını, öğrendiklerini ve yaşadıklarını kendine özgü bir biçimde düzene koyup 
anında söze ve saza döküp dillendirmesi, söz ve ezgi birlikteliği içinde dokuyup 
metinleştirmesi de, tarihçiliğin içinde yer alır." (Yıldırım 2003:1 50) Bireyin tanık 
olduklarına yaptığı yorum ve aktarımlar, tarih, türkü ve efsanenin bir araya gel-
mesine neden olmaktadır.

 Türkülerin konularına, kullanıldıkları yerlere ve ezgilerine göre pek çok sı-
nıflandırma yapılmıştır. Bu anlamda bazı araştırmacılar, efsane konulu türkülere 
anlatı türküleri içerisinde yer vermişlerdir. "Kervankıran", "Kara Koyun", "Boş Be-
şik", "Ala Geyik", "Kızılırmak" vb. gibi türküler efsane konulu türkülerdir. Mitolo-
jik unsurların aktardığı anlamsal yapılara bağlı olarak oluşturulan bu türkülerde 
sembollerin belleklerde bıraktığı kavramsal yapı önem taşımaktadır. Efsaneler, bu 
türkülerde kültürel kod ve sembolleri aktarma ve hatırlatma işlevini görmektedir. 
Örneğin; Kervan kıran türküsünde yer alan "sarı yıldız, mavi yıldız ve kervan kı-
ran" olarak adlandırılan yıldız, mitolojide Zühre yıldızı olarak geçmektedir. Kırgız 
Türklerin buna "Kavran culduz", Osmanlılar "Erte yıldızı" Sağay Türkleri ise "Erte 
Çolpanı" adını vermektedir ve bu yıldızın "Atları koruyan, çoban Tanrısı olduğuna" 
inanılmaktadır. (Ögel 1971:220-221) Türküde anlatılan efsane ise şöyledir:

 Bir kervan, ertesi gün sabah erkenden yola çıkmak üzere konaklamış. Ker-
vancıbaşı, sabah yıldızının doğmasını beklemekteymiş. O sırada doğan kervan-
kıran yıldızını sabah yıldızı sanan kervancıbaşı, kervanın yola çıkması için emir 
vermiş. Ancak kervan gece erkenden doğan bu yıldıza aldanıp yolunu şaşırmış 
ve tipiye fırtınaya yakalanıp kırılmış. O günden sonra bu yıldıza "kervankıran" adı 
verilmiş. (Sakaoğlu 2009: 259-260)

 Burada "Kervankıran" olarak adlandırılan yıldız, efsane ile ilgili bir motif, 
sembol olarak türkü içerisinde yer almaktadır. Türküde efsanedeki gibi olay ay-
rıntılı bir şekilde anlatılmamakta; olayın yarattığı sonuca dayalı olarak yapılan bi-
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reysel yorumlamalar dikkat çekmektedir. Bu anlamda türkü efsaneyi hatırlatıcı bir 
işleve sahip olmaktadır.

 Ah yine bu gün yaralandım
 İndim etrafı dolandım
 Dertli canımdan usandım
 Sana derler kervan kıran
 Beller büken, evler yıkan...

 Yıldızlardan uruşansın,
 Benim gibi perişansın
 Yârdan bana bir nişansın
 Sana derler kervan kıran
 Beller büken, evler yıkan...

 Yine doğdu sarı yıldız
 Yine doğdu mavi yıldız
 Sana derler kervan kıran
 Beller büken, evler yıkan...
 http://www.turkuler.com/sozler/turku_gine_bugun_yaralandim.html

 Efsanelerin, kültürel sembolleri oluşturduğu gibi bu sembollerle ilgili an-
lamları da oluşturma ve aktarma özelliği vardır. Sembollerin yarattığı anlamsal 
çağrışımlar anlamsal yapısı bilinen bir kurgulama için önemli bir kaynak duru-
munda yer alır. Bu şekilde türkü var olan bir unsurun farklı bağlamlarla yorumlan-
dığı bir türdür. Kullanılan motif, anlamsal çağrışımlarıyla türkülerde farklı duygu-
ların ifadesi için kullanılan formül olmaktadır.Kullanılan motif ve semboller, farklı 
durumlarla ilgili benzetmeler için ortak anlamsal çağrışımları olan bir unsur olarak 
yer almaktadır.

 "Kültürel bellek, geçmişin belli noktalarına yönelir. Geçmiş onda da ol-
duğu gibi kalmaz, daha çok anının bağlandığı sembolik figürlerde yoğunlaşır." 
(Assmann 2001: 55) Sembolik bir figür olarak efsaneler, sözlü aktarım sırasında 
birtakım değişmelere uğrayabilir. Efsanelerde anlatılan kimi olaylar ve ayrıntılar 
unutulabilir. Bazen de efsane metni içerinde yer alan bir sembolik figür, bireysel 
ve toplumsal belleklerde var olan efsaneyi, inanışı hatırlatıcı ve aktarıcı bir unsur 
olarak yaşayabilir. Bu anlamda efsane konulu türkülerde toplumların hafızasında 
yer eden olaylar, mekân veya kişiler şiirsel olarak, inanç temeline dayalı bir anla-
tıyı günümüze kadar taşıyan sembolik figürler olarak kullanılmaktadır. Bu şekilde 
türkü içerisinde kullanılan söz uygun olayı çağrıştırıcı bir unsur olarak kullanıl-
mıştır. Bu durum sözün bağlamı içerisinde anlamsal yapısını koruduğunu ortaya 
koymaktadır. Geçmişe bağlılık, yaşatma, değişime bağlı devamlılık bu şekilde ön 
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plana geçmektedir. Burada efsane içerisinde yer alan söz, uygun olayı çağrıştırıcı 
bir unsur olarak kullanılabilmektedir.
 
 Efsane konulu türkülerde kültür içerisinde var olan bir anlatı, estetik ve 
edebî yaratım için kaynak oluştururken tarihî türkülerde ise kültürel yaşantının 
kimi tarihî unsurları efsaneleştirilebilmektedir. Tarihî türkülerde, efsanelerin ta-
rihle iç içe geçmesinin en önemli nedenlerinden biri efsanelerde yer, zaman ve 
kişi unsurlarının yer almasıdır. Efsanelerde zaman ile ilgili öğeler; özellikle tarihî 
olaylarla ilgili efsanelerde genellikle ya olay üzerinden ya da kişiler üzerinden veril-
mektedir. Anlatının olağanüstülüğü mekân ve zamanın gerçekliği ile birleşmekte 
bu durum aktarımın ve hatırlamanın ana unsuru haline gelmektedir. Efsanenin 
kabul edilebilirliğini sağlayan içerisinde yer alan inanç unsurudur. inanç ve tarih 
ile olan bağlantı, kimi tarihî gerçeklerin efsaneleşmesine neden olabilmektedir. Bu 
şekilde efsaneler, bireysel ve toplumsal belleğin hatırlatıcı ve aktarıcısı olarak işlev 
görmektedir. Dolaylı aktarım vasıtası ile köken, inanç, beklenti vs. aktarılır. Anla-
tan ve aktaran anlatılanların gerçekliğini sorgulamaz, çünkü çevresinde gördüğü 
ve anlamlandıramadığı unsurlar için dayanak oluşturacak hazır formüller olarak 
efsaneler; kişinin anlamlandırma, yorumlama ve değerlendirme sürecini kolaylaş-
tıran unsurlar olarak görülmektedir.

 Tarihî türkülerde özellikle tarihî kişilerin efsanevî özellikler kazandığı görül-
mektedir. Tarihî kişiliklerin efsanevî özellikleriyle ön plana geçmesi (kimi daha çok 
efsanevî adları ile anılıyor.) anlatıların hayal dünyasındaki biçimlendirilmiş somut 
sonuçları olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu durumda da algılanan bir gerçeklik söz 
konusudur fakat bu algılanan yapı sembolik olarak yeni bir anlam kazanmakta ve 
kavramsal sembolik yapıya yerini bırakmaktadır.

 Tarihî şahsiyetlerin efsanevî özellikler kazanmasına Alp Er Tunga, İsken-
der ve Dede Korkut'u örnek verebiliriz. Divan ü Lügat it Türk'te Kaşgarlı Mahmut, 
Afrasyab'ın Alp ErTunga olduğunu açıklamaktadır; ama eserin pek çok yerinde 
yapılan açıklamalarda Afasyab kelimesine yer verilmektedir. Böyle bir adlandırma 
tarihî bir kişilik olan Alp Er Tunga'nın dönemi içerisinde bireylerin algılamalarına 
bağlı olarak kazandığı efsanevî özelliklerini ortaya koymaktadır. Zülkarneyn ise 
pek çok yere sefer düzenleyen, yaptığı akınlarla ve mücadelelerle adını duyuran 
kişi olarak karşımıza çıkmaktadır. Pek çok yerin isminin kaynağı ile ilgili anlatılan 
hikâye bu kişi ile birlikte anılmaktadır. Zülkarneyn, kimi adlandırmalar için kaynak 
kimisi için ise neden durumunda bulunmaktadır. Pek çok yerin Zülkarneyn ile iliş-
kilendirilmesi kaynağın tarihiliğini ve gerçekliğini ortaya koymak içindir. Bu anlam-
da efsane ve tarihin bir araya geldiği İskender,sözlü anlatı içerisinde söyledikleri 
ve yaptıklarıyla veya bunlara referans gösterilerek kaynak durumuna geçmiştir. Bu 
şekilde hem yerlerle hem de kişilerle ilgili tarihsel bilgi efsanevî unsurlarla birleşe-
rek aktarılmaktadır. Dede Korkut tarihî kişiliği kesinlik kazanmamakla birlikte top-
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lum içerisinde yüklendiği rollerle efsanevî özellikler kazanmış bir şahsiyettir. Sözlü 
kültür ortamında sözün yol göstericiliği önemlidir. Bu şekilde anlatılan hikâye, 
söylenen her söz söyleyene destek verir, dinleyene yol gösterir. Bu ortamda kişi, 
toplumsal düzenin ve ahlak kurallarının devamını sağlama, kültürün ve geleneğin 
aktarıcısı olma gibi önemli işlevler yüklenir. Gelecekten haber veren, keramet sa-
hibi biri olarak Dede Korkut, efsanevî özelliklere sahip biri olarak görülmektedir. 
Hikâyelerin Oğuz döneminin unsuru olması ve Oğuzların yaşam biçimi, gelenek, 
görenekleri ile ilgili bilgiler vermesi bu anlatıların tarihsel çerçevesini ortaya koy-
maktadır. Anlatıların tarihî çerçevesi içerisinde Dede Korkut'un toplum içerisindeki 
rolü ve insanların onun davranışlarına yüklediği anlamlar tarihî bir unsur içerisinde 
kişiliğin efsanevî özellikler kazandığını göstermektedir. Bu efsanevî kişiliklerin et-
rafında oluşturulan yeni anlatılar da onların bu özelliklerini daha fazla ön plana 
çıkaracak şekilde kurgulanmaktadır.

 Tarihî kişiliklerin efsanevî kişiliklere dönüşme sürecinde gerçeklikle olan 
bağlantı tarihe; olağanüstülükle ilgili bağlantı ise efsaneye yönlendirmektedir. 
Kişinin efsaneleşmesini sağlayan bir anlamda toplum içerisindeki rolü ve işlevi-
dir. Kişilerle ilgili efsanelerde kişinin fiziki özellikleri efsaneleştirildiği gibi, yaptığı 
mücadeleyi anlamlandıracak unsurlar da olağanüstü özellikler kazanabilmektedir. 
Tarihî türküler içerisinde kişilerin hayatlarının efsaneleştirildiği türküler oldukça 
fazladır. Kozanoğlu, Köroğlu, Mican, Demirci Mehmet Efe, vb. gibi pek çok kişinin 
efsaneleşen yaşamlarını türküler dile getirmekte ve aktarmaktadır.

 Kayseri'ye ait olan Eciyes Dağı'nın Karını Kantar mı Tatar? (Çellov) adlı tür-
küde Çellov adı verilen kişinin efsaneleşmiş hayatı anlatılmaktadır. Burada kişinin 
özel deneyimleri yani yakın geçmişini göz önünde tutan biyografik anlatı (Ass-
mann 2001:55 ) tarih için önemli bir kaynak durumundadır.

 Erciyes Dağı'nın karını kantar mı tartar?
 Tartarım diyenin belası artar
 Vaktinde teslim ol, yakayı kurtar
 Titrettin heryanı, cihanı Çellov

 Arkadaşın sorarsan Reyhan'dır Arap
 Bin üç yüz düşmanı yolunda türap
 İnersem Bağdat'a ederim harap
 Salma dizgin aldı Bozoğlan'ı çellov

 Kızlar altın takmaz oldu saçına
 Gazeteler gitti Hind ü Maçin'e
 Birşanınulaştı Moskof içine
 Titrettin Frengistanı Çellov.. ( Güven 2009:264)
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 Pek çok türküde kişiler, kendilerine verilen lakaplarla anılmaktadır. Bu un-
surlar, bu kişilerin toplumsal yaşam içerisinde gücüne, ününe ve savaşçı özellik-
lerine dikkat çekmek amacıyla kullanılmaktadır. Burada ad, hatırlatmak ve unu-
tulmanın önüne geçmek amacıyla kullanılabildiği gibi yeteneğin, gücün, kuvvetin 
simgesi haline de gelebilmektedir. Ad, kültürel kimliğin ve aidiyetin sembolü ola-
rak farklı alanlardaki bilgiyi hatırlatır, aktarır durumdadır. Bu anlamda soyut an-
lamlar barındıran somut simgelerdir. Böylece kullanılan her yeni unsur ve motif, 
eski anlamı destekleyici, güçlendirici ve hatırlatıcı yeni unsuru ise tanıtıcı durumda 
kullanılır.

 Aydın yöresine ait ince Memed adlı türküde de ince Memed'in efsaneleş-
miş yaşamına yer verilmektedir. Bireyin yaptıklarına odaklanma ve bundan yola 
çıkarak yapılan zihinsel tasarım ve çıkarımlar kişilerin efsanevî özellikler kazan-
masına neden olmuştur. Tarihî türkülerde kişilerle ilgili özellikle fiziksel bakımdan 
dayanıklılık ön plana geçmektedir. Bireyler, fiziki olarak olağanüstü özelliklere sa-
hiptir.

 Kırlangıç yapar yuvayı
 Çamur sıvayı sıvayı
 Bana ince Memed derler
 Zalim beylerden dolayı

 İnce Memed Akgöbek'ten gürledi
 Jandarmalar kulak verip dinledi
 Onyedi kurşunu yedi ölmedi
 Tut elimden ince Memed gidelim
 Dağlar nidelim http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/dosya/1 18085/h/turku-
lerdes tanlar.pdf

 Bu türküde söz ile desteklenmiş davranış unsuru önemlidir. Maneviyat 
düşünce ve duygu ile ilgilidir. Düşüncenin somutlaşması ise söz ve davranış ile 
olur. Tarihi kişiliklerin toplum içerisindeki işlev ve rolleriyle bireylerin zihinlerinde 
oluşturduğu düşünce; fiziki olarak güçlü bir kişiliği ortaya çıkarmaktadır. Güçlü ve 
olağanüstü bedensel özelliklere sahip olan bu kişiler, efsanevî özelikleri ile bellek-
lerde yer etmektedir.

 IV. Murat'ın Bağdat seferine katılan ve burada gösterdiği kahramanlıklarla 
halkın zihinlerine yer eden Genç Osman ile ilgili söylenmiş türkü de tarihî gerçeklik 
efsanevî özellikler kazanarak günümüze kadar aktarılmıştır.

 Genç Osman dediğin bir küçük uşak
 Beline bağlamış ibrişim kuşak
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 Askerin içinde birinci uşak
 Allah Allah deyip geçer Genç Osman of of
 Sultan Murat derki, gelsin göreyim.
 Nasıl yiğit imiş bende bileyim.
 Vezirlik isterse üç tuğ vereyim.
 Kılıcından al kan saçtı Genç Osman.
 Allah Allah deyip geçer Genç Osman of of
 Bağdadın kapısın Genç Osman açtı
 Düşmanın cümlesi önünden kaçtı
 Kelle koltuğunda üç gün savaştı
 Allah Allah deyip geçer Genç Osman of of
 Askerin ucu göründü Van'dan
 Kılıcın kabzası görünmez kandan
 Bağdadın içinde tozdan dumandan
 Toz duman içinde kaldı Genç Osman of of (Öztelli 708-709)

 Toplumun hafızasında yer alan tarihî ve kültürel bilgi kahramanın kabul 
edilir hale gelmesini sağlamıştır. Bu türküde Genç Osman'ın yaptığı mücadele 
onun bir kahraman olarak zihinlere yerleşmesini sağlamıştır. Hareket unsurunun 
söz ile desteklenmesi önemlidir. Kahramanın gücünün kaynağının dinsel olduğu-
nu vurgulamak amacıyla ettiği dua ve söylediği sözler başarıya ulaşmasındaki en 
önemli yardımcılardır. Bireysel gücün kaynağının ilahi olduğunu sözel unsurlarla 
desteklenmiş ve birey, yaptığı mücadele ile efsanevî özellikler kazanmıştır. Sem-
bollerin aktarımını sağlayan türlerden biri olan efsanelerde tarihsel gerçeklikler 
ve yaşanmışlıklar bu türün inandırıcılığını ortaya koymaktadır. Coğrafi özellikler, 
belirli mekânlarla ve kişilerle ilişkilendirme gerçeklik ve inanmaya götürmektedir. 
Gerali adlı türküde dönemin kültürel özelliklerine paralel olarak mekân ve diğer 
kişiler efsanevî özellikler kazanmıştır.

 Gerali dedikleri bir ince uşa
 Başına şal bağlamış, beline kuşak
 Arkasına toplamış bin beş yüz uşak
 Dağları bedestan eden arslan Gerali

 Gerali dedikleri bir kara dana
 Çekti bıçağını koydu meydana
 Onu doğuran ana gelmez cihana
 Dağları bedestan eden ince Gerali
 ..........................................
 Kuyucak pınarı harlayıp akar
 Candarmalar durmaz dağlardan bakar
 Ali'nin kurşunu dünyayı yakar
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 Dağları bedestan eden Gerali
 ..........................................
 Bıçağının gümüşü sırma gümüşü
 Etrafın çevirmiş bin dört yüz kişi
 Sakın bozulmayın edin cümbüşü
 O gelenler karga sürüsü dedi Gerali (Güven 2009: 307-308)

 Bu türküde kullanılan sanatsal dil, iki varlık ve nesne arasında anlamsal ve 
biçimsel bağ kurma; herhangi bir unsurun içerisinde yer aldığı bağlamdaki öne-
mini ortaya koyma, yaşanılan coğrafyanın özelliklerinin kavramsal yapıları nasıl 
biçimlendirdiğini gösterme, kültür içinde genellenebilir ve farklı alanlarda uygula-
nabilir sembolik bir formül oluşturma işlevlerini gerçekleştirmektedir.

 Toplumca benimsenen değerler ve soyut kavramları birey ve grubun be-
ğenisi için kullanmak ve bir araya getirmek dilbilimsel açıdan oldukça etkili bir 
yoldur. Bu şekilde benzetme, ima ve çağrışımlar doğrudan değil çıkar sanmış bir 
gerçekliğe götürmektedir. Çıkar sanmış bu gerçeklikte geçmişten günümüze ge-
len kabuller, değer yargıları, belirli nesne ve kavramlara verilen anlamlarda et-
kili olmaktadır. Bu şekilde "toplum bulunan her yerde, her kullanım kendisinin 
göstergesine dönüşür." ( Barthes 2009: 49) algısal nesne, toplumsal ve bireysel 
kabullerle simgesel değeri olan bir gösterge olarak kabul edilir ve buna bağlı ola-
rak yorumlanır. "Gerali" türküsünde "arslan" kelimesi kahramanın fiziksel gücüne 
vurgu yapacak bir unsur olarak anlam kazanırken, "karga" ise düşmanın güçsüz-
lüğünü ifade edecek bir sembol haline gelebilmektedir. Bu unsurlar, soyut bir 
kavramı destekleyen somut göstergeler olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu durum 
kavramaların kültür içerisindeki aldığı anlamları ortaya koymaktadır. Bu türküde 
mekân ile ilgili benzetme unsuru ise yiğitlik kavramının içeriğini zenginleştiren ve 
kavramı somutlaştıran yardımcı bir öğe olarak yer almaktadır. Bu şekilde dağ, bi-
reyin mücadelesi içinde değerli eşyaların satıldığı bedestan'a benzetilebilmektedir. 
Burada da korkusuz, fiziki olarak güçlü bir kahraman tipi ortaya konmaktadır.
 

SONUÇ:
Bireysellikten toplumsallığa uzanan çizgide her bir türkü toplum içerisinde farklı 
işlevleriyle geçmişle ilgili pek çok unsuru günümüze taşır ve aktarır. Tarihî tür-
küler, tarihte yaşanmış pek çok olayın bireysel yorumlarla günümüze kadar ak-
tarıldığı türlerdir. Yaşayan ya da aktaran kişinin söz ve ezgiyi bir araya getirerek 
ortaya çıkardığı bu türler, tarihi pek çok gerçekliği günümüze kadar taşımakta-
dır. Tarihî olayların anlatımı ve aktarımı sırasında kimi unsurlar, (kişiler, mekân 
veya olay) bireysel ve toplumsal bakış açısına göre olağanüstü nitelikler kaza-
nabilmektedir. Gerçekliklerin hayal gücüne bağlı olarak kazandığı özellikler ta-
rih,efsane ve türküyü bir araya getirmektedir.Bu şekilde sözlü kültür ürünlerinin
her biri anlamsal olarak birbirine bağlı birer unsur haline gelebilmektedir. Top-
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lumsal yaşamda bir unsurun tek işlevli değil çok işlevli kullanılması yani işlevsel 
olması önem kazanmaktadır. Çok işlevli olmayı sağlayan ise bilginin farklı türler 
içerisinde şekil değiştirerek var olmasıdır.
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Gurbet Türkülerine Arketipsel Bir Yaklaşım

Dr. Meriç HARMANCI1

Ben gurbette değilim gurbet benim mitimde...

 Halkın duygularını, düşüncelerini, geleneklerini, sevinçlerini, hüzünlerini 
ifade eden türküler yaşamın izdüşümünün dile gelişidir. insanın evrensel duygu, 
düşünce ve davranış kalıplarını oluşturan arketiplerin izleri, insan ruhunun dışa 
vurumu olarak algılayabileceğimiz türkülerde yoğun olarak hissedilmektedir. 
Jung, arketipleri en gerilerde yer alan ilkel davranış kalıpları, bir başka ifadeyle de 
ezeli ve ebedi bir varoluş olarak tanımlar (Jacobi 2002: 69). Pek çok sosyal yaşam 
formlarında olduğu gibi gurbet, sevgi, ayrılık, ölüm, hastalık, felaket, mutluluk 
gibi insana ait her türlü öğeyi içinde barındıran türküler, bu ilk modeller olan 
arketipler ekseninde şekillenirler. Bu çalışmada birbirinden uzakta bulunan seven 
ve sevilenin duygularını aktaran gurbet türkülerini daha iyi anlamak ve anlamlan-
dırmak için arketipsel çözümleme yönteminden yararlanılacaktır.

 İçerisinden bir yol hikâyesini içinde barındıran gurbet türküleri, bireysel-
leşme yolculuğunun aşamalarını sergiler. Maceraya çağrı, kahramanın macerasını 
başlatan ilk harekettir. "Bir hata -görünüşte yalnızca şans- beklenmedik bir dün-
yayı ortaya çıkarır ve birey pek anlaşılamayan güçlerle bir ilişkiye sürüklenir" (Cam-
pell 2010: 65). Kahramanın da evden ayrılma süreçlerinde bu görülür. Nedeni her 
ne olursa olsun kahramanı sıladan çıkaran şey en erken kahramanlık mitlerinin 
başında gelen ilk müteharrik olması bakımından değerlidir.

1- Kocaeli Üniversitesi, Türk Dili Bölümü, mericharmanci@yahoo.com
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 Türkülerde kahraman, genellikle içinde bulunduğu zor koşullardan kur-
tularak hak ettiği statüye erişmek üzere gurbete çıkar. Bu süreci istediği sonuca 
ulaştırabilmesi için birtakım engelleri aşması gerekir. Aşama arketipinin bu ev-
rensel güdüsü, onun karşısına büyük imtihanlar çıkarır. Kahraman, bunları başarı 
ile geçtikten sonra aşama kaydeder. Çünkü "yaşamın ve çalışmanın temel amacı, 
kişinin başlangıçta olmadığı kişi olmasıdır" (Foucault 1999: 2).

 BÜYÜLÜ EŞİK: "SILADAN AYRILIŞ"
 Ah neyleyim aramızda dağlar var
 Beni burada, seni orda eğler var
 Gurbet ilde kırılmaz bir zincir var
 Kitli kalsın gurbet ilin kapısı (Öztelli 2002: 94)

 Kahraman, önce ait olduğu sılayı terk ederek yola koyulur. Esasında aşa-
ma arketipinden başka bir anlam taşımayan bu yolculukta sıla, değersiz ve göz-
den çıkarılmış mekân anlamına gelmez. Yolculuk sonunda elde edilen aşamanın 
takdir edildiği bir mihenk durumundadır. Sıla, bünyesinden çıkan ve kendisini terk 
eden kahramanın hâlâ değerli varlığı anlamına gelmekle birlikte kahramanlık mi-
tosu için işlevsel mekan olarak algılanmalıdır. Aşamaların sonunda kahraman sıla 
ile gurbeti karşılaştırma ihtiyacı bile duymayacak, asıl mekan olan sıla bir daha 
geri dönülecek bir seçenek bile olamayacaktır.

 Kahraman, gurbetin bütün yıldırıcı ve korkutucu zorluklarına rağmen "Ka-
der böyle imiş, kime neyleyim" (Öztelli 2002: 1 15) diyerek sıladan ayrılma kararını 
alır ve büyülü eşiği geçmiş olur.

 ANNE RAHMİ: "GURBET"
 "Büyülü eşikten geçişin bir yeniden doğum alanına geçme olduğu fikri, 
dünyanın her yerinde rahim imgesi olan balinanın karnıyla simgelenmiştir" (Cam-
pbell 2010: 107). Gurbet bu yanıyla aynı zamanda annenin rahmi anlamına ge-
lir. Bireyi yeniden doğuran, doğum öncesi bütün iyi ve kötü durumlara hazırlık 
sağlayan rahim karşılığıdır. Bir bilinmeyen olan ve tam olarak hissedilemeyen bu 
derin eşik ruhsal yolculuğun belki de en karanlık yeridir. Kahramanın en yılgın ve 
en cansız göründüğü bu arketip aynı zamanda kahramanlığı başlatacak olan ve 
rahim gibi canlılık verecek olan bir mekanıdır.

 Bir anlamda aşamalı imtihanlar silsilesi olan gurbet, varlığını sürdürmeyi 
hedefleyen insanın kahramanlık destanı için yegane motor görevi görmektedir. 
Gurbette tutunabilen kahraman, bir birey olarak hayatın üstesinden gelmeyi öğ-
renecektir. Bu anlamda gurbete çıkma, insanın içinde yaşayan engel olamadığı ve 
dizginleyemediği bir dev gibidir. Birey ayrılmayla yüzleşerek yolculuğa başlamak 
zorunda olduğu için tıpkı annenin karnında olduğu gibi belki de babasına yaraşır



- 231 -

Kültürümüzde Türkü Sempozyumu

yetişkin olmayı arzuladığı için gurbete çıkmak zorunda kalacaktır.

 Gurbet elde bir hal geldi başıma
 Ağlama gözlerim, Mevlâ kerimdir
 Derman arar iken derde dûş oldum
 Ağlama gözlerim, Mevlâ kerimdir (Öztelli 2002: 55)

 Toplumların bir refleks gibi karşılaştıkları duygu durumlarında ifade etti-
ği türkülerde bu ayrılma formlarından ilk akla geleni bir mekansal ayrılık olarak 
gurbet ve oluşturduğu değişim sancısıdır. Gurbette kahramana eşlik eden bütün 
olumsuz duygular onun geçmesi gereken eşiklerdir. Bu eşikler kahramanın ken-
disiyle yüzleşmesi ve iç dünyasını araması için iyi bir fırsat sunacağı gibi sahip 
olduğu maddi ve manevi bütün bağlardan kopmuş olarak yeni bir hayatla karşı 
karşıya kalarak kendisine yardımcı ve destek olacak bütün enstrümanların uzağın-
da bağımsız bir birey olarak hayata yeniden başlamasını da sağlayacaktır.

 Gide gide yarelerim dirildi
 Gitme dedi yâr boynuma sarıldı
 Bize kısmet gurbet ilde verildi

 Şu hasretlik yaman büktü belimi
 Yaradan Haksen bilirsin halimi (Öztelli 2002: 99)

 Türküden de anlaşıldığı üzere gerek kahramanın bilinmeze yolculuğu 
gerekse terk etmenin verdiği duygu onda karanlıkta ve müphemde boğulma ve 
ölüm hissi yaratır. Kahraman bu karanlık ve ölüm durgunluğundan kurtulmaya ve 
bu eşiği çıkmaya karar verdiği andan itibaren kahramanlık yolculuğu ve dolayısı 
ile aşamaları başlayacaktır.

 KAHRAMANIN MAĞARASI: "GURBET"
 Kahramanın yolunun sonunda gurbetin bireyi daha tahammülkâr, daha 
dingin, daha içli, daha kontrollü, ağırbaşlı ve erdemli kılması bilinçaltı ile ortak 
bilincin sağlıkta buluşması anlamına geleceği için gurbet, kahramanın mağarası 
anlamına da gelir. Bir çilehane ve mektep görevi güren gurbet bireyi olgunlaştırır, 
derinleştirir, hatta kutlu bile kılar. Bugün kentli modern toplumlar için düşünül-
düğünde daha iyi anlaşılacağı üzere gurbet demir parmaklıkları olmayan asri ha-
pishaneya da karanlığı hissedilmeyen bir mağaradır.

 Dört yanımı gurbet sardı tel ilen
 Yaslı yaslı bayramy aptım el ilen
 Göz göz oldu yaralarım dil ilen
 Yaramı sarmaya da derman bulamam (Öztelli 2002: 268)
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 Gece, kahramanın ayrılık sonrası karşılaştığı aşamalardan birisi olarak yal-
nızlığın ve çaresizliğin en somut göstergelerinden biri olarak türkülere yansımıştır. 
En eski mitik kodlardan hatırlandığı üzere bu yalnız gecelere hastalık çağrışımı 
da eşlik eder. Gurbetteki kahraman bu sınavların yarattığı stresten yılarak anne 
karnının güvenli ve sıcak mazisini hatırlar.

 Yüksek yüksek tepelere ev kurmasınlar
 Aşrı aşrı memlekete kız vermesinler
 Annesinin bir tanesini hor görmesinler

 Uçan da kuşlara malûm olsun ben, annemi özledim
 Hem annemi hem babamı, ben köyümü özledim (Özbek 1994: 241)

 Gurbette bulunan birey, karşılaştığı güçlükleri yükseklik, uzaklık gibi kav-
ramlarla somutlaştırırken; çektiği hasret duygusunu ait anne, baba, vatan gibi 
öğelerle anlatmaya çalışır.

 Kahramana, yeni karşılaştığı ortamın ve aşamanın zorluğun yanı sıra va-
tanında çocukluğundan beri üstlendiği misyonu eşlik eder. Bu ikilem kahramanın 
yolculuğunda bir ayak bağı anlamına gelse de yolculuktaki aşamaların içine girmiş 
çetrefilli ve beklenmedik eşik anlamına gelir. Gurbetteki kahraman hem yeni du-
rumların hem de geleneğinin sorumluluk ve gereksinimleriyle kahraman olabilir.

 BÜYÜK SINAV: "HASRET DUYGUSU"
 Ben giderim, beş ardıma bakarım
 Gözlerimden kanlı yaşlar dökerim
 Hem ayrılık hem gurbetlik çekerim (Öztelli 2002: 102)

 Kahramanın karşılaştığı aşamaların başında, onun yeni hayata tutunması-
nı engelleyen en ağır koşul olarak hasret duygusu gelir. Bu duygu gurbet öncesine 
dönüşün bir ihtiyaç olarak ortadan kalkmasına kadar devam eden bir olgudur ve 
kahramanın içinde gurbet duygusunu hissetmediği ana yani bireyleşmesine kadar 
sürer. Modern zaman için düşünüldüğünde de kırsaldan ve taşradan kente gelip 
orada tutunmaya çalışan ve kendisinden sonraki kuşağı hayata hazırlayan kentli 
insan çağdaş yüce birey anlamına gelmelidir. Tıpkı masal kahramanının karşılaş-
tığı devler, ejderhalar, korkunç canavarlar, aşılmaz dağlar, ele geçmez kuşlar, tıl-
sımlı hazineler gibi gurbetçi de öncelikle duygu alanında ve bunun yanında maddi 
yoksunluklarda dağlar kadar büyükve mühim aşamaları kat eder.

 ANİMA: "ANA VE ZÜLFÜ PERİŞAN ALA GÖZLÜ NAZLI YAR"
 Ala gözlüm ben bu elden gidersem,
 Zülfü perişanım kal melil melil.
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 Kerem et aklından çıkarma beni,
 Ağla, gözyaşını sil melil melil. (Özbek 1994: 255)

 Gurbetteki sevgili ve anne yola çıkacak bireyin kahramanlaşmasını engel-
leyen ayak bağı yani aşamalar olarak anlaşılmalıdır. Sevgilisine süslenme, dikkat 
çekme, başkalarıyla ilgilenir beni unutursan, yas tutmazsan diye serzenişte bulu-
nan ve sılasına kendisine bağlayan en eski kelepçelerinden biri olan sevgili kah-
ramanın kendisini aşacağı, belki yüce birey olacağı yeni durumların önüne çıkan 
engellerden biridir.

 Kahraman vatanından ayrılıp uzak memleketlere gider. Sıla bu anlamda 
anneden ayrılan ve kahramanın serüvenini başlatan yolcuyla ontolojik bir bağlantı 
arz ettiği için annenin ayrılan çocuğa gösterdiği tepki gibi sıladakiler de çıkış aşa-
masındaki gurbetçinin eteğine yapışır. Bu türküde sılada kalan sevgilinin, gurbete 
giden sevgiliden endişe duyması ve başka güzellerle aldanıp kendisini unutacağını 
düşünmesi kendisinden ayrılan eril bireye annenin daha köklü bağdan kaynakla-
nan sahiplenme hakkını hatırlatmasıdır.

 Çocukluğundan beri ilk sevdiği kahramanın çıkışına engel olmak ister. Bu 
kaygı tıpkı yukarıda belirtilen anne kaygısı gibi kahramanı kaybetme korkusudur. 
Bir taraftan kahramanın macerasıyla övünen ve kendini iyi hisseden sılalı diğer 
taraftan gurbette kalacağı için endişe duyar.

 "Jung karşı cinse ait arketipi kadınlar da animus, erkeklerde de anima ola-
rak adlandırır. Anima ve animus her iki cinsin bilinçdışında erkeğin kadınlığa ait 
yönünü ve kadının erkekliğe ait yönünü temsilen zıt eşler olarak faaliyet gösterir. 
Bu, kadın ve erkeğin birbiriyle olan ilişkisini derinden etkiler" (Jung 1999: 71). Kah-
raman, animasıyla barışık ve ona yaraşır olmakla bir anlamda gurbette kendisine 
mutluluk ve konfor sağlamış olur. Başarmak için gerekli olan bu moral yüksekliği 
anne ve sevgili çağrışımlarıyla yürütülür. Bu anlamda anima, gurbetçinin ahlak-
sızlık, değersizlik ve yalnızlık duygularını iyileştirerek gölgenin dürtüsel ve bireysel 
bilinç dışılığını kontrol eder.

 Gurbette edinilen sosyal çevre, mesleki performansın oluşturduğu sıcak-
lık, yeni ortama alışma durumu "kosmosu besleyen ve koruyan" (Campell 2010: 
130) bir anne gibi kucaklayıcı olan anima işlevi görür. Animus ise bilinçaltının 
fiziksel olarak kendini gösterme, kaba gücün varlığına inanma, reflekslere dayalı 
tepkiler gösterebilme, bununla ilgili maddi ya da manevi zararlara uğrama gibi 
durumları ifade eder. Bireyin babada gördüğü, babacıl bulduğu ve aslında bir ta-
raftan kendisi gibi olmak isterken diğer taraftan uzaklaştığı eril durumları karşılar. 
Gurbetin bütün olumsuzluklarına karşı bireydeki sevgi ve maneviyatı besleyen ani-
ma, kahramanın yüce birey olabilmesi için gerekli olan etik ve toplumsal norma   



- 234 -

Kültürümüzde Türkü Sempozyumu

dayalı konforunu da hazırlamış olur. Kendisi için mutluluğu elde etmeyi başaran 
kahraman çevresini de mutlu edecek kutlu bireye dönüşür. Bir hiç ya da zaval-
lı gibi gurbette başlayan mücadelenin sonunda animanın koltuk değnekliği ile 
yolculuğu sürdürebilir hale gelir. Başka bir açıdan bakıldığında bilinç ve bilinçdışı 
arasında aracılık eden anima, gurbette yaşayan bireyin kazanç ya da kayıplarına 
karşılık gelmektedir.

 Jung'un persona dediği dış kişiliğin icra edildiği alan bütünüyle bu kazanç 
ve kayıplar hanesini oluşturur. Bu anlamda kazancı animus, kayıpları da anima 
olarak düşündüğümüzde birey içindeki dişil ve eril benliğin ya da bilincin ortak 
bilinçdışı ile uyumunu sağlar. Eksileri ve artıları, gelirleri ve giderleri ile yüzleşen 
hüzünleri ve umutları ile birlikte yaşamayı öğrenen bu ikisi arasında kendini gören 
ve her iki duygu durumunu kabullenen birey gurbetteki anima ve animusunu 
dengelemiş, kendini ve çevresini de bir kahraman olarak mamur kılmış olur.

 GÖLGE: " GÜZELLERE MEYLETME"
 Yârim İstanbul'u mesken mi tuttun?
 Gördün güzelleri beni unuttun,
 Sılaya dönmeye yemin mi ettin?
 Gayrı dayanacak özüm kalmadı.
 Mektuba yazacak sözüm kalmadı (Özbek 1994: 239)

 Gurbette, kahramanlaşma aşamaları için gerekli ve değerli olan etik, este-
tik ve diğer erdemlere ters düşen ama doğuştan kolektif yatkınlığımız olan gurbet 
halleri tam olarak gölgeyi ifade eder. Sosyal, cinsel ve ekonomik açıdan yukarıda 
sayılan değerler dışında özellikle gurbetin sunduğu toplumsal normların uzağın-
daki hoyratlıkları karşılar.

 Jung'a göre insan bilinçdışının iki yüzü vardır. Bunlardan biri toplumun 
beklentilerine uygun düşen rolleri yerine getirdiğimiz 'persona', diğeri de tam tersi 
olan ve engellediğimiz her şeyi yapmak isteyen, olamadığımız her şey olan 'göl-
ge'dir. Gölge bireysel bilinçdışıdır. Toplumsal standartlara ve bizim ideal kişiliği-
mize uymayan tüm vahşi istek ve duyguları kapsar. Utanç duyduğumuz ve kendi 
hakkımızda bilmek istemediğimiz her şeydir. (Fordham 2008: 60-63) Bu anlamda, 
sıladan çıkmak zorunda olan kahramanın henüz macerasını tamamlamamışken 
yoluna çıkan ve hızını kesen bütün ideal kişilik dışı bütün vahşi istekve arzuları 
onun gölgesidir.

 Gölge, psişik bütünlüğümüzün görünmez ama ayrılmaz bir parçası olan 
'diğer yanımızı', 'karanlık kardeşimizi' sembolize eder. Bireyin bir parçası olan ve 
benliğinden ayrılmasına rağmen ona 'tıpkı bir gölge gibi' yapışık kalan bölümü-
dür. "Gölgeyle karşılaşma genellikle bireyin ait olduğu fonksiyon ve tutum tipinin 
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bilinçli bir şekilde farkına varması zamanıyla kesişir. Ayrıştırılmamış fonksiyon ve 
az geliştirilmiş tutum tipi bizim 'karanlık yanımızdır', etik, estetik veya diğer ne-
denlerle reddettiğimiz ve bilincimizle oluşturduğumuz prensiplere ters düştüğü 
için bastırdığımız doğuştan kolektif yatkınlığımızdır." (Jacobi 2002: 148-149)

 Daha gurbetle baş etmeyi öğrenemeden ekonomik, sosyal ve dürtüsel 
gevşeklikler ve savurganlıklar içine güren gurbetçi bireysel bilinçdışı ile uzlaşma-
mış kahramana işaret eder. Kahraman, kahramanlığını engelleyen bütün bu du-
rumların üstesinden gelerek erginler.

 SONUÇ:
 Gurbetçi bu zorlu yolculuğun sonunda belki kendisi edindiği birikimin far-
kında olmasa da sılaya döndüğünde öncelikle sıladakiler ve zamanla kendisi 
yaşadığı bu güçlü değişimin farkına varır. Bir kahraman gibi karşılanmasa da 
süreci bilenler tarafından üstü örtülü bir takdire muhatap olur. Bir erginlenme 
aracı olarak gurbet işlevini tamamladığı için eskisi gibi hissedilmez ama artık 
erişkin bir birey olan kahramanda sılasında kalmak istemez. Bu anlamda gur-
bet mezuniyet sonrası terk edilen bir okul değil, sürdürülmesi gereken ehliyet-
li uzmanlık sürecidir. Hep gelişerek ve donanarak yolculuğun devam etmesi, 
gurbet mekanında, gurbet ama gurbet duygusunun dışında gerçekleşmesini 
sağlar. "Artık birey riyazetten çıkmış kamil kahraman olmuştur" (Nasır 1985: 
295). Bu bağlamda gurbet ayrılışın ve aşamanın bizatihi kendisi olduğu gibi 
dönüş de yine kendisinedir. Fakat artık gurbet başlangıçtaki gurbet de değil-
dir.

 Bu bildiri kapsamında ortaya koymaya çalıştığımız şey uzun soluklu za-
man veya mekan değişimine rağmen destan ya da masal zamanlarında ya da 
modern zamanlarda bireyin karşılaştığı duygu ve durumların aslında arketipsel 
olarak aynı olduğunun anlaşılmasını sağlamaktır.

 Kırsalda tabiatla baş başa yaşayan, karanlığı, uzağı, görünmezi, derinliği 
ve olağanüstü sayılan pek çok şeyi aşılmaz engel kabul eden iptidai insan ile 
gurbetçinin karşılaştığı eski ya da çağdaş değişim tezahürleri benzer işlevler 
görmektedir. Başta tanışık olmanın güvenli ortamından çıkmış olan birey ken-
dini tanıtmak, alışmak ve alıştırmak için büyük bir mücadele verecektir. Aslın-
da kahramanın kahramanlığını kendisine ve çevresine ispatlaması demek olan 
gurbetin arketipsel olarak en temel kazanımı da budur.
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Bir Çocuk Edebiyatı Türü Olarak Türkü

Mustafa Said KIYMAZ1

 GİRİŞ
 Ortaya ilk atıldığında bazı çevreler tarafından gerekliliği küçümsenen hat-
ta reddedilen çocuk edebiyatına yapılan itirazlar çocuklara özgü bir edebiyatın 
olamayacağı üzerinde yoğunlaşmıştı. Çocuk ve çocukluğun önemi üzerinde duran 
çalışmalar arttıkça çocuk edebiyatı da kendini kabul ettirmiştir. Özellikle insan ya-
şamının büyük ölçüde çocukluk yıllarında şekillendiği göz önünde bulunduruldu-
ğunda çocuk edebiyatının varlığı daha somut temeller üzerine oturmuş olacaktır.

 Türk toplum hayatında çocukların önemsendiği gibi ilim adamlarımızca 
çocuk edebiyatının da önemsendiğini kabul etmek zorundayız. Tarihimiz boyunca 
bu önemi örneklendirebilecek veriler bulunmaktadır. Çocuk edebiyatıyla ilgili say-
falar dolusu bibliyografya bunun göstergesi sayılır. Günümüzde çocuk edebiyatı 
eskiye kıyasla daha yoğun bir ilgiye ve uğraşıya kucak açan cazibe alanı haline 
gelmiştir (Atalay, 2008: 23)

 Çocukları hedef kitle olarak düşünen bir bakış açısıyla üretilen edebi mah-
sullerin bütünü olarak tanımlanan çocuk edebiyatı, başlangıçta çocuklar için ya-
zılmamış; fakat onların duygu ve düşünce dünyalarına katkı sunan eserler yoluyla 
da gelişme göstermiştir. Dinleyicilerine, hayatın her alanına ait geniş tecrübeler 
sunan türküler de sözü edilen çerçeve dâhilinde değerlendirilebilir. Okul içerisin-
de ders kitapları aracılığıyla gerek yaşama dair gerekse dilbilgisel yönden çeşitli 
bilgiler edinen çocuk, okulun ve ders kitaplarının tekdüze özelliklerinden dolayı 
desteğe ihtiyaç duymaktadır. Bu açıdan, yetişkinliğe geçiş sürecinde, içinde yaşa-
dığı toplumun özelliklerini ve konuştuğu dilin niteliklerini sıkıcı olmayan, aksine 

1- Adıyaman Üniversitesi, Araştırma Görevlisi
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sevilebilecek bir yöntemle öğrenebileceği kaynak bu iki işlevi bünyesinde barındı-
ran türküler olacaktır.

 Tarama modelinde betimsel bir yaklaşım benimsenerek gerçekleştirilen bu 
araştırmada doküman incelemesi yöntemi kullanılmıştır. Dört ana başlık altında 
yapılandırılacak bu çalışmada türküler, çocuklara sağladığı; dilin kullanım imkân-
larını görme, toplumun değer yargılarını tanıma ve müzik yoluyla zevk verici es-
tetik duygular kazanma işlevleri açısından ele alınacaktır. Ayrıca çocuk edebiyatı 
kitaplarında türkünün bir tür olarak ele alınışı da bir başlık altında incelenmiştir.

 DİLİN İMKÂNLARI VE TÜRKÜLER
 Türküler halkın kullandığı dilin en sade ve katıksız şekliyle vücut bulmak-
tadırlar. Bu durum Türkçe ve onun öğretimi açısından geniş imkânlar sunmak-
tadır. Gerek cümle yapısı gerekse içerdikleri deyimler, atasözleri ve kalıp sözlerle 
türküler, dilin imkânlarının rahatlıkla görülebildiği bir alandır. Bu açıdan Türkçe 
derslerinde anlatılan konuların ardından türkülerden seçilen örneklerle konunun 
pekiştirilmesi konunun anlaşılması açısından daha kolay ve etkili olacaktır. Bin-
lerce yıldır süren zengin Türk kültürünü yansıtan ve folklorun önemli bir parçası 
olan türküler değer biçilemez bir mirastır. Teknolojik gelişmelerin şaşırtıcı bir hızla 
ilerlediği günümüzde, sahip olunan zengin kültürel değerlerin de kaybolmakta ol-
duğu açık bir gerçektir. Özellikle baş döndüren bir hızla kullanılan internet tekno-
lojisi, çoğu eve girmiş durumdadır. Çocuklar okuldan arta kalan zamanlarını sanal 
ortamda arkadaşlarıyla yazışmakla geçirmektedirler. Yüz yüze olmayan bu ileti-
şim, çocuklar arasında kullanılan dili de etkilemekte, dilin sağlam yapısını sarsma 
yolunda ilerlemektedir. Yakıldığı dönemin ve yörenin dil özelliklerini yansıtmakta 
olan türküler hızlı bir değişimin yaşandığı günümüzde çocuklara benimsetilir ve 
sevdirilebilirse bahsi edilen yapıdaki bozulma yavaşlatılarak, Türk dilinin özellikleri 
korunabilir.

 Türküler anonim olmaları sebebiyle dilden dile ve ağızdan ağza söylendik-
leri için, dilin en başarılı ve halk arasında beğenilen örnekleridir. Duyguları ve dü-
şünceleri en özlü ve ezgiye dayalı olarak anlatmaktadırlar. Bu anlatım becerisinin 
gelişmesinde türkülerimizden çocukluğun her çağında yararlanmamız mümkün-
dür (Yalçın ve Aytaş, 2002: 122)

 DEĞER YARGILARI VE TÜRKÜLER
 Değer, bir toplumun varlık, birlik ve devamının sebebi olan ve korunmaya 
çalışılan inanışların bütünüdür. Değerler bir toplumun çoğunluğu tarafından ka-
bul gören, istenilen, inanılan, beğenilen, davranış şekilleridir (Özbay, 2002: 114).

 Değerler maddi bir değer taşımazlar. Değerler bireyin toplumla uyumunu 
sağlar ve birey değerleri aileden, yakın çevreden, yazılı ve görsel materyallerden 
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taklit, model alma ya da okuma yolu ile öğrenir (Şen, 2008: 764).

 Toplumun uğradığı felaketler, savaşlar ya da kahramanlık içeren durumlar 
her zaman türkülerde yer bulmuştur. Toplumsal hafızanın ve kültürün kuşaklar 
arası aktarımında mühim rol oynayan türkülerden bu bağlamda da faydalanı-
labilir. Mesela sadece anlatım yoluyla Osmanlı askerinin Yemen'de yaşadıklarını 
çocuklara aktarmaya çalışmak küçük zihinlerde kalıcı olmama ihtimalini taşımak-
tadır. Bu açıdan söz konusu anlatımı Yemen Türküsü ile birlikte ele almak birden 
fazla uyaranı harekete geçirecek ve çocukların zihinlerinde daha berrak bir tablo 
belirecektir.

 Havada bulut yok bu ne dumandır
 Mahlede ölüm yok bu ne şivandır
 Şu Yemen elleri ne de yamandır
 Ano Yemen'dir, gülü çimendir, giden gelmiyor, acep nedendir
 Burası Huş'tur, yolu yokuştur, giden gelmiyor, acep ne iştir

 Yemen'e giden askerlerin bir daha dönemeyişi, arkada kalan ailelerin bu 
durum karşısındaki üzgün halleri bu türkü ile genç dimağlarda daha somut hale 
gelecektir. Yine aynı türküden

 Kışlanın önünde redif sesi var
 Bakın çantasına acep nesi var
 Bir çift kundurası bir de fesi var
 Eli Yemen'dir, gülü çimendir, giden gelmiyor, acep nedendir
 Burası Huş'tur, yolu yokuştur, giden gelmiyor, acep ne iştir

 Dizelerinde ise savaş durumundaki fakirlik ve zor şartlarda bile askerin 
cepheden geri durmayışı etkili bir şekilde vurgulanabilmektedir.

 Çin bilgesi Konfüçyüs bir halkı tanımada ilk hareket edilecek değerlerin 
müzik olduğunu söyler. Bireylerin de bir halka ait olmasında, halkın bu duygu ve 
düşüncelerini benimsemesinde, içselleştirmesinde ve üretmesinde halk türküleri 
önemli bir araç olarak görülebilir. Bu nedenle halk müziği olan türkülerin çocuk 
edebiyatında bir tür olarak ele alınıp işlenmesi, orada yatan sosyo-kültürel de-
ğerlerin, felsefenin ele alınması gerekir. Böylece çocuklar, tarihleriyle de iletişim 
kurarak geniş bir hoşgörü ve perspektif sahibi olabilirler (Güleryüz, 2006: 300).

 ESTETİK VE SANATSALYÖNDEN TÜRKÜ-ÇOCUK İLİŞKİSİ
 Doğumdan itibaren anneler tarafından çocuklarına söylenen ninniler, ço-
cuğun uyumasının sağlanması ya da ağlamasının durması için, sade bir dille ve 
hece ölçüsüne göre ezgili olarak söylenen şiirlerdir. Söyleyeni belli olmayan bu 
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ürünler dörtlüklerden ve nakarat bölümlerinden oluşur. Özel bir beste ile söylenir. 
Bu sözler annenin o andaki ruh durumunu yansıtır. Ninniler genellikle mani türün-
de bir dörtlükten meydana gelen bir çeşit türküdür. Ninni, Divanü Lügati't Türk'de 
"balubalu" diye adlandırılır. Öteki Türk boylarında değişik isimler verilmiştir. Küçük 
yaşlarda ninni ile tanışan çocuklar ilerleyen yaşlarda karşılaşacakları türkülerde bir 
aşinalık bulacak ve onları yadırgamayacaklardır.

 Ana dili öğretiminde en zor alanlardan biri dinleme eğitimidir. Türküler-
deki müziğin ve ezginin insan zihninde oluşturduğu etki, dilin estetik bir biçimde 
kullanılmasına önemli katkılar sunacaktır. Bu sebeple türküleri öncelikle çocuklu-
ğun ilk çağlarında dinleme becerisini geliştirme amaçlı kullanılması mümkündür.

 Çocuklara çok küçük yaşlardan itibaren türkü örneklerinin sunulması, on-
lardaki ritim duygusunu ve müzik kulağını geliştirirken, estetik zevkin de yerleş-
mesini, sağlar. Özellikle kırık havalar taşıdıkları ritim ve usul zenginliğiyle çocukla-
rın ilgisini çeker (Şimşek 2007: 49).

 ÇOCUK EDEBİYATI DERS KİTAPLARINDA TÜRKÜ
 Çocuk edebiyatı açısından önemli işlevleri olan türkülerin, çocuk edebiyatı 
dersleri için kaleme alınan tüm kitaplarda ayrıntılı olarak ele alınması beklenmek-
tedir. Bu başlıkta, sözü edilen nitelikleri taşıyan on sekiz adet çocuk edebiyatı 
kitabı incelenmiştir.

ÇOCUK EDEBİYATI DERS KİTAPLARI

NU.

1 1

2 2

4 3

5 3

3 5

YAZAR

Zeki Güler
Fahri Temizyürek
N.Kemal Şahbaz

S. Dilidüzgün
Sedat Sever
Ali Öztürk
Ömer Adıgüzel
Zeliha Güneş

H. Çakmak Güleç
Hulusi Geçgel

Hasan Güleryüz

Çocuk Edebiyatı 2007-AnkaraÖncü Kitap

Kök Yayıncılık

PegamA Yay.

Çocuk Edebiyatı 2006-Ankara

Çocuk Edebiyatı 2007-Eskişehir
Anadolu
Üniversitesi
Yayınları

Tek Ağaç Eylül
Yayınları

Çocuk Edebiyatı 2006-Ankara

Çocuk Edebiyatı 2006-Ankaraİbrahim Kıbrıs

ESER BASKIYAYINEVİ BASIM YILI
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NU.

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

1

1

1

1

1

1

1

5

7

2

3

4

4

YAZAR
Abdullah Şahin
Ali Fuat Arıcı
Ayşegül Celepoğlu
Halit Dursunoğlu
Hıfzı Toz
Kelime Erdal
Ömer Yılar(Editör)
Lokman Turan(Editör)
Ruhi Kaya
Yasin Kılıç

Şener Demirel
Mehmet Akif Çeçen
Serdal Seven
Necdet Tozlu
Mehmet Emin Uludağ

Mehmet Yardımcı
Hüseyin Tuncer

Recep Nas

Kemal Demiray

Öner Ciravoğlu

Enver Naci Gökşen

Alev Sınar Çılgın

Tacettin Şimşek

Ferhan Oğuzhan

Alemdar Yalçın
Gıyasettin Aytaş

A. Yaşar Zengin
Nesrin Zengin

Kemal Yüce
Nesrin T. Karaca
Bahadır Köksalan
Mualla Merat Nuhoğlu
Zöhre Bilgegil

Çocuk Edebiyatı

Çocuk Edebiyatı

Çocuk Edebiyatı

Çocuk Edebiyatı

Çocuk Edebiyatı

Çocuk Edebiyatı

Örnekleriyle
Çocuk Edebiyatı

Eğitim Fak. İçin
Çocuk Edebiyatı

Esin Yayınevi

Remzi Kitabevi

Akçağ Yayınları

Lisans Yayıncılık

Truva Yayınları

Suna Yayınları

Anı Yayıncılık

2000-İstanbul

2007-İstanbul

2007-İstanbul

2007-Konya

2009-İstanbul

1980-İstanbul

Eğitim Fak. İçin
Çocuk Edebiyatı

Eğitim Fak. İçin
Çocuk Edebiyatı
Türkçe Çocuk
Edebiyatı

Edebi Metinlerle
Çocuk Edebiyatı

Örneklerle Çocuk 
Edebiyatı

Pegem Akademi
Yayınları

Morpa Kültür
Yayınları

2007-Ankara

2010-Ankara

2002-Ankara

2001-Ankara

2004-Bursa

1971-İstanbul

2000

PegemA Yay.

Ezgi Kitabevi

Ürün Yayınları

MEB Basımevi

ESER BASKIYAYINEVİ BASIM YILI



- 242 -

Kültürümüzde Türkü Sempozyumu

 İncelenen kitaplar arasında sadece altı tanesinde "türkü" konusu bir 
başlık olarak ele alınmıştır. Bunlar: Güleryüz (2006), Ciravoğlu (2000), Gökşen 
(1980), Yardımcı ve Tuncer (2000), Yalçın ve Aytaş (2002) ve Şimşek (2007)'in 
yazmış olduğu kitaplardır.

 Güleryüz (2006) tarafından yazılan kitapta türküler; türkü türleri, türkü 
söylemek, türkülerimizden seçmeler, türküleri yaşamak ve türkülere öykü yaz-
mak alt başlıklarıyla ele alınmıştır. Bu alt başlıklardan sonuncusu dikkat çekicidir. 
Öğretilecek bir türkü için değişik biçimde öyküler yazdırılabilineceği üzerinde du-
rulmuş ve bir Erzurum türküsü olan "Aya Bak Nice Gider" adlı türkü örnek olarak 
öyküleştirilmiştir. Türkülerin daha kalıcı olması açısından tür çalışmaların başarılı 
sonuçlar verebileceği söylenebilir.

 Gökşen (1980) tarafından yazılan kitapta, özellikle kahramanlık konulu 
türküler üzerinde durulmuş ve "Genç Osman Türküsü"nün dayandığı tarihsel olay 
anlatılmıştır. Ayrıca yine kahramanlık temalı türkülerden Cezayir Türküsü, Köroğ-
lu Türküsü, Şahin Bey Türküsü, Budin Dedikleri, Turnalar Türküsü ve Genç Osman 
adlı türküler örnek olarak kitapta yer bulmuştur. Gökşen, türkülerin eğitim ve 
öğretime sağlayacağı yararları şöyle sıralamaktadır:

 1. Ulusal halk edebiyatımızı ve folklorumuzu tanıtır.
 2. Toplum yaşamımız ve tarihimiz üzerine bilgiler kazandırır.
 3. Yurt ve doğa sevgisi aşılar
 4. Anadil sevgisi kazandırır.

 Yardımcı ve Tuncer (2000) tarafından kaleme alınan kitapta türkü konusu; 
türkülerin doğuşu, ezgilerine göre türküler, konularına göre türküler ve yapılarına 
göre türküler olarak değerlendirilmiştir. Bu kitapta eksiklik olarak görülebilecek 
hususun, türkülerden çocukların eğitimi için nasıl faydalanılacağı ya da çocuklara 
türkülerin nasıl sevdirileceğine dair bir önerinin bulunmaması olduğu söylenebilir.

 Türkü ve Şarkılar başlığı altında türkülere kitabında yer veren Şimşek 
(2007) çocuk ve müzik ilişkisine değinerek Amerika'da müzik eğitiminin anne 
karnında başlamasının gerekliliğini savunanlardan bahsetmiştir. Kindermusic of 
South Jersey adlı çocuk konservatuarında müzik eğitimin on sekiz aylıkken başla-
dığı bilgisi aktarılmıştır.

 Halk Şiiri ve Çocuk Edebiyatında Halk Şiirinden Yararlanma başlığı altında 
türküleri değerlendiren Yalçın ve Aytaş (2002) klasik türkü tanımlama ve bölümle-
melerinden sıyrılarak çocuk-türkü ilişkisi üzerinde durmuşlardır. Türkülerin çocuk 
gelişindeki etkilerinin öncelikle dilsel bağlamda ele alındığı bu kitapta, çocukların 
düzeylerine uygun türkülerin sınıflara taşınması, seçilen başarılı türkü örneklerinin 
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çocuklara ezberletilmesi gibi faaliyetlerin yararları üzerinde durulmuştur. ikinci 
olarak dinleme eğitimi açısından türkülerden oluşturulmuş bir çocuk edebiyatı ki-
tabı yardımıyla metinlerin ezgileriyle birlikte okutulmasının olası faydalarına deği-
nilmiştir. Ayrıca toplu söylenen türkülerin ilk kademedeki çocuklarda grup eğitimi 
açısından olumlu sonuçlar doğuracağı belirtilmiştir. Son olarak müzik uzmanları 
ile Türkçe uzmanlarının işbirliğine gitmelerinin öneminden bahsedilmiştir.

 SONUÇ:
 Bir milletin maddi ve manevi olarak ortaya koyduğu tüm değerler olarak 
değerlendirilen kültür, o milleti diğer milletlerden ayıran en önemli unsurdur. 
Kültürün kuşaklar arası aktarımında en önemli öğenin dil olduğu kabul edil-
mekle birlikte, müziğin de bu bağlamda ciddi bir işlevi olduğu gözden kaçırıl-
mamalıdır.

 Eğitimin arka plandaki temel amacının mensup olunan milletin kültürünü 
gelecek nesillere taşımak ve milletin devamlılığını sağlamak olduğu düşünülür-
se türkülerin önemi daha belirgin olarak görülebilir. Zengin bir kültür aktarım 
aracı olan müzik, içeriğinde bir milletin hafızası sayılabilecek kodlar taşımakta-
dır. Sözü edilen bu kodların en saf hali ise türkülerde mevcuttur.

 Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza bize özgü milli ve manevi de-
ğerlerin kazandırılması, evrensel olan değerlerin benimsetilmesinde en etkili 
eğitim araçlarından birinin de türküler olduğu söylenebilir. Her millet yarının 
yetişkinleri olan çocuklarına kendi kültürlerini aktarmak durumundadır. Bir 
kültür taşıyıcısı olarak türküler, Türk toplumunun hayata bakışını ortaya koyan, 
hemen her duygu ve düşünceyi barındıran bir kavram olarak çocuk edebiyatı 
kapsamında düşünülmesi zorunlu olan bir türdür.
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Türkülerin Dili İle Karşılaştırmalı Halk İnanmaları

Yaşar KALAFAT

"Heryörede örfve adetyapılır

Gelinlik kızlara ziynet takılır

Mübarek bu ayda kısmet kapılır

Böyle devam ederyıllar efendim

-Bahar Bayramı, Hacı Ömer Ersoy-

 Hanın biri diğer hanı esir alır ve ona "yanımda ölünceye kadar yaşamak mı 
istersin yoksa dilediğin bir arzunu yerine getirip seni öldürmemi mi?", der. Esir han 
sıla hasreti ve onuru ile davranmış olma adına, bir arzu dileyip ölmeği seçer. Esir 
hanın dileği, memleketinden getirilecek bir çobandan bir türkü dinleyip hayatını 
sonlandırmak olur.1 

 GİRİŞ
 Türküler, hayatın her dönemi için bu arada geçiş dönemleri için de halkın 
halinin nameli terennümleri olmuşlardır. Her defasında 'türkü' adını alarak anlatı-
ma araç olmasalar da, bazı hallerde tamamen klasik türkü formatını yansıtmamış 
olmasalar da, türküler; gerçeklikleri, içtenlikleri ve coşkuları ile kültürümüzde bir 
dil oluşturmuşlardır. Bu dil, "türkü dili" Türk'ün musikiye dönüşmüş yaşam dilidir. 
Türküde yer almayan Türkün yaşamından bir an veya onun yaşamın türküleşme-
miş bir kesiti yoktur. Bu bildiride; ninnileşmiş türkülerden,2 kına havası türkülere, 

1- Aydan Gürlüyer, "Türküler Üzerine" , Serhat Kültür, Mayıs-Haziran 2011 s. 39
2- "Oturmuş ana/Basmış bağrına/ Nazlı körpesin/ Lay lay deyir ana
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sayalara3 türküleşmiş yemek destanlarına,4 mistik türkülere,5 sıla havası türküler-
den hasat türkülerine kadar örneklemeler yapılacaktı. Bunların beherinden türkü 
dili örneklemeleri üzerinde durulacaktı. Ele alınan türkülerdeki inanç bulgularının, 
Türk kültür dünyasından karşılaştırılmalarının yapılması cihetine gidilecekti. Türkü 
dile ile ele alınmış çeşitli inanç örneklerinin derinliklerine inilmeğe çalışılacaktı. 
Böylece türkünün inanç hayatında bir anlatım biçimi olduğu anlatılmaya çalışıla-
caktı. Türküler içinde ant, yemin karakterli olanlar vardı ki, bunlar sözlü kültürden 
yola çıkılarak halkın tanınmasında özel yer tutarlar.6

 Bu hedefe yeterince varılamadı. Zira kına münasebetiyle, gelin karşılama 
ve selamlamasında, düğün bayrağı merasimlerinde, askerlik dönemi ile, yanık tür-
kü de denilebilecek ağıtlar çeşitli özellikleri ile o kadar çoktu ki, bunlardan sadece 
birisinin yalın metin olarak verilmesi halinde de çalışmanın kapsamını çok geniş-
letmek gerekti. Ayrıca hayatın geçiş dönemlerinde önemli yer alan bereket içerikli 
türkü karakterli horaveller, nevruz türkülerinden de her türe bir örnek verilmesi 
halinde dahi çalışmanın kapsamını artırıyordu.

 Kısaca, biz bu çalışmamızla töreleşmiş yaşamımızın türkü dili ile anlatımı 
üzerinde durmak istiyorduk. Türkiye'nin muhtelif yerlerden alınmış örnekleri Türk 
kültür coğrafyasından seçilmiş örneklerle karşılaştırmak istiyorduk.

 Ele aldığımız parçalardaki motifleri, simgeleri, kodları, kültleri inanç mer-
kezli açıklamalarla vermek istiyorduk. Evvelce yaptığımız bir denemede böylesi 

Uşaq yapmayır/Baxıb ağlayır/Anası onu/Bir cür oxşayır;
Dağda darılar/Sümbül sarılar/Qoca qarılar/ Bu balama qurbanDağda tağanlar/Birbirin boğanlar/Oğlan doğanlar/Bu balama 
qurban!
Bir bölükatlar/Atlar göy otlar/Ersiz avratlar/Bu balama qurban!
Dağın meralı/Gözü qaralı/Dünyanın malı/Bu balama qurban! (Mehmethüseyin Tehmasib, Meqaleler, Bakı-elm 2005 s.191
3- "Hayhayadan hayadan/Yılan inmaz kayadan/Açlığımızdan gelmedik/Töremiz var sayadan
...................................
Aman anne canım anne/Dışarıya bir çık hele/Sakın bahşişi az verme/Müjdeciye hareket/Evin dolsun bereket" (Müjgan Üçer, 
Fatma Peşken, Murat Türkyılmaz, Mâni Benim Ezberim Sivas Ve Çevresi Manileri, Kitabevi,istanbul, 2009 s.86
4- Sofra bezi kapkara/Nerde tahta oklava/Tatlıların şahıdır/Hurma ile baklava
Bahçede yer sofrası/Çağırın komşuları/Hele yensin içsinler/Sonra yaprak sarması" (Müjgan Üçer, Fatma Peşken, Murat 
Türkyılmaz, Mâni Benim Ezberim Sivas Ve Çevresi Manileri,Kitabevi,istanbul, 2009s.98-99)
5- "Kapınızda ayvar/Ucu kızılyayvar/Peygamberin saçağında/Bize berlen payvar/Ya ramazaaaan!
6- Biz de sizi baygördük/Aya Güne taygördük/Az verenin kızı olsun/Çok verenin oğlu olsun/Ya ramazan!"
Atladım bağdan bağa/Elim deydi toprağa/Sen benim olmayınca/Girmem kara toprağa
Bağa indim yaprağa/Cümle dertler hep bana/Kavuşmadan ölürsem/Koymasınlar toprağa"
"Birelmanın yarısı/Ben bir asker karısı/Bir çift söyler isen/Başına olsun darısı"
"Keşişe demem beri/İhsan et de gel beri/İkrar verdim severim/Dahi dönemem geri"
Dağlar duman oldu gel/Gönlüm güman oldu gel/Aylara vade verdin/Yılın tamam oldu gel"
"Baktım yârim yâr değil/Terkin vermek ar değil/Var benden alasın bul/Sivas geniş dar değil"
"Oylum oylum oyuldum/Soğan oldum soyuldum/Ben sana varmıyordum/Bir lafına boğuldum"
"Şo yaylanın otunu/Elimle kuruturum/Kız senin sözlerini/Ölürsem unuturum"
"Ben bir gümüş kutuyum/Yâr elinden tutuyum/Verin benim Yârimi/0tuz oruç tutuyum"
"Kaşların yayım olsun/Hukgun mülayim olsun/Iraklık zarar vermez/İkrarın kaim olsun"
"Elmayı ufak doğra/Giderken bize uğra/Benden mâdâ seversen/Dermansız derde uğra"
"Çirkinle öpüş m'olur/Ham demir gümüş m'olur/İptida söz verip de sonradan dönüş mü olur" (Müjgan Üçer, Fatma Peşken, 
Murat Türkyılmaz, Mâni Benim Ezberim Sivas Ve Çevresi Manileri, Kitabevi, İstanbul, 2009s. 113)
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bir karşılaştırmayı Bolu-Bakü örneklemesi ile yansıtmaya çalışmıştık.7 Doğrusu bu 
çalışmamız da, amacımıza uygun olmaktan ziyade, diğer çalışmamızın daha ge-
nişletilmiş şekli oldu. Bu çalışmamız, hayatın evliliğin dışındaki dönemlerini de 
kapsayan bir devamı şeklinde tezahür etti. Yansıttığımız örneklemelerle ilgili inanç 
açıklamaları yapmaya çalıştık, ancak yeni çalışmalarla örneklemelerimizin artırıl-
ması gerektiğine inanıyoruz.

 Bildirimizde, türkünün diğer adı veya çok kere yapı taşlarından birisi de 
olabilen maniyi esas aldık. Hayatın safhalarından örnekler verebilmek, bunlardan 
hareketle uzun türkü metinleri alabilmek ve çeşitli bölgelerden karşılaştırmalarda 
bulunabilmek bir çalışma kapsamında mümkün olmayınca bu yolu seçmek zorun-
da kaldık. Bununla birlikte yaşamın manilerle manalaştırılmamış kesitini bırakma-
maya çalıştık.

 Mani, bayatı ve hoyrat olarak da tezahür etmiştir. Bu arada düz maniler, 
cinaslı maniler, kesik maniler, ayaklı maniler ve benzerleri üzerinde durmak bizim 
bildiri konumuz olmamakla beraber örneklerimizin arasında bu mani türleri var-
dır. izlediğimiz metotta yaşamın doğum evlilik ve ölüm gibi safhaları bağlantılı bir 
yöntem izlemiş olmamıza rağmen bazen da konu bağlantısını esas aldık.

 "Mani mani dediler
 Başımın etini yediler
 Al sana bir mani
 Seni seviyom yani"8 

 "Ata bindi biriniz
 Yıldızdan çok sürünüz
 Bir mani de siz söyleyin
 Lâl mı oldu diliniz?"9

 Evlilik istemleri bazen yakın bulunulan aile fertleri aracılıyla anne ve baba-
ya duyurulur, bazen yemek yememe gibi huysuzluklar yapılır ve bazen de mani-
lerle anlatılır. Eş istemi kendisi ile birlikte eş belirleme dönemini de getirir, aranılan 
şartlar belirlenir ve dünürler gönderilir. Namzetler olsa da olmasa da falcılar pirim 
yaparlar. Bütün bunlardan evvel evlenme isteği açıklandıktan sonra nikâhın düşüp 
düşmeyeceği araştırılır.

7- Yaşar Kalafat, "Halk İnançlarından Geleneklere Karşılaştırmalı Bolu-Bakü Düğün Uygulamaları", Uluslararası Köroğlu, 
Bolu Tarihi ve Kültürü Sempozyumu, Bolu 17-18 Ekim 2009
8- Işıl Altun, Kocaeli Suadiye/Çepni Halk Kültürü, İstanbul, 2008, s.286
9- 4. "Mani maniye peştir/Mani bilmeyen hiçtir/Söyle arkadaş söyle/Garipliğe yoldaştır"
"Köprü altında durdum/Manime mani vurdum/Senin gibi aptalı/Kaz kümesinde buldum"
"Dam başında su tası/Şıngırdatma o tası/Manime mani getir/Boz eşeğim sıpası"
"Ata bindi biriniz/Yıldızdan çok sürünüz/Bir mani de siz söyleyin/Lâl mı oldu diliniz?"
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 "Eli, Eli deyerem neçe ki,  "Gül dalında gül uçtu 
 Canımda canım var.  Mendilim suya düştü
 Heç kime demenem,  Ana beni eversen
 Bir sene gümanım var.10  Geçti zamanım geçti"

 "Yemek pişti tuz ister  "Maniye hoşum gelir
 Hasta olan buz ister  Ağlama yaşım gelir
 Benim buznan işim yok  İndi ablam evlendi
 Ana canım kız ister"11  Menim de yaşım gelir."12 

 Bazen de evlilik yaşı erken bulunur itiraz edilir.

 "Sıra sıra tahtalar  "Davarı düz başında
 Arasından baktılar  Püsküllü fes başında
 Menim ne vaktım ki  Daha ben neyidim ki
 Mene nişan taktılar"13  Yarim onbeş yaşında"14

 Evlenme isteği açıklandıktan sonra muhtemel engellere çözüm getirilir, 
arzulanan namzedin evsafı üzerinde durulur.

 "Armut daldan düşer mi? "Yandım derede durdum
 Günden yanı pişer mi?  Men bir güvercin buldum
 Ben kaynıma göz koydum Bir evde üç bacının
 Acep nikâh düşer mi"?15  Küçüğüne vuruldum"16

 Göy fasulye pişer mi?  "Hoca geliyor hoca
 Pişer pişer taşar mı?  Sarığı var koş koca
 Sen kâfir ben Müslüman  Şimdiki kızlar ister
 Acep nikâh düşer mi?17  Dçşü mendilli koca"18

 "Masa üste üzüm var  "Gülü gü yandırıb,
 Üzümlerde düzüm var  Gülü var yandırıb,
 Bir ayvanda üç gardaş  Meni bu az yaşımda

10- Mehseti Rüstem Qızı İsmail, El sözü-Yurd Yaddaşı, Bakı ELM 2010 s. 86
11- Ertuğrul Kapusuzoğlu, 194 Yozgat Kültür Takvimi
12- Salih Şahin, Kuzeydoğu Kültüründe Kars Manileri (derleme Araştırma İnceleme), Ankara, 2009
13- Salih Şahin, Kuzeydoğu Kültüründe Kars Manileri (derleme Araştırma İnceleme), Ankara, 2009
14- Müjgan Üçer, Fatma Peşken, Murat Türkyılmaz, Mâni Benim Ezberim Sivas Ve Çevresi Manileri Kitabevi, İstanbul, 
2009 s.
15- Salih Şahin, Kuzeydoğu Kültüründe Kars Manileri (derleme Araştırma İnceleme), Ankara, 2009
16- Salih Şahin, Kuzeydoğu Kültüründe Kars Manileri (derleme Araştırma İnceleme), Ankara, 2009
17- Salih Şahin, Kuzeydoğu Kültüründe Kars Manileri (derleme Araştırma İnceleme), Ankara, 2009
18- Müjgan Üçer, Fatma Peşken, Murat Türkyılmaz, Mâni Benim Ezberim Sivas Ve Çevresi Manileri Kitabevi, İstanbul, 
2009 s.
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 Küçüğünde gözüm var"  Kor günlerim yandırıb."19

 Elçi veya dünür gönderilmesi bazı hallerde manilerle yüreklendirilirken 
bazı hallerde de önlenilmesi cihetine gidilir. Dünürcülerin sorunlarını anlatan ma-
niler de vardır.

 "Mendil attım bul oğlan
 Bağımıza gel oğlan
 Babam seni beyenmiş
 Elçi gönder al oğlan"

 "Ata binip savuşma
 Çalıları dolaşma
 Öp babanın elini
 Gerisine karışma"20

 Bazen da olmayacak durumların anlatılmaları manilerle dile getirilir. Dü-
nür gönderilmede taraflardan adaylar kanaatlerini manilerle açıklarlar.

 "İn dereye dereye  "Karyolamın eteği
 Gel beriye beriye   Eteğinin Peteği
 Babam dese de varmam  Bana dünür yollamış
 Senin gibi deliye"21  Mahallenin köpeği"22

 "Sarı yığın tortası   "Pancar aşı çir aşı
 Oldum gönül hastası  Bu da Mevlanın işi
 Allah'ım sen murat ver  Yine dünür yollamış
 Elçi gelen haftası"  Dağarcık yüzlü kişi"

    "Kazan oynar saç oynar
    Dünürcüler aç oynar
    Baktım tandır damına
    Evciler yiyeç oynar."

 Fal evlilik arifesinde ağırlıklı olmak üzere hayatın her döneminde vardır ve 
haliyle türkülere fal konusu da yansımıştır.

19- Mehseti Rüstem Qızı İsmail, El sözü-Yurd Yaddaşı, Bakı ELM 2010 s. 88
20- Ertuğrul Kapusuzoğlu, 194 Yozgat Kültür Takvimi
21- Ertuğrul Kapusuzoğlu, 194 Yozgat Kültür Takvimi
22- Müjgan Üçer, Fatma Peşken, Murat Türkyılmaz, Mâni Benim Ezberim Sivas Ve Çevresi Manileri Kitabevi, İstanbul, 
2009 s. 207
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 "Al çitimi yel açtı
 İnce bele dolaştı Sen
 benimsin ben senin
 Bugün falcı fal açtı"23

 Düğünden evvel nikâh, kına ve küçük düğün diye bilinen nişan dönemi, 
söz kesimi, yaşanır. Kesimler kesilir, gelin için alınacak takılar belirlenir. Armağan-
ların arasında kurbanlar da vardır. Onun da özel uygulama ve safhaları vardır.

 "Balta attım elmaya  "Eli kınalı yârim
 Söğüt dalın kırmaya  Başı belalı yârim
 Yüzük olsam dolansam  Pek mi gönlün büyüdü
 Al kınalı parmağa"24  Gelin olalı yârim"

 "Ben çamurdan ev yapmam
 Dönüp arkama bakmam
 Askerim gelmez ise
 Elime kına yakmam"

 Takılar düğünün günü zamanı, şekli ve benzeri diğer konularla birlikte 
görüşülür belirlenir.

 "Bostanların peziği  "Altınım dört değil mi?
 Hanımların naziği  Sevdiğim mer değil mi?
 Ismarladım deliyor  Ben sevdim eller aldı
 Kolumun bileziği"25  O bana dert değil mi?"

 Bilerzih bileğimde,  "Altın yüzük takarım
 Bir hal var küreğimde.  Çıkar yola bakarım
 Tanrı meni öldürme,  Eğer yârim gelmezse
 Arzu va yüreyinde26  Deliklitaş'ı yıkarım"

 "Gel ırmağa ırmağa  "Harman harman yakın
 Söğüt dalın kırmağa  Oğlan boyuna bakım
 Yüzük olsam dolansam  Yar da benim olursa
 Al kınalı parmağa"27  Üç düzüm altın takım"

23- Müjgan Üçer, Fatma Peşken, Murat Türkyılmaz, Mâni Benim Ezberim Sivas Ve Çevresi Manileri Kitabevi, İstanbul, 
2009 s. 195
24- Müjgan Üçer, Fatma Peşken, Murat Türkyılmaz, Mâni Benim Ezberim Sivas Ve Çevresi Manileri Kitabevi, İstanbul, 
2009 s. 112
25- Müjgan Üçer, Fatma Peşken, Murat Türkyılmaz, Mâni Benim Ezberim Sivas Ve Çevresi Manileri Kitabevi, İstanbul, 
2009 s. 207
26- Mehseti Rüstem Qızı İsmail, El Sözü-Yurd Yaddaşı, bakı ELM 2010 s. 86
27- Müjgan Üçer, Fatma Peşken, Murat Türkyılmaz, Mâni Benim Ezberim Sivas Ve Çevresi Manileri Kitabevi, İstanbul, 
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 Takıların en büyüğü yüzgörümlüğü olarak damat tarafından duvak kaldı-
rılarak zifaf gecesinde geline takılır.

 "Ak çalının altında
 Tabağa bak tabağa
 Sevdiğim gelin olmuş
 Duvağa bak duvağa"

 Başlık parası halk kültürümüzde özellikle kırsal kesimde mahiyeti değişmiş 
amacından saptırılmış şekli ile uygulanmaya devam edebilmektedir. Başlık parası 
kesim kesilirken görüşülen hususlardandır.

 "Mangal küle karışır  "Ak taşı kaldırda gel
 Kız anneye danışır  Yılanı öldür de gel
 Yozgat'taki yiğitler  Maden bende gözün var
 Başlık için çalışır" 28  Keseyi doldur da gel"29 

 "Gövdeli'nin başı otlu  "Tabancam dolu mermi
 Döndü söyler dili tatlı  Sevdiğim ince belli
 Bu da bana zor geliyor  Sevdiğimi verseler
 Babam borç yerine sattı"30  Sayarım beşyüz elli"31   
    "Oğlanın abasına
    Peyik koy labasına
    Bin lira verilecek
    Kızların babasına"32

 Nişan dönemi evlilik evvelindeki en hassas dönemdir. Bir çok sorun bu 
dönemde çıkar ve bir çok sorun da bu dönemde halledilir. Kötü alışkanlıkların 
terki bu dönemde istenir. Çok kere efendilik aranır. Bitmeyen nişanlılık günlerinin 
kavuşmayla sonlanması istenirken sevilmeyen kimseyle nişanlanmış olmak da is-
tenilmez. Aileler kızlarını uzak yerlere vermek istemezler.
 Gökten elma tutarım
 Ben bu işi yaparım
 Rakı içme ayârim
 Nişanını atarım33

2009 s. 113
28- Ertuğrul Kapusuzoğlu, 194 Yozgat Kültür Takvimi
29- Müjgan Üçer, Fatma Peşken, Murat Türkyılmaz, Mâni Benim Ezberim Sivas Ve Çevresi Manileri Kitabevi, İstanbul, 
2009 s. 249
30- Ahmet Z. Özdemir, Öyküleriyle Ağıtlar, Kültür Bakanlığı, Ankara, 1994, s. 167
31- Müjgan Üçer, Fatma Peşken, Murat Türkyılmaz, Mâni Benim Ezberim Sivas Ve Çevresi Manileri Kitabevi, İstanbul, 
2009 s. 211
32- Müjgan Üçer, Fatma Peşken, Murat Türkyılmaz, Mâni Benim Ezberim Sivas Ve Çevresi Manileri Kitabevi, İstanbul, 
2009 s. 128
33- 11.Ardanuç-Ahıska Manileri- Ülkü Önal-2005-Ürün
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 "Tren yolunda çiçek     "Soğuk sular olsaydım
 Trenler geçmeyecek   Bardağına dolsaydım
 Benim sevgili yârim  Şurdan geçen oğlanın
 Sigara içmeyecek"34  Nişanlısı olsaydım"35

 "Ata binen efendi  "Cam cama eklenir mi?
 Gömleği kahverengi  Cam dibi beklenir mi?
 Benim sevdiğim oğlan  Oğlan tahsilin yarım
 Köylü ama efendi"36  İki yıl beklenir mi

 "Kapıya vurdum kuşak  "Ak tüendim yudurmam
 Bak nişanlım ne uşak  İçinde gül koydurmam
 Uşak olsun sağ olsun  Sevmediğim Oğlana
 Dua edin kavuşak"37  Nikahımı kıyırmam"

 "Oğlan gider ok gibi  "Dediğini ettim kızım
 Fes başında yok gibi  Fesini diktim direğe
 Dönüp dönüp bakıyor  Böyle öleceğin bilsem
 Nişanlısı yok gibi"  Seni verirdim yırağa"38

 Düğünler doğal olarak okuntusuz olmazlar okuntusuz olan düğünü çev-
reye duyurmak çok zorlaşır. Okuntusu olmayan düğünü ancak aile fertleri duyabi-
lirler. Bazı yörelerde Düğün Bayrağı'nın kaldırılması da duyuru yerine algılanır.

 "Gider Ceyhan'a aşağı  "Kavurgayı kavurdum
 Kalın m'attılar döşeği  Sinilerde savrudum
 Okuntusuz düğün kurduk Kız ben seni alacam
 Toplandı emmi uşağı"39  Herkeslere duyurdum

 "Evleri çukur m'ola  "Battal dayım bayrak dikmiş
 Çulfalık dokur m'ola  Gelin yenge ben seymenim
 Yârim düğün ediyor  Anama künyemi salma
 Beni de okur m'ola"40  Kurban olayım teymenim"41

34- Işıl Altun, Kocaeli Suadiye/Çepni Halk Kültürü, İstanbul, 2008 s. 82
35- Ertuğrul Kapusuzoğlu, 194 Yozgat Kültür Takvimi
36- Müjgan Üçer, Fatma Peşken, Murat Türkyılmaz, Mâni Benim Ezberim Sivas Ve Çevresi Manileri Kitabevi, İstanbul, 
2009 s. 2006
37- Salih Şahin, Kuzeydoğu Kültüründe Kars Manileri (derleme Araştırma İnceleme), Ankara, 2009
38- Ahmet Z. Özdemir, Öyküleriyle Ağıtlar, Kültür Bakanlığı, Ankara, 1994, s. 331
39- Mehmet Halit Bayrı, İstanbul Folkloru, İstanbul 1972, s. 21
40- Müjgan Üçer, Fatma Peşken, Murat Türkyılmaz, Mâni Benim Ezberim Sivas Ve Çevresi Manileri Kitabevi, İstanbul, 
2009 s. 115
41- Ahmet Z. Özdemir, Öyküleriyle Ağıtlar, Kültür Bakanlığı, Ankara, 1994, s. 93
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 "Kapıya bayrak dikmedim
 Başına ayva sokmadım
 Bayraktarı çağırıp da
 Elim Çomçalı çıkmadım"42

 "Mıktar bir bayrak kaldırmış
 Nuru çeksin halayını
 Hem ağladık hemi güldük
 Böyle bulduk kolayını"43

 Nahçıvan'dan derlenilmiş bir gelin meclisi şenlendirme türküsünde gelinin 
neler bekleyip nelere tepkili olduğu sıralanmıştır. Bunların arasında al giyip allan-
mak, sarı giyip sallanmak, süslenip bezenmek, yiyip içmek, gezip tozmak, takıp 
takıştırmak gibi hususlar vardır.;

 Men gelmişem al giyinem allanam
 Men gelmemişem gam-dert yeyem saralam

 Men gelmişem sarı geyem sallanam
 Gelmamişem çit-mit geyem allanam

 Men gelmişem enik vuran allanam
 Gelmemişem çörek yapam garalam

 Men gelmişem istakana qand goyam
 Gelmemişem üreyime üreyime dert qoyam

 Men gelmişem ineh sağam yağ yığam
 Gelmemişem tezeh, peyin, ot yığam

 Men gelmişem araba binem bağ gezem
 Gelmemişen eşek binem dağ gezem

 Ben gelmişem qızıl taxam nazlanam
 Gelmemişem el-ayağım qaraltam

 Men gelmişem aş pişerem aş çekem
 Gelmemişem gor-goduğa baş çekem"44

42- Ahmet Z. Özdemir, Öyküleriyle Ağıtlar, Kültür Bakanlığı, Ankara, 1994, s. 329
43- Ahmet Z. Özdemir, Öyküleriyle Ağıtlar, Kültür Bakanlığı, Ankara, 1994, s. 335
44- Mehseti İsmail, Nahcıvan Toylarında Xına Yaxma Merasimi ve Xına", Xeberler, Nahçıvan 2011, C7, No. 1 s. 233-239
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 Gelinden beklenilenler ona manilerle nasihat şeklinde söylenir. Bunların 
arasında evini temiz tutması, kaynanası ile iyi geçinmesi, fazla kasıntılı olmaması 
gibi hususlar vardır.

 Lenkeran Talişlerinde gelin baba evinden çıkarken babası ona

 'Evlerde başımı uca/yüce eyle
 Dilin lal kor/kör, bir kulağın sağır olmalı
 Gittiğin yerde oğlanın babası senin baban
 Annesi senin annendir.
 Baba evinden ağ gelinlikle çıktın
 Kocanın evinden ancak ağ kefenle çıkabilirsin' der.45

 Lenkeran Talişlerinde kız baba evinden çıkarken kızın anneannesi veya 
babaannesi kapının önünde elinde Kur'an durur. Kapıda içinde su bulunan bir 
kap ve üzerine ters çevrili bir mis kap bulunur. Gelin misin üzerine çıkar ve kaynı 
onun beline kırmızı lent/Kırmızı bir kurdele bağlar ve bu esnada Azerbaycan'ın 
diğer halklarında da çok sık görülen46

 'Anam gelin kız gelin  "Kayseri'nin bacaları
 Eli yüzü düz gelin  Ders verir hocaları
 Yedi oğlan isterem  Gelin sevecek ama
 Bir tane de kız gelin' der  Koymuyor kocakarı"47

 "Gelin gelin naz eyleme  "Karşıya kapan derlar
 Evi süpür toz eyleme  Ökçeye taban derlar
 Kaynananla kaynatana  Kız ne kuruliyersin
 Sakın kötü söz söyleme"48  Nişanlına çoban derlar"

    "Evinin ardı kaşaklı
    Yükünün dibi döşekli
    Kızım gelin demedin mi?
    Altın başlı, taç kuşaklı"49

Gelinden gelinlik etmesi beklenir, gelinliğin gereksinimlerinden birisi "ses tut-
mak" tır.50 Gelin belirli bir süre evin büyüklerinin yanında konuşmaz, konuşma-

45- Kaynak Kişi; Elnar
46- Kaynak Kişi; Elnar
47- Müjgan Üçer, Fatma Peşken, Murat Türkyılmaz, Mâni Benim Ezberim Sivas Ve Çevresi Manileri Kitabevi, İstanbul, 
2009 s. 189
48- Ardanuç-Ahıska Manileri-Ülkü Önal-2005-Ürün
49- Ahmet Z. Özdemir, Öyküleriyle Ağıtlar, Kültür Bakanlığı, Ankara, 1994, s. 160
50- Yaşar Kalafat, "istanbul Örneklemeleri ile Türk Kültürlü Halklarda Ses Orucu", 7. Uluslar arası Türk Kültürü Kongresi,
06-10 Ekim 2009 Ankara
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sına izin verilmesinin de kurulları vardır. Tatlı dilli olmak, yersiz konuşmamak da 
gelinlerde aranılan meziyetlerdendir. Gelinin ismiyle hitap etmemesi gereken 
aile fertleri vardır ki, çok yerde törenin kapsamına girer, edepten hayâdan sayı-
lırlar. Eşi için erkekler çocukların annesi veya çocukların babası der.

 "Arabamın tekeri
 Yükle gelsin şekeri
 Adını demirem men
 Aybabamın nökeri

 Anahtar yüz anahtar
 Dil kilit yüz anahtar
 Kitli gönül evini
 Açamaz yüz anahtar"51

 Sır, karı-koca sırrı, aile sırrı eşler arasında aranılan bir meziyet, gelinlerde 
bulunması istenilen bir özelliktir.

 "Mevlam bana bir yâr ver
 Dili tatlı bal olsun
 Sırrını söylemesin
 Ağzı dili lal olsun"52

 "Kızımın adı pembe
 Ağzı lal yüzü pembe
 Böyle güzel gelini
 Gösterin varsa kimde"53

 Yengelerin hükmü gelin olunmasından evvel başlar ve gelin olunduktan 
sonra da bir süre devam eder. Bazı yörelerde sağdıcın yanı sıra bir de soldıc var-
dır.

 Yenga geldi oturdi
 Sorki nelar geturdi
 Katmerin yerina 
 ert çadiyi geturdi54

51-Müjgan Üçer, Fatma Peşken, Murat Türkyılmaz, Mâni Benim Ezberim Sivas Ve Çevresi Manileri Kitabevi, İstanbul, 
2009 s. 17
52- Müjgan Üçer, Fatma Peşken, Murat Türkyılmaz, Mâni Benim Ezberim Sivas Ve Çevresi Manileri Kitabevi, İstanbul, 
2009 s. 102
53- Müjgan Üçer, Fatma Peşken, Murat Türkyılmaz, Mâni Benim Ezberim Sivas Ve Çevresi Manileri Kitabevi, İstanbul, 
2009 s. 103
54- Ardanuç-Ahıska Manileri-Ülkü Önal-2005-Ürün
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 "Halbur'ın da kar'ardıcı
 Halep'ten alırlar tuncu
 Hüseyin'im düğün kurmuş
 Acep kim olur sağdıcı"55

 Bazen de adaya, vasıtaya veya sebebe kargış edilir. Kesinlikle dile düş-
mek istenilmez.

 "Ağ at, yalın gurusun  "Kara koyun güdelim
 Hett ü halın gurusun  Selvi buylum gidelim
 Apardın getirmedin  İkimizi görmüşler
 Görüm nalın gurusun56  Nasıl inkâr edelim"57

 "Buradan bir atlı geçti  "Altın tabakta fişne
 Nalın parlattı geçti  Yârim aklıma düşme
 Ellere selam verdi  Sevda sonu ayrılık
 Bize yan baktı geçti58  Elin diline düşme"59

 "Geceler ay keçende  "Gel benim ay ışığım
 Bulu(t) tay tay keçende  Balınan karışığım
 Ben seni gargıyaram  El yanında küs durak
 Günüm ay-vay keçende"60 Tenhada barışığım"61

 "Hey hökilsin hökilsin  "Ezizim bir de gel
 Kanlı Dağlar sökülsin  Bir de eşit bir de gel
 Arzı'nı besedin   Gündüz mecal tapmasan
 On parmağı tökülsin"62  Gece saat birde gel"63

 "Eşg'elmayı dildirin  "İbrik burma burma
 Beni ata bindirin  İçinde sarı hurma
 Sürmelimin uğruna  Hayana getsen tez gel
 Vurun beni öldürün"64  Üç aydan artık durma"65

55- Ahmet Z. Özdemir, Öyküleriyle Ağıtlar, Kültür Bakanlığı, Ankara, 1994, s. 161
56- Yaşar Kalafat-, Necdet Yaşar Bayatlı, Tüek Kültüründe Alkışlar-Kargışlar, Berikan Ankara, 2011, s. 131
57- Ertuğrul Kapusuzoğlu, 194 Yozgat Kültür Takvimi
58- Salih Şahin, Kuzeydoğu Kültüründe Kars Manileri (derleme Araştırma İnceleme), Ankara, 2009
59- Ertuğrul Kapusuzoğlu, 194 Yozgat Kültür Takvimi
60- Yaşar Kalafat-, Necdet Yaşar Bayatlı, Tüek Kültüründe Alkışlar-Kargışlar, Berikan Ankara, 2011, s. 113
61- Ertuğrul Kapusuzoğlu, 194 Yozgat Kültür Takvimi
62- Yaşar Kalafat-, Necdet Yaşar Bayatlı, Tüek Kültüründe Alkışlar-Kargışlar, Berikan Ankara, 2011, s. 139
63- Azerbaycan Folkloru Antolgiyası Nahcıvan Folkloru II, Nahçıvan 2011, s. 250
64- Ertuğrul Kapusuzoğlu, 194 Yozgat Kültür Takvimi
65- Yaşar Kalafat-, Necdet Yaşar Bayatlı, Tüek Kültüründe Alkışlar-Kargışlar, Berikan Ankara, 2011, s. 175
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 "Evleri kayalıkta   "Mendilinin kısına
 Yar gördüm aralıkta  Şeker düğle ucuna
 Adam elma mı ister  Benden hoşlanıyorsan
 Şöyle kalabalıkta"66  Gel örtmenin ucuna"67

 "Ben sana gel mi dedim  Desmal aldım qaradan
 Dolmayı ye mi dedim  Neler geçti aradan
 El âlemin içinde   Seni mene yetirsin
 İrezil ol mu dedim?"68  İkimizi yaradan"69

 Eş seçimi yapılırken yaşlılık, yoksulluk, işsizlik, alkoliklik, karakter zaafı, 
mertlik, ruh asaleti, gözü tok olma, hamaratlık, uzak yerlerde yaşamakta olma 
gibi hususlar faktördür.

 Bu günün adı nedir  "Ezizim yatan karı
 Biberin tadı nedir?  Dağların yatan karı
 Elde ere gidenin   Erine baş gahıncı
 Ağzının tadı nedir?"70  Akşam yatan garı

 "A bala yüzsüz çıktı  "Hele bakın gün değer
 Katığın yüzsüz çıktı  Güne çıkmış gün değer
 Ana, sessiz dediğin  Her huyu güzel ama
 Utanmaz yüzsüz çıktı"  Bulduğunu günde yer

 "Ne oldu sütsüz oldu  Ezizinem ne terzi,
 İneğim sütsüz oldu  Ne daş var ne terazi,
 Çok edepli dediler  Kişini tez kocaldar,
 Evlendim sütsüz oldu"  Avradın natarazı.71

 "Ara yeri ara bat   "Kekliğim taş başında
 Çamura bat kara bat  Kınalı fes başında
 Namerdi yiğit eder  Ben nasıl dayanayım
 Goçah avrat Arab at"  Nişanlım kırk yaşında"72

66- Ertuğrul Kapusuzoğlu, 194 Yozgat Kültür Takvimi
67- Ertuğrul Kapusuzoğlu, 194 Yozgat Kültür Takvimi
68- Ertuğrul Kapusuzoğlu, 194 Yozgat Kültür Takvimi
69- Ertuğrul Kapusuzoğlu, 194 Yozgat Kültür Takvimi
70- Salih Şahin, Kuzeydoğu Kültüründe Kars Manileri (Derleme Araştırma İnceleme), Ankara, 2009
71- Mehseti Rüstem Qızı İsmail, El Sözü-Yurd Yaddaşı, Bakı ELM 2010 s. 83
72- Müjgan Üçer, Fatma Peşken, Murat Türkyılmaz, Mâni Benim Ezberim Sivas Ve Çevresi Manileri Kitabevi, İstanbul, 
2009 s. 110
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 "Davarı yaylaya salar  "Uzun sırık gibi
 Poşusunu eğri sarar  Ekşisin koruk gibi
 Sarkışlanın kızları  Mehle mehle gezirrsin
 Kırkında kıvrım salar"  Yolunmuş tavuk gibi"73  

 "Aşıx Gilana gider  "İğdenin kütüğüne
 Aşıp Gilana gider  Pontulun yırtğına
 Bextever o kese ki  Adam meyil mi verir
 Qedrin bilene gider"74  Mahlenin sürtüğüne"75

 Görücü usulü evlenme döneminde tarafların yakınları adayları görerek 
onlarla ilgili haber taşırlardı.

 "Değirmen üstü çiçek
 Kardeş gel onu biçek
 Kardeş nişanlın gördüm
 Uzun saç kara birçek"76

 Büyükler her şeyi görürler ama bazı riskleri göze alıp görmezlikten gel-
dikleri haller de olur. Bilhassa anneler kızlarının sırdaşıdır.

 "Kızıl yüzük lakladı
 Verdim anam sakladı
 Anama gurban olum
 Yarı gonak sakladı"77

 "Anam anam öz anam
 Karnı dolu köz anam
 Eller analık etmaz
 Gelsin benim öz anam"

 Evliliğe mani olan daima bir yetkili vardır. Bu bazen kızın babası, bazen 
onun vekili olur.

73- Ertuğrul Kapusuzoğlu, 194 Yozgat Kültür Takvimi
74- Azerbaycan Folkloru Antolgiyası Nahcıvan Folkloru II, Nahçıvan 2011, s. 250
75- Ertuğrul Kapusuzoğlu, 194 Yozgat Kültür Takvimi
76-Yaşar Kalafat, Balkanlar'dan Uluğ Türkistan'a Türk Halk İnançları, VII, Berikan Yayınları, Ankara 2007 s. 175 
(Açıklanması gereken bir hususa değinmek istiyoruz; seçtiğimiz dörtlükler evvelce kaynak şahıslardan ve ilgili edebiyat-
tan derlenildikleri zaman sözlü ve yazılı ilk kaynaklar belirtilerek yayınlarımıza yansımışlardı. Bu kere ilk kaynakları değil 
yayınlarımızı esas alarakonları tanıttık)
77- Yaşar Kalafat, Balkanlar'dan Uluğ Türkistan'a Türk Halk İnançları, VII, Berikan Yayınları, Ankara 2007 s. 175
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 "Deveyi deveye çattım
 Örkünü üstüne attım
 Alamadım bebekseni
 Kayınatandan hicap ettim"78

 "Ata binerim ata
 Yar oynata oynata
 Yarımın yok babası
 Kim olacak kaynata"79

 "Tabancanın tabanı
 Vururum kız babanı
 Söyleyin şu kel Bekir'e
 Versin benim Ayşe'mi"80

 Söz kesilmiş ise, artık tarafların karşılıklı hakları vardır. Bu çok kere şerbet 
içerek veya tatlı yenilerek olur. Bu tür taamlarda tuz-ekmek kapsamına girer. Söz 
vermek aileler ve çiftler arasında akit sayılır.

 "Ağ çuha ağlı kalsın  "Üzüm gibi gözün var
 Bohçada bağlı kalsın  Ne de şirin sözün var
 Tuz ekmek itirenin  Men seni çok sevirem
 Sinesi dağlı kalsın"81  "Bekle" diye sözün var"82

 "Kadife yastığım yok  Karanfil tutam tutam
 Ehdine küstüğüm yok  Bağa girem gül tutam
 Kur'an getir and içem  Seni bana verseler
 Senden başka dostum"83  Altı ay oruç tutam"84

 "Araz, Araz, xan Araz,  "Sarı vala bağlarım
 Her çölden axan Araz  Gece gündüz ağlarım
 And veriren Allah'a  Ceylanımı verseler
 Gel eyleme qan Araz"85  Bir yol oruç tutarım"86

78- Mehmet Halit Bayrı, İstanbul Folkloru, İstanbul 1972, s. 47
79- Işıl Altun, Kocaeli Suadiye/Çepni Halk Kültürü, İstanbul, 2008, s. 286
80- Ertuğrul Kapusuzoğlu, 194 Yozgat Kültür Takvimi
81- Yaşar Kalafat, türk Kültürlü Halklarda Tematik Halk İnançları, Ankara 2011 Berikan Yayınları s. 292
82- Salih Şahin, Kuzeydoğu Kültüründe Kars Manileri (Derleme Araştırma İnceleme), Ankara, 2009
83- Salih Şahin, Kuzeydoğu Kültüründe Kars Manileri (Derleme Araştırma İnceleme), Ankara, 2009
84- Salih Şahin, Kuzeydoğu Kültüründe Kars Manileri (Derleme Araştırma İnceleme), Ankara, 2009
85- Mehseti Rüstem Qızı İsmail, El Sözü-Yurd Yaddaşı, Bakı ELM 2010 s. 88
86- Salih Şahin, Kuzeydoğu Kültüründe Kars Manileri (Derleme Araştırma İnceleme), Ankara, 2009



- 260 -

Kültürümüzde Türkü Sempozyumu

 "Mehleden geçen oğlan  "Daştan gelen sudumu,
 Meni yar seçen oğlan  Daş tepeni yudumu,
 Başkasına sözüm var  Vede verip gelmeyen,
 Gelemem inan oğlan"87  Etibarın budu mu?"88

 "Sahanda buğday unu  "Bizim bağda alçalar
 Deminlidir deminli  Yetişende alçalar
 Anam sana kız vermez  İkrarında durmayan
 Yeminlidir yeminli"89  Dostsuz kalıp alçalar"90

 Yemin etmek, ant içmek, söz vermek, ikrarda bulunmak, ahdetmek, 
adakta, nezirde bulunmak Türk kültürlü halkların mutlak olanı şahit tutup sözlü 
akitte bulunma şekilleridir. Sözlü kültürümüzde bunların çok örneklerini görüle-
bilmektedir. Kurbanın ayrıca bir yeri vardır. Gelinin ayağına o eşikten girmeden 
kurban kesilir, nişanlılık dönemi kurban bayramına rastlar ise kız evine "Gelin 
Kurbanı" kesilir. Ayrıca doğum, teskere alma gibi vesilelerle de kurbanlar kesilir. 
Töre gereği olarak kesilen kurbanlar ile adak kurbanları çok kere aynı inancın 
bir parçası olmuşlardır. "Toy Koyunu" ise kurban kapsamına girmeyen şölen için 
kesilmiş koyundur.

 Kapı dalı bekleri   "Atlısın ağa yârim
 Yaprak gibi eserim  Sallan gir bağa yârim
 Deseler yarin gelir  Koçum yok kurban edem
 Goçu kurban ederim"91  Can kurban sana yârim

 "Qardaş deme qan olar,  "Kara kazan karası
 Qardaş mehriban olar.  Yarim Türkmen mayası
 Qardaş gezen yerlerde  Yarim kurban olsun
 Bacılar qurban olar"92  Yedi köyün kâhyası"93

 "Men aşığam bilesen  "Toy goynunu soydular
 Sevinesen gülesen  Atlılara goydular
 O güne gurban olam  Babam dedi yesinler
 Sen kapıdan giresen"94  Dayım dedi doydular"95

87- Salih Şahin, Kuzeydoğu Kültüründe Kars Manileri (Derleme Araştırma İnceleme), Ankara, 2009
88- Mehseti Rüstem Qızı İsmail, El Sözü-Yurd Yaddaşı, Bakı ELM 2010 s. 89
89- Salih Şahin, Kuzeydoğu Kültüründe Kars Manileri (Derleme Araştırma İnceleme), Ankara, 2009
90- Salih Şahin, Kuzeydoğu Kültüründe Kars Manileri (Derleme Araştırma İnceleme), Ankara, 2009
91- Salih Şahin, Kuzeydoğu Kültüründe Kars Manileri (Derleme Araştırma İnceleme), Ankara, 2009
92- Mehseti Rüstem Qızı İsmail, El Sözü-Yurd Yaddaşı, Bakı ELM 2010 s. 89
93- Ertuğrul Kapusuzoğlu, 194 Yozgat Kültür Takvimi
94- Salih Şahin, Kuzeydoğu Kültüründe Kars Manileri (Derleme Araştırma İnceleme), Ankara, 2009
95- Salih Şahin, Kuzeydoğu Kültüründe Kars Manileri (Derleme Araştırma İnceleme), Ankara, 2009
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 Gada almak, başına dönmek ile eş anlamda olup çok kere kurban olmak, 
ugrunda ölmek gelecek müsibetletleri üslenmek anlamında kullanılır.

 "Üç kurbanım var hocası
 Biri de senin odına
 Kada kadayı savarsa
 Süleyman savsın kadayı"96

 "Kadanı alayım karı
 Sağ taraftan kalktı yeri
 Azziye'ye varıncağız
 Künyesin okunmuş Veli"97

 "Kadanı alım Aşık Fatma
 Sen mi diktin terniğimi
 Hocası kırgın salmasın
 Mollahmet'in yerniğini"98

 Tabancanın patlaması toylarda zifaftan evvel başlar. Bize göre bu uygu-
lama tok ses çıkararak kara iyelerin kovulması inancı ile bağlantılı olabilir. Daha 
sonra çiftlerin özel gecelerindeki başarıları ve diğer bazı müjdeli haberler de 
silah atılarak duyurulur.

 "Dam üstünde bacalar
 Dibinde karıncalar
 Düğün dernek kurulsun
 Patlasın tabancalar"

 Türkülerde olduğu gibi manilerde de, çirkine, hakikatsize, vefasıza, kötü-
ye sitem ve yergi vardır. Bohça ile sandık çok kere eş anlamda kullanılır. Bunlar, 
çeyizin çok özel bölümünü teşkil ederler. Sandığın açılması ile kısmetin açılması 
eş anlamda kullanılır.

 "Çekin halay yürüsün
 Dağı duman bürüsün
 Çirkin gelin çeyizi
 Sandıklarda çürüsün"99

96- Ahmet Z. Özdemir, Öyküleriyle Ağıtlar, Kültür Bakanlığı, Ankara, 1994, s. 97
97- Ahmet Z. Özdemir, Öyküleriyle Ağıtlar, Kültür Bakanlığı, Ankara, 1994, s. 98
98- Ahmet Z. Özdemir, Öyküleriyle Ağıtlar, Kültür Bakanlığı, Ankara, 1994, s. 330
99- Ertuğrul Kapusuzoğlu, 194 Yozgat Kültür Takvimi
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 'Kıvrım kıvrım yolları  "Sandığım açılmadı
 Düzgün gider yolları  Çeyizim saçılmadı
 Kız çeyizin gidiyor  Kilitlenmiş kapılar
 Süpürsene yolları"100  Nasibim açılmadı"

 Ağ çalının dibinde  "Sandığım ay sandığım
 Cevize bak cevize  Sandığa dayandığım
 Sevdiğime toy olur  Hayif menim emeyim
 Çeyize bak çeyize"  Yad oğluna yandığım."101

 'Yanağında halın var  "Sandıx üste gezerim,
 eyizinde halın var  Sandığa gül bezerim,
 Elin dilin dolaştı   Ağır elin qızıyam
 Senin aşık halın var.  Qariblihde gezerim."102

 Gelin sandığının muradına eremeyen, karayazılı gelinlerin sonları ile ilgili 
boyutu da vardır. Ere değil de öteki aleme göçen gelinin sandığı zaman zaman 
annesi tarafından açılıp onun etrafında ağıt yakılıp ağlanılır. Gelin sandıklarının 
taşınmasından, karşılanmasından,içinde muhakkak bulunması gereken Kur'an-ı 
Kerim, ayna, elma ve makas gibi nesnelerin de konulmasına kadar usulleri var-
dır. Onların konulma sıraları ve keza özel anlamları vardır. Bunlar halk kültürün-
de belirlenmiş yerler tutan motifler oluşturmuşlardır. Yeşil sandık murat almış 
gelin sandığı olarak bilinir. Bursa'dan yapılmış bir tespitte bu teşhisi örnekleye-
biliyoruz.

 Ben Sar'otlu demircinin gızıyım,
 Alnınıza kara kara yazıyım
 Ben annemin bir tanecik kızıyım

   Ağla anam ağlamanın zamanı,
   Geçmez oldu bacamızın dumanı.

 Anam benim sandığımı açmasın
 Açıp açıp gözyaşını dökmesin,
 Açıp açıp beddua da etmesin. 

   Ağla anam ağlamanın zamanı,
   Geçmez oldu bacamızın dumanı.103

100- Müjgan Üçer, Fatma Peşken, Murat Türkyılmaz, Mâni Benim Ezberim Sivas Ve Çevresi Manileri Kitabevi, İstanbul, 
2009 s. 189
101- Mehseti Rüstem Qızı İsmail, El Sözü-Yurd Yaddaşı, Bakı ELM 2010 s. 89
102- Mehseti Rüstem Qızı İsmail, El Sözü-Yurd Yaddaşı, Bakı ELM 2010 s. 89
103- Mustafa Cemiloğlu, Bursa Dağ Köylerinde türkmen Kültürü, Bursa, 2002, s. 201
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 "Al elmanın dördünü  "Lâle der ayna güzel
 Sev yiğidin merdini  Bulut var ayna güzel
 Seversen bir yiğit sev  Oturmuş zülfün tarar
 Çekme kötü derdini"104  Elinde ayna güzel

 "Al elmanın üçünü  "İndim dere aşağı
 Yâr yüklemiş göçünü  Girdim ısırganlığa
 Güle güle gidiyor  Kumamım ceyizini
 Bildirmiyor suçumu"105  Bastım yeşil sandığa"106

 "Şu tepenin arkası  "Kır atı bilmiyor terki
 Sevdiğimin yaylası  Bacısına düştü korku
 Cebimdedir cebinde  Aldı doymaz beyaz atlı
 Nazlı yarin aynası"107   Bir sandıkta dokuz kürkü"108

 Halk kültüründe emmi çocuklarının karşılıklı hakları vardır. Erkek kardeşi 
olamayan gelin adayının gelinlik kuşağını emmioğlu da bağlayabilir. Keza er-
kek kardeşi olmayan kıza emmioğlu kayınlık yapabilir ona oğlan evi at ve silah 
getirmelidir. Emmi kızı ere verilecek ise ilkin emmioğlunun kanaati sorulur ve 
istemesi halinde onun elenmede emmioğlunun öncelik hakkı vardır. Amca baba 
yarısıdır.

 "Yolda buldum bir deynek
 "Evlekleri değirmi
 İnekleri yiğirmi
 Vardı isem ben vardım

 Emmim oğlu değil mi"109

 Pontulu benek benek
 Emmim oğlu dururken
 El benim neme gerek"110

104- Ertuğrul Kapusuzoğlu, 194 Yozgat Kültür Takvimi
105- Ertuğrul Kapusuzoğlu, 194 Yozgat Kültür Takvimi
106- Müjgan Üçer, Fatma Peşken, Murat Türkyılmaz, Mâni Benim Ezberim Sivas Ve Çevresi Manileri Kitabevi, İstanbul, 
2009 s. 113
107- Müjgan Üçer, Fatma Peşken, Murat Türkyılmaz, Mâni Benim Ezberim Sivas Ve Çevresi Manileri Kitabevi, İstanbul, 
2009 s. 192
108- Ahmet Z. Özdemir, Öyküleriyle Ağıtlar, Kültür Bakanlığı, Ankara, 1994, s. 160
109- Müjgan Üçer, Fatma Peşken, Murat Türkyılmaz, Mâni Benim Ezberim Sivas Ve Çevresi Manileri Kitabevi, İstanbul, 
2009 s. 211
110- Ertuğrul Kapusuzoğlu, 194 Yozgat Kültür Takvimi
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 "Emmim oğlu piyade  "Ağla kele Elif ağla
 Ömrü çok ziyade  Üstümüze olur ınak
 Emmim oğlu dururken  Eğer emmisi gelir ise
 Niye gidiyon yade"111  Alişi'im keser inek"112

 "Yemenimi yel attı  "Saçın uzun değil mi
 Emmimgile eletti  Soyun bizim değil mi
 Ben bir şey bilmez idim  Alırsam ben aldım
 Emmim kızı belletti"113  Emmim kızı değil mi?"114

 "Ağ tavuk uçtu getti  "Kayadan atın beni
 Qanadı düştü getti  Kumlara katın beni
 Köz olsun emi kızı  Emmim oğlu almazsa
 Emioğlu köçdü getti"115  Pazarda satın beni"116

 "Emmim oğlu sen misin  Emioğlu olasan,
 Beni beğenmez misin  Mene bir sarf alasan
 Beni eller sararsa  Hörem tökem dalına,
 Çatlayıp ölmez misin?"117 Baxasan şahlanasan"118

 "Penceresi cam cama  Emimoğlu biçinde,
 Elçi gönder amcama  Köyneyi ter içinde.
 Amcam beni vermezse  Gettim terin silmeye
 Turşu koysun fincana"119  Qaldım tikan içinde"120

 "Yaşa emimioğlu yaşa  "Deryanın gemisine
 İn atını bağla taşa  Tor attım birisine
 Ne Sivas'ta eğlenirsin  Heç bir gardaş balası
 Git öte olursun paşa"121  Galmasın emisine"122

111- Müjgan Üçer, Fatma Peşken, Murat Türkyılmaz, Mâni Benim Ezberim Sivas Ve Çevresi Manileri Kitabevi, İstanbul, 
2009 s. 211
112- Ahmet Z. Özdemir, Öyküleriyle Ağıtlar, Kültür Bakanlığı, Ankara, 1994, s. 160
113- Ertuğrul Kapusuzoğlu, 194 Yozgat Kültür Takvimi
114- Müjgan Üçer, Fatma Peşken, Murat Türkyılmaz, Mâni Benim Ezberim Sivas Ve Çevresi Manileri Kitabevi, İstanbul, 
2009 s. 211
115- Yaşar Kalafat, Türk Kültürlü Halklarda Orta Asya'dan Orta Doğu'ya İnanç Göçü, Berikan Yayınları, Ankara, 2011 s
116- Ertuğrul Kapusuzoğlu, 194 Yozgat Kültür Takvimi
117- Ertuğrul Kapusuzoğlu, 194 Yozgat Kültür Takvimi
118- Mehseti Rüstem Qızı İsmail, El Sözü-Yurd Yaddaşı, Bakı ELM 2010 s. 90
119- Ertuğrul Kapusuzoğlu, 194 Yozgat Kültür Takvimi
120- Mehseti Rüstem Qızı İsmail, El Sözü-Yurd Yaddaşı, Bakı ELM 2010 s. 90
121- Ahmet Z. Özdemir, Öyküleriyle Ağıtlar, Kültür Bakanlığı, Ankara, 1994, s. 160
122- Salih Şahin, Kuzeydoğu Kültüründe Kars Manileri (Derleme Araştırma İnceleme), Ankara, 2009
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 "Elek dalda asılsın  "Bergama'nın önü yazı
 Emmim kızı nasılsın  Yayılır ördeği kazı
 İkimizin nikahı   Tabur Azziye'ye gelmiş
 Bir kütüğe yazılsın"123  Yol gözlüyor emmimin kızı"124

 "Kopa kopa vardımı  "Elim yara emmim kızı
 Karamığa varmış yüzü  Çal belimin kuşağını
 Şu gelin yadırgı amma  Gayri geleceğim güman
 Şu gelin emmiyin kızı"125  Büyüt kardeş uşağını"126

 Halk kültüründe evde kalmış olmak yani kalık olmak pek itibar görmez. 
Bazı hallerde bu kimselere kadersizliğine atfen şefkat gösterilir, incitilmek iste-
nilmez. Ancak çok kere de dul kadında ve çocuksuz kadında olduğu gibi bilhas-
sa kırsal kesimde kalık kızda bir uğursuzluğun olduğuna inanılırdı.

 "Ayağında kundura
 Geliyor vura vura
 Kız gitsene kocaya
 Kocadın dura dura"127

 "Süpürürüm bacayı 
 Ben bulurum kocayı
 Evde kalan kalığa
 Ben vururum sopayı"128

 "Yemenim aldan iyi
 Buldun mu benden iyi
 Ben bir tane buldum ki
 Gölgesi senden iyi?"129

 Evliliklerde döneminde de Türk kültür coğrafyasının hiçbir kesiminde de-
ğişmeyen kural, temenni düzeyinde de olsa denkliğin aranmasıdır.

123- Salih Şahin, Kuzeydoğu Kültüründe Kars Manileri (Derleme Araştırma İnceleme), Ankara, 2009
124- Ahmet Z. Özdemir, Öyküleriyle Ağıtlar, Kültür Bakanlığı, Ankara, 1994, s. 95
125- Ahmet Z. Özdemir, Öyküleriyle Ağıtlar, Kültür Bakanlığı, Ankara, 1994, s. 162
126- Ahmet Z. Özdemir, Öyküleriyle Ağıtlar, Kültür Bakanlığı, Ankara, 1994, s. 108
127- Işıl Altun, Kocaeli Suadiye/Çepni Halk Kültürü, İstanbul, 2008 s. 81
128- Müjgan Üçer, Fatma Peşken, Murat Türkyılmaz, Mâni Benim Ezberim Sivas Ve Çevresi Manileri Kitabevi, İstanbul, 
2009 s. 197
129- Ertuğrul Kapusuzoğlu, 194 Yozgat Kültür Takvimi
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 "Karşıda koyun kuzu  "Sarı bayraklar m'ola
 Kıvıl kıvıl boynuzu  Sarsak duyarlar m'ola
 Paraya tamah etmen  İkimiz bir boyda
 Dengine verin kızı"130  Bize kıyarlar m'ola"131

 "Karşıda kara yonca  "Sev seni seveni
 Kararıp durma yonca  Dağda çoban olsa da
 El adamı kınıyor   Seme seni sevmeyeni
 Dengine varmayınca"132  Mısır2a sultan olsa da"133

 "Bahçede yeşil hıyâr  "Çay aşağı ördekler
 Boyu boyuma uyâr  Birbirini yedekler
 Sık geliyon seyrek gel  Köyde kız koymadılar
 El Osmanlı tez duyâr"134  Kır sakallı köpekler"135

    "Sakallının sarısı
    Güzel olur karısı
    Çöplükte bir it ölmüş
    Sakallıya darısı"136

 Askere, sılaya ve benzeri ayrılıklara uğrayarak ertelenen birleşmelere de 
türküler yakılır

 "Sarı kurdelem sarı
 Dağlara saldım yarı
 Dağlar kurbanın olum
 Tez gönder nazlı yari" 137

 "Dam başında arılar
 Vızıl vızıl vızılar
 Oğlan askere gitmiş
 Kızın gönlü sızılar"138  

130- Ertuğrul Kapusuzoğlu, 194 Yozgat Kültür Takvimi
131- Ertuğrul Kapusuzoğlu, 194 Yozgat Kültür Takvimi
132- Müjgan Üçer, Fatma Peşken, Murat Türkyılmaz, Mâni Benim Ezberim Sivas Ve Çevresi Manileri Kitabevi, İstanbul, 
2009 s. 107
133- Müjgan Üçer, Fatma Peşken, Murat Türkyılmaz, Mâni Benim Ezberim Sivas Ve Çevresi Manileri Kitabevi, İstanbul, 
2009 s. 109
134- Ertuğrul Kapusuzoğlu, 194 Yozgat Kültür Takvimi
135- Ertuğrul Kapusuzoğlu, 194 Yozgat Kültür Takvimi
136- Müjgan Üçer, Fatma Peşken, Murat Türkyılmaz, Mâni Benim Ezberim Sivas Ve Çevresi Manileri Kitabevi, İstanbul, 
2009 s. 193
137- Yaşar Kalafat, Türk Kültürlü Halklarda Tematik Halk İnançları, Ankara, 2011 Berikan Yayınları s. 284
138- Ertuğrul Kapusuzoğlu, 194 Yozgat Kültür Takvimi
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 "Uzun uzun kamışlar  "Askere gittin m'ola
 Ucunu boyamışlar  Yerine yettinm m'ola
 Benim nazlı yarimi  Sağ kolun yastık idi
 Askere yollamışlar."139   Yastıksız yatmaz ola"140

 'Gece çıktım dışarı  "İbrik burma burma
 Sayamam yıldızları  İçinde sarı hurma
 Hep gençler asker olmuş  Hayana gidersen tez gel
 Kim alacak kızları"141  Üç aydan fazla durma"142

    "Çaydan çaya geçerim
    Yeşil tesbih çekerim
    Sen orada ben burada
    Böyle hasret çekerim"143

 Türkü ve manilerde aynaya, tarağa, elmaya ve bu arada mendile simge 
olma görevi düşmüştür. Mendil gözyaşını buna bağlı olarak da çok kere ayrılığı 
simgeler

 "Yemenim yele yele
 Ben düştüm gurbet ele
 Yedi mendil çürüttüm
 Göz yaşı sile sile"144

 "Şu Yozgat'ın yolları
 İkiye ayrılır derler
 Mendil verme o yare
 Mendil ayrılık derler"145

 "Mendil serdim sicime
 Hele gâvur piçine
 Öptüm diye övünmüş
 O gidiyor gücüme"146

139- Işıl Altun, Kocaeli Suadiye/Çepni Halk Kültürü, İstanbul, 2008, s. 286
140- Müjgan Üçer, Fatma Peşken, Murat Türkyılmaz, Mâni Benim Ezberim Sivas Ve Çevresi Manileri Kitabevi, İstanbul, 
2009 s. 115
141- Müjgan Üçer, Fatma Peşken, Murat Türkyılmaz, Mâni Benim Ezberim Sivas Ve Çevresi Manileri Kitabevi, İstanbul, 
2009 s. 188
142- Yaşar Kalafat, Balkanlar'dan Uluğ Türkistan'a Türk Halk İnançları, VII, Berikan Yayınları, Ankara 2007 s. 175
143- Ertuğrul Kapusuzoğlu, 194 Yozgat Kültür Takvimi
144- Ertuğrul Kapusuzoğlu, 194 Yozgat Kültür Takvimi
145- Ertuğrul Kapusuzoğlu, 194 Yozgat Kültür Takvimi
146- Ertuğrul Kapusuzoğlu, 194 Yozgat Kültür Takvimi
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 Evliliklerde görülen rüyaların, alın yazısının, feleğin, kısmeti bağlı olma-
nın, kara yazının, cazının, talihin, büğünün ve benzerlerinin de etkili olduğunu 
gösteren örnekler vardır.

 "Bağların meyvesini  "Kara kara kazanlar
 Kızların en hasını  Kara yazı yazanlar
 O yâr benim olarak  Cennet yüzü görmesin
 Dün gördüm rüyasını"  Aramızı bozanlar"147

 "Galmadı ezan yerde  "Bu yazı yazı değil
 Gabrimi gezen yerde  Gönlüm irazı değil
 Gelemin sınsın felek  Bu yazıyı yazanın
 yazımı yazan yerde"148  Eli terazi değil"

 "Ne yaman estin felek  "Ay gedikten doğunca
 Yüreğin kestin felek  Çiçek yaprak olunca
 Ellere düğün bayram  Sen anlıma yazıldın
 Bana mı kastın felek"149  Ben anamdan doğunca"150

 "Felah felah eyledi,  "Ağlama yar ağlama
 Felek kelek eyledi  Elde ne var ağlama
 Girdi güllü bahçama  Kısmet bağlayan Allah
 Elek veleh eledi"151  bir gün açar ağlama"152

 Pelihin özü benim  "Hele bakın eloğluna
 Mangalda közü benim  İki elin sokmuş koynuna
 Varın söylen anama  Bu dünyada bir şey bilmem
 Talihsiz kızı benim"153  ahrete sarıl boynuma"154

 "Karanfil evlek evlek  "Gülü dolu halburda
 Dadandı kara leylek  Çok kerem var sabırda
 Yazı beaber geçirdik  Sabır eyle sevdiğim
 Kışın ayırdı felek"155  Kavuşuruz kabirde"156

147- Işıl Altun, Kocaeli Suadiye/Çepni Halk Kültürü, İstanbul, 2008, s. 286
148- Yaşar Kalafat-Necdet Yaşar Bayatlı, Türk Kültüründe Alkışlar-Kargışlar, s. 126
149- Müjgan Üçer, Fatma Peşken, Murat Türkyılmaz, Mâni Benim Ezberim Sivas Ve Çevresi Manileri Kitabevi, İstanbul, 
2009 s. 81
150- Ertuğrul Kapusuzoğlu, 194 Yozgat Kültür Takvimi
151- Mehseti Rüstem Qızı İsmail, El Sözü-Yurd Yaddaşı, Bakı ELM 2010 s. 87
152- Yaşar Kalafat, Türk Kültürlü Halklarda Hz. Hızır'dan Sultan Nevruz'a, Ankara, 2011, Berikan Yayınları, s. 152
153- Müjgan Üçer, Fatma Peşken, Murat Türkyılmaz, Mâni Benim Ezberim Sivas Ve Çevresi Manileri Kitabevi, İstanbul, 
2009 s. 287
154- Ahmet Z. Özdemir, Öyküleriyle Ağıtlar, Kültür Bakanlığı, Ankara, 1994, s. 157 
155- Ertuğrul Kapusuzoğlu, 194 Yozgat Kültür Takvimi
156- Müjgan Üçer, Fatma Peşken, Murat Türkyılmaz, Mâni Benim Ezberim Sivas Ve Çevresi Manileri Kitabevi, İstanbul, 
2009 s.
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 'Pınarın başı sarı   "Ben sarı saçım sarı
 Üstünde taşı sarı  Çal ucuna bir düğüm
 Mevla'm anlıma yazmış  Sigaramın içine
 Gözü göy saçı sarı"157  Sığar mıyım öldüğüm"158

 "Koyun kuzudan olur  O günüm olaydı,
 Ekmek bezinden olur  Zülfü düyün olaydı
 Şimdiye kavuşurduk  Senen keçirdiğim günlerin,
 Bu iş cazından olur."159  İndi biri olaydı"160

 "Ali'nin abası var   Bu Kars'ın faytonları
 Üstünden libası var  İpekli gaytanlarları
 Ali çok güzel ama  Goymur yarim gelmağa
 Bir cazı anası var"161  Mehlenin şeytanları"162

 Nazar, göz değmesi halk inançlarında önemli bir yer tutar. Canlı cansız 
nebatat ve hayvanatın yanı sıra daha ziyade insan atla ilgili inançlarda bu olgu 
gözlenir. Nazardan korunma ve kurtulma da doğal olarak türkülerimize yansı-
mıştır. Üzerlik yakmak, kurşun eritmek, mum akıtmak da nazardan koruyucu ve 
kurtarıcı olarak bilinirler.

 "Mavi boncuk bende yâr
 Beni koyup giden yâr
 Beni koyup gitmezdin
 Seni bir öğreten var"

 "Pınarın başı sarı
 Dilberin taşı sarı
 Ben nidem öyle yarı
 Gözü göy saçı sarı"

 "Camiye sardım halı
 Yarim ireyhan dalı
 Alem maşallah desin
 Kimin var böyle yari" 

157- Ertuğrul Kapusuzoğlu, 194 Yozgat Kültür Takvimi
158- Ertuğrul Kapusuzoğlu, 194 Yozgat Kültür Takvimi
159- Ertuğrul Kapusuzoğlu, 194 Yozgat Kültür Takvimi
160- Mehseti Rüstem Qızı İsmail, El Sözü-Yurd Yaddaşı, Bakı ELM 2010 s. 89
161- Ertuğrul Kapusuzoğlu, 194 Yozgat Kültür Takvimi
162- Salih Şahin, Kuzeydoğu Kültüründe Kars Manileri (Derleme Araştırma İnceleme), Ankara, 2009



- 270 -

Kültürümüzde Türkü Sempozyumu

 "Çayır üstünde halı  "Kavaklara gazel indi
 Yarim karanfil dalı  Yola bir güzel indi
 Maşallah diyin komşular  Bir öptüm bir dişledim
 Kimin var böyle yarı"  Dişime nazar indi"163

 "Mavi boncuk kollarda  "Kıra tozara geldi
 Yarim uzak yollarda  Yükü pazara geldi
 Tez gel kurban olduğum  Eller ne derse desin
 Gözüm kaldı yollarda"164  Balam nazara geldi"165

 "Çıkrığın urganıyım  "Tokat'ın mezarlığı
 Üstüyün yorganıyım  Top biter üzerliği
 Hangi yoldan gelirsen  Paşa oğlundan yoktur
 O yolun kurbanıyım"  Yarimin güzelliği"166

 Başına dönmek, başına dönen kimsenin, başına dönülene gelen hastalık 
türü her neviden musibete, onu tedavi etme adına talip olması anlamındadır.167

 Men aşığ dolan dağı
 Gel gezek dolan bağı
 Pervaneden öğrendim
 Başına dolanmağım"168

 "Sıradan da Koca Bucak
 Kanlı Asbap kucak kucak
 Kadan allım bibilerim
 Böyle m' olur batan ocak"169

 "Kadan allım Apti Emmi
 Sabahanan bir kuş öttü
 Emmiden düşman mı olur
 Yenice ocağım battı"170

163- Müjgan Üçer, Fatma Peşken, Murat Türkyılmaz, Mâni Benim Ezberim Sivas Ve Çevresi Manileri Kitabevi, İstanbul, 
2009 s. 206
164- Müjgan Üçer, Fatma Peşken, Murat Türkyılmaz, Mâni Benim Ezberim Sivas Ve Çevresi Manileri Kitabevi, İstanbul, 
2009 s. 111
165- Salih Şahin, Kuzeydoğu Kültüründe Kars Manileri (Derleme Araştırma İnceleme), Ankara, 2009
166- Müjgan Üçer, Fatma Peşken, Murat Türkyılmaz, Mâni Benim Ezberim Sivas Ve Çevresi Manileri Kitabevi, İstanbul, 
2009 s. 207
167- Yaşar Kalafat, "Diyarbakır ve Çevresi Örnekleri İle Halk İnançlarında Tavaf/Dönme" Osmanlı'dan Cumhuriyete Diyar-
bakır, editör Bahaeddin Yıldız-Kerstin Tomenendal, T.C. Diyarbakır Valiliği, Ankara 2008, s. 453-463
168- Salih Şahin, Kuzeydoğu Kültüründe Kars Manileri (Derleme Araştırma İnceleme), Ankara, 2009
169- Ahmet Z. Özdemir, Öyküleriyle Ağıtlar, Kültür Bakanlığı, Ankara, 1994, s. 189
170- Ahmet Z. Özdemir, Öyküleriyle Ağıtlar, Kültür Bakanlığı, Ankara, 1994, s. 239
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 Maşat'ta var odası  "Kadanı alıyım Melek
 Bana gelmedi kadası  Bir kız sana çok muyudu
 Oğlu yok da boz avşar'ım Başın darsa ise kızım
 Yalandan elin edesi"171   Tezzelerin yok muydu?"172

 Osman kurban oluyum  "İpek mendil dane dane
 Osman yakar odasını  Yudular koydular güne
 Vallahi sıtkınan diyom  Ana celal'ı vurdular
 Kızlar alsın kadasını"173  Başucunda döne döne"174

   "Karalar giymişsin yastadır başın
   Kudretten çekilmiş karadır kaşın
   Atan mı ölmüştür yoksa kardaşın
   Ahu gözlüm ne dönersin mezarı"

 Türkü ve onun bir parçası da olabilen manilerde insanoğlu; su, dağ, poy-
raz gibi cemadatla kuşlar, kurtlar gibi hayvanatla konuşturulurlar

 "Sular girmiş bir bende
 Dağları örtmüş perde
 Söyleyin kızlar bana
 Yâre giden yol nerde"175

 "Oy dağlar dağlar
 Başı dumanlı dağlar
 Göğsü çimenli dağlar
 Ben derdimi söylesen
 Yel durur bulut ağlar."176

 "Yâri yolladım yola
 Gözlerim dola dola
 Buluta çok yalvardım
 Yârime gölge ola"177

171- Ahmet Z. Özdemir, Öyküleriyle Ağıtlar, Kültür Bakanlığı, Ankara, 1994, s. 130
172- Ahmet Z. Özdemir, Öyküleriyle Ağıtlar, Kültür Bakanlığı, Ankara, 1994, s. 172
173- Ahmet Z. Özdemir, Öyküleriyle Ağıtlar, Kültür Bakanlığı, Ankara, 1994, s. 286
174- Ananim, Sivas Anunyayla Deli İlyas Beldesi, ????
175- Ertuğrul Kapusuzoğlu, 194 Yozgat Kültür Takvimi
176- Müjgan Üçer, Fatma Peşken, Murat Türkyılmaz, Mâni Benim Ezberim Sivas Ve Çevresi Manileri Kitabevi, İstanbul, 
2009 s. 17
177- Müjgan Üçer, Fatma Peşken, Murat Türkyılmaz, Mâni Benim Ezberim Sivas Ve Çevresi Manileri Kitabevi, İstanbul, 
2009 s. 80
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 "Ne zaman estin poyraz  "Tarlları su bastı
 Bağrımı ezdin poyraz  Sürüleri kurt bastı
 Ellere düğün bayram  Hani nerde köylüler
 Bana mı kastın poyraz"178 Gülleri bülbül bastı"179

 "Gün ardıça düştü mü  "Dam aşağı kurt izi
 Çift güvercin utçumu  Ağzında emlik kuzu
 Ardıç dalına kurban  Allah elimden ala
 Yar buradan geçtimi" 180  Yeni sevdiğim kızı"181

 "Adilem burada beni  "Deli koyun
 Koydun çukurda beni  Deli kurt deli koyun
 Sen bu ihmallığınla  Yârinden ayrılanın
 Kaptırdın kurda beni"182   Adını deli koyun"

 "Karşıda ulu dağlar  "Karyolaya sığmamış da
 Eteği sulu dağlar  Albay kolunu bağlamış
 Aldın yâri elimden  Bir kanlıoğlu öldü diye
 Kurt olup ulu dağlar."183  Kurtlar kuşlar hep ağlamış"184

 "Kaşların dibi beni  "Havlımızda çatal hayma
 Kurt oldu yedi beni  Hayması çifte direkli
 Bir kötüye sır verdim  Kayseride düşün görmüş
 Aleme dedi beni"   Ondan korkmuş kurt bilekli"185

    "Benim kardeşim dördüdü
    Biri birine ördüdüd
    Gümüşlü kefiye bağlar
    Bu kardeşim bozkududu"186

178- Ertuğrul Kapusuzoğlu, 194 Yozgat Kültür Takvimi
179- Müjgan Üçer, Fatma Peşken, Murat Türkyılmaz, Mâni Benim Ezberim Sivas Ve Çevresi Manileri Kitabevi, İstanbul, 
2009 s. 197
180- Müjgan Üçer, Fatma Peşken, Murat Türkyılmaz, Mâni Benim Ezberim Sivas Ve Çevresi Manileri Kitabevi, İstanbul, 
2009 s. 211
181- Müjgan Üçer, Fatma Peşken, Murat Türkyılmaz, Mâni Benim Ezberim Sivas Ve Çevresi Manileri Kitabevi, İstanbul, 
2009 s. 298
182- Müjgan Üçer, Fatma Peşken, Murat Türkyılmaz, Mâni Benim Ezberim Sivas Ve Çevresi Manileri Kitabevi, İstanbul, 
2009 s. 80
183- Müjgan Üçer, Fatma Peşken, Murat Türkyılmaz, Mâni Benim Ezberim Sivas Ve Çevresi Manileri Kitabevi, İstanbul, 
2009 s. 103
184- Ahmet Z. Özdemir, Öyküleriyle Ağıtlar, Kültür Bakanlığı, Ankara, 1994, s. 94
185- Ahmet Z. Özdemir, Öyküleriyle Ağıtlar, Kültür Bakanlığı, Ankara, 1994, s. 232
186- Ahmet Z. Özdemir, Öyküleriyle Ağıtlar, Kültür Bakanlığı, Ankara, 1994, s. 337
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 Halk inanmalarında murat üstü olmak, murat almak üzere olmak, mu-
radı gözünde kalmak, murat alacak çağda olmak gibi gelin ve damat adayları 
için özel anlam yüklenmiş tanımlamalar vardır. Gelinin ve damadın özellikle özel 
gecelerinde dualarının kabul olunacağına inanılır. Murat almak üzere iken ölen 
gençlere farklı açınır.

 "Guşlar Ganad üstedi,  "Sikke kakık, örk takılı
 Atma ganat üstedi  Bende koymadın akılı
 Elin gurusun felek  Mehmet cahil ben yerniğim
 Oğlan murat üstedi"187  Kesmedin gelin kekili"

 "Derman vardır her derde "Gül ağlar bülbül ağlar
 Hak hazırdır her yerde  Yine yeşersin dağlar
 Yalvaran seherlerde  Nazlı yârdan ayrıldım
 Muradına erer gülüm"188  Murat alacak çağlar"189

 "Kar yağar erir m'ola  "Sarı çitin bağları
 Gitti yâr gelir m'ola  Duman aldı dağları
 Murat verici Allah  Kalkmış nereye gidersin
 Muradım verir mi m'ola?"190 Geldi murat ayları"191

 Çift eşliği, kuma edinmeği ve dul eş almayı dile getiren türkü parçaları 
da üretilmiştir.

 "Hele görsen Halil oğlum "Yumurtanın sarısı
 Salın çuvala sardılar  Yere düştü yarısı
 Bir Kahrim var İsmail'e  Evvel binlik kız iken
 İkinci gelin verdiler"192  Oldum kuma karısı"193

187- Yaşar Kalafat-Necdet Yaşar Bayatlı, Türk Kültüründe Alkışlar-Kargışlar, s. 126
188- Yaşar Kalafat-Necdet Yaşar Bayatlı, Türk Kültüründe Alkışlar-Kargışlar, Ankara, 2011, Berikan Yayınları s. 23
189- Ertuğrul Kapusuzoğlu, 194 Yozgat Kültür Takvimi
190- Müjgan Üçer, Fatma Peşken, Murat Türkyılmaz, Mâni Benim Ezberim Sivas Ve Çevresi Manileri Kitabevi, İstanbul, 
2009 s. 82
191- Müjgan Üçer, Fatma Peşken, Murat Türkyılmaz, Mâni Benim Ezberim Sivas Ve Çevresi Manileri Kitabevi, İstanbul, 
2009 s. 189
192- Ahmet Z. Özdemir, Öyküleriyle Ağıtlar, Kültür Bakanlığı, Ankara, 1994, s. 339
193- Müjgan Üçer, Fatma Peşken, Murat Türkyılmaz, Mâni Benim Ezberim Sivas Ve Çevresi Manileri Kitabevi, İstanbul, 
2009 s. 193
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 "Sudaki mazılarım  "Bugün ayın onudur
 Kurusun yazılarım  Yüküm buğday unudur
 Üstüme kuma geliyor  Evliye gönül verme
 Çığrışın kuzularım"  Eve gider unutur"194

 "iki kapının eşiği   "Dama vardım dam değil
 Geldi kumanın keşiği  Penceresi yan değil
 Kuma keşiği vermezse  Yâr üstüne yâr sevmiş
 Sallarım ala beşiği"195  İnanacak söz değil"

 "Trenin tahtaları   "Kanatlı yanım değil
 Üstünün noktaları  Güzellik şansım değil
 Üstüme kuma gelmiş  Neyleyim ortak yâri
 İstanbul kahpeleri"  Yalınız benim değil"

 "Ay doğar aya gider  "Ben kemençe çalamam
 Elinde maya gider  Her gaydadan anlamam
 Ortaklı yâr sevenin  Bekârlar durur iken
 Emeği zaya gider"196  Evlilere varamam

    "Ekini biçe biçe
    Ağardı bileklerim
    Yar üstüne yar sevdim
    Ağardı yüreklerim"197

 Dul olmuş kimsenin toplumda itibar yitirdiğine inanılır. "Erkeğin dulu 
olmaz" denir. Eşini yitirmiş kadın az-çok anlayış görür, ancak eşinden ayrılmış 
kadın bilhassa kırsal kesimde oldukça aşağılanırdı. Geçmişte onda bir uğursuz-
luğun olduğuna inanılırdı.

 "Alma karının dulunu
 Peşina gelur kulini
 Sendan yer senden içar
 Kendina yığar pulini"198

194- Salih Şahin, Kuzeydoğu Kültüründe Kars Manileri (Derleme Araştırma İnceleme), Ankara, 2009
195- Müjgan Üçer, Fatma Peşken, Murat Türkyılmaz, Mâni Benim Ezberim Sivas Ve Çevresi Manileri Kitabevi, İstanbul, 
2009 s. 207
196- Ertuğrul Kapusuzoğlu, 194 Yozgat Kültür Takvimi
197- Müjgan Üçer, Fatma Peşken, Murat Türkyılmaz, Mâni Benim Ezberim Sivas Ve Çevresi Manileri Kitabevi, İstanbul, 
2009 s. 30
198- Kaynak kişi; Ülkü Ünal
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 Dul kadının toplumumuzun bir kesimindeki değerini en net anlatan bu 
tespit sözlü kültürün diğer örneklerine de yansımıştır.;

 "Havaya attım bir fişek
 Ya kari düşer ya eşek"199

 Anadolu'da Türk halk kültüründeki bu algılayış Azerbaycan Türk kültür 
coğrafyasında da farklı değildir.200

 "Amasya'nın elması  Alma alma alanıpdı
 Yuvarlaktır yarısı   Dalında sallanıpdı
 Kurban olsun oğluma  Menim sevdiğim oğlan
 Köyün yirmi dul karısı"201  Dul gıza bağlanıpdı

 Boş yayık gümüler mi  "Kekliğin şeker gider
 Dertsiz baş iniler mi  Tüğünü döker gider
 Dul kişiye varan kız  Dul garının peşesi
 Ağzı dolu güler mi"  Balalar döker gider"

 "Akşamın aşı değil  "Meni yaktı efkârı
 Tavuk üleşi değil  Bu köyde bir dul karı
 Dul kişiye varan kız  Kış olanda yol vermez
 Müslüman işi değil"202  Bizim elin bol karı"203

    "Ay geder ulduz geder,
    Mekke yolu düz geder,
    Qiyamet onda qopar,
    Dul kişiye qız gider."204

 İslamiyet halk kültündeki bu baskıyı kırmıştır. "Dul ve fakire yardım eden 
kimse, Allah yolunda cihad eden veya gündüzleri (nafile) oruç tutup geceleri 
(nafile) ibadetle geçiren kimse gibidir." Hadisi şerifi bu içeriktedir.

199- Kaynak kişi; Ülkü Ünal
200- Yaşar Kalafat, "türk Kültür Coğrafyasında 'Dul Karı Kültürü' VII. Lokman Hekim Tıp Tarihi ve Folklorunda Tıp 
Günleri (11-14 Mayıs 2011 Mersin)
201- Müjgan Üçer, Fatma Peşken, Murat Türkyılmaz, Mâni Benim Ezberim Sivas Ve Çevresi Manileri Kitabevi, İstanbul, 
2009 s. 193
202- Müjgan Üçer, Fatma Peşken, Murat Türkyılmaz, Mâni Benim Ezberim Sivas Ve Çevresi Manileri Kitabevi, İstanbul, 
2009 s. 253
203- Salih Şahin, Kuzeydoğu Kültüründe Kars Manileri (Derleme Araştırma İnceleme), Ankara, 2009
204- Mehseti Rüstem Qızı İsmail, El Sözü-Yurd Yaddaşı, Bakı ELM 2010 s. 91
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 Dul kadınların toplumda cazibelerinin olmayışları etkileyen faktörlerden 
birisi deyeni izdivaçları söz konusu olunca bakir olmayışlarıdır.

 "Kara tavuk tepeli
 Kulakları küpeli
 Kız ben seni alırım
 Kız olduğun şüpheli"205

 Çocuk vadi, erkek çocuk vadi gibi konular da manilerde dile getirilmiş-
tir. Halk anlayışında çocuk evliliğin meyvesi, erkek çocuk ocağın devamlılığının 
sağlayıcısıdır. Erkek çocuk bazen malın mülkün verasetten korunması ve bazen 
de intikam almak için istenir. Aile fertlerinin artışı, bazen aile büyüklerinden ve 
bazen de komutanlardan ar edildiği için kodlanarak saklanılır.

 "Karanfilim ek beni  "Çağırın Molla Ahmet gelsin
 Has bahçeye dik beni  Şu derdime derman olsun
 Eğer meyve vermezsem  Usanmadım evlatsızlıktan
 Kazma al da sök beni"206  Efendi'sin bana versin"

 "Ağ konakta yüksek yapı  Bir incecik yol gidiyor
 Eser poyraz, döğer tipi  Evlatsızım yolu gibi
 Ya neyleyim ıssız kaldı  Teri burcu burcu kokar
 Çifte oda, çatal kapı"207  Has bahçenin gülü gibi"

 "Kayada mı kaldı baban  "Ben ne tuttum ne yaptım
 Kırıldı mı senin oban  Bal yaladım, zehir yuttum
 Altı kardeş büyüyoruk  Evlatsızlığın yüzünden
 Hayıfını alırık babam"208   Yeğenimi evlat ettim"

 "Şuradan biryol gidiyor  "Yüce konak yüce konak
 Evlatsızın yolu imiş  "Tütün çıkar direk direk
 Mirascıya mal kazanmış  Allah bir evlatcık verse
 Benim oğlum deliymiş"209 Kurbanımız kısır inek"210

205- Müjgan Üçer, Fatma Peşken, Murat Türkyılmaz, Mâni Benim Ezberim Sivas Ve Çevresi Manileri Kitabevi, İstanbul, 
2009 s. 208
206- Ertuğrul Kapusuzoğlu, 194 Yozgat Kültür Takvimi
207- Ahmet Z. Özdemir, Öyküleriyle Ağıtlar, Kültür Bakanlığı, Ankara, 1994, s. 121
208- a.g.e.s. 153
209- Ahmet Z. Özdemir, Öyküleriyle Ağıtlar, Kültür Bakanlığı, Ankara, 1994, s. 121
210- Ahmet Z. Özdemir, Öyküleriyle Ağıtlar, Kültür Bakanlığı, Ankara, 1994, s. 114-115
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 Şaşık Ağ Gelin'im şaşık
 Şaşak da Şefre'ye düşük
 Günü yakın zala Dezze
 Ağ elleri sallar beşik"211

 "A mektup var da gel
 Haberini al da gel
 Bir idik iki olduk
 Üç olduk mu sor da gel"212

 Çocukların isimleri çok kere onlar dünyaya gelmeden belirlenir ve cinsi-
yetlerine göre onlara dinî isimler seçilir.213 Çok kere göbek adı İslam edebiyatın-
dan seçilir. Ad verilmesinden sonra artık beşik dönemine geçilmiştir.

 "Şu derenin odunua  "Ağ konağım parlar iken
 Yakan bilir tadını  Çaldırımı tutum uca
 Kız doğuran analar  Senden oğlan istemiyom
 Fatma koysun adını"214  Muhtaç eyledin bir kıza"215

 "Ağ konakta çatal pece  Alma attım yuvarlandı
 Sormazlar ki halin nice  Getdi beşiğe dayandı
 Gönlüm bir oğlan istiyor  Beşikte bebek uyandı
 Gözü kara perçemlice"216  Gafil yarim uyanmadı"

    "Kız sarhoş ana sorhoş
    Beşikte bala sarhoş
    Tutaydım yar elinden
    Gireydim bağa sarhoş"

 Aşerme bağlantılı maniler de vardır. Hamilelik döneminde Aşeren anne 
adayının göreceği canlıya, onun özelliklerine göre dünyaya gelecek bebeğin de 
o canlıya benzeyeceğine inanılır. Mesela üst dudağı yırtık çocuklar için "annesi 
hamile iken, aşerme döneminde tavşan görmüş" denir.

211- Ahmet Z. Özdemir, Öyküleriyle Ağıtlar, Kültür Bakanlığı, Ankara, 1994, s. 166
212- Müjgan Üçer, Fatma Peşken, Murat Türkyılmaz, Mâni Benim Ezberim Sivas Ve Çevresi Manileri Kitabevi, İstanbul, 
2009 s. 249
213- Yaşar Kalafat "Dedem Korkut Kültür Ellerinde Adlanma" Prof Dr. Ahmet Bican Ercilasun Armağanı, Ağ Çağ
214- Yaşar Kalafat, Türk Kültürlü Halklarda Tematik Halk İnançları, Ankara, 2011 Berikan Yayınları s. 152
215- Ahmet Z. Özdemir, Öyküleriyle Ağıtlar, Kültür Bakanlığı, Ankara, 1994, s. 114
216- Ahmet Z. Özdemir, Öyküleriyle Ağıtlar, Kültür Bakanlığı, Ankara, 1994, s. 115
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 "Döşeğim çırık oldu
 Kap aldım kırık oldu
 Kapıya tavşan geldi
 Doğduğum mırıkoldu"217

 Hal, nişan, ben muhakkak aşerme bağlantılı olmayabilir. Bu durumu dile 
getiren türküler de vardır.218

 "Gel benim allı yârim
 Gerdanı hallı yârim
 Güzellerin sultanı
 Amber kâküllü yârim"219

 "Qara at nalı neyner,
 Qara qız xalı neyner.
 Yarı gözel olan qız,
 Dövleti malı neyner."220 

 "Enteresi dizinde
 Bir beni var yüzünde
 Kardeş kurbanın olam
 Gönlün kimin kızında"221

 Berdel ve benzeri uygulamalardan hareketle yapılan evliliklerde çok kere 
yaşça büyük olan gelin çok küçük olan kaynı ile evlenmek durumunda kalabilir 
ve bu haller de manilere yansırlar.

 "Köprünün altı tarla
 Parla fadime'm parla
 Mehmet oğlan küçücük
 Beşiğe koy da salla"222

 Evlenme yöntemlerinden birisi de kaçarak evlenmedir. Anlaşarak kaçma 
fazla yadırganmaz da kızın erkeğe kaçması pek doğal bulunmaz. Kaçırarak ev-
lenme yöntemi bazen kan davalarına yol açabilir.

217- Yaşar Kalafat, Türk Kültürlü Halklarda Tematik Halk İnançları, Ankara, 2011 Berikan Yayınları s. 151
218- Yaşar Kalafat, "Aşiretlerimizde Hal/Hâl/Ben/Dövme/Damga/Dak/Veşm ile ilgili İnançlar" www.yasarkalafat.info
219- Müjgan Üçer, Fatma Peşken, Murat Türkyılmaz, Mâni Benim Ezberim Sivas Ve Çevresi Manileri Kitabevi, İstanbul, 
2009 s. 91
220- Mehseti Rüstem Qızı İsmail, El Sözü-Yurd Yaddaşı, Bakı ELM 2010 s. 91
221- Müjgan Üçer, Fatma Peşken, Murat Türkyılmaz, Mâni Benim Ezberim Sivas Ve Çevresi Manileri Kitabevi, İstanbul, 
2009 s. 110
222- Ertuğrul Kapusuzoğlu, 194 Yozgat Kültür Takvimi
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 "Oy karaağaç fidanı  "Meni yada salsana
 Buduyorlar mı seni  Bu gönlümü alsana
 Kaç da gel bana yârim  Anam meni verecek
 Tutuyorlar mı seni"223  Gece alıp kaçsana"224

 "kabaklar çiçek açtı  "Yan bahırsan bacadan
 Benim kız kocaya kaçtı  Köyneğin alacadan
 Kaçtığında değilim  Sana gaçaram oğlan
 Oros.uya yol açtı"225  İstersen bu geceden"226

 "Attan iniyor attan  "Uzun boylu goç oğlan
 Kilimim yedi kattan  Gel kapıdan geç oğlan
 Kız seni alır kaçarım  Babam sana gız vermez
 Korkarım hükümetten  Meni apar gaç oğlan"227

 "Kiraz çiçek açıyor  "Ay oğlan arxıynan gel,
 Aykırı dal üstüne  Çimennen gel çarxıynan gel
 Alıp kaçarım seni  Nişanını qaçırıplar,
 Kollarımın üstüne"228  Danışma xalcaynan gel"229

 "Cıgaranı iç oğlan  "Yüceyurt Çavuşbaşı
 Gel bacadan geç oğlan  Kızların çatı kaşı
 Eğer anam vermese  Oradan kız sevilmez
 Meni götür kaç oğlan"230  Kan kokar çenebaşı"231

 Nahcıvan'an alınmış bir türküde;

 Araxçına qızıl qoy, haxışta,
 Dövresinde düzdür qoy haxışta
 Meni sene vermezler haxışta
 Get atını hazır qoy haxışta

223- Işıl Altun, Kocaeli Suadiye/Çepni Halk Kültürü, İstanbul, 2008, s. 282
224- Salih Şahin, Kuzeydoğu Kültüründe Kars Manileri (Derleme Araştırma İnceleme), Ankara, 2009
225- Müjgan Üçer, Fatma Peşken, Murat Türkyılmaz, Mâni Benim Ezberim Sivas Ve Çevresi Manileri Kitabevi, İstanbul, 
2009 s. 91
226- Salih Şahin, Kuzeydoğu Kültüründe Kars Manileri (Derleme Araştırma İnceleme), Ankara, 2009
227- Salih Şahin, Kuzeydoğu Kültüründe Kars Manileri (Derleme Araştırma İnceleme), Ankara, 2009
228- Işıl Altun, Kocaeli Suadiye/Çepni Halk Kültürü, İstanbul, 2008, s. 282
229- Mehseti Rüstem Qızı İsmail, El Sözü-Yurd Yaddaşı, Bakı ELM 2010 s. 88
230- Salih Şahin, Kuzeydoğu Kültüründe Kars Manileri (Derleme Araştırma İnceleme), Ankara, 2009
231- Müjgan Üçer, Fatma Peşken, Murat Türkyılmaz, Mâni Benim Ezberim Sivas Ve Çevresi Manileri Kitabevi, İstanbul, 
2009 s. 193
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 Armut ağacı haça haxışta
 Elim dolaştı saça haxışta
 İgit ona demişem haxışta
 Sevdiğin ala qaça haxışta232

 "Karşıdan eşşek gelir
 Kulağı gevşek gelir
 Kendi kaçan kızlara
 Yamalı döşşek gelir."233

 "Yazıları gezelim
 Bu sevdayı nidelim
 Baban almıyom demiş,
 Tut elimden gidelim"234

 Bazı hallerde de anneler dert ortağı olmanın yanı sıra çiftlerin buluşma-
larına muhalefet de ederler. Kaçacak kızların sırını anneleri büyük ölçüde bilirler.

 "Çay aşağı kurt izi  "Şu dağların dumanı
 Annen görmesin bizi  Tepesinde tütüyo
 Eğer annen görürse  Söyle Dürzi babana
 Ayırır ikimizi"235   Gücü bana yetiyo"236

 "Ağ koyun meler geler  "Oğlan adın İrecep
 Dağları deler geler  Bugünü buldun gelecek
 Anasız kuzuların   Ne sabırsız oğlansın
 Başına neler gelir"237  Bekle babam gidecek"238

 "Ali'm gel vara söyle  "Çepere çeper doldu gel
 Dön de duvara söyle  Çepere guşlar gondu gel
 Anam babam vermezse  Dolağsız gezen oğlan,
 Var git dayıma söyle"239  Dolağ tamam oldu gel"240

232- Mehseti İsmail, Nahcıvan Toylarında Xına Yaxma Merasimi ve Xına1, Xeberler, Nahçıcan 2011, C.7, No. 1 s. 233-239
233- Ertuğrul Kapusuzoğlu, 194 Yozgat Kültür Takvimi
234- Ertuğrul Kapusuzoğlu, 194 Yozgat Kültür Takvimi
235- Ertuğrul Kapusuzoğlu, 194 Yozgat Kültür Takvimi
236- Ertuğrul Kapusuzoğlu, 194 Yozgat Kültür Takvimi
237- Azerbaycan Folkloru Antolgiyası Nahcıvan Folkloru II, Nahçıvan 2011, s. 250
238- Ertuğrul Kapusuzoğlu, 194 Yozgat Kültür Takvimi
239- Ertuğrul Kapusuzoğlu, 194 Yozgat Kültür Takvimi
240- Yaşar Kalafat, Türk Kültürlü Halklarda Hz. Hızır'dan Sultan Nevruz'a, Ankara, 2011, berikan Yay. S. Ankara 2011 s
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 "Dağlar Dağladı beni
 Gören ağladı beni
 Keratanın evladı
 İpsiz bağladı beni"241

 Ölüm de bütün dönemleri ile manilere yansımıştır. Ölümün rengi kara, 
hastalığın rengi ise sarıdır. Yas bayramı kara bayram, mezarlık kara yer'dir. Ölüm 
yer yemesi olarak tanımlanır. Al-yeşil çıkarılması yas alametidir. Baykuş ölümün 
simgesi olan hayvandır. Ölümün seslendirilerek duyurulması sala ile olur. Tabut, 
cansız attır. Ölümün sıralı olması istenir. Gençlerdense yaşlılara ölüm yakıştırılır. 
Ailenin tek evladının ve murat almak üzere olanların ölmesi daha acılı bulunur. 
Gurbette ve garip iken meydana gelen ölümler de keza daha acılı bulunurlar.

 "Men aşığ ara gelsin   "Azizim ara gel
 Tellerin tara gelsin   gene aktar gene gel
 Sensiz bayram eylesem   Toy günüme gelmedin
 Bayramım gara gelsin   İndi geyin gara gel"242

 "Astra astra ağlaram,   "Kayada kuş oturur
 Oğlan üste ağlaram.   Kuş kuşa yem götürür
 Tökerem dertlerimi,   Bıldırki beyliğime
 Toyda yasda ağlaram.243   Buyıl baykuş oturur"244 

 "Hey kardeşler yanak yanak ağlayak "Sarı rengi severdi
 Ülkemiz sultanı elden gidiyor  Sarı gömlek giyerdi
 Al yeşil döküp kara bağlayak  Sarışınla evlendi
 Al-Osman'ın şanı elden gidiyor - Fakir" Sarı renkten geberdi"245

 "Garalar var ağlar var   "Çorabını ördüğüm
 Ağ sinemde dağlar var   Ayda bir yol gördüğüm
 Qoy güle göynü şadlar   Sana hasta dediler
 Biz gülmeli çağlar var"246   Nasıl oldun öldüğüm"247

241- Işıl Altun, Kocaeli Suadiye/Çepni Halk Kültürü, İstanbul, 2008, s. 82
242- Yaşar Kalafat, Türk Kültürlü Halklarda Tematik Halk İnançları, Ankara, 2011 Berikan Yayınları s. 293
243- Mehseti Rüstem Qızı İsmail, El Sözü-Yurd Yaddaşı, Bakı ELM 2010 s. 85
244- Salih Şahin, Kuzeydoğu Kültüründe Kars Manileri (Derleme Araştırma İnceleme), Ankara, 2009
245- Müjgan Üçer, Fatma Peşken, Murat Türkyılmaz, Mâni Benim Ezberim Sivas Ve Çevresi Manileri Kitabevi, İstanbul, 
2009 s. 206
246- Yasaş Kalafat, Türk Kültürlü Halklarda Orta Asya'dan Orta Doğu'ya İnanç Göçü, Berikan Yayaınları, Ankara, 2011, 
s. 196
247- Ertuğrul Kapusuzoğlu, 194 Yozgat Kültür Takvimi
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 "Minareden sala sesi
 Okunuyor dertli dertli
 Bitmiş birinin nefesi
 Ağlaşırlar dertli dertli"248

 "Sabah oldu kalk da gel
 Kara yerden çık da gel
 Ağ giyinmiş gelinsin
 Kına verim yak da gel"249

 Mavi/GöyTürk kültürlü halklarda yasın rengidir.

 Men aşığam göy dağlar
 Göy bahçalar göy dağlar
 Kimin azizi öler
 Yeşil açar göy bağlar.250 

 "Alaca işlik kırmalı
 Mavi şalvarı sırmalı
 Koğuşta kefen biçilir
 Dayanıp nasıl durmalı"251 

 "Mavi şalvar ışıl ışıl
 Kaçma ayağın dolaşır
 Çar eyleme ağa babam
 Hüseyin oğlun ulaşır."252

 Ah-göy geydirme
 Arpa çörek idirme
 Ağızla kaptırma/Nazardeğdirme
 Toymakla tepirme
 Sağ elin sarı yağda/Sadeyağ, tereyağı, bolsun
 Sol elin souk/soğuk unda bolsun, der. 253 

248- Ali Rıza güney, Mucur Tarihçesi Gelenekleri ve Halk Şairleri, Ankara, 1997, Ocak Yayınları, S. 148
249- Yaşar Kalafat, Türk Kültürlü Halklarda Ölüm, Ankara, 2011, Berikan Yayınları, s. 196
250- Mehseti Rüstem Qızı İsmail, El Sözü-Yurd Yaddaşı, Bakı ELM 2010 s. 85
251- Ahmet Z. Özdemir, Öyküleriyle Ağıtlar, Kültür Bakanlığı, Ankara, 1994, s. 95
252- Ahmet Z. Özdemir, Öyküleriyle Ağıtlar, Kültür Bakanlığı, Ankara, 1994, s. 160
253- İ. Aka, a.g.e.
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 "Gökte yıldız sayılmaz  "Sarı mintanın kolu
 Çiğ yumurta soyulmaz  İçi liralar dolo
 Şurda bir güzel yatar  Benim sevdiğim oğlan
 Ben gitmeden ayılmaz"254 Annesinin bir oğlu"255

 "Gelin ki neler olmuş  "Bağbansızın bağını
 Taş bağrım deler olmuş  Yel atar yaprağını
 Yavrusunu yer yemiş  Garip yerde ölenin
 Anası melerolmuş"256  Kim atar toprağını"257

 "Yağmur yağar deneler  "Sesim sesine gider
 Başıma geldi neler  Döner tersine gider
 Ölürsem ben öleyim  Orda bir garip ölmüş
 Ölmesin bir taneler"258  Kuşlar yasına gider"259

 "Havaların bulutu  "Dam altında mor kuzu
 Heybelerin kilidi   Kulakları kırmızı
 Benim sevdiğim oğlan  Şurda bir garip ölmüş
 Bir ocağın umudu"260   Ne oğlu var ne kızı"261

 Ölüm haberleri çeşitli şekilde duyurulurlar. Bunlardan en yaygını sela 
yoluyle yapılan duyuru şeklidir. Bu sala Su Salası olarak bilinir. Salalar adeta 
ölümün okuntusudurlar. Bazı hayvanların da ölüm habercisi olduklarına dair 
inançlar vardır.

 "Güvercinler konar burca
 Ziya'mı komuşlar uca
 Su selası verdi m'ola
 Ziya Bey'i yuyan hoca"262 

 "Eşim sehilin cereni
 Toplanır gelir yareni
 Baykuş muyum ben obalar
 Beklerim ıssız öreni"263

254- Ertuğrul Kapusuzoğlu, 194 Yozgat Kültür Takvimi
255- Işıl Altun, Kocaeli Suadiye/Çepni Halk Kültürü, İstanbul, 2008, s. 288
256- Yaşar Kalafat, Türk Kültürlü Halklarda Ölüm, Ankara, 2011, Berikan Yayınları, s. 197
257- Yaşar Kalafat, Türk Kültürlü Halklarda Ölüm, Ankara, 2011, Berikan Yayınları, s. 197
258- Yaşar Kalafat, Türk Kültürlü Halklarda Ölüm, Ankara, 2011, Berikan Yayınları, s. 190
259- Yaşar Kalafat, Türk Kültürlü Halklarda Ölüm, Ankara, 2011, Berikan Yayınları, s. 185
260- Yaşar Kalafat, Türk Kültürlü Halklarda Tematik Halk İnançları, Ankara, 2011 Berikan Yayınları s. 134
261- Müjgan Üçer, Fatma Peşken, Murat Türkyılmaz, Mâni Benim Ezberim Sivas Ve Çevresi Manileri Kitabevi, İstanbul, 
2009 s. 197
262- Ahmet Z. Özdemir, Öyküleriyle Ağıtlar, Kültür Bakanlığı, Ankara, 1994, s.
263- Ahmet Z. Özdemir, Öyküleriyle Ağıtlar, Kültür Bakanlığı, Ankara, 1994, s. 238
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 Ağıtla ağlamak, yasa ağıtcı çağırmak, ağlarken sine dövmek, saç yon-
mak itibarlı ağlama şeklidir. Bunlar yapıldığı nispette acının büyüklüğü anla-
tılmış olunur. Bununla beraber abartılı ağlama, saç yonma, sine dövme, yüz 
yırtma, başa toprak serpme İslam'da uygun bulunmamıştır. "Gözü açık gitme" 
tabiri ölen kimsenin sılada beklediği bir kimsenin olduğu anlamına gelir. Bekle-
nen yakını geldiği zaman gözü kapanır veya kapatılır, bağlanır. Garip kimsenin 
bekleyeceği kimsesi olmadı için onun ölümünde bu uygulama pek yapılmaz. 
Ölüm mukatterdir, onun önüne geçilemez canı veren alır zamanını ve şeklini o 
belirler.

 "Qaribi ağlamazlar   "Kapımızın uğru dölek
 Saç çekip ağlamazlar   Yağmur yağar olur gölek
 Garip can veren vaxtı,   Ağlaması iyi değil
 Gözünü bağlamazlar."264   Hocalar vermiyor yolak"265

 "Eğriştiğim kab' ardıçlar   "İnce çektim süyümü
 Don yuduğum yastı taşlar  O kız bilir huyumu
 Toza Toprağa karışmış   Teneşre çıkınca
 Tımar ettiğim saçlar"266   Yarim döksün suyumu"267

 "Bir at bindim başı yox   "Şu Maşat'ın salağı
 Bix çay ketçim daşı yox.   Hüğ tutardık döleğine
 Burada bir qarip ölüb,   Beş çeşitli baş bağlardık
 Yanında yoldaşı yoh"268   Şu Avşar'ın meleğine"

 "Anam yok ki yaş döke,   "Ben al yeşil giymedim
 Bacım yok ki saçından saç söke  Muradıma ermedim
 Kardaşım yok ki mezarıma taş dike Git azrail git de gel
 Halı yaman olur sılada garibin"269 Gençliğime doymadım"270

 "Biten aşka ağıt yakarsın ince  "Şirvanın yasti yoli,
 Çekilmez acılar içen sinince  Su geldi bastı yoli.
 Figanın göklere dek yükselince  İstirdin seni görem,
 Derde düşen insan saçını yolar"271 Ezrail kesti yoli."272

264- Mehseti Rüstem Qızı İsmail, El Sözü-Yurd Yaddaşı, Bakı ELM 2010 s. 88
265- Ahmet Z. Özdemir, Öyküleriyle Ağıtlar, Kültür Bakanlığı, Ankara, 1994, s. 162
266- Ahmet Z. Özdemir, Öyküleriyle Ağıtlar, Kültür Bakanlığı, Ankara, 1994, s. 158
267- Ertuğrul Kapusuzoğlu, 194 Yozgat Kültür Takvimi
268- Mehseti Rüstem Qızı İsmail, El Sözü-Yurd Yaddaşı, Bakı ELM 2010 s. 88
269- Yaşar Kalafat, Türk Kültürlü Halklarda Ölüm, Ankara, 2011, Berikan Yayınları, s. 192
270- Müjgan Üçer, Fatma Peşken, Murat Türkyılmaz, Mâni Benim Ezberim Sivas Ve Çevresi Manileri Kitabevi, İstanbul, 
2009 s. 27
271- Sait Küçük, Kağızmanlı Halk Şairi, Serhatlı Lemin, Ankara, 2011, berikan Yayınları, s. 57
272- Mehseti Rüstem Qızı İsmail, El Sözü-Yurd Yaddaşı, Bakı ELM 2010 s. 87
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 "Gebristanlıq gil olaydı,   "Gülü topladım deste
 Açaydın yox olaydı.   Yâr yeterli sen iste
 Ecel seni vuranda,   Kavuşmadan ölürsem
 Qolları kül olaydı"273   Mezarımı sen süsle"274

 "Teneşire konsun Duran   "Ağacın başı benim
 Döne döne yunsun duran  Toprağın taşı benim
 Cansız ata binsin Duran   Vatana kim ağlarsa
 Kimin var ki kim ağlasın" 275  Gözünün yaşı benim"

    "Dokuz tane el kızı aldım
    Sevgilisi Dudu hatun
    Para ile vermezler ki
    Canın alayım satın"276

 Saç yolmak yaslarda görülen bir üzüntü alameti iken aynı zamanda bir 
büyü vasıtasıdır da. Saç etrafında bir kült oluşmuştur.

 "Sarıkamış al kan oldu
 Zalim Urus murat aldı
 Kimsesiz dul kız-gelinler
 Kara geyip saç baş yoldu"

 "Kızlar gelin çaydan geçeh
 Çay bulanıh hardan geçeh
 Anam duyuf saçın yolar
 Yardan mı bağdan mı keçeh"

 "Anam yok ki yaş döke,
 Bacım yok ki saçından saç söke
 Kardaşım yok ki mezarıma taş dike
 Halı yaman olur sılada garibin"277

273- Mehseti Rüstem Qızı İsmail, El Sözü-Yurd Yaddaşı, Bakı ELM 2010 s. 88
274- Ertuğrul Kapusuzoğlu, 194 Yozgat Kültür Takvimi
275- Yaşar Kalafat, Türk Kültürlü Halklarda Ölüm, Ankara, 2011, Berikan Yayınları, s. 155
276- Ahmet Z. Özdemir, Öyküleriyle Ağıtlar, Kültür Bakanlığı, Ankara, 1994, s. 118
277- Yaşar Kalafat, Türk Kültürlü Halklarda Ölüm, Ankara, 2011, Berikan Yayınları, s. 192
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 "Sarı saçın büküm yar
 Derdim kime döküm yar
 Saçlarından bir tel ver
 Kefenimi dikim yar"278

 "Deniz dibi tekneli
 Güle reyhan ekmeli
 Bir yiğidin kahrını
 Ölenece çeklemi"279

 SONUÇ:
 Bildirimizde; evlenme isteğini, düğün duyurusunu, kargış ve alkışları, 
eşlerin sorgulanmasını, dile düşmeği, yakınmaları, evlilikte denkliği ve ön-
celikleri, başlığı, evde kalmışlığı, doğurganlığı, çift eşliliği sılada ölümü, yas 
ve defin uygulamalarını anlatan türkülere yer vermeğe çalıştık. Türkiye'nin 
Karadeniz, Kuzeybatı Anadolu ve iç Anadolu bölgelerinden örneklemeleri 
Azerbaycan örnekleri ile karşılaştırdık.

 Örneklemelerimiz şekil ve yapı bakımından değil tema bakımından ol-
muştur. Halk yaratıcılığı ile tam bağdaşmayan, mani karakterini zorlayabilen, 
bölgelere göre adaptasyona uğratılmış olan örneklerden imkân nispetinde 
kaçınmaya çalıştık. ifade yazım kuralarına yeterince uymayan örnekleri alır-
ken de imkan nispetinde aslına sadık kaldık.

 Türkülerin düşünce altyapısında inanç aramaya çalıştık. Örneklemele-
rimiz çoğunlukla mani türünden seçilince doğal olarak hikâyesiz yansıtıldı-
lar. Türkülerin içeriğini oluşturan duygu, düşünce ve ezgi bütünlüğüne halk 
inanmalarını da katmaya çalıştık. Bazı temalardan örneklemeleri fazla vere-
rek, bu vesileyle aynı içerikli yeni çalışmalara kapı aramayı amaçladık.

 "Tavandaki fareler
 Tıngır mıngır ettiler
 Daha da yazacaktım
 Kalemimi yediler"280 

278- Salih Şahin, Kuzeydoğu Kültüründe Kars Manileri (Derleme Araştırma İnceleme), Ankara, 2009
279- Müjgan Üçer, Fatma Peşken, Murat Türkyılmaz, Mâni Benim Ezberim Sivas Ve Çevresi Manileri Kitabevi, İstanbul, 
2009 s. 208
280- Işıl Altun, Kocaeli Suadiye/Çepni Halk Kültürü, İstanbul, 2008, s. 82
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Türkçe Öğretiminde Türkülerden Yararlanmak

Yrd. Doç Dr. Raşit KOÇ1

 Özet
 Türkü kelimesi, "Türk" kelimesinin sonuna gelen nispet " î " sinin ses uyu-
muna girerek yuvarlaklaşması sonucu oluşmuştur. Köken itibarıyla "Türk'e ait, 
Türk'le ilgili olan" anlamındaki bu kelime, kültür ve dil özelliklerimizi taşıyan bir 
halk edebiyatı türüdür. Ahmet Hamdi Tanpınar'ın ifadesiyle de türküler bizim ro-
manımızdır. Bir kitaba sığacak duygu ve düşünceyi halkımız iki dörtlükle anlatma-
yı başarmıştır.

 Türküler halk duyuşunun ve söyleyişinin en saf, en halis ve katıksız şeklidir. 
Bu yönüyle Türk dilinin en saf ve duru şekli türkülerimizde yaşamaktadır. Dili ve 
kültürü taşıyan önemli bir edebiyat ürünü olan türkülerdeki bu safiyâne söyleyiş-
ten Türkçe ve Türk Dili ve Edebiyatı derslerinde yararlanılabilir.

 Türkçeyi daha iyi ve etkili öğretmede halk türkülerinden faydalanarak di-
limizin inceliklerini, nüktelerini ve eski Türkçede kullanılan kelime ve deyimleri ye-
niden canlandırma ve yeni nesillere öğretmede daha kalıcı bir eğitim verilebilir. 
Türküler marifetiyle dil bilinci, Türkçe sevgisi ve yabancı kelimeler yerine Türkçede 
var olan karşılıklarını kullanma alışkanlığı kazandırmak da mümkündür. Bu çalış-
mada türkü örneklerinden yararlanılarak halk türkülerindeki söyleyiş özelliklerin-
den Türkçe öğretiminde nasıl yararlanılabileceği üzerinde durulacaktır.

1- Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Türkçe Eğitimi Bölümü, rasitkoc@yyu.edu.tr
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 Giriş
 Dil, insanın dünyaya geldiği andan itibaren bütün hayatını kuşatan, duy-
gularını düşüncelerini ifade ettiği en önemli araçtır. Dili etkili kullanmak dilin ince-
liklerini ve dilin taşıdığı kültürü yaşamak ve yaşatmak kullanılan dilin inceliklerine 
nüfuz etmekle mümkündür. Bu sebeple ana dili insanın duygularını düşüncelerini 
dile getirmede kullandığı en etkili yoldur. Bir dili konuşmaya başlamak o dili öğ-
renmenin ilk göstergesidir. Konuşmayı öğrendikten sonra okumayı ve yazmayı 
öğrenmek dilin diğer yönlerinin de öğrenilmesini sağlar.

 Anne ve yakın çevreden gelişi güzel kültürlenmeyle öğrenilen ana dil daha 
sonra eğitim kurumları aracılığıyla sistemli bir şekilde kasıtlı kültürlenmeyle öğre-
tilmeye devam eder. Çocuğun dünyaya geldiği andan itibaren işitsel yolla öğren-
diği ana dilde sözlü kültür özellikleri de vardır. Bu kültür ürünleri arasında ninniler, 
maniler ve türküler en önde gelenlerdir. Şair Yavuz Bülent Bâkiler "Anamın Türkü-
leri" adlı şiirinde çocukluğunda dinlediği türkülerin üzerindeki etkisini şu dizelerle 
anlatır:

 Anam türkü söylerdi masal yerine
 Hüzünlü, boynu bükük, hep
 Âzeri türküler Yüzüme bakamazdı, acısını anlardım.
 Rüzgârlarla savrulur, yağmurlarla yağardım...
 Ya yer yatağımda, ya serin sofalarda
 Anamı dinlerken ağlardım.

 Ben, süt gibi mübarek türkülerle büyüdüm
 Bir yanım aydınlık, bir yanım gurbet.
 Anamın "ay balam"lı türkülerinde
 Bin yakarış gibiydi baştanbaşa memleket.
 
 Bir kınalı türkü dilim Türkü söyleyen
 Bu Sivas türküsü, bu Kars, bu Eğin.
 Ölürsem bana bir Yâsin okuyun
 Sonra baş ucumda türkü söyleyin.

 Bütün bu türler dilin inceliklerini, söz sanatlarını soyutlamaları barındıran 
kültür varlıklarıdır. Yüzyıllardır süzülüp gelen gelenekler, yaşantılar ve duygu biri-
kimi bu türlerde ses bulur. Bu sebeple doğduğu andan itibaren çocuklar ana dil 
eğitimiyle birlikte kültürü oluşturan unsurları da dolaylı yollardan öğrenme imkânı 
bulurlar. Bunlar içerisinde bildirimize konu olan türküler de Türk kültürünün ve 
söz varlığının önemli temsilcileridir. Türkülerin bu yönü pek çok eğitimci ve ede-
biyatçı tarafından ele alınmış ve şiirlere, romanlara konu olmuştur. Bedri Rahmi 
Eyüboğlu;
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 "Ah bu türküler
 Türkülerimiz
 Ana sütü gibi candan
 Ana sütü gibi temiz
 Türkülerde tüter dağ dağ, yayla yayla
 Köyümüz, köylümüz, memleketimiz.
 Ah bu türküler,
 Köy türküleri
 Dilimizin tuzu biberi
 Memleket ahvalini onlardan sor
 Kitaplarda değil, türkülerde ara
 Yemen'i Öleni, kalanı, gidip gelmeyeni...
 Ben türkülerden aldım haberi. "

 dizeleriyle türkülerin yaşantımızdaki önemini çok güzel bir şekilde ifade 
eder. Şair burada türküleri ana sütü gibi candan ve temiz bulur. işte ana sütü 
saflığında olan bu türküler ana dilin de taşıyıcılarıdır. Dilin önemini ve saflığını 
belirten bir başka şairimiz Yahya Kemal Beyatlı da "Türkçe ağzımda annemin sü-
tüdür" derken dilin ve anne sütünün temizliğini ve saflığını ve önemini belirtir. 
Nasıl ki anne sütü bedeni besliyorsa dil de dimağı, aklı, düşünceyi beslemekte ve 
şekillendirmektedir.

 Yine bir başka halk ozanımız Âşık Veysel türkülerin etimolojisinin kaynağı 
olan Türk ismiyle türkülerimizin nasıl biri biriyle kaynaştığını anlatırken şöyle der:

 "Türküz Türkler yoldaşımız
 Hesaba gelmez yaşımız
 Nerde olsa savaşırız
 Türküz türkü çağırırız

 Türklerdir bizim atamız
 Halis Türküz kanı temiz
 Şarkı gazeldir hatamız
 Türküz türkü çağırırız"

 Türkçe Öğretiminde Türkülerden Nasıl Yararlanabiliriz?
Türkçe öğretiminin, ana dili öğretiminin anne kucağında ve yakın çevrede doğal 
yolla, okullarda da sistemli ve programlı bir şekilde dilin kurallı yapısına uygun 
olarak öğretilerek hayat boyu devam ettiğini belirtmiştik. Bu süreç içerisinde dile 
ve kültüre ait pek çok değer ve unsurun öğretilmesinde diğer dil ürünlerinden 
olduğu gibi türkülerimizden de yararlanılmaktadır.
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 Dilin en doğal söyleniş biçimi olan türküleri okullarımızda eğitim aracı ola-
rak kullanmalı ve türküler başta olmak üzere yazılı ve sözlü kültür varlıklarımızı 
hem yaşatmalı hem de korumalıyız. Türkülerdeki dil ve anlatım özelliklerinin örnek 
olarak kullanılacağı derslerin başında Türkçe dersi gelmektedir. Türkçe derslerinde 
konuşma dilinde kullanılan kelimelere örnek verilirken, daha önce dilde var olup 
günümüzde kullanımdan düşmüş kelimelerden söz ederken, çeşitli edebi sanatlar 
anlatılırken Türkülerimizden yararlanabiliriz.

 Dil bilgisi dersinde ünlem konusu anlatılırken "ünlemek" fiilinin seslenmek, 
birisini çağırmak olduğu açıklandıktan sonra bir Burdur türküsü olan "Yayla Yolla-
rında Yürüyüp Gelir" in nakarat bölümünden örnek vererek konu daha da pekişti-
rilir.

 "Ünledim Ayşe diye, odayı döşe diye
 Ünledim Fatma diye, kaşların çatma diye
 Ünledim Gülsüm diye, yanıma gelsin diye"

 Bu örnekle "ünlemek" kelimesinin dilde yaşayan bir kelime olduğu ve bu 
kökten doğmuş olan ünlemlerin (ünlem edatları) de birilerine seslenmek, hitap 
etmek için kullanıldığı anlatılır.

 Türk dili derslerinde Türkçede var olan ses olaylarından kelime başında 
ünlü türemesi anlatılırken "-l, -r" sesleriyle başlayan kelimelerden önce "-i" sesinin 
türemesine örnek verirken "ilimon ektim taşa, ya da "irafa koydum narı" türküle-
rinden örnekler vermek mümkündür.

 Türkçenin ses özellikleri anlatılırken Latin alfabesinde gösterilmeyen fakat 
konuşma dilinde yaşayan nazal "n" dediğimiz burunsu sesin ne olduğunu ve nasıl 
telaffuz edildiğinin en güzel örneği büyük usta Neşet Ertaş'ın "Gönül Dağı" tür-
küsünden verilebilir. Bir başka ses olayı olarak "f" sesinin ağızlarda boğumlanma 
noktası aynı olan "v" sesine dönüşmesine yine Neşet Ertaş'ın meşhur "Zahidem" 
türküsünden örnek vermek mümkündür. Büyük usta Orta Anadolu ağzının özel-
liğini yansıtarak "Zahidem bu havta oluyor gelin" derken bu ses olayına güzel bir 
örnek vermektedir.

 Dil bilgisi derslerinde zamir çeşitleri anlatılırken dönüşlülük zamiri olan 
"kendi" zamirine örnek olarak yine Neşet Ertaş'ın;

 "Kendim ettim kendim buldum
 Gül gibi sararıp soldum eyvah eyvah"

 adlı türküsünden verilecek örnekle öğrenme daha kalıcı ve eğlenceli olacaktır.
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 Türkçe ve dili bilgisi derslerinde türkülerden yaralanabileceğimiz konular-
dan birisi de tamlamalardır. isim tamlamaları konusu işlenirken verdiğim "Mekte-
bin bacaları ders verir hocaları" örneği her zaman öğrencilerim ilgisini çekmiştir. 
Maalesef çoğu zaman koskoca sınıfta bu türküyü bilen bir öğrenci çıkmamak-
tadır. Bu durum gençlerimizin milli değerlerimizden ve özellikle halk edebiyatı 
ürünlerinden ne kadar habersiz olduklarını göstermektedir.

 Ses olaylarının dışında edebi sanatlar konusunda da türkülerden yararlan-
mak mümkündür. Pek çok türküde sanatlı söyleyişler vardır. Türkçe ve edebiyat 
derslerinde edebi sanatlara örnek verebileceğimiz türkülerden faydalanmak gere-
kir. Kelimelerde anlam ilişkileri anlatılırken, mecaz anlam, yan anlam konularına 
şu Burdur türküsünden örnek verilebilir:

 "denizin dibinde hatçam demirden evler
 ak gerdanın altında da çiftedir benler
 o kınalı parmaklar da o beyaz eller
 yolcuyu yolundan eyleyen dilber"

 Birçok öğrenci bu türküyü duyunca "dibinde" kelimesinin (dip, derinlik) 
manasında gerçek anlamının kastedildiğini zannetmektedir. Ancak "dibinde" ke-
limesinin "yanında, bitişiğinde" anlamında kullanılan yan anlamını öğrenince tür-
küyü daha iyi anlamaktadırlar.

 Böylece pek çok türküde anlamsız ya da saçma gibi duran sözlerin aslında 
ne anlama geldiği daha iyi anlaşılacaktır. Böylelikle hem Türkçenin özellikleri hem 
de türkülerimizdeki söyleyiş inceliği de öğrenilmiş olacaktır.

 Yer yön zarflarına örnek verilirken "Ordunun dereleri, aksa yukarı aksa" 
türküsündeki "yukarı" sözünün yer, yön bildirdiği Anadolu' da köy, kasaba, mahal-
le adlarında çokça kullanıldığı, türküdeki derenin yerçekimi kanununu alt üst eden 
bir şekilde akmadığı da anlaşılmış olur.

 Söz sanatları içerisindeki ironinin (alaysama) en güzel örneklerinden birisi 
"nerden gelirsin" isimli Silifke türküsünde yer alır. Türkçe ve edebiyat derlerinde 
verilecek olan örneklere bu türkü kadar yakışan bir örnek zor bulunur.

 Nerden gelirsin Silifke kalesinden
 Ne gezersin açlık belasından
 Nerde yattın beyin konağında
 Ne vardı kupkuru yerden gayrı
 Hey kekliğim hey
 Buyurun arkadaşlar davetim var benim
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 Herkes kesesinden yesin içsin
 Saltanatım var benim
 Aslı yok yaylasında bin beş yüz koyunum var benim

 SONUÇ:
 Söz sanatlarının ve ses değişmelerine örnek teşkil eden söyleyiş özellik-
lerinin dışında türkülerden yabancılara Türkçe öğretiminde de faydalanmak 
mümkündür. Türkçeyi yeni öğrenen bir yabancıya sayıları öğretmek için Urfa 
türküsü "bir mumdur, iki mumdur, üç mumdur, dört mumdur, on dört mum-
dur" türküsünden örnek vermek hem eğlendirici hem de eğitici olacaktır.

 Nitekim son yıllarda ülkemize yerleşen İngiliz, İskoç ve Çinli yabancılardan 
oluşan bir grup Türk dilini öğrenmekle kalmayıp bir halk müziği topluluğu 
kurarak yirmiden fazla türküyü yöresel oyunlarıyla beraber seslendirmişlerdir.

 Bunun dışında Türkçeyi iyi konuşamayanlara da türküler dinleterek dili 
kullanma becerilerini geliştirmek mümkündür. Nitekim bu bildirinin hazırlan-
dığı günlerde 2 Ekim 2011 tarihli Zaman gazetesinde halk müziği sanatçısı 
Mustafa Aslan (Kahtalı Mıçe) kendisiyle yapılan bir röportajda Türkçeyi, türkü 
dinleye dinleye öğrendiğini söylüyordu.

 Bu durum da bize göstermektedir ki türkülerimiz diğer kültür varlıklarımız 
gibi bizi çepeçevre kuşatan, hayatımızın her alanını dolduran ve bizi biz yapan 
başlıca değerlerimizdendir. Onlara sahip çıkmak dilimize ve kültürümüze sa-
hip çıkmaktır. Sözlerimi bildiriye başlarken alıntıladığım Yavuz Bülent Bâkiler'in 
"Anamın Türküleri" adlı şiirinin son bölümüyle bitirmek istiyorum. Şimdi bura-
da Sakarya, orda Seyhun, Deli Kür.

 Bir yanık bozlak gibi yüreğime dökülür.
 Yüreğim "ay balamlı" türkülerle büyür.
 Beni sonsuzluğu hep türkülerim götür.
 Gel ey Kırımlı Sinan, atını ufkuma sür.
 Sesim Estorgon'da yine gümbür gümbürdür.
 Benim bayrağım bile tarifsiz bir türküdür.  
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Sivas Halk Türküleri Üzerine Dil Araştırması

Irina YUZVYAK1

 Türküler, başlangıcından bu yana Türklerin sosyal, siyasal, kültürel ve dini 
hayatının her safhasında betimliyor, 15 yüzyilda geri gider.

 Türklerin farklı sınıflandırmaları vardır: melodiye göre (kırık havalar, uzun 
havalar), temalara göre (ninni, çocuk, aşk, kahramanlık, askerler, tören, üzgün, 
hiciv) ve benzeri.

 Bu makalede Sivas halk türkülerinin dili, sözcüksel özellikleri incelenmeye 
çalışacaktır.

 Anahtar kelimeler: Sivas halk türküleri, Sivas yöresi, sözcüksel özellikleri.

 Türkü-Türk halk şarkısı. insanların geçmişteki ve insanların günlük yaşam-
ları, aşk, sevinç, acı, ana-oğul vedası yansıtılmıştır. Eğer insanların böyle bir yönleri 
olmasaydı türkülere yansıtmazdı.

 Anadolu'da ve Anadolu dışında Türk boylarında, türkü kelimesinin yerine 
farklı kelimeler kullanılmaktadır. Türkiye'nin sözlü geleneğinde, folklor ezgilerinin 
her çeşidi için en çok kullanılan terim "türkü"dür. Bölgelerle konulara bağlı özel 
durumlara ya da ezginin sözlerinin çeşidine göre, türkü kelimesi yerine şarkı, de-
yiş, deme, hava, ağız terimleri de kullanılır [3, s.299].

1- Ukrayna Ulusal bilimler Akademisi, Şarkiyat Araştırmaları Enstitüsü
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 Araştırmacı Dr. Ali Yakıcı der ki "Türküler, başlangıcından bu yana Türk-
lerin sosyal, siyasal, kültürel ve dini hayatının her safhasında varlığı kabul edilen 
bir birikimdir. Bu birikim, yaşanılan tarihi süreç içinde önemli izler bırakmış, Türk 
insanı ve Türk toplumu üzerinde etkili olmuş, her türlü kültürel değişim ve baskıya 
rağmen günümüzde de bu etkisini güçlü bir biçimde sürdürmektedir. insanımız 
çoğu zaman türkülerde kendini aramış ve onda kendini bulmuştur "[11, s.3].

 Türkü folklorun bir türü olarak pek çok bilim adamı tarafından araştır-
ması devam etmektedir. Türk dil ve edebiyatında türkülerin araştırılmasına çok 
adanmış çalışma vardır. Ayrıca, bu bilim adamları Pertev Boratav, ilhan Başgöz, 
Cahit Öztelli, Doğan Kaya, Ali Yakıcı, Selahaddin Bekki, Reşit Salim, Osman Hüse-
yin Arda, Halil Atılgan, Kubilay Dökmetaş, Salih Turhan ve diğerleri bu tür araştır-
malara devam etmektedirler.

 Türkü edebiyat, kültür, müzik, dil gibi öğelerden beslenmiştir. Türkülerde 
milli ve coğrafi özellikler taşımaktadır.

 İlhan Başgöz, türkünün meşhur bir araştırmacısıdır. O der ki "halk şiiri 
ifadesini, hem anonim şiir, hem de âşıklarımızın şiiri anlamında kullanıyorum" [1, 
?.15].

 Halk türküleri farklı bakışlara ve farklı taraftan sınıflandırılabilir. Pertev 
Boratav tarafından türkü konu ve yerine göre sınıflandırılır:

 1. Lirik türküler: ninniler, aşk türküleri, gurbet türküleri, askerlik türküleri, 
hapishane türküleri, ağıtlar, çeşitli başka duyguluk konular üzerine türküler.

2. Taşlama, yergi, güldürü türküleri.
3. Anlatı türküleri: efsane konulu türküler, bölgelere veya bireye özgü ko-

nuları olan türküler, tarihlik konuları olan türküler.
4. İş türküleri.
5. Tören türküleri: bayram türküleri, düğün türküleri, dinlik ve mezheplik 

törenlere değin türküler, ağıt törenlerinde söylenen türküler.
6. Oyun ve dans türküleri: çocuk oyunlarında söylenenler, büyüklerin 

oyunlarında söylenenler. [4, s. 163-164].

Başka bir tanınmış araştırmacı Cahit Öztelli hakkında ve onun en değerli 
eseri "Evlerinin önü", de unutulmamalıdır. Profesör irfan Ünver Nasrattinoğlu der 
ki kitapta yer alan türkülerin çoğu, o tarihe kadar bilinmeyen ya da unutulan halk 
türküleridir. [8, s. 307].

Cahit Öztellinin söylediği gibi Türküler halkın edebî ve ruhî varlığının canlı 
birer hazinesidir. Araştırmacı aynı zamanda türküleri 8 ayrı tematik grupta topla-
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yıpayırıyor.

Çoban ve tabiat türküleri;
2) Aşk türküleri;
3) Yiğitlik türküleri;
4) Tören (merasim) türküleri;
5) Karşılıklı türküler;
6) Oyun havaları;
7) Ninniler;
8) Ağıtlar (ölüm türküleri) başlığı altında 8 ayrı grupta toplanabilir. [9, s. 

3-9].

Başka bir araştırmacı Dr. Selahaddin Bekki der ki, "türkülerin konu bakımın-
dan tasnifi zorlaştıran diğer bir husus da bir türküde birden çok temin bir arada 
işlenebilmesidir. Bu aramada türküde birden çok temin bir arada ana tem dikkate 
alınır. Fakat ana temler de kişiden kişiye değişebilir. O yüzden bir türkü farklı tasnif-
lerde farklı başlıklar altında karşımıza çıkabilir. Her türküyü konu bakımından belli 
bir kalıba sokmak yerine genel değerlendirme içinde ele aldık" [2, s.97].

Selahaddin Bekki tematik bir sınıflandırma sunar, ama fazla ayrıntıya gir-
meden tasnif eder:

1) Aşkve sevda üzerine söylenen türküler;
2) Gurbet, ayrılık, hasret türküleri;
3) Ölüm türküleri;
4) Çocuk türküleri (ninniler);
5) Güzellik ve güzeller üzerine söylenen türküleri;
5.1. İnsan güzellemeleri;
5.2. Hayvan güzellemeleri;
5.3. Şehirler ve toprak üzerine söylenen türküler;
6) Kahramanlık türküleri;
7) Tabiat türküleri;
7.1. Bitki ve çiçekler ile ilgili türküler;
8) Güldürücü türküleri;
9) Öğretici ve öğüt verici türküler;
10) Dinî içerikli türküler;
10.1.İlâhîler, devriyeler;
11) Kanaat, geçmişe özlem, dilek ve felsefi ağırlıklı konuları işleyen türküler.
12) İş türküleri;
13) Tören türküleri;
13.1. Düğün türküleri;
13.2.Dini ve mezhebi törenlerde söylenen türküler;
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13.3. Ayin-i-Cem türküleri;
13.4. İlâhîler;
13.5. Ölüm türküleri;
14) Halk oyunlarında söylenen türküler;
14.1. Halay türküleri;
14.2. Semah türküleri [2, s. 97-107].

 Sellahadin Bekki "Baş Yastıkta Göz Yolda" adlı kitabında konularına göre, 
şekil açısından, müzik açısından, Sivas türkülerini böyle telaki eder. Bu çalışmada 
Sivas türkü metinleri çok sayıda bulunur. O yüzden bu çalışma bizim araştırmamız 
için kaynak olarak kullanıldı. Aynı zamanda bu sitede www.turkuler.com yayınla-
nan Sivastürkü metinlerini kullanıyoruz.

Yaklaşık 300 Sivas türküsü analizi bize türün tematik gruplar ve sözcüksel 
özellikleri ayırmak ve inceleme imkânı sağlar.

Sivas türkülerinden bilgi alırken, dini terimler önemli sayıda dikkat çeki-
yor. Bize göre bu halk şiiri için doğal değildir. Ancak bu türkülerde çok fazla dini 
terimleri derin ve sonsuz inanç dindarlık, ahlâk gibi öğeler içerdiğini tahmin ede-
biliriz. Halk bu türkülerde Allaha yalvarır, onun yardımını ve korumasını ister. Ma-
dem ki bizim araştırma alanlarımız dinler ve inançlar terminolojisi o yüzden Sivas 
türkülerini dini terminoloji açısından ayırmak ve analiz etmek için çalıştık. Ayrıca, 
burda böyle sözcüksel-tematik gruplara ayırıyoruz:

1) "Tanrı" kavramını açıklamak için terimler.
Burada bazı türkülerde öyle dini terimleri sadece duygusal destek olarak 

gördüğüne dikkat çekiyoruz, diğer türkülerde bu aynı terimleri aslında Allahın 
yardımını istemek için hitab olarak işliyorlar. O yüzden ayni kelime farklı tarafın-
dan kabul edilebilir.

Bu temelde alt gruplara ayırabiliriz:

1.1. "Tanrı" kelimesi bir üslup aracı olarak

Mevlâ-Tanrı.
İnciler suya sızdı
Derdim yohdu yarem azdı
Bir tüyünü vermez idim
Yavrum Mevlâ böyle yazdı. ["Bacanızda ot muydum", 2, s.167].
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Tanrı-Allah.
Lâle der ki hey Tanrı
Benim boyunum neden eğri
yârden ayrı düştüm gayrı
Benden âlâ çiçek varmı? ["Çiğdem der ki ben âlâyım", 2. s. 301].

Yaradan-Tanrı.
Topraktandır cümle beden
Nefsini öldür ölmeden
Böyle emretmiş Yaradan
Sen kalemsin ben uç muyum ["Beni hor görme gardaşım", 2 , s.227].

Allah-kâinatta var olan her şeyin yaratıcısı.
Allah birdir peygamber hak
Rabbül âlemindir mutlak
Senlik benlik nedir bırak
Söyleyim geldi sırası ["Allah birdir peygamber hak", 2, s.225].

Huda-Tanrı.
Ne çâre emretmiş Yâradan Huda
Var mı bir Türk Ata seni unuta
Ay tutuldu Güneş girdi buluta
Bizi karanlıkta goydu da göçtü. ["Gelin ağlayalım yurdu sevenler", 2, s.305].

Hak-Tanrı'nın adlarından biri.
Cümle canlı hep topraktan
Var olmuştur emir Hak'tan
Irahmeti hep Allah'tan
Tükenmez rahmet deryası ["Allah birdir peygamber hak", 2, s.226].

Rabbi-Tanrı.
Yüksek uçan gönül yorulur bir gün
Mizân terazisi kurulur bir gün
Herkesin ettiği sorulur bir gün
Döner mi ya Rabbi dil yavaş yavaş ["Ezrail Serime Çöktüğü zaman", 2, 

s.251].

İlâhî-Tanrı'yı övmek, ona dua etmek için yazılıp makamla okunan nazım. 
Takdir ilâhîdir çaldı kalemi
Söylüyüben verdi zâta kalemi
Lutfu ihsan etti devri âlemi
Gördüm bir mekani candan içeri ["Zulmet Deryaında kapıldım sele", 
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2,s.245].

1.2. Yalvarma, istek, dua, destek bir nesne olarak "Tanrı".

Allah'ın yardımı
Adım at ileri geriye bakma
Bir sağlam iş tut da elden bırakma
Saçma sapan sözler hep delip takma
Allah'ın yardımı hep çalışanlara ["Kulak ver sözüme dinle vatandaş", 2, 

s.175].

Allah'a yalvar
Kavakta kuru dallar
Bacağında mor şalvar
Babam sana gız vermez
Düzgel, Allah'a yalvar ["Kavakta kuru dallar ", 2, s.184] yada:
...giydiği allar
Allah'a yalvar
Sende bir hal var
Gelinim sen sefa geldin.

Mevla'm sabırlar versin
Ben gidemem gidemem
Yolun yarılarına
Mevla'm sabırlar versin
Yârdan ayrılanına ["Bahçenin gediğinden", 2, s.167] yada

Mevlâ'ya Dilek
Yüce dağ başında yatan evliya
Bir dileğim vardır ulu Mevla'ya
Gökten uçan kuşlar bizim avluya
Ya ver muradım ya al canımı ["Yüce dağ başında", 2, s.331].

Mevlâ'm beni kayıra
Keçi vurdum bayıra
Kımıl kımılyayıla
Senden bana fayda yok
Mevlâm beni kayıra ["Keçi vurdum bayıra",2,s.335].

Mevlâ'ya niyaz etmek
Doğru tarik sürüp yol varmalıdır
Aktıp gözyaşın sel varmalıdır
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Seherde ah çekip yalvarmalıdır
Niyâzet Mevlâ'ya naz var ucundu ["Daim Şita gitmez", 2, s.337].

2) Kutsal kitapların adı:
Kur'an-İslâm dininin temel ilkelerini, Hz. Muhammed'e gönderilen Tanrı 

buyruklarını içeren, Müslümanlığın temel kitabı, Kur'an-ı kerim, Kelâm-ı kadim, 
Mushaf.

İncil-Hz. İsa'ya indirildiğine inanılan kutsal kitap.
Kur'an'a bak, İncil'e bak
Dört kitabın dördü ne hak
Hakir görüp ırk ayırmak
Hakikatteyüz karası. ["Allah birdir peygamber hak", 2, s.225].

3) Mezhep isimleri:
Müslim-islâm dininden olan kimse.
Müslimi der doğru yare
Aşık oldum ben didara
Aşkın kitabımda ara
Ta ezelden tutar gider. ["Aşıklarda Olan Efkâr", 2, s.227].

Alevî-Alevîliğe bağlı (kimse).
Sünnilik-Kur'an'a ve Hz. Muhammed'in sünnetlerine göre davranmayı 

doğru ve tek yol sayan dört büyük mezhep (Hanefî, Malikî, Şafiî, Hanbelî).

Bu âlemi yaradan bir
Odur külli şeye kâdır
Alevi Sünnîllik nedir
Menfaattir varvarası. ["Allah birdir peygamber hak", 2, s.226].

4) Din adamlığı:
Molla-Büyük kadı.
Derviş-İslam tasavvuf terminolojisinde şeyh veya pirin kontrolü altında 

sürdüren mürid demektir.

Kimi molla kimi derviş
Allah bize neler vermiş
Kimi arı çiçek dermiş
Sen balsın da ben çecmiyim ["Beni hor görme gardaşım", 2 , s.227].
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Paygamber-Farsçada peyam, peygam, "haber getiren" anlamını ifade 
eder. Peygamber de ayni mana gelir. Kisaca Allah'in emirlerini insanlara ulaştıran 
kimse demektir.

Allah birdir peygamber hak
Rabbül âlemindir mutlak
Senlik benlik nedir bırak
Söyleyim geldisırası ["Allah birdir peygamber hak", 2, s.225].

Duacı-Biri için Tanrı'ya yalvaran kimse.
Ben bir dağın ağacıyım
Ne tatlıyım ne acıyım
Ben Mevlâ'ya duacıyım
Derdim vardır inilerim ["Benim adım dertli dolap", 2, s. 264].

5) Mabet ve ibadet yerlerinin düzeni:
Dergâh-Tarikattan olanların barındıkları, ibadet ve törenler yaptıkları yer, 

tekke.

Haki pay eyledim pîr divanina
Yüz sürdüm oturdum pîr dergâhına
Kemerbest eyleyip durdum dârına
Durdum bir mekana candan içeri. ["Zulmet Deryaında kapıldım sele", 2, 

s.246].

6) İlişki sözleri:
Billahi-Tanrı'ya ant içerim" anlamında bir ant.
Bir güzel şuha dedim iki gözün sürmelidir
(Bir güzel şuha dedim iki gözün sürmelidir)
Dedi billahi seni Hint'e kadar sürmelidir.
(Dedi billahi seni Hint'e kadar sürmelidir) ["Bir güzel Şuha dedim", 2, s.129].

Vallahi-Tanrı'yı tanık tutarım, "Tanrı hakkı için" anlamında ant.
Şu dağlaryüce aşamam
Yol bulup ben de koşamam
Duysam ki nazlı yâr ölmüş
Vallahi ben deyaşamak [ "Koçları vurdum dereye", 2, s.222].

İnşallah-Allah Tanrı dilerse anlamında dilek anlatı.
Geminin anbarına
Mum diktim şamdanına
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İnşallah kavuşuruz
Hacılar bayramınan ["Sabahtan Bizim Pınara", 2, s. 318].

Vallahi billâh-"Allah'a ant olsun ki" anlamında bir yemin sözü.
Kabağı da boyunuma takarım
Huvardayı ben gözümden çakarım
Ah banayan bakan olursa
Vallah billah beşliynen yakarım [Kabağı da boynuma takarım, 2, s.321].

Dolaysıyla, Sivas türkülerinde din terminoloji analiz yaptık, türkülerde çok 
fazla dini terimleri derin ve sonsuz inanç, dindarlık ve ahlâkı gösterdiğini tahmin 
ettik.

Ama araştırmanın perspektifi dini terimlerin sadece Sivas halk şiirinde de-
ğil bütün türkülerde araştırılması lâzım.

Bize göre Sivas türküleri iyi bir kaynak lehçe araştırmaları için de kullanı-
labilir.
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Türkülerde Kaynak Kişi, Derleyen,
Repertuar Kurulları ve Sanatçının Sorumluluğu

Ahmet ÖZDEMİR1

 Türküleri dünlerden günümüze ulaştıran yolculukta, türkü kahramanla-
rı, türkü yakıcıları, kaynak kişiler, derleyenler, notaya alanlar, repertuar kurulla-
rı, icracı sanatçılar ve dinleyenler kilometre taşları ya da duraklardır. Bu yolculuk 
sırasında, yapılan bir yanlışlık; onların kimlik, anlam, ruh, duygu kaybına neden 
olmakta, başka mecralara sürüklenmekte, haksızlıklara, hak kayıplarına, tartışma-
lara, üzüntülere yol açmaktadır.

Sesli ve görüntülü yayın araçlarının TRT tekelinde olduğu zamanlarda, TRT 
merkezli derleme, notalama, repertuara kazandırma işlemleri önem arz etmekte, 
tartışmasız mutlak doğru olarak kabul görmekteydi. Bu süreçte TRT'nin katı ku-
ralları geçerliydi. Günümüzde iletişim araçları ve yayın mecraları çeşitlenmiş zen-
ginleşmiş, küreselleşmiştir. Öte yandan halk edebiyatı araştırmaları, derlemeleri 
çoğalmış, akademik ortamlara taşınmış, TRT'nin tartışılmaz doğruları tartışılmaya 
başlamıştır. Artık onlarca Üniversite'de çalışmalar yapılmakta, geçmişin bilinmeyen 
birçok âşığı bilinir olmakta, bilinenlerle kıyaslamalar yapılmakta yanlış bilinenler 
düzeltilmektedir. Dün anonim sanılan kimi eserin, bugün sahipleri bilinir olmuş-
tur. Yanlışlıkla başkalarına mal edilme durumları günden güne aydınlanmaktadır.

Örneğin, Muzaffer Sarısözen'in Ekrem Güyer'den derleyerek notasını ya-
zıp repertuara 337 numara ile kazandırdığı "İzmir'in Kavakları" türküsünün bugün 
1902 yılında Haim Efendi tarafından okunan plağı bulunmuş ve türkünün "Öde-
miş kavakları" sözleri ile başladığı öğrenilmiştir.2 

1- Araştırmacı Yazar
2- Ahmet Koç, "Anonim Eserler Yeniden İncelenmeli" MÜYOR BİR Bülten 12 Eylül 2011.
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TRT repertuarının üzerindeki dokunulmazlık zırhının ve mutlak doğru ve 
belirleyici olma durumunun ele alınma zamanı gelmiştir. Sayıları altı bine ulaşan 
türküler, uzun havalar, oyun havalarının kayıtları, notaları birer birer halk edebiya-
tı, folklor ve halk müziği uzmanlarının elinden geçirilmeli, yanlışlar düzeltilmelidir.

Söz konusu yanlışları gösteren, sağlam belgelere dayanan, ciddi araştır-
ma, makale, bilgi şöleni bildirileri yayınlanmaktadır. Doğan Kaya,3 Halil Atılgan,4 
Altan Demirel5 gibi pek çok alanlarında ehil kişiler, onlarca yanlıştan söz etmek-
tedir. ileri sürülenlerin doğru olmadığını belirtmek mümkün değildir. Buna kar-
şı ortaya çıkarılan yanlışlar yerlerinde korunmaktadır. Gayretlenmenin, yanlıştan 
dönme erdemini göstermenin, ölü toprağını silkelemenin zamanıdır.

Türkülerimizin kaynağından dinleyene ulaşması sırasında karşılaşılan 
problemler, yapılması gerekenler, türkü kahramanları, kaynak kişiler, derleyenler, 
notaya alanlar, repertuar kurulları, meslek örgütleri ve sanatçıların manevi ya da 
vicdani sorumluluklarına ilişkin düşüncelerimi arz edeceğim...

Öncelikle TRT, konservatuarlar, meslek kuruluşları ya da müzik alanındaki 
sivil toplum örgütlerinin anlayışlarını güncelleme sorumluluğundan ve günümüz 
realitesinden söz etmek gerekir.

Günümüze kadar Türk Sanat müziği ile halk müziğini bir birinden ayırmak 
amacıyla bazı kıstaslar oluşturulmuştur. Önde gelenlerini Nida Tüfekçi yazıya dök-
müştür.6 Buna göre, halk müziği ürünlerinin sahibi bilinmeyecek, halk ta rafından 
benimsenip, onun ifadesine bürünecek, kulaktan kulağa verilerek hayatını sürdü-
rüyor olacak, geleneği ve derin geçmişi bulunacak, mekân içinde yaygın ve halkın 
ortak malı olacak, yöresel dil ve müzik özelliklerini bünyesinde taşıyacak, iddiasız 
olacak, kişisel yapım olmayacak.

Günümüzün sosyal, ekonomik, bilişim ve iletişim dünyasında bu görüşler-
de direnmek, Türk halk müziğini, üretimi tükenmiş, müzelik eserler olarak varsay-
mak demektir. Elde kalanları kelaynak kuşlarından daha özenle korumak gerekir.

21. Yüzyılda yapılmış bir türkü, anonimleşmeyecektir. Çünkü günümüzde 
yakılan türkünün iki köy ötede yakıcısının bilinmemesi, kulaktan kulağa yayılması, 
gittiği yerlerde değişimleri uğraması anonimleşmesi mümkün değildir. Türkünün 
yakılmasına neden olan olay, türküyü yakan, sesiyle, görüntüsüyle, internet orta-
mında fecebook, twitter vs. gibi sosyal paylaşım kanallardan, ya da yerel radyo-

3- Yrd. Doç. Dr. Doğan KAYA, "Kayseri ve Yöresi Kültür, Sanat ve Edebiyat Bilgi Şöleni" Kayseri, 2001, s. 411-432
4- Dr. Halil Atılgan, "Halk müziği eserlerinde hak sahibi tespit ölçüleri nasıl olmalıdır?" MESAM " Halk Müziği Eserleri" 
Sempozyumu'nda sunduğu bildiri, 17-18 Eylül 2005
5- Altan Demirel, "Halk Türküleerinin Gerçek Sahipleri" MESAM "Halk Müziği
6- Cumhutiyet Dönemi türkiye Ansiklopedisi, İletişim Yayınları 1983 İstanbul, Sayfa 1482.
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lardan, televizyonlardan hatta cep telefonlarından anında dünyanın öbür yanına 
ulaşmaktadır. Dün derleme gezilerine çıkanlar bir ses kayıt cihazı bulamazlarken, 
bugün her evde kamera bulunmaktadır. O zaman türkülerin nesli tükenecek mi-
dir?

Türkünün bestesi olmaz mantığı sahiplerine, türkü yakanların işlevini, 
yaptıkları işin özünü sormak gerekir. Çünkü her türkünün bir yakanı, ilk söyleyeni 
vardır. Günümüzün teknolojisi dünlerde olsaydı, türküler anonimleşmez, yakanı 
da yakılma nedeni de bilinirdi.

Sözünü ettiğimiz kıstasta direnmek, hile-i şeriyyeyeyol açar.

Bir örnek vereyim, ihsan Öztürk'ün Yunus Emre'nin güzel şiirinden yaptığı 
"Bir kararda durmayalım / Gel gidelim dosta gönül" bestesi, TRT Repertuarına, 
anonim Sivas Şarkışla türküsü olarak girer. Kaynak kişi ihsan Öztürk, derleyen Er-
kan Sürmen, notaya alan Erkan Sürmen olarak 1943 repertuar numarasıyla kayıt-
lıdır. Gerçek olan eserin ihsan Öztürk tarafından türkü formunda bestelendiğidir. 
Dillerden düşmeyen, herkesin duygulanarak dinlediği bu ve benzer türküleri, tür-
küleri yaratanları böylesi bir yola sürüklemeye kimsenin hakkı olamasa gerek.

O halde öncelikle müzik politikalarını belirleyenlerin zihniyet değişikliği 
yönündeki sorumluluğunu hatırlatmakgerekir.

Türkü Kahramanları veYakıcılarının Sorumluluğu
Şüphesiz her türkünün bir öyküsü vardır. Oluşan bir durum üzerine ya 

durumun kahramanları ya da durumundan etkilenen birileri tarafından yakmıştır. 
Geçmiş yüzyıllarda göçler, kervanlar, seferler, gurbete gidişler benzeri nedenlerle 
değişik coğrafyalara ulaşmış, kulaktan kulağa aktarılırken, türküyü kimin yaktı-
ğı unutulmuş, anonimleşmişlerdir. Türküler gittikleri yerlerdeki sosyal yaşantıya, 
olaylara, aktaranların, dinleyenlerin ruh hallerine göre değişime uğramış canlılığı-
nı sürdürmüştür. Sözünde, sesinde, duygu yoğunluğunda dinleyicinin empatisini 
kaybeden türkülerin yaşaması mümkün değildir.

Bir kısım türküler halk hikâyelerinde vücut bulmuştur. Hikâye kahramanı 
âşıkların adlarıyla anılırlar. Geçmişteki türkü kahramanlarının ve yakanların so-
rumluluğundan söz etmek mümkün değildir.

Ancak günümüzde türkü yakıcıları, daha güncel söyleyişle bestecileri, or-
taya koydukları ezgiyi, türküyü sahiplenmeden önce vicdan süzgecinden geçirme-
li, sonra ülkenin en ücra köşesinde bile kolayca ulaşılan bir mecrada ses, görüntü, 
varsa nota olarak kayıt altına almaları veya aldırmaları gerekir.
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Kaynak Kişiler ve Derleyenlerin Sorumluluğu
Kaynak kişi, geçmiş yıllarda o bölgede çalınıp söylenmiş ve kimileri tara-

fından unutulmuş olan ezgileri dağarcığında bulunduran, belli oranda kendi yo-
rumunu da ekleyerek çok iyi icra edebilen kişi ya da kişilerdir. Kaynak kişi bestekâr 
değildir. Var olan ezgileri derleyiciye ulaştırmakta aracıdır.

Yukarıda da belirttiğimiz gibi her türkünün bir yakıcısı, vardır. Hiçbir tür-
kü, gökten gelmemiş, yoktan var olmamışlardır. Onları birileri nakletmiş, kaynak 
kişi olmuştur. Birileri de derleyip bizlere ulaştırmıştır. Kaynak kişiler, derleyenler 
olmasaydı, anonim olarak bildiğimiz türkülerin hiçbiri olmayacaktı.

Halk âşıkları, yörelerinin müzikleri ile beslenen ve var olan ezgiler üzerine 
bazen "usta malı" dediğimiz, kendilerinden önce yaşamış ozanların sözlerini; çoğu 
zaman da kendi yazdıkları sözleri döşeyen sanatçılardır. Ezgileri, icralarındaki ağız 
ve tavırları nedeniyle yerel unsurları taşıdıklarından kaynak kişi sayılırlar.

Türkülerin karakterlerini belirleyici en önemli unsurun yerel kimlikleri ol-
duğunu söyleyebiliriz. Türkülerin yörelerini belirlemede derleyicilerin sorumluluğu 
vardır. Dinlediği türkünün bulunduğu yörenin ağız, üslup ve tavrını tam olarak 
yansıtıp yansıtmadığını bilmelidir.

Derleyici kaynak kişilerin başka şehirlerden göç, askerlik, iş vs. nedenlerle 
gelip gelmediğini sorgulamalıdır ki, türkünün taşıma ya da taşınma türkü olup ol-
madığı konusunda ilk bulgusuna ulaşsın. Derleme kaynak kişiyle yüz yüze olmalı-
dır. Özellikle hayatta olan kaynak kişinin bir plağı ve kasetinden derleme yapılmaz. 
Kaynak kişisiyle yüz yüze gelmeden, onu dinlemeden, buldukları bir plak veya 
kasetten derleme yapmaya kalkışanlar türkünün tavrında ve icrasında eksiklere yol 
açmaktadır. Kaldı ki, bir plak veya kasette dinlenen kaynak kişinin, bu türküyü ne-
reden öğrendiği bilinmeden, hangi şart ve isteklerle plağa okuduğu anlaşılmadan, 
derleyicinin türküyü kayak kişinin doğduğu yereye kaydetmesi yanlıştır.

Çeşitli nedenlerle Anadolu'dan büyük kentlere hatta yurt dışına giden in-
sanlar kültürlerini ve folklorunu dolayı ile müziğini de gittiği yerlere götürmüş-
lerdir. İstanbul'da nüfusunun yüzde doksanını Sivas'ın bir köyünün oluşturduğu 
sokakta derlenen bir türkü, İstanbul mu, Sivas mı türküsü sayılacaktır? Eskişehir' 
deki Tatar türküleri bunların en çarpıcı örnekleridir. Bursa ve civarına yerleşen Bul-
garistan veya Yugoslavya göçmenlerinin Ezgilerinin de derlenerek Bursa türküsü 
gibi göstermek doğru bir yaklaşım olabilir mi?7 

7- Erdoğan Eskimez, "Yöresi Dışında Derlenen Türküler" 10. İstanbul Türk Müziği Günleri - Müzik Araştırmaları Ve Folklor 
Derlemeleri Sempozyumu bildiri metni. (04-05 Aralık-2003)
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Türküler nerede derlenirse derlensin, ait olduğu yöreyi iyi tespit edip ona 
göre değerlendirilmelidir.

Ülkemizde ilk derleme çalışmalarını Dar ül Elhan yapmıştır. Darül Elhan, 
1912 yılında Maarif Nezaretine8 bağlı olarak İstanbul'da kurulmuş, İstanbul Kon-
servatuarı'nın adıdır.9

1922 yılında anketle toplanan türküler, deftere yazılmıştır. 1925 yılında 
ilk resmi derleme gezisinde Seyfettin Asaf ve Mehmet Sezai kardeşlerin Batı Ana-
dolu'dan derleyerek notaya aldıkları türküler, 1926'da "Yurdumuzdan Nağmeler" 
adıyla yayımlanmıştır. Hiçbir teknik kayda dayanmayan bu tür derlemelerin sakın-
caları göz önünde bulundurularak, daha sonraki çalışmalarda Avrupa'dan gelen 
fonograf cihazları kullanılmaya başlamıştır. Dar ül Elhan 1927, 1928, 1929 yıla-
rında gerçekleştirdiği derleme gezilerinde kaydedilen ezgiler, on iki defterde top-
lanarak yayımlanmıştır. Böylece türkülerimiz ilk defa yazılı kaynaklara geçmiştir.

Derleme yapanlar, yalnız TRT repertuarından değil, konservatuar kayıt-
larından da haberli olmalıdır. Haberli olmamak mükerrerliğe ve haksızlıklara yol 
açacaktır. Bir örnek verelim: Yukarıda sözünü ettiğimiz Darül Elhan'ın 1928 yılın-
daki derleme gezisinde Niğdeli Ahmet Hulusi'den "Ceylan"10 adıyla bir türkü der-
lenmiş. 2904 numara ile kaydedilmiştir. Türkü şöyledir:

"Gova gova indirdiler yazıya
Dut ettiler al kınalı kuzuya
İş başa düşünce bakmaz kuzuya
Kaç kuzulu ceylan kaç avcı geldi"

Türkü, TRT repertuarında bu tarihten on yıl sonra doğan Neşet Ertaş'ın 
olarak yer almaktadır. 2099 numara ile kayıtlı olan türküyü Neşet Ertaş'tan An-
kara Radyosu Türk Halk Müziği Müdürlüğü derlemiş ve Yücel Paşmakçı da no-
tasını yazmıştır. Bu bozlağın, Neşet Ertaş'ın babası Muharrem Ertaş tarafından 
da söylendiği ve günümüzde ses kayıtlarına internet ortamında hemen herkesin 
ulaşması mümkündür. Kaldı ki, aynı türkünün bir başka varyantı, 1470 numaray-
la Gaziantep yöresinden olarak Nida Tüfekçi, Ahmet Yamacı, Durmuş Yazıcıoğlu 
tarafından Fazıl Muhsinoğlu ve Ayfer Ünlü'den derlenmiş ve notasını da Nida Tü-
fekçi yazmıştır.

Bu türkünün sözleri ve söylenmesine neden olan olay Kerem ile Aslı halk 

8- Milli Eğitim Bakanlığı,
9- Süleyman Şenel, Cumhuriyet Döneminde Türk Halk Müziği Araştırmaları, Folklor Edebiyat Dergisi S. 4, s. 195.
10- Yusuf Ziya Demirci, Anadolu Köylerinin Türküleri - Köy Halk Türküleri, Burhanettin Matbaas, İstanbul 1938.
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hikâyesi içerisinde bulunmaktadır.11 Türküyü Muharrem Ertaş bir hikâye anlatıcı-
dan öğrenmiş, yıllarca söylemiş, oğlu da ondan öğrenmiş olabilir. Bunlar doğal-
dır. Türkü Neşet Ertaş yorumuyla derlenip, bu haliyle notaya alınmış, repertuara 
dâhil edilmiş de olabilir. Ancak, orijinalinde var olan Kerem tapşırmalı dörtlüğün 
gizlenmesi veya o şekilde derlenmemesi ya da okunmaması türkünün tamamının 
Neşet Ertaş adına kaydedilmesine yol açmıştır. Bugün şiir ve türkü antolojilerin-
de bu şekilde yer almaktadır. işte bu durum, bizi kaynak kişinin ve derleyicinin 
sorumluluğu düşüncesine götürür. inanıyorum ki, büyük sanatçı Neşet Ertaş'ın 
intihal yapmaya ihtiyacı yoktur. Ama sehven yapılmış bir yanlışlık varsa onun da 
düzeltme sorumluğunu hatırlatmak gerekir

Kimi kaynak kişiler, yörelerinde duyup öğrendikleri, türküleri naklettikleri 
gibi, kendileri de şiir söylemekte, türkü yakmakta veya bestelemektedir. Kendileri-
ni âşıklık geleneğinin devamı veya bir parçası olarak görmektedirler. Elbette hakla-
rıdır. Ancak bu sanatçılar ozanlık adı olarak, kendilerinden önce yaşamış bir âşığın 
adını almaları sakıncalı durumlar yaratmaktadır. Örneğin Neşet Ertaş'ın mahlası 
Garip'tir. Pek çok türküsünde "Garip" mahlasını kullanmaktadır.

Çok güzel bir türküsünün son kıtası şöyledir:

"Bir garibim düştüm gurbet ellere
Aşıkım ben sinendeki güllere
Korkarım adını demem ellere
Düşersin dillere diller incitir.."

İhtimal ki, şiir Neşet Ertaş'ın ve dizede geçen "Garip" mahlasıdır. Öte yan-
dan Türk halk edebiyatında Âşık Garip ve onun Şahsenem'le aşklarını konu edinen 
hikâyeleri vardır. Bazı türkülerimiz bu hikâyeden alınmadır. Bu şiirin Âşık Garib'e 
ait olup olmadığını düşünenler olacaktır. O halde kaynak kişiler, ileride olabilecek 
sorunları da göz önünde bulundurma sorumluluğu içinde olmalıdır. Derleyiciler, 
kaynak kişinin yeterli olup olmadığını araştırmalıdır. Derlediği türkü veya ezgiyi 
çeşitli kaynaklardan doğrulatarak denetlemelidir. Bölgenin müzik yapısı hakkında 
ön bilgi almalıdır. Araştırmacı formasyonuna, derleme metot ve teknikleri konu-
sunda yeterli bilgiye sahip olmalıdır.

Kaynak kişi ve derleyenin aynı kişi olmasının sakıncaları vardır. Örneğin 
sözleri Derviş Ali'ye ait olan "Gönül gel seninle muhabbet edelim" adlı türkünün 
kaynak kişisi ve derleyeni Ali Ekber Çiçek'tir. Türkünün notasını Can Etili yazmış ve 
TRT repertuarına 3187 numarayla Ali Ekber Çiçek'in Erzincanlı olması nedeniyle 
Erzincan türküsü olarak kaydedilmiştir.

11- Kerem ile Aslı, Ahmet Özdemir, Bordo Siyah Yayınları İstanbul 2006, sayfa 110.
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Bu türkünün repertuardaki notasında üçüncü dörtlüğü şöyledir:

"Solmazsa dünyada güzeller solmaz
Bu dünya fanidir kimseye kalmaz
Yalan dolan ile sofuluk olmaz
Mümin olan bekler berayı gönül..."

Notanın altına türküde geçen yabancı kelimelerin açıklaması da yazılmış 
ve "Berayı gönül" için "Beray-ı gönül: Gönül için," notu düşülmüştür. Berây söz-
cüğünün, maksadıyla anlamında olduğu doğrudur ama, şiirin aslında bu kelime 
"Varâ'"dır. "din büyüklerine bağlılık, takva, haramdan kaçınma, sakınma" anlamın-
dadır.

Araştırmacı sorumlu bir derlemeci olsaydı, "berâ" sözcüğünün şiirin anla-
mını bozduğunu göz önüne akarak Derviş Ali'nin şiirinin asılı ile karşılaştıracaktı. 
Belli ki notaya alanın da gözünden kaçmıştır.

Bir öğretim üyesi sanatçı da "berayı" sözcüğünün anlamsızlığı görmüş ol-
malı ki, şiirin aslını araştırıp zahmete girmek yerine o mısrayı "O zaman görürsün 
karayı gönül" diye okumuştur. Bu durum da sanatçı sorumsuzluğuna örnektir.

Notaya Alanların Sorumluluğu
Notistler, türkü veya ezgiyi notaya alırken iyi dinleyip kontrolünü yapma-

lıdır. Notasını çıkaracağı türkünün yöresine ilişkin müzik yapısını bilmeli, hatalı 
notalama yapmamalıdır.

Mahalli tavırları tespit etmeli, bunu gösterebilmek için detaylı notalama 
yapmaktan kaçınmamalıdır.

Repertuar Kurullarının Sorumluluğu
En büyük sorumluluk nihai merci ve son denetim organı olan Repertuar 

Kurulu'nundur. Repertuar Kurulu'nun yukarıda birkaçını gösterdiğimiz hataları, 
noksanlıkları görmemek lüksü yoktur. Onun için bu kurul üyelerinin de formas-
yon noksanlığı olmamalıdır. Aksi halde, repertuara alınan eserler kaynaktakinden 
farklı olacaktır.

Repertuar kurulundan konuyla ilgili bilimsel bilgi birikimine sahip uzman-
ların gerektiğinde akademisyenlerin bulunması sağlanmalıdır.

Derleyiciden Repertuar Kuruluna bir ezgi getirildiği zaman, önce derle-
yicinin ehil olup olmadığına bakılmalı, daha sonra malzemeler değerlendirmeye 
alınmalıdır. Notistin ihtimamla seçilip, notaya alırken özellikle mahalli tavırları da 
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belirtmesi temin edilmelidir. Bu işin başında bulunan yetkililerin konuya yalnızca 
yayıncı ve icracı gözüyle değil, en başta ilim adamı gözüyle bakmaları gerekir.12 

Repertuardaki sahibi belli olan ancak başka şairler adına kayıtlı olan türkü-
ler, titiz bir inceleme ile düzeltme yoluna gidilmelidir. Bir biriyle akran ve aynı or-
tamları ve imkânları kullanan sanatçıların birbirlerinden etkilenmiş ve aynı ezgiyi, 
hece sayısı aynı olan farklı sözlerle okumuş oldukları göz önünde bulundurulmalı, 
Kurulca, ezginin ve türkünün asıl şekli belirlenmelidir.

Hangi sebeple olursa olsun kaynak kişi, derleyen, notaya alanların gözün-
dün kaçan bir yanlışlığı denetleme ve düzeltme, Repertuar Kurulu'nun sorumlu-
luğundadır.

Varsayalım ki, Neşet Ertaş, Şarkışla'lı Agahî'nin "Seher vakti çaldım yârin 
kapısın" türküsünü yanlış öğrendi. Bu türküyü kaynak kişi olarak derleyen Nida 
Tüfekçi'ye naklederken

"..
Agâhî karışır kanlı yaş ile
Dost bulunmaz hayal ile düş ile
Yetilmez menzile bu gidiş ile
Hemen aşk atına binip sürmeli"

diye yazdırması gerekirken, "Agâhî"nin mahlas olduğunu bilmeyip "Gahi 
karıştırır kanlı yaş" diye yazdırdı. Derleyen Nida Tüfekçi'nin bu tecnis koşmanın bir 
tapşırma dörtlüğü olması gerekir, diye düşünmeliydi. Notasını yazarken bu haliyle 
"gâhi karıştırır kanlı yaş ile" sözlerindeki anlam bozukluğunu fark etmesi gerekirdi. 
Farkına varmadı diyelim. Bu kez repertuar kurulunun "bu şiir kimin?" diye sorma-
sı gerekirdi. Bunlar yapılmayınca bugün türkü çeşitli kaynaklarda, antolojilerinde 
türkü sözüyle, müziğiyle Neşet Ertaş adına kaydedilmektedir. Diyelim ki bugün bu 
durum biliniyor, TRT repertuarında düzeltme yapmak için beklenen nedir? Arşiv-
deki notalarda "gahi karıştırır kanlı yaş ile" dizesi vardır ve TRT sanatçıları bu şekil-
de okumayı sürdürmektedir. Buradan derleyen, notaya alan ve denetleme kurulu 
üyesinin aynı kişi olmasının da oto kontrolü engellediği sonucuna ulaşıyoruz.

Repertuar Kurulları, ister yakanı deyiniz, ister besteleyeni, ister havalandı-
ranı belli olan türkülerin anonim olarak sunulması aldatmacasını ortadan kaldır-
malıdır. Türkü formunun özelliklerini bünyesinde taşıyan türküler, türkü sahibinin 
adıyla da repertuvarda yer almalı, kurumlar arası birlik oluşmalıdır.

12- Türker Eroğlu, "TRT ve Türk Halk Müziği Derlemeleri", Milli Folklor Dergisi, Cilt 1,Yıl1, Sayı 3 Eylül 1989. Sayfa 8.
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İcracı Sanatçıların Sorumluluğu
Kaynak kişiden repertuar kurullarına kadar getirdiğimiz sorumluluklar 

manzumesinin son durağı icracı sanatçılardır. Her icracı sanatçı, sanatını icra edi-
şinin birinci derecede türküleri yaratanlar olduğu bilincinde ve sorumluluğunda 
olmalıdır. Onun için, TRT Repertuarındaki notalarda veya metinlerde adları olsun 
veya olmasın; eğer biliniyorsa âşığın adının geçtiği son dörtlük türkünün icrası 
sırasında okunmalıdır.

Sanatçıların bir ağıtı hareketli parça olarak okuduğu sıkça rastlanılan ib-
retlik durumdur. Sanatçılar, kültürel yapılarını ve kariyerlerini zedeleyecek dav-
ranışlardan kaçınmalıdırlar. Bir ağıtı okuyorsa, ağıt gibi okumalı ve bu parça ile 
dinleyiciyi tempo tutmaya davet etmemeli, şıkır şıkır oynatmaya kaldırmamalıdır. 
Türkü metnindeki sözler en doğru şekilde tespit edildikten sonra okunmalı, te-
reddütler uzmanlar, güvenilir kaynaklar yardımıyla giderilmelidir. Sanatçılar, şan, 
repertuar, solfej, nazariyatın yan ısıra Türk dilini ve folklorunu da öğrenmelidir.

Kaset dolduran sanatçılar arasında sözleri başkalarına ait olan türküleri 
kendi adına okuyanlara sıkça rastlanılmaktadır. Bunun denetimi meslek örgütleri-
nin ve dinleyicinin sorumluluğunda olsa gerekir. Simit çalanın yıllarca hapis yattığı 
bir ülkede, bir başkasının bir ömür verdiği emeğini çalan cezasız kalmamalıdır. 
Böyle bir davranışın affı ve hoşgörüsü olmamalıdır.

Şüphesiz ki, türkülerin sevilmesi ve yaşaması; söz, ezgi ve ses güzelliğiyle 
mümkündür.13 Bu bakımdan kendilerine türkü okumayı meslek edinmiş sanatçı-
lar, türküleri orijinal ezgisiyle en doğru sözlerle okumak sorumluluğundadır.

13- Yrd. Doç. Dr. Doğan KAYA, "Türkülerin Derlenmesinde, Kayda Geçirilmesinde ve icra Edilmelerinde Yapılan Yan-
lışlıklar", "Kayseri ve Yöresi Kültür, Sanat ve Edebiyat Bilgi Şöleni," Kayseri, 2001,s.411-432
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Türkü Derlemelerinde Yapılan Yanlışlar
ve Düzeltilmesine İlişkin Öneriler

Arş. Gör. A. Serdar YENER1

 Türk milleti, tarihsel süreç içerisinde kültürel aktarımını büyük ölçüde 
sözlü kültür vasıtasıyla sağlamıştır. Osmanlı Devleti zamanında bazı müzisyen-
lerin eserleri yazıya dökme (notaya alma) çalışmaları olmuş ancak bu uygulama 
yeterince yaygınlaşamamıştır. Aktarımda 'meşk' yine en fazla kullanılan yöntem 
olmuştur. Ancak Tanzimat'la başlayan ve Cumhuriyetin ilanıyla doruk noktasına 
ulaşan yenilik hareketleriyle birlikte yazıya daha çok önem verilmeye başlanmıştır.

Dar-ül Elhan ile başlayan halk ezgisi derleme çalışmaları Cumhuriyet dö-
neminde yoğunluk kazanmış, Anadolu'dan çok sayıda halk ezgisi derlenip notaya 
alınmıştır. Ancak ezgileri notaya alırken birçok hata ve eksiklikler ortaya çıkmıştır.

Elbette Geleneksel Türk Müziği notasyon (Batı Nota Sistemi) açısından 
kolay bir müzik değildir. Bu konuda Charles Fonton'un şöyle bir değerlendirmesi 
vardır:

"Gerçekte bir parçayı notaya almak mümkün olsa bile, bir Avrupalının ça-
lacağı bu parçayı bir şarklının tanıyıp algılaması mümkün olmaz. Çünkü her no-
taya, her sese, Şark'ın özel çeşnisini katmak gerekir ki bunu da ancak o musikiye 
hakkıyla vakıf olanlar yapabilir. Bu musikiyi notaya almayı denemiş olanlar hep bu 
sorunla karşı karşıya kalmışlardır. Bu parçalar, notaya alındıkları biçimde çalındık-
larında tanınmaz hale gelirler, süs ve çeşnilerini yitirirler. Notaya almış olduğum 
Arap, Türk ve Rum havalarında, bu sakıncayı ortadan kaldırmış olduğumu ileri sü-
remem. Onları büyük bir özenle kâğıda dökmüş olmama rağmen, sözünü ettiğim 

1- Ordu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bölümü Öğretim Elemanı
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bu özel lezzetin eksikliği icrada hissedilecektir" (Fonton 1987: 65).

Benzer bir değerlendirme de Neşet ERTAŞ eserlerinin radyo repertuarına 
girişindeki eksikliklerle alakalı değerlendirme yapan Erol PARLAK'DAN gelmiştir.

"Neşet Ertaş parçaları radyoya girerken kaybetti. Muhteşem biryapı çünkü 
notasyonu çok güç. Bir türkü bir makamda değil mesela, araştırmacılar o nüan-
sı yakalayamadılar, yazamadılar. Uşşak giden bir türküde hicaz çeşnisi var ama 
koma nispetleri var, onun yerine trak diye si, si bemol, do diyez yazdılar, o hava 
kayboldu tabi. Bu notayla sanatçılar okudular, sanırım sanatçılarda orijinalden 
çalışmaya çok yatkın değiller. Ve bunları nasıl okutacağız kaygısı vardır herhalde. 
Bu kaygı çok önemli çünkü bütün kültür radyo sanatçısının yeteneği ile sınırlandı. 
Bu insanlarda şehirli insanlar, nota biliyorlar o zaman bu makbuldü. Ama birçok 
özellik kayboldu, mahalli sanatçılar isyan ettiler, kendi parçalarının icrasını beğen-
mediler."

Türkü derlemelerinde yapılan yanlışları şu ana başlıklar halinde inceleyebi-
liriz: Batı notasının yetersizliği açısından: Batı notası her ne kadar uluslar arası diye 
nitelense de mevcut haliyle türküleri notaya almada yetersiz kalmaktadır.

Ses sistemi açısından: Derlemecilerin önemli bir kısmı koma değerlerini 
çoğu yerde doğru yazmamışlardır. Bu da onların Türk müziği ses sistemini iyi bil-
medikleri ihtimalini akla getirmektedir.

Makam bilgisi açısından: Dizi ve makam konusundaki belirsizlikler, çeliş-
kiler ve bilgi eksikliği derlenen ezgilerin donanımlarında ciddi hatalara sebep ol-
muştur.

 Çalgı ve tavır bilgisi açısından: Yapılan derlemelerin birçoğunda çalgıların 
çıkardıkları sesler ihmal edilmiş, tamamen söz unsuruna göre notalama yapılmış-
tır. Bu çalışmada yukarıdaki hususlar çeşitli örneklerle ele alınıp tartışılacak ve çö-
züm önerileri ortaya konacaktır

Türkü derlemelerinde yapılan yanlışlar 5 ana başlık altında toplanacaktır.
1- Değiştireçlerin koma değerlerinin yanlış yazılması
2- Donanımların gösterimi
3- Çalgılara göre tavır belirtilmemiş olması
4- İsimlendirme yanlışı
5- Yazım ve İcra uyuşmazlığı

1. Değiştirici İşaretlerin Koma Değerlerinin Yanlış Yazılması
İlk bakışta dikkati çeken Si koma perdesi ile Fa diyez perdeleridir. Reper-
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tuar incelendiğinde Uşşak-Hüseyni dizisi içinde seyreden eserlerin büyük bir ço-
ğunluğunda Si b2 perdesi yazılmıştır. Derlemeyi yapan kişinin derleme esnasında 
o perdeyi iki koma Si perdesi olarak mı yoksa ikinci Sib perdesi olarak mı kabul 
ettiği belli değildir. Bağlamanın perde düzeninin belli bir standardının olmaması 
ve bu gibi gezici perdelerin yöreden yöreye, kişiden kişiye farklı bağlanması, der-
leyicilerin bu perdeyi ikinci Sib perdesi olarak kabul etmiş olmaları ihtimalini güç-
lendirmektedir. TRTTHM Repertuarı No: 2402 "Seyreyle Güzel Kudret-i Mevla Neler 
Eyler" (Ek 1) isimli eserde Uşşak etkisi olduğu ve 3 koma Si kullanılması gerektiği 
halde Sib2 perdesi yazılmıştır.

Ayrıca yazılan eserlerin birçoğunda Fa diyez perdesinin koma değeri be-
lirtilmemiştir. icra sırasında notayı olduğu gibi çaldığımızda Fa diyez perdesini 
5 koma değeriyle çalmamız gerekmektedir. Bu durumda duyum olarak rahatsız 
edici bir durum ortaya çıkmaktadır. Halbuki Hüseyni dizisinde seyreden bir ese-
rin Fa diyez perdesinin 3 koma değerinde olması gerekmektedir. Ayrıca Si koma 
perdesinde göze çarpan ikinci Sib perdesi yaklaşımı Fa diyez perdesi içinde geçerli 
olup, 3 koma değerli Fa diyez perdesine Fa diyez2 denmiştir.

 Bir başka dikkati çeken konu da Saba eserlerde Reb perdesinin yazımıdır. 
Aynı mantıkla birinci Reb perdesi yaklaşımı ile Reb1 yazımı dikkati çekmektedir. Bu 
yazım yanlış olup 4 koma değerini karşılayan Reb4 yazımı daha yerinde olacaktır. 
TRT THM Repertuarı No: 42 "Karımca Karımca" (Ek 2) isimli türküde ise Reb3 yazıl-
mıştır. Bu yazım da yanlıştır.

2. Donanımların Gösterimi
Derleme çalışmalarında göze çarpan hatalardan bir tanesi de eserlerin 

donanımlarını yazarken yapılan yanlışlardır. Hicaz makam dizisinde seyreden iki 
farklı eserin notasyonlarına bakıldığında, ilk örnekte donanımda sadece Sib per-
desi, ikinci örnekte de Fa diyez ve Do diyez değiştireçleri bulunmaktadır. Halbuki 
dizi olarak aynı olan iki eserin donanım yazılımının farklı olmaması gerekir. Do-
nanımda diyez ve bemolü aynı anda kullanmak gerekirken, Batı'ya özenmenin bir 
sonucu sadece diyezler ya da bemoller arızada kullanılmıştır. Hicaz dizisi içinde 
seyreden TRTTHM Repertuarı No: 5 "Tek Kapıdan Çıktım Yüzüm Peçeli" (Ek3) isim-
li eserin donanımında Sib, TRTTHM Repertuarı No: 78 "Kal'anın Ardında Ekerler 
Küncü" (Ek 4) isimli eserde Sib ve Do diyez, TRT THM Repertuarı No: 98 "Bir Gider 
de Beş Ardıma Bakarım" (Ek 5) isimli eserde de Fa diyez ve Do diyez değiştireçleri 
kullanılmıştır.

3. Çalgılara Göre Tavır Belirtilmemiş Olması
İlk bakışta yorumlama açısından özgürlük sağladığı gibi bir durum görün-

se de, eserlerin notaya alınmaları esnasında çalgısal özellikler ve tavır - özellikle 
bağlama- göz ardı edilmesi icra karmaşasına yol açmaktadır. Bu durumu Prof. 
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Sabri Yener üç ciltlik bağlama öğretim metodunun giriş bölümünde şöyle dile 
getirmiştir:

"Türkiye'de Muzaffer Sarısözen'le başlayıp bugün de devam eden bir no-
talama sistemi vardır. Bu sistemde Türkülerin (pek azı istisna olmak üzere) sadece 
okunuşları dikkate alınarak notaya aktarıldığını görüyoruz. Yapı ve çalış tekni-
ği birbirinden çok farklı olan halk müziği sazlarının (bağlama, kemençe, kabak 
kemane, kaval vb.) ise türküyü nasıl çalacağı belirtilmeyip, bu husus tamamen 
çalacak kişinin yorumuna bırakılmıştır. Söz gelimi; iki dörtlük bir nota yazılmışsa, 
bağlamada bunun tek bir tezene vurularak mı çalınacağı, ya da nasıl bir tavır uy-
gulanacağı belirtilmemiştir. Belirtilemezdi de çünkü o dönemde öncelikle, mevcut 
halk ezgilerinin yok olmaktan kurtarılıp şu veya bu şekilde muhafaza edilerek 
yaşatılması gerekiyordu. Ancak bu sistem uygulamalarda büyük zorluklar doğur-
makta, ortaya birçok yorum farkları çıkmaktadır. Bu da özellikle toplu çalışmalar-
da olumsuz sonuçlar doğurmaktadır. Gerçi, iyi bir bağlama sanatçısı bir "zeybek 
havası" çalarken, notalama sistemi ne olursa olsun, onun tavrını doğru olarak 
uygular. Fakat bu uygulamada onun, kişisel tecrübesi rol oynamaktadır. Aslında 
o, sadece gördüğünü değil, daha çok bildiğini çalmaktadır". (Yener, 2003. s. 3).

Zeybek, Silifke, Azeri, Konya gibi tavır gerektiren eserlerde notasyonda bu 
tavırlar belirtilmemiştir. TRTTHM Sözsüz Oyun Havaları Repertuarı No: 23 "Konya 
Divan Ayağı" (Ek 6) isimli eser bu maddeye örnek olarak gösterilebilir.

4. İsimlendirme Yanlışı
Bu konu için ilk göze çarpan TRT THM Sözsüz Oyun Havaları No: 89 "Saz 

Havası (Hüseyni Gezinti)" (Ek 7) örneğidir. Re üzeri hicaz dizisinde seyretmesine 
rağmen bu ezgiye "Hüseyni Gezinti" denmiştir.

5. Yazım ve İcra Uyuşmazlığı
TRT THM Repertuarı No: 499 "Sabah Oldu Sabah Oldu" (Ek 8) isimli tür-

künün notasına bakıldığında Saba geçkisi olduğu görülmektedir. Ancak şimdi-
ye kadar dinlediğimiz icraların hiç birinde böyle bir geçkinin yapılmadığı dikkat 
çekmektedir. Ayrıca ilk madde de değindiğimiz koma değerlerinin belirtilmesinde 
yapılan yanlışlar konusuyla ilgili bir hata daha mevcuttur. Saba geçkisi varsa bile 
nota da Re bemol 1 yazılmıştır ve bu yazım da yanlıştır. Çünkü bağlamada bir ko-
malık re perdesi bulunmadığı gibi saba makamında da re perdesi bir koma değil, 
dört koma değerindedir.

TRT THM Repertuarı No: 1548 "Giresun'un Evleri" (Ek 9) isimli türkünün 
oyun sazı bölümünde, yöredeki icralarda ve usta çalıcıların icralarında Segâh çeş-
ni gösterilmektedir. Halbuki notada donanımda olan Sib2 perdesinin değiştiğini 
belirten herhangi bir değiştireç görülmemektedir.
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SONUÇ VE ÖNERİLER:
1. Eğitim açısından da önemli bir çelişkiye sebep olan yanlış yazımların tamamı 
tespit edilerek halk ezgileri uzman görüşleri doğrultusunda yeniden notaya 
alınmalıdır. Bu durum hem musikimizin istikbali, hem eğitimde kullanılabilirliği 
açısından önem arz etmektedir.

2. Ezgiler notaya alınırken sadece söyleyişe göre değil, zor da olsa sazların 
çalınış tavrına göre bütün ayrıntılarıyla yazılmalıdır. Bu konuda değişik yakla-
şımlar olmakla birlikte özellikle tablatur sisteminin uygun bir uygulama olacağı 
düşünülmektedir.

3. Değiştireçlerin koma değerlerinin yazılmasında usta icralarda kullanılan de-
ğerler esas alınmalı, uygulama ile teori çelişkisi ortadan kaldırılmalıdır.

4. Donanımların yazılmasında batı özentisi yerine Türk müziğinin makamsal 
yapısına uygun yazım şekli tercih edilmelidir. Böylece tıpkı geleneksel Türk 
beste (sanat) müziğindeki gibi donanıma bakıldığında eserin hangi makam 
dizisinde seyredeceği anlaşılmalıdır.
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Türkü Yaratım Mekânı Olarak Hapishane

Prof. Dr. Aynur KOÇAK1

"Bitmek tükenmek bilmez

İnsanların türküsü

Bu türküyü sorarsan

Mahkûmların türküsü"

Hilmi Şahballı

İnsanın ilk mekânı evidir. G. Bachelard, bir mekan olarak ev için, "biz on-
ların içinde olduğumuz sürece onlar da bizim içimizde" (Bachelard 1996:28) der. 
Acaba bir yaşam alanı olan hapishane için de aynı şeyi söyleyebilir miyiz? Mapus 
damı, zindan, derin kuyu, kafes, içeri olarak anılan hapishane de onun içinde ya-
şayan tutsakların içinde midir? Nasıl bir mekandır 'içerisi'? Bu mekan orada yaşam-
larını sürdürenlerce geniş mi, dar mı, aydınlık mı, karanlık mı olarak algılanmakta-
dır? Bir mekan olarak hapishanenin çözümlemesini yapmak için gerekli malzeme 
var mı elimizde ve bunlar yardımıyla sorulara cevap bulmamız mümkün müdür? 
"Yaşamın seslere gömülü gizli anlamını içeren" (Strauss 1986: 61) türküleri pekala 
bu sorulara cevap arayabileceğimiz değerli ve önemli kaynaklar olarak değerlen-
direbiliriz.

Türküler, R. Korkma'zın ifadeleriyle türküler " değişik zaman, mekan ve 
karakterleri ortak bir estetik bilinç etrafında toplayarak onlara manevi bir kimlik 
kazandırır. insan, zamanı aşmanın yolunu buldukça, ebedi varoluşu da içinde du-
yumsar. Bu yönüyle türküler, başlangıcın ve sonun, ölümle ölümsüzlüğün, Tüke-
nişle doğuşun buluştuğu yerdir." (Korkmaz 2004:126)

1- Kocaeli Üniversitesi Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretim Üyesi, nurkocak@kocaeli.ude.tr
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Metin merkezli bir yaklaşımın sergileneceği bu çalışmada mekan çözüm-
lemesi yapılacaktır. Değerlendirmelere esas olacak türkü metinleri kaynaklarda 
"hapishane türküleri" başlığıyla yer almaktadır.2 Bu türküleri yakan insanlar, O. 
Attila'nın söylemiyle bunlara "içini dökmüş"lerdir. Türkülerde kişisel veya sosyal bir 
trajediyi ve onların uyandırdığı hisleri duymak mümkündür. Bunlarda işittiğimiz 
trajik olaylardan biri de 'mahpus damı'na düşmektir. Oradaki yaşam, koşullar, gö-
revliler, tutsak insanın bitmeyen çilesi, geçmeyen günler, sevdiğinden ayrı olma-
nın hüznü dokunaklı biçimde anlatılır türkülerde.

Mit dünyasından tasavvufi geleneğe uzanan yolda sürgün, hücre, esaret, 
zindan, mağara, kuyu kavramları karşımıza çıkar. Gökyüzünden yeryüzüne gön-
derilmek ilk sürgündür. Bu sürgün bolluk ve mutluluk mekanından uzaklaştırılma-
dır, dünyaya hapsedilmedir. Böylece tutsak edilmeyle kaşı karşıya kalırız. Yoksun 
bırakılmak, sınırı olan dar mekanda yaşamaya zorlamaktır tutsaklık. Tutsak, 'içeri' 
olarak algıladığı ve adlandırdığı bu mekanda 'dışarı'yla doludur, dışarının özlemiy-
le yaşamaktadır. Dolayısıyla burası ve bu mekandaki tüm unsurlar onun için pek 
olumlu anlamlar içermez. O, memnun olmadığı bu yerden bir an evvel kurtulmak 
ister ve bunun dışavurumunu da gür bir sesle türküye yansıtır. Türküsünde mah-
pushaneyi inşa edenlere bedduada eder:

Mahpushane seni yapan kör olsun
Körolsun da iki elleri kırılsın (Özbek 1994: 317)

Hapishaneye girişi "han kapısı"nden giriş, çıkışı ise "iğne deliği" olarak gö-
ren tutsak, "hapishane damları"nın yıkılmasını acı içinde dile getirir:

Yıkılası hapishane damları anam
Yandım Allah yandım, daha mıyanam (Özkan 2005: 579)

Hapishane: "Mahpushane dedikleri bir derin guyu"
Türkülerde hapishanenin bir bütün olarak kendisini temsil eden çeşitli 

imgelere rastlanır. Bir Afyon türküsünde "mahpushane dedikleri bir derin guyu" 
(Özkan 2005: 576) dur. Burası içinden çıkılmayacak derecede derindir ve yardım 
elinin ulaşamayacağı ölçüde de çukurdur. Hapishane içinde geçirilen günler de 
"kara kara"dır.

Hapishane içinde kara kara günlerim (Özkan 2005: 575)

2- Ignacz Kunos'un ve Ahmet Caferoğlu'nun türkü derlemeleri içinde hapishane türküleri de bulunmaktadır (Kunos 1998: 
93; Caferoğlu 1994: 21-23, 39-40). Mehmet Özbek, türküleri tasnif ederken "Gurbet Türküleri"nin alt başlığında "Ma-
pushane Türküleri"ne yer vermiştir (Özbek 1994: 316-319). Ahmet Şükrü Esen'in derlemeleri arasında da beş türkü metni 
vardır (Esen 1986: 84, 118, 127, 228-229). Ayrıca Cengiz Özkan'ın "Hapishane Türküleri" başlığı altında değerlendirdiği 28 
türkü metni yer almaktadır (Özkan 568-586).S.
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Hapishanenin içi, konumu ve durumuna ilişkin bir imge de "cehennem de-
liği"dir. Delik, küçüktür, dardır. Oraya ancak sıkışarak sıkılaştırılarak girilebilir. Bu 
delik aynı zamanda öte dünyada olumsuz mekanı olarak tasarlanan cehenneme 
aittir:

Mükellef ilan oldu gelin dediler
Cehennem deliğine girin dediler (Özkan 2005: 573)

Türkülerde cehennem diye imlenen hapishane, karanlık olarak algılanması 
nedeniyle zindandır adeta:

Böyle de düştüm zindana bakar bakar ağlarım (Özkan 2005: 574)

Bir ormana düşmek, ucu bucağı olmayan bir karmaşıklığın içinde bulmak-
tır kendini. Orman mekan olarak geniş olabilir ancak karanlık ve ürkütücüdür. Bu 
karmaşanın içinde kişi kaybolur. Tutsağın hapishanedeki durumu ormanda vahşi 
hayat içinde yaşamını sürdüremeye çalışan insanınki gibidir:

Zincir sallandıkça her yanım sancır
Düştüm bir ormana yol belli değil (Özkan 2005: 571)

Ormanda yol belli olmasa da ya da mahzende ışık olmasa da kişi isterse 
mutlaka bir şekilde yolculuğunu tamamlar ve gerçek yuvasına döner:

Tezikmiş kuş bile yuvaya döner
Düştüm bir ormana yol belli değil (Özkan 2005: 572)

Ev imgesi açısından bakılınca hapishane adeta evin mahzenine benzer. 
Mahzen "evin karanlık varlığı" (Bachelard 1996:16)dır. Karanlık, ürkütücü ve mer-
divenlerle aşağıya inilen bir yerdir orası. Bu karanlıkta yol nasıl bulunur? Karanlıkta 
ışık verecek nesnelere ihtiyaç vardır:

Mahpushane içinde yanıyor gazlar (oy oy)
Oturmuş mahpuslar çalınır sazlar (Özkan 2005: 570)

Bir günün daha bitmek üzere olduğu zaman aydınlığa ulaşmak isteyen 
tutsak dışını gaz lambasıyla aydınlanırken içerini de sazıyla sözüyle aydınlatacak-
tır. Türkü yaratımının bir enstrümanıdır saz. Duvarda asılı olan saza duyulan ih-
tiyaç, tutsağın içinde biriken özlemin dışavurumunu temsil eder. Saz, yarattığı 
görsellik, çıkardığı ses ve buna bağlı olarak çıkan ürünün sanatsal bir töz taşıma-
sından dolayı önemlidir. Bununla avunur içerideki, dışarının özlemiyle:
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Duvarda asılı sazım kalınca
Bir seni özledim birde memleketimi (Özkan 2005: 576)

Karanlık bir mekanda güneşin doğmaması demek günlerin geçmemesi 
demektir. Dar ve karanlık bu mekanda zaman geçmek bilmez:

Hapishaneler güneş doğmuyor
Geçiyor bu ömrüm de günüm dolmuyor (Özkan 2005: 574)

Mekanın içerisinde yer alan, mekandan ziyade tutsağın durumunu belir-
ten bu materyaller aynı zamanda mekânın tasavvur unsurlarıdırlar. Örneğin min-
der, her ne kadar 'rahatlık' temsil etse de hapishaneyi anlatmada başka bir amaç 
güder:

Hapishane içinde
Minderim kana battı (Özkan 2005: 583)

Hapishanenin rutubetinden, akan damından ıslanan yorganın da varlığı 
yine durum değerlendirmesiyle ilgilidir:

Islak yorgan altında
Soğuk gözyaşımız vardır (Özkan 2005: 584)

Yatmak, uzun süre hapishanede kalmak anlamında kullanılır. Bu süre kısa 
da olabilir ama yatmak eylemi tutsağa göre uzun bir aralığı kapsar.

İnsan zulmüne dayanmaz yürek
Yatarım yatarım gün belli değil (Özkan 2005: 572)

'İçeride yatmak', 'dokuz yıl yatmak' gibi cümle içi çeşitleri bulunan yatma-
nın gerçekleştirilen her aşaması özgürlüğe gidilen yolda olmakla ve o yolun yakın- 
uzak ilişkisi ile ilintilidir:

Elimde kelepçe kollar boyunca
Mahpuslarda yatayata gün gider (Özkan 2005: 570)

Yatak, ranza tutsağın içeride özerk olduğu yegâne alandır. Yatak, tutsağa 
bağrını açan tek yerdir. Her yerden kovulan kişi kendini yatağa, ranzaya atar. Onu 
kabul eden, bütün kovuluşlardan sonra sığındığı tek yerdir. Sahiplik duygusunu 
canlı tutar. Belirli zamanların dışında günün büyük bir bölümü burada geçer:
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Düşmüşüm yatağa hastayım, hasta
Gözlerim kapıda, kulağım seste (Özkan 2005: 580)

Duvar: "Feryadıma ses vermez, duvarlar dilsiz"
Hapishanenin etrafının duvarlarla çevrili olması bu mekanı tam olarak 

kapalı kılar. Feodalite zamanının Avrupa'sında yer alan şehir isimlerinin sonuna 
takılan 'burg' takısı duvar anlamına gelmekte ve kapalı bir hayatı temsil etmekte-
dir. Duvar dışındaki hayat ise içeriyi ilgilendirmemektedir. Duvar, hapishane tür-
külerinde ise düşman bir beton yığınıdır ve hapishanenin her tarafını çevreler. Bu 
duvar tutsağın dışarıyla ilişkisini tam olarak kesen önemli bir unsurdur.

Duvarın tutsakta yarattığı psikolojik algı ise 'aşamama'dır. Aşılamayan du-
var, dışarıda devam eden hayatı göstermez ve bu alanın seyrini engeller. Duvarla-
rın çevrelediği mekanda tutsaklık tam anlamıyla yaşanır. Tutsak edilen dışarıdaki 
hayata müdahil olmak ister. Kahramanın dağları aşması gibi devasa beton yığını 
olan duvarları yıkmak ya da delmek ister:

Duvarı deleyim mi
Yanına geleyim mi (Özkan 2005: 569)

Duvar delinemiyor ve aşılamıyorsa o zaman özgürlüğü temsil eden bir çift 
güvercinden güzel haber beklemek de umutlandırır tutsağı:

Mahpushane duvarında bir çift güvercin (Özkan 2005: 569)

Kapı: "Kapandı kapılar sürüldü demir"
Kapı, evin dış dünyaya açılan en büyük gözüdür. Kişi için kapanmayan, 

sadece açılma işleviyle düşlerimizde yer eden bir işleve sahiptir. Günlük hayatta 
çoğu zaman girmek ya da çıkmak anlamında kullanılan kapı, hapishane türküle-
rinde daha çok girmek, kapatılmak ya da kilitlenmek yönüyle dikkati çeker:

Mahpushane kapısı gülüm bir elvan geçit
Gelene açılır gidene kilit (Özkan 2005: 570)

Kapı, bir tutsağı esir alan koskoca bir binanın, bir ihtişamın ilk aşamasıdır. 
Kapının varlığı bir beklentiyi ifade eder. Kilitlenen kapının yarattığı düşünce bir 
daha dışarı çıkamamaktır:

Beni dama mahkûm ettiler
Kilit vurup kapısına (Özkan 2005: 569)

Kapının kapatılması dışarıyla tamamen irtibatın kesildiği vakit akşam vaktidir.
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Akşam olunca yoklama yapılır ve kapılar kapanır, kilitlenir:

Birer birer yoklamayı yaparlar
Akşam olur kapıları kaparlar (Özkan 2005: 574)

Karanlıklar, hep açık kalmasını istediğimiz kapının kapanmak zorunda kal-
dığı zamanlardır. Bilinçaltında aydınlık düşlere yer yoktur. Oraya ışık sızmaması 
gerekir. Akşam olunca da türkü yakan, söyleyen şöyle seslenir:

Akşam oldu yine hapis kilitlendi

Hapishanenin akşam kilitlenmesi önemlidir. Çünkü güneşin/ışığın kaybol-
duğu an kişi, karanlık düşüncelere doğal olarak dalmaktadır. Kapalı bir mekana 
karanlıkta girmek tam anlamıyla kötücül, karanlık düşüncelerin saklandığı bilin-
çaltının kapılarının ardına kadar açıldığı andır.

"Demirperdeleri çekme, gardiyan!" diyerek gardiyana seslenen tutsak per-
delerin kapanmaması noktasında bir istekte bulunarak pencere imgesine başvur-
muştur. Demir perdeler kalkarsa hapishanenin dış dünyaya bakan tek gözü de 
kör olmuş olur. Böyle olunca da ne sevgiliden gelen haber ne de dostlardan gelen 
mektup ulaşır ona. Kısaca pencerenin kapanmasıyla duyulan ses, bilinç üstü ve 
bilinçaltı olarak ikiye ayrılan bilincin sadece karanlık tarafının devrede olduğu ve 
kahramanın karanlık ormanda vermesi gereken en zorlu savaşın başladığı dikkat 
çeker. Bu nedenle nasıl ki kahraman bu zorlu savaş sırasında ona yoldaş, sırdaş ya 
da akıl hocalığı yapan birini istiyorsa tutsak da vermek üzere olduğu savaşta ona 
yardım edecek, güç verecek bir mektup ya da haber ister. Ancak gardiyanın ha-
berleri getirecek olan bu pencereyi de kapatması, tutsağın bu savaşta yapayalnız 
kaldığını gösterir.

Gardiyan burada dış dünyayı temsil eden ışık ile hapishanenin karanlığı 
arasında bir geçit görevi görür. Tıpkı evin mahzeni ile çatı arasındaki geçiş noktası 
ara katlar gibi. Ara katlar sıradan olayların yaşandığı, tekrarların gerçekleştiği yer-
dir. Çatı katı, dış dünya güzellikler, gökyüzü ve aydınlık demektir. Mahzen ise kötü 
düşüncelerin barındığı, karanlık bir mekandır. işte, aydınlık ve karanlık arasındaki 
ara katta durmaktadır gardiyan. Gardiyanın elinde bulundurduğu anahtar ise in-
sanın bilinçaltı düşünceleriyle yüzleştikten, hesaplaştıktan ya da barıştıktan sonra 
bilinç üstünün kapılarını açacak olan semboldür. Anahtar ancak hesaplaşmaların 
bittiği anda işlevini yerine getirecek ve bilinç üstünü temsil eden dış dünyada in-
sanın özgürce yaşayacağı dünyanın kapılarını aralayacaktır.

Gardiyan hapishaneyi, yönetimi, devleti temsil eder. Tutsağın başında du-
rur. Her şeyin başında o vardır. Tutsağı dışarıya götürecek yol, ondan geçmekte-
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dir. Kapıyı o açar, o kapatır. Tutsak, o izin verdiği sürece özgür olabilir. Gardiyan, 
yasakların ifadesidir.

Aç kapıyı gardiyan
Burada duramıyorum (Özkan 2005: 575)

Kapanan kapının sürgülenmesi, kilitlenmesi tutsaklık derecesinin aniden 
arttığına ilişkin bir algı yaratır tutsakta. Dolayısıyla, zaten yasaklanan özgürlüğün 
daha da yoğun kısıtlanmasıyla karşı karşıya kalınmıştır:

Aman da beyim vay efendim bu nasıl emir
Kapandı kapılar sürüldü demir (Özkan 2005: 573)

Kilit, kapıya bağlı, kapının işlevini yerine getiren, kapıyı tamamlayan küçük 
ama önemli bir ayrıntıdır. Kilide ulaşmak, kapıya ulaşmak anlamına gelmektedir. 
Kilit ve anahtar ulaşılmak istenen iki sihirli materyaldir ve gardiyan bu ikiliye sahip-
tir. Kapının yarattığı bir diğer düşünce de onun açılmasıyla kavuşulacak özgürlük-
tür. Kapı, aşılacak bir eşik gibi durur ve aşılınca karanlık sona erecektir.

Bir mekandan dışarı çıkılamıyorsa oranın kapısı yok demektir, yani dışa-
rıyla bağlantısı yoktur içerisinin. Hapishaneni açılacak kapısı, geçilecek köprüsü 
yoktur:

Köprüsü yoktur geçeyim
Kanadım yoktur uçayım
Kapısı yoktur açayım (Esen 1986: 84)

Parmaklık: "Demir parmaklıklardan boynum büker ağlarım"
Kişiyi tutsak eden, dışarı ile ilişkisini kesen unsurlardan biri de parmaklık-

lardır. Parmaklık, tutsağın karşısında duran kişiyi görebilmesi açısından dışarıyı 
bir nebze de olsa içeriye taşımak anlamına gelirken, kişinin dışarıya çıkmasını en-
gelleyen yapısal bir alan olması bakımından da değerlendirilebilir. Parmaklıkların 
arasındaki boşluk dışarıyı içeriye getirmekle yükümlüdür, ama bu pek mümkün 
değildir:

Yanarım yanarım derdime yanarım
Demir parmaklıklardan boynum büker ağlarım (Özkan 2005: 571)

Dışarıyı gösteren parmaklık dışarıya çıkmaya izin vermez. Dolayısı ile tut-
sak, parmaklığa her dokunuşunda onu parçalamak, kırmak ister. Dışarıya duyulan 
özlemin, dönüp bakmaların, dışarıyı göstermelerin bir ürünü sayılabilecek olan 
parmaklıkların türkülere konu olması da bu açıdan değerlendirilebilir:
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Böyle de düştüm zindana bakar bakar ağlarım
Demirde parmaklıktan a canım bakar bakar ağlarım (Özkan 2005: 574)

Pencere: "Bir Avuç Gökyüzü"
Dışarıyı gösteren, dışarıya müsaade eden tek yer penceredir. Türkülerde 

'bir avuç gökyüzünün göründüğü yer' olarak da bilinir:

Hasretinden benim yüreğim yanık
Bir avuç gökyüzü etraf karanlık (Özkan 2005: 576)

Bu imgelemden pencereye varılır. Pencereden gökyüzü görünür, yol görü-
nür. Tutsağın olmak istediği yer görünür. Bu özlem farklı versiyonlarıyla türkülere 
yansır. Pencere tutsağın aidiyet duygusunu da canlı tutar, misafirhane görevi gö-
rür; burada kuşlar misafir edilir:

Bir dalı penceremde biri sana bakıyor

Pencerenin sınırları, boyutları müsaade edilen alanın da boyutlarıyla eş 
değerdir. Dolayısıyla sonsuz gökyüzü bir güdüme sokulur, geometrik şekiller alır, 
söze, görünüşe sığdırılır. Pencere önünde beklemek, pencerenin müsaade ettiği 
alana bakmak zamanla rutin bir hal alır ve kişi bu durumdan bezer:

Mahpushane de yata yata yanlarım çürüdü
Pencereden baka baka ela gözler süzüldü (Özkan 2005: 574)

Avlu: "Çıkara vluda volta vururum"
Avlu, tutsağın özgürce dolaşabileceği, rahatlayabileceği tek alandır ve du-

varla sınırlıdır. Dolayısıyla tutsağın 'rahatlama'sının da bir sınır içine alınmasını ifa-
de eder. Tutsak avluya bakar. Dünya oraya sıkıştırılmış, sınırlandırılmıştır. Avluda 
bulunan şey ağaç olabilir, direk olabilir ama asıl fark edilen bir boşluğun, bir boş 
alanın, sıkıştırılmış bir boşluğun varlığıdır. Avlunun bu yönlü işlevi de bulunur.
Tutsak için avlu hayati önem taşır:

Çıkar avluda volta vururum
Bu sefil hayatı böyle sürürüm (Özkan 2005: 580)

Hapishane türkülerinde yoğun olarak kullanılan 'volta atmak, volta vur-
mak' kavramı tutsağın nefeslendiği bir alandır ve böyle de işlenir:

Volta vuramıyorum
Aç kapıyı gardiyan (Özkan 2005: 575)
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Bir türküde hapishane avlusundaki bir gülden söz edilmektedir:

Mapushane avlusunda ihtiyar bir gül
Bir dalı penceremde biri sana bakıyor (Özkan 2005: 569)

Avludaki bu gül yaşlıdır. Nedeni ise orada yaşanılan her dakikanın aslın-
da bir yıl kadar uzun sürdüğüdür. Bazı düşünürlere göre zaman psikolojiktir ve 
kişinin içinde bulunduğu ruh haline göre değişir. Dolayısıyla özgürlüğü elinden 
alınan her tutsak için orada zaman tam anlamıyla durmuş kadar yavaş aktığından 
gerek kendisini gerekse baktığı tüm canlı cansız varlıkları gereğinden yaşlı görür. 
Bu türküde asıl ilginç olan ise bu gülün bir dalının pencerede tutsak tarafına, di-
ğerinin ise sevgiliye bakmasıdır. Görüldüğü gibi sevgiliye verilecek ve sevginin en 
güzel ifadesi olarak karşımıza çıkan gül aracılığıyla anlatılmaya çalışılan ilişkinin 
bağını oluşturan yine penceredir. Kısaca pencere karanlık dünyaya ışığın yayıldığı 
tek noktadır.

Ağaç: "Mahpushane içinde bir ulu çınar
Hapishane türkülerinde yer alan incir, selvi ağacı, çınar ağacı tutsağı farklı 

yönlerden etkileyebilir. Ağaç özgürce uzanırken tutsağın böyle bir imkanı yoktur:

Mahpusun içinde üç ağaç incir
Elimde kelepçe boynumda zincir (Özkan 2005: 572)

Hapishanenin duvarlarını aşıp dışarıya bakabilen dallara sahip olan ağaç, 
tutsağı bu yönüyle etkiler. Hapishaneye direnen bir yapısı da mevcuttur. Türküler-
de geçen 'ulu çınar' gibi söylemler, yıllar yılı hapishane içinde tutsak yaşayan ama 
buna direnip filizlenen, hapishane duvarını aşan ve dışarıya, gökyüzüne, özgürlü-
ğe uzanan bir mücadele sembolü olarak da işlenir:

Mahpushane içinde bir ulu çınar
Kırılsın zincirler yıkılsın duvar (Özkan 2005: 572)

Mermer direk: "Mahpusun içinde mermerden direk"
Sınırlı mekân unsurlarının içerisinde yer alan direk, mermer direk, belli bir 

alan kaplaması ve öylece kalması bakımından durağan bir hayatın da ifadesidir. 
Hareketsizdir, devinimsizdir. Dolayısıyla hapishane hayatıyla özdeşleşmiştir:

Mahpusun içinde mermerden direk
Kimimiz on beşlik kimimiz kürek (Özkan 2005: 571)

Köşe: "Kimsesi olmayan benim gibi köşede kalır"
Köşe, insanın sıkışıp büzüşmek istediği her küçük mekân imgelem için 
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bir yalnızlıktır; yani tohum halinde bir oda, tohum halinde bir evdir. Evimiz bizim 
dünya köşemizdir. Bir köşede büzüşülür. Büzüşmek oturmak eyleminin fenome-
nolojisi içine girer (Bachelard 1996: 29) Ev dışındaki köşelerde ne yaparız? Köşe, 
tek başınalığın, yalnızlığın ifadesidir. Kişi fark edilmez orada. Köşede kalanın kim-
sesi yoktur. Hapishane türkülerinde köşe, daha çok ziyaret edilmeyen tutsağın 
bulunduğu mekân olarak geçer. Hapishane şartlarının zaten kötü olduğunu tür-
külerde işleyen tutsak, 'köşe' kavramıyla 'sürünme'yi işler:

Pazar olur da ziyaretçiler gelir
Kimsesi olmayan benim gibi köşede kalır (Özkan 2005: 578)

Sonuç olarak türkülerden çıkarılacak daha nice sonuçlar var. Bu çalışma-
daki amaç, bir mekanın çözümlenmesiydi. Hapishane türküleri yardımıyla meka-
nın dar, karanlık, soğuk, nemli olarak algılandığını söylemek mümkündür. Aslında 
bir erginlenme mekanıdır burası. Gönül diler ki bu mekan, yeniden doğumun 
gerçekleştiği mekan olarak türkülere yansısın.
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Türküler ve Grup Bilincinin Yansıtılması:
12 Haziran 2011 Genel Seçimleri Örneği

Prof. Dr. İsmet ÇETİN1

Özet
Toplumların bilinçlenmesi ölçülemeyecek kadar uzak geçmişte olur. Bilinç-

lenmeyi besleyen kavramlar, hareketler, sözler birer şifre gibi bilinçaltına yerleşir. 
Kültürel genetik kodlarından olan bu şifreler, çevresine yeni unsurları katarak bi-
reyin bilinçlenmesini, daha da ötesinde başka bireyleri etkilemek ve etkilenmek 
suretiyle ortak bilinci oluşturur. Millî kimliğin oluştuğu bu ortak bilinçlenme hâli, 
büyük toplum yapısı içinde daha küçük gruplara ayrılır ve kendi içinde grup bilin-
cini oluşturur. Bu gruplar kimi zaman siyasî bir parti olarak kendini ifade ederken, 
kimi zaman bir fikir klubü, kimi zaman bir tarikat veya mezhep adıyla inanç grubu 
veya meslek grubu olarak adlandırılırlar.

Grupların kendilerini ifade yolları farklılık gösterebilir. Grup bilincinin oluş-
masından itibaren mensubiyet duygusunun pekişmesi, grup ifadelerinin/fikrî veya 
siyasî düşüncelerinin sempatik bulunmasıyla yeni üye/taraftar edinilmesinde tür-
külerden yararlanılması söz konusudur.

Türkiye'de 2011 Milletvekilliği Genel Seçimlerinde siyasî partilerin seçim 
çalışmalarında propaganda aracı olarak seçtikleri türküler hakkında bazı tespitler 
yapılmıştır. Türkülerin verdiği mesaj, seçilen söz ve ezgilerin grup kimliğini yansıt-
madaki fonksiyonu bulunmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Türkü, toplumsal bilinç, grup bilinci.

1- G.Ü. Gazi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi. icetin@gazi.edu.tr
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Bir yönetim organizasyonunda egemen olmak, devlet denilen büyük or-
ganizasyonda iktidar olmak demektir. Devlet yönetiminde iktidar olmak için çeşitli 
yollar bulunmakla beraber günümüz dünyasında, özellikle yaşadığımız medeniyet 
dairesinde "demokrasi" yaşanabilir devlet yönetiminin başında gelmektedir. Dev-
letin yönetiminden, yönetime gelinmesine kadar her safha ve sahada "demok-
ratik" kurallara uymak mecburiyeti bulunmaktadır. Ali Yaşar Sarıbay yaşadığımız 
batı tipi demokrasisini aynı zamanda partiler demokrasisi olarak da adlandırır. 
Sarıbay, politik partilerin "iktidar olmak" için özgürce rekabet etmeleri gereğine 
vurgu yapar ve bunun demokrasiyi yaşatan bir unsur olduğunu savunur. (Sarıbay, 
2000:170-173)

Siyasî partiler, temsil ettikleri grup veya grupların çıkarlarını en üst düzey-
de koruma anlayışıyla oluşturulmuş sosyal organizasyonlar olarak siyaset tarihin-
de yerini almıştır. Duvarger her ülkenin kendi şartları olduğu ve bu şartlara göre 
parti sistemlerinin oluştuğunu ifade ederek her ülkenin kendine özgü kıymet hü-
kümleri ve değerlerin arasında tarih, dinî inanç, etnik bileşim ve ulusal rekabetin 
bu yapıyı belirlediğini söyler. Siyasi partiler ne kadar karmaşık şartlarda teşekkül 
ederse etsin, yönetime talip olduklarında, devletin patronajı olmaya da talip olur-
lar.

Patronaj, "aktörler arasında yüz yüze veya şahsî nitelikli; formel otorite 
bağına dayanmayan, mütekabiliyet üzerine kurulan sosyal bir ilişki" olarak tanım-
lanmaktadır. Parti patronajı ise "politik partilerin yandaşlarının desteğini hareke 
geçirmek üzere, onlara belli yardımlar ve çeşitli aracı hizmetler sağlamaya yönelik 
girişimlerdir." (Sarıbay, 2000:157). Siyasi iktidar, hizmetine devam etmek için rıza 
ve kuvvet tercihlerini sürekli kullanır. Rıza ve kuvvet unsurlarını içeren siyasal ikti-
dar; iktidarını yönettiği toplumun yararını sağlayacak biçimde, onun iyiliğine kul-
landığı sürece memnuniyet/rıza yaratır. Başka bir ifadeyle toplumun rızasını alır. 
Siyasi iktidarın toplum memnuniyeti veya rızası yanında gücü elinde bulundurma 
tasarrufuna da sahiptir. Toplumda otorite/zor kullanma tekelini elinde bulundu-
ran tek meşru kurum siyasal iktidar ve dolayısıyla bir siyasal iktidar aygıtı olarak 
da devlettir (Çetin,2009:4). Siyasî partiler iki çelişkiyi, rıza ve kuvveti tasarrufu-
na almak üzere çalışırlar. Yönetilen-yöneten arasında yazılı veya yazılı olmayan 
mutabakatlar oluşur. Bunlar karşılıklı çıkar ilişkisine dayanan mutabakatlardır. Bu 
ilişkiler yumağının daha büyümesi, hem partinin hem de partililerin daha çok ça-
lışması, daha çok taraftar toplamasıyla mümkün olur. Bunun için parti seçkinleri 
toplumun özelliklerini de dikkate alarak politika belirlerler.

Siyasî parti ve parti temsilcileri, karşısındaki rakibinin zayıflamasını hedef-
ler. Bunun için iletişim türlerinden birini, propagandayı kullanır. Hedef kitlesi top-
lum olan politikacı/ politikacılar kendi düşüncelerini, politikalarını, toplumun da 
tatmin olabileceği mesajları verir. Politikacının amacı, karşısındaki direnişleri yok 
etmek, muhatabını etkilemektir. İletişimin bir türü olarak kabul edersek propa-
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ganda, kitleleri baştan çıkarma uygulamasıdır da. Propagandayla rahatlatırlar, ha-
fifletirler, düş kurdurur, umut ettirirler. Kitlenin bu duygularıyla örtüşen sloganlar, 
afişler, müzikler, resimler kitlenin heyecanını tetikler; kitle de kendi duygularıyla 
örtüşen bu duyguları çeşitli yollarla yansıtır ve mesaj alıcısı ile verici arasında bir 
iletişim kanalı oluşur. Sağlanan bu iletişimin sonucunda siyasî parti ile toplum 
arasında karşılıklı mutabakat sağlanır. Mutabakat, siyasî parti tarafından resmî, 
patronaj ilişkisi içinde olsu bile seçmen tarafından "gönüllülük" esasıyla daha güç-
lü benimsenir.

Gönüllülük, bir siyasî parti ile sınırlı kalmamaya, siyasî partinin temellendi-
ği fikir örgüsüne kadar uzanır ve parti çevresinde bir sempatizanlar grubu oluşur. 
Sempatizan grubun oluşması, siyasî partinin propagandalı mücadelesi sonucun-
da seçmen üzerinde kurduğu kontrol neticesinde olur. Bu aslında siyasî kurum ile 
toplum/topluğun birleşmesi anlamına da gelmektedir.

Siyasî elitler mensubu oldukları partilerin öğretilerini sürekli topluma 
pompalayarak kitleyi bilinçlendirme ve diri tutma çabasındadırlar. Bu çaba, kitle-
lerin bilinçlenmesini, bilgilenmesini sağlar. Kendi bilgi dağarcığını , siyasî merkez-
den aldığı veya siyasî merkezin vaaz ettiği bilgi kaynaklarıyla zenginleştirir. Kişileri 
tek tek bilgi alanı oluşturmaktan başka, kişinin mensup olduğu grubun da ortak 
bir bilgi alanı oluşur. Bu aynı zamanda ortak bilgi çevresinde toplanmak, edinilen 
bilgileri bilinçaltına yerleştirmek anlamındadır. Bilgilerin bilince dönüşmesiyle de 
toplumda ortak bilinç oluşur.

Toplumun sahip olduğu kültürel genetik kodlar, çevresine yeni unsurları 
katarak bireyin bilinçlenmesini, daha da ötesinde başka bireyleri etkilemek ve et-
kilenmek suretiyle ortak bilinci oluşmasını sağlar. Millî kimliğin oluştuğu bu ortak 
bilinçlenme hâli, büyük toplum yapısı içinde daha küçük gruplara ayrılır ve kendi 
içinde grup bilincini oluşturur. Bu gruplar kimi zaman siyasî bir parti olarak kendi-
ni ifade ederken, kimi zaman bir fikir kulübü, kimi zaman bir tarikat veya mezhep 
adıyla inanç grubu veya meslek grubu olarak adlandırılırlar.

Siyasî oluşum/parti- seçmen ilişkisinde bilinçaltını oluşturan ve kültürel 
kod dediğimiz kavramlar, hareketler, sözler birer şifre gibi toplumun ruhunu 
sarar. Bunlardan birisi de Türk toplumunun ortak şifrelerinden olan türkülerdir. 
Türküler, kimi zaman söz, kimi zaman sözlerin uyarlanması, kimi zaman da ezgi-
lerden yararlanılmak suretiyle siyaset alanında kullanılmaktadır. Buna sebep ise 
ortak bilincin ürünü olan türkülerin grup bilincinin oluşmasından itibaren men-
subiyet duygusunun pekişmesi, grup ifadelerinin/fikrî veya siyasî düşüncelerinin 
sempatik bulunmasıyla yeni üye/ taraftar edinilmesinde veya oluşan taraftar gru-
bun kenetlenmesinde yararlanılmasıdır.
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Çalışma, 12 Haziran 2011 tarihinde yapılan Genel Seçimlere katılan siyasî 
partilerinden bazılarıyla sınırlandırılmıştır. Buna sebep, seçmen tarafından daha 
çok tercih edilen partiler olması ve çalışmada kullanılacak malzemeye daha çabuk 
ulaşabilmemiz. Seçimlere katılan siyasî partiler; Adalet ve Kalkınma Partisi, Alter-
natif Parti, Bağımsız Türkiye Partisi, Büyük Birlik Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, 
Demokrat Parti, Demokratik Sol Parti, Doğru Yol Partisi, Emek Partisi, Eşitlik ve De-
mokrasi Partisi, Genç Parti, Hak ve Eşitlik Partisi, Hak ve Özgürlükler Partisi, Halkın 
Sesi Partisi, Halkın Yükselişi Partisi, Liberal Demokrat Parti, Millet Partisi, Milliyetçi 
Hareket Partisi, Milliyetçi ve Muhafazakar Parti, Özgürlük ve Dayanışma Partisi, 
Saadet Partisi, Türkiye Komünist Partisi, Türkiye Partisi, Yurt Partisi'dir.

Bu çalışmada Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP), Cumhuriyet Halk Partisi 
(CHP), Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), Saadet Partisi (SP) ve Büyük Birlik Partisi 
(BBP) müzikleri değerlendirilmiştir. Müzikler değerlendirilirken, partinin kurulu-
şundaki fikrî yapı, parti programı ve seçime girerken topluma açıkladığı seçim 
beyannameleri de dikkate alınmıştır. Bu kaynaklara zaman zaman atıflarda bu-
lunulmuştur. Bu bilgi şöleninin Sivas'ta toplanıyor olması, Günümüz Türk siyasî 
hayatında önemli bir figür olması münasebetiyle Muhsin Yazıcıoğlu tarafından 
kurulan Büyük Birlik Partisi örneklerimizin ilkidir.

Büyük Birlik Partisi, tarihini Milliyetçi Hareket Partisi içindeki varlığı başla-
tıp, İslamî ve millî değerleri kendisine referans alan siyasî bir kuruluştur. Diğer par-
tilerin programlarında bulunmayan İslamiyet ve milliyetçilikle ilgili ana başlıklar, 
partinin fikrî temellerini de oluşturmaktadır. İslamiyet ana başlığı altında, döne-
min siyasî algılarını bertaraf etmek için şu açıklama yapılmıştır: "İslamiyet insan-
lara huzur, barış ve adalet getiren, fert ve millet olarak bizlere şeref ve mutluluk 
bahşeden yüce dinimizdir. İslamiyet'i, bize temel düsturlarımızı veren ve istikame-
timizi gösteren kutlu güç kaynağımız olarak idrak ediyoruz. İslamiyet'in birleştirici, 
bütünleştirici, huzur ve adalet getiren mesajına bugün sadece Müslümanların de-
ğil, bütün insanların ihtiyacı olduğuna inanıyoruz. Bu inancın yanında, İslamiyet'i 
temsil iddiasında değil, İslamiyet'e hizmet iddiasındayız. Bir siyasi partinin kendini 
Müslümanların temsilcisi olarak takdim etmesini hatalı buluyoruz. Çağdaş ve de-
mokratik değerlerle, İslamiyet'in çelişeceğini kabul etmiyoruz."

Parti, millet olma hâlini bir arada yaşama iradesi gösteren grupların birlik-
teliği olarak kabul etmektedir. Devletin var olmasını ise millî birliğin korunmasına 
bağlar; "Türk milletini, yüzyıllardır kader birliği etmiş, aynı inançla yoğrulmuş, aynı 
gayeye yönelmiş, bundan böyle de birlikte var olma iradesini serdetmiş insanları-
mızın müşterek birliği olarak idrak ediyoruz. Milliyetçiliği; odak noktasında inanç-
larımız olmak üzere, bulunduğumuz coğrafyada yüzyıllardır birlikte yaşadığımız 
insanlarımızın tamamını kucaklayan, koruyan ve geliştiren bir değer hükmü, bir 
üst kimlik anlayışı olarak kabul ediyoruz. Irk esası üzerine oturtulmuş her türlü 
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bölücülüğü reddediyoruz. "

Türk milletinin Tanzimat'tan beri Batı kültürü ile beslendiğini ifade eden 
BBP, millî kültürün tahrip edildiğini ve bunu ancak millî bir eğitim politikasıyla 
onarılabileceğini ifade etmektedir:" Türkiye'de son 150 yıldır toplumumuza da-
yatılan yabancı unsurların ithaline karşıyız. Müslüman Türk toplumunun en asli 
özelliklerini ve hasletlerini günden güne tahrip eden yabancı kültürlerin insanımı-
za olan yabancılığı açıktır. Milli kültürümüzü sosyal hayatın her safhasına yaymak 
hedefimizdir. ...Eğitim anlayışımız, milli ve manevi değerlere sahip, çağın ilim ve 
teknolojisiyle mücehhez, hür düşünceli, üretken, ahlaklı ve yenilikçi nesiller yetiş-
tirmektir. Eğitim sistemi, fertlere milli kültürün aktarılması yanında, fertlerin kabi-
liyetlerinin ortaya çıkmasını sağlayacak bir uygulamanın içinde olacaktır."

BBP, seçim çalışmalarında millî ve manevî değerlere öncelik verdiğini, bun-
dan böyle de öncelik vereceğini, ancak böyle bir politikayla toplumun daha güzel 
günlere uyanacağı mesajını vermektedir

İman ile ilim ile
El eleyiz, el eleyiz.
Ele ele, gönül gönüleyiz.
Kavgamız var zalim ile
El eleyiz el eleyiz
Ele ele, gönül gönüleyiz.

Tek bir bilek tek bir yürek
Hakk'a teslim olmak gerek
Baş Hakk'a bağlı diyerek
El eleyiz el eleyiz
Ele ele, gönül gönüleyiz.

Bu yol kutlu Hakk katında
Bütün bir vatan sathında
Tevhit bayrağı altında
El eleyiz el eleyiz
Ele ele, gönül gönüleyiz.

sözleri partinin kurucusu ve ilk genel başkanı olan Muhsun Yazıcıoğlu'na 
ait bir şiir, Türkiye güzellemesidir adeta. Parti olarak yukarıda ifade edilen dü-
şünceyle üretilen politikalarla Türkiye'nin kalkınmış ülkeler arasına girebileceği, 
partinin bunun için hazır olduğunu, dolayısıyla yeterli kadrosunun bulunduğunu 
anlatmaktadır.



- 346 -

Kültürümüzde Türkü Sempozyumu

Türkiye'm kokulu bir rüzgar esiyor,
Dağlarda, ovalarda, sımsıcak yuvalarda!
Birliğin rengine boyanıyor ufuklar..
Şarkılar söylüyor yollarda çocuklar,
Güzel Türkiye'm hazırız sana,
Genç yaşlı, çoluk çocuk birlikteyiz sevdanla..

Gençliğe hitabeden, yiğitliğin, sembol şahsı olan Köroğlu'nun birtürküsü, 
ezgisi korunmak suretiyle uyarlanmıştır.

Benden selam olsun milletimize
Çıkıp meydanlara haykırmalıdır
Fukara derdinden mazlum âhından,
Gidip şu meclise seslenmelidir

BPP, seçim çalışmalarında geleneksel unsurlardan da yararlanmayı ihmal 
etmemiştir. Âşıklık geleneğinin temsilcisi olan Ozan Yusuf Polatoğlu'nun eserlerini 
kullanmıştır.

YÜRÜ YÜRÜ
Ey genç adam dava sana emanet
Yükselsin milletim, yaşasın devlet
Bu umut, bu cevher sendedir elbet
Yürü yürü kaldığın yerden!..
Bayrağı eline aldığın yerden!.

Doğrulara yardımcıdır Yaradan
Bu kervan yoruldu sanmasın nadan
Atılan adımı geri almadan
Yürü yürü kaldığın yerden!
Bayrağı eline aldığın yerden!

Polatoğlu, bunda çile çok olur
İman şahlanırsa küfür yok olur
Alnın açık olur, yüzün ak olur
Yürü yürü kaldığın yerden!
Bayrağı eline aldığın yerden!

Adalet ve Kalkınma Partisi, parti programının giriş kısmında; "Kavramların 
içinin boşaltıldığı, değerlerin eskitildiği, sözün anlamını yitirdiği bu dönemde Tür-
kiye yeni ve taze bir anlayışa, kararlı, önünü ve geleceğini görebilen bir harekete, 
onurlu bir mücadeleye, ayakları yere basan, yerli ancak çağdaş bilgilerle donanmış 
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kadrolara, ufuk açıcı, gerçekçi program ve projelere şiddetle ihtiyaç duymaktadır." 
İfadeleriyle Türkiye'nin problemlerine çözüm üretme iddiasıyla ortaya çıkar. Prog-
ramda, partinin kuruluş yıllarında Türkiye'nin karşı karşıya kaldığı problemlerin 
çözümüne yönelik politikalar üreteceğini de; "ekonomik kalkınma hamlesini baş-
latacak, gelir dağılımındaki bozuklukları düzeltecek, yoksulluğu ortadan kaldıra-
cak, küskünlükleri giderecek; birleştirici, kucaklayıcı, toplumsal barışı temin edici, 
kurumlarla yurttaşlar arasında güven sağlayıcı, yeni ve dinamik bir siyasi irade 
gerçekleştirebilir." cümleleri ekonomik kalkınmaya öncelik verilen bir anlayışı ifade 
etmektedir.

Özgürlükçü bir anlayışın temsilcisi olduğunun vurgulandığı programda;" 
Temel insan hak ve özgürlükleri, insanlığın yüzyıllar boyu süren mücadeleleri sonu-
cu elde edilmiş kazanımıdır. Bu özgürlüklerin düzeyi medeni bir toplum olmanın 
göstergesidir. Medeni dünyanın bir parçası olan Türkiye'nin temel hak ve özgür-
lükler açısından hakkettiği konuma getirilmesi, toplumumuzun da beklentisidir. 
Dolayısıyla atılacak adımlar, uluslararası kuruluşlar istediği için değil insanımız bu 
hak ve özgürlüklere layık olduğu için atılmalıdır." diyerek toplumun özgürleşmesi 
yönünde çalışılması gereğine işaret eder.

AKP'nin hem kuruluş dönemlerinde, hem de AKP kurucularının bir çoğu-
nun daha önce mensubu bulunduğu siyasî oluşumların (Millî Nizam Partisi, Milli 
Selamet Partisi, Saadet Partisi) sistemle çatışması, bu partilerin kapatılması, parti 
kurucuları tarafından dikkate alınmış olmalı. Zira, kuruluş döneminde temel hak 
ve özgürlükler bahsinde; " Partimiz, kutsal dini değerlerin ve etnisitenin istismar 
edilerek siyaset malzemesi yapılmasını reddeder. Dindar insanları rencide eden 
tavır ve uygulamaları ve onların, dini yaşayış ve tercihlerinden dolayı farklı mua-
meleye tabi tutulmalarını anti-demokratik, insan hak ve özgürlüklerine aykırı bu-
lur. Öte yandan dini, siyasi, ekonomik veya başka çıkarlara alet etmek veya dini 
kullanarak farklı düşünen ve yaşayan insanlar üzerinde baskı kurmak da kabul 
edilemez." İfadeleriyle hem yasalar, hem de toplum nezdinde daha önce bulun-
dukları siyasî partilerle ilişkilerinin olmadığını vurgular.

AKP; "Cumhuriyet, binlerce yıllık tarihimiz içerisinde elde ettiğimiz kazanç-
ların en önemlilerindendir. Bütün gayretlere ve gelişmelere rağmen Ak Parti, Cum-
huriyetimizin demokratik bir cumhuriyet olması için bugüne kadar alınan mesafe-
nin çok yetersiz olduğuna inanmaktadır.

Bu programın içtenlikle benimsediği siyasi doğrultu ve önerilerle Cumhu-
riyetimizin hukukun üstünlüğüne, insan hak ve özgürlüklerine dayalı demokratik 
bir yapıya kavuşturulması hedeflenmiştir.

'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' felsefesinden hareketle partimiz, bütün po-



- 348 -

Kültürümüzde Türkü Sempozyumu

litikalarının merkezine bireyi koymuştur. Başta düşünce, ifade, inanç, eğitim, ör-
gütlenme ve teşebbüs özgürlükleri olmak üzere bütün sivil ve siyasi özgürlükleri, 
çoğulculuğun, barış ve uzlaşmanın temel şartı olarak görüyoruz. Tüm bu özgür-
lükler Türkiye'yi herkes için yarınlarından emin olacakları büyük bir umut haline 
getirmenin de olmazsa olmaz şartlarıdır."

AKP'nin burada alıntı cümlesi olan "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın" ifadesi, 
Osmanlı Devleti'ninin kuruluşunda mayası olan Şeyh Edebalı'nın vasiyeti olduğu 
iddia edilen metinden alıntıdır. Bu da AKP'nin referans kaynağı olarak Osmanlı'nın 
kuruluşundaki maddî ve manevî havayı işaret ediyor. Türk topluluklarının batıya 
gelmelerinden itibaren Anadolu'da karşılaşılan medenî atmosfer, Arap, Fars ve 
Bizans kültür ve medeniyet iklimidir. Bir yandan Anadolu'nun Türkiye olması, bir 
yandan Türkleşmesi ve Müslümanlaşması, AKP kurucu iradesi ve zihniyetinin bilin-
çaltını oluşturmaktadır. Yazılı olarak dini refarns olarak almamış olsa bile, zaman 
zaman dinî motiflere vurgu yapması partili/ parti sempatizan ve seçmen kesimin-
de sempatiyle karşılanmaktadır.

2011 genel seçimlerine girerken AKP, seçim beyannamesinde "Türkiye'de 
yaşayan farklı toplum kesimlerinin kendilerini özgürce ifade ettiği, haklarını ara-
dığı, başkalarıyla diyalog için tüm demokratik koşulların sağlandığı"nı ifade ile bu 
alanın daha da genişletilmesi gereğine inanmaktadır.

Seçim beyanamesinde "dinî ve millî" unsurlar, "beynelmilel insan hakları" 
ile "hak ve özgürlükler" kavramlarına vurgu yapan AKP, parti programında; "Milli 
değerlerin korunup geliştirilmesi konusunda azami bir gayret içerisinde olacaktır. 
Yeryüzünde saf bir dil, musiki, mimari vb. bulunmadığı gerçeğinden hareketle 
kültürel etkileşimi bir zenginlik olarak kabul ediyoruz. Partimiz, milli kültürümüz-
deki esas yapıyı, üslubu koruyarak evrensel değerlerle milli kültür arasındaki etki-
leşimi en üst noktaya çıkarmayı amaçlamakta, gerçek bir çağdaş kültür atmosferi 
oluşturmanın bu yoldan geçtiğine inanmaktadır. Bu iki alanı, çatışma konusu ol-
maktan çıkarıp, her iki unsurun zenginliklerinden birlikte yararlanmak Partimizin 
kültür politikasının temelidir. "cümleleriyle de bütün politikalarını "millî" kültür un-
surları üzerine bina edeceğini ifade etmektedir.

Amiran Kurtkan Bilgiseven; "Manevî değerlerin ve bu değerleri ortaya ko-
yan kıymet hükümlerinin genellikle dinler tarafından getirildiği sosyolojide kabul 
edilmiş bulunmaktadır. Çünkü insan hakları, demokrasi, eşitlik, âdâlet, hürriyet 
kavramları ve bunları hedef tutan değer hükümleri dinî mahiyette olmak üzere or-
taya konulmuştur" (Bilgiseven ,1984:21) der. Başlangıçta dinden kaynaklanan bu 
değer hükümleri, manevî kültür olarak da kabul edilir. Yine Bilgiseven (1984:13) 
Türk milleti için ideal kültürün "Türk-İslam" kültürü olduğunu, bunu meydana ge-
tiren temel yapının ise İslamiyet olduğunu ifade eder.
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Türkiye'de kendisini "Sağ" olarak tanımlayan veya tanımlanan kesimin kül-
türel besin kaynağı sahip olduğu gelenekli yapı ve bunu oluşturan dinî/İslamî un-
surlardır. AKP de bu itibarla kendisini ne kadar merkezde görse dahi gerek parti 
programı, gerek seçim beyannamesiyle "geleneksel sağ" olarak adlandırılan kesimi 
temsil ettiği anlaşılmaktadır.

AKP, seçim çalışmalarında bir memleket şiiri ve şiirin içine İstiklâl Marşı'n-
dan serpiştirilmiş iki kıt'a ile toplumun millî ve manevî duygularına hitap etmek-
tedir. Bu aynı zamanda toplumun bilinçaltını harekete geçirir, zira, Cumhuriyetin 
kuruluşundan itibaren toplum tarafından tartışmasız kabul edilen "İstiklâl Marşı" 
ve Mehmet Akif Ersoy bir taraftan Türkiye Devleti'nin kuruluş macerasını anlatır-
ken, bir taraftan da "Bir İslamcı" kimliğiyle parti referanslarından birisi olduğunu 
hatırlatmaktadır.

Suyu gümüş, taşı altın
Cennete benzer bir bakın
Her yanı tarih ve destan
Nasıl gurur duymaz insan

Burası güller diyarı
Yüce gönüller toprağı
Ne kavga yakışır ne döğüş
Bize sevgi düşer, bize barış

Bu sevdalar bizim
Bu destanlar bizim
Bu insanlar bizim
Bizim memleket bizim, hepimizin

Bastığın yerleri 'toprak' diyerek geçme, tanı!
Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı.
Sen şehid oğlusun, incitme, yazıktır, atanı.
Verme, dünyâları alsan da bu cennet vatanı.

Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda?
Şühedâ fışkıracak toprağı sıksan, şühedâ!
Cânı, cânânı, bütün varımı alsın da Hudâ,
Etmesin tek vatanımdan beni dünyâda cüdâ.

Söz ve müziği Uğur Işıldak'a ait olan, günümüzde "Özgün" diye anılan 
tarzda icra edilen türküde yine "Türkiye" ve "kardeşlik" üzerine vurgu yapılmıştır.
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Çatık kara gözün
Namustur her sözün
Senin alnın yüzün
Ak, ak, ak

Kalk doğrul tez elden
Ayrılma güzelden
Yardımcın ezelden
Hak, Hak, Hak

Dönersen kendine
Gün senindir yine
Dönüp tarihine
Bak, bak, bak

Sil gönül pasını
Sev dostun hasını
Dostluk çırasını
Yak, yak, yak

Gel gayrı, gül gayrı
Olmasın ayrı gayrı
Haydi Anadolu
Yol kardeşlik yolu
Şahlansın ne varsa
Edirne'den Kars'a
Haydi Anadolu
Kalk, kalk, kalk

Rehber tuttum yüreğimi, düştüm sevdanın ardına.
Göçeyledim gayrı durmam, dönmem geri senin yolundan.
Rehber tuttum yüreğimi, düştüm sevdanın ardına..
Zor olsa da ah zor olsa da, dağlar duman kar kış olsa da,
Yolun sonu bir sır olsa da, dönmem geri senin yolundan.

Çeken bilir derdimizi, yanıp duran gönlümüzü.
Alsalar da ömrümüzü, dönmem geri senin yolundan.
Zor olsa da ah zor olsa da, dağlar duman kar kış olsa da,
Yolun sonu bir sır olsa da, dönmem geri senin yolundan. 

Karadeniz müziğinin vazgeçilmez enstrümanları olan kemençe ve tulum-
la çalının "Hayde" şarkısı. Şarkı, "Kalkun uşaklar kalkun, gün bizim günümüzdür" 
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sözleriyle başlıyor. Kazım Koyuncu'nun "Hayde" parçasından uyarlanan bu Kara-
deniz ezgisi, partinin Türkiyedeki bölgesel zevkleri/tercihleri de dikkate alındığı 
anlamındadır.

Kalkun uşaklar kalkun
Gün bizüm günümüzdür
Yürüyelüm meydana
Gün bizüm günümüzdür.

Hareketli birAzerbaycan ezgisiyle ;

"Nice yollardan yürüdük, ne günler gördük
Hiç durmadık hep yol aldık destanlar yazdık
Hep el ele gönül gönüle hep birlikolduk
Ayrılmadık darılmadık hep kardeş olduk
Hey, hey, hey ...
İşte meydan görsün herkes, biz buradayız duysun herkes
Hey, hey, hey
Heyanalar, hey bacılar, gardaşlar, arkadaşlar
Hey, hey, hey.."

Hem birlik ruhunu, hem toplumun ilerlemesi; belki partililerce daha 
önemsenen AKP'nin seçim başarısındaki ilerlemeyi hedef gösteren bir türkü dü-
zenlenmiştir.

Mondros Mütarekesi'nin ardından faaliyetlerine başlayan "Müdafaa-i Hu-
kuk" cemiyetleri Sivas Kongresi'nde Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti 
adı altında birleştirilmiştir.

Müdafa-i Hukuk cemiyetinin tüzüğünde belirlenen amaçlarında yer alan; 
"Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti vatanın maruz kaldığı maruzat ha-
disat ve vakayi ile tamamen aynı maksatla vicdani milliden doğmuştur", "her türlü 
fırka cereyanlarından aridir". Cemiyetin amacı "Osmanlı vatanının tamamiyetini 
ve Makam-ı Muaalay-ı Hilafet-i Saltanatın ve İstiklal-i millinin masuniyetini temin 
zımmında Kuvay-ı Milliyeyi amil ve İrade-i Milliyeyi hakim kılmaktır" ifadeleriyle 
vatanın savunulması, birliğinin devam ettirilmesi ve devlet yapısının muhafazasını 
ifade etmektedir.

Ayrıca Müdafaa-i Hukuk Teşkilatı'nın her türlü sınıf ayırımcılığına karşı 
olduğu da ; "Bu cemiyet her türlü fırkacılık cereyanlarından ve ihtirasat-ı şahsi-
yeden külliyen müberra ve münezzehtir. Bir cümle müslüman vatandaşları-
mız bu cemiyetin aza-yı tabiyesindendirler." cümleleriyle ifade edilmektedir.                                
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(http://www.mudafaaihukuk.com.tr/test/tarihce/tarihceb3.htm)

CHP;"Kurtuluş Savaşı yıllarında Milli Mücadeleyi yürütmek, tüm toplumsal 
kesimleri/ sınıfları temsil etmek ve ulusal birliği sağlamak amacıyla oluşturulan 
Cemiyet, Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti'dir. Cemiyetin kuruluşu, 
4-11 Eylül 1919 tarihleri arasında toplanan Sivas Kongresi'nde gerçekleştirilmiştir. 
Halk Fırkası da Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti'nin tarihsel mirası-
na sahip çıkarak, Kurtuluş Savaşı'yla yurdun kurtarılmasını sağlayan Cemiyetin ve 
O'nun TBMM'deki devamı olan Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Grubu'nun 
devamı olduğunu göstermiştir. Nitekim Halk Fırkası kurulduğunda il ve ilçelerdeki 
Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti şubeleri tabelalarını indirerek Halk 
Fırkası tabelasını astılar. Böylece ülkenin hemen her yerinde, il ve ilçe örgütlerinin 
yanı sıra ocak (mahalle ve köy) ve bucaklarda da CHP örgütü kurulmuş oldu." 
Cümleleriyle kuruluşunu Müdafa-i hukuk cemiyeti geleneği ve düşüncesi üzerine 
bina ettiğini ifade etmektedir.

Cumhuriyet Halk Partisi, Atatürk'ün; "Bence, bizim milletimiz birbirinden 
çok farklı menfaatleri takip edecek ve bundan dolayı da mücadele halinde buluna 
gelen çeşitli sınıflara malik değildir. Memleketteki sınıflar birbirlerine lazım olan 
ve birbirlerini tamamlayıcı ve bütünleyici mahiyettedir. Onun için de Halk Fırka-
sı bütün sınıfların haklarını, yükselme sebeplerini ve saadetini sağlamak yolunda 
çalışmalarda bulunacaktır". İfadeleriyle de her türlü sınıf farklılığının karşısında 
olduğu vurgular.

Atatürk ve Atatürkçülük üzerine bina edildiği ve 1935 yılında bir değişime 
gidildiği de partinin kendi sitesinde: "Kemalizm" CHP'nin Mayıs 1935 tarihinde 
toplanan Dördüncü Büyük Kurultayı'nda kabul edilen CHP Programı ile resmiyet 
kazanmıştır. Programın "Giriş" kısmında Kemalizm ile ilgili şu değerlendirme yer 
almaktadır:"Cumhuriyet Halk Partisi'nin programına temel olan ana fikirler, Türk 
Devrimi'nin başlangıcından bugüne kadar yapılmış olan işlerle, yalın olarak ortaya 
konmuştur.

....
Partimizin güttüğü bütün bu esaslar, Kemâlizm prensipleridir".

Kemalizm prensipleri üzerine bina olunan CHP, 1950'lı yıllara gelinceye ka-
dar kuruluşundan itibaren savunduğu fikirleri savunmayı, sahip olduğu prensiple-
ri korumayı sürdürmüştür. Ancak hem Türkiye, hem de dünyada olan değişimler, 
CHP'yi yeni yönlere sevk etmiştir. Yine partinin kendi ağ sayfasında; "CHP, çarpık 
bir şekilde gelişen göç, kentleşme, sanayileşme ve kapitalistleşme dinamiklerinin 
bir sonucu olarak ortaya çıkan ve derin eşitsizlikleri içinde barındıran toplumsal 
tabakalaşma sürecinde, kırda kentte, sanayide tarımda her alanda ezilen kitleler-
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den yana tavrını açık bir şekilde koyarak siyasal yelpazedeki yerini net bir şekilde 
belirlemiştir. Bu dönemde CHP yoksul, ezilen, emekçi kesimlere umut olacak yeni 
siyasal açılımlar yaparak siyasal yelpazede sosyal adaleti, demokrasiyi, eşitliği, da-
yanışmayı ve adil paylaşımı temel alan sosyal demokrasi çizgisine oturmuştur.
Nitekim, 1950'ye kadar olan dönemde Devleti, Cumhuriyeti ve Demokrasiyi kuran 
parti misyonunu başarıyla tamamlayan CHP, 1950 sonrası yeni dönemde yay-
gınlaşan yoksulları ve ezilen kesimleri koruyan ve böylelikle toplumsal muhalefet 
kimliği öne çıkan bir parti niteliğine dönüşmüştür. İlk misyonunu tamamlayarak 
1950'de iktidarı teslim eden CHP için yeni iktidar umudu 1965'te "Ortanın Solu 
Politikası"yla başlamıştır." cümleleriyle kendini ifade etme yoluna gitmiştir. (http://
www.chp.org.tr/?pageid = 67)

CHP'nin 2011 seçim çalışmalarıyla vaad ettiği ve seçim bildirgesine aldığı 
ana öge anayasa değişikliğinin ihtiyaç haline geldiğidir. Anayasanın temel ilke-
lerinin de toplumsal özgürlükler olduğu belirtilmektedir: "Türkiye'de özgürlükçü 
demokrasinin kurulması için yeni bir toplumsal sözleşmeye, bu ülkede yaşayan 
herkesin özgürlüklerini alabildiğine genişleten yeni bir anayasaya ihtiyaç vardır. 
Yeni anayasa, özgürlük, eşitlik, sosyal adalet, demokrasi ve laiklik ilkeleri üzerinde 
yükselmelidir. Anayasada, insan haklarına saygının, devletin meşruiyetinin, top-
lumsal düzenin ve toplumsal barışın temeli olduğu açıkça belirtilmelidir."

Bunun dışında Türkiye'de yaşayan bütün gruplar için ana dili öğrenme, 
Türkiye için vaz geçilmez olan demokrasi ve Türkiye'de bölgesel "Tam demokrasi", 
Hak ve özgürlüklere tam koruma, baskı ve korkuya son, özgür medya ve internet, 
yargı reformu, demokratik seçim sistemi ve siyasal çoğulculuk, örgütlü toplum, 
farklılıklara saygı ve çoğulculuk, her alanda kadın-erkek eşitliği, doğu ve güney-
doğu'da tam demokrasi, laiklik ve inanç özgürlüğü, üreten, büyüyen, paylaşan, 
çevre dostu ekonomi, eşitlik ve toplumsal dayanışma, yurttaşlık hakkının güven-
cesi sosyal devlet, aile sigortası, güçlü kadın, güçlü toplum, daha çok iş, daha çok 
sosyal güvence,, güçlü, eşit, özgür gençler, barış, demokrasi ve kalkınma temelli 
dış politika gibi Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu politikaların hayata geçirileceği ifade 
edilmektedir. http://www.chp.org.tr/?pageid = 74

Türkiye'nin kuruluş ilkelerinden ayrıldığı, baskıcı bir idareyle yönetildiği 
düşüncesinde olan CHP, bunu genel başkanı tarafından İbrahim Karaca'nın Bu 
Duvar isimli şiirini okuyarak dillendirir:

Ey bu korku düzenini kuranlar
Güvercinin kanadını kıranlar
Ne krallar padişahlar gördü bu devran
Nice Şahlar, ne sultanlar, tiranlar
Yıkıyoruz, yıkılacak bu saltanat
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Bu Duvar..

Atatürk düşüncesi üzerine bina edilen ve 1935 yılında Kemalizm olarak 
kabul edilen sistemin değiştiğini, bunun Atatürkçü/ Kemalist düşüncenin hâkim 
olmasıyla düzelebileceğine inanan partili/ parti sempatizanı ve diğer seçmenlere 
Âşık Mahzunî'nin Atatürk'ü anlatan türküsünün Edip Akbayram tarafından seslen-
dirilmesiyle aktarılır:

Sana hasret sana vurgun gönlümüz
Neredesin mavi gözlüm
Nerde nerde nerdesin dost
Bu gemi bu Karadeniz
Sarı saçlım mavi gözlüm
Nerde nerde nerdesin dost

Ararım izini Dolmabahçe'den
Bir daha dönmez mi bu yola giden
İçimde sen, gözümde sen
Sarı saçlım mavi gözlüm
Nerde nerde nerdesin dost

Kurban olam yürüdüğün yollara
Kara peçe yakışmıyor kullara
Uyan bak bizim hallara
Sarı saçlım mavi gözlüm
Nerde nerde nerdesin dost

Bulutlar terinden, dağlar kokundan
Sarhoştur sevdiğim Mahzunî bundan
Bir daha gel, gel Samsun'dan
Sarı saçlım mavi gözlüm
Nerde nerde nerdesin dost

1960'lı yıllardan itibaren ortanın solu, 1970'li yıllardan itibaren sol/sosyal 
demokrat fikirleri savunan ve partinin politikalarını bunun üzerine bina eden CHP, 
sol çatısı altında kendini ifade eden Marksist düşünce mensuplarının görüşlerine 
yer vermiştir. 1960 ihtilalinden sonra sola yönelen Âşık İhsanî'nin Çetin Altan'ın 
tabiriyle "Sovyetler Birliğinde yazıldığından şüphe edilen" şiirlerinden birisi, "bir 
ıslık da sen çal" adı ve yeni düzenlenmesiyle seçim meydanlarında Onur Akın ta-
rafından seslendirilir:
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Korkuyorlar korkacaklar korksunlar
Geliyoruz geleceğiz yakındır
Kim nerede ne işliyor hepsini
Biliyoruz bileceğiz yakındır

Eridi yokuşlar yöneldik düze
Boşuna bu çaba bu engel bize
İşçi köylü kendi meclisimize
Biz kendimiz dolacağız yakındır

Din alıp satmaya vermişler hızı
Hele şu faşizm başlıca sızı
Horlanıp savrulan haklarımızı
Fitil fitil alacağız yakındır

Aç ölürüz tok yaşarlar bu neden 
ıkılsın bu hale hükümet eden
Şura doğu şura batı demeden
Güvercinler salacağız yakındır"

CHP, mevcut iktidarı eleştirmek için Nilüfer Karataş tarafından seslendiri-
len, geleneksel melodilerden alınarak sözlerin yazıldığı bir türküyü de seçimlerde 
kullanmıştır.

Halkım bir kumar oynadı
Yazı dedi tura çıktı
Düştü çukuru boyladı
Her yerinden yara çıktı
Ak dediler kara çıktı

Kaldırdılar keplerini
Tanıdılar tiplerini
Aradılar ceplerini
Her taraftan para çıktı
Ak dediler kara çıktı

Bir araya tıkıştılar
Kuyrukları sıkıştılar
Bir ara çok takıştılar
Ve asgari şura çıktı
Ak dediler kara çıktı 
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Getirdiler başımıza   Götürdüler kasa kasa
Uğramadı çarşımıza   Dedimki bu nasıl yasa
Geçemedi karşımıza   Sürgün yedim ta Sivas'a
Eli yüzü kara çıktı   Tayinimiz Zara çıktı
Ak dediler kara çıktı   Ak dediler kara çıktı

Karıştırdı dibimizi   Birisini turmak için
Ele aldı ipimizi    İçeriye atmak için
Beğenmedi tipimizi   Mapuslarda yatmak için
Gözümüzse mora çıktı   Hemen bize sıra çıktı
Ak dediler kara çıktı   Ak dediler kara çıktı

Tutuğunu tıkıyorlar   Ali: Yobaz bunlar bence
Ümüğünü sıkıyorlar   Söylemiştim daha önce
Cayır cayır yakıyorlar   Gerçekleri söyleyince
Bunlar tam bir çıra çıktı   Karşıma Ankara çıktı
Ak dediler kara çıktı   Ak dediler kara çıktı

Trabzon yöresine ait bir türkü olan "Tarlaya ektim soğan", CHP tarafından 
tarım alanında çalışan seçmen kitlesi için uyarlanmıştır:

Tarlaya ektim soğan
Mahvetti bizi Erdoğan
Çiftçinin derdi bitmiyor
Ananı da al git diyor

Mahsüller elde kaldı
Kahveler doldu taştı
Mazota zam bitmiyor
Traktör yine gitmiyor

Çiftçinin büktü belini
Kara çıkardı yüzünü
Ne ekersen onu biçersin
Hadi canım anca gidersin

Oy niye oy istiye
Hangi yüzle oy istiye." 

Batı dünyasında imparatorlukların yerini millî devletlerin aldığı bir dö-
nemde varlığını sürdürebilmek için çabalayan Osmanlı Devleti, batıdaki toplum-
sal-siyasî gelişmelere kapalı kalmamış, buradaki gelişmelerden olumlu-olumsuz 
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tarzda etkilenmiştir. Dünya siyasetini belirleyen bir devletin yavaş yavaş küçülme-
si, kendi bünyesinden yeni millî devletlerin çıkması, özellikle 20. Yüzyılın başların-
da yeni politikalar üretilmesini mecbur kılmıştır. Bunlardan en başta geleni yeni 
devletin kuruluş sürecidir. Türkiye devletinin kuruluşunu hazırlayan Batı dünya-
sındaki gelişmeler olduğu kadar şüphesiz İmparatorluk içinde filizlenen düşünce 
akımları ve dolayısıyla Türkçü düşüncedir.

Siyasî faaliyetlerine 1944 yılında başlayıp partilileşmeye 1954 yılında Mil-
let Partisi olarak başlayan Türkçü grup, daha sonra, Cumhuriyetçi Millet Partisi, 
Türkiye Köylü Partisi, Cumhuriyetçi Millet Partisi, Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi 
adlarıyla devam etmiş, 1 969 yılından itibaren de Milliyetçi Hareket Partisi adıyla 
varlığını devam ettirmiştir.

Türkçü düşüncenin temsilcisi olduğu iddiasıyla siyaset alanında var olan 
MHP, şüphesiz seçimlerde bu düşüncesini ön plana çıkaracaktır. Nitekim MHP, 
siyasî fikrî İlham kaynaklarını; "Orhun kitabelerine kadar uzanan Türk milliyetçiliği 
anlayışının modern fikir hareketi hüviyeti kazanması, 19. yüzyılın ikinci yarısında 
gerçekleşmiştir. Türk milliyetçiliğinin bir kadro ve fikir partisi yapısına dönüşerek 
siyasî hayatımızdaki güzide yerini alması ise Milliyetçi Hareket Partisi'nin doğup 
gelişmesiyle mümkün olmuştur. Başka bir ifadeyle, Türk milletinin hürriyet, ba-
ğımsızlık ve gelişme mücadelesiyle iç içe giden milliyetçilik, Ülkücülerin Başbuğ'u 
Alparslan Türkeş'in liderliğinde teorik ve pratik bir bütünlüğe kavuşmuştur. İşte bu 
bütünün ürünü Milliyetçi Hareket Partisi'dir. Böylece Türk milliyetçiliğinin partileş-
mesi ve dolayısıyla demokratik sisteme siyasî bir organizasyon olarak da katılması 
Milliyetçi Hareket Partisi'yle birlikte gerçekleşmiştir"2 cümleleriyle ifade etmektedir.

Partinin hedefleri ise; "Meşruiyetini milletten alan Partimiz, ülkemize ve 
ülkemizin insanlarına hizmet etmenin, bölgemizde ve dünyada barış, huzur ve 
kardeşliği hâkim kılmanın demokratik düzen içerisindeki temel yolunun siyaset 
kurumu olduğuna inanmaktadır. Bu hizmetin sağlanarak "Lider Ülke Türkiye" 
hedefinin gerçekleştirilmesi milletimizin teveccühüne mazhar olarak "Tek Başına 
İktidar" olmaktan geçmektedir. Milliyetçi Hareket Partisinin güçlü iktidarında; Tür-
kiye ve Türk milletinin mutluluğunun nasıl sağlanacağının vurgulandığı, "Türkiye 
Cumhuriyeti devletinin; ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü korumak, üni-
ter milli devleti ilelebet baki kılmak, her alanda toplumsal uzlaşmayı sağlayarak, 
toplumsal dayanışmayı güçlendirmek ve kardeşliği pekiştirmek" çevresinde geniş-
leyen düşünceleri anlatılmaktadır.

MHP 2011 seçim beyannamesinde "Gücünü milletinden alan ve siyaset 
yoluyla milletine hizmeti varlığının esası kabul eden" bir bakış açısıyla " sahip ol-

2- http://www.mhp.org.tr/mhp_tarihce.php
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duğu imkan ve kabiliyetlerle yükselen bir gücü temsil eden Türkiye'nin; fırsatları 
değerlendirmek, tehditleri bertaraf etmek ve imkanları kullanmak suretiyle atılım 
yapma ve yükselme potansiyeli harekete geçirilerek "Lider Ülke Türkiye" inşa edile-
cektir. Bin yıllık gelenekleri, milli ve manevi değerleri, Cumhuriyetin kazanımları ve 
jeo-stratejik konumunun sunduğu fırsatlar, Türkiye'nin bölgesel ve küresel ölçekte 
dostluğu aranılan önemli bir güç olmasını sağlayacaktır." vaadinde bulunmakta, 
"Bunu başarmanın şartı, öncelikle Türkiye'nin teslimiyetçi ruh hâlinden kurtulması 
ve Türk Milletinin özünü temsil eden değerlere yönelmesinden geçmektedir. Ken-
di milli ve tarihi değerleri ile barışık, sorun çözme kabiliyeti olan, etkin bir devlet 
düzeni kurmuş, ülkenin kaynaklarını seferber edecek milli bir ekonomi modeli uy-
gulamaya koymuşve küresel sistemde saygın konuma gelmiş güçlü bir Türkiye; 
21'inci yüzyılda dünya siyasetinde ve ekonomik hayatında söz sahibi olacaktır." 
İfadeleriyle millî bilince vurgu yapmaktadır.

MHP de diğer siyasi partiler gibi kendi düşüncelerini dillendiren, vermek 
istediği mesajın alıcıya daha kolay ulaşmasını sağlamak için propaganda araçla-
rından birisi olan müziğe müracaat edecektir. Müracaat ettiği müzik, hem partili 
ve parti sempatizanlarınca bilinen, hem toplumun bilinçaltına hitabeden, hem de 
söz ve müziği ile "millî" unsurları yansıtan müzisyen ve bu müzisyenlerin icraların-
dan oluşacaktır.

MHP'nin seçtiği müzikte ilk vurgu, "vatan" ve "vatan üzerinde yaşayan Türk 
milleti" kavramınadır. Milletin ve vatanın tekliği, bölünmezliği, etnik ve inanç fark-
lılıklarının birliğe işaret olduğunu vurgulanmaktadır.

Var ol Var ol Var ol Türkiye !
Mevlana'nın semasında,
Pir Sultan'ın semahında,
Horonunla, halayınla
Sonsuza kadar
Varol Türkiye.
Ayrılmadan ayrışmadan,
Nifaklara karışmadan,
Tek bir millet, tek bir vatan
Sonsuza kadar
Varol Türkiye.
Bu ses birliğin sesi
Kucakladık herkesi
Edirne'den Kars'a kadar
Bütündür her köşesi.
Varol Türkiye...
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MHP Türkiye ve Türkiye'de yaşayan herkese birlik çağrısı yapar. Partinin 
bu düşüncesi, Mustafa Yıldızdoğan tarafından düzenlenen bir parçayla seçmene 
ulaştırılmaya çalışılır.

Kulak vermeli bu sese
Gerçekleri görmeliyiz
Gönlümüz açık herkese
Tek bir yürek olmalıyız

Üç hilalin gölgesinde
Birleşiyor ellerimiz
Türkiye sevdası ile
Kavuşuyor kalplerimiz

Yolumuz hak' kın yoludur
Bu ülkeyi seviyoruz
Milliyetçi hareketle
Gümbür gümbür geliyoruz.

MHP tek umut MHP
Tek çare MHP
Tek başına.

Geniş bir dinleyici kitlesi bulunan ve daha çok milliyetçi-muhafazakâr ola-
rak tanımlanan grup arasında kabul gören Mustafa Yıldızdoğan'ın "Türkiyem" adlı 
eseri de en çok tercih edilen eserlerdendir

Türkiyem
Baş koymuşum Türkiyemin yoluna
Düzlüğüne yokuşuna ölürüm
Asırlardır kır atımı suladım
Irmağının akışına ölürüm

Sevdalıyım yangın yeri bu sinem
Doksan yıldır çile çekmiş hep ninem
Pınarlardan su doldurur
Eminem Mavi boncuk takışına olurum

Düğünüm, derneğim, halayım, barım,
Toprağım, ekmeğim, namusum, arım
Kilimlerde çizgi çizgi efkârım,
Heybelerin nakışına ölürüm
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MHP'nin fikir kaynağı olan "Türkçülük" düşüncesi 20. Yüzyılın başlarına 
uzanır ve fikrî tüzel kişilik olarak Türk Derneği'ne bağlanır. 25 kânûn-u evvel 1908 
yılında kurulan derneğin amaçları belirtilirken, dernek nizamnamesinin 2. madde-
sinde ; " Cemiyetin maksadı Türk diye anılan bütün kavimlerin mâzi ve âsâr, efâl, 
avâl ve muhitini öğrenmeğe ve öğretmeğe çalışmak, yani Türklerin âsâr-ı atikasını, 
tarihini, lisaânlarını, avâm ve havâs edebiyatını, etnografya ve etnogyasını, ahvâl-i 
içtimâîye ve medeniyet-i hazıralarını, Türk memleketlerinin eski ve yeni coğrafya-
sını araştırıp tartışıp ortaya çıkararak, bütün dünyaya yayıp dağıtmak ve dilimizin 
geniş ve medeniyeti elverişli bir dereceye gelmesine çalışmak ve imlâsını ona göre 
tetkik etmektir" (SARINAY,1994, 95). Bu düşünce, daha sonra Türk Ocakları'nın 
amaç ve çalışmalarında ve özellikle Ziya Gökalp'in eserlerinde geniş olarak yer 
alacaktır. İşte MHP, Türkiye dışında var olan Türk yurtları ve burada yaşayan Türk 
gruplarıyla ilgili fikir üretmesi, parti olarak bunlarla ilgili politakalar üretmesiyle 
hâfızalarda yeredinir. Bunu seçim müziklerine d eyansıtır. Bahtiyar Vahapzade'nin 
bir şiirini Emin Sabitoğlu besteler, Nurullah Akçayır seslendirip tanınmasını sağlar 
ve Mehmet Çalmasur'un icrasıyla parti çalışmalarında kullanılır.

Yürek odur daim yana
Od gopara alovlana
Becermirse goy dayana
Demek o heç yürek değil

Vatan için lazım gelse
Polat kimi gerilmezse
Ayyıldıza sarılmazsa
O heç bize gerek değil

Men nedirem o yüreği
Yok arzusu bir dileği
Becermmirse o sevmeyi
Demek o heç yürek değil

Vatan için lazım gelse
Polat kimi gerilmezse
Toprağına sarılmazsa
O heç bize gerek değil

Söz ve bestesi Mustafa Yıldızdoğan'a ait olan Al Beyazım, bayrağı ifade 
etmesiyle bilinçaltına hitab etmektedir. Bayrak imgesi arkasında Türkiye'nin genel 
yapısı tasvir edilmeye çalışılmaktadır:
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Biz ki kartal misali göklerde uçmalıyız,
Merhamet bekleyene yürekler açmalıyız

Al beyazım beyazım
Türküm elinde sazım
Sen göklerde dalgalan
Çıksın benim avazım

Kaldır başını kaldır dik gözünü güneşe
Gölgesinden korkanlar tutuşamaz güreşe

Hak haklının değil ki hak kuvvetli olanın
Öyle bir yarıştayız şansı yok yorulanın

MHP'nin hedef kitlesinin içinde daha çok gençler bulunmaktadır. Bunun 
için Mustafa yıldız Doğan'ın söz - müzik ve icrasını yaptığı türkü de MHP seçim 
çalışmalarının sık duyulan müziklerindendir:

Bu memleket bahçe sizlerse çiçek,
Sevgiyle hayaller gerçekleşecek,
Eğriler, yanlışlar hep düzelecek
Olursa kol kola kol kola gençler.

Tertemiz duyguyla, tek niyet ile,
Ayrım, gayrım olmaz adalet ile,
Bir savaş başlar ki cehalet ile
Olursa kol kola kol kola gençler.

Neyimiz eksik ki her şeyler mevcut,
Yunusça nefreti sevgide kurut,
İyi günde kötü günde bir vücut
Olursa kol kola kol kola gençler.

İlimde irfanda, kol kola gençler,
Akılda, mantıkta, kol kola gençler,
Gayrette, çabada kol kola gençler
Bu memleket için kol kola gençler.

Saadet Partisi, "İnsan" unsurunu merkeze alıp, ona göre politika üretilmesi 
gereğine işaret eder. Zira parti programının başlangıcı cümlesi; "İnsan yaratılmış-
ların en şereflisidir". Bu ifadenin kaynağı, İsrâ Sûresi'nin 70. Âyetidir. Âyet mealen 
şöyledi: "Biz hakîkaten insanoğlunu şan ve şeref sahibi kıldık. Onları (çeşitli nakil 
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vasıtaları ile)karada ve denizde taşıdık;kendilerine güzel güzel rızıklar verdik;yine 
onları,yarattıklarımızın bir çoğundan cidden üstün kıldık" Bu ifadeler, SP'nin dinî 
alana referansını işaret etmektedir.

Saadet Partisi'nin programı şu cümlelerle devam eder:" Diğer varlıklardan 
farklı olarak akıl, şuur ve irade ile donatılmış; iyiyi kötüden, doğruyu yanlıştan, 
faydalıyı zararlıdan, adaleti zulümden ayırt edebilme yeteneği verilmiştir. İnsa-
nın kendisini ifade edebilmesi, diğer insanlara faydalı olabilmesi ve kemale ere-
bilmesi, aklını ve iradesini iyiden, güzelden, doğrudan, faydalıdan ve adaletten 
yana kullanması ile mümkündür. Bunun için insanların bazı reddedilmez hakları 
ve özgürlüklerinin olması ve bunların diğer insanların tasallutundan korunması 
gerekmektedir."

Saadet partisi; "Biz "materyalist" değil, "maneviyatçıyız", "biz "nefse esare-
ti" değil, "nefis terbiyesi" ni esas alıyoruz./ Biz "sıradan Türkiye" yi değil, "manen 
ve madden Kalkınmış Öncü Yeniden Büyük Türkiye" yi esas alıyoruz." İfadeleriyle, 
birinci derecede dinden beslenen manevî unsurların esas alındığı, toplumun önce 
İslamî bir terbiyeyle terbiyelenmiş bir toplum haline gelmesi gereğini işaret eder. 
Zira Amiran Kurtkan'ın ifadesiyle, dinden kaynaklanan insanî değerler, özellikle 
siyasi alanda çokça üzerinde durulan "Özgürlük" "insan onuru", "Düşünce özgür-
lüğü", "Demokrasi" gibi kavramlar dinden beslenmektedir. Saadet Partisi, insanî 
ihtiyaçların karşılanmasının ancak dinî-terbiyevî eğitimden geçmiş, İslâm ahlakıyla 
ahlaklanmış bir toplum yapısına ulaşmakla mümkün olacağı kanaatinder. Bu da 
ancak millî görüşün inşa edilmesi, hayata geçirilmesiyle mümkün olur.

Millî Görüş; "Muhteşem Selçuklu ve Osmanlı Medeniyetlerimizin değerle-
riyle bütün insanlık en az bin yıl huzur, barış ve refah içerisinde yaşadığı gerçeği 
ortadayken; kuvveti ve menfaati hak sebebi sayan bir Batı dünyasının arkasına 
düşmek, elbette bu aziz millete yakışmazdı. Onun için milletimiz şimdi, aslına ve 
özüne dönüyor. İşte bizi biz yapan, bizi güçlü ve üstün yapan medeniyet değerle-
rimizin bütününüdür... Milli Görüş; Milletimizin inancıdır, kimliğidir, tarihidir, ruh 
köküdür, kendisidir." Cümleleriyle ifade edilir.

Referansı millî ve dinî değerler, İslamiyet ve Onun kitabı Kur'an ; Türk taihi 
ve bunların yaşandığı dönemler olan Saadet Partisi, seçim müziklerini de buna 
göre seçecek ve başta kendi parti tabanı olmak üzere seçmen kitlesine bu yolla 
hitab edecektir.

Sözlerin Cengizhan Mutlu, müziğin Yıldırım Gürses'e ait olduğu şarkının söz-
lerinden bazıları değiştirilerek "Saadet Partisi Geliyor" adlı yeni bir şarkı yapılmıştır. 3

3- Fatih'in, Yavuz'un asil kanından,
 Yurdunu çok sever kendi canından,
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Bayrağım inmesin, susmasın ezan,
Saadeti anlatsın artık her ozan
Sevgiyle hizmetle destanlar yazan

Yollara çıkılsın bayrakla tuğla
Kalbimiz çarpıyor vatan aşkıyla,

Müjdeler olsun, müjdeler olsun
Saadet geliyor

Kültürel alan, toplumun fertlerini bir arada tutan, bir arada yaşama iradesi 
sağlayan alandır. Millî kültür denilen büyük ve kompleks yapı içinde şekillenen 
kişisel kimlik ve kişisel tercihlerin bir arada toplandığı grupla, kendilerini ifade 
eden çeşitli organizasyonlara girerler. Bunlardan birisi de siyasî partilerdir. Siyasî 
partiler, toplumun kişisel ve grup kültürünü, bu kültürel alana mensup olanların 
tercihlerini dikkate alarak ürettikleri politikaların benimsenmesi için stratejiler ge-
liştirirler. Bunlardan birisi seçimlerde kullandıkları propaganda tarzları ve bunun 
içinde kültür unsurlarından birisi olan türkülerin kullanılmasıdır.

Siyasî partilerin Türkiye'de 2011 Milletvekilliği Genel Seçimlerinde propa-
ganda aracı olarak seçtikleri türküler, bir yandan hitab etikleri grubu bir arada 
tutmaya çalışırken, bir yandan da gruba yeni üyeler katmayı amaçlamışlardır. Top-
lumun bilinçaltında yer eden geleneksel ezgiler ve bunlara koşulan sözler, siyasî 
partiler tarafından ya olduğu gibi, ya uyarlanarak, ya da geleneksel melodiye uy-

 Kaçırır düşmanı er meydanından,
 Yollara çıkılsın bayrakla tuğla
 Kalbimiz çarpıyor vatan aşkıyla,
 Allahu Ekber, Allahu Ekber
 Türkler geliyor,
 Allahu Ekber, Allahu Ekber
 Türkler geliyor,

 Bayrağım inmesin, susmasın ezan,
 Ülkeme şiirler yazsın her ozan,
 Tarihler boyunca destanlar yazan,
 Tarihler boyunca zaferler yazan,

 Yollara çıkılsın bayrakla tuğla
 Kalbimiz çarpıyor vatan aşkıyla,
 Allahu Ekber, Allahu Ekber
 Türkler geliyor,
 Allahu Ekber, Allahu Ekber
 Türkler geliyor,

 Göklerden süzülen bu bayrak bizim,
 Kimseye vermeyiz bu toprak bizim,
 Sevgiyle yeşeren her yaprak bizim,
 Yollara çıkılsın bayrakla tuğla
 Kalbimiz çarpıyor vatan aşkıyla,
 Allahu Ekber, Allahu ekber
 Türkler geliyor,
 Allahu Ekber, Allahu Ekber
 Türkler geliyor,
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gun olan yeni eserler yapılarak kullanılmışlardır.
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Geleneksel Türk Halk Müziği'ndeki
Sözlü ve Sözsüz Eserlerin Makamsal Özellikleri

Yrd. Doç. Dr. Mehmet Can PELİKLİOĞLU1

Geleneksel Türk Halk Müziği'nin ( GTHM ) doğuşunda hiçbir sanat en-
dişesi, kural kaygısı ve önceden bilinçli olarak planlanmış bir besteleme anlayışı 
olmadığı ve genelde yaşanılan olaylar karşısında içten gelen duyguların irticalen 
ifade edilmesi şeklinde ortaya çıktığı söylenegelmektedir. Böylelikle, bu müzik tü-
rünü üreten (yakan) kişilerin büyük bir çoğunluğunun temel müzik bilgisine sa-
hip olmadıkları, ne ellerinde çaldıkları sazlarını ne de söyledikleri ezgileri belli bir 
makama, tona, diziye ya da herhangi bir yapıya uygun olsun diye bilinçli olarak 
söyleyip kullanmadıkları sonucu da çıkartılabilmektedir.

Buna karşın, Geleneksel Türk Sanat Müziğinde, hep bir sanat düşüncesi, 
kural kaygısı ve önceden planlanmış bir besteleme anlayışı olduğu, bu müzik tü-
rünü üreten ya da besteleyen kişilerin belli bir müzik bilgisine ve birikimine sahip 
olduğu, doğallıkla da, GTSM (Geleneksel Türk Sanat Müziği)'nde her türlü teknik 
ayrıntının isimlendirilmesine özen gösterildiğinden söz edilmektedir. GTSM'nin 
aksine, bilimsel bir temele, sağlam ve teknik yapıya ve ortak bir terminolojiye otur-
tulamadığı için, ortak bir dil kullanımı gerçekleştirilememiş olan GTHM dizilerinin 
isimlendirilmesi ve türkülerimizdeki makamsal özellikler konusu büyük bir sorun 
olarak karşımıza çıkmaktadır.

Son yıllarda yapılan bir takım bilimsel araştırma ve çalışmalarla önemli 
ölçüde çözüm noktasında ilerlemeler sağlanmış olan türkülerimizin, makamsal 
özelliklerinin ortaya konularak ifadelendirilmesi konusunda yaptığımız araştırma-
lar sonunda, tarihi süreç içerisinde, dikkate değer bazı çalışmalardan söz edecek 

1- Atatürk Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Müzik Bilimleri Bölümü, ERZURUM mimcanpelik@gmail.com
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olursak, bunlardan;

1. 1 Mart 1926 İstanbul Belediyesi Konservatuar Neşriyatından Anadolu 
Halk Şarkıları İkinci Tadı Defter No: 1 isimli kitapçıkta derlenen türküler makam 
isimlerine göre tasnif edilmiş her türkünün üzerine makamın ön adı yazılmıştır, 
aynı kitapçıkta, Darülelhan'da Türk Musikisi Nazariyatı ve Tarih muallimi olan Sa-
yın Rauf YEKTA beyin türkülerimizdeki makamsal olguların varlığına dair bir yazısı 
da bulunmaktadır.

2. Mahmut Ragıp GAZİMİHAL'in "Şarki Anadolu Türküleri ve Oyunları" 
isimli kitabında bazı tabirler üzerine açıklamalarda bulunduğu 60. ve 61. Sayfa-
larda, Trabzon ve yöresinde yaptığı derleme çalışmaları esnasında, yöre halkının 
türkü söylemeye " seyir yapmak", kafiyeye de "ayak" dediklerini belirtmiştir. Yine 
aynı kitabın aynı sayfasında "Harput'ta makam fikri ve makamlar vardır" şeklinde 
bir açıklama da yapmıştır. (Gazimihal,1929,s.61)

3. Halil Bedii YÖNETKEN'in "Anadolu'da Geleneksel MüzikYaşamı Üzerine 
Derleme Notları I.Kitap"ta 1937 ile 1952 yılları arasında Türkiye'deki bazı illerin 
müzik ve oyun folkloru üzerine yaptığı araştırmalarda, ezgilerde makam isimlerini 
kullanmış ve GTSM de kullanılan ( peşrev, taksim vb gibi.) bazı terminolojik terim-
lerin varlığından söz etmiştir.

4. Diyarbakırlı mahalli sanatçı Celal GÜZELSES'in 1937 yılında yayınlanan 
8 türküden oluşan bir fasikülde ( Muhayyer Türkü, Hüzzam Türkü, Uşşak Türkü 
vb..) makam isimleriyle ifade edilmiş ve fasikülde notalar üzerinde makam isimleri 
gösterildiği, konunun uzmanı olan araştırmacı kişiler tarafından aktarılmıştır.

5. 1965'li yıllara gelindiğin de ise, İshak SUNGUROGLU'nun "Harput Yol-
larında" adlı eserin 3. Cildinde Harput-Elazığ türküleri GTSM makamlarına göre 
tasnife tabi tutulduğu görülmüştür. (Pelikoğlu,1998,s.8)

Esasen, nitelikleri ve gelişmişlik düzeyleri birbirlerinden çok büyük farklılık-
lar göstermeyen GTHM (Geleneksel Türk Halk Müziği) ve GTSM (Geleneksel Türk 
Sanat Müziği) örnekleri incelendiğinde ise, birçok bakımdan benzer özellikleri ol-
duğu ve küçük farklılıklar dışında, temelde aynı yapıya sahip oldukları görülmek-
tedir. Örneğin; ritim unsuru olarak GTSM'de kullanılan küçük usullerin birçoğunun 
GTHM' de de kullanılmış olması, GTSM beste şekilleri ve terennümleri ile GTHM 
de kullanılan şekil ve terennümler arasında bir benzerliğin olması ve özellikle de 
GTSM türkü formunda kullanılan makamsal özelliklerin birçoğunun GTHM'de de 
mevcut olması gibi nedenler, bu iki müzik türünü bir bütünün parçaları olarak 
görmemizi, farklılıklardan ziyade benzerliklerini vurgulamamız gerektiğini ortaya 
koymaktadır. (Pelikoğlu, 1998, s.7)
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Bu çerçevede, yaptığımız araştırmada, GTHM teorisinde ve icrasında var 
olan, aynı zamanda da hali hazırda kullanılan 20 tane dizi tespit edilmiştir. Bun-
lardan, sol perdesinde karar kılan bir tane örnek diziyi ve bu dizide seslendirilen 
türküyü örnek bir model olması bakımından, GTSM deki ilgili diziyle makamsal 
özellikleri açısından karşılaştırılmıştır. Yapılan karşılaştırma sonucunda iki eser ara-
sında önemli oranda benzerlikler ve ortak noktalar dikkat çekmektedir.

GTHM'de "Meclisinde Mail Oldum" İsimli Eser ile GTSM'de "Ben Güzele 
Güzel Demem" İsimli Eserin Makamsal Özellikleri Açısından Karşılaştırması

Tablo incelendiğinde GTHM' deki Türkü formundaki eser ile GTSM'deki 
eserin dizi, karar sesi, güçlüsü ve seyir karakteri gibi makamsal özellikleri vurgula-
yan öğeler açısından benzerlik gösterdiği dikkati çekmektedir. İki eser arasındaki 
farklılıkların yeden, ses değiştirici işaretler, ses aralığı, pes ses ve tiz ses kategorile-
rinde olduğu görülmektedir. Bu farklılıklar, incelemeye tabi tutulan eserler arasın-
daki farklılıktan kaynaklanan özelliklerdir ve makamsal özellikleri değiştirmeyen 
unsurlardır. Böylece her iki eserinde sözü edilen özellikler bakımından örtüştüğü 
ve aynı ses dizisi içerisinde olduğu söylenebilir.

MAKAMSAL ÖZELLİKLER

Dizisi

Karar Sesi

Güçlüsü

Yedeni

Donanımı

Ses Değiştirici İşaretler

Seyir Karakteri

Genişlemesi

Ses Aralığı

Pes Sesi

Tiz Sesi

GTHM

Mahur

Sol

Sol

Yok

Fa s

Yok

İnici

Var

9 Ses

Sol

La

GTHM

Mahur

Sol (rast)

Sol (gerdaniye)

Fa (geveşt)

Fas

FanDosSiw

İnici

Var

12 Ses

Mi (Hüseyni Aşiran)

La (Tiz Buselik)
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Mahur Makamı

Durağı: Sol (rast) perdesidir.
Seyri: inicidir.
Güçlüsü: Sol (gerdaniye) perdesidir.
Dizisi: Çargâh makamı dizisinin Sol (rast) perdesindeki inici şeddidir. Yani 

Sol (rast) perdesindeki çargâh beşlisine Re (neva) perdesindeki çargâh dörtlüsü-
nün eklenmesinden meydana gelmiştir. (Özkan, 2010, s.215)

Donanımı: Fa için dört komalık diyez donanıma yazılır ve gerekli değişik-
likler eser içerisinde gösterilir.

Yeden: Fa diyez (geveşt) perdesidir.

Genişleme: Makam yapı bakımından tiz taraftan genişler. Sol (rast) per-
desindeki çargâh beşli, simetrik olarak güçlü Sol (gerdaniye) perdesi üzerine gö-
çürülmek suretiyle genişleme yapılır.

Makam inici seyir karakterinde olduğu için Sol (gerdaniye) perdesi ve ci-
varından seyre başlar. Sol (gerdaniye) üzerine göçürülen simetrik çargâh beşli ile 
genişlemiş bölge gösterilerek güçlü sol (gerdaniye) perdesinde çargâhlı yarım ka-
lış yapılır. Mahur diziyi oluşturan beşli ve dörtlünün birleştiği Re (neva) perdesinde 
asma kalış gösterilir. Gerekli asma kalışlar yapıldıktan sonra Sol (rast) perdesinde 
çargâh çeşni ile tam karar yapılır. (Özkan, 2010.s.216-217) 
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Türkünü Kimlik Bilgileri
Adı: Meclisinde Mail Oldum
Repertuar No: 2201
Yöresi: Diyarbakır
Kimden Alındığı: Celal Güzelses
Derleyen: Plaktan

Türkünün Makamsal Analizi

Karar Sesi (Durağı): Sol (rast)
Güçlüsü: Sol (gerdaniye) 
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Seyri: İncelenen türkünün seyri inici özellikte olduğu ve türkünün gele-
neksel Türk sanat müziği kuramında MAHUR MAKAMI seyir karakteri ile uygunluk 
gösterdiği söylenebilir.

Dizisi:

Bu dizi geleneksel Türk sanat müziği kuramında MAHUR MAKAMI DİZİ-
Sİ adıyla tanımlanmaktadır. Donanımında Fa diyez (eviç-mahur) değiştirici işareti 
yazılmaktadır.

Donanımı: Türkünün notası üzerinde donanıma Fa diyez değiştirici işaret 
yazılmıştır.

Yeden'i: Yeden kullanılmıştır
Genişlemesi: Türkü Dokuz Ses içerisindedir. Mahur makamı, seyir karak-

teri bakımından inici bir makam olduğundan genişleme tiz bölgeden yapılır. Tür-
kü içerisindeki genişleme, La (muhayyer) perdesi kullanılarak yapılmıştır.

Asma Karar Perdeleri: Türkü iki bölümlü bir şarkı formu özelliğinde olup, 
A+B şeklindeki toplam dört cümleden oluşmaktadır. Üçüncü ve dördüncü cüm-
leler, birinci ve ikinci cümlelerin tekrarından ibarettir. Türkünün makamsal analizi 
sözlü bölümün başladığı cümleden itibaren yapılmıştır.

A Cümlesi

Bu cümleyi oluşturan I. motifte Mahur makamının inici seyir karakterin-
den dolayı, Sol (gerdaniye) perdesi üzerinde mahur makamı dizisinin beşli ve 
dörtlü birleşme yeri olan Re (neva) perdesinde çargâhlı asma kalışyapılmıştır. II. 
motifte ise tiz durak ve güçlü Sol (gerdaniye) perdesinde çargâhlı asma kalış ile 
yarım karar gösterilmiştir.
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B Cümlesi

B cümlesi üç motiften oluşmaktadır. I. ve II. motifte Fa diyez (mahur) per-
desinde kürdili, Mi (hüseyni) perdesinde buselikli asma kalışlar yapıldıktan sonra 
Re (neva) perdesinde çargâhlı asma kalış yapılmıştır. III. Motifte ise Sol (rast) per-
desinde çargâh beşli ile tam karar yapılmıştır.

GTHM ve GTSM repertuarından seçilen bu iki eser, elde edilen makamsal 
analiz bulguları sonucunda karar sesleri, güçlüleri, seyir karakterleri bakımından 
farklılık göstermedikleri, araştırmamızın temel amacı olan dizileri ve makamsal 
özellikleri bakımından da birbirleri ile benzerlik gösterdikleri tespit edilmiştir.

Bu bulgular ve alan araştırmaları doğrultusunda, GTHM repertuarı içeri-
sinde yer alan ve yapılan makamsal analiz ve karşılaştırmadan sonra aynı ses dizisi 
içerisinde olduğu tespit edilen GTHM' de ki 2201 repertuar numaralı " Meclisinde 
Mayil Oldum" isimli bu eserin Mahur adı ile adlandırılmasının doğru olacağı kanı-
sındayız. Bu şekildeki yapılacak olan adlandırmanın, var olan dizi adlandırmaların-
da yaşanan kargaşayı da ortadan kaldıracağı söylenebilir. Mesleki Müzik Eğitimin-
de ve geleneksel müziklerin icrasında ortak bir dil kullanımı, bu müzik türlerinin 
gelecek nesillere sağlıklı aktarılabilmesine, geleneksel müzikler üzerinde yaşanan 
problemlerin çözümüne ve geleneksel müziklerimizi tek çatı altında birleştirerek 
müzik eğitiminde kullanabilme adına fayda sağlayacağı düşünülmelidir.

Mahur Türkü Örnekleri

TRT Türk Halk Müziği repertuarında kayıtlı bulunan aşağıdaki türküler Ma-
hur'a örnek olarak verilmiştir 
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Türkü Adı   Türkünün Yöresi Reperturar No
Aman Aman Bağdatlı  Hatay/Antakya  915
Ateşim Yanmadan   Hatay/Antakya  2870
Bahçanın Kapısın Açtım  Erzincan/Tercan  260
Bu Dere Yonca   Orta Anadolu  2912
Bülbül Güle Kon Dikene Konma Şanlıurfa  4048
Çaya Vardım Çay Bulanık  İçel/Silifke  1917,
Et Koydum Tencereye  Bilecik/Söğüt  1022
İndim Yarin Bahçesine  Elazığ  361
Kalenin Bedenleri   Tokat/Niksar  693
Kalenn Dibinde Bir Taş Olaydım Kerkük  1767
Ördek Çalkanır Göllerde  Sivas/Zara  779

Sonuç olarak; geleneksel Türk müziğinin birer kolu olan GTHM ve GTSM 
türlerinde, ortak ezgiler, benzer diziler, makamsallık özellikleri, türkü formundaki 
yapılmış olan ortak eserler, farklı besteler ve derlemeler gibi...bir çok ortak yanlar 
bulunmakta, aralarındaki benzerlikler kolayca fark edilmektedir. Konumuz bağla-
mında, günümüze değin "ayak" adıyla isimlendirilmeye çalışılan GTHM dizilerinin 
ve türkülerinin, daha genel, daha teknik, daha az tartışılan ve daha açıklayıcı nite-
likte olan, GTSM' nin türkü formunda da kullanılan makam isimleriyle ifadelendi-
rilmesi mümkün görünmektedir. GTHM' deki her türkünün ya da her ezginin, bir 
makam ismiyle isimlendirilebileceği ve bir makamı çağrıştırabileceği gerçeğini göz 
ardı etmemek gerekmektedir. Artık Türk Halk ezgilerinde var olduğu tartışma gö-
türmeyen makamsallık özelliklerinin kabul edilip ortaya çıkarılması, yaşanan çeşitli 
problemleri ve karmaşayı çözmeye yardımcı olacaktır.

Günümüz teknolojik imkânlardan ve geleneksel makam analizi yöntemle-
rinden yararlanmak suretiyle, GTHM' deki türkülerin her birinin, ayrı ayrı incelen-
mesi ve seslendirilmesi durumunda aşağıdaki sonuçlara ulaşmak olasıdır.

1. Daha sistemli ve daha net olan tarafın geleneksel makam kültürü ol-
duğunun farkına vararak, makam olgusundan, makam dizileri ve makam isimle-
rinden yararlanmanın, GTHM dizilerinin ve türkülerin makamsal açıdan isimlendi-
rilmesinde daha bilimsel bir yaklaşım olacağı, bu yakınlaşmayla GTHM ve GTSM 
arasındaki farklı algılamalardan kaynaklanan çatışmaların ortadan kalkacağı, di-
ğer taraftan da eğitim ve öğretimde birliğin sağlanabileceği,

2. Herhangi bir makam adıyla ya da ayakla isimlendirilemediği söylenen 
ezgi ya da türkülerin, seslendirilmeleri durumunda belli bir makam hissini uyan-
dırabileceği unutulmadan, yine makam isimlerinden faydalanılarak çok rahatlık-
la isimlendirilebildikleri, bir oktavı tamamlamayan (iki, üç, dört vb. ses içerisinde 
seyreden ) ezgi ve türkülerin ya makam ismiyle ( hüseyni türkü, hicaz türkü, rast 
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türkü, segâh türkü vb... gibi) ya da çeşni, cins, kırıntı, eksen gibi kavramlar ekle-
mek suretiyle ( hüseyni çeşnili türkü, hicaz cinsli türkü, rast çeşnili türkü, segâh 
çeşnili türkü vb... gibi) isimlendirilmesi yoluna da gidilebileceği şeklinde bir sonu-
ca varılabilir.

Bu araştırmanın sonucunda sunulabilecek bazı öneriler ise aşağıda veril-
miştir.

1. GTHM sözlü ve sözsüz ezgilerinin, bilim kurulları, uzmanlar ve alanda 
yetkin kişiler tarafından, makam yapıları ve makamsal özellikleri incelenmeli ve ait 
oldukları makam dizilerine göre tasnif edilmeli ve fihristi düzenlenmelidir. GTHM 
kuramsal bilgilerini içeren okul ders kitapları hazırlanarak, bilimsel gerçekler ışığı 
altında eğitim ve öğretimi planlanmalı ve hayata geçirilmelidir

2. GTHM dizilerini ve türkülerdeki makamsal özellikleri isimlendirme ko-
nusunda yaşanan bazı sıkıntıların önüne geçebilmek için Geleneksel Türk Müzi-
ğinde var olan makamlardan yararlanmak çıkar yol olarak görülmektedir. Ancak, 
makam ailesi olarak nitelendirilen bazı makamların ise (GTHM dizilerini isimlen-
dirmede) o makamın adıyla tek bir isimle adlandırılması, önemli bir kolaylık ve an-
laşılırlık sağlayacaktır. Örneğin, Hicaz makamı dizisiyle benzerlik gösteren, Hicaz 
ailesi içerisinde bulunan ve çeşitlilik gösteren ('hicaz humayun', 'zirgüleli hicaz', 
'hicaz uzzal' gibi.) bazı makamları, yalnızca Hicaz adıyla adlandırarak sadeleştirme 
yoluna gidilmeli, kavram kargaşası ve kafa karışıklığı önlenmelidir.

3. TRT repertuarında bulunan GTHM sözlü ve sözsüz eserlerde, notala-
ma hatalarının olduğu ve türkülerin özellikle karar seslerinde ve donanımlarında 
yanlışlıkların bulunduğu dikkat çekmektedir. GTHM notalarının sıhhatli bir şekilde 
yeniden yazılması gerekmektedir. Bundan sonra yapılacak derleme çalışmalarının 
ve saha araştırmalarının, (Türk müziği ses sistemini ve makam kültürünü bilen, 
GTHM ve Halk edebiyatı ve folklor dalında uzman olan) bilirkişilerce oluşturulmuş 
kurullar tarafından yapılması sağlanmalıdır. Böylece, ilerleyen yıllarda oluşabile-
cek bir takım karmaşaların ve problemlerin önüne geçilmiş olacaktır.

4. GTHM'deki ezgiler incelendiğinde, GTSM' deki basit makam dizilerinin 
daha fazla kullanıldığı görülecektir. GTHM ile uğraşan kişilerin en azından başlan-
gıçta GTSM' de var olan basit makamları nazari olarak öğrenmeleri GTHM dizileri-
ni isimlendirmede ve türküleri makamsal açıdan ifadelendirmede kolaylık sağlaya-
cak ve sorunu büyük oranda çözecektir. Böylelikle fazla teferruata girmeden ortak 
bir eğitim sürecinin planlanması da sağlanmış olacaktır. Unutulmamalıdır ki; Türk 
Müziği bir bütündür ve makam sistemi içerisindedir. Koca bir çınar ağacı gibidir. 
GTHM de bu çınarın dallarından sadece bir tanesidir.
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5. GTHM'nin temel sazı olarak kabul edilen bağlamanın, perde bağları nis-
petleri tekrar ele alınıp yeniden düzenlenmeli ve Türk müziği ses sistemine uygun 
hale getirilmelidir. Böylelikle bazı makam dizilerindeki koma farklılıklarına da çö-
züm getirilmiş olunacaktır. Aynı ses sistemine sahip iki müzik kolunda, eğitimsel 
anlamda kolaylık sağlamak açısından, tek bir nota yazım ve işaretlendirme sistemi 
kullanılması faydalı olacaktır.

6. İlköğretim,Orta Öğretim ve Yükseköğretim müzik ders programlarında-
ki karmaşayı önlemek için, GTHM dizileri konusuna dikkat edilmeli, ortak eğitim 
öğretim açısından makam dizilerinden yararlanılmalıdır. Okul müziğinde kullanıl-
mak üzere -öğrenci seviyesini de dikkate alarak-, makamsal şarkı ve türkü dağar-
cığı oluşturulmalı, GTHM dizilerinin öğretilmesi ve okul müfredat programlarında 
yer alması planlanmalıdır.
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Azerbaycan Makamlari - Uzun Havalar

Dr. Yakut GULİYEVA1

Makam, Azerbaycan klasik halk yaratıcılığı musikisinin esas janrıdır. Ma-
kam sözü iki farklı anlam taşıyor.

1. Makam Azerbaycan milli musikisinde kullanılan lad anlamını taşıyor.
2. Makam sözü arap dilindeki "makam" sözünden türemiştir.

Makamlar Azerbaycanın maddi ve manevi medeniyetini kıymetli abide-
leri, halkın yüzyıllar boyu bestesini yaptığı ince gönül sesleridir. Makamlar Azer-
baycanlıların zevkini okşayan derin mazmunlu füsunkâr bir musikidir. Azerbaycan 
halkı makamı çok sever ve kolaylıkla anlar; hatta gerekli musiki eğitimi olmayanlar 
bile makamlardan anlıyorlar, onu her hangi bir çalgı aletinde mükemmel olmasa 
da kendine özgü tarzda çala ve söyleye biliyorlar. Tabii ki, tüm bunlar makamların 
Azerbaycan halkına çok yakın ve doğma olduğunu açık şekilde ispatlıyor. Bu ba-
kımdan makamın demokratik musiki janrı olduğunu söylersek daha doğru olur. 
Makam, Azerbaycanın geleneksel musikisinin en büyük janrının umumi adıdır ve 
makamların tüm türlerine yansıyor. Azerbaycan musikisinde "muğam" termini 
aynı zamanda lad, melodi vejanr kategorisidir. Bu bakımdan da Azerbaycan ma-
kamları hem majör hem de minör ladında seslene biliyor.

1- Azerbaycan Milli Bilimler Akademisi Nahçıvan Bölümü, Müzik ve Tiyatro Şubesinde Öğretim Görevlisi
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Azerbaycanda yedi esas, üç yardımcı makam vardır. Esas makamlar "Rast", 
"Şur", "Segâh", "Çahargah", "Şüşter", "Bayatı-Şiraz", ve "Humayun", yardımcı ma-
kamlar ise "Şahnaz", "Sarenc" ve 2. tür "Çahargah"tır.

Yukarıda da belirtildiği gibi Makam sözü Azerbaycan dilinde "muğam" 
Fars, Arap, Türk dillerinde "makam" olarak kullanılıyor. "Makam" sözü telli müzik 
çalgı enstrümanlarında perde anlamını taşıyor. Her makamın da esas (maya) no-
tası çalgı aletinin bir basamağında olduğu için ona bu isim verilmiştir.

Yedi makamdan birincisi olan "Rast" makamı orta yüzyıllar musiki ilminde 
tüm diğer makamların temeli sayılmıştır. Musikişinaslar "ulu kök" (temel kök) ad-
landırmışlar. Azerbaycan'ın büyük ve seçkin bestecisi Üzeyir Hacıbeyli makamların 
değişikliklere uğradığını söylemiştir. Ama "Rast" makamı her zaman değişmez ola-
rak kalmış, kendi tanallığını muhafıza ederek koruyabilmiştir. Tüm Doğu ülkele-
rinde geniş şekilde yayımlanan "Rast" makamının orijinal milli karaktere has olan 
ses yüksekliyi ve kökü aynıdır. Bu makamın kökünün dayanıklı ve mantıklı olması 
onun adının manasına tam şekilde uygundur. "Rast" sözünün manaca anlamı düz, 
doğru demektir. Rast makamı küçük oktovanın sol sesinden çalınıyor. Türkiye'nin 
seçkin musikişinaslarından olan Hasan Tahsin de "Rast" makamının sol notasından 
çalındığını hususi olarak yazmıştır. "Rast" makamının kendine ait ayrı ayrı şubeleri 
vardır. Bunlar "Mahur-hindi", "Orta mahur", "Bayatı Kacar", "Dügah" desgahlarıdır.

Azerbaycan'ın esas makam desgahlarından ikincisi "Şur" makamıdır. "Şur" 
tüm makamlar arasında çok içerikli ve büyük hacimli sayılır. "Şur" isimli makama 
ne Arap, ne Türk ne de Orta Asya profesyonel musikisinde rast gelinmiyor. "Şur" 
makamı Azerbaycan'da ve İran'da profesyonel musikinin desgahıdır. "Şur" asırdan 
asra daima değişikliklere uğramış, bir çok yaratıcı elemelerden geçip bu günümü-
ze ulaşmıştır. Makamların nesilden nesile sözlü şekilde geçiş yapması da onların 
daima değiştiğini ve ilerlediğini ispat etmiştir. Çağdaş "Şur" makamının ayrı-ayrı 
şubeleri artık gelişerek dolgun bir şekil almıştır. Diğer makamlar gibi "Şur" desgahı 
da "Berdaşt"la başlıyor. "Rast" makamında olduğu gibi "Şur"da da "Berdaşt" yüksek 
tonla başlayıp gittikçe pese eniyor. "Şur" makamı için kuliminasyon şubeler "Sima-
yi-şems", "Hicaz" ve "Sarenc"dir.

Yedi esas makamdan üçüncüsü "Segah" tır. "Segah" iki sözün birleşme-
sinde yaranmıştır. "Se" üç, "gah" ise mekan, yer demektir. "Segah" Yakın ve Orta 
Doğunun bir çok bölgelerinde de yayılarak ilerlemiştir. "Segah" farklı notlarda ça-
lına biliyor. Azerbaycan'da "Segah"ın üç türü daha geniş şekilde kullanılmaktadır. 
Bunlar "Zabul segah", "Mirze Hüseyn segahı" ve "Hariç segah" tır. Esas makamların 
dördüncüsü "Çahargah"tır. "Çahargah" da iki sözün birleşmesinden oluşan bir ke-
limedir. "Çahar" dört, "gah" ise yer, mekan demektir. "Çahargah" makamı birinci 
oktovanın do sesinden çalınıyor. "Çahargah" parlak, kahraman karakterli, derin 
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anlamı veren bir desgahtır. "Çahargah" makamının ilk şubesi "Beste-Nigar" adlanır.

"Şüşter" esas makamlardan beşincisidir. Birçok Azerbaycan halk türkü-
leri ve dans havaları "Şüşter" makam desgahına uygunlaşarak yaranmıştır. Aynı 
zamanda "Ovşarı" ve "Haydarı" gibi hareketli makamlar "Şüşter" makamının kökü 
esasında yaranmıştır. Diğer esas makamlardan farklı olarak "Şüşter" desgahında 
ve onun şubelerinde tasnifler ve renkler azdır.

Esas makamlarımızdan biri de "Bayatı-Şiraz" makamıdır. "Bayatı-Şiraz" ma-
kamına Doğu halkları arasında "Erusi musiki" yani musikinin gelini ismini vermişler. 
"Bayatı-Şiraz" umumilikte lirik şekilde okunuyor. "Bayatı-Şiraz" 17 şubeden oluş-
maktadır. Bu makamın ilk şubesi "Berdaşt", "Mayeyi-Bayatı-Şiraz" ve "Nişibi-feraz" 
melodi benzerliklerine göre biri-birilerine bağlı ve hemahengidir. Diğer makam 
desgahlarının "Berdaşt" şubesinden farklı olarak, "Bayatı-Şiraz"ın "Berdaşt" şubesi 
bir kadar hareketli tempoda, tantanalı birtarzda çalınıyor. Bazı hallerde "Bayatı-Şi-
raz" desgahı "Nişibi-feraz"la başlıyor. Bu durumda "Berdaşt" ve "Mayeyi-Bayatı-Şi-
raz" şubeleri okunmuyor. "Bayatı-İsfahan" şubesi "Bayatı- Şiraz" makamının mer-
kez şubesi sayılır. "Bayatı-Şiraz" Azerbaycan'da geniş şekilde kullanılan ve sevilerek 
dinlenilen bir makam olduğu için, onun sayesinde bir çok renkve tesnifler, lirik 
şarkılar yaranmıştır.

Esas Azerbaycan makamlarının yedincisi "Humayun" makamıdır. "Huma-
yun" Yakın Doğu halklarının klasik musikisine katılan 24 makam şubesinden bi-
rinin ismidir. "Humayun" sözünün manası cennet kuşu, şahlık kuşu demektir. Bu 
sözün ikinci manası uğurlu, seadetli anlamındadır. XIX. yüzyılın sonlarına kadar 
"Humayun" desgahı 17 şube ve guşeden oluşmaktaydı. Ama sonralar makamlarda 
ilerleme oldukca "Humayun" da diğer makam desgahları gibi gelişerek içeriğindeki 
bazı şubelerden ve tasniflerden serbest olmuştur. Öteki makamlardan farklı ola-
rak önceki dönemlerde "Humayun"da "Berdaşt" desgahı olmamıştır. Lakin çağdaş 
devrin sanatçıları "Humayun" makamını "Berdaşt"la giriş yaparak okuyorlar. "Ma-
yeyi-Humayun" ise "Humayun" makamında en büyük hacimli bir şubedir. "Maye-
yi-Humayun" desgahı sakin, gamgin ruhda söyleniliyor. Yedi esas makamlardan 
başka Azerbaycan'da küçük hacimli makamlar ve "Zerbi makamlar"da mevcuttur.
Küçükhacimli makamlar bunlardır.

1. "Gatar"
2. "Rehab"
3. "Şahnaz"
4. "Baytı-Kürd"
5. "Deşti"
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Küçük hacimli makamlar adeta tesnifle bitiyor. Buna göre de onlarda 
renglere nisbet tesnifler daha çok okunuyor.

Hareketli (zerbi (darbukalı) makam) makamlar da Azerbaycan makamları 
sırasında hususi özellik teşkil etmektedir. Hareketli makamlar bunlardır.

1. Heyratı
2. Arazbarı
3. Mensuriye
4. Simayi-Şems
B. Mani
6. Ovşarı
7. Heyderi
8. Karabağ şikestesi
9. Kesme şikeste

Tüm makam adlarının farkı manaları olduğu gibi hareketli makamların da 
isimleri ayrı-ayrılıkta bir mana taşıyor.

Türk müziğinde, tarih boyunca icad edilmiş, 600'e yakın makam vardır. 
Bu makamlarla 40 bine yakın parça bestelenmiştir. Bugün kullanılan makamların 
sayısı ise 70-80 kadardır.

XIV. yüzyıla kadar Yakın Doğu halklarının tek musiki janrı olmuş, lakin 
sonralar baş veren değişikliklerden dolayı bu tek musiki janrı halklara uygun şe-
kilde parçalanmıştır. Klasik doğu makamı 12 esas makamdan ve 6 avazatdan 
oluşmaktadır. Esas makamlar: Üşşak, Neva, Buselik, Rast, Erak, İsfahan, Zirefkent, 
Büzürk, Zengüle, Rahavi, Hüseyni ve Hicaz. Avazatlar ise Şahnaz, Maye, Selmek, 
Nevruz, Kerdaniye, Güvaşt. Azerbaycan milli musiki sanatının bir şekli gibi Makam 
kendi köklerini bütünlükle Doğu medeniyetinden almıştır. Yakın ve Orta Doğu 
halklarının yüzyıllar boyu akrabalaşan manevi ve maddi servetleri vardır. Makam 
da bu servetlerden biri sayılır. Doğu halklarının musiki medeniyetindeortakyönler-
daha fazla şekildedir.

Türkiye-Anadolu'da makamlar uzun hava tarzında söyleniyor. Bilindiği 
üzere halk musikisi "Uzun Hava" ve "Kırık Hava" diye iki tarzdan ibarettir. Bu iki 
tarzın dışında, her iki özelliği de bünyesinde bulunduran üçüncü bir tarz daha 
vardır ki, "orta hava" nitelendirildiği halde henüz resmiyet kazanmış bir adı yoktur. 
Özellikle uzun havalar gerek edebi tür (şiiriyet), gerekse ezgi ve okuyuş biçimi 
(ağız-üslup) yönünden geleneği daha çok yansıttıklarından dolayı daha mahalli, 
daha milli otantik eserlerdir. Uzun havaların çoğunda ayrılık, gurbet, ölüm gibi 
ağır olayların getirdiği dertler sergilenir Ağıt Anadolu'nun hemen her yerinde söy-

Kültürümüzde Türkü Sempozyumu



- 381 -

Kültürümüzde Türkü Sempozyumu

lenir, ancak özellikle Orta ve Güney Anadolu'nun belirli yörelerinde yaygındır. Ağıt 
dışında uzun hava repertuarı açısından Türkiye'nin bazı yöreleri oldukça zengin, 
bazı yöreleri ise çok fakirdir. Araştırmalara göre variant-çeşitlemeleri de hesaba 
katacak olursak, Anadolu'da 1000-1500 civarında uzun hava mevcuttur. Coğrafi 
olarak uzun havalar esasen Türkiye başta olmak üzere Kuzey-Güney Azerbaycan, 
Kerkük ve Balkan halklarına mahsustur.
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Sivas Türkülerinde Makam Hususiyetleri

Prof. Sabri YENER1

Giriş
Türküler, tarihi çok eskilere uzanan köklü bir müzik geleneğinin elde ka-

lan son ürünleridir. Doğal ve sosyal olaylar, Türk toplumunun acı, sevgi, özlem 
ve gurbet gibi ortak duyguları, mertlik ve kahramanlık gibi ulusal özellikleri hep 
türkülerde dile gelmiştir. Bu yüzdendir ki türküler Türk toplumunun en kıymetli 
kültür hazinelerindendir. Bugün elde notaları bulunan 6000 civarındaki bu kül-
tür hazinesi çok kıymetlidir. Çünkü onda yüzlerce hatta binlerce yıllık Türk müzik 
kültürünün genleri saklıdır. Diğer deyişle türküler Türk müzik kültürünün bir çeşit 
gen bankasıdır.

Türk halk müziği repertuarı içinde Sivas yöresi türküleri sayı ve nitelik ba-
kımından önemli bir yere sahiptir. Bu açıdan bakıldığında Türk halk müziği ile ilgili 
bir sorunun çözümüne yönelik yapılacak araştırmalarda Sivas yöresini örneklem 
almak isabetli bir tutumdur. Sivas türkülerinin makamsal açıdan incelenmesine 
yönelik yapılan bu çalışmanın türkülerimizin geneli hakkında da sağlıklı bir fikir 
verdiği düşünülmektedir.

Bu çalışmada TRT repertuarında yer alan Sivas türküleri makamsal açıdan 
incelenmiştir. Türkülerin seyrettiği diziler tespit edilerek makam dizilerine uygu-
lukları araştırılmıştır. Ancak, bildiri kapsamının sınırlı olması sebebiyle fazla ayrın-
tıya girmekten kaçınılmıştır. Çalışmada öncelikli olarak analiz yöntemi kullanılmış-
tır. Sonucun sağlıklı, geçerli ve güvenilir olması düşüncesiyle belli bir örneklem 
almak yerine Sivas türkülerinin tamamı (333 ezgi) incelemeye dâhil edilmiştir. TRT 
repertuarına girmemiş veya girdiği halde yazar tarafından ulaşılamamış ya da bu 

1- Ordu Üniversitesi güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı (Müzik Bölümü Öğretim Üyesi)
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çalışma yapıldıktan sonra derlenip yayınlanmış türkülerin de bulunabileceği elbet-
te bir itiyat payı olarak saklı tutulmuştur.

Bulgular kısmında, incelenen türkülerin oluşturduğu diziler gruplaştırıla-
rak sıralanmış olup, bunların uygunluk gösterdiği makam dizileri ve repertuar nu-
maraları dizilerin altlarına yazılmıştır.

Bulgular
Sivas yöresi türkülerinin (sözsüz ezgiler dâhil) seyrettiği diziler şunlardır:

Dizi: 1

Makam dizisi: Yukarıdaki dizi hüseyni ailesi (hüseyni, muhayyer, neva, 
Tahir, gülizar), uşşak, bayati ve karcığar makamlarının kalın bölgelerini oluşturan 
ortak bir dizi özelliği taşımaktadır. Bu ve benzeri dizilerde seyreden türkülerin, ka-
lın bölge dizisi ortak olan bu makamlardan hangisinin çeşnisini daha çok hissettir-
diği konusunda ise her ezginin ayrı ayrı değerlendirilmesinin daha doğru olacağı 
düşünülmektedir. Bu çalışmada aileden makamların bariz özelliklerine rastlanma-
dıkça hüseyni ailesine ait ortak diziler hüseyni dizisi olarak nitelendirilecektir.

TRT Repertuar numarası: 79, 882, 1201, 3771, 1539, 2806

Dizi: 2

Makam dizisi: Hüseyni
TRT Repertuar numarası: 309, 547, 603, 856, 890, 953, 999, 1020, 1211, 

1234, 1341, 1581, 1633, 1436, 2447, 2459, 2549, 2580, 2683, 3770, 3788, 
3801,3804, 3814, 3842, 3646, 4262,

Oyun havaları: 270, 444

Dizi: 3

Kültürümüzde Türkü Sempozyumu
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Kültürümüzde Türkü Sempozyumu

Makam dizisi: Hüseyni-Uşşak
TRT Repertuar Numarası: 605

Dizi: 4

Makam dizisi: Uşşak
TRT Repertuar numarası: 413, 2580, 2652, 2659, 3006, 3188, 3189, 

1735, 2448, 3627

Dizi: 5

Makam dizisi: Uşşak
TRT Repertuar numarası: 437, 646, 1822, 3789, 3849, 4009,

Dizi: 6

Makam dizisi: Uşşak
TRT Repertuar numarası: 1507, 1057, 1604

Dizi: 7

Makam dizisi: Hüseyni
TRT Repertuar numarası: 17, 223 559, 1825, 3235, 3740, 3894

Dizi: 8
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Makam dizisi: Hüseyni
TRT Repertuar numarası: 740

Dizi: 9

Makam dizisi: Hüseyni - Uşşak
TRT Repertuar numarası: 709

Dizi: 10

Makam dizisi: Hüseyni
TRT Repertuar numarası: 203, 314, 477, 826, 1943, Oyun havaları:221

Dizi: 11

Makam dizisi: Hüseyni
TRT Repertuar numarası: 205

Dizi: 12

Makam dizisi: Hüseyni-Uşşak
TRT Repertuar numarası: 1196

Dizi: 13

Makam dizisi: Hüseyni-Uşşak
TRT Repertuar Numarası: 4,819, 896, 1452, 1459, 1522, 1676, 3742

Kültürümüzde Türkü Sempozyumu
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Dizi: 14

Makam dizisi: Hüseyni
TRT Repertuar numarası: 16, 47, 82, 396, 686, 1192, 1194, 1461, 1479, 

2670, 3487, 3793, 4011, 4139

Dizi: 15

Makam dizisi: Uşşak
TRT Repertuar numarası: 2744, 2895, 3273

Dizi: 16

Makam dizisi: Uşşak
TRT Repertuar numarası: 247, 661, 1444, Oyun havaları: 268

Dizi: 17

Makam dizisi: Uşşak
TRT Repertuar numarası: 2579

Dizi: 18

Makam dizisi: Uşşak
TRT Repertuar numarası: Oyun havaları: 86

Kültürümüzde Türkü Sempozyumu
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Dizi: 19

Makam dizisi : Hüseyni
TRT Repertuar numarası: 247, 297, 443, 1172,1719, 3066, 3276, 4017

Dizi: 20

Makam dizisi: Hüseyni- Uşşak
TRT Repertuar numarası: 263 Oyun havaları: 441

Dizi: 21

Makam dizisi: Hüseyni
TRT Repertuar numarası: 215, 512, 2363, 244, 3724, 3883

Dizi: 22

Makam dizisi: Hüseyni
TRT Repertuar numarası: 256, 3063, 3064, 3067, 3068, 3069, 4278

Dizi: 23

Makam dizisi: Hüseyni- Uşşak
TRT Repertuar numarası: 3381 

Kültürümüzde Türkü Sempozyumu
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Dizi: 24

Makam dizisi: Hüseyni- Uşşak
TRT Repertuar numarası: 116, 1195, 3511

Dizi: 25

Makam dizisi: Hüseyni- Uşşak
TRT Repertuar numarası: 1195, 3511

Dizi: 26

Makam dizisi: Hüseyni
TRT Repertuar numarası: 791, 909, 1920, 2128, 2533, 2915, 2669, 2671, 

2961, 3794, 4054, 4056, 8817, Oyun havaları: 272, 273

Dizi: 27

Makam dizisi: Uşşak
TRT Repertuar numarası: 2669, 2671, 2893, 2915

Dizi: 28

Makam dizisi: Uşşak
TRT Repertuar numarası: 2669, 2671

Kültürümüzde Türkü Sempozyumu
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Dizi: 29

Makam dizisi: Uşşak
TRT Repertuar numarası: 2469, 2894, 3710

Dizi: 30

Makam dizisi: Hüseyni
TRT Repertuar numarası: 250, 2004, 2097, 2750, 3616, 4052, 4138, Oyun 

havaları: 226

Dizi: 31

Makam dizisi: Hüseyni-Uşşak
TRT Repertuar numarası: 1469, 2894

Dizi: 32

Makam dizisi: Hüseyni
TRT Repertuar numarası: 2746, 2891

Dizi: 33

Makam dizisi: Hüseyni
TRT Repertuar numarası: 224, 2398, 3883, 3914

Kültürümüzde Türkü Sempozyumu
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Dizi: 34

Makam dizisi: Hüseyni
TRT Repertuar numarası: 112, 449, 450, 543, 774, 3467, 3659

Dizi: 35

Makam dizisi: Hüseyni
TRT Repertuar numarası: 269, 1442, 2749

Dizi: 36

Makam dizisi: Hüseyni
TRT Repertuar numarası: 3061, 4277

Dizi: 37

Makam dizisi: Hüseyni
TRT Repertuar numarası: 3065

Dizi: 38

Makam dizisi: Hüseyni
TRT Repertuar numarası: 919, 3062, 4270, 4273

Kültürümüzde Türkü Sempozyumu
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Dizi: 39

Makam dizisi: Hüseyni
TRT Repertuar numarası: 4271

Dizi: 40

Makam dizisi: Hüseyni
TRT Repertuar numarsı

Dizi: 41

Makam dizisi: Hüseyni
TRT Repertuar numarası: 2972, 3001, 3181, Oyun havaları: 267

Dizi: 42

Makam dizisi: Hüseyni
TRT Repertuar numarası: 2973

Dizi: 43

Makam dizisi: Hüseyni
TRT Repertuar numarası: 21, 1205, 2110, 2124, 2751, 3771, 4213

Dizi: 44

Makam dizisi : Hüseyni
TRT Repertuar numarası 4275

Kültürümüzde Türkü Sempozyumu
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Dizi: 45

Makam dizisi: Hüseyni
TRT Repertuar numarası: 292, 568

Dizi: 46

Makam dizisi: Hüseymi
TRT Repertuar numarası: Oyun havaları: 73

Dizi: 47

Makam dizisi: Tahir (Hüseyni ailesinden)
TRT Repertuar numarası: 1752

Dizi: 48

Makam dizisi: Tahir (Hüseyni ailesinden)
TRT Repertuar numarası: 3927, 4055

Dizi: 49

Makam dizisi: Hüseyni
TRT Repertuar numarası: 784

Kültürümüzde Türkü Sempozyumu
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Dizi: 50

Makam dizisi: Hüseyni
TRT Repertuar numarası: 279

Dizi: 51

Makam dizisi: Hüseyni
TRT Repertuar numarası: 4272

Dizi: 52

Makam dizisi: Muhayyer (Hüseyni ailesinden)
TRT Repertuar numarası: 331, 440, 1135, 1166

Dizi: 53

Makam dizisi : Muhayyer (Hüseyni ailesinden)
TRT Repertuar numarası: 303

Dizi: 54

Makam dizisi: Muhayyer (Hüseyni ailesinden)
TRT Repertuar numarası: 996

Kültürümüzde Türkü Sempozyumu
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Dizi: 55

Makam dizisi: Muhayyer (Hüseyni ailesinden)
TRT Repertuar numarası: 3046

Dizi: 56

Makam dizisi: Muhayyer (Hüseyni ailesinden)
TRT Repertuar numarası: 2136

Dizi: 57

Makam dizisi: Karcığar
TRT repertuar numarası: 428

Dizi: 58

Makam dizisi: Karcığar
TRT Repertuar numarası: 4245

Dizi: 59

Makam dizisi: Karcığar
TRT Repertuar numarası: 1

Kültürümüzde Türkü Sempozyumu
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Dizi: 60

Makam dizisi: Buselik
TRT Repertuar numarası: 273

Dizi: 61

Makam dizisi: Kürdi
TRT Repertuar numarası: 3920

Dizi : 62

Makam dizisi: Kürdi
TRT Repertuar numarası: 3275

Dizi: 63

Makam dizisi: Hicaz
TRT Repertuar numarası: 191

Dizi: 64

Makam dizisi: Hicaz
TRT Repertuar numarası: 2809

Kültürümüzde Türkü Sempozyumu
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Dizi: 65

Makam dizisi: Hicaz
TRT Repertuar numarası: 279

Dizisi: 66

Makam dizisi: Hicaz
TRT Repertuar numarası: 2747

Dizi: 67

Makam dizisi: Hicaz
TRT Repertuar numarası: 31

Dizi 68

Makam dizisi: Hicaz
TRT Repertuar numarası: 2286

Dizi: 69

Makam dizisi: Hicaz
TRT Repertuar numarası: 785, 2742

Kültürümüzde Türkü Sempozyumu
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Dizi: 70

Makam dizisi: Hicaz
TRT Repertuar numarası: 349, 538, 1732

Dizi: 71

Makam dizisi: Çargâh
TRT Repertuar numarası: 4010

Dizi: 72

Makam dizisi: Çargâh
TRT Repertuar numarası: 2805

Dizi: 73

Makam dizisi: Çargâh
TRT Repertuar nuamrası: 2800

Dizi: 74

Makam dizisi: Çargâh
TRT Repertuar numarası: 4064

Kültürümüzde Türkü Sempozyumu
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Dizi: 75

Makam dizisi: Çargâh
TRT Repertuar numarası: 334, 498, 2469

Dizi: 76

Makam dizi: Çargâh
TRT Repertuar numarası: 1016

Dizi: 77

Makam dizisi: Çargâh
TRT Repertuar numarası: 1462, 2469

Dizi: 78

Makam dizisi: Çargâh
TRT Repertuar numarası: 1737

Dizi: 79

Makam dizisi: Pençgâh
TRT Repertuar numarası: 394, 1209

Kültürümüzde Türkü Sempozyumu
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Dizi: 80

Makam dizisi: Pençgâh
TRT Repertuar numarası: 660

Dizi: 81

Makam dizisi: Pençgâh
TRT Repertuar numarası: 180

Dizi: 82

Makam dizisi: Çargâh- Pençgâh
TRT Repetuar numarası: 4146

Dizi: 83

Makam dizisi: Do Nikriz
TRT Repertuar numarsı: 697

Dizi: 84

Makam dizisi: Do Nikriz
TRT Repertuar numamrası: 820

Kültürümüzde Türkü Sempozyumu
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Dizi: 85

Makam dizisi: Do Nikriz
TRT Repertuar numarası: 463

Dizi: 86

Makam dizisi: Mahur
TRT Repertuar numarası: 3060

Dizi: 87

Makam dizisi: Mahur
TRT Repertuar numarası: 3046

Dizi: 88

Makam dizisi: Segâh
TRT Repertuar numarası: 1290 numaralı türkünün bir bölümü, 1674

Dizi: 89

Makam dizisi: Segâh
TRT Repertuar numarası: 667

Kültürümüzde Türkü Sempozyumu
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Dizi: 90

Makam dizisi: Segâh
TRT Repertuar numarası: 110 numaralı türkünün bir bölümü

Dizi: 91

Makam dizisi: Segâh
TRT Repertuar numarası: 668, Oyun havaları: 151

Dizi: 92

Makam dizisi: Segâh
TRT Repertuar numarası: 967

Dizi: 93

Makam dizisi: Segâh
TRT Repertuar numarası: Oyun havaları: 92

Dizi: 94

Makam dizisi: Segâh
TRT Repertuar numarası: 259

Kültürümüzde Türkü Sempozyumu
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Dizi: 95

Makam dizisi: Segâh
TRT Repertuar numarası: 1779

Dizi: 96

Makam dizisi: Segâh
TRT Repertuar numarası: 246, 1465

Dizi: 97

Makam dizisi: Hüzzam
TRT Repertuar numarası: 324

Dizi: 98

Makam dizisi: Nikriz
TRT Repertuar numarası: 305 nuralı türkünün bir bölümü

Dizi: 99

Makam dizisi: Hüseyni- Karcığar
TRT Repertuar numarası: 329

Kültürümüzde Türkü Sempozyumu
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Dizi: 100

Makam dizisi: Hüseyni- Karcığar
TRT Repertuar numarası: 836

Dizi: 101

Makam dizisi: Hüseyni- Karcığar
TRT Repertuar numarası: 1603, 3932

Dizi: 102

Makam dizisi: Hüseyni- Karcığar
TRT Repertuar numarası: 626

Dizi: 103

Makam dizisi: Hüseyni- Karcığar
TRT Repertuar numarısı: 3932

Dizi: 104

Makam dizisi: Hüseyni- Karcığar
TRT Repertuar numarası: 146

Kültürümüzde Türkü Sempozyumu
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Dizi: 105

Makam dizisi: Hüseyni- Karcığar
TRT Repertuar numarası: 1460

Dizi: 106

Makam dizisi: Hüseyni- Karcığar
TRT Repertuar numarası: Oyun havaları: 275

Dizi: 107

Makam dizisi: Hüseyni- Karcığar
TRT Repertuar numarası: Oyun havaları: 102

Dizi: 108

Makam dizisi: Hüseyni- Karcığar
TRT Repertuar numarası: 4274

Dizi: 109

Makam dizisi: Hüseyni- Karcığar
TRT Repertuar numarası: 555

Dizi: 110

Makam dizisi: Muhayyer- Karcığar
TRT Repertuar numarası: 378

Kültürümüzde Türkü Sempozyumu
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Dizi: 111

Makam dizisi: Hüseyni- Muhayyer
TRT Repertuar numarası: 440

Dizi: 112

Makam dizisi: Hüseyni- Kürdi
TRT Repertuar numarası: 544

Dizi: 113

Makam dizisi: Hicaz- Hüseyni- Kürdi
TRT Repertuar numarası: 2739

Dizi: 114

Makam dizisi: Hüseyni çeşnili Do üzeri Nikriz
TRT Repertuar numarası: 3907

Dizi: 115

Makam dizisi: Hüseyni- Kürdi- Hicaz
TRT Repertuar numarası: 3052

Dizi: 116

Makam dizisi: Hüseyni- kısa geçki- Karcığar
TRT Repertuar numarası: Oyun havaları: 442

Kültürümüzde Türkü Sempozyumu
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Dizi: 117

Makam dizisi: Hüseyni çeşnisi- hicaz- Hüseyni- Kürdi- Hicaz
TRT Repertuar numarası: 308

Dizi: 118

Makam dizisi: Hüseyni- Karcığar çeşnisi- geçki- Segâh çeşnisi
TRT Repertuar numarası: Oyun havaları: 445

Dizi: 119

Makam dizisi: Uşşak- Kürdi- Çargâh
TRT Repertuar numaraları: Oyun havaları: 65

Dizi: 120

Makam dizisi: Hüseyni çeşnisi- Kürdi çeşnisi- Saba çeşnisi- Çargâh çeşnisi
TRT Repertuar numarası: 3909

Dizi: 121

Makam dizisi: Uşşak- Kürdi
TRT Repertuar numarası: 1431

Kültürümüzde Türkü Sempozyumu

���������

���������������������������������������������������������

	
�	����������������������

���������

������������������������������������������������������������

	
�	���������������������������� ������

���������

����������������������������������

	
�	���������������������������� �������

���������

��������������������������������������������������������������������������

	
�	�����������������������

���������

��������������������������

	
�	����������������������

������������������
�	�����������

���������

���������������������������������������������������������

	
�	����������������������

���������

������������������������������������������������������������

	
�	���������������������������� ������

���������

����������������������������������

	
�	���������������������������� �������

���������

��������������������������������������������������������������������������

	
�	�����������������������

���������

��������������������������

	
�	����������������������

������������������
�	�����������

���������

���������������������������������������������������������

	
�	����������������������

���������

������������������������������������������������������������

	
�	���������������������������� ������

���������

����������������������������������

	
�	���������������������������� �������

���������

��������������������������������������������������������������������������

	
�	�����������������������

���������

��������������������������

	
�	����������������������

������������������
�	�����������

���������

���������������������������������������������������������

	
�	����������������������

���������

������������������������������������������������������������

	
�	���������������������������� ������

���������

����������������������������������

	
�	���������������������������� �������

���������

��������������������������������������������������������������������������

	
�	�����������������������

���������

��������������������������

	
�	����������������������

������������������
�	�����������

���������

���������������������������������������������������������

	
�	����������������������

���������

������������������������������������������������������������

	
�	���������������������������� ������

���������

����������������������������������

	
�	���������������������������� �������

���������

��������������������������������������������������������������������������

	
�	�����������������������

���������

��������������������������

	
�	����������������������

������������������
�	�����������



- 408 -

Dizi: 122

Makam dizisi: Karcığar çeşnisi
TRT Repertuar numarası: 2123

Dizi: 123

Makam dizisi: Buselik- Uşşak
TRT Repertuar numarası: 4269

Dizi: 124

Makam dizisi: Segâh- Hüzzam
TRT Repertuar numarası: 324

Dizi: 125

Makam dizisi: Segâh- Hüseyni- Uşak çeşnisi
TRT Repertuar numarası: 290

Dizi: 126

Makam dizisi: Hüseyni- Karcığar
TRT Repertuar numarası: 2841

Dizi: 127

Makam dizisi: Segâh- Hüseni
TRT Repertuar numarası: 650

Kültürümüzde Türkü Sempozyumu

���������

�����������������������������
������
��	�����������������

���������

����������������������������
������
��	�����������������

���������

������������������ �������
������
��	����������������

���������

������������������ ���������������������
������
��	����������������

���������

�����������������������������
������
��	�����������������

���������

������������������ �������
������
��	����������������

����������������
��	����������

���������

�����������������������������
������
��	�����������������

���������

����������������������������
������
��	�����������������

���������

������������������ �������
������
��	����������������

���������

������������������ ���������������������
������
��	����������������

���������

�����������������������������
������
��	�����������������

���������

������������������ �������
������
��	����������������

����������������
��	����������

���������

�����������������������������
������
��	�����������������

���������

����������������������������
������
��	�����������������

���������

������������������ �������
������
��	����������������

���������

������������������ ���������������������
������
��	����������������

���������

�����������������������������
������
��	�����������������

���������

������������������ �������
������
��	����������������

����������������
��	����������

���������

�����������������������������
������
��	�����������������

���������

����������������������������
������
��	�����������������

���������

������������������ �������
������
��	����������������

���������

������������������ ���������������������
������
��	����������������

���������

�����������������������������
������
��	�����������������

���������

������������������ �������
������
��	����������������

����������������
��	����������

���������

�����������������������������
������
��	�����������������

���������

����������������������������
������
��	�����������������

���������

������������������ �������
������
��	����������������

���������

������������������ ���������������������
������
��	����������������

���������

�����������������������������
������
��	�����������������

���������

������������������ �������
������
��	����������������

����������������
��	����������

���������

�����������������������������
������
��	�����������������

���������

����������������������������
������
��	�����������������

���������

������������������ �������
������
��	����������������

���������

������������������ ���������������������
������
��	����������������

���������

�����������������������������
������
��	�����������������

���������

������������������ �������
������
��	����������������

����������������
��	����������



- 409 -

Dizi: 128

Makam dizisi: Segâh- Çargâh
TRT Repertuar numarası: Oyun havaları: 15

Dizi: 129

Makam dizisi: Çargâh- Do üzeri Nikriz
TRT Repertuar numarası: Oyun havaları: 224

Dizi: 130

Makam dizisi: Çargâh- Hüseyni çeşnisi- Kürdi çeşnisi- Hicaz
TRT Repertuar numarası: Oyun havaları: 120

Dizi: 131

Makam dizisi: Do Nikriz- hüseyni
TRT Repertuar numarası: Oyunhavaları: 748

Dizi: 132

Makam dizisi: Hüseyni- Segâh
TRT Repertuar numarası: 276

Dizi: 133

Makam dizisi: Çargâh çeşnisi- Hicaz
TRT repertuar numarası: 305

Kültürümüzde Türkü Sempozyumu
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Dizi: 134

Makam dizisi: Çargâh- Hüseyni
TRT Repertuar numarası: Oyun havaları: 269

Dizi: 135

Makam dizisi: Karcığar çeşnisi- Hüzzam çeşnisi- Karcığar- Do Nikriz
TRT Repertuar numarası: Oyun havalar: 322

Dizi: 136

Makam dizisi: Hicaz- Buselik- Uşşak- Kürdi- Hicaz- Segâh
TRT REpertuar numarası: Oyun havaları: 93

Dizi: 137

Makam dizisi: Makam seyri çok net olmakmakla birlikte re asma kararlı 
karcığar- kısa re hüseyni cinsi- re asma kararlı karcığar denilebilir. Ya da pes böl-
gede genişleyen re hicaz olarak da düşünülebilir.

TRT Repertuar numarası: 1677

Kültürümüzde Türkü Sempozyumu
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Dizi: 138

Makam dizisi: Hüseyni- Do Nikriz çeşnisi- Çargâh- Do Nikriz- Hüseyni- Geç-
kiler- Do Nikriz- Re hüseyni çeşnisi- Çargâh

TRT Repertuar numarası: 586

Makam dizilerinin belli kesitlerine uygunluk göstermekle birlikte her hangi 
bir makam dizisini tam olarak temsil etmediğini düşündüğümüz diziler:

Dizi: 139

TRT Repertuar nuamrası: 1562

Dizi: 140

TRT Repertuar numarası: Oyun havaları: 278

Kültürümüzde Türkü Sempozyumu
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Dizi: 141

TRT repertuar numarası: 210

Dizi: 142

TRT Repertuar numarası: 883

Dizi: 143

TRT Repertuar numarası: 881

Dizi: 144

TRT Repertuar numarası: 2789, Oyun havaları: 171

Dizi: 145

TRT Repertuar numarası: Oyun havaları: 277

Dizi: 146

TRT Repertuar numarası: 3718

Kültürümüzde Türkü Sempozyumu
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Dizi: 147

TRT Repertuar numarası: 3718

Dizi: 148

TRT Repertuar numarası: 2550

Dizi: 149

TRT Repertuar numarası: 874

Dizi: 150

TRT Repertuar numarası: 1680

Dizi: 151

TRT Repertuar numarası: 1507, Oyun havaları: 274

Dizi: 152

TRT Repertuar numarası: 277

Kültürümüzde Türkü Sempozyumu
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Dizi: 153

TRT Repertuar numarası: Oyun havaları: 218

Dizi: 154

TRT Repertuar numarası: 1281

Dizi: 155

TRT Repertuar numarası: 3773

Dizi: 156

TRT Repertuar numarası: 3772

Dizi: 157

TRT Repertuar numarası: Oyun havaları: 20

Dizi: 158

TRT Repertuar numarası: Oyun havaları: 278

Kültürümüzde Türkü Sempozyumu
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 SONUÇ:

 Elde edilen bulgulara göre Sivas türkülerinden bir kısmının ait olduğu 
makam dizisinin tamamını kullanmamakla birlikte makam cins veya çeşnisi 
oluşturduğu, önemli bir kısmının dizi ve seyir bakımından makam olgunlu-
ğuna ulaştığı, hatta birkaç makam dizisini bünyesinde bulundurduğu, az bir 
bölümünün ise makamsal bazı kırıntıları ihtiva ettiği görülmüştür. Bu bağ-
lamda Sivas yöresi türkülerinin çoğunlukla hüseyni ailesi (hüseyni, muhayyer, 
neva, Tahir) dizilerinde seyrettiği görülmektedir. Bunu sırasıyla uşşak, karcığar, 
mürekkep gülizar, hicaz, segâh, çargâh, pençgâh, kürdi, mahur, hüzzam, nik-
riz vb. makam dizileri izlemektedir. Hüseyni- karcığar karışımı seyir gösteren 
ezgilerin bir kısmı mürekkep gülizar, bir kısmı da bayati araban makam di-
zilerine uygun düşmektedir. Ancak bütün bu dizilerdeki seyirlerin geleneksel 
Türk sanat müziğindeki katı makam kurallarına tam anlamıyla sadık kaldığı 
söylenemez. Türkü yakıcısının, bu ezgileri sanat kaygısından uzak ve tamamen 
bilinçaltı oluşturduğu, bununla birlikte ezgilerin makam dizilerine uygun ola-
rak yöreye özgü bir gelenek çerçevesinde tıpkı bir makam tarifi yaparcasına 
düzenli bir akış içinde seyrettiği gözden uzak tutulmamalıdır. Sonuç olarak Si-
vas yöresi türkülerinin makamsal bir karaktere sahip olduğu ve Türk müziğinde 
sıklıkla kullanılan makam dizilerinin temelini oluşturduğu anlaşılmaktadır.

KAYNAKÇA:

Kutluğ, Yakup, Fikret. Türk Musikisinde Makamlar, Yapı Kredi Yayınları, 2000, 
İstanbul.
TRT Türk Halk Müziği Repertuarı
Teymur, Ahmet, Selim. Türk Musikisi, Özkan Ofset Matbaacılık, İkinci Baskı, 
1983, Trabzon.
Yener, Sabri, Bağlama Öğretim Metodu III, Karadeniz Gazetecilik ve Matbaa-
cılık Sanayi, Trabzon.
Yılmaz, Zeki. Türk Musikisi Dersleri, 1973, İstanbul.
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Kültürümüzde Türkü Sempozyumu

Zaralı Halil Söyler'in Uzun Havaları
ve Okuyuş Özelliği

Tanju OZANOĞLU

Uzun hava ya da düz hava, hava yakmak, yakım yakmak, ozannama oku-
mak, hava ekmek, hava asılmak, yüksek hava, avaz, çıkışmak, kazındırmak, koşma 
koşmak(okumak) mani okumak, uzun gayda, engin hava gibi terim ve tabirler, 
yurdumuzda halk musikisi çalışmalarının başladığı ilk yıllardan itibaren kullanılmış 
ve çeşitli bilim adamlarınca çok kereler tanımlanmaya çalışılmıştır.

Uzun hava için; Seyfettin ve Sezai asaf (1923:3) bunları halk şairleri te-
renüm ederlerki Avrupa musuikisnde mevcut olan resitatifin mukabildir.( melodi 
ritim ve ölçü kurallarından çok hitabeteki ses değişimlerini taklit etmeye özenen 
vokal müzik türne resitatif müzik adı verilir.) Bu uzun havala, usul ile çalınmaz, 
her sanatkarın arzusuna göre serbestçe çalınabilir. Gazimihal uzun havalr: usulüz 
musikilere Anadolu'da umumiyetle bu isim verilir. Muhtelif nevi'leri vardır... say-
gun ritm tamamiyle serbest olup; kelimeler "resitatif e müşhabil bir suratle teganni 
olurnur. Ataman ise:

"Serbest ağızlar umumiyetle iki şekil gösterir. Ya resitativ e yakın ağızlardır 
ki, muayyen kalıp ve ölçüde veya kadans halinde icra edilen ses gösterileri yahut da 
parlando: konuşurcasına ifade ederek: Rubato (Bu terim tempo ve ritimde esnek 
davranmak olarak tanımlanır) diyebileceğimiz tamamen serbest yani söyleyenin 
kendi arzu ve zevkine göre nağmelerin uzatılıp kısaltılması tarzında (tabii heroku-
nuşun)musiki tezahürleridir." demektedir.
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Sarısözen uzun havayı ölçü ve ritim bakımından serbest olduğu halde, di-
zisi bilinen ve dizi içinde seyri belli kalıplara bağlı bulunan ezgilere "uzun hava" 
denilir şeklinde açıklamaktadır.

Zaralı Halil her hikâyeye bir türkü yakmış ve bunu en içten yöre tavrıy-
la okumuştur. türküler insanların yaşadıkları bölgelerle doğru orantılıdır, insanlar 
buradaki duygularını yaşama biçimlerini sevinç kederlerini dörtlüklere dökmüş ve 
türkülere dönüştürmüştür. Bunu daha geleneksel yapısını aktardıktan sonra Zaralı 
Halil'e geçeceğiz.

...Yarenlikli ve hoş sohbettiler. Beş parmağının beşi bir değildi ama yılların 
birikimi neticesi, birbirlerine önlerine düğmeleyerek tavırlar almaları ve tebessüm-
lerle selamlaşmaları, mahalli yapının değişmeyen geleneğini vurgulardı. Görüldü-
ğü yerde selamlanan, girildiği zaman iliklenip ayağa kalkan ve yokluklara alışık ya-
şayan gizli sefaletle koyun koyuna yatan insan ve o insanların insancıl yapılı Zara'sı 
vardı.

Kültürümüzde Türkü Sempozyumu
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Elif Hala,Temur Ağa ve birde Efür, Zara'nın sembolleriydi. Hangi yaşta olur-
sa olsun, Elif hala şöyle bir yüzüne bakar soyunu sülalesini ismen sayardı. Timur 
ağa başlı başına bir konuydu, sağ ayak bileğinden hafifi aksar ve çomaklı değneği-
nin yardımıyla durmadan gezerdi. Konuşması zor anlaşılır ve kendi kendine söyle-
nir ve de gülerdi. Her eve girer çıkar ve girdiği ev memnun olurdu. Erişmiş derlerdi.

- Esnaf denen kesimin yok denecek kadar pek azının dışında, etleri butları 
belliydi.Bir kuruşun, beş kuruşa geçerli olduğu zamandı.

- Bu esnaf halkı küçük fakat kendi içinde cevap arayan iş ve uğraşlarla, do-
layısıyla umutlarla yuvarlanır giderlerdi. Şükür tek sığınılacak kapılarıydı.

- Tutum ve davranışlarıyla yansıttığı zor haledeki çekingenlikleri hissedilir 
nede hissettirirlerdi. Bu parlak yapılı insanlar, genelde parasızlardı. Bin bir küçük 
yerin küçük esnaflarıydılar.

"Bir oyuncak dünya denen kubbemiz
Oyuncakla oyalandık hepimiz
İki üç kuşaktan sonra"
Delikli demir icat oldu, mertlik bozuldu

Evlere sıra ile gelen ve kışın çekilmez zulümden on beş günü aşkın bir süre 
yenecek tarzda pişirilen, orta incelikte uzun ev ekmeklerinin, dolayısıyla mahalli 
fırınlarının bir araya getirdiği hatunların sohbetleri ve dedikoduları sanki bir haber 
alma verme merkezini oluştururdu. Eteklerinden tutturularak yanlarında getirdik-
leri kız çocuklarını veya torunlarını, EĞİŞ ile kazılarak çıkardıkları tekne hamurların-
dan, GILİK yaptırılarak oyalarlardı.

 ...Arkada bıraktığımız, çevresi bahçeli ve geniş havlulu vahit ağa konağının 
tam doğu cephesinde ve Kızılırmak üzerinde, orta yerinde ve köşeli göbeği olan 
uzun korkuluklu ağaç köprü, hemde yılların köprüsü, günün her vaktinde herkese 
bir açılma bir gezinti ve bir hava alma yeri sayılırdı. 50 metre uzunluğundaki köp-
rüden karşı kayalıklardan, şırlayarak akan ve Hacinkayası diye tabir edilen o narin 
ve kendi halindeki küçük şelale, ağaçlar arasından görünmese de seyir noktasını 
oluştururdu.

O yılların emektar ve senede bir defa tamirle ayakta durmayı başaran Kı-
zılırmak üzerindeki köprüsünden ırmak boyu, sıralı söğüt kavak manzaralı, bir yol 
boyu gibi bilhassa alaca karanlıkta, ufukla birleşiyormuş gibi, bir hıyaban görünü-
mü sergilerdi. Seyrine doyum olmazdı.

Vahit ağa, Çekem ve Veyis efendinin bahçeli, bostanlı konaklarının köşe 
başlarında oluşturdukları, dolayısıyla Zara'yı bir baştan bir başa, gösterişli evve ko-
naklarla, Reşit Akif paşa caddesinin varlığı, adeta bir Zara ve Zara varlığı yaratırdı.
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Dolayısıyla şehircilik güzelliği sergilerdi.

Ara sıra, ırmak boyu değişik yön ve mesafelerden duyulan yanık sesleri, 
karanlığı ve sessizliği bölen içli türküleri o yayla ve dağ kokulu esintiler, Kızılırmak 
boyu; kuzeyden akan Habeş ırmağının ortaklığı ile yankılar ve çevreye yayarak alır, 
son duyulacak noktasına kadar götürürdü.

Seyrek olsa, ırmak kenarlarındaki çimenler üzerinde, alem, şimdiki tabirle 
piknik yapanlarla birlikte olan ince Halil, gecelere ve hepimize, o yanık sesini dinle-
tirdi. ince tiz ve çok dokunaklı olan bu sesin sahibi, genç denilecek yaşta ve sefalet 
içerisinde, bu dünyadan göçtü. Fakirliği sessiz ve içtendi. Zaralılar hali anlayama-
dılar.

Bu sesi ılık yaz gecelerini yarattığı sessizlik inden her taraftan dinlemekte 
mümkündü. Bu içli ses zara yüzüne yayılır ve esintilere karşı koyarcasına dalga 
dalga dalgalanırdı. Duyanlar" ulan Halil'i dinle diye de birbirlerini teyit ederlerdi. 
Yerlere çakılmış gibi dururlar ve adım atmadan dinler, dinlerlerdi.

...Seyrek ve rahat etkisi ve havası unutulmayan dokunaklı nameleri ile, 
cümbüş, klarnet, keman ve teften ibaret, CİNDELEK isimli çalgı takımı, bilhassa 
düğünlerin damgasını vuran, vazgeçilmeyen bir başkalıktı. Bu başkalığı başlaık 
yapan, yanık sesli Zaralıların, türkülerinde ilave ederseniz, gösterişe yönelik para 
harcamalar ve hovardaca kabadayılıklar birkaç kişi ile sınırlı olsa da, sonuna doğru 
sınırı aşanlar bulunurdu. Kırk yıllık bu ekip ölümleri ile sona erdi.1

Tefci Topal Mustafa, kemane hacı ki bu arada bir bazen ud'ta çalardı. Klar-
netçi Elvan değişmeyen ve yerleri doldurulamayan, yedisinden yetmişe kadar her-
kesin tanıyıp sevdikleri, mahalli caz takımının süperleriydi. Kilim veya bir cicimle 
gerilerek yapılan çalgıcıların yeri, iç içe olan düğün şenliklerine bir rahatlık sağlardı. 
Tamamen kadınlardan ibaret olan düğün, açılıp saçılmalara karşı, çalgıcıların sey-
rine mani olmaktı. Ama tefçi topal Mustafa, bu seyretme işini sigarasıyla deldiği 
cicimlerden hallederdi.

Perde arkasında çalan bu insanların yeme bilhassa içki içmelerinin, ikram-
dan kaynaklanan memnuniyetinin semeresi bol bol alınırdı. Masalarına perde dı-
şında uzatılarak ikram edilenlerin, düğün sahibinin asaleti sayılırdı. Derken düğün-
deki kadınların istekleri havayı ısıtır ve derhal yerine getirilirdi. Gülüp ağlaşmalar 
düğünü düğün yapardı.

1- Kemal OZANOĞLU, Doğup Büyüdüğüm Ata Toprağım, s. 23-45

Kültürümüzde Türkü Sempozyumu
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ZARA DESTANI (35 BEYİT)
Kimlerdi Kimler dolmuş
Bizim yerler Ah o yerler
Sanki dersin Viran olmuş
Bizim yerler Ah o yerler

O Konaklar eski evler
İncik dayım Halil söyler
Bile göçmüş ağlar beyler
Bizim yerler ah o yerler

Halil söyler bir hevesti
One yanık içli sesti
Sanki bitmez bir nefesti
Bizim yerler ah o yerler

Cindelerin takım nolmuş
Cazlı düğün moda olmuş
Enük cücük gelip dolmuş
Bizim yerler ah o yerler

Cümbüşle tef klarnetti
Cindeler çok düğün etti
Bu zaraya kırk yıl yeti
Bizim yerler ah o yerler"2

Arkadaşları hele bir araya geldikleri aynı kuşağın insanları, birbirlerini ta-
mamlar ve fakat değişik görüş ve kabiliyetlerinin çizdiği farklılıkları bir arada ya-
şatırlardı. Ad verirken veya hitap ederken, özdeşleşmiş sıfatları kullanırlardı. Deli 
Vehbi, katip İbrahim, Pilligil, Kötüoğlan gilin Ömer, Bez Ahmet, dandiğin tahiri 
gibi, Bugün hemen hemen hiçbirisinin yaşamadığı bu yakın zaman insanları, yalnız 
kendi ararlında değil, zara genelinde bir ekol oluşturdukları gerçeği vardır. Türkü-
leri o güzel yerin, çoğunlukla yanık sesli insanlarının türküleri ve türkü çığırmaları 
vede türkülerine getirdikleri mahalli yorumlar, su kenarlarında, köprülerin başların-
da, ırmaklar boyu yankılar ve dalga dalga giderdi.

Irmakların boyu, söğütlerin gölgeliklerinde çimenlerin üzerinde, balıkların 
arada bir sıçradığıve rüzgarın yarattığı hışırtılar, Türklerde ahenklik sağlamış duy-
gularına yakışması doğaya sanki eşdeğer olurdu.

2- Doğup Büyüdüğüm Ata toprağım, s. 38
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Tektük evlerde bulunan radyoların dışında, yine tektük evlerde olan gra-
mofonlarda, Halil söylerin ve Diyarbakırlı Celal e olan hayranlığından alınan lüks 
şeylerdi.

İnce Halil yahut mahalli deyimle İncik Halil, bu ve bu gibi türküleri söyleyen-
lerin başı vede en önde geleniydi. Geniş ağzı kamburumsu eğri omuzu, palabıyık-
lıları ve kulaklarına kadar indirdiği fotorü ile kollarını sallaya sallaya yürüyüşü ayrı 
bir dünyadan, yani İstanbuldan yeni geldiğinin havasını yansıttığının ilk gösterişi 
olurdu. Mübalasız, tatlı, yanık, ince içli vede çok dokunaklı sesi vardı. Halil Anası 
Emine hatunun türküleriyle nam salmıştı

Cahit uzun:

Dağlar Seni delik delik delerim
Kalbur alır toprağını elerim
Ellerim aman aman dumansız dağlar

Sen bir kara koyun bende bir kuzu
Sen döndükçe ardın sıra melerim aman
Melerim aman dumanlı dağlar

Türküsü emine hatuna aitti ve gerçek bir Zara türküsüydü. Halil Diyarbakır 
türküsü olan " kara gözleri" söylerken

Kara gözler kara gözler
Öldürsün beni kara gözler
Gemim deryada kaldı
Kaptanlar kara gözler

Anası Emine Hatun,
üçüncü ve dördüncü kıtalara;

"Ben oyari gözlerim
O Yar acep kimi gözler,
Diye çığırmasını tembih ederdi.

Kültürümüzde Türkü Sempozyumu
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3-Halil SÖYLER

Yıllar önce Zara'dan İstanbul'a göç etmiş ve doğma büyüme bir araya getir-
dikleri taş plaklardaki türkülerini, her şeyden önce, bu hemşerilerimizin fedakârlık-
larını, Zara ve Zaralılara olan sevgilerini ve de Halil SÖYLER bir vefa borcu ödemişler 
gibi asaletlerini vurgulamışlardır.

50-60 yıl öncesi Halil ve Zara'yı yaşatan bu türkülerin, Zaralılara, minnat-
kar kıldığı bir gerçektir.Mezartaşına"H.İbrahim Söyler" diye yazdıranlar ve onu tüm 
alem Halil Söyler diye hafızalara işlenen bu değeri, o tanınmaz kitabeyle toprağa 
verip geri çekilmişlere, zaradan da ne hikmetse bir tepki gösteren çıkmamıştır. " O 
mahilerki derya içredir, deryayı bilmezler"

Zara da icra edilen uzun havalarda; kelime ritmine uymak suretiyle bir çeşit 
(recitatif) e yakın, ( Parlondo Rubata) yahut ( Parlondo recititive) diyebileceğimiz 
cinsten ( Okuyanın kendi zevkine bırakılmıştır. Fakat belli tavır ve uslubuna uyarak 
çağrılan( icra edilen ) serbest ölçülü ağızlardır. Ses ve çalgı ile bağlantılı olarak ve 
başta ortada ve sonlarda kırık hava ile bağlantı olma özelliği içermektedir.

Alparslan AYRAL bir yazısında:
 Zaralı Halil şöhrete ulaşmıştır. Uzun süre ailesinden ayrı kalır, ileriki zaman-

larda Halil Söyler öldü diye yayarlar Bu söylenti sanatçıya Malatya'da iken ulaşır. 
Bunun üzerine aşağıdaki türküyü yakar

Köse Dağı Esen Yeller
Yağar Yağmur Akar seller
Üç Bacının Bir Kardeşi
Gurbet Elde Ölmüş Derler

Öle Öle Bacın Öle
Bacın Sensiz Ne Gün Göre

Malatya'nın Kavakları
Dökülüyor Yaprakları
Ben Atama Doymadım Da 
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Zaralı Halil'in "Asker Ağam" adlı eser 
yaşadığı ortam ve özlemlerini en iyi şekilde 
aktarmaktadır;

Zara'da ince saz takımı

ASKERAĞAM

Karlı dağlar karanlığın bastı mı
Kahpe felek ayrılığın vakti mi
Karlı dağlar ne olur ne olur
Asker ağam gelse yarelerim ey olur

Allah şu askere ömürler vere
Tezkeresin alıp geriye döne
Karlı dağlar ne olur ne olur
Asker ağam gelse yarelerim ey olur

Bir bulut kaynıyor Sivas elindenen
Ucu telli mektup geldi yarimden
Karlı dağlar ne olur ne olur
Asker ağam gelse yarelerim ey olur

ERİDİ KALMADI DAĞLARIN KARI

Eridi kalmadı dağların karı
Çok zaman dolaştım sahrayı bağı
Derun-i gönülden severdim yari
Bilmem yar da beni sever mi
Seni beni yaradanın aşkına ben kurban
Söyle kara bağrım delindi durnam

Söyle kara bağrım delindi durnam

KARA GÖZLER

Kara gözler
Kurbanım kara gözler
Gemim deryada gözler
Kaptanı kara gözler

Kültürümüzde Türkü Sempozyumu
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BABA BUĞÜN TERSİNE Mİ

Baba bugün tersine mi
Yar yar çürüttü tersinemi
Baba billah ben gelege neyledim
Anam her işim tersinemi

Baba bu yıl bir baktı geçti
Yar yar bilemedim vakti geldi geçi
Anam dünya bir penceredir
Her gelen baktı geçti

Baba buğün şu gelin maya gelin
Yar yar benziyor aya gelin
Oğul gel suyunu buradan al
Yorulna çaya gelin

KARADIR KAŞLARIN

Karadır kaşların eymeli değil
El ele koyun koyuna değmeli değil
Fırsat elde iken sarmalı yarı
Beni öldürmeli dövmeli değil

Benim yarım incelerden tek ince
Yaslara sardırmam ben ölmeyince
Azrail gelmiştir canım almaya
Ben vermem canımı yar gelmeyince

Bacadan aşıyor ayvanın dalı
Yüzme dokundu yazmanın alı
Güzel nedeceksin bu kadar malı
İşte görünüyor dünyanın hali

GÖÇ GÖÇ OLDU

Göç göç oldu göçler yola düzüldü
Uyku bastı ala gözler süzüldü
O zaman ta elim yardan üzüldü 
Dağlar nerden aşar yolu yaylanın
Bingöl'ün dersim'in

Kültürümüzde Türkü Sempozyumu
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Doldur doldur nargilmi tazele
Sarardı gül benzim döndü gazele
Tut kolumdan indir beni mezara
At üstüme avuç avuç toprağı

AKŞAM OLUR

Akşam olur gölge düşer kayaya
Mahmur gönlüm kirseler ki uyuya
Ben kurbanım senin gibi mayaya
Reva mıdır sararıp da solan yar
Revamıdır boynu eğri kalan yar

Akşam olur yatağına yaslanır
Dudu kumru etrafında seslenir
Ben ağlarım belki oyar ıslanır

Reva mıdır sararıp da solan yar
Reva mıdır boynu eğri kalan yar

KAN OLDU ERZİNCAN

Kan ağlıyor Erzincan'ın dağları
Veran kaldı mor sümbüllü bağları
Sivas'a geliyor kalan sağları
Şikayetim kimden kime diyeyim

Niksar'da kalmadı dikili bir taş
Erba'yı sormayın döker kanlı yaşı
Tokat da geçirir zorlu bir savaş
Şikayetim kimden kime diyeyim

Zaralı Halil'in tavrı gırtlağını kullanışı ve melodik bir ses rengi uzun hava 
ve kırık havalara bir renk kattığı görülmekle beraber, tavır özelliği ile kendini farklı 
kılmaktadır, Uzun havalar yüzyıllarca süren süreç içinde usta çırak ilişkisi ile günü-
müze kadar gelmiş, uzun havaların notası yazılamadığından yazılsa bile tavır, ağız 
verilemediğinden dolayı duyarak öğrenilmektedir. Ne yazık ki yörede artık Zaralı 
Halil tavrı ve üslubunda o türkülere can verecek kaynak kişi yok denecek kadar 
az kalmıştır, yeğeni olan Baki ÇEKEM, Zaralı Halil'in türkülerini en iyi ve en doğru 
okuyan mahalli sanatçı olarak görülmektedir. Zara'daki ince saz takımını da unut-
mamak gereklidir. Yüzlerce yıllık uzun ve kırık havaları ellerinden geldiği kadar icra 
ettikleri görülmektedir.

Kültürümüzde Türkü Sempozyumu
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Usta çırak ilişkisi ile öğrenilen uzun havalar bozulma noktasındadır. Bu 
eserlerin yeni nesillere yöre tavırlarını icra ettirerek geleneksel biçimde öğretmek 
ve aktarmak bu sanatçıların görevi olmalıdır. Çünkü bir Zaralı Halil bir daha olma-
yacaktır. Radyo ses sanatçısı Kubilay DÖKMETAŞ bu konuda emeği geçen, büyük 
bir arşivi ve yöresel ağız ve okuyuş tarzı ile de geleneksel halk müziğimize büyük 
hizmetler vermektedir. İleriki zamanlarda geleneksel biçimde uzun havaları okuyan 
gençleri görmek en büyük temennimiz olacaktır.

Kültürümüzde Türkü Sempozyumu
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Anadolu ve Azerbaycan Dans Ezgilerinde
Ritmik, Melodik Ve Makamsal Yapı

Gültekin ŞENER1

Azerbaycan ve Anadolu, halk dansları ve buna bağlı ezgi,kostüm ve çalgıla-
rı açısından oldukça zengin kültürel dokuya sahip iki ülke konumunda bulunmak-
tadır.Tüm bu zenginliğin tarihsel derinliği de benzerlikler göstermiş; dansları,çal-
gıları ve figürleri arkeolojik objelere, bulgulara yansıyarak kendini göstermektedir. 
Bu bakımdan, Anadolunun dans derinliğinin mitolojik boyutunun, Alacayöyük'te 
bulunan kaya figürlerine yansımasının dışında, Orta asya Türklerine; Oğuzlara, 
Hunlara ve Şamanlara atfedilen "DAVULU HER GECE DURMAZ DÖVERLER TA 
GÜNEŞLER DOĞANA DEK DÖNERLER"2 ifadesi tarihsel derinliğin bir kanıtıdır.

Azerbaycan'da ise dansların tarihsel vesikalarını, Gobustan bölgesinde 
bulunan kaya kabartmalarında görmekteyiz. "Yallı" oynayan, el ele tutarak halka 
oluşturmuş insanların bu ritüelini günümüze taşırken,ince sanatın tüm haşmetini 
Azerbaycan insanına armağan edercesine "ses veren taş "Gaval taşı" objeleri yine 
bu ülkenin sanata, musikiye ilgisinin, sevgisinin derinliğini göstermesi açısından 
önem arzetmektedir.3

1- San. Öğr. Gör. Gaziantep Üniversitesi/Türk Musıkisi Devlet Konservatuarı,! Bil. Böl. Bşk. (sener@gantep.edu.tr)
2- AND Metin, Türk Köylü Dansları, İzlem Yayınları, İzlem Yayınlarıs,615
3- HÜSEYİNLİ Bayram, "Azerbaycan Halk Raks Musıkisi". 1966, Bak II cild. s, 52
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Azerbaycan ve Anadolu dans ve dans ezgilerinde ortak yapı karakterinden; 
ritmik, melodik ve makamsal unsurların birbirleri ile olan işkilerine cevap bulmayı 
hedefleyen bu çalışmada, diğer bir amaç, benzerlik ve farklılığın boyutunu tespit 
etmektir.Bu tespitle hedeflenen sonuç:

1. Bilimsel ve metodolojik bilgi yaratmak
2. Başka araştırmalar için güvenilir veri oluşturmaktır.

Müzikal yapı karakteri açısından her iki ülkenin mahnıları, Anadoludaki tür-
külerle, mugamlarıda uzun havalarımızla oluşum ve icrasal bakımdan büyük ben-
zerlikler içermektedir. Dil ve nazım bakımından benzer şiir kalıpları ile oluşan "Verin 
Bizim Gelini", "Hasra Basma Dolanda Gel", "Yordu Yordu", "Basma Basma Tağları"4 
gibi sözlü dans ezgilerinin dışında, sözsüz dans ezgilerinde de önemli sayılabilecek 
ortakyapılar tespit edilmiştir.

Bu çalışmada, Azerbaycan'a ait 88, Anadolu'ya ise 106 dans ezgisi olmak 
üzere, toplamda 194 adet ezgi notaya alınarak, konusal bölümlemeye tabi tutul-
muş, her ezginin ritmik yapısı, karar(maye sesleri),ezginin güçlüsü ve tiz durağı, 
sözlü-sözsüz oluşu, hız yapısı, genişliği ve makamı olmak üzere 7 özelliği incelen-
miştir. Bu özelliklerin içinde en önemli yapı karakteri olan ritmik yapı, melodik vapı 
ve makamsal vapının. ezginin künyesel durumu ve istatistiği açısından verdiği fikri 
ve bu özelliğin oransal sonuçları anlatılarak bir mukayese yapılmıştır.

Bu üç ana fikrin yapısal durumundan önce,ritmik ,melodik ve makamsal ya-
pının sorgulanma ve analiz özelliklerinin ortaya çıkarılmasında kullanılan analiz yön-
temi hakkında bilgi vermem, konuyu daha anlaşılır hale getireceği kanaatindeyim.

Ritmik özelliklerin araştırılmasında,ilk olarak,ezginin ölçü tartısı ve hız yapı-
sı ele alınmış,buna ilave olarak darp aletlerinin icra sırasında elde edilen tüm ayrıntı 
velveleleri, kendi icrasal ortamında gelişen ritim ruhunun yakalanması ile ritmin 
emisyonal yapısının tesbiti gibi ayrıntı ile inceleme hedeflenmiştir.

Örneğin, Azerbaycan kadın dansı olan "Innabı" raksının ezgisinde; ilk pe-
riyotta kullanılan 6/8'lik ritmik kalıbın, raksın coşkusu ile velvelendiğini ve ritmik 
süslemelerle geliştiğini görmekteyiz.

4-  HÜSEYİNLİ Bayram, "Azerbaycan Halk Raks Musıkisi".1966,Bak II cild.s,52 s
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Zerafet ve yumuşaklık ile gelişen ezgi, kendi içinde oluşturduğu darp vur-
gusunun hacmini hiç kaybetmeden,temel ritim kalıbının üzerinde çeşitli melizm 
yolları ile çeşitlenmektedir.Bazen bu süslemeler darp aletlerinde kuvvetli zaman ile 
zayıf zamanların yer değiştirerek icrası ile oluşmakta, bu yolla monotonluğa uğra-
yan ezgiye, yeni bir coşku getirilerek uzaması sağlanmaktadır.

"Innabı Raksı" Velveli Ritim Kalıbı"

Yine, ritmik özelliğinin analizinde, hız yapıları bu kapsamda incelenerek,-
dansların hız basamakları çıkartılmaktadır. Örneğini verdiğimiz "innabı" raksının 
hız yapısına baktığımızda, dörtlüğe 120 metroritim hızında gelişen bir ritmikakışı 
bulunduğu görülmüştür.

Anadolu dans ezgilerinin ritmik karakterlerini belirlemede de aynı yöntem 
uygulanmıştır.Erkek dansları grubunda incelediğim "Kadıoğlu Zeybeği" nde, yöre-
nin vurmalı temel çalgısı olan "Davul" un ritmik dizilişi belirlenmiştir. Bölgenin ağır 
ve kıvrak tanımlaması ile ifade edilen hız yapısının, bu ezgide dörtlüğe 44 hızda, 
yani "Largo" hız karakterinde olduğu görülmektedir.
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'Kadıoğlu Zeybeği" Çekirdek Ritim Kalıbı"

Bu yolla;Azerbaycan ve Anadolu'ya ait 196 adet dans ezgisinin ritmik özel-
liklerinin belirlenmesi ve elde edilen bulguların bir istatistiğe dönüştürülerek mu-
kase edilişi, yukarıda verilen ve iki ezgi üzerinde anlatılan yöntemle sağlanmıştır.

Buna göre; Anadolu ve Azerbaycan dans ezgilerinin ritmik yapısına dair 
kesin hükümler elde edilmiş, incelenen Anadolu dans ezgilerinin % 38,33'ünün 9 
zamanlı grupta, % 35'inin 2 ve 4 zamanlı grupta, % 32,66'sının ise, diğer gruplarda 
oldukları görülmektedir.

  Anadolu Ritmik Dağılım

Azerbaycan dans ezgilerinin ritmik yapısı ise, % 89,4'lük bir oranda 6/8'lik 
yapıda ve daha homojen bir özelliktedir. % 4,4 gibi küçük bir oranda ise %'lük ri-
tim yapısı tespit edilmiş,bazı 6/8'lik ezgilerin içinde ritmik vurgusallığı artırmak için 
%'lük ritme geçki yapıldığı saptanmıştır.

       Azer. Ritmik Dağılım
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Azerbaycan dans ezgilerinde, 2/4'lük ve 4/4'lük ritmik yapı; Güney Azer-
baycan bölgesi olan Lenkaran'da ve Nahçıvan'da görülen, halay tipli yallılar olan 
Göçeri, Ürfani, Cıng Cıng,Üçayak, Tenzere ve Kaleden Kaleye gibi sözlü dans ez-
gilerinde tespit edilmiş ve sadece % 7,8 lik gibi bir oranda olduğu görülmektedir. 
Anadolu dan sezgilerinde önemli oranda bulunan 5/8,lik 7/8, lik 8/8, lik 9/8 lik ve 
10/8 lik gibi aksak ritim yapısı, Azerbaycan dans ezgilerinde hiç bir şekilde tespit 
edilememiştir.

Anadolu ve Azerbaycan dans ezgilerinin melodik yönden incelenmesinde 
ezginin bütününden ayrıntıya gidilerek bölümlere ayrılması sağlanmıştır.Periyot 
yapı, cümle, cümlecik ile soru-cevap pasajları çıkartılmış,ezgilerin hareketlerinde 
epizot ve refren cümleler belirlenmiş, varyant cümleleri, modülasyon motifleri, in-
terval özellikleri ve ezgide kadanslar belirlenerek ezgisel yapı karakterleri ortaya 
çıkarılmaya çalışılmıştır.

Çalışmada 196 dans ezgisinin müzikal analizi, ezgilerin özelliklerini belirle-
meyi sağlayan en önemli etken olmuştur. Bu sebeple çözümlemede;

1. Ezgilerde Periyot: Ezginin bütününde ritmik ve makamsal değişimlerin 
olduğu bölgelerin tanımlanmasında kullanılan büyük hacimli ezgileri kapsamak-
tadır.Örnek:Anadolu Dini dans ezgileri grubunda bulunan "Gine Dertli Dertli inili-
yorsun"

2. Ezgilerde "cümle" ve "cümlecik" tespitleri: Örnek ezginin cümle girişleri 
kısa olarak verilmiştir. Ezgi; A+B+C+B cümleleri ile icra edilerek sonlanmaktadır.

3. Ezgilerde "Epizot" ve "Refren" yapı tespiti: Aynı cümlenin girişlerinde 
farklı motiflerin kullanılması durumunun tespiti özelliğidir.

"Refren" yapı da ise, ezgilerde çok haneli(ölçülü) cümlelerin aynı şekilde 
karakterize olmasıdır.
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4. Sekvansiya motif örneği: Ezgi içinde küçük motiflerin derece derece ba-
samaklaşarak,aşağıyadayukarılara hareket etmesidir.

5. Kadans motif örneği: Ezgilerde, karar sesinden sonra en çok hangi seste 
duraklamanın yapıldığını belirlemek için kullanılmıştır.

6. Caryant motif örneği: Ezgilerde aynı ya da seslerde kullanılan benzer 
küçük motif kalıplarının varlıkları belirlenmiştir.

7. Ezgilerde "İnterval" tespiti: Ezgilerde, sesler arasında sıçramaların tespi-
tinde kullanılmıştır.

Bu yapı özellikleri ile, ezginin sınıflandırılması konusunda veri sağlanarak, 
Azerbaycan ve Anadolu dans ezgileri konusunda bilgiler yaratılmıştır.
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Buna göre,

Tüm gruplarda incelenen Anadolu ve Azerbaycan dans ezgilerinin özellik-
lerinde;

1 .Birbirine benzeyen yapıda sekvansiyaların olduğu görülmekte,
2. Azerbaycan dans ezgilerinde intervallerin Anadolu dans ezgilerine göre 

daha geniş sıçramalarla oluştuğu bilgisine ulaşılmış,
3. Ezgilerin seslendirilişinde Regiester (oktav) atlamalarının Anadolu dans 

ezgilerinde olmayıp, Azerbaycan dans ezgileri icralarında sıkça kullanıldığı görül-
müş,

Her iki ülkenin dans ezgilerinde yakın oranlarda tiril, klişendo, vibrasyon 
gibi süsleme özellikleri görülmüştür.

Ayrıca, varyant motifleri, epizot ve refren cümle kuruluşlarının yine ortak 
oranlarda kullanıldığı tespitler arasındadır. Geleneksel icralarda Azerbaycan ve 
Anadolu dans ezgilerinde monotonluğu önleyici süslemeler ortak yapı karakterleri 
olarak karşımıza çıkan bir başka temel icra unsurlarıdır.

Makamsal yapı karakterlerinin oluşumunda 196 ezginin makamsal yapısı-
na bakılmış,Anadolu dans ezgilerinde Uşşak, Hüseyni, Hicaz ve Hicaz ailesi, Rast, 
Karciğar ve çok küçük oranlarda da diğerleri olarak tespit yapılmıştır.

Azerbaycan dans ezgilerinde ise, Şur, Segah, Çargah, Şuşter, Beyati Şi-
raz,Mahur,Mahur Hindi gibi makam ladları değişik oranlarda kullanılmıştır. Tüm 
Anadolu dans ezgilerinin makam oranlarına baktığımızda % 37,5 ile en çok Uşşak 
makamını, ikinci olarakta , % 25 oranı ile Hüseyni makamının kullanıldığı görül-
mektedir.

Azerbaycan'ın tüm dans ezgilerinde ise en çok Şur makam ladının, sonra 
Mahur, Segah, Şuşter ve Çargah makam ladlarının sıralandığını görmekteyiz.
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Anadolu'ya ait tüm ezgilerin ses genişliği, 7,2 ses aralığında oluşmakta, 
Azerbaycan'ın tüm dans ezgilerinin ses genişliği ise 9,5 ses aralığında oluştuğu 
vebir buçuk oktava yakın icra edildiği görülmektedir.

Azerbaycan dans ezgilerinde, ses genişliğinin daha fazla olmasında iki te-
mel sebebi bulunmaktadır.

1. İcralarda önemli ölçüde oktav (regiester)atlamalarının bulunması,
2. Bir çok dans ezgilerinin folklorik ruhla bestelenmiş olmasıdır. Bunun da 

ses genişliğini artıran bir sebep olduğu görülmektedir.

 SONUÇ:

 Azerbaycan ve Anadolu dans ezgilerinin ritmik yapısında, önemli ayrışma 
görülmüş; Azerbaycan dans ezgilerinin ritmik yapısında, % 90'lık bir oranda 
6/8'lik ritim yapısının kullanılmasına karşın, Anadolu dans ezgilerinde,orantılı 
bir dağılım gözlenmiş; dokuz zamanlı aksak ritim yapısının % 38,33 ile en çok 
kullanılan ritmik yapı karakteri içerdiği gözlenmiştir.Yine,Azerbaycan dans ez-
gilerinde, Güney Azerbaycan bölgesi olan Lenkaran'da ve Nahçıvan'da görülen, 
halay tipli yallılarda, % 4,4 oranında bulunan 2 ve 4 zamanlı ezgilerin, Anadolu 
dans ezgilerinde % 35 oranında ağırlıklı olarak Halaylarda kullanıldığı görül-
mektedir. Anadolu dans ezgilerinin ritmik yapısında, önemli bir diğer fark,A-
zerbaycan'da yoğun kullanılan 6/8'lik ritmik yapının, Kuzey Anadolu bölgesi 
dans ezgilerinde çok küçük oranlarda bulunmasıdır. Anadolu dans ezgilerinde 
önemli oranda bulunan 5/8,lik 7/8, lik 8/8, lik 9/8 lik ve 10/8 lik gibi aksak ritim 
yapısı, Azerbaycan dans ezgilerinde hiç bir şekilde tespit edilememiştir.

 Her iki ülkenin dans ezgilerinin müzikal yapı karakterinde paralel melo-
dik yönelmelerin olduğu, Azerbaycan dans ezgilerinin, Anadolu dans ezgilerine 
göre daha hızlı, intervallerinin büyük, olduğu, oktav (regiester) atlamalarının 
sıklıkla kullanıldığı, Anadolu'da 7,2 aralığında olan ses aralığının, Azerbaycan 
dans ezgilerinde 9,5 ses aralığında oluştuğu,epizot, refren cümlelerle ,kadans 
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ve varyantlaşma özelliklerinde de önemli paralel yönelmeler olduğu tespit edi-
lememiştir.

 Anadolu dans ezgilerinde, % 37,5 ile en çok Uşşak makamı kullanılırken, 
Azerbaycan'ın dans ezgilerinde % 29 29,5 ile en çok Şur makam ladının kulla-
nıldığı, yine Anadolu dans ezgilerinde 5 temel makam büyük oranda kullanıl-
makta iken, Azerbaycan dans ezgilerinde de benzer yada yakın özellikte 5 temel 
makam ladı nın büyük oranda kullanıldığı görülmüş,Mahur ve Mahur Hindi 
makam ladının temel makam ladı olan Rast makam ladından çok tercih edildiği 
de diğer tespitlerimiz arasındadır.
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Türk Halk Müziğinde Koro Şefi

Dr. Mehmet ÖZBEK1

Sayın Başkan, saygıdeğer üyeler, saygıdeğer konuklar. Ben sempozyum 
çerçevesinde türkülerimizi topluca okuyan korolarda büyük görevler yüklenmesi 
gereken ideal koro şefinin görevleri, sorumlulukları ve yapması gerekenler konu-
sunda konuşmayı düşündüm.

Öncelikle "koro" kavramı üzerinde durarak konuşmama girmek istiyorum. 
Türkiye'de ilk defa bir devlet korosu (İstanbul Klasik Türk Müziği Korosu) kurul-
duğunda, özellikle Çoksesli Müzik çevrelerince "Geleneğimizde koro yoktur, Türk 
müziğinin geleneğinde koro yoktur" denilerek tepki gösterilmişti. Ankara Dev-
let Türk Halk Müziği Korosu kurulduğunda ise ne üzücüdür ki "Halk müziğinde 
koro olmaz, türküler âşıkların, tek başlarına çalıp söyledikleri şeylerdir." diyerek 
o tepkici çevreye Klasik Türk Müziği çevrelerinden de katılım olmuştu. Koronun 
bir gelenek değil, müziğin anlatım biçimini yeniden şekillendirmek için kurulmuş 
teknik bir kuruluş olduğu; 9. yy. a kadar Batı'da da koronun olmadığı, önce kilise-
de yalnızca erkeklerden oluşan bir koronun meydana getirildiği, kadın seslerinin 
sonradan buna katıldığı ve başlangıçta kilise müziğinin de tek sesli olduğu ya unu-
tuluyor ya da bilerek göz ardı ediliyordu. 9. yüzyılda kiliselerde erkeklerden oluşan 
disiplinli bir koro oluşuncaya kadar Batı'da el ele tutuşup dans eden topluluklara 
koro deniliyordu. Daha sonra topluca tek sesli şarkılar söyleyen topluluklara koro 
denmeye başlandı.

Evet başlangıçta Batı'da olduğu gibi Türklerde de koro yoktu, ama kökü 
çok eskilere dayanan toplu söyleme geleneği vardı. Doğu Anadolu'da köylülerin 

1- Sanatçı, Koro Şefi
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oynarken söyledikleri nanay havaları ya da yallı havaları, Batı Anadolu'nun gü-
vende'leri solo- koro karışık okunan havalardır. Hatta nanay havalarının deme- 
çevirme biçiminde okunuşunda ilkel bir kanonla karşılaşırız. Fasıl musikimiz, dini 
musikimiz toplu okuyuşların sergilendiği müziklerdir.

En ilkelinden en ilerisine kadar her müzikte koro olabilir. Çünkü koronun 
başka bir anlamı, başka bir ifade gücü vardır. Koro, birlikte okumayla, birlikteliği 
vurgulayan, dostluğu simgeleyen bir kurumdur.

Koro söz konusu olunca, bu koronun da bir şefinin olması gerekir. Bizde 
Türk Halk Müziği icra eden bir topluluğun, bir şef tarafından yönetilmesi uygula-
masının geçmişi çok eski değildir. 1942 yılında Ankara Radyosu'nda Yurttan Sesler 
Topluluğu'nu kurup, çalıştırıp, yöneten ve kısa süre sonra Muzaffer Sarısözen'e 
bırakan Mesud Cemil bu alanda ilk örnektir.

Şefin görev ve sorumluluklarını belirtmeye geçmeden Türkiye'de Türk Halk 
Musikisi alanında yapılan çalışmaları, bildirimi ilgilendireceği nedeniyle kısaca de-
ğerlendirmek istiyorum.

Türk Halk Müziği
Türkiye'de Türk Halk Müziği adının bilimsel tasnifte bir başlık olarak kul-

lanılması çok eski değildir. Bu müzik ve ürünleri 1900'lü yılların başında bilimsel 
ortamda bile halk şarkısı, türkü, yır gibi çeşitli adlarla anılırlardı. Avrupa'da 19. 
yüzyıl sonunda yaygınlaşan folklor disiplini Türkiye'de ilk olarak 1913 yılında Ziya 
Gökalp'in Halka Doğru dergisindeki yazısı ile başlar. Gökalp'e göre Türk'ün ger-
çek müziği, millî olan halk müziği ile Batı müziğinin kaynaşmasından doğacaktır. 
Bunun için yapılması gereken, halk müziğini toplamak ve Batı müziği biçemlerine 
göre armonilemektir. Bu fikir Cumhuriyet Türkiye'sinde oldukça önem kazanır. 
1916 yılından başlayarak Türkiye'de halk türkülerinin derlenmesi konusunda hum-
malı çalışmalara girilir.

Ne yazık ki (bu alanda birçok çalışma olmakla birlikte) 1926-1929 ve 
1937-1952 yılları arasında yapılan kapsamlı iki çalışma, halk müziğinin derlenmesi 
ve notaya alınması evresinde kalmış, bunların analizi yoluna gidilerek bilgi üretil-
memiştir. İstanbul Konservatuvarı'nın derledikleri defterler hâlinde yayımlanmış, 
Ankara Devlet Konservatuvarı'nın derledikleri ise Muzaffer Sarısözen tarafında 
Radyo Yurttan Sesler Topluluğu'nda seslendirilmekten öte değerlendirilmemiştir. 
Muzaffer Sarısözen'in Türk Halk Musikisi Usulleri, Halil Bedi Yönetken'in Derleme 
Notları kitapları ile Halil Bedi'nin Opera dergilerinde yayımlanan makaleleri bu 
derlemelerden elde edilen belki önemli ama yine de kısır bilgilerdir.

Oysaki bu derlenen malzemenin biryandan usul, ritim, perde, ses sistemi, 
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makam (veya cins) bakımından yapısal analizi; bir yandan edebî ve sosyo-kültürel 
bağlantısı ortaya konmalıydı.

Tabii ki bunların yapılabilmesi için derleme yönteminin çok kapsamlı tu-
tulması gerekirdi (İstanbul Konservatuarınınkileri görmedik ama Ankara Devlet 
Konservatuarı'nın pek kapsamlı olmayan derleme fişlerinde bir çok sorunun ce-
vaplandırılmamış olduğunu görülür).

Yukarıda belirttiğimiz gibi, hem derlenmiş malzemelerin yapısal analizi-
nin yapılmamış, edebî ve sosyo-kültürel bağlantısının ortaya konmamış olması; 
hem de repetitör, repertuar öğretmenleri, ses eğitimcisi, çalgı grup şefleri, ger-
çek anlamda notistler gibi çeşitli kadroların olmaması nedeniyle Türk Halk Müziği 
korolarında koro şefinin görevi yalnızca eseri yorumlamak ve koroyu yönetmekle 
bitmemektedir. Bu nedenle bugün ideal bir Türk Halk Müziği koro şefinin şu özel-
likleri taşıması gerekmektedir:

1. Türk Halk Müziği ve geleneksel müziklerimizin tümü yanında, çok sesli 
müzik konusunda da bilgi ve birikime sahip olmalı,

2. Türk halk çalgılarından mutlaka birini çalabilmeli, çalgı topluluğunda 
bulunan diğer çalgıları mutlaka çok iyi tanımalı,

3. Armoni ve kontrpuan konusunda bilgili olmalı,
4. Geniş repertuarıyla, ezberinde yüzlerce ezgi bulundurmalıdır.

Türk Halk Müziği Korolarında Şef Neler Yapar?
1. Bugün Türk Halk Müziği Topluluklarında şef aynı zamanda bir ses sa-

natçısı ve çalgı icracısıdır. Çalışılan ezginin notada gösterilmemiş yerel karak-
teristiklerini sesi ve sazıyla koroya örnekler.

2. Halk ezgilerimiz çoğunlukla tek kaynak kişinin okuyuşundan notaya 
alınmış olduğu için daha çok solo okuyuşlara uygun düşecek nitelikte kıvrak motif 
parçaları içerebilir. Böyle bir kompozisyonu koroya uyarlamak için bazı değişiklik-
ler yapılarak eserin sadeleştirmesi gerekebilir. Şef bu durumda ezgiyi yeniden 
notaya alır.

3. Şefin değiştiremeyeceği üç ana öge vardır. Esas ezgi (çekirdek melodi), 
sözlü bölüm (metin) ve ölçü. Bazı eserlerde çeşitli sebeplerle söz yanlışlıkları bulu-
nabilir. Şef bunları tamir edebilecek bilgi birikimine sahip olmalıdır.

4. Bir olayı anlatan ve bu nedenle çok sayıda bentleri bulunan ancak vak-
tiyle kaynak kişi tarafından yalnızca bir kaçı, hem de anlatım bakımından zayıf 
olanları seslendirilmiş olan eserlerin diğer dörtlüklerini de araştırıp edebi yönden 
en etkileyici olanını diğerleriyle değiştirme işlemini yapabilmelidir. Metinde geçen 
ve anlamı topluluğun çoğunluğunca bilinmeyen sözcük ve deyimlerin anlamlarını 
açıklayabilmeli, özellikle didaktik deyişlerdeki mecazların arka planını koro ele-
manlarına gösterebilmelidir
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5. Yeni ezgileri takip eder, değerli olanları repertuara alır.
6. Programa alacağı eseri inceler; şairin, yakımcının, bestecinin ruhuna 

inerek onun ne demek istediğini anlamaya çalışıp ona göre yorum yapabilmelidir.
7. Bir ezginin değişik kaynaklardan dinlenerek sanatçıların hafızalarına 

yerleşmiş olan değişik biçimleriyle, o ezginin arşivdeki notası arasındaki farklılıklar 
topluluk şefi tarafından ortadan kaldırılmalıdır.

8. Şef aynı zamanda repertuar öğretmenidir, yorumcudur. Batı notasyo-
nunun imkânları ile ifadesi mümkün olmayan bazı motif parçacıklarının nasıl ses-
lendirilmesi gerektiğini koroya örnekler. Halk okuyuşunda önemli bir yeri olan l, 
m, n gibi uzayabilen seslerin nasıl boğumlanması gerektiğini göstermelidir

9. Bizde halk ezgisi notaları çalgısal bölüm bağlamaya, sözlü bölüm de 
solist okuyuşuna göre yazılmıştır. Şef, çalgı topluluğundaki nefesli, yaylı gibi farklı 
çalgılara göre bu notaları ya kendisi yeniden yazar ya da ilgili çalgı sanatçılarından 
birine yazdırtarak uygun icrayı elde etmeyi sağlar. Notasyonda değişiklikler ya-
parak ezginin sesler tarafından okunabilirliğini, sazlar tarafından çalınabilirliğini, 
kısaca topluluk tarafında uygulanabilirliğini sağlar. Gerektiğinde küçük değerlerle 
yazılmış motif parçacıklarını basitleştirir, süslemeleri sadeleştirir. Uzayan seslerde 
değişiklikler yapar. Tereddütlü seslerin doğrusunu tespit ederek karara bağlar.

10. Ezginin tonunu, ritmi ve metronomunu belirler.
11. Yanlış ya da değişik değerlerle notaya alınmış ezgilerin notala-

rını uygun değer ve ölçlerle yazar (2/4'lük bir ezgi 4/4'lük ölçüyle; 10/15'lık bir 
ezgi 5/8'lik ölçüyle yazılmış olabilir. Bunların daha doğru yazılmasını sağlama 
görevi de yine şefindir. (Ör: "Kuyudan su çekerler tulumunan" 2+3+3+2=10 
süreli şeklinde giden bir ezgi notalanırken 2'nci ölçüde 3'e sonda yer verilerek 
2+3+3+2/2+3+2+3=20 süreliymiş gibi; 10/15'lık ölçüyle söylenen "Oğlan yağlı-
ğın hanı" türküsü 13/8+7/8 ölçüsündeymiş gib yazılmış olabilir.)

12. Bir müzik cümlesindeki bir motif parçacığının bu cümlenin ezgi içinde 
başka bir yerdeki tekrarında gösterdiği önemsiz değişiklikleri ortak bir tek tipe 
dönüştür.

13. Seslendirilecek eserlerde çalgısal ara geçişler, köprüler gibi düzenle-
meler yapar.

14. Ses perdelerinin kullanış biçimlerinde trill, tremolo, vibrando, glisando 
gibi, ifadeyi etkinleştirecek uygulamalar yaptırır.

15. Esere daha güçlü bir anlatım kazandıracak olan p, pp, mf, f, ff., creş... 
decreş... Sf. vb. bazı dinamiklerin belirtilmesini sağlar.

15. Gerektiğinde bir eseri partilere ayırma işini yapar.
17. Topluluğa alınacak sanatçıların seçimi, kadroya alınmaları, bunların 

çalıştırılmaları; repertuar öğretmenlerinin seçimi, bunların denetimi hep şefin so-
rumluluğu altındadır.

Şefin Tutum ve Davranışı Nasıl Olmalıdır?
1. Şeflik hükmetme, yönetme; tavır ve hareketlerle, etkileme gücüyle duy-
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gu ve düşünceyi karşıdakine benimsetebilme sanatıdır.
2. Koro şefinin başarısı, duruşu, kişiliğinden gelen büyüleme ve etkileme 

gücüne bağlıdır. Bellek, zekâ ve irade sahibi her şef bu gücü kendinde bulundurur.
3. Sahneye çıkıldığında şefin karşısında, coşkuyla seslendirmek istedikleri 

ezginin başlama komutunu büyük bir heyecanla bekleyen sanatçılar vardır. Kötü 
bir şef bu heyecanı yok edip coşku dolu bir eseri kupkuru bir hâle gelmesine sebep 
olabilir.

4. Müzik sanatında şeflik, dışarıdan çok kolay görünen bir daldır. Birçok 
sanatçının ideali, topluluğunda ya da korosunda şef olmaktır. Ama aklı başında 
sanatçılar çok geçmeden bu işin de kendine göre bir tekniğinin, bir inceliğinin 
olduğunu; öyle havadan kapma bilgilerle, kuru bir hevesle; görerek, izleyerek şef 
olunamayacağını anlar.

5. Giriş işareti verme başlı başına maharet isteyen bir iştir. Her şeyden 
önce çalgı topluluğuna verilecek işaretle, koroya verilecek işaret başka başkadır. 
Yönetim işareti de öyle. Bunun için sanatçılarla ruh birliğine girmek gerekir.

6. Her sanatçı sesine ya da çalgısına âşıktır. Bazen öyle forte icralar olur 
ki çalışmalarda çalgı topluluğu koroyu, koro da çalgı topluluğunu duyamaz olur. 
Şef ortak en iyi tınıyı elde edebilmek için gerekli tedbirleri alır, uyarılarda bulunur. 
Uyarılar, tavizsiz ama sıcak, samimi ve içten olmalıdır.

7. Bir şefin, gelenekleri, alışılmışı göz ardı etmeye hakkı yoktur ama bunla-
rın mantık dışı olanlarını da dışlamamak, sanata ihanetin ta kendisidir. Şef alışıla-
gelmiş bir çalgı topluluğuna mantıklı bir gerekçeye dayalı olmak kaydıyla yeni bir 
çalgı ekleme cesaretini gösterebilmelidir.

8. Bir ezginin yapısını kavrayıp tadına varabilmek için Türk müziği makam-
larını, çeşnilerini bilmekgerekir.

9. Şef yöneteceği eserleri ezberlemiş olmalıdır. Şefin bir eseri tanımış ve 
ezberlemiş olması; armonileme, orkestralama, parti yazma gibi çalışmalarda bu-
nun çokyararını görecektir.

10. Yönetimde işaretler açık seçik olmalıdır. Kendiliğinden yürüyen, hiçbir 
uyarıya veya nüansa ihtiyaç görülmeyen pasajlarda gereksiz el kol hareketleriyle 
koro ya da orkestra yönetmenin hiç bir anlamı yoktur. Böyle durumlarda toplulu-
ğuyla duygu birliğine varmış bir şef için beden dili, parmak, hatta baş hareketleri 
bile koroyu yönetmek için yeterlidir.

11. Şef sağ eliyle ölçü vurur, sol eliyle de nüansları göstermelidir. Her vu-
ruş birim zamanı değil ölçünün vuruşlarını belirtmelidir. Örnek olarak: 10/16 öl-
çümlü bir eser 10 birim zamanlı ama 2 vuruşlu bir ölçüdür. Bu ölçüdeki eser 10 
vuruşla değil her biri 5 zamanlı iki vuruşla ölçülmelidir.

12. Başarı şefi şımartmamalı, onu rahatlığa, gevşekliğe yöneltmemelidir. 
Aksine her başarı, yeni başarıların elde edilmesi yolunda daha çok çalışmaya sevk 
etmelidir.

Sevgi ve çaba bu görevde başarının anahtarlarıdır. Saygılarımla arz ediyorum.
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"Türkülerin Değeri" Konusu Kapsamında
Müzik Sanatı Açısından Türkülerimiz

Prof. Dr. Şaziye İlknur OKATAN1

Sayın Başkan, Değerli izleyicilerimiz;
Sivas; tarihinin her döneminde, Halk Müziğimizin sürekli olarak gündem-

de olduğu bir ilimizdir. Halk Müzikleri, ulusların öz kültürel değerleridir. Bizim 
Halk Müziğimiz de Evrensel Müzik Sanatı kapsamında Ulusal Müziğimizi besleyen 
güçlü bir kaynaktır. Bütün bilim ve sanat dallarında olduğu gibi müzik sanatında 
da yeni kuşaklara geleneksel yöntemlerin yanı sıra çağın yenilikleri doğrultusunda 
çağdaş yöntemlerle eğitim verilmektedir. Bu bağlamda ilimizde de Müzik Sanatı-
na ve Müzik Eğitimine özellikle önem verilmektedir.

"Kültürümüzde Türkü Sempozyumu" ile Türkü olgusunun dikkatle incele-
nebilmesi için bilimsel bir ortam hazırlayan yönetime huzurlarınızda saygılarımı 
sunuyorum ve bu etkinliğin Müzik Sanatımız adına gerçek bir bilgi şöleni olarak 
yeni etkinliklere temel oluşturmasını diliyorum.

Özet
İzlediğimiz halk müziği konserlerinde, Türkülerimizin çalgılarla seslendiril-

mesi hususunda müzikal ve teknik çalışmaların yapılmakta olduğu ancak "Türkü 
Söyleme" konusunda insan sesinin bilimsel yöntem ve tekniklerle eğitimine önem 
verilmediği görülmektedir.

Halk müziğimizi yaratan Ozanlarımız ve eserleri, Müzik Sanatı açısından 
özgün ve evrensel değerlere sahiptir. Evrensel değerler evrensel ortamlarda evren-
sel anlayışlarla değerlendirilmeyi hak ederler.

1- C.Ü. Güzel Sanatlar Fakültesi

Kültürümüzde Türkü Sempozyumu



- 10 -

Yenilikler ve sanatta özgünlükler, yaratıcı eğitim yöntemleri ile ortaya 
çıkar. Müzik sanatı açısından Türkülerimizin gerçek değeri ve yorumcularımızın 
müzikal yetenekleri, Halk Müziği Eğitiminde benimsenecek özgün seslendirme 
teknikleri ile daha iyi anlaşılacaktır.

Yöresel söyleme biçiminin bozulmaması gerekçesi ile türkülerin orijinal 
seslendirilmeleri konusunda ses sanatçılarının halk ozanlarını taklit etmeleri Müzik 
bilimi ve sanatı açısından doğru değildir. Çünkü Ozanlarımızın kendi türkülerini 
söyleme biçimleri sanatsal ve bilimsel yönlerden birçok hataları içerebilir.

Bu durumda aklımıza şu soruların gelmesi kaçınılmazdır:

1. Türkünün orijinali halk ozanının seslendirdiği biçimde olduğuna göre, 
aynı türküyü söylemek isteyen bir sanatçının söz konusu orijinaliteyi bozmamak 
adına, kendi sesini ve boğazını hırpalamak pahasına haykırması mı gerekir?

2. Bunu kaç kişi başarabilir?
3. "Bir solist kaç ozanın sesini ve söyleyiş biçimini taklit edebilir?
4. Bu yapılan "HALK SANATI" mıdır?
5. Bilimsel bakış Türkülerimizin hangi boyutu için gerekli, hangi boyutu 

için gereksizdir?

Bu çalışmanın asıl hedefi, Türkü olgusunun çeşitli işlevleri yanı sıra, nitelik-
siz seslendirmelerle ucuz kullanım malzemesi haline düşürülüp kolayca sömürü-
len "sanatsal işlevi" konusuna dikkat çekmektir.

Giriş
Vokal Müzik eserleri olan Türkülerimiz, müzik sanatı açısından "Bireysel, 

Yöresel, Ulusal ve Evrensel" nitelikler taşıyan özgün değerlerimizdir. Böylesine öz-
gün müzikal değerler taşıyan Türküleri seslendirecek olan profesyonel sanatçıların 
da özgün yorum tekniklerine sahip olmaları gereklidir. Türkülerin eğlence ve "boş 
vakitleri doldurma" aracı olmadığı, müzik sanatı açısından çok değerli ürünler ol-
duğu görüşü doğrultusunda; Bu sunumda Türkülerimizin korunması hususunda 
büyük önem taşıyan "sanatsal nitelikli seslendirme" konusu gündeme getirilerek 
bu bağlamda "Evrensel Şarkı Söyleme" tekniklerinin önemi vurgulanacaktır.

Amaç
Türkülerimizin çağdaş gelişmeleri önemseyen teknik bir yaklaşımla değer-

lendirilmemeleri, onların ucuz satış malzemesi gibi kullanılmalarına, yozlaşmaları-
na ve hak etmedikleri halde birçok güncel sorunla karşı karşıya kalmalarına neden 
olmaktadır.

Türkülerin sanatsal işlevi ile ilgili olarak "seslendirmede bilimsel yaklaşım" 

Kültürümüzde Türkü Sempozyumu
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konusunda Müzik Sanatçıları, Türkü Yorumcuları, Müzik Bilimciler, Ses Eğitimci-
leri Halk Bilimciler ve dinleyiciler, kültürel biçimlenme farklılıkları nedeni ile farklı 
değerlendirmeler yapabilirler. Ancak, evrensel akademik ortamlarda müzik sanatı 
tüm alan ve dalları ile bir bütün olarak yer almaktadır.

Bu nedenle bu sunumda Müzik Sanatı açısından Türkülerimizin değerinin 
"söyleme biçimleri" ile olan doğal ilişkisiyle bağlantılı olarak, "insan sesinin" ve "Tür-
külerin" müziksel işlevlerini nitelikli sanat düzeyinde yerine getirmelerinin önemi 
ve konuda izlenmesi gereken bilimsel yaklaşım üzerinde durulacaktır.

Müzik Sanatı- Şarkı Söyleme Sanatı ve Halk Türkülerimiz
Müzik Sanatı, "güzel sanatlar" olarak adlandırılan alanlar arasında en yay-

gın alandır. Dili, dini, rengi, mesleği ne olursa olsun, herkes müzik dinler ve müzik 
ile ilgilenir. Müziğin doğuşundan itibaren "Çeşitli Müzik Aletleri" ve "insan Sesleri" 
ile seslendirilen ezgiler arasında "Sözlü Müzik" türlerinin yaygınlığı, "Şarkı Söyle-
me" etkinliğinin bir sanat dalı olarak gelişmesine ortam hazırlamıştır. Don Michael 
RANDEL (2003, s.781) Şarkı Söylemenin dünyada en yaygın müzik yapma biçimi 
olduğunu ve şarkı söylerken insan sesinin, mırıldanmak, vızıldamak, uğultulu ses-
ler çıkartmaktan farklı olarak, bir müzik aleti gibi kullanıldığını belirtmektedir.

Yeryüzünde böylesine yaygın bir sanat dalı olan Şarkı Söyleme Sanatı, 
duyguların ifadesinde ne derecede önemli ise, şarkı söyleyen sanatçılar da ses-
lendirme teknikleri ile toplumun müzikal beğeni düzeyini aynı oranda "doğrudan 
etkileme" gücüne sahiptir.

Türkülerimizin seslendirilmesinde de solist ve koroların toplumu etkileme 
gücü aynı derecede önemlidir. Sözlü anlatım işlevi nedeni ile edebiyat, şiir ve dra-
ma, ezgisel ve ritmik yapıları bağlamında fizik ve akustik, insan Sesi ile yorumlan-
ması nedeni ile gırtlak anatomisi - solunum fizyolojisi, jest, mimik, müzik psikoloji, 
sanat sosyolojisi, sanat felsefesi, etik ve estetik disiplinlerinin tümü, Türkü Söyle-
me Tekniklerinin bilimsel altyapısını oluşturan etmenlerdir.

Bu nedenle Türkülerimizin müzik sanatı açısından nitelikli seslendirilmeleri 
konusunda müzisyenler, müzik eğitimcileri ve müzik bilimciler mesleki yönden 
büyük sorumluluklar taşımaktadır. Bu sorumluluğun boyutları türkülerimizin kül-
türel ve müzikal değerleri ile doğru orantılıdır.

Türkü söylemeye çalışan profesyonel türkücülerin, ses sağlığı, ses bakımı 
ve korunması, sahnede doğru bir şarkı söyleme duruşu, solunum fizyolojisi, akus-
tik, insan sesinin anatomik ve fizyolojik özellikleri, hatta müziksel okuma- yazma 
konularında bile yeterli bir eğitime ihtiyaçları olduğu, izlediğimiz halk müziği kon-
serlerinde açıkça görülmektedir.

Kültürümüzde Türkü Sempozyumu
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Yine müzik sanatı kapsamında "Türkü nedir, neden söylenir, kime söy-
lenir, nasıl söylenir" sorularının cevabı verilmeden, sadece türkü söylemiş olmak 
için türkü söylenmemelidir. Bu bağlamda halk bilimi konularının yanı sıra Müzik 
Tarihi, Müzik Psikolojisi, Müzik Sosyolojisi, Müzik Felsefesi, Müzik Ahlakı gibi ilgili 
alanlarda lisans düzeyinde yeterli bilgilerin verilmesi, gerçek bir sanatçının yetiş-
mesinde çok önemlidir.

Rus Bariton Dimitri Hvorostovsky'nin Rus Savaş Şarkılarını seslendirdiği bir 
konserinde savaş yıllarının büyük üzüntü ve acısını üstün performans gücü ile yan-
sıtan yorumu O'nun sanatçı kişiliğinin yanı sıra ona verilen müzik ve şarkı söyleme 
eğitiminin kalitesini gösteren bir örnektir.

Bir Türkümüzü kendi dilinin fonetik özelliklerini yansıtan sesler ve vurgu-
larla seslendiren yabancı bir sanatçıyı dinlerken sempati duyarız. Bu seslendirme-
de yabancı sanatçının Türkçeyi ne derecede doğru ya da yanlış seslendirdiğinden 
çok müzikalitesi ve sesini kullanma tekniği dikkatimizi çeker.

Ünlü İspanyol Opera Sanatçısı Placido DOMİNGO Bakü'de bir Azeri Sop-
rano ile birlikte Tofik KULİYEV'e ait "Sene de galmaz" adlı eseri söylediği zaman, 
üstün şarkı söyleme tekniği ve Türk Dilinde bir müzik eserini seslendirmesi ile 
dinleyiciler tarafından içtenlikle alkışlanmıştı. Ünlü bir tenor olarak dünyanın her 
yerinde başarılı konserler veren Domingo'dan da dilimizi çok doğru kullanmasını 
bekleyemeyiz. Yabancı ülkelerde ses eğitimi almış olan bazı ses sanatçılarımızın 
Türkü seslendirmeleri de çeşitli sorunlar içermektedir. Ancak kendi ülkemizde ye-
tişen ses sanatçılarımızın Halk Türkülerimizi kendi dilimizde özgün yorumlarla ses-
lendirmeleri gerekir.

Halk Müziği ve Müzik Sanatı
Halk Müziği, ulusal müzik kültürlerine zenginlik katan en önemli kaynaktır.

Çeşitli ulusların nitelikli sanatçıları, kendi halk müziklerini çağdaş bilimsel 
teknik ve yöntemlerle işleyerek ulusal ezgilerinin tüm dünyada tanınmasını sağla-
yan çalışmalar yapmışlardır. Dünya müzik tarihinden bunlara örnek olarak Johan-
nes BRAHMS (Alman Halk Şarkıları) Bela BARTOK (Romen Dansları) Edvard GRİEG 
(Norveç Halk Şarkıları ve Dansları) Franz LİZST (Macar Dansları) ve Zenci Opera 
Sanatçısı ve besteci Harry BURLEİGH (Zenci Halk Ezgileri) çalışmaları gösterilebilir. 
Bu sanatçılar çalışmaları ile yöresel ve ulusal müziklerini evrensel yorumlarla tüm 
dünyaya duyurmuşlardır. Ayrıca Alman Besteci Friedrich von FLOTOW, "Martha" 
adlı opera eserinde "Last Rose of Summer - Letzte Rose" "Yazın Son Gülü" adlı bir 
İrlanda halk şarkısını kullanarak bu halk müziğinin dünyaca ünlü bir arya olarak 
tanınmasını sağlamıştır.

Kültürümüzde Türkü Sempozyumu
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Değerli izleyicilerim, burada önemli gördüğüm bir hususa dikkatinizi çek-
mek istiyorum: Tarih bilgilerimize göre Türk Ulusu ve Ermeni'lerin aynı coğrafyayı 
uzun bir süre paylaşmaları nedeni ile doğal olarak ortaya çıkan kültürel etkileşim 
sonucunda bazı halk türkülerimizde de ortak ezgiler bulunduğu, zaman zaman 
kültürel ortamlarda gündeme gelmektedir. Bu bağlamda Ermeni asıllı Rus Besteci 
Aram Haçaturyan'ın; Gayaneh Bale Süitinin "Lullaby-Ninni" bölümünü dinlerken 
sözleri Karacaoğlan'a ait olan "Güzel benim ile gitmek dilersen / Eğlen güzel yaz 
gelsin de gidelim" diye başlayan Halk Türkümüzün ezgisini duymamak mümkün 
değildir.

İlimizde de Müzik Öğretmeni olarak görev yapmış olan Veysel ARSEVEN 
halk müziği ürünlerinin çok seslendirilmesi konusunda kendisine sorulan bir so-
ruya: "Batı Sanat Müziğinin kökeni, halk müziğine dayanır. Barok Çağ Bestecileri-
nin Süit adını taşıyan eserlerinin bölümlerini, halk oyunlarının ezgileri oluşturur" 
"Bizde de Cumhuriyetten sonra başlayan çok sesli müzik hareketinin ana kayna-
ğını halk müziği meydana getirir". "Ulvi Cemal ERKiN, Hasan Ferit ALNAR, Ahmet 
Adnan SAYGUN ve Necil Kazım AKSES'in ilk koro eserlerini çok seslendirilmiş halk 
türküleri ya da halkoyunlarının ezgilerinden oluşturulan "Süit"ler kapsar. Ahmed 
Adnan SAYGUN'un "Sivas Halayı", Ulvi Cemal ERKiN'in "Köçekçeleri" gibi"... diye 
cevap vererek görüşlerini belirtmiştir (Stepan, 2004 s. 278).

Azerbaycanlı Türk Bestecilerimizin ve ses sanatçılarımızın da bu konuda 
çok değerli çalışmaları olduğu dünyaca bilinmektedir. Halk müziği, toplumların 
kültürel özelliklerine göre çeşitlilikler gösterir. Müzik sanatına kaynak oluşturma-
sına rağmen, halk müziğinin ortaya çıkışında sanatsal bir anlatımdan çok duygu-
ların doğal ve samimi anlatımı esastır. Bizim halk müziğimizde "Türkü Yakma" adı 
ile doğan "Türkülerimiz" de halk sanatçılarımızın Müzik Sanatına sunduğu eşsiz 
değerlerimizdir.

Gerçek sanat, eşsizdir, özgündür. Sanatçı ve sanat, duyguların doğallık ve 
içtenlikle ortaya konulması ile doğan özgün değerlerdir. Türkülerimiz de "türkü 
yakan" bir "Yanığın", bir "Dertlinin" bir "Ozanın" özgünlüğü oranında sanat değeri 
taşırlar. Bu özgünlük, Ozanların sazına ve sesine, toplumu etkileme gücü veren 
niteliktir. Yetkin bir anlatımla dile getirilen içten duygular, taklit edilemez. Bu ne-
denle hiç kimse bir bozlak veya herhangi bir türküyü, onu yakan ozan gibi seslen-
diremez. Yöresel, etnik ve ulusal duygularla yakılan bir türkünün öyküsü, başka 
hiç bir yorumcunun sesinde aynı etkili anlatımla dile getirilemez.

Hiçbir yorumcu Âşık VEYSEL, Hacı TAŞAN ve Çekiç Ali'nin söylediği bir boz-
lak ya da bir türküyü onlar gibi seslendiremez.

Aslında türküleri, bozlakları Âşık VEYSEL, Hacı TAŞAN, Çekiç ALi ve diğer 
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ozanlar gibi seslendirmeye çalışmak, bilimsel ve sanatsal açıdan bakıldığı zaman 
doğru bir yaklaşım değildir. Türkülerin müzik sanatı ile buluşması, tam bu nok-
tada, Ozanların gönlünden kopan seslerin başkaları tarafından seslendirilmesi ile 
başlamaktadır.

Türkülerin yöresel, bölgesel, ulusal ve evrensel boyutlarda beğenilmesi, 
yayılması, farklı biçimlerde seslendirilmesi ve çeşitli etkilerle biçimlenmesi, türkü-
lere nitelik kazandıran bir süreçtir. Toplumun beğenisini kazanan türkülerin farklı 
sanatçılar tarafından yeniden seslendirilmeleri aşamasında ise, müzik sanatının 
ilkeleri, seslendirme teknikleri ve kuralları gündeme gelir. Toplum, Ozanların ser-
gilediği etkili anlatım gücünü, aynı eserleri seslendiren diğer yorumculardan da 
beklemektedir. Ancak bir Türküyü etkili söyleyebilmek için, onu ilk defe söyleyen 
ozanı, aşığı taklit etmek, müzik sanatı açısından bir değer ifade etmez.

Günümüzde, Türkülerin seslendirilmesinde, evrensel müzik teknolojisinin 
bütün imkânlarından yararlanılmakta, halk çalgılarının yanı sıra farklı çalgılar kul-
lanılırken, türkü yorumcularının giyim-kuşamından, sahnede kullanılan elektronik 
donanıma kadar birçok şeye ayrıntılı olarak önem verilmektedir. Türkülerimizin 
ulusal ve uluslar arası tanıtımı konusunda bir değer taşısa da bu seslendirmeler-
de müzik sanatı açısından değer taşıyan özgün yorulmama teknikleri geliştirme 
konusuna ne yazık ki önem verilmediği izlenmektedir. Sıradan seslendirmelerin 
ortaya çıkmasına neden olan bu yaklaşım, Türkülerimizin sanatsal değerine uygun 
bir yaklaşım değildir.

Müzik Sanatı, usta sanatçılar tarafından yaratılan nitelikli eserlerin usta 
yorumcular tarafından seslendirilmesi ile yaşar. Bestecilerin ve eserlerinin gerçek 
değeri, yorumcuların nitelikli yorumları ile ortaya çıkar. Müzik sanatının incelikleri, 
halk müziği için de aynı oranda değerlidir. Bu incelikler, akort, ses gürlüğü, ezgisel 
ve ritmik uyumun sağlanması hususlarında çalgısal ve vokal seslendirme yetkin-
liğinin kazanılmasında katkı sağlayan müzikal ve teknik niteliklerdir. Bu incelikler 
gözetildiği takdirde, Müzik Sanatı açsından Türkülerin Özgünlüğü ile eşdeğerde 
özgün yorum teknikleri geliştirilebilir.

Türkülerimize Nasıl Sahip Çıkarız?
Türkülerimize tüm boyutları ve işlevleri ile "Müzik Sanatı Kapsamında Bi-

limsel Yöntemlerle Sahip Çıkabiliriz".

Tarihî arkeolojik ve mimarî eserlerimizin korunması, bakımı ve onarımı 
nasıl ki bilimsel ve sanatsal içerikli bir uzmanlık konusu ise; Türkülerimize sahip 
çıkma konusu da disiplinler arası kuram ve uygulama içerikli ehliyet gerektiren 
bir uzmanlık alanıdır. Uzmanlıklar, ilgili alanın bilimsel temelleri üzerinde yükselir. 
Sözlü müzik niteliği taşıyan Türkülerimize sahip çıkabilmek için de söz ve müzik 
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unsurlarının ilgili olduğu tüm bilimsel temelleri göz önünde bulundurmak gerekir.

Türkülerimizin aslının bozulmaması ve "Türkülere sahip çıkma" gibi iyi ni-
yetle ancak bilimsel yöntemler göz ardı edilerek yapılan seslendirmelerde, yoğun 
çalışmalar sonunda birbirinin benzeri ya da tekrarı olan etkinliklerle dinleyicilere 
ne yazık ki müzik yerine çağdaş teknolojinin imkânları ile daha da rahatsız edici 
hale gelen "çalgısal ve vokal gürültüler" dinletilmektedir.

Bu nedenle Türkülerimize gerçekten sahip çıkabilmek ve türkülerimizi bir 
sömürü kaynağı olmaktan kurtarıp özgün içerikleri ile evrensel boyutlarda değer-
lendirilmelerini sağlamak hususunda, Müzik Sanatı ve Halk Bilimi disiplinlerinin 
eşgüdüm içinde çalışmaları, büyük önem taşımaktadır.

Türküleri Seslendirmek Neden Zordur?
Türküler biçimsel, sözel, işlevsel, ezgisel ve ritmik yapıları yönünden özgün 

eserlerdir. Türkülerimizin biçimsel, sözel, ezgisel yapılarında, eşlik çalgılarında, çok 
seslilik özelliklerinde ve ritmik yapılarında bölgelere, sosyal ve kültürel yapılara 
göre çeşitlilikleri, Ulusal müzik sanatımız için bir zenginlik olarak değerlendirilir-
ken aynı zamanda profesyonel olarak türkü seslendirecek olan kişilerin teknik an-
lamda özel niteliklere sahip olmasını gerektirir.

Bu konuda, halk çalgılarımız ve diğer çalgılarla nitelikli yorumların ortaya 
çıkması için müzikal ve teknik çalışmalara önem verildiği izlenmektedir. Ancak 
"Türkü Söyleme" konusunda solo ve koro olarak yapılan seslendirmelerde görülen 
yöresel, ulusal, toplumsal kökenli farklılıklar, müzik sanatı ve ses eğitimi disip-
lini açısından "kültürel biçimlenme kökenli müzikal, teknik ve zaman zaman da 
anatomik sorunlar" olarak ortaya çıkmaktadır. Yöresel konuşma nedeni ile kaza-
nılmış yanlış konuşma alışkanlıkları, gırtlağın yorulmasına ve ses tellerinin zarar 
görmesine neden olurken müzikal değerleri de olumsuz yönde etkilemektedir. 
Oysa Türkü çalmak ve söylemek Müzik Sanatı açısından, Halk Müziği kapsamında 
yer alan sanatsal bir etkinliktir. Çalgı ve sesi ile türkü seslendiren bir yorumcunun 
"profesyonel bir sanatçı" olarak adlandırılabilmesi için onun, çalma ve söyleme 
konusunda özgün bir yorum tekniğine sahip olması gerekir.

Türkü yakan bir ozanın hiç kimseyi taklit etmeden özgünlüğünü ortaya 
koyarak toplumu etkilemesi, müzik sanatı açısından ne kadar değerli ise; aynı 
türküyü seslendiren diğer yorumcuların kendi çalgı ve seslerini kullanırken özgün 
yorumlarını ortaya koymamaları müzik sanatı açısından o kadar önemsizdir.

Özgün yorumlamada müzikal ve teknik anlatım üstünlüğü ve lirizme 
önem veren yaklaşım söz konusudur. Bu yaklaşım, müzik sanatının beklediği ve 
yorumcuya sanatçı kimliği kazandıran bilimsel yaklaşımdır. Tabii ki burada doğal 
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yeteneğin önemi çok büyüktür.

Yöresel konuşma biçiminden kaynaklanan sert, gürültülü, geniz ve gırtla-
ğın zorlanmasıyla ortaya çıkan ilkel ve kaba ya da cılız ve etkisiz, ancak mikrofon 
gücü ile duyulabilen sesler, müzik sanatı ve ses sağlığı açısından değerli nitelikler 
değildir.

Bu bağlamda, özgün yorum teknikleri ile Türkü seslendirmek, hem halk 
müziğimizin hem de müzik sanatımızın niteliği açısından değerli bir hizmettir. 
Bu nedenle müzik eğitimcilerimize ve profesyonel sanatçılarımıza, öğrencilerinin 
kendi özgün seslendirme tekniklerini geliştirmeleri konusunda çok büyük görevler 
düşmektedir.

Halk müziğimizin nitelikli eserleri olan Türkülerimiz, usta ellerde ve usta 
seslerle yorumlanmayı hak etmektedir. Bu nedenle Türkü söylemek kolay değildir.

Müzik Sanatı ve Bilim
Bilim ve Sanat, kültürü oluşturan iki unsurdur. Birey ve toplumların kültü-

rel biçimlenmesinde bilim ve sanat aynı derecede önemlidir. insan beyninin yara-
tıcı gücü ile gerçekleşen bu iki etmenden bilimin sanatsal boyutları, sanatın da bi-
limsel temelleri vardır. Bu nedenle bilim ve sanat birbirinden kesinlikle ayrılmayan, 
birbirini güçlendiren özellikler taşırlar. "Arthur KOESTER (1967) Müzik ve pozitif 
bilimler arasındaki ilişkinin diğer disiplinlere göre daha derinlerde aranması ge-
rektiğini belirtirken, Müzik Sanatı ile doğa bilimleri arasında bunca derin ilişkinin 
bulunduğunu sezmiş olan Amerikalı ünlü ses eğitimcisi William VENNARD da ses 
eğitimine katkılarıyla, insan sesinin müzikal işlevinde lirizmin dayandığı bilimsel 
temelleri anlaşılır bir şekilde ortaya çıkarmaya çalışmıştır. Diğer taraftan sanatın 
özgünlüğünü insan davranışlarının tümü içine yerleştirmenin gereğini belirten ve 
sanatın bilimle olan ilişkisinin doğa ile olan ilişkisi kadar çeşitli ve onun kadar 
önemli olduğunu söyleyen Dominique JAMEUX (1990) ise bu düşünceyle hem 
Vennard'a hem de Koestler'e arka çıkmış bulunmaktadır." (Okatan, Ş.İ. 1991, Ba-
sılmamış Doktora Tezi)

Bu açıdan bakıldığı zaman, Müzik Sanatının çok zengin bir bilimsel alt 
yapı üzerinde yükseldiği görülmektedir. Bilim ve sanat alanları ile böylesine iç içe 
olan Müzik Sanatında lirizme ulaşılabilmek için Müzik Eğitimi Ders Programları 
hazırlanırken disiplinler arası özellikler gösteren kuramsal ve uygulamalı derslere 
yer verilmektedir. Müzik Sanatında bilimsel ve teknik gelişmelerle kazanılan evren-
sel bilgi birikimi, çağımızın sunduğu iletişim imkânları ile kolayca paylaşılabilmek-
te ve kültürler arası kuramsal ve uygulamalı eğitim yöntem ve tekniklerine kolayca 
ulaşılabilmektedir.
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Eğitim faaliyetlerinde en önemli husus, ilgili bilim ve sanat dallarının ilke 
ve kurallarını gözetmektir.

Kemancımız Cihat AŞKIN'dan Ulusal ve Evrensel müzik örneklerini dinler-
ken duyduğumuz müzikal ve teknik düzey, O'nun sahip olduğu akademik biriki-
min sanatsal ve bilimsel bileşkesidir.

Bilim ve sanatın birbirini güçlendirme özelliğinden yararlanılmadan ortaya 
konulan sanat etkinliklerinde ise "Kültürel Yetersizlikler" açıkça görülmektedir.

 SONUÇ:

 Türkü söylerken yöresel konuşma biçiminden kaynaklanan sert, gürül-
tülü, geniz ve gırtlağın zorlanmasıyla ortaya çıkan ilkel ve kaba ya da ancak 
mikrofon gücü ile duyulabilen cılız, etkisiz ve sağlıksız sesler yerine, bilimsel 
yöntemlerle "Müzik Sanatı" açısından nitelikli, sözlerin anlamına uygun, ge-
reken ince ayırımları vurgulayabilen, duyguları yansıtabilen türkü sesleri elde 
edilebilir.

 Evrensel Şarkı Söyleme tekniklerinin gelişmesinde benimsenmiş olan Bi-
limsel Yaklaşım, Türkü Söyleme konusunda da dikkate alınması gereken aka-
demik bir yaklaşımdır. Bu yaklaşımda, insan Sesi bir müzik aletine gösterilen 
özenle müzikal ve teknik ustalık özellikleri göz önünde bulundurularak ele alı-
nır. Çünkü insan sesi tüm müzikal işlevlerini yerine getirebilmek için doğası 
gereği evrensel bilim ve teknolojiden destek alma hakkına sahiptir ve Türküle-
rimiz özenle seslendirilmeyi hak eden evrensel değerlerimizdir.

ÖNERİLER:

1. Her alanda olduğu gibi, türkü seslendirme konusunda da birilerini taklit 
etmek yerine müzik sanatının ve ilgili bilim alanlarının ilke ve kuralları gözetil-
melidir. Türkülerimizin saygınlığı bunu gerektirir.

2. Evrensel şarkı söyleme tekniklerinde ulaşılan müzikal ve teknik düzey, Türkü 
söylerken de gözetilmelidir. Türkçemizin anlatım özelikleri ve insan sesinin li-
rizmi ancak bu yaklaşımda korunabilir.

3. Şarkı Söylemenin kuralları vardır, ses sanatçıları bu kuralları öğrenerek Sa-
natçı Özgürlüğü kapsamında ÖZGÜNLÜK kazanabilirler. Bu kurallara uyularak 
hiç kimseyi taklit etmeden Türkü söylenebilir.

4. Şarkı söyleme sanatının kuralları, Türkü söylerken öncelikle insan sesinin 
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sağlığı ve korunması için gözetilmelidir. Önerilen yaklaşımda: Türkçenin Dilbi-
lim Kuralları, Müzik Sanatının İlkeleri ve müzğinin temelini oluşturan bilim ve 
sanat

5. Tarihi ve arkeolojik birçok eserimizin yabancı sanat merkezlerinde bulun-
maları ve korunmaları gibi ezgilerimiz de taşıdıkları evrensel özgün nitelikleri 
ile dünyanın bütün bestecileri ve ses sanatçıları tarafında çağdaş yöntemlerle 
değerlendirilerek seslendirilebilir ve korunabilirler. Ancak Kültürümüzde Türkü 
Sempozyumu'nda sunduğum bu öneride "kendi Ülkemizde kendi Türküleri-
mize tüm gerçek değerlerin hak ettiği gibi, bilimsel yöntemlerle sahip çıkabi-
leceğimiz hususundaki olumlu görüşümü" belirtmek isterim. Çünkü Türküler 
kültürel değerlerimizdir ve sempozyumlar bilimsel şölenlerdir.

SON SÖZ:

Bu sunumda "Türkü Söyleme" konusunda önerilen yaklaşım, Türkülerimizin 
"yangından mal kaçırırcasına" sömürülmesine göz yummayan bilimsel yakla-
şımdır. Türkülerimizin sömürülmesi kültürel bir sorundur. Kültürel sorunların 
çözümünde ilgili bilim ve sanat disiplinlerinin ilke ve kuralları göz önünde bu-
lundurulur.
Bu duygu ve düşüncelerimi saygılarımla sunuyorum.
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Türkülerin Birleştirici Gücü
Türk Halk Müziği İle Rus Halk Müziğinin

Ortak Yanları

Bahar GÜNEŞ1 - Hadi BAK2

Özet
Tarih boyunca milletler duygularını, fikirlerini acı ve mutluluklarını dile ge-

tirmek, insanlara seslerini duyurabilmek için birçok yola başvurmuşlardır. Bunlar-
dan büyük bir kısmı edebi metinler, yazılı ve sözlü belgeler olmakla birlikte, türkü 
ve şarkılar da bu anlamda insanların vazgeçilmezi olmuştur. içerik olarak asla sı-
nırlandırılamayan türkü ve şarkılar, her türlü duruma yönelik söylenebilmiştir. Bu 
açıdan bakıldığında gerek işlenen konular gerekse de söyleniş amaçları açısından 
birbirlerine benzemektedirler. Elbette ki bu eserlerin her birinin ortaya çıkmasın-
da belli bir neden ve belli bir durum belirleyici olmuştur. Özellikle zor koşullarda 
söylenmiş bazı türküler, çoğu zaman halkların güçlerini birleştirmesini, el ele ver-
mesini ve içinde bulunulan durumdan kurtulmasını sağlamıştır. Bu çalışmamızda 
kahramanlık konulu türküler ele aldık. Türk ve Rus toplumlarında kahramanlık ve 
milli değerlere bağlılık sürekli ön planda olmuştur. Bunu bir şekilde günlük yaşa-
yışlarına katmışlardır. Ezgiler ile söylenen türküler ile bunları dile getirmişlerdir.

Anahtar Kelimeleri: Türkü, Rus Halk Şarkıları, Kahramanlık

The Unıfyıng Power Of Folk Songs:
The Comman Features Of Turkısh Folk Musıc And Russıan Folk Musıc
Throughout the history, people have tried every way in order to express 

their emotions, ideas, sorrows, happiness and to communicate with other pe-

1- Yrd. Doç. Dr., Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Rus Dili ve Edebiyatı Bölümü
2- Araş. Gör., Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Rus Dili ve Edebiyat Bölümü
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ople. Most of those have been folk songs and ballads which are indispensable 
for humanbeings as well as literary texts, written and oral documents. İn ter-
ms of content, folk songs and ballads which are never limited have been sung 
in accordance with every situation. When considered from this point of view, 
they resemble each other in the way ofboth undertaking subjects and their aims. 
For sure, there have been certain reasons and situation determinants during the 
emergence of these songs. Especially, some folk songs, sung under difficult ca-
ses, have usually paid the way for the cooperation among folks and protection 
against difficult cases. İn this study, we have handled with the folk songs about 
heroism. İn both Turkish and Russian nations, heroism and loyalty to national 
values have been important and in a way, there are effects of those themes in 
their daily lives. with folk songs, the peoples have given voice to such subjects.

Key Words: Folk song, Russian Folk Songs, Heroism

Giriş
Tarih boyunca milletler duygularını, fikirlerini acı ve mutluluklarını dile ge-

tirmek, insanlara seslerini duyurabilmek için birçok yola başvurmuşlardır. Bunlar-
dan büyük bir kısmı edebi metinler, yazılı ve sözlü belgeler olmakla birlikte, türkü 
ve şarkılar da bu anlamda insanların vazgeçilmezi olmuştur. içerik olarak asla sı-
nırlandırılamayan türkü ve şarkılar, her türlü duruma yönelik söylenebilmiştir. Bu 
açıdan bakıldığında gerek işlenen konular gerekse de söyleniş amaçları açısından 
birbirlerine benzemektedirler. Elbette ki bu eserlerin her birinin ortaya çıkmasın-
da belli bir neden ve belli bir durum belirleyici olmuştur. Özellikle zor koşullarda 
söylenmiş bazı türküler, çoğu zaman halkların güçlerini birleştirmesini, el ele ver-
mesini ve içinde bulunulan durumdan kurtulmasını sağlamıştır. Halk müzikleri 
ayrıca kahramanlıkların, acıların, sevinçlerin ve her türlü duyguların gelecek nesil-
lere aktarılmasında ve herkes tarafından bilinmesinde büyük rol oynamıştır. Belki 
de güncelliğini yitirmeden yıllar sonra bile aynı his ve arzuyla dinlenen, söylenen 
en nadide eserlerdir türküler. Bu eserler ki; insanın insanı, insanın doğayı, hayatı 
anlamasında adeta bir aracı rolü üstlenir. işte tüm bu güçleri elinde bulunduran 
türkü ve şarkılar, her zaman konuşulmaya, anlatılmaya ve hatırlanmaya değer-
dir. Bu gün her ne kadar hak ettiği değeri göremese de, onu görmezden gelmek 
mümkün değildir. Dolayısıyla dostluğa, barışa ve huzura giden yol halkın içinden, 
türkülerden geçer.

Türk ulusunun türküleri çok çeşitlidir ve sayıca oldukça fazladır. Bunların 
içerisinde vatan sevgisi, askerlik ve kahramanlık gibi konuları işleyen çok sayıda 
türkü vardır. Bu tür Türkülerin içerisinde Yemen ile ilgili olanlar ilk sırada yer alır. 
Çünkü yıllarca Osmanlı egemenliğinde bulunan Yemende sık sık ayaklanmalar ol-
muştur ve 1. Dünya Savaşı sonunda bizden ayrılmıştır. Yemende binlerce şehit 
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verdik. Dolayısıyla anaları, gelinleri ağlatan Yemen türküleri üzerine çok acıklı, 
birer ağıt niteliğinde türkülerimiz vardır. Bu çalışmamızda Yemen üzerine bir tür-
kü üzerinde duracağız. Aynı şekilde Rus toplumu üzerinde de etkili olan Rus Halk 
müziğinden kahramanlık konulu şarkıları değerlendireceğiz.

Kahramanlık Türküleri
Daha önce de değindiğimiz gibi kahramanlık türküleri Türk toplumunda 

oldukça fazla sayıda yer alırlar. Çünkü yıllar boyunca çok büyük savaşlara girmiştir 
Türkler. Bunun neticesinde Türk halkı duygularını türkülere yansıtmıştır. Aynı şe-
kilde Ruslar da Halk şarkılarına çok önem vermişlerdir. Özellikle 1941-1945 yılları 
arasında savaşa giren Rus toplumu için çok zor günler başlamıştır. Çetin savaş-
lar vermiştir Ruslar. Bunlardan en büyüğü olan «Великая Отечествегная Война»   
Türkçe karşılığı Büyük Milli Mücadele olan savaşta vatanlarını işgalden kurtar-
mak için büyük bir mücadele etmişlerdir. Bu nedenle savaşa giden askerlerini ce-
saretlendirmek için türküler yazmışlardır. Çalışmamızda o yıllarda yazılmış birçok 
türkünün adını belirteceğiz, fakat ancak bir tanesi üzerinde duracağız. Türklerde 
ise 1. Dünya Savaşı sırasında kahramanlık türküleri daha da ön plana çıkmıştır. 
Yüzyıllarca Türkler birçok savaşa girmiştir. Bu yüzden savaşlara gidenlere moral 
vermek, onların yalnız olmadıklarını hissettirmek ve onları daha fazla cesaretlen-
dirmek için türküler yazılmış ve söylenmiştir. Ya da direkt olarak savaşa katılan 
askerler türküler söylemişlerdir. Böylece bu insanlar türkülerde birer kahraman 
olarak karşımıza çıkmışlardır.

Türk ulusunun askerliğe verdiği önemden dolayı toplumuzda da savaş ve 
kahramanlık temalı türküler önemli bir yer tutmuştur. Askerlik ve vatan sevgisi 
çok kutsal bir şekilde Türk ulusunun en önde gelen değerlerinden olmuştur. Bu 
nedenle kahramanlık teması savaş türkülerinde karşımıza sıkça çıkmaktadır. Ma-
kalemizde Yemen'e giden askerlerin ağzından söylenmiş olan "Kışlanın Önü" adlı 
türküyü ele alacağız. Türkünün özellikle nakarat kısmındaki "Ağlaman analar, 
yine geliriz- Din, millet yoluna kurban oluruz" dizesi bize vatan uğruna savaş-
manın kutsal olduğunu vurgular. Burada ne olursa olsun vatan çok önemlidir, her 
ne kadar da arkamızdan analarımız ağlarsa da görevimiz milletimiz ve dinimizi 
korumak olduğu teması verilmiştir. Aynı şekilde Rus Halk Şarkılarından biri olan 
"CBrwehhar boñha" -KutsalSavaş- şarkısında da vatan uğruna savaşmanın kutsal 
bir görev olduğu vurgusuna değinilmektedir. Bu şarkıda da özellikle nakarat kıs-
mı "“- Пусть ярость благородная- Вскипает, как волна- Идёт война народная,- 
Священная война!- Bırak dalga gibi kaynayan öfken asil kalsın, Halk savaşı 
vermekteyiz, Kutsal bir savaş var." denilmektedir. Bu Rus Halk şarkısında aynı 
bizde olduğu gibi vatan ve millet teması üzerinde durulmuştur. Şarkıdan da anla-
şıldığı gibi ulusun hep birlikte savaşması ve vatanları kurtarmalarına dikkat çekil-
mektedir. Bu şekilde türküler ve şarkılar toplumlarda insanları bir araya getirmek 
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ve onların güçlerini birleştirmekte çok önemli rol üstlenirler.

Çalışmamızda ele aldığımız Yemen Türkülerinden biri olan Kışlanın önü 
adlı türkü:

KIŞLANIN ÖNÜ

Kışlanın önünde sıra söğütler
Oturmuş binbaşı asker öğütler
Yemen' e gidiyor babayiğitler

  Ağlaman analar, yine geliriz
  Din, milletyoluna kurbanoluruz

Kışlanın kapısı demirdeğil mi
İçinde oturan Emir değil mi
Yemen'e giden gelir değil mi

  Ağlaman analar, yine geliriz
  Din, milletyoluna kurbanoluruz

Kışlanın içinde bir dolu testi
Askerin üstünde fermanlar esti
Analar babalar umudun kesti

  Ağlaman analar, yine geliriz
  Din, milletyoluna kurbanoluruz

Öncelikle Rus Halk şarkılarından bazı örnekler vermek istiyorum. Bunlar: 
День Победы-Zafer Günü, Нет, не забудет солдат-Hayır asker asla unutmaz, 
Последний бой-Son mücadele, Если б не было войны –Eğer savaş olmasaydı, Под 
звездами балканскими-Balkan yıldızlarının altında, Салют Москвы-Moskova havai 
fişekleri, Если завтра война-Eğer yarın savaş varsa, Что солдату нужно –Askere 
ne gereklidir, Тёмная ночь-Karanlık gece, Соловьи- Bülbüller, Эх дороги- Hey yol-
lar, Вечер на рейде- Devriye gecesi gibi birçok şarkı vatan sevgisi ve kahramanlık 
temalı Rus Halk şarkılarıdır. 

Çalışmamızın konusu gereği ele aldığımız Rus Halk Şarkılarından “Kutsal 
Savaş” Cвященная Bойна adlı şarkı:

Kültürümüzde Türkü Sempozyumu
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СВЯЩЕННАЯ ВОЙНА (KUTSAL SAVAŞ)

Вставай, страна огромная,
Вставай на смертный бой
С фашистской силой тёмною,
С проклятою ордой!

Пусть ярость благородная
Вскипает, как волна, -
Идёт война народная,
Священная война!

Дадим отпор душителям
Всех пламенных идей,
Насильникам, грабителям,
Мучителям людей.

Пусть ярость благородная
Вскипает, как волна, -
Идёт война народная,
Священная война!

Не смеют крылья чёрные
Над Родиной летать,
Поля её просторные
Не смеет враг топтать!

Пусть ярость благородная
Вскипает, как волна, -
Идёт война народная,
Священная война!
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Вставай, страна огромная,
Вставай на смертный бой
С фашистской силой тёмною,
С проклятою ордой!

Пусть ярость благородная
Вскипает, как волна, -
Идёт война народная,
Священная война!

Bu şekilde birbirine yakın iki ulus olan Türk ve Rus toplumlarında aynı 
şekilde savaş esnasında halk ve savaşa giden askerler için yazılmış türküleri ve 
şarkıları bulmak mümkündür. Türküler bu insanların yaşadıklarını dile getirmede 
önemli rol oynarlar. Çünkü türküler aslında halkın sesidir. Halkın birlik, beraberlik 
ve sevgi duygularını ortaya çıkarırlar. Böylece türkülerin birleştirici gücü ortaya 
çıkar. 

Türkülerin yayıldığı alanlarda, toplumun ruh durumundan felsefi görüşle-
re dek çok yanlı bir özeti sayılabilir. Doğruluğu, yanlışlığı ya da günün değerleriyle 
çelişip çelişmediği bir yana birçok konuda önemli ipuçları verebilir türküler. Doğal 
bir afet, savaş, bir aşk öyküsü,”zamansız” bir ölüm gibi herhangi bir konuda söy-
lenen türküler en dolaysız ve açık yüreklilikle anlatır olayı. Bir sevda türküsünde 
en köklü “gelenek” eleştirisi görülebilir. Bazı başlık sorunu, bazı zengin-yoksul 
çelişkisi, bazı inanç farklılığı ya da akla gelebilecek birçok başka şeyi içerebilirler.3 

Türküler duygularımı etkili bir şekilde ortaya çıkarmamıza yardımcı olur-
lar. Bir bakıma duygularımızın aynasıdırlar. Çok geniş içerikleri vardır türkülerin, 
bazen karşımıza bir asker öyküsünde bazen de bir sel felaketinde çıkarlar. Ama ne 
olursa olsun tam da bizim hissettiğimiz acıyı veya sevinci anlatırlar. 

 SONUÇ:

 Çalışmamızda Türk ve Rus Halk şarkılarından kahramanlık konulu birer 
türküyü ele aldık. Ele aldığımız türkülerde gördük ki birbirinde farklı olan iki 
millet içinde geçerli olan bazı unsurlar vardır. Her iki milletinde büyük savaşlar 
vermesinden dolayı içlerinde büyük üzüntüler ve kederler yaşamışlardır. İşte 
tam da bu noktada türküleri ve şarkıların birçoğu insanların bu zor durumda 

3- Karadeniz Bekir, Kömür Gözlüm Türküleri, Özgür Yayınları, Ankara, s.29
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oldukları zamanlarında yazılmıştır. Özellikle toplumdaki insanları birleştirmek 
için, onların bir amaç uğruna hep beraber hareket etmeleri için yazılmışlardır. 
Türkülerde birleştirici güç işte tam da bu zamanda karşımıza çıkar.

 Türküler insanların yaşadıkları acıları ve sevinçleri dile getirmede önemli 
bir unsurdur. Fakat burada başka bir olgu vardır ki;  türkülerde şarkılarda dil 
bilmek çok önemli değildir. Daha doğrusu hangi dilde yazıldığı önemli değildir. 
Çünkü zaten türkünün evrensel bir dili vardır, o da ezgidir. Dünyanın neresinde 
olursak olalım türkülerin bizlere hissettirmek istediklerini anlarız. Onlar bizlere 
ezgiyle, söylendikleri coşkuyla anlamamız gerekenleri bildirirler. Çalışmamızda 
da incelediğimiz Rus Halk şarkısı bu şekilde bize Türkülerin birleştirici gücünü 
hissettirmiştir.

KAYNAKÇA:

KARADENİZ Bekir, Kömür Gözlüm Türküleri ¸ Özgür Yayınları, Ankara,1999.
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Türkülerimizde
İnce Saz Olarak Kemanın Kullanımı

Prof. Dr. Mustafa Hilmi BULUT1

Özet
Bu çalışmada, türkülerin ince saz adı ile bilinen çalgılarla seslendirilmesi 

konusu ele alınmıştır. Geçmişten günümüze kadar gelen ve gelenekselleşmiş olan 
bu seslendirme biçimi, farklı yörelerden seçilen örneklerin kemanda nasıl kullanıl-
dığına yönelik olarak hazırlanmıştır.

Araştırmanın problem durumunu, “kemanda kullanılan evrensel sağ ve 
sol el tekniklerinin, türkülerin seslendirilmesindeki kullanım sıklıkları ne kadardır”? 
sorusu oluşturmaktadır.

Usta çırak ilişkisiyle öğrenilen ve uygulanan ince sazla (Keman) türkü çal-
ma yönteminin çok eskilere dayandığı bilinmektedir. Bu yöntemin zaman içinde 
kendine özgü bir sitil oluşturduğu da bilinmektedir. İşte bu çalışmanın amaçların-
dan birisi de, bu farklı sitile bilimsel açıklık getirmeye yöneliktir.

Araştırmanın sonucunda, türküler çalınırken kemanda kullanılan evrensel 
sağ ve sol el tekniklerinin küçük değişikliklerle kullanıldığı ortaya çıkarılmıştır. Bil-
diri sunumunda, bu tekniklerin ne sıklıkta kullanıldığı canlı performanslarla açık-
lanacaktır.

Araştırma nicel bir araştırma olup, araştırmanın verileri canlı performans-
lardan ve internetten elde edilmiştir. Verilerin toplanmasında ve değerlendirilme-
sinde “gözlem2” (Özsoy, 1970) tekniğinden yararlanılmıştır.

1- Cumhuriyet Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Öğretim Üyesi, e mail: mhilmibulut@gmail.com 
2- Gözlem: Belli bir kimse, yer, olay, nesne, durum ve şarta ait bilgi toplamak için belirli hedeflere yöneltilmiş bir bakış ve 
dinleyiş. Bkz: Bilimsel Araştırma Yöntemi, s. 156, Karasar  Niyazi.
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Anahtar kelimeler: İnce saz, türkü, keman, keman çalma teknikleri

Giriş
Çeşitli kaynaklarda, türkü kelimesinin Türk’ e ait olan Türk – î sözcüğünden 

geldiği belirtilmektedir. Tarihi çok eskilere dayanan ve kökleri Türkler’ in anayurdu 
olan, Ulu Türkistan’dan günümüz Türkiye’sine kadar uzanan Türk Halk Müziği, 
farklı kültürlerden etkilenerek, farklı kültürleri etkileyerek ve bu sayede gittikçe ge-
lişen ve çeşitlenen bir yapı kazanarak günümüze kadar gelmiştir. Geleneksel mü-
ziklerin kendini her zaman bir iletişim aracı olarak gördüğü (Uçan, 1994) dikkate 
alındığında Türk Halk Müziğinin de, toplum üzerindeki iletişim kurma ve toplumu 
bilinçlendirme özelliğine sahip olduğu kolaylıkla anlaşılır. Türk Halk Müziğinin sa-
dece Anadolu ile sınırlı tutulmamasına vurgu yapan Turhan, onu, aynı zamanda 
Millete ait değerlerin bir yansıması olarak nitelemiştir (Turhan, 1992). 

Pek çok tanımıyla birlikte, türkülerin genellikle ölçülü, sözel yapısı olan 
halk ezgileri olduğu bilinir. Türk Halk Müziğinin en önemli biçimlerinden birisi 
olan ve aynı zamanda sözel yapısıyla da dikkati çeken Türkü Formu, yörelere göre 
farklılıklar gösterir. Sözler yörelerin şivelerine göre değişik telaffuz edilirken çalgı 
eşlikleri de yörelere göre değişir. Tarihsel süreç içinde Türk Halk Müziğinde kul-
lanılmış olan bellibaşlı yaylı çalgılar, üç telli Çegane, Eğri Keman, deri kaplı Hint 
cevizi ya da kabak gövdeli Gıcek, geyik derisi üzerine iki telli Iklığ, Azerbaycan halk 
çalgılarından olan Kemançe, Kubuz adıyla bilinen yaylı kopuz, Abdül Kadir Me-
ragi’nin “nay – i tanbur” adıyla andığı Naytanbur ve Orta Asya yaylı sazlarından 
Rebap 3 adlı çalgılardır. 

Günümüzde halk müziğinde kullanılan yaylı çalgılara bakıldığında, Kara-
deniz Bölgesinde kemençe 4, Ege ve Batı Akdeniz kıyılarında kabak kemane ve 
daha çok Azeri türkülerde kullanılan ve Azerbaycan menşeli bir çalgı olan Keman-
çe 5 gibi yaylı çalgılara rastlanır. İlk Atalarının Çin’den geldiği bilinen Keman ise, 
gelişimini Batıda tamamlamış olan uluslar arası bir yaylı çalgıdır. Osmanlı döne-
minde yurdumuza giren bu gelişmiş çalgının geleneksel müziklerimizde kullanıl-
maya başlanmasıyla birlikte müziğimizin özelliklerine uygun olarak başka hiçbir 
ülkede görülmeyen bir çalma stili oluşmuştur. Çoğunlukla geleneksel Türk Sanat 
Müziğinde kullanılan kemanın, yurdumuzda “İnce Saz” olarak bilinen cümbüş, 
ud, kanun, klasik kemençe gibi çalgılar arasında anıldığı bilinir. 

Araştırmanın bu bölümünde kemanda kullanılan sağ ve sol el teknikle-

3- Rebap: Evliya Çelebinin Hz. Muhammed (S.A.V)' in düğününde rebap çalındığı bilgisine dayanırsak bu yaylı çalgının VI. 
yy da Arabistan topraklarında kullanıldığını varsayabiliriz.Ayrıca, XVIII: yy da yaşamış olan musiki alimi kemani ve tanburi 
Hızır Ağa da‘Tevhim el-makamat fi tevlid en nagamat’ adlı musiki edvarında rebabı; X.yy ın musiki alimlerinden Farabi nin 
icad ettiğini öne sürmüştür. (nagamat=ezgiler, tevhim=kuruntuya düşme, tevlid=meydana getirme, doğurma)
4- 14. Yy’ın Eski Minyatürlerinden olan küçük cam koku şişesi üzerine resmedilmiş yaylı kemençenin günümüzde kul-
lanılanı. (Bkz. Selçuklu Topraklarında Müzik, Uslu Recep, 2010, Konya).
5- Teknesi ağaç, kabak kemane gibi göğsü deri ancak kabak kemaneden daha büyükçe bir çalgı.
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ri tanımlanmış olup, bu tanımlar doğrultusunda halk müziğinde kemanı kullan-
makta olan sanatçıların sağ ve sol el teknikleri ortaya çıkarılmıştır. Kemanda sol 
el için, grupetto (yazıldığı ses bağlı bir alt ve üst kümecikler arasında dolaşan 
ses kümecikleri ile çalma tekniği), Çarpma (ana sese bağlanan alt ya da üstteki 
küçük değerli ses ile çalma tekniği), mordan (çarpmanın benzeri olan ancak ana 
sese bağlı birden daha çok sesin kullanılmasıyla icra edilen teknik), tril (ana sesi 
çalmakta olan parmağın yanındaki parmağın komşu ses üzerindeki hızlı titreşimi 
ile yapılan çalma tekniği) glissando (parmağın telde kaydırılması ile yapılan çalma 
tekniği, inici ve çıkıcı olmak üzere iki türlü yapılabilir) ve vibrato (parmağın ana ses 
üzerinde salınmıyla yapılan çalma tekniği parmak, el ve kol vibratosu olmak üzere 
üç farklı türü vardır) gibi temel teknikler vardır (Büyükaksoy, 1997).

Kemanda sağ el için ise, legato (bir veya birkaç sesin bir yay sürüşüyle 
kesintisiz olarak çalındığı teknik), detache (bir birine bağlı olmadan ayrı ayrı yay 
sürüşleriyle çalma tekniği – basit detache, aksanlı detache,detache porte, detache 
lanse  ve portato gibi türleri vardır), fouette (aksanlı detache de denilen yayın üst 
kısmında çalınan ve yayı telden kaldırdıktan sonra ani bir vurma hareketiyle ya-
pılan yay tekniği),martele (sesler arasında duraklama yapılarak aksanlı yay sürme 
tekniği – basit martele ve geniş martele gibi türleri vardır), sıtakatto (kesik kesik 
yapılan yay sürtme tekniği – durdurarak ve yayı sıçratarak yapılan türleri vardır), 
kole (yayın tellerin üzerine kendi ağırlığı ile bırakılması ve tele düştüğü anda teli sı-
kıştırmasıyla gerçekleştirilen teknik), spiccato (yayın yüksekten tellere düşürülmesi 
ve sürekli sıçratılarak çalınması ile gerçekleşen teknik), sautille (yay çubuğunun 
tamamen kendi esnekliği ile yaylanmasının sağlandığı kısa ve hızlı yay tekniği) ve 
ricochet (yayın tel üzerinde aynı yönde sektirilmesi ile gerçekleşen yay tekniği) gibi 
temel tekniklerden bahsedilebilir (Büyükaksoy, 1997).

Gerek sağ el ve gerekse sol el için belirlenmiş olan bu temel teknikler dik-
kate alınarak, öncelikle, 1900’lü yılların başlangıcından günümüze kadar yaşatıl-
mış olan ince saz eşliğinde türkü söyleme geleneği, kaynak tarama yöntemiyle 
araştırılmıştır. Bu yapılırken bu alanda ün yapmış olan belli başlı sanatçılar ön 
planda tutularak Sivas ilinde bulunan Kültür Bakanlığı Türk Halk Müziği Korosu-
nun çalışmaları da değerlendirilmiştir. Yurdumuzda türkülerini ince saz eşliğinde 
(Keman eşliğinde) söyleyip kayda aldırmış olan Zaralı Halil SÖYLER, Erzincanlı Ha-
fız Şerif (Kaşların İnce Mince), Diyarbakırlı Celal GÜZELSES, Malatyalı Fahri, Urfalı 
Cemil CANKAT, ve Urfalı Mukim TAHİR gibi halk sanatçıları çalgı eşliklerinde “ke-
man” kullandırmış olan isimlerdir. Kemanda kullanılan evrensel sağ ve sol el tek-
niklerinin, türkülerin seslendirilmesindeki durumu araştırılırken, yukarıda isimleri 
geçen sanatçıların taş plak kayıtları dinlenmiş ve orada çalınan kemanlar dinlene-
rek hangi tekniklerin kullanıldığı analiz edilmiştir.
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Zaralı Halil’in ses kayıtları incelendiğinde ince sazlar arasında yer alan “ke-
man” ın çalınmasında kullanılan sağ ve sol el tekniklerinin sınırlı sayıda olduğu 
belirlenmiştir. Bu teknikler, sağ elde, detache ile legato sol elde ise grupetto, glis-
sando ve vibratodur. Hafız Şerif’e eşlik eden keman incelendiğinde kullanılan sağ 
ve sol el tekniklerinin yine aynıları olduğu gözlemlenmiştir. Çalışmada ele alınan 
diğer dört sanatçının konser kayıtlarında da çalınan kemanın bu iki temel teknik-
ten başka bir tekniği kullanmadıkları tespit edilmiştir.. 

Günümüzde aynı şekilde halk müziğinde kemanı kullanan isimlerden Kır-
şehirli Garip Hüseyin, sağ elde, Detache, legato, stacato ve spicato tekniklerini 
kullanmakta sol elde ise grupetto, glissando, el vibratosu ve düzensiz tril kullan-
maktadır. Kırşehirli Garip Hüseyin’in bir başka özelliği ise, sazda olduğu gibi bir 
tür aşıklık geleneğini adeta kemanla yürütüyor olmasıdır. Adıyamanlı Gavur Hacı 
kemanda detache tekniğini doğru ve aslına uygun olarak kullanıyor, sol elde ise 
inici glissando, el vibratosu ve triller kullanıyor. Sivaslı Ahmet Coşkun ise Barak 
açışında, sağ elde surdinli çalma denilen baskısız (basınçsız) yay tekniğini, detache 
tekniğini ve legatoyu, sol elde de, inici glissando, tril ve el vibratosu kullanıyor.

 SONUÇ VE ÖNERİLER:

 Kemanın evrensel düzeyde kullanımında hem sağ el için hem de sol el için 
çok sayıda tekniğin bulunduğu dikkate alınacak olursa, Türk Halk müziğine 
kemanla eşlik eden sanatçılarımızın sınırlı sayıda tekniği kullanarak icralarını 
gerçekleştirdikleri anlaşılmıştır. Sonuç olarak, araştırmada gerek canlı perfor-
manslardan, gerekse ses kayıt cihazlarından dinlenerek tespit edilen yay tek-
nikleri kemanda en temel yay teknikleri olarak bilinen detache ve legato tek-
nikleridir. Sol elde ise yine temel teknikler olan tril, glissando ve el vibratosunu 
kullanıldığı görülmüştür. Ancak kullanılan bu tekniklerin neredeyse tamamı 
farklı biçimde kullanılmıştır. Bu farklılıklardan en dikkat çekici olanı vibrato 
yapılırken aynı anda glissando nun da yapılıyor olmasıdır.

 Sınırlı sayıda teknikle de çalınsa geleneksel halk müziğimizde kemanı kul-
lanan sanatçıların, müziğin özelliğini dikkate alarak bu teknikleri kendilerine 
göre uyarladıkları anlaşılmaktadır. Yapılan bu değişikliklerin bir zenginlik oldu-
ğu dikkate alınarak, belki de ileride yeni yeni yay kullanım biçimlerinin ortaya 
çıkarılabileceği düşünülmelidir. 

 İnce saz olarak kemanın Türk Halk Müzğindeki kullanımıyla ilgili olarak 
bazı çalışmalar önerilebilir. Örneğin, türkülerimizin yörelere göre farklılıklar 
göstermesi dikkate alınarak hangi türküde hangi yay tekniğinin kullanılması-
nın daha doğru olabileceği değerlendirilebilir. Bu tür çalışmalar teşvik edilme-
li, kemancı aşıkların ve ozanların yetişmesine katkıda bulunulmalıdır. Ancak, 
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kemanın halk müziğimizdeki kullanımı desteklenmekle birlikte, hiç kuşkusuz 
Geleneksel Türk Halk Müziğimizin otantik icra biçiminin de korunması ve yaşa-
tılması gerekmektedir.
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Türkülerimizin Müzik Eğitimindeki Yeri
Ses Uyumu ve Çok Sesli Müziğe Bakış

Mustafa BİRİNCİ1

Giriş
Duygu yoğunluğumuzun aktarımında; türkülerimizin önemli yeri vardır. 

Bu duygu, estetik gelişimin yörüngesinde bir sestir, sızıdır, ağıttır, hüzündür. Ba-
zen sevince, kimi zamanda sevi tohumlarının kanat açtığı esin rüzgârlarının heye-
canlarıdır. Türkülerimiz sesimiz, özümüz, duygu dünyamızın kendisidir.

Kavramsal Bütünlüğü İçinde Türkülerimize Bakış
Halk müziğimizin temel yapısında türküler, oyun havalarının önemli yeri 

vardır. Türkülerimiz genel olarak bir halk enstrümanı eşliğinde icra edilir. Türkü-
lerimizin bir bölümü Bozlak, Maya gibi ölçüsüz olarak doğaçlama biçiminde icra 
edilirler. Ayrıca ölçülü türkülerimiz oyun havalarımız kırık havalar olarak bilinirler.

Halk ezgilerimiz, doğal, yöresel, sosyal yapımın esintilerini kendi bünyesi 
içerisinde dokuyarak halk türküleri bütünlüğünün çeşitli renkleri ile ritim açısın-
dan oldukça zengindir, doğal açıdan da oldukça renklidirler.

Halk türkülerimiz yöresellik çizgisinde Karadeniz, Ege, Rumeli ezgilerinin 
yanı sıra orta Anadolu’da da uzun havaların esintili nağmeleriyle biçimlenirken, 
Rumeli türkülerinin de farklı bir duyuş özelliğinin oluşu hissedilir. 

Halk türkülerimizi; zaman döngüsü içerisinde halk şairleri, türkü yakıcıları 
sözel ve ezgisel söylem birlikteliği ile aktarmışlar, yılların süzgecinden geçerek halk 
ezgilerini günümüze taşımışlardır.

1- Araştırmacı Yazar
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Dil ve ağız özelliklerinin yansıması ile birlikte biçimlenmişlerdir. Bir rüzgâr 
esintisi gibi yöreselliklerini gidebildikleri kadar estirerek günümüze taşımışlardır. 
Sözleri ve ezgileri ile birlikte ANONİM bir yapıda karşımıza çıkmışlardır. Bunların 
söz ve ezgilerinin ilklerini dokuyanlar bilinirliklerini kaybederek günümüzde söz 
edilen tanımlamada da ad olmuşlardır.

Anonim halk türküleri gibi. 

Halk Türkülerimizde Ses - Söz Uyumu
Halk türkülerinin ses-söz uyumu düşünüsü içerisinde dil'in yapısında bu-

lunan öğeler o dilin müziğini var ederler. Bir dilin tüm özelliklerinden söz eden 
bilgide prozodidir. Prozodi; Ses ve sözün uygunluğudur. Bu açıdan bakıldığında; 
Türkçe sözcüklerin türkülerde biçimlenmesi kelime yapısının söylem biçimindeki 
vurgulaması önemli ayrıntıdır. Bu nedenle vurgulamanın kullanışını sözcüğün son 
hecesinde görmekteyiz. Kimi kelimelerde vurgu başta, kimilerinde de ortasında-
dır.

Türkçe sözcüklere prozodi açısından baktığımızda vurgulamalar 4 şekilde 
görülür. Bunlar:

* Vurgusu sonda olan sözcükler
* Vurgusu başta olan sözcükler
* Vurgusu arada olan sözcükler.
* Vurgu almayanlardır.

Halk türkülerimizi prozodi düşünüsü içinde değerlendirdiğimizde tüm 
türkülerimizin sözlerinin prozodiye uygun olduğu genelde söylenemez. Türküle-
rimizin yakıcıları, ninniciler, halk şairleri, aşıklar, destancılar prozodi kaygısı taşı-
mamışlardır.

Türkülerimizde ses-söz uyumu düzgün olanlarının yanı sıra sözlerin mü-
ziğe uygun olmayanları da vardır. Prozodi açısından çok başarılı türkülerimizin 
olduğunu söyleyebiliriz. Prozodi konusu sanatsal açıdan da başlı başına bir ça-
lışma konusu olduğundan genel olarak konuya değinmemizin özünde belirtmek 
istediğimiz anlatım, söz ve ses uyumu çizgisinde bir dokunuş söylemidir.

Türkülerimizin Müzik Eğitimindeki Yeri Ve Çok Seslilik Çizgisi
Halk türkülerimiz halkımızın estetik zevki, yaşam biçimi, tarihi, iç dünyası, 

doğuştan dünyayı terk edeceği ana kadar tüm yaşayışını kapsayan söz, melodi 
birlikteliğidir. Asırlarca yaşamışlığın özündeki acı, sevinç, aşk ve tüm kutsal değer-
lerle donanımlı edebi ürünlerdir.
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Milli kültürün izlerini taşıyan türkülerimizin müzik eğitiminde önemli yeri 
olmuştur. On bini aşkın derlenen halk ezgilerimiz ilköğretim, orta öğretim aşama-
larında tek sesli ve çok sesli olarak okullarımızın müzik eğitim programlarında ve 
müzik ders kitaplarında yer almıştır.

Milli Eğitim Bakanlığı Yayınlar ve Basılı Eğitim Malzemeleri Genel Müdür-
lüğünce 1971 -1972 ders yılından itibaren ortaokulların 1.2.3. sınıflarına esas ola-
rak ders kitabı olarak kabul edilen TÜRKÜ VE ŞARKILARLA YENİ MÜZİK EĞİTİMİ 
(ZİYA AYDINTAN SAİP EGÜZ ) tarafından yazılan ders kitabı çalışmamızın konusu-
dur. Çalışma yaptığımız bu kitaptaki halk türkülerini saptamak için sayfaları çevir-
diğimizde dördüncü sayfada "Kayıkçı" tekerlemesi,13. sayfada " süt içtim" türküsü 
yer almaktadır. Kitabın sayfalarını çevirdikçe:

I. SINIF
17. sayfa, ALMENDİLİ, TÜRKÜ
19. sayfa, SARAYYOLU, TÜRKÜ
22. sayfa, SAZ, TÜRKÜ

II. SINIF
34. sayfa, AL MENDİLİ, TÜRKÜ
35. sayfa, ZİLLER, TÜRKÜ
36. sayfa, SARI MENDİL, TÜRKÜ
38. sayfa, ARPA BUĞDAY, TÜRKÜ
39. sayfa, ANKARA TÜRKÜSÜ, TÜRKÜ
44. sayfa, ÇANAKKALE, TÜRKÜ
47. sayfa, DAĞLARDAN İNİREM, TÜRKÜ
47. sayfa, ÜÇ ELMA, TÜRKÜ
54. sayfa, HABUDİYAR, TÜRKÜ

III. SINIF
73. sayfa, RUMELİ'NİN DAĞLARI, TÜRKÜ
75. sayfa, HOŞ BİLEZİK, TÜRKÜ
78. sayfa, SUNALAR, TÜRKÜ
81. sayfa, ÖRDEK SUYA DALDA GEL, TÜRKÜ
83. sayfa, VAN TÜRKÜSÜ, TÜRKÜ
88. sayfa, PINAR, TÜRKÜ
93. sayfa, DALDALAN, TÜRKÜ
94. sayfa, KARADENİZ TÜRKÜSÜ, TÜRKÜ
95. sayfa, SARI ZEYBEK, TÜRKÜ
113. sayfa, MADIMAK, TÜRKÜ
114. sayfa, AYDOĞAR, TÜRKÜ
116. sayfa, AKŞAM OLUR, TÜRKÜ
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118. sayfa, KAYSERİ TÜRKÜSÜ, TÜRKÜ
119. sayfa, MOR KOYUN, TÜRKÜ
120. sayfa, KIBRIS TÜRKÜSÜ, TÜRKÜ
122. sayfa, KEKLİK, TÜRKÜ
124. sayfa, KARAGÖZ, TÜRKÜ
126. sayfa, HALAY, TÜRKÜ
127. sayfa, GİDERİM BENDE, TÜRKÜ
128. sayfa, SİLLE, TÜRKÜ
138. sayfa, YENİCE YOLLARI, TÜRKÜ
140. sayfa, TREN GELİR, TÜRKÜ

İsa COŞKUNER'in Öğretmen Okullarında Müzik adlı ders kitabını inceledi-
ğimizde çok sesli halk türküleri şöyle sıralanmaktadır:

"Kırat" İki sesli türkü- Necil Kazım AKSES, sayfa 56
"Tamzara" İki sesli halk melodisi Muzaffer SARISÖZEN, sayfa 57
"Havuz başının gülleri" dört sesli türkü A. Adnan SAYGUN, sayfa 70.
"Ak koyun" dört sesli türkü A. Adnan SAYGUN, sayfa 88.

Türkülerimiz müzik eğitiminde vokal çizgide solo, koro çalışmalarında tek 
ve çok sesli olarak icra edilmişlerdir. Koral anlamda da eşlikli korolar ile Akapella 
korolarda da seslendirilmişlerdir.

Polifonik Çizgide Koral Çalışmalar
Müzik insanın doğasında biçimlenir. Ömür boyu ilk duyuşla gelişerek şe-

killenir, evrimini tamamlar. İnsan sesinin ilk aşaması olan (0) yaşta başlayan ilk 
seslenişin erginleşme sürecine kadar yılların aynı seyirdeki renginin adıdır.

Çocuk sesleri 0-13 yaş arası ses çizgisinde kız ve erkek çocukların sesine 
çocuk sesi denilir.

Yıllar sonrası çocuklarda doğanın kuralı doğrultusunda fiziki gelişim gös-
terir kendini. Alabildiğince erginleşir çocuklar. Seslerde başlar; değişimler, kalınlaş-
malar artık erginleşmiş insan sesleri çıkar karşımıza. Onlarda ayrılır renk renk güzel 
bir duyarlılığın karşısındadırlar.Sesler ve renklerde değişim başlar. Bu aşamanın 
sonrasında erginleşmiş insan sesleri oluşmuş durumdadır. İnsan sesiyle yapılan 
müziğe "vokal müzik" denilir. Müzik iki araç ile yapılır; birincisi anlatım içerisinde 
belirleyeceğimiz vokal müzikten başka müzik aletleri ile yapılan " Çalgı müziği " ya 
da  "enstrümantal" müziktir. Müziğin vokal olarak icrasında insan seslerinin kendi-
ne özgü özellik taşıyan ses renkleri bulunmaktadır. Bu seslerin karakterlerine ba-
kıldığında lirik olan sesler ve dramatik olanları vardır. Özellikle lirik sesler dramatik 
olanlara karşın açık renkte olup tizlere daha kolaylıkla çıkma özelliğine sahip olan 
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seslerdir. Erginleşmiş insan sesleri kadın ve erkek sesleri olarak kümeleşirken her 
kümede ince, orta ve kalın olmak üzere kısımlara ayrıldığı görülür. Kadın sesleri 
soprano (ince), Mezzosoprano (orta).Alto (kalın )şeklindedir.

Ancak çok incelere çıkabilen bir soprano vardır ki buna (KOLORATUR SOP-
RANO) adı verilir. Erkek seslerini de sıralayacak olursak tenor (ince) .bariton (or-
ta),bas (kalın) şeklindedir.

İnsan sesleri ile yapılan müzik için bu tür ayrıntıya girmemiz anlatımımız 
içinde aktaracağımız icra şekillerinde yer alacağı için değineceklerimizin esasında 
önemli unsurlar olduğu içindir. Değineceğimiz koro çeşitlerinden olan çok sesli 
korolar için bu ses renklerinin önemi anlamlaşır. Topluluk olarak icra biçiminin 
genel adının koro olduğu bilinir. Korolar kadın sesleri, erkek sesleri karma korolar, 
çocuk koroları şeklindedir.

Çok sesli korolarda kadın ve erkek seslerinin birlikteli esastır. Bu nedenle 
bestecilerimiz halk müziğimizden birçok eseri çok sesli hale getirmişlerdir. Çok 
sesli çalışmalarda Ulvi Cemal ERKİN, Ahmet Adnan SAYGUN, Necil Kazım AKSES'in 
eserlerinden başka Saip EGÜZ, Ziya AYDINTAN ilk aklımıza gelen ünlü isimlerdir.

Kısaca çok sesli koroya değindikten sonra anlatımımız içinde önemli ayrın-
tı olacak olan çocuk korolarından bahsetmek istemekteyim.

Çocuk korolarının ayrı bir yeri vardır. Çocuk koroları için çok şey söylene-
bilir. Çocuk birlikteliğinin olduğu her ortamda çocuk korosu oluşturmak olasıdır. 
Özellikle okullarımızda ilköğretim aşamasında her sınıf bir koro olarak düşünüle-
bilir. Sınıfta müzik derslerinin yapılışı bir bakıma korasal etkinliktir ancak çocukla-
ra sunulan türküler, şarkılar çocukların ses alanları içerisinde olmalıdır.

Birlikte şarkı söylemenin kuralları eğitsel doku içerisinde düşünülmeli ço-
cukların bulunduğu sınıf ve yaşlarına göre söyletilecek parçaların ses aralıklarına 
özgü seçki önemlidir.

Koro çalışmalarında çocukların sesini kulağını eğiterek nota ile zevk alarak 
şarkı söyleme yeteneğini kazandırmak amaç olmalıdır. Çocuk sesi özenle kulla-
nılmayı gerektiren bir enstrüman gibi kullanılmalı ve korunmalıdır. Genel olarak 
çocuk koroları eşlikli korolardır çoğu kez bu korolara piyano ile eşlik edilir ayrıca 
koro çalışmalarında polifonik müziğe hazırlık amacı göz önünde bulundurularak 
kanonlara yer verilmelidir. Çocuk korolarında çok sesliliğe ileri yıllarda erginleşmiş 
insan sesleri ile yapılacak koro düşünüsü için kanon çalışmaları önemlidir. Bazı 
durumlarda çocuk ses alanının dışında olan parçalar mutlak transpoze edilmelidir.
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 SON SÖZ:

 Halk müziğimizin engin zenginliği ve kendine özgü dokusunun en ince 
ayrıntısından bir nokta derinliğinde söz ettik. Müzik yüceliğinin, deryasından 
bir damla bile değil bugün değindiğimiz. Her kalem daha belirgin çizgilerini 
çizecektir. Sanatsal dokunun müzikal duyarlılığı içinde ruhsal zenginliğimizin 
bir göstergesidir halk ezgilerimiz. 

 Müzikal yapının her aşamasında her söylemin, her motifin seslerle bü-
tünleşmesi ezgisel örgülemenin özüdür, bütünlüğüdür. Bu anlamda dünden 
bugüne müziğe gönül veren, katkı sağlayan ve üreten sanatçıları, bestecileri, 
söz yazarlarını (güftekârları) saygıyla anarak; sözü ünlülerin müzik adına söyle-
dikleriyle bağlayalım. 

 Saygılarımla.

 L. V. Beethoven: Müzik ilahi sanattır.
 EMİLZEİG: Müzik duygularımızın en açık dilidir.
 GOETHE: Müzik doğruca ruha hitap eder, ruh da kendisini ancak müzik 
vasıtasıyla en iyi ifade edebilir.
 LUTHER: Müzik sanatını bilen kimse asil ruhlu insandır. O her şeyi iyi yap-
maya muktedirdir.
 EFLATUN: Müziği gençliğinde öğrenen filozofiyi daha iyi anlar.
 SCHAKESPEARE: Müzik gökle yer arasındaki her varlığı hiç kimsenin ta-
hayyül bile edemeyeceği bir kuvvetle sarsar.

KAYNAKÇA:

1. Mustafa BİRİNCİ’nin yayınlanmamış müzik konulu çalışmaları.
2. Türkü ve Şarkılarla Yeni Müzik Eğitimi: Orta okul 1-2-3 Saip EGÜZ, Ziya AY-
DINTAN, Helvacıoğlu yayınevi, İstanbul 1972
3. Veysel ARSEVEN (Vasili ÖKÜZCÜ 1919 – 1977) Biyografisi. Makaleleri Müzik 
Eserleri. TÜRKSOY, Ankara 2004
4. Müzik Eğitimi Kılavuzu, Bedri AKALIN 1945- Milli Eğitim Basımevi
5. Öğretmen Okullarında Müzik, İsa COŞKUNER
6. Orta Okullar için Müzik: Selçuk YILDIRIM, Besim AKKUŞ, Çinuçen TANRIKO-
RUR, Eskişehir 1993
7. Okullarda Müzik (Mekteplerde Musiki) (62inci binden 72inci bine) 15. baskı, 
M. Hulusi ÖKTEM, 1942- 1943 İstanbul Remzi Kitapevi.
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Türkülerin İnsan Hayatındaki Yeri ve İşlevleri

Hayrettin İVGİN1

Türküler günceldir ve doğrudan insan hayatının içindedir. Türküler; çok 
zengin tarihî, sosyolojik, psikolojik, kozmolojik, politik, dinî veriler taşımaktadır. 
İnsan hayatının her alanında vardır. Bu sebeble her alan için türkü yakılabilmek-
tedir. Aşk, ayrılık, ölüm, hasret gibi her konuyu içermekte; ekonomik hayattan 
tutun da bütün toplumsal konuları da yansıtmaktadır. Doğal olarak buna, mizahî 
karakter taşıdığını da ekleyebiliriz. Sözün burasında şunu söyleyebiliriz ki, türküle-
ri; yalnızca duygusal bir temele dayandırmadan, realist bir anlayış içinde “kendini 
ifade biçimi” olarak da değerlendirebiliriz. 

Müziksiz insan hayatı olur mu? Olmayacağını dünyanın bütün sosyolog-
ları ifade etmektedir. Türklerde müzik, türküdür. Türk halkı ile türkü ilişkisi; do-
ğumdan sonra doğrudan bir ilişki biçimine dönüşür. Bu türkü olgusu, gittikçe 
zenginleşerek, güçlenerek, gelişerek insan hayatının boyunca var olur.

Sözün burasında, bir soru ile şu tespiti yapmak istiyorum: Türkü nedir? 
Bunun cevabını tam olarak vermek zordur. Ama; Türkçe söylenmiş ezgi ve şiir 
anlamına gelen bu kelimenin Türk’e ait olduğunu ve Türklere has bir ezgi oldu-
ğunu, Türkle ilgili anlamına geldiğini söyleyebiliriz. Bundan hareketle; birey olarak 
bir Türk insanı; bebeklik döneminde ninnilerle; erken çocukluk döneminde çocuk 
oyunları, sayışmacalar, tekerlemeler, müzikli veya müziksiz masal anlatılarıyla; 
gençlik döneminde sahne türküleri, eğlenceler, konserler vb. etkinlikleriyle içiçe-
dir. 

Türkü dinlemek, türkü ezgileriyle kalkıp oynamak, türkü mırıldanmak, tür-

1- Halk Bilimi Araştırmacısı-Yazar
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kü ile birlikte el şakırdatmak, el şaklatmak, bir türkü ahengiyle birlikte herhangi 
bir eşyayı veya metal parçalarını tıngırdatmak (tempo tutmak), türkünün sözle-
rini söylemek, türkü ile birlikte saz çalmak, türkü ortaya çıkarmak, bazı türküleri 
beğenmek veya beğenmemek, bazı türküleri eleştirmek hatta yermek, türkülere 
hayranlık duymak, türküleri gereğinde defalarca dinlemek, türkülerin kayıtlarını 
(band, plak, kaset, CD vb.) arayıp bulmak, bunları evimizde ve arşivimizde sak-
lamak, türküleri başkalarına tavsiye etmek gibi onlarca sosyal davranışlar içinde 
bulunuyoruz. Bu sosyal davranışlar; gayet insanî tepkiler olup hayatımız boyunca 
bizleri çevrelemektedir. İşte türküler bu sebeble önemlidir ve hayatımızın her ala-
nında bulunmaktadır. 

Bu sosyal davranışların yanı sıra; türkü ile, türkü çevresi ile daha bilinçli ve 
etkili bir iletişim içinde de bulunuruz. Meselâ; türkü ile uyuruz, türkü ile dinleniriz, 
türkü ile eğleniriz, türkü ile hüzünlenir veya neşeleniriz, türkü ile öğreniriz, türkü 
ile huzurlu çalışma ortamı buluruz. 

Bazı insanların geçimi doğrudan türkülerdir. Bunların sayısı azımsanmaya-
cak kadar çoktur. Bu anlattıklarımızın yanında insanlar; aklımıza gelmeyen daha 
kapsamlı davranış örüntüleri içinde olabilirler, hattâ içindedirler. 

Türküler, Türkçeyi en az iki bin yıldır günümüze taşıyan en önemli kaynak-
lardır. Hattâ şunu da söylersem abartmamış olurum: Türküler günümüz Türkçesi-
nin yaşamasına, gelişmesine de büyük katkılar sağlamaktadır. Halk edebiyatımı-
zın zenginleşmesine de olumlu etkileri olmaktadır. Çünkü türküler halkın kültürel 
zenginliklerini yansıtır. Çünkü türkülerde; gurbetin acılarını buluruz, halkın olum-
lu-olumsuz tüm duygularına rastlarız. Türkler, Türk halkını anlatır. Halka ait ne 
varsa, türkü sözlerinde mevcuttur. 

Türkülere antik bir unsur ile bakmamalıyız. Eğer türküyü öyle görürsek, bir 
folklorik bilgi olarak ele alırsak yanılırız. Evet; türküler, Türk halk edebiyatının bir 
türüdür. Evet; türküler, bir müzik formudur. Ama şunu unutmayalım türkülerde 
söz ve müzik bir aradadır. Türküleri; biçim, tür, ölçü, kafiye ve yapı olarak ince-
lemek halk edebiyatçılarının işi ve hakkıdır. Ancak türküleri; ağız, makam, yöre, 
tavır, form vb. müzik teknikleri açısından incelemek de bir o kadar müzikçilerin işi 
ve hakkıdır. Bunlar yeteri kadar yapılıyor mu? Bu soruya çok olumlu cevap vermek 
oldukça zordur. 

Türkülerde bizim ihmalimiz ve gözardı ettiğimiz bir önemli husus da şu-
dur: Türkülerin sosyolojik yönü şimdiye kadar hiç incelenmemiştir. Sosyoloji nos-
yonuna sahip olanlar; türküleri kendi inceleme alanı içinde görmemişlerdir. 

Bu sebebledir ki ben türkülerin toplumsal işlevlerinin neler olabileceğini 
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sıralamak istiyorum. Bir sosyolog olmadığım için bu sıralamalarım halkbilimci gö-
züyle ve anlayışıyla yapılan tespitlerdir. 

a. Bireysel İşlevler: Türküler birey olarak bir insanın üzerinde; dengeli, sağ-
lıklı etkiler bırakır. Bireysel olarak duygularında hassasiyet yaratır ve mutluluk gibi 
olumlu ruh hali ortaya koyar. 

b. Toplumsal İşlevler: Türküler bireyle-birey, bireyle-toplum, toplumla di-
ğer toplumlar arasında şunları sağlar: Tanışma, anlaşma, kaynaşma, dayanışma, 
paylaşma, yakınlaşma, işbirliği, birleşme, bütünleşme vb. sağlanmasında önemli 
rolü bulunmaktadır. 

Kültürel İşlevler: Türküler, toplumun kültürünü artırıcı, nesilden nesile kül-
türel özellikleri taşıyıcı, kültürler arasındaki ilişkileri zenginleştirici işlevi bulunmak-
tadır. 

c. Ekonomik İşlevler: Türküler salt sanatsal kaygılarla veya insanların kendi 
egosunu tatmin amacıyla ortaya konmasına rağmen; toplumlarda ekonomik bir 
ağırlığı ve yeri bulunmaktadır. Toplumun sanatçılardan ve türkülerden beklentisi, 
buna göre oluşturulan türkü sunumları, üretim, üretilenenlerin dağıtımı, tüketici 
olarak niteleyebileceğimiz dinleyici ve ürünleri alıcılar, bir ekonomik alan oluştur-
maktadır. Türkü yapmak, bir sanat olmakla birlikte bir meslek-iş haline dönüş-
mektedir. Bunları olumsuz anlamda söylemiyorum, bu doğal bir sonuçtur. Burada 
sanatçıya düşen görev şudur: Türkülerde sanatsal öz korunmalıdır.

ç. Eğitimsel İşlevler: Yukarda ifade ettiğim gibi türkülerin bireysel, toplum-
sal, kültürel ve ekonomik işlevleri olduğuna göre; bunları düzenli, sağlıklı, etkili, 
verimli ve yararlı hale getirmenin eğitimle sağlanacağını kimse inkâr edemez. İşte 
bence en önemli işlevlerinden biri, türkülerin eğitimsel işlevleridir. Bu nedenledir 
ki okullarımızda müzik dersleri okutulur. Halk eğitim merkezlerinin kurslar açması-
nın nedeni budur. Bakanlıkların, illerin, belediyelerin, derneklerin vb. korolar kur-
ması, sanatçı adayları yetiştirmeleri bundandır. Konservatuarların kurulmasının en 
büyük nedeni öğrenme-öğretme düzenini sağlamadaki önemidir. 

Sonuç olarak; müzik bir eğitim aracı ve eğitim alanıdır. Türk müzik dünya-
sında türkünün ve halk müziğinin yeri ve önemi büyüktür.

KAYNAKÇA:

Dr. Atınç EMNALAR, Tüm Yönleriyle Türk Halk Müziği ve Nazariyatı, Ege Üni-
versitesi Basımevi, İzmir 1998
Şenel ÖNALDI, Türk Halk Musikisi Ansiklopedisi, İstanbul 1997
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Nail TAN, Folklor (Halk Bilimi) Genel Bilgiler, Dilek Matbaası, İstanbul 1995
Yalçın TURA, Türk Musikisinin Meseleleri, Pan Yayıncılık, İstanbul 1988 
Ali UÇAN, Müzik Eğitimi, Kurtuluş Matbaacılık, Ankara 1994
Mehmet ÖZBEK, Folklor ve Türkülerimiz, Ötüken Yayınevi, İstanbul 1975
Dr. Ali YAKICI, Halk Şiirinde Türkü/Tanım-Tasnif-İnceleme-Metin, Akçağ Yayın-
ları, Ankara 2007
Salih TURHAN, Türk Halk Musikisinde Çeşitli Görüşler, Kültür Bakanlığı Yayın-
ları, Ankara 1992    
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Türkülerin Sosyolojik Anlam ve Önemi

Yrd. Doç. Dr. Berat DEMİRCİ1

İbn-i Haldun’un sosyolojiye (ilm-ü ümran, ilm-ü tedbir-ü menzil) biçtiği 
görev anlamaktır. Ondan tam dört asır sonra Comte bu bilime ad koymuştur. 
Ancak sosyolojiye biçilen öncelikli görev “anlamak” değil, “ideal tarih ve ideal top-
lum” oluşturma rehberliğidir. Endüstri devrimi sonrasında oluşan “Batı merkezli 
sosyoloji”ye, diğer toplumlar özne olarak değil, figüratif nesneler olarak eklenmiş-
lerdir. Doğuşu itibariyle Türkiye’de sosyoloji: Batılı şemalar içine kendi toplumunu 
yerleştirmeye çalışan bir disiplin, daha insaflısı uymayan yerlerinden uyan yerlerini 
-ya da tersi- ekleme çıkarmalarla şişmanlayan ama dikey sıçrama yapamayan bir 
disiplin görünümünü henüz aşabilmiş değildir. Sosyolojistlerimiz ekseriyetle İslam 
dini aleyhine bir şey söyleyecekleri zaman Max Weber’in görüşlerini, kapitalizmi 
eleştirecekleri zaman ise Marks’ın görüşlerini tercih ederler. Bu tarz sosyoloji, tüm 
dünyada ve yurtta özellikle resmî eğitim kurumlarında lojistik destek görmektedir; 
hedefi toplumun nasılı değil, nasıl olması gerektiğidir. Bugün bile sağ ya da sol 
cenah sosyal teknisyenler neden “kapitalizmi başaramadık” sorusunu hararetle 
tartışabilmektedirler. Bu esnada ise dünyanın en büyük kapitalist toplumu pey-
dahlanmıştır: Çin. Böylesine saplanmış ve saplantılı alışkanlıklar bir kenara bırakıl-
madan, sosyoloji üzerine konuşulanların ayağını yere bastırmak, bakışları hayata 
ve topluma çevirmek zordur.

Tarih şeması üzerinden yürümeyen bir sosyoloji akışı da elbette vardır. Her 
toplumun kendine özgü bir temel dünya görüşü olduğundan ve bütün toplumlar-
da var olan tortulardan hareket eder. Bilim; sayısız toplum içerisinden ancak böyle 
bir sadeleştirme yani teori ile çıkmaya çalışır. Burada dikkat edilmesi gereken yön-

1- C.Ü. Sosyoloji Bölümü
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temin söz söyleyebilmemiz için açtığı imkândır. Sinematografik bir dille baştan 
sona insanlığın rasyonel bir tasvirini oluşturan sosyolojik ideolojiler sıkı eleştirilere 
tabi tutulmuştur; ama rasyonalizmi tekrar tekrar konsolide edilmiş, (pekiştirerek) 
insanlığın karşısına bir epistemik iktidar gücü olarak dikilmiştir. Bugün toplumlar 
da sosyoloji de çoğu kere çaresizdir; çünkü “olmuş bitmişlik” üzerine inşa edilmiş 
kamuoyu öğreti ve yoklamalarıyla toplumları aynı hizaya sokmak isteyen total ve 
baskın bir eğilim vardır. 

Başka pek çok şey gibi sosyolojinin nerede doğduğu önemli değildir. Sa-
dece bilim, siyaset ve sanat adamlarının neyi alıp almayacaklarını “içten bildiren” 
bir irfan ve kişilikli duruşa ihtiyaç vardır. Yerlilik alınan teknoloji ya da bilginin 
kökeninde de değil; öznenin kültürel aidiyet ve kişiliğini ne kadar “Eylemin/cüm-
lenin başına getirdiği” ile ölçülebilir. Sosyoloji’yi üreten bilim adamlarından ve 
üreten ülkelerden öncelikle alınması gereken şey bilgi değil, metottur. Çoğu kere 
epistemik iktidarın dışında tutulmalarına rağmen; Günümüzde sosyolojiye: Ma-
halli-milli-evrensel arasında sağlam bir yorumlama; geçmiş-bugün-gelecek arasın-
da da köprü kuracak teorik faaliyet alanı olarak bakan ciddi ve takdire değer bir 
entelektüel hareket vardır ve umut vermektedir.

Kendi içinde çeşitlilik ve zengin bir entelektüel birikim arz etmesine rağ-
men, “Maddi bilimler açıklar; beşerî bilimler anlar.” yaklaşımı çerçevesinde gelişen 
yorumcu sosyoloji bu sempozyumda konumuz olan “Türküleri nasıl anlayacağı-
mıza dair” de nasıl yaklaşılması gerektiği konusunda da yol gösterebilir. İnsan; 
isimlendiren, yorumlayan ve değiştiren bir varlıktır: Anlamlandırır. Bilim adına ve-
cizeleştirilmiş tüm ön yargıları altüst edecek sözler söylenmiştir; ama bu çalışma-
lar henüz gerekli entelektüel bir zemin bulabilmiş değildir. Dünyanın gidişi herşeyi 
rasyonelleştirmekte ve bürokratikleşmektedir. Ama akıntıya karşı yüzmek, insanı 
zinde tutar, hayata anlam katabilir. Sosyolojinin, şimdi esas zamanıdır düşünce-
sindeyim. Türkiye’de de henüz kıvamını bulamamış, bölük pörçük ama umut veri-
ci ve son derece anlamlı çırpınışlar içerisindedir.

Şimdi azıcık da ben çırpınayım! Çok kitap yazan bir sosyolog dostuma, 
“Bu kadar kitabı nasıl yazıyorsun?” diye sorduğumda, “Sadece markete gidiyo-
rum ve geriye odama dönüyorum ve yazıyorum!” cevabını almıştım. Topluma 
selam bile vermeden sosyoloji yapmak, elementleri tanımadan kimya, sayıları bil-
meden matematik yapmak gibi birşeydir. Ondan daha da vahimdir, çünkü toplum 
daima değişen ve hareket eden bir canlılığa sahiptir. Bu tür bilim anlayışı, bir 
toplum yaratmaya çalışırken nesnesiz kalmış, vecizelerle dondurulduğu için de 
öznesiz kalmıştır. Türkiye ne büyük teorilere sığmıştır, ne de Türk Toplumu’nu 
oluşturan anlamlar dünyasından işaretler taşıyan özgün teorilere kavuşabilmiştir. 
Bana sorarsanız: Büyük laflar bir tarafa, içinde yaşadığı toplumun türküsünden 
zevk almak yetmez; ses ve anlam dünyasına vukufiyet kazanmak için çabalama-
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yandan sosyolog şöyle dursun, türkücü bile olamaz. Çünkü bir toplumun oluşma-
sının esasını teşkil eden ahlakî omurga, irfana dönüşmüş düşünce ve estetik ayırıcı 
çizgiler, türkülerde ve diğer anonim yahut sözlü kültüre dayanan ürünlerde en saf 
halleriyle vardırlar.

Sosyal olanı belirleyen tek ölçüt, iki kişi arasında gerçekleşen ve o toplu-
mun üyelerinin anlayabildiği eylemlerdir. Bu eylemler, dille anlamlandırılır, yaşar 
ve taşınır. Toplum; İnsan eylemlerinin zamanda iz bırakanlarının, dil eşliğinde bir 
karar noktasına varmasıyla oluşan bir anlam varlığıdır. Rasyonel kurumlar, irras-
yonel tercihlerimizin ve hayat hakkımızın zarar görmemesi için, insanoğlunun icat 
ettiği form ve formüllerdir. İstisnasız bütün kurumlar ve bütün sosyal olgular, 
inşası anonim olmayan ama anonim olarak kabul gören ve paylaşılan varlıklardır. 
Toplumun ortak estetik anlayışı da, sanatı da bundan hali değildir. Anonimlik 
kavramı: Duygu, düşünüş ve davranış biçimlerinin ortak inşasına değil; inşa edilen 
kültür unsurlarının “zamanda iz bırakışına” ve kültür ıstılahı haline gelişine işaret 
eder.

Türküler temelde iki yönüyle sosyolojiyi ilgilendirir: Ses ve anlam. Tanpı-
nar, “Musıki bir milletin zamanı tasarruf biçimidir!” demiş ve oradan da “Kaç türlü 
müziğimiz var?” sorusunu sormuştur. Bu soru önemlidir ve yakıcıdır. Piyasa hâki-
miyeti ve istikametinde başına çekincesiz “Türk” getirilen ve maalesef talep gören 
müzik tür ve icraları “zamanı tasarruf  biçimi”mizde ciddi bulanıklık olduğunu 
göstermektedir. Zamanı tasarruflu kullanmak için, bu yüzden yaşadığım bir ha-
diseyi izninizle nakledeyim:  Zorunlu bir davette idim, hüzünlü bir türkü her yanı 
titreten bir cistak müziğe dönüşmüştü, bu müzik eşliğinde son sürat çaça dansı 
yapılıyordu. Gönlüm ne güzel bir ses duyduğu için şad oldu, ne hüzünlendi, ne 
de çılgın ritim içimde oynama arzusu uyandırdı. Musiki bir toplumun yürüyüşüne 
dem tutar ve omurga sahibi olunduğunun göstergesidir. Zamanın getirdiği ve 
mümkün olan şeylere anında ve layığınca cevap veremeyerek, konjonktüre göre 
kendimize ayar verişimiz usulsüzlüğümüzün hayata aksedişi olabilir. İhtimalli ko-
nuşalım zülf-i yâre değmeyelim. Ses önemlidir ve sesin bence bir haritası vardır; 
sosyolog ile müzikologun kesiştiği bir alanın nasıl zorluklar taşıdığını bilen birisi 
olarak, bu sözlerimi ihtimalli de değil, çok ihtimalli olarak değerlendirmesini dile-
rim. Bir darb-ı mesel haline gelmiş “Anadolu’da çubuk kırsan Hüseynî makamın-
dan ses verir!” sözü, hayat ile ses arasındaki bağı vurgular. Yalnız Hüseynîyi değil, 
bizim topraklarımız makam müziğinin bütün seslerini ve bazen de sanatkârane 
incelikleriyle taşımaktadır. Bendeniz hançeremizde bir harita taşıdığımızı dile ge-
tirmiştim. Bu sempozyumda da nispeten görüldüğü kadarıyla sesimizin geçtiği 
pek çok ülke bu hançerenin içerisine sığmıştır. Üç kıtada at oynatmış olmaktan 
başka da, dile getirilecek hususiyetlerimiz olduğunu da hançeremizdeki harita-
dan anlayabiliriz. Etnolojik izah ve çabalar ve komplekse düşülmediği müddetçe 
nostalji dahi değerleri geleceğe taşımakta işe yarayabilir. Kelimeler, sesler, taşlar 
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v.s. kimsenin malı değildir; aslolan öznedir. Fuzulîyi bizim yapan kelimeler, Itri’yi 
bizim yapan şey sesler, Mimar Sinan’ı bizim yapan taşlar değil; kelimeyi, sesi ve 
taşı tasarruf biçimleridir.

Genellikle türkülerin yeni nesiller tarafından anlaşılmadığına dair bir ka-
naat vardır. Anlamın canlılığı yaşla değil, kültürel vasatla alakalıdır. Bu konuda üç 
kaybı işaret edelim: Dil zayiatı, sohbetsizlik, meşksizlik. Bu hal, kademe kademe 
kültürel kırılmalara ve anlam kaybına yol açmaktadır. “Anlam ağırlıklı” bir müzi-
ğimizin oluşu, temel dünya görüşü olarak şiire yatkın bir toplum oluşumuzdan-
dır. Daha geniş ifadeyle, dil zaten semboliktir ve kelimeler kifayetsizdir. Bizde ise 
sembolik olan dilin içi daha derin sembollerle doludur. Bir eseri ortaya koyan bir 
kaynak kişi, hazır bulduğu ve ardından yaşadığı değerlerin, içten kaynaklanan bir 
koordinesiyle hareket eder ve coşku haliyle yaratır. Anlamak isteyenin yetkin ve 
çok donanımlı olmak kaydıyla eserin sahibinden daha derinlikli anlama imkânı 
vardır. Ümmî bir köy kadınının yahut âmâ bir şairin bile en derin kültür ıstılahları 
vukufiyetle kullanması olayı en iyi anlatan örneklerdir.  Yorumlayarak anlamanın 
sosyoloji için esas olduğunu ihtar için yeterlidir.

Fonksiyonalist (İşlevselci) sosyolojik yaklaşımla da türkülerle ilgili “anla-
mak ve yorumlamak- dışındabaşka konularda bir takım sözler söylenebilir ama 
sınırlarının çok iyi belirlenmesi gerektiği düşüncesindeyim. Çünkü “dün o vardı, 
bugün de bu var!” gibi bir tutumun pazara hizmetten başka hiçbir faydası olmaz. 
Sosyologların halktan ve halkiyattan uzak oluşları biraz aldıkları formasyondan, 
ama daha çok modern toplum teknisyenliğinin üniversitelerdeki kemikleşmiş hâ-
kimiyetindendir. Halkiyat çalışmalarını anlamlandıracak en ufak bir usul belirtisi 
ise henüz hissedilmektedir. Bugün elimizdeki malzemeyi sağlam tarihi ve sosyolo-
jik bir anlama/yorumlama faaliyetinin tam zamanıdır.

Bir türkü sosyolojisi için dipnot:
Yukarıda “kültür ıstılahları” demiştim. Bir anlam varlığı olan insanın bir 

türkünün yorumunu çıkartabileceği varlık alanı, kültür ıstılahlarıdır. Kültür ıstılah-
ları: Bir toplumun kendine “verilmiş olan” zamanı ve mekânı tasarrufundan doğar 
ve onun nesnelere aktarılış biçimini hem maddi hem manevi zeminde içerisinde 
taşır. Zamanı iyi değerlendirmek için azıcık da uygulamaya yönelik ve bu işin he-
veslilerinde bir tatlı tebessüme vesile olabilecek bir örnekle sohbeti nihayetlendi-
relim.

“Türküleşmek” diye bir süreç vardır. Bu süreçten sözüyle müziğiyle alnının 
akıyla geçen demeler türküleşir. Her deyiş kıymetli de olsa türkülüğe terfi etme-
yebilir. Ali Kızıltuğ’un “Asr-ı gurbet harap etmiş köyümü” şiiri, bence neredeyse 
söylenişiyle eş-zamanlı olarak türküleşmiştir. Kabul etmeyenler de olabilir ama mi-
salimizi etkilemez. Yorumun tamamını sunmaya bize ayrılan zaman yetmez ama 
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bu türküde ıstılahlar şunlardır:

Asr-ı gurbet: Çok önemli bir zaman belirlemesi.

Bülbül ve baykuş: Pek mâruf semboller.

Ağayım paşayım diyenler: Sosyal doku.

Kapıların kitlenmesi: Vah ki vah.

Bizim köyü bulanaca ararım: Bu mısraya benzeyen ve yaşanan hayal kı-
rıklığını yansıtan pek çok ıstılahî dize vardır. Mesela “Vardım ki yurdundan ayağ 
göçürmüş...”

Pınar/çeşme: Hayatın özellikle kadınla anılan merkezi... Güzellere sıra ver-
meyen pınarın düştüğü hâl, taze bir durum ve taze bir söyleyiştir. Tarihi on yüzyılı 
aşan bütün köy çeşmeleri sırayla yıkılmaktadır.

Kırk senelik ağaç: Sağlam bir ıstılahtır. Hem geçmişe, hem hale işaret eder. 
Başka şeyler de vardır. Şairin “Bizim Ali” tapşırması bile altı çizilecek bir ıstılahtır. 
Bütün bunların devşirilmesi ile türkünün anlam dünyası, şairinden daha iyi bir 
şekilde anlaşılır hale gelir. İnsanlar eylemlerini bir anlama ve müzakereyle gerçek-
leştirmezler; anlamak bizim işimizdir. Yorumcu/ Anlamanın sosyolojik hedefi de 
zaten budur. 

Budur...
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Sosyal Antropoloji Açısından Türkülerin Önemi

Yrd. Doç. Dr. Mustafa YILDIZ1

1.
Antropoloji doğal bir varlık olarak insanı ve onun doğadaki yerini bütün-

cül bir biçimde anlamaya çalışan bir bilim dalıdır. Antropolojinin bir dalı olarak 
sosyal antropolojinin işlevi de toplumsal örgütlenme biçimlerini din, büyü, ev-
lenme, aile ve akrabalık, hukuk ve dil gibi değişik yönleriyle ele alıp doğa-insan 
ilişkisini toplumsal görünümleriyle anlamaya çalışmakla antropolojinin amacına 
katkıda bulunmaktır. Kuşkusuz sanat da, toplumsal örgütlenme biçimini yansıtan 
bu yönlerden biridir. 

Toplumların sanatsal başarıları oldukça çok yönlüdür. Fakat bu yönlerden 
hiçbiri müzik kadar toplumun tüm kesimlerine seslenen ve toplumsal yapıyı etkiler 
nitelikte değildir. Bu bakımdan kültürel yapının oluşması ve gelecek nesillere ak-
tarımında müziğin önemli bir yeri vardır ve toplumsal hayatla ayrılmaz bir bütün 
oluşturur. Dolayısıyla müziğin toplumsal yapının belkemiğini oluşturduğunu ileri 
sürmek abartı olmaz. İlkelinden en gelişmişine kadar tüm toplumlarda müziğe 
rastlanmaktadır. Bu bakımdan müzik, her bir toplumda, o topluma özgü biçimde 
halkın ilgilerini ve öz niteliklerini yansıtır. Müziğin bu işlevi onun toplumsal bir 
söylem türü olarak görmemize olanak sağlar. Böylece onun kültürün diğer öğele-
rini biçimleyecek ölçüde güçlü bir etkisi olduğunu söyleyebiliriz.

Bu bağlamda bildirimizin amacı Türk halk kültürünün en önemli ürünleri 
olarak kabul edilen türkülerin sosyal antropoloji açsından önemine işaret etmek, 
bu yönde yapılacak çalışmalar için bir yol açmaya çalışmaktır. Bu bakımdan tür-

1- Erciyes Üniversitesi
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külerin toplum hayatındaki yerini ve sorunlarını ele alırken sosyal antropolojik bir 
yaklaşım sergileyeceğiz. Türkü nedir? Nasıl varlığa gelir? Hangi toplumsal ihtiyaç-
ları karşılar ve hangi toplumsal amaçları güder? Kuşkusuz bu sorulara bir çırpıda 
cevap verme imkânı yoktur. Fakat bu sorulara cevaben genel bir takım belirleme-
lerde bulunmak bildirimizin ana eksenini oluşturmaktadır.

2. 
Sosyal antropoloji açısından bakılacak olursa türkülerin toplumsal işlevi-

nin öncelikle türkü sözcüğünün etimolojik kökeniyle ilgili olarak düşünülebilece-
ğini belirtmek gerekir. Nitekim Türk sözcüğünden “Türk’e özgü” anlamına gelen 
türkü sözcüğü, “derlenme, toplanma, bir yerde yerleşme” gibi anlamları içeren bir 
kökten gelir. Dolayısıyla Türk insanının müziksel etkileşimi ile bir yerde toplanıp bir 
kültür oluşturmalarının birbiriyle iç içe geliştiği söylenebilir. Bu yüzden Türklerin 
toplumsal yaşam biçimleri türkülerde özleşmiştir. Bu öz, kuşkusuz sosyal antro-
pologlar için toplumsal yaşamı en yalın haliyle yansıtması bakımından önemlidir. 
Şöyle ki günümüzün ekonomik ve teknolojik gereksinimi olarak görmeye alıştı-
ğımız nesnelere karşı kayıtsızcasına türküler, toplumun doğal hayat algısının, öz 
değerlerinin ve öz inançlarının betimlemesini sunması bakımından ilgi çekicidir. 

Kısacası türküler Türk toplumunun özellilerini bütüncül bir biçimde yan-
sıtması bakımından önemli; toplumun duygu, düşünce, umut ve hayallerine ayna 
tutan özelliğiyle saz eşliğinde söylenerek kuşaktan kuşağa aktarılan ve hala ya-
şayan kaynaklardır. Günümüzde teknolojik imkanlarla oluşturulan hayat biçim-
lerinin yaygınlaşmasının kaçınılmaz sonucu olarak doğal hayat biçimlerinin yok 
olması tehdidine karşılık türküler, bu doğal hayatı en yalın biçimiyle yansıtması 
bakımından önemini gün geçtikçe daha çok hissettirmektedir.

3.
Sözlü edebiyat ile müziğin (sözün ve telin) bir araya gelerek özgün bir bi-

çim kazandığı türkülerin temel ekseni felsefenin soyut kavramlarla tanımladığı de-
ğil de yaşayan, acı çeken, sevinen, değiştirmek isteyen, umut eden kimi zaman da 
umudunu yitiren somut insandır. Türküler bu somut insanın dünyayla ilişkisinde 
varlığa getirdiği tüm değerlerin, toplumun yaşama biçimi belirleyen inançlarının 
bir tezahür alanı durumundadır. Bu yüzden antropolojik anlamda türküler, Türk 
halk kültürünün tanınması ve tanıtılması bakımından önemli bir yere sahiptir. Ni-
tekim sözel yönüyle değerlendirildiğinde türkülerde kullanılan mekân isimleri, za-
man belirteçleri, iklim özellikleri, toplumsal statüleriyle kişiler, kullanılan eşyalar, 
giyilen elbiseler, süsler, renkler, çiçekler, yiyecekler Türk insanının günlük yaşayış 
biçimine ve Dünyayı nasıl algıladığına ilişkin önemli bilgiler içerir. 

Birkaç örnek vermek gerekirse:



- 53 -

Kültürümüzde Türkü Sempozyumu

* Türkülerde geçen dağ imgesi, bir yandan seven ile sevilen arasındaki 
kavuşamamanın engeli olarak görülürken bir yandan da türkünün yakıldığı böl-
genin coğrafi özelliğine dikkat çeker. Ayrıca dağlar iktidarın elinin ulaşamadığı bir 
doruk olarak bir isyan mekânıdır. İktidara karşı halkın sesi dağlarda yankılanır. Ve 
bu yankılanma da yine türkülerde dile gelir.

* Toplumun ilk ve temel birimi olan ailenin çevresini oluşturan ev önü, 
bahçe, avlu, pencere, havuz, ağaç gibi nesneler evlerin konumu ve birbiriyle ilişki-
sine olduğu kadar toplumun aile yapısına ve kadın erkek ilişkilerinde egemen olan 
geleneksek kurallara da işaret eder.  

* Yine türkülerde geçen at, balık, kuş, deve, ördek, aslan, kurt, leylek gibi 
hayvan isimleri türkünün yakıldığı ve söylendiği yörenin iklim ve doğa özelliklerine 
olduğu kadar halkın geçim yollarına da işaret eder. 

Tüm bu sözlere eklemlenen müzik ise olaylar karşısındaki halkın duygula-
nım düzeyinin ve çeşidinin anlaşılmasında faydalı olur. 

İşte söz ve müziğin bütününü kapsayan bir yaklaşım içinde türküler, 
halkın zaman ve mekân boyutları içinde tüm algılamalarının ozanlar tarafından 
yansıtıldığı biçimdeki ürünleridir. Halkın günlük doğal hayatına ışık tutmasına ek 
olarak türkülerin söylenmesine neden olan deprem, savaş, devlet baskısı, kıtlık 
gibi olaylar karşısındaki toplumun tepkisi de türkülerde ifadesini bulur. Bu durum 
türkülerin kimi zaman yoğun bir toplumsal içerik kazanmasına neden olur. Sosyal 
antropolojik açıdan her türkü, toplumun kültürel tercihlerinin varlığını yansıtan 
toplumsal bir üründür. 

4.
Böylece türküler toplumda toplumsal ilişkilerin yarattığı gerilimleri orta-

dan kaldırarak ozanın duygu ve düşüncelerini toplumla paylaşması işlevini görür. 
Bu paylaşım aynı zamanda tarihsel süreçte toplumsal bağları sağlamlaştıran bir 
öğedir. Toplumsal hayatın hemen her yönüyle ilgili olarak söylenen türküler de-
yim yerindeyse halkın “aynı telden konuşması” anlamına gelmektedir. Bu konuş-
manın çeşitli biçimlerini şu seçeneklerde toplayabiliriz:

* Aşk türküleri, bir yandan seven ve sevilen arasındaki duygusal ilişkilere 
işaret ederken diğer yandan da bu ilişkilere egemen olan doğal ve toplumsal olay-
lar karşısındaki tavırları anlamamızı sağlar.   

* Kına gecesi ve düğün türkülerinde Türk aile yapısı ve aileye verilen önemi 
görebiliriz.
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* Sünnet törenlerinde söylenen türkülerde ergenliğe geçişin aynı zaman-
da erişkinler topluluğuna katılmanın insanın var oluşunda önemli bir sıçramayı 
ifade ettiğini görebiliriz.

* Ağıt biçimindeki türkülerde halkın ölüm karşısındaki tavırlarını, ölümü 
nasıl içselleştirdikleri ve hayatın bir parçası haline getirdiği görülebilir.

* Kahramanlık türküleri savaş zamanında toplumsal birliğin inşasında ba-
rış zamanında ise olası düşmana karşı bu birliğin korunmasındaki işlevini görmek 
mümkündür. 

* İlahi biçimdeki türkülerde ise halkın doğal din algısını görmek mümkün-
dür. Bu bağlamda türkülerde işlenen tek tanrıya inanma, kitap, yazgı, felek, aşk, 
vuslat, kerem, firkat gibi temalarda bu din algısı rahatlıkla görülebilir.

Kısaca türkülerin sözsel içeriği, neden söylendiği ve hangi özelliğiyle ku-
şaktan kuşağa aktarılarak toplumdaki varlığını koruyabildiği, onun toplumsal ka-
rakterini açığa çıkarır. Böylelikle türküler sosyal antropoloji için vazgeçilmez bir 
kaynak oluşturur. Çünkü türkülerin kültürel değerlerin taşıyıcısı olması bakımın-
dan en üst amacı, yaşayan kuşakların olduğu kadar gelecek kuşakların da kültürel 
hayatının en üst düzeyde gelişmesini sağlamak ve toplumsal yapıyı korumaktır.

5.
Türkülerin etkisi ozandan toplumun tüm kesimlerine yayılır. Fakat son-

raki süreçte ozanın kimliğinin önemi kalmaz. Türkü aracılığıyla, yaşanan sevinç 
ve acılar tek tek kişilerin yaşantısını aşarak toplumsal dokuyu güçlendirir ve birlik 
duygusunu pekiştirir. Amaç, kimi zaman protest bir tavırla toplumda yanlış ola-
rak görülen uygulamaların yok olması, kimi zaman da toplumsal kurumların güç-
lenmesidir. Bu durum türküler aracılığıyla iktidarın ideolojik aygıtları karşısında 
tabandan yukarıya doğru gelişir. Bu yüzden türkülerin sadece aşk, ölüm, ayrılık, 
gurbet, özlem, sevinç ve keder gibi bireysel konuları işlediğini söylemek bir yanıl-
samadır. Aslında bu bireysel konular aracılığıyla din, yönetim, yoksulluk, işsizlik, 
göç, özel mülkiyet, çok eşlilik gibi toplumsal konuların bir analizini, çoğu zaman 
da eleştirisini içerir. Başka bir deyişle türküler üstü örtülü olarak halkın iktidar 
karşısındaki ortak dilidir. İktidar kimi zaman padişah, kimi zaman ağa, kimi za-
man felek, kimi zaman ise acı bir biçimde sevgili olarak karşımıza çıkar. Fakat ne 
ile temsil edilirse edilsin halk türküler aracılığıyla ona karşı bir sitem ve serzenişte 
bulunmaktadır. Bu yüzden din, bilim ve felsefenin normatif yapısını kullanarak 
toplum üzerinde sürekli etkisini hissettiren iktidar karşısında türküler halkın doğal 
ve içten sesi olma başarısını gösterir. Bu yönüyle de her ne kadar ilk kez bir tek 
kişi –bir ozan- tarafından söylenmiş olduğu varsayılsa da, türküler temelde Türk 
illerinde yaşayan tüm insanların zengininden yoksuluna, âliminden sıradan insa-
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nına değin ortak katılımından doğmuştur. Deyim yerindeyse toplumun bağrından 
doğduğu için de halkın tüm değer yaşantısını özünde yansıtır.  

Halkın değer yaşantısını yansıtması bakımından türküler aynı zamanda bir 
süreçtir. İlk kez söylendiği zaman diliminden sonraki zaman dilimlerine uzanan 
tarihî miras karşısında nelerin yitip gittiği ve nelerin de korunarak geldiğini anla-
mada önemli bir kaynaktır. 

6.
Türküler Anadolu insanının sanatsal duyarlılığının hangi noktalarda odak-

laştığını anlamada da önemli bir yere sahiptir. Bu uğurda türküleri düşünsel ve 
felsefî özleriyle anlamak ve tanıtmak bu büyük yapıtların ismi belli olmayan yaratı-
cılarının mirasçısı olan bugünün aydınlarının en önemli görevlerinden biridir. Kuş-
kusuz bu görevin ulusal bir söylemle sınırlı kalmaması, türkülerin dünya kültürüne 
katkısı bağlamında yerine getirilmesi gerekmektedir. 
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Türkülerin Sosyo-Kültürel Fonksyonu

Prof. Dr. Fuzuli BAYAT1

İnsanın dış dünyayla, onu çevreleyen doğayla harmonisi, bütünlügü nite-
liğinde olan türküler sadece yarandığı çevrede, toplumda, zümrede, dini ortam-
da kalmayıp daha farklı kesimlerin ve sosyal tabakaların ortaklaşa malı olmuştur. 
O bakımdan türküler milli kimliğimizin, bilincimizin taşıyıcısı gibi bizleri yarınlara 
ulaştıran birer kültür ögeleridir. Anadoluda özellikle Barak ve Yörük Türkmenleri 
arasıda tarih, iskan bilincini kendi bünyesinde koruyan türkülerin sosyo-kültürel 
dokusu birlik ve beraberlik duyğusunun, haksızlığa başkaldırı düşüncesinin te-
rennümüdür. GAP bölgesinde yaşayan bütün etnik ve kültürel kimliklerin ortak 
paydası durumunda olan Barak ve Yörük türküleri birleştirici gücü ile ikikat önem 
arzedir.     

Türk sözlü geleneginin en çok yayılan ve önemli bir parçası olan türküler 
birer sanat eseri olmalarının yanısıra gerçekte baş vermiş olaylarla bağlantılı olup 
zaman, mekan, şahıslar ve tarihi olaylar hakkında kıymetli bilgiler içermektedir. 
Sözlü tarih bakımından son derece önemli olan bu bilgiler folklorçular, sosyolog-
lar, tarihçiler, müzisyenler için kaynak niteligindedir. Ancak söze, ezgiye bağlı her 
bir folklor eseri gibi türküler de genellemeye, sembolleştirmeye tabii tutulmuştur. 
Anonim olmalarının yanısıra her bir türkü ilk once bir kişi tarafından icra edilmiş, 
sonradan toplumun malı olmuştur. Ferdi ürün olması bakımından her bir türkü 
gerçek dünyanın içinde olsa da türkünü oluşturanın ve daha sonra onu tekrar ifa 
edenin dünyaya bakış açısını, duygularını ve dyumsamalarını, olayları önemseme-
si, fazla dikkat vermesi nedeniyle insanın iç dünyasını yansıtmaktadır ve dolayısıy-
la her bir türkü semboliktir, metaforiktir. O bakımdan türkülere bakılarak “halkın 

1- Bakü Khazar Universitesi, öğretim üyesi
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hayat tarzını, dügünlerini, yasını, mücadelelerini belirlemek mümkündür.”2  

Bu yazıda GAP bölgesi örneginde türkülerin içerigi, metaforik yapısı, sem-
bolik dili daha çok hikayeli türküler bağlamında sosyo-kültürel fonksyon açısından 
araştırılacaktır. Aslında anonim halk türkülerinin hepsi her hangi bir olaya bağlı-
dır. Ancak sözlü kültürün doğası geregi zamanla bu hikayelerin bir kısmı unutul-
muş, bir kısmı tahrif olunmuş şekliyle bize kadar ulaşmış, bir kısmı da varlığını 
koruyarak günümüze kadar gelebilmiştir. 

Bir bölgede yaranan türküler sadece yarandığı çevrede, toplumda, züm-
rede, dini ortamda kalmayıp daha farklı kesimlerin ve sosyal tabakaların ortaklaşa 
malı olmuştur. Bunun sebebi türküyü oluşturanların her hangi bir olayı olduğu 
gibi degil, hatıralara yer edinecek, hafızalarda iz bırakacak, etki yaratacak şekilde 
şekillendirmeleridir. Türkülerin en başlıca sosyo-kültürel fonksyonu herkesce eşit 
şekilde kabül edilmesidir. Bunun için türkü çağıran dil malzemelerini, kelimelerin 
anlam şekillerini yerli yerinde kullanmakla türküleri birer sanat eseri haline getirir. 
Bu ise onların tesir gücünü ikikat artırmış olur.

Türkülerin estetik fonksiyonu ki eğlendirmek, insanları rahatlatmak, bilgi-
lendirmek, bölgenin coğrafi yapısı hakkında malumatlandırmak gibi bir dizi işlev-
lerinin yanı sıra bir de en başlıcası sosyo-kültürel fonksiyonu vardır. Özellikle GAP 
bölgesi türkülerinde öne çıkan sosyo-kültürel fonksiyon insanları birlik beraberlik 
ruhunda birleştirmektir.

Hikayeli türküleri tesirli eden ve aradan geçen zaman içerisinde kalıcı kılan 
nedenlerin başında olayların bir bütün olarak ele alınması gelmektedir. Nitekim 
türkü ustaları her hangi bir acı olayı anlatırken doğa simglerine baş vurdukları 
gibi, olayların canlı olması için de görgü elementine muracaat etmiş olurlar. Özel-
likle aşk türkülerinde metaforik unsurlardan böyük ölçüde yararlanılır. Aşiki ve 
sevgilini ifade etmek için kullanılan nesnelerin başında meyve, çiçek, bitki ve hay-
van simgeleri gelmektedir. Mesela, Batmandan derledigimiz türkülerde de sevgili 
güle, evi el çatmaz dağ ucundaki saraya benzedilir.

Saray bir dağ ucundadır
Gülüm saray içindedir
Yücelerden her dem bakar
Sanki kalbim içindedir.3

Veya Azerbaycan türkülerinin bazılarında hastalık, ölüm yatağı meyvelerin 
(somut olarak elmanın) aracılığıyla metaforikleşir:

2- Cəfər M., Füzuli Düşünür, Bakü, 1959, s.153
3- Kaynak kişi: Hüseyn Çınar, Ortaokul mezunu, yaş 42, Batman, 2008
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Gızıl alma ireftedi
Her biri bir terefdedi
Tamam heste bir heftedi
Oyanmır, yatmış, oyanmır
Gem güne batmış oyanmır.

Gızıl alma yoğalandı
Getdi yastığa dayandı
Tamam al gana boyandı
Oyanmır, yatmış, oyanmır
Gem güne batmış oyanmır.4

Türküler sadece onu söyleyenin degil, aynı zamanda bir toplumun düşün-
ce ve duygularının da terennümüdür. Bundan başka halkın yaşamı, ne düşündü-
ğü, ne yiyip-içtigi, neleri sevip, nelere nefret ettigi vs. gibi konular da türkülerde 
işlenmıştir. O bakımdan Diyarbakır türküleri dikkat çekir. Mesela, hanek manileri 
adlanan kına türkülerinde yenilen yiyecekler, kına gecesinin ne zaman yapıldığı 
hakkında da bilgi almış oluruz. 

Peynir ekmeğe katık
Gelinin kaşı çatık
Sağdıç şaşırıp kalmış
Damat biraz kılıbık

Tırşik, pilav ve karpuz
Ayran içilmez tuzsuz
Sağdıcın tepsisinde
Fındık, fıstık, şeker, muz
 
Ağızlar hep tatlansın
Davetliler oynasın
Gelinle damat mutlu
Kaynanalar çatlasın

Diyarbekir düğünü
Olu Perşembe günü
Damada hanek ettik
Ferah tutsun gönlünü.5 

4- Bkz. Azerbaycan Folkloru Antologiyası (Nahçıvan Folkloru), Bakü, 1994, s.298-299
5- Kaynak kişi: Ahmet Onat, Okur-Yazar degil, 60 yaşlarında, Diyarbakır, 2007
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Sosyo-kültürel bağlamda hikayeli türküler kaynaştırıcı rol oynamaktadır. 
Özellikle GAP bölgesi Yörüklerinin veya Barak adlanan Türkmenlerinin dillerinde 
ezber olan “Ezo Gelin” türküsü sadece Türkler deyil, Kürdler arasında da bilinmek-
tedir. Derleme zamanı Ezo gelinin Oğuzelinden olduğu, yakın tarihte yaşadığını 
tespit ettik. Anlatıya göre Ezo gelin Oğuzeli’nin Uruş köyünde doğup büyümüş-
tür. Güzelliği  Gaziantep’te  bilhassa Barak yöresinde ün yapmıştır. Üzerine çok 
türküler söylenmiştir. Çok da isteyenler olmuştur. Ama o hiçbirini kabul etmemiş-
tir. Sonra akrabalarının da ısrarıyla Suriye’ye gelin gitmiştir. Gurbet ellere fazla 
dayanamayan Ezo Gelin vatan hasratından hastalanır. Vasiyeti şu olmuştur: “Beni 
Suriye ile Türkiye arasındaki dağın tepesine gömün. Hiç olmazsa anavatanım Tür-
kiye’yi seyredeyim.” der. Ezo Gelin’in vasiyeti yerine getirilir.

Ezo Gelin benim olsaydın da 
Seni vermem feleğe feleğe
Anası huri de 
Kızı benzer meleğe

Hele neneyle Ezo Gelin neneyle
Çık Suriye dağlarına da 
Bizim ele doğru seyreyle

Ezo Gelin benim olsaydın da 
Seni vermem feleğe feleğe
Anası huri de 
Kızı benzer meleğe

Ezo Gelin çıkmış da Suriye’nin dağına
Güneş vurmuş da yüzüğünün kaşına
Ezo Gelin neneyle neneyle 
Gel otur karşıma da bir de sen söyle
Zalımın kızı öldürdün beni.6

Bu türkü vatan hasreti ile can veren gurbet ile gelin gitmek zorunda kal-
mış Anadolu kadınının haykırşıdır. Azerbaycanda yaygın olan “Apardı Seller Sara-
nı” türküsü de Hançobanı adlı konar-göçer bir kabilenin 1828-de yapılan ve Azer-
baycanı ikiye bölen Türkmençay antlaşmasının sonucunda bir kısmı Araz nehrinin 
o bürü tayında kalan kabilenin bir birini seven iki gencinin dramı hakkındadır. Bu 
konar-göçer kabile esasen Muğan denilen yerde kışladığı için Hançobana ki muh-
temelen kabilenin reisidir, Muğana gelmemesi tavsiye edilir.    

6- Kaynak kişi: Mehmet Kaygısız, Nizip, 1929 doğumlu, Emekli Tarih Öğretmeni
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Gеdin deyin Hаnçobana
Gelmesin bu il Muğana
Muğan batıb gızıl gana
Apardı seller Saranı
Neyledi bahtı garanı.

Türkü aslında iki seven aşikin nakam sevgisi hakkındadır. “Apardı Seller 
Saranı” türküsü Azerbaycanın Aran, Nahçıvan ve şimdi Ermenistanın başkenti 
olan İrevan bölgesinde daha çok yaygındır. Hatta bu türkünün Nahçıvan ve İrevan 
varyantları da mevcuttur. Bendlerin sonundaki nakarat Nahçıvan varyantında

Apardı seller Saranı
Bir ala gözlü balanı 

şeklindedirse, İrevan varyantında

Apardı seller Saranı
Neyledi bahtı garanı.

şeklindedir.

Derlenmiş efsaneye göre annesini kaybeden Sara adlı küçük kız Arpaçay 
tarafından korunur. Insanla nehir arasındaki anne kız ilişkisi zamanla daha da 
derinleşir. Sara yetkinlik çağında Hançobanı adlı bir gence aşık olur ve onunla 
evlenir. Bir gün Sаrа Hаnçobandan ayrıldıktan sonra eski dostu Arpaçayın sahiline 
gelerek derin düşüncelere dalır, bu zaman onu gören o yörenin hanı kıza nefsle 
bakmağa başlar. Bunu gören Arpaçay yabancı bakışlardan kızarak aşıp taşmağa 
başlar. Saranı ağuşuna alıp götürer:

Arpa çayı aşdı daşdı,
Sel Saranı aldı gaçdı...7 

Inanca göre Arpaçayın iyesi Saranın sonunda iftiraya kurban getmemesi 
için onu kötü gözlerden korumak için alıp götürür. Bir başka efsaneye göre su 
temizligi, saflığı koruyup saklamak için Saranı bütün olumsuzluklardan hifz etmek 
yolunu onu kendi dünyasına götürmekte görür.

Türkülerin belli bir avazla, özellikle musiki eşliginde okunmasını Ü. Ha-
cıbeyli de belirtmişdir. Ancak onun çeşitli olaylara ve özellikle de aşk konusuna 
bağlı türkülerin saz şairleri vasıtasıyla Azerbaycanın başka bölgelerine taşınma-
sı fikri tartışmalıdır.8 Türküleri çağıranların daha çok güfteden yararlandığı göz 

7- Azerbaycan halk efsaneleri, B., 1984, s.178-179
8- Hacıbeyov Ü., Seçilmiş Eserleri, Bakü, s.189
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önünde tutulursa o halde türkü saz şairlerinin alanına girer. Ancak daha eski za-
manlardan bugüne kadar horonlarla, zeybeklerle, yallılarla beraber okunan tür-
küler büyük ihtimalle ritüelistik özellik arzetmiştir. Bu türküler türkü söyleyebilen 
yetenekli kişiler aracılığıyla yaygınlaşmıştır.

Bu kısa yazıdan da görüldügü gibi toplumun en hassas konularını içeren 
türkülerin estetik fonksiyonu ile beraber sosyo-kültürel işlevi her zaman birleştirici, 
bütünleştirici olmuştur. Türkülerin simgesel şekilde çeşitli konuları işlemesi onların 
birer poetik metin yapısı ile alakalıdır.

KAYNAKÇA:

Azerbaycan Folkloru Antologiyası (Nahçıvan Folkloru), Bakü, 1994
Azerbaycan Halk Efsaneleri, B., 1984
Cəfər M., Füzuli Düşünür, Bakü, 1959
Hacıbeyov Ü., Seçilmiş Eserleri, B., 1986
Kaynak kişi: Ahmet Onat, Okur-Yazar degil, 60 yaşlarında, Diyarbakır, 2007
Kaynak kişi: Hüseyn Çınar, Ortaokul mezunu, yaş 42, Batman, 2008
Kaynak kişi: Mehmet Kaygısız, Nizip, 1929 doğumlu, Emekli Tarih Öğretmeni 



- 63 -

Kültürümüzde Türkü Sempozyumu

Cəmiyyətdə Baş Verən Hadisələrin
Bədii Təfsirində Türkülərin Yeri Və Rolu

Prof. Dr. Gülnaz Abutalıb qızı Abdullazadə1 

Qədim Türk mənəvi mədəniyyətinin spesifik cəhətləri: sinkretizm, bölünməzlik 
hissi və rasionallığın, emosionallıq və intellektuallığın obrazlıq və aydınlığın empiriklik 
və nəzəriliyin vəhdətidir. Həqiqətən, sinkretizm mədəni ənənələrin sabitliyi əsasında qə-
dim türk mədəniyyətlərinin varislik mexanizminin özünəməxsusluğu üzə çıxır. Sinkretizm 
haqqında əlavə bunu da demək olar ki, tanınmış türk mütəfəkkirlərinin əksəriyyəti həm 
də şair və musiqiçi kimi məşhur idilər. Yəni musiqi onlar üçün təkcə əyləncə deyil, mənə-
vi-idrakı və ruhu dincəldən bir vasitə idi. Türk mütəfəkkirləri musiqinin mənəvi və saflaş-
dırıcı xarakterini yüksək qiymətləndirirdilər. Onlar musiqinin mahiyyətinin dərinliklərinə 
varmağa cəhd edərək tez-tez onun tərbiyəvi və idrakı imkanlarını müzakirə edirdilər. Ta-
rixə baş vuraraq biz görürük ki, Pifaqor davamçıları olan “Saflıq qardaşları” öz səmavi 
ideyalarına uyğun olaraq, müxtəlif musiqi əsərlərinin ifa ardıcıllığını qabaqcadan müəy-
yən edən xüsusi proqramlar (iznli konsertlərdə olduğu kimi) tərtib edirdilər. Onlar bütün 
havaları funksiya və məqsəd əlamətlərinə görə səkkiz tipə bölürdülər: 1) ruhani havaları, 
türküləri: onlardan “ilahi qanunların tərəfdarları ibadət zamanı məbədlərdə və ibadətxa-
nalarda, qurban kəsilərkən, dua oxunarkən və ölüyə ağı deyilərkən” “ürəkləri mütəəssir 
etmək, könülləri tabe etmək və sakitləşdirmək, onları Allah-taalanın buyruqlarına və qa-
dağalarına, onun qarşısında öz günahlarını tövbə etməyə və Tanrının hüzuruna qayıt-
mağa razı salmaq üçün istifadə edirlər. 2) Hərbi türkülər, havalar: bunlar sərkərdələrin 
“Döyüşlərdə və düşmənə nifrin yağdırmaq üçün” istifadə etdikləri “gümrah” havalardır; 
onlar ruha “cəsarət və hünər” verirlər. 3) Müalicə havaları, türkülər: müalicəxanalarda 
səhər tezdən ifa olunurdu; onlar xəstələrin xəstəlik və nasazlıqdan törəyən əzablarını 
yüngülləşdirir, onların gərginliyini azaldır və “çoxlu naxoşluq və xəstəliklərdən” şəfa tap-

1- Azərbaycan Respublikasının Əməkdar incəsənət xadimi, fəlsəfə elmləri doktoru, professor
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maqda kömək edirdilər”. 4) Dəfn mərasimi havaları: insanlar kədər, hüzn ümidsizlik için-
də olanda “bu havalar” bədbəxtliyin gətirdiyi əzabları yüngülləşdirir, “qüssəni qovur və 
ürək yanğısını yatırır. 5) Əmək havaları, türkülər: ağır işlər görərkən və “üzücü peşələrlə” 
məşğul olarkən istifadə olunur; onlar bədənin yorğunluğunu və ruhun üzgünlüyünü yün-
gülləşdirir”. 6) Təntənəli və şənləndirici havalar. Toylarda və kef məclislərində, insanlar 
şad, əhvalları xoş və sevincək olanda ifa olunur. 7) “Heyvanlar üçün çalınan” (dəvəçilərin, 
çobanların, sağıcıların, ovçuların) mahnılar, türkülər. 8) Beşik havaları, türküləri. “Uşağın 
ağlamağını saxlayan və onu yuxuya verən” türkülər.

Ruhani ağı havaları və qurban kəsməklə bağlı olan havalar ümumiyyətlə dünyə-
vilik kəsb etmişdir. Hələ qədim Misir mədəniyyətində və adət ənənələrində insanların 
həyat məişəti ilə bağlı rituallar keçirilirdi. Təbiidir ki, ağı demək və ya söyləmək ilk növ-
bədə insanın həyatla ölüm arasındakı düşüncə tərzi, fəlsəfi dünyası ilə bağlı olmuşdur.

Ümumiyyətlə qədim dünya mədəniyyəti sivilizasiyalarına nəzər saldıqda görərik 
ki, insanların gündəlik həyat məişəti ilə bağlı nəğmələrlə yanaşı ağıların geniş yayılması 
bir çox musiqi janrlarının yaranması üçün bir başlanğıc, bir inkişaf nöqtəsi olmuşdur.

Aydındır ki, ilk ibtidai insanın tədricən formalaşması onun əfsanəvi dünya görü-
şünə də təsir etmişdir. Bu təsir nəticəsində günəşə, oda, atəşə və s. inam formalaşmışdır. 
Bu səbəbdən də təbiətə inamla bağlı dini ayinlərin, ritualların keçirilməsi insanların bir 
həyat norması kimi uzun əsrlər boyu tarixdə yaşamış və hal-hazırda yaşamaqdadır. İstər 
xristian, istər müsəlman, istərsə də digər dini inamlarla da bağlı yaranan ədəbi-poetik 
mətnlərə nəzər saldıqda görərik ki, onların əsasında ağılar dayanır.

Şərqdə, xüsusən türk dünyasına məxsus olan qədin adət-ənənələrdə (e.ə. XII mi-
nillikdə) müxtəlif inamlarla bağlı olan rituallar əsasən qədim halay, yallı, qodu,     səməni 
və s. rəqsləri də meydana gətirmişdir. Belə nəğmələrin əsasında həm də tədricən insanın 
arzusu, istəyi, gələcəyə inamı və s. geniş təsvir olunur. Lakin yallı və halayların musiqili 
poetik quruluşuna nəzər saldıqda çox maraqlı cəhətlər üzə çıxır.

Bu cəhətlər ilk növbədə həmin rəqslərin ədəbi-poetik mətnləri ilə çıx sıx bağlı 
olduğunu göstərir. Mətnlərin qədim nümunələri isə əsasən ağıların mətnləri ilə sıx bağlı 
olmuşdur. Halay və yallılar poetik mətnə əsasən poetik mətnə xor şəklində ifa olunmuş-
dur. Lakin bu oxunuş növlərində solist və xor ifasına da rast gəlinmişdir.

Ayinlərlə bağlı musiqi həmişə dini mərasimlərin mühüm hissəsi olmuş və olmaq-
dadır. Müsəlman ayinləri musiqinin spesifik formaları müəzzinlərin namaza çağırışı olan 
əzan, Quran surələrinin melodeklamasiyası olan tilavat və daha sonralar meydana gələn 
dini himnlər olan müvaşşahdır. Ortodoksal İslamın musiqi komponentlərindəki boşluq 
sufi dini qardaşlıqlarının musiqi praktikasında artıqlaması ilə doldurulmuşdur. “Saflıq qar-
daşları” musiqini coğrafi və milli xüsusiyyətlərinə görə fərqləndirir, hər bir ölkədə, hər bir 
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xalqda, hər bir milli musiqi mədəniyyətində səciyyəvi əlamətlər görürdülər. 

İ.A.İnozemtsev qeyd edir ki, “Səma” ayinlərindəki musiqi və nəğmə şifahi ənənə-
li klassik ərəb-fars musiqisindən köklü şəkildə fərqlənir, o ənənəvi musiqidən çox etnik 
musiqiyə yaxındır. Forma və fakturaların son dərəcədə mürəkkəbləşdirilməsi qavramanı 
çətinləşdirir.2

“Səm” ayinin tənzim edən qaydalar onu teomnemiya olan Zikrdən başlamağı 
tələb edir. Bu, Allahın adlarının və epitetlərinin mədh etməklə xatırlaması aktından, uca-
dan öz hafizəsinə müraciət-Allahın varlığı faktının onun adlarının mexaniki təkrarından 
asılı olmadan dərk edilməsi və Zikrin formullarının ahənginin və ardıcıllığının ifadə edil-
məsindən ibarət üçlü prosesdir.3 

Zikr qurtaranda mərasimin rəhbəri adətən zərb və ya nəfəs alətləri kimi icazə 
verilmiş musiqi alətlərinin müşayiəti ilə mistik məzmunlu şeirlər oxumağa başlayır. Zərb 
alətləri ritmik formulun təkrarına yardım göstərir, nəfəs alətlərinin üzərinə melodik xət-
tin yaradılması vəzifəsi düşür. Melodiya xətti ətrafında səmdən iştirak edən, qabaqcadan 
hazırlanmış və Zikr prosesində Allahla ünsiyyətə yönəldilmiş müstəminin şüuru cəmləş-
mişdir. Sonralar rəqs-tullanma, fırlanma və digər ritmik bədən hərəkətləri-sufilərin bir 
hissəsinin mənfi münasibətinə baxmayaraq səm ayininə daxil edilmişdir. 

Səm mərasimlərində və ümumiyyətlə sufi musiqisində muğam çox mühüm rol 
oynamışdır. Lakin əsrlər boyu inkişaf edən muğam forması müsəlman xalqlarının sevimli, 
populyar musiqi həyatında tamamilə seçilən və az qala mərkəzi bir yer tutdu. Onun ma-
hiyyətini və mənşəyini, həmçinin təşəkkülünü, sufizmlə əlaqəsini təhlil etmədən başa 
düşmək mümkün deyildir. Lakin, bəzi məlumatlar muğamın qaynaqlarının islam və su-
fizmdən də daha qədim olan ənənələrlə bağlılığını göstərir.

“Məqam” (“dayanacaq”) anlayışı sufi meditasiyaları praktikasında xüsusi bir mis-
tik hal kimi musiqidə “məqam” anlayışı ilə əlaqədar olmayan bilməz. T.Cənizadə belə 
hesab edir ki, “məqamat sənətinin prinsiplərini üzə çıxarmaq “bu gün çox çətindir”, çünki 
musiqi proseslərini təsvir etmək üçün onun adekvat bölgüsünə imkan verəcək müvafiq 
anlayışlar yoxdur”.4  

Muğam və onun pərdələrinin tərkibi məsələsi müsəlman musiqi nəzəriyyəçiləri 
və estetikləri arasında diskussiya predmeti olmuşdur. Bu diskussiyalardan məqsəd mu-
ğamların saflığını və özgünlüyünü saxlamaq olsa da, bununla yanaşı vaxt keçdikcə bir 
xalqda əvvəllər müstəqil sayılan bir muğam sonradan muğamın şöbəsi oldu və ya əksinə, 

2- Иноземцев И.Л. Хушхал-хан Хаттак о мусульманской музыке. В кн. Суфизм в контексте мусульманской культуры. М., Наук, 
1989, с. 310
3- Yenə orada.s. 312
4- Джани-заде Т. Хал-маком как принцип искусства макамат. с. 328
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əvvəllər şöbə adlandırılan müstəqil muğam oldu. Həmçinin eyni adlı muğamlar müxtəlif 
xalqlarda müxtəlif anlayışlar ifadə edirdi.5

Müsəlman ölkələrində musiqi mədəniyyətinin üsula uyğun forması olub yalnız 
kəmiyyət-struktur deyil, həm də keyfiyyət-məzmun elementlərini də əhatə edir və bu da 
onlara əxlaqi-estetik dəyər vermiş və həqiqətən ölümsüz həyat bəxş etmişdir.

Onu da qeyd etmək lazımdır ki,  Azərbaycanın bəzi bölgələrində bugünkü gündə 
də bu məclislər davam edir. Azərbaycanın Qazax bölgəsində XIX əsrdən başlayaraq orto-
doksal sufi yönümlü baxışlar bu bölgənin müxtəlif kəndlərində sünni əhali arasında öz 
parlaq nümunəsini tapmışdır. Onun təsir qüvvəsi hətta Bakının yaxınlığında olan Şamaxı 
şəhərində də öz yerini tapmışdır. Uzun müddət bu mərasim gizli şəkildə icra olunmuşdur. 
Lakin ancaq Qazaxda bugünkü günə qədər davamlı şəkildə onun icrası həyata keçirilir. 
2004-cü ildə Bakı Musiqi Akademiyası və Türkiyənin Ege Universitesi ilə birlikdə Qazax 
bölgəsinin Aslanbəyli kəndində aparılan araşdırma zamanı buradakı məscidin imamı 
Əmir Aslan Məhəmməd “Nəxşibəndi” sufi təriqəti haqqında maraqlı tarixi məlumatlar 
vermişdir və buna sübut olaraq canlı şəkildə zikr mərasimini nümayiş etdirmişlər. 

NÜMUNƏ...                     
Müsəlman incəsənətində hər bir üsul-rəmz bitmiş və kamil hesab edilir və buna 

görə də o, dəyişkənliyə və kamilləşməyə yol vermir.

Müsəlman incəsənətinin başqa növlərinin olduğu kimi məqamların əsasında 
yeni priyomların seçilməsinə və möhkəmlənməsinə imkan verən üsullar sistemi durur. 
Muğamların sabitliyi, onların arxaik strukturunun saxlanması həm də belə bir kanonik 
fikrə əsaslanır ki, muğamlar ülvi vəhylərdir. Allahın əta etdiyi musiqidir. Muğamlarda də-
yişiklik etmək, onlara əlavələr etmək və yeniliklər etmək hüququna yalnız ilahi sirlərdən 
hali olanlar malikdirlər. Muğamların musiqi strukturu kosmosun quruluğu kimi qoyulmuş 
qaydalardan kənara çıxmağa imkan vermirdi. Muğamlar müəyyən qədər bu kanonik fik-
rin sərhədlərini aşsalar da, lakin məhz onun sayəsində onlar öz çoxəsrlik tarixinə bax-
mayaraq, öz ilkin əlamətlərini saxlamış oldular: bitkinlik, bütövlük, qapalılıq, lakoniklik, 
məzmun dərinliyi, forma sadəliyi.    

Beləliklə, məqam üzvi və dialektik şəkildə şərq musiqisinin iki əsas prinsipini 
əhatə edir. 1) Qabaqcadan müəyyən edilmiş üsullara normalara, qaydalara tabeçilik və 
2) yaradıcılıq fantaziyasının azadlığı, improvizasiya sənəti, bir şeyi müxtəlif şəkillərdə 
göstərmək məharəti. Üsul azadlığı tənzimləyir, azadlıq üsulu “canlandırır”. 

Kamil musiqi forması – çoxcəhətliliyin təklə qovuşması deməkdir. Buna görə Av-
ropa mərkəzçilərin şərq birahəngliyini musiqi təfəkkürünün ilkin, primitiv forması olması 

5- Hacıbəyli Ü. Azərbaycan xalq musiqisinin əsasları. Bakı, 1985, s. 19
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iddiası səhvdir. Məqamda musiqi transformasiya melodik qurumlar vasitəsilə həyata ke-
çirilir. Bu melodik qurumlar vahid, mütləq ahəngin çoxcəhətliliyini nəql edirlər. Mütləq 
səs ümumi musiqinin başlanğıcı və ümumdünya harmoniyasının başlanğıcı və sonu ol-
maq etibarilə vahid ifadəli səslənmə yaradır.
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Türkülerdeki Mekân Kavramının
Sosyal, Kültür ve Ekonomik Hayattaki Önemi

Abuzer AKBIYIK1

Türküler; halkımızın duygu ve düşüncelerini, yaşam tarzını, yaşadığı diyarı 
anlattığı, en özlü sözler, en güzel nağmelerdir. Bu nedenle, Türküler, kültürümü-
zün temel taşları ve özüdür. Türküler; kültür birikimimizdir, Türküler; halk kültü-
rümüzün, söz ve müzikle ifadesidir.

Türküler için, Bedri Rahmi Eyüboğlu şöyle diyor;

“Şairim, zifiri karanlıkta gelse şiirin hası, ayak seslerinden tanırım.
Ne zaman bir köy türküsü duysam, şairliğimden utanırım” 

Gerçekten de halkımız; sevgisini, hasretini, umudunu, özlemini, sevincini 
bir dantel gibi türkülere işlemiştir. Edebi olarak sayfalarca yazılabilecek bir olayı, 
birkaç satırda özetlemiştir. 

Türkülerde; doğumdan ölümüne, hatta ölüm sonrası ahiret hayatını, işini, 
aşını, giyimini kuşamını, değer verdiğini, vermediğini ifade etmiştir. Sevdiği, gö-
nül verdiği; bazen ela gözlü bir kız, bazen de yurdu, memleketi, köyü olmuştur. 
Bu nedenle birçok türküde; yaşadığı mekânı, evini, yurdunu, yöresini, memleketi-
ni, ilini, ilçesini, köyünü üzerinde bulunduğu coğrafyayı, çevresindeki denizi, gölü,  
nehri, dereyi, çayı, su içtiği çeşmeyi türkülere dökmüştür. Bu hususu Eyüboğlu, 
“Türküler Dolusu” adlı şiirinin bir başka bölümde şöyle ifade etmiştir: 

1- Abuzer Akbıyık, Folklor Araştırmacısı, Yazar
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“Ah bu türküler,
Türkülerimiz.
Ana sütü gibi candan
Ana sütü gibi temiz.
Türkülerde tüter, dağ dağ, yayla yayla
Köyümüz, köylümüz, memleketimiz.” 

Bu bildirimizde, türkülerde geçen mekân kavramının, sosyal, kültürel ve 
ekonomik hayattaki önemi üzerinde duracak, türkülerimizin yok olmaması üzeri-
ne önerilerimizi sunacağız.  

Bu konu için, TRT Repertuarında olan2 ve olmayan yaklaşık 8 bin türkü 
incelenmiş ve türkülerde geçen yer adlarının listelerini çıkarılmıştır. İnceleme so-
nundaki tespitler bu yazıda verilmektedir.

Türkülerde il, ilçe, köy gibi birçok mekân ismi yer almaktadır
Mekân; sözlük anlamı olarak “bulunulan yer, ev, yurt”  demektir. Yurt ise; 

Bir halkın üzerinde yaşadığı, kültürünü oluşturduğu toprak parçası, vatan, mem-
leket demektir.

Türkü3; Halk şiirinde kendine özgü bir ezgiyle söylenen, genellikle nakara-
tı olan bir nazım şeklidir.

Türkü yakan (besteleyen) kişiler, bazen yaşadıkları yere olan sevgilerini ve 
özlemlerini ifade etmek, bazen de olayın geçtiği, kişinin yaşadığı yeri belirtmek 
veya daha başka amaçlarla türkülerde şehir, kaza, köy gibi mekân adlarına yer 
vermişlerdir.     

Türkülerde başta Anadolu’nun dört bir yanından olmak üzere, Osmanlı 
coğrafyasından Rumeli, Selanik, Kerkük, Yemen, Mısır gibi birçok ülke, bölge, il, 
ilçe ve köy, nehir, dağ, yayla gibi yer adları türkülerde yer almaktadır. 

Adana köprü başı, Afyon’un ortasında kalesi, Ağrı dağından uçtum, 
Amasya’nın dağları, Fidayda (Hüdayda) Ankara’lım fidayda, Antalya’nın mor 
üzümü, Burası Muş’tur yolu yokuştur, Diyarbakır bu mudur, Edremit Van’a Ba-

2- TRT Repertuarında (12.10.2011 itibariyle) 4.844 Kırık hava ve 1.060 uzun hava ve 678 Oyun havası bulunmaktadır.  
Kaynak: Altan Demirel, TRT Müzik Dairesi Başkanlığı Türk Halk Müziği ve Halk Oyunları Müdürü
3- Türkü: Türkü terimi, “Türk” kelimesine Arapça “î” ilgi ekinin getirilmesiyle türetilmiştir. “Türk’e has” anlamına gelen 
bu söz halk ağzında “Türkü” şekline dönüşmüştür. Anadolu’da “Türkü” olarak ifade edilen sözlü halk ezgisine muhtelif 
Türk boylarında farklı isimler verilmektedir. Türküyü Azeri Türkleri “Mahnı”, Başkurtlar “Halk Yırı”, Kazaklar “Türki, Türik, 
Halık Ani”, Kırgızlar “Eldik Ir, Türkü”, Kumuklar “Yır”, Özbekler “Türki, Halk Koşiğı”, Tatarlar “Halık Cırı”, Türkmenler 
“Beste, Halk Aydımı”, Uygur Türkleri de “Nahşa, Koça Nahşisi” derler. Dünyadaki genel adı ise Halk Şarkısı (Folk song)’dır. 
Türkü sözcüğünün ilk olarak XV. yüzyılda Uygur Türklerinden Ali Şir Nevâî (Herat 1441-1501)’nin  yazdığı Mizânü’l- Evzan 
(Vezinlerin Terazisi) adlı eserinde geçtiği bilinmektedir.
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kar, Elaziz uzun çarşı, Erzurum çarşı pazar, Erzincan’a girdim ne güzel bağlar, 
Giresun’un evleri, İzmir’in kavakları,  Konyalım yürü, Urfa’nın etrafı dumanlı 
dağlar, Yarim İstanbul’u mesken mi tuttun, Maraş Maraş’ta derler, Malatya Ma-
latya bulunmaz eşin, Burası Adıyaman, Sıvas ellerinde sazım çalınır, Yola çıktım 
Mardin’e, Ordu’nun dereleri, Oy Trabzon Trabzon, Ben Samsun’a gidemiyom, 
Şu Muğla’nın çamları, Yine yeşillendi Niğde bağları, Çarşamba’yı sel aldı, Maçka 
yolları taşlı, Demirköy başlarında, Depeköy üstüne tüfeng asayım, Rumeli’nin 
kızları, Kerkük’üm haste Kerkük, Yarim gitmiş Mısır’a, Selanik içinde lamba yanı-
yor, Yemen Yemen şanlı Yemen, Haber gitti Horasan’a, Bağdat diyarına vardı mı 
durnam, Kahire’den gelecek bu sabah kervan, Halep’te güzel çok evlenmeyesen, 
Şam’ı İskender’i değer gözlerin, Köroğlu geliyor Kenan eli’nden, Medine şeh-
rinde Fadime anayı, Giderem men Tebriz’e, mekân ismi geçen yüzlerce türküden 
sadece birkaçıdır.

Türkülerde geçen yer adları, gönülden gönüle kurulan köprü gibidir. 
Türkülerdeki mekân adlarının sosyal hayatımızda çok önemi yeri vardır. 

Her şeyden önce türkülerde geçen yer adları, gönülden gönüle kurulan köprü gi-
bidir. Türkülerde o yöre ismi geçtiğinde, o yerde yaşamış veya o yerle ilgili hatırası 
olan kişilerin gönülleri arasında bir köprü kurulur.  Birlik, berberlik, dayanışma 
sağlanır, gönüller birleşir ve bir sevgi yumağı olur. 

İnsanın doğup büyüdüğü, çocukluk-gençlik günlerinin geçtiği, her mekâ-
nında acı-tatlı anılarının olduğu, dostları ile kucaklaştığı memleketi güzeledir. İn-
sanlar ayrı kalınca hasretle anarlar kendi yörelerini. 

Hayali'nin4 “ol mahiler ki derya içredir deryayı bilmezler”  şiir sözlerinde 
olduğu gibi suyun içinde olan balık, nasıl ki suyun değerini bilmez ise, gurbette 
olmayan kişiler de vatan özlemini bilmez. Hele, gurbette olanlara sorun vatan has-
retini, sacdan yeni çıkmış bazlama kokusu gibi burunlarında tüter memleket 
kokusu. İşte Türkiye’nin herhangi bir yerinde veya yurtdışında memleketinden ayrı 
düşmüş, gurbette olan kişiler için vatan özlemini dindiren en güzel ilaç, için-
de memleketinin isminin geçtiği türkülerdir. Ekmek parası için yaban elde olan 
bir gurbetçinin, vatani görevini yapmakta olan bir askerin, sıladan ayrı kalan bir 
öğrencinin, televizyondan, radyodan duyduğu bir memleket türküsü, ona adeta 
bir hayat iksiri olur, ona can verir, kan verir.

Bu nedenle “İnsansız yaşayabildim, türküsüz hiçbir zaman.” diyerek türkü-
leri anlatır ünlü Şair Nazım Hikmet ve şiirinde şöyle devam eder:

4- Hayali: Asıl adı Mehmet olan 16. Yüzyılda yaşamış Türk divan Şairi
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"Gezip tozduklarımın,
Görüp işittiklerimin,
Dokunduklarımın,anladıklarımın 
Hiçbiri, hiçbiri,
Beni bahtiyar etmedi türküler kadar“ der. 

Şair Yurdagül Özay’da “Memleket Türküleri”  isimli şiirinde ise bu duygu-
ları şöyle ifade eder;

"Toprağımın kokusu sinmiş sanki benliğine
Memleketimin alı yeşili, çiçek çiçek türkülerde.
Gurbeti, hasreti ta can evinde duyurur,
Buğday sıcağında kavrulduysan,
Bir ağaç serinliği olur”

Türkülerde geçen mekân adları, bize, kişileri, yerleri ve olayları hatırlatır. 
Türkülerdeki geçen yer adları, onunla başka şeyler arasında bağlantı kuru-

lan,  zihinde canlandırılan birer imgedir. Bu nedenle Türkülerde geçen yer adları, 
aklımıza bazı kişileri, bazı yerleri getirir, bazı olayları gözümüzde canlanır. 

Mesela, bu yer adlarından biri “Yemen”dir. Yurdumuzdan yaklaşık 4 bin 
kilometre uzaklıkta olmasına rağmen 400 yıl Osmanlı hâkimiyetinde kaldığı ve 
yüzyıllarca Osmanlı topraklarının hemen her tarafından asker gönderildiği için 
birçok yörede Yemen için türküler yakılmıştır. 

“Havada bulut yok bu ne dumandır
Mehlede ölüm yok bu ne şivandır
Şu Yemen elleri ne de yamandır
Ano Yemendir gülü çemendir
Giden gelmiyor acep nedendir”

Bu Yemen türküsü, en çok bilinen ve söylendiğinde hemen herkesi hüzün-
lendiren türkülerden biridir.  

Rumeli’de söylenen bir başka Yemen türküsü ise şöyledir; 

“Yemen Yemen şanlı Yemen
Toprakları kanlı Yemen
Ben Yemen'e dayanamam
Kör olsun beni gönderen“  

Yemen, gençlerimizin kanları ile sulan, geçmişte bir vatan toprağıdır.  Yüz-
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yıllar boyu süren savaşlarda farklı rivayetlere göre yaklaşık 300 bin gencimize me-
zar olmuştur.  İşte, bir türküde Yemen geçince, insanların aklına gidip de döneme-
yen yer gelir.  Bu nedenle bir Yemen türküsü okunduğunda insanlar hüzünlenir, 
gözleri dolar. 

Yemen bize aynı zamanda Veysel Karani Hazretlerini de hatırlatır. 

Hakkın Habibin sevgili dostu
Yemen ellerinde Veysel Karani
Söylemez yalanı yemez haramı
Yemen ellerinde Veysel Karani

“Yemen” denildiği zaman, Yunus Emre’nin ifade ettiği gibi yalan söyle-
meyen, haram yemeyen Peygamber Efendimizi görmeye gittiği halde evde bu-
lamayınca görmeden dönen  peygamber aşıkı Veysel Karani Hazretlerinin hayat 
hikayesi akılımıza gelir.  

Mısır ve Filistin de yüzyıllar boyu Osmanlı hâkimiyetinde kalmıştır. Bu ne-
denle de bu Mısır ve Filistin’i de içine alan kutsal topraklar olan “Kenan eli” birçok 
türküde geçer. 

Ben bir Yakup idim kendi halimde
Mevla'mın kelamı vardır dilimde
Yusuf'u kaybettim Kenan elinde

Ağlar Yakub ağlar Yusuf'um deyu
Gitti de gelmedi  vah yavrum deyu

Bu türküde geçen ”Mısır” ve “Kenan eli”,   bize Hz. Yusuf’un hikayesini 
hatırlatır. 

Türküler başka ülkedeki soydaşlarımızı bize hatırlatır.
Bin yılı aşkın bir süre Irak'ın Musul, Erbil ve Kerkük illerinde yaşayan Türk-

menler, bu bölge Irak’a devredildikten sonra çeşitli sıkıntılar yaşanmaktadır. Bu 
bölgede yakılan Türküler, dertlerini, acılarını anlatmaları konusunda tercüman 
olmuştur. 

Kerkgüm hasta Kerkük, 
Nergisi deste Kerkük, 
Alem kefte sefada 
Sen kalduv yasta Kerkük” 
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Bu türküleri dinlediğimizde Irak’taki Türkmenlerin varlığını öncelikle anlı-
yoruz. Bu türkülerin söz ve ezgilerinden yaşamakta oldukları mağduriyetleri hisse-
debiliyoruz. Böylece türkülerde geçen bir mekân adı, başka ülkedeki soydaşlarımı-
zı bize hatırlatmakta ve bizimle onlar arasında bir köprü kurmaktadır.   

Türküler, Türklerin yaşadığı coğrafya hakkında bize bilgi verir. Hangi mem-
leket için türkü yakılmışsa, orada Türklerin yaşadığını veya bir ilgisinin olduğunu 
anlarız.

Türkülerdeki mekân isimleri coğrafi bilgiler verir. 
Türk kültürü olarak Türküler, çok geniş bir coğrafya üzerinde yakılmıştır. 

Bu nedenle Hindistan’dan Avrupa içlerine, Kırım’dan Arap yarımadasına,  Kuzey 
Afrika’dan, Akdeniz ülkelerine kadar birçok ülke, il, ilçe, dağ, nehir, kale isminin 
geçtiği türküler vardır. Bu yerlerin dağları, nehirleri, bitki örtüsü, karları, yağmur-
ları anlatılır. Bu yönü ile bu türküler kişilere coğrafya bilgisi verir. 

Türkülerdeki mekân isimleri tarih hakkında bilgi verir ve tarih bilincini 
oluşturur.

Türküler tarih yapmazlar ama tarihe tanıklık eder, tarihi olayları bünyesin-
de bulundurur ve nesilden nesile taşırlar. 

Türkülerde geçen han, hamam, çeşme, konak gibi mekân isimleri o yöre-
nin tarihi eserleri ve orada yaşananlar hakkında bize bir bilgi verir. O yapı zaman 
içinde yıkılmış, yok olmuş olsa dahi kültürel mekânların isimleri ve olayların hikâ-
yeleri türkülerde yaşamaya devam eder. 

Türküler, mekân adları vererek savaş, seferberlik gibi tarihi olayları, kişileri 
anlatır. Türkiye dışındaki mekân isimleri ile geçmiş tarihte sahip olduğumuz ülke 
sınırları hakkında bilgi verir. Böylece, tarih içinde neler yaşadığımızın, nereden 
nereye geldiğimizin izlerini türkülerde görürüz. 

Tuna nehri akmam diyor
Etrafını yıkmam diyor
Ünü büyük Osman Paşa 
Plevne’den çıkmam diyor

Bu türkü bize Osman Paşa’nın, Rus İmparatorluk ordusuna karşı Plevne 
kentinin efsanevi savunmasını anlamaktadır.5

5- Plevne Savunması: 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı sırasında Rusya İmparatorluk Ordusu'nun kuşattığı  Plevne (Bul-
garistan) kentinin (19 Temmuz 1877-10 Aralık 1877) Vidin Askeri Valisi Osman Paşa komutasındaki  Osmanlı Ordusu 
tarafından savunulması  olayı anlatılmaktadır.
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Estergon Kalesi6 subaşı durak 
Kemirir gönlümü bir sinsi firak
Gönül yar peşinde yar ondan ırak
Akma Tuna akma ben bir dertliyim
Yar peşinde koşan kara bahtlıyım

Bu türkü; Osmanlıya bağlı Macaristan’da bulunan Estergon Kalesi’nin, 
düşman ordusuna karşı Osmanlı askerlerince cesaretle savunmasını anlatır. Bu 
olay hafızlarımıza Estergon Kalesi türküsü ile yerleşmiştir. 

Kolumu salladım toplar oynadı
Kara daş içinde çete kaynadı
Yaşasın Urfalılar teslim olmadı

Di yeri yer kumandanlar yeri
Çetelerim gidiyor dönmüyor geri

Urfalılar memleketlerini işgal eden Fransızları Şebeke Boğazında yenerek 
Urfa’yı düşman işgalinden kurtarmışlardır. Bu türkü Urfalıların kahramanlıklarını 
ve Urfa’nın düşman işgalinden kurtuluşunu anlatır.7

Bunun gibi tarihi olayları ve kişileri anlatan, repertuarımızda yer alan daha 
birçok türküyü örnek olarak verebiliriz.  Bu türküler tarihi olaylar ve kişiler hak-
kında çok şey anlatır, olayları hatırlatır, hafızalarda canlandırır. Bu türkülerden 
“kıssadan hisse” dersler çıkarılır. Bu yönüyle türküler tarih hakkında bilgi verir,  
insanlarda tarih bilincini oluşturur.       

Türküler yörenin tanınmasını sağlar.
Yörenin tanınmasını sağlayan birçok etken vardır. Bunlardan biri de türkü-

lerde geçen mekân isimleridir. 

Yörenin tanınmasını sağlayan unsurlardan biri, yörede bulunan tarihi ve 
turistik yapılar, doğal çevre ve yörede üretilen ürünlerdir.  Sultanahmet Camii de-
nildiğinde İstanbul,  Nemrut Dağı denildiğinde Adıyaman, Efes Harabeleri denildi-
ğinde Selçuk, Balıklıgöl denildiğinde Şanlıurfa, Kapadokya denildiğinde Nevşehir, 

6- Estergon Kalesi: Macaristan'ın başkenti Budapeşte'nin 60 km kuzey batısında Tuna nehri kıyısında yer alan ve Osmanlı 
tarihinde büyük bir önem taşıyan bir kaledir. Bu kale 1543 tarihinde  Kanuni Sultan Süleyman zamanında ilk defa Osman-
lıların eline geçmiştir. Kale, 1594 yılında Alman, Leh ve Venediklilerden oluşan büyük bir ordu tarafından kuşatılmıştır. 
Kuşatan orduya göre çok küçük bir orduyla savunulan Estergon Kalesi Sokollu Mehmed Paşa'nın o sırada kalede bulunan 
oğlu Anadolu Beylerbeyi Sokolluzade Lala Mehmet Paşa'nın kumandanlığında savunulmuştur. Bu cesaretli savunma 
Estergon Kalesi türküsüyle  belleklere yerleşmiş önemli bir tarihi olaydır.
7- Birinci dünya savaşından sonra Urfa, Fransızlar tarafından haksız olarak işgal edilir. Urfalılar kurdukları milis kuvvetlerle 
Fransızları şehirden atarak Urfa’yı düşman işgalinden kurtarmışlardır. 11 Nisan 1920 tarihinde Urfalılar, Fransız kuvvetler-
ine en son darbeyi Şebeke Boğazı denen yerde vurmuşlardır. Urfa’nın düşman işgalinden kurtuluşu üzerine yakılan bu 
türküde, canları pahasına düşmanla savaşan Urfalı kahramanlar anlatılır.



- 76 -

Kültürümüzde Türkü Sempozyumu

Sümena Manastırı denildiğinde Trabzon, Çifte Minare denildiği zaman Sıvas akla 
gelmektedir. Yine leblebi denildiğinde Çorum, baklava denildiğinde Gaziantep, 
dondurma denildiğinde Kahramanmaraş, çiğköfte denildiği zaman Şanlıurfa akla 
gelmektedir.

Bir memleketin tanınmasını etkileyen unsurlardan biri de o yörede yetiş-
miş sanatçılardır. İbrahim Tatlıses denildiğinde Urfa, Enver Demirbağ denildiğinde 
Elazığ, Celal Güzelses, denildiğinde Diyarbakır, Aşık Veysel denildiğinde ise Sıvas 
akla gelmektedir. 

Bir memleketin tanınmasını sağlayan unsurlardan biri de yöreye ait 
türkülerdir. 

İçinde o yörenin isminin geçtiği bazı türküler o yöre ile özdeşleşmiştir. 
Mesela; Yozgat denildiğinde “Yozgat sürmelisi-Dersini almış ta ediyor ezber ”, 
“Mardin” denildiğinde “Yola çıktım Mardin’e”, “Urfa” denildiği zaman “Urfalıyam 
Ezelden” türküsünün akla geldiği gibi, o yöreden söz edilirken o türkü, o türkü-
den söz edilirken o yöre akla gelmektedir. Böylece o türkü okundukça o yörenin 
tanınmışlığı artmaktadır. 

Öyle türkü vardır ki çoğumuz o yöreye gitmemiş olsak da, o yörenin ismi 
türkülerle hafızamıza kazınmıştır.  Bazen o yörenin haritada yerini dahi bilmeyiz 
fakat o yörenin coğrafi yapısını, tarihi mekânlarını türkülerden tanırız. Türküler 
öyle bir tablo çizer ki, görmeden sanki görmüş gibi oluruz. 

“Eğin dedikleri küçük bir şehir” türküsünden Eğin’in (Kemaliye) Fırat kena-
rında küçük ve şirin bir ilçe olduğunu, “Çarşambayı sel aldı” Türküsünden o yöre-
de çok yağmur yağdığını anlayabiliriz. “Çayeli’nden öteye” türküsü bize, Rize’nin 
Çayeli ilçesinde çay yetiştirildiğini anlatır, çay bahçelerini ve o bahçelerden kızların 
çay filizlerini topladığını bir tablo gibi önümüze koyar. “Diyarbakır kızları kibritsiz 
(fitilsiz) kandil yakar”  türkü sözleri, Diyarbakır kızlarının ne kadar güzel olduğunu 
anlatır bizlere. Açtı mola şu Sivas’ın gülü yaprağı türküsünde,  Sivas güllerinin mis 
gibi kokuları gelir burnumuza.     

Bırakın ili, bir türkü bazen, bir ilçenin bile tanınmasına büyük katkı sağ-
lar.  Mersin’in 9 ilçesi vardır, fakat biz. “Silifke’nin yoğurdu “  türküsü ile en çok 
Silifke’yi biliriz. Yine Samsun’un 17 ilçesinden “Çarşambayı sel aldı” türküsünden 
Çarşamba ilçesini, Trabzon’un 17 ilçesinden “Maçka Yolları taşlı” türküsünden 
dolayı Maçka ilçesi daha çok hafızamızda yer etmiştir.

Irak Türkmenleri, Irak'ın kuzeyinden itibaren Telafer, Musul, Erbil, Altun-
köprü, Kerkük, Tuzhurmatu, Kifri, Karatepe, Hanekin, Mendeli ve Bağdat'ın güney 
doğusunda bulunan Bedre'ye kadar uzanan bir şerit üzerinde yaşamlarını sürdür-
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mektedirler. TRT Repertuarında Irak Türkmenleri ile ilgili 102 türkü vardır. Unun 
98 adedi Kerkük türküsüdür. Erbil, Telafer, Tezehurmatı ve Altın köprüden birer 
türkü vardır. Müzik ortamı ve sanatçılar Kerkük’te yoğun olsa da, Kerkük dışında 
Erbil, Musul, Altunköprü, Tuzhurmatu gibi Türkmenlerin yaşadığı diğer yörelerde 
de önemli eserler ve (Erbil’den Mehmet Ahmet Erbilli, Mışko, Musul’dan Yasin 
Yahyaoğlu, Tuzhurmatı’dan Ekrem Tuzlu vb.) sanatçılar vardır. Fakat o yörelerle 
ilgili derlemeler yapılmamış, kaynak kişileri tanıtılmamış, sanatçıları çeşitli neden-
lerle dışarıya açılamamış, eserleri henüz ortaya çıkarılmamıştır. 

Netice olarak; radyo ve televizyonda, CD, kaset ve sahnelerde yıllardır hep 
Kerkük türküleri seslendirildiğinden Irak’daki Türkmenlerle ilgili türküler denildi-
ğinde aklımıza bir tek “Kerkük” gelmektedir. “Kerkük” örneğinde görüldüğü gibi 
türkülerde geçen mekân isimleri yörenin tanınmasına çok büyük katkı sağlamak-
tadır. 

Türküler yörenin ekonomik kalkınmasına katkı sağlar. 
Türkülerde mekân isimlerinin geçmesi, zaman içinde o ilin veya o ilçenin 

tanınmasına yardımcı olur.  O yörenin tanınması o yörede kültür turizmini arttırır. 
Turizm demek, iş demek, aş demek, kazanç demektir. Böylece yöreyi tanıtan tür-
küler, o yörenin ekonomisine katkı sağlamış olur. 

İşte şu anda içinde bulunduğumuz durum bunun bir kanıtıdır. Yıllardır 
icra edilen Sivas türküleri, Sıvasın tanınması sağlamıştır. Böylece müzikle ilgili bir 
etkinlikte Sivas birinci derecede akla gelen il olmuştur. Kültür ve Turizm Bakanlığı 
Türk Halk Müziği Korosunun birkaç il ile birlikte buraya kurulma nedeni de, bu 
sempozyumun burada yapılma nedeni de kanımca Sivas’ın müzik kültürü zengin-
liğidir. Yapılan etkinlikler dolaysıyla Sivas’a gelecek olan kişilerin bu ile ekonomik 
yarar sağlayacağı da şüphesizdir.          

Yurt çapında; müziği ve sanatçıları yörelerini tanıtan ve bundan ekonomik 
yarar sağlayan illerin başında Şanlıurfa gelir. Bu konuda önemli bir örnek olması 
nedeniyle bu bölümümüzde Urfa’nın tanınmasında, türküler ve ses sanatçılarının 
rolünü irdeleyeceğiz.  

Türkülerden ekonomik gelir sağlayan illerin başında Urfa gelir.
Şanlıurfa, 12 bin yıllık dünyanın en eski şehridir. Köklü bir müzik geleneği 

vardır. Sıra gecesi ve diğer müzik ortamlarında birçok sanatçı yetişmiş birçok eser 
bestelenmiştir.  Türküleri hoyratları, gazelleri sevilmiş, sanatçıları yurtiçi ve yurt-
dışında ün yapmıştır.  Bu nedenle yurt çapında Urfa, müzikte bir marka şehir 
olmuştur.

Urfa’dan müziğin her branşında başarılı ve ünlü sanatçılar çıkarmıştır. Sa-
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nat Müziğinde Eyüp Uyanıkoğlu, Ahmet Özhan, Fatma Nurten Demirkol, Abdul-
lah Uyanık, Gitarist Ahmet Kanneci, Udi Mehmet Bitmez ve Kanuni Halil Karadu-
man, Pop müzikte Seyyal Taner, Kadir Tapucu, Mirkelam, Fantezi müzikte Güler 
Işık, Müslüm Gürses, Ferhat Göçer tanınan Urfalı sanatçılardan birkaçıdır. Urfa’nın 
esas ünü halk müziğindedir.  Mukim Tahir, Kel Hamza, Bekçi Bakır, Tenekeci Mah-
mut, Kazancı Bedih, Cemil Cankat, Ahmet Cankat, Nuri Sesigüzel, Yavuz Tapucu, 
Mahmut Coşkunses, Seyfettin Sucu, Kadir Sema, Zekeriya Ünlü, Münevver Özde-
mir, Mahmut Tuncer, Mehmet Özbek ve İbrahim Tatlıses Urfalı ünlü sanatçılardan 
bir kısmıdır. 

Müzikle ilgili plak, kaset ve sahne dünyasında yaklaşık 70-80 seneden beri 
Urfalılar hep ön planda yer almıştır. Urfalıların seslerinin güzel oluşu nedeni ile 
müzik piyasasında “Urfalı” olmak bir ayrıcalık olmuştur. Bu nedenle “Urfalı Cemil 
Cankat, Urfalı Nuri Sesigüzel, Urfalı Babe, Urfalı Kevser, Urfalı Ali Toprak, Urfalı 
Nejat Söylemez, Urfalı Mustafa, Urfalı Kazım ” gibi birçok sanatçı, isimlerinin ba-
şına “Urfalı” kelimesini özellikle yazdırmıştır. 

“Urfa” kelimesi, o sanatçıya yarar sağlarken memleket olarak Urfa’nın ta-
nınmasına da katkı sağlamıştır. Düşünün, 1930-1960 arası Urfalı Cemil Cankat 
yaklaşık 300 plak yapmıştır. Televizyonun olmadığı, radyonun ancak belli yerlerde 
olduğu bu yıllarda Cemil Cankat’ın plakları ile “Urfa” ismi Anadolu’nun her köşe-
sindeki evlere, kahvehanelere girmiştir.        

Yıllardır Urfalı olan ve olmayan birçok sanatçı plak, CD ve sahnelerde Urfa 
türkülerini okumuştur. Böylece yurt içinde yurt dışında hemen herkes bir Urfa tür-
küsünü duymuş, severek dinlemiştir. Bu nedenle “Urfa” denince insanların aklına 
ilk gelenlerden biri “Urfalıyam ezelden”,”Urfa’nın etrafı dumanlı dağlar” türküleri 
ve “Sıra Gecesi” olmaktadır. 

Türkiye’de en çok türkü Urfa üstüne bestelenmiştir.
Tarafımızdan yaklaşık 8 bin türkü (anonim ve beste kırık hava, uzun hava) 

üzerinde araştırma yaparak içinde il ismi geçen türküler tespit edilmiştir. Bu tes-
pit sonucu içinde memleket adı geçen türkülerde Urfa birinci sırada gelmektedir. 
Bir başka ifade ile Türkiye’de en çok Urfa üzerine türkü bestelenmiştir. Urfa’yı, 
İstanbul, Erzurum, Konya, Diyarbakır, İzmir, Elazığ, Sivas, takip etmektedir. Ancak 
Hakkâri, Hatay,  Kastamonu, Kocaeli, Sakarya, Zonguldak, Aksaray, Kırıkkale, Bat-
man, Şırnak, Yalova, Karabük, Osmaniye, Düzce gibi 14 ilin isminin geçtiği türkü 
tespit edilememiştir.  

TRT Repertuarında içinde “Urfa” geçen anonim türkülerin birkaçı şunlar-
dır; “Urfalıyam Ezelden, Urfa’nın Etrafı Dumanlı Dağlar, Urfalıyam dağlıyam, Şu 
Urfa’nın kapısı, Urfamızın dört etrafı bahçalar, Urfa’nın bedenleri, Kardaş kalk 
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gidelim Urfa’ya doğru, Urfa’ya paşa geldi,8 Bir mektup yazdırdım Urfalı kızına,9  
Urfalıyam gül nedim, Urfa dağlarında gezdiğim çağlar” türküleridir.  

İçinde “Urfa” geçen eserlerin çok olmasının nedeni; “Urfa” geçen par-
çaların ilgi görmesi ve çok sayıda Urfalı bestekârın olmasıdır. Yurt çapında bu 
ilgi devam ettiğinden, türkü besteleme süreci devam etmektedir. “Urfalı sevmiş 
doğrudur güzelim”, “Urfa sana küsmüş”, “Buldun bir Urfalı eğlen bakalım” son 
aylarda popüler olan, yeni bestelenmiş Urfa ile ilgili türkülerden birkaçıdır.

Sıra gecesi bir kazanç sağlayan sektör olmuştur.
Öteden beri Urfa, türküleri, sanatçıları tanınmakta iken, 1980’li yıllardan 

sonra sıra geceleri de televizyonlarda yer almaya başlamıştır. Geleneksel sıra ge-
cesi; her hafta bir kişinin evinde yapılan, musiki icra edilen, yardımlaşma sohbet 
ve muhabbet geceleridir. Medyada genellikle Sıra gecelerinin müzik bölümü tanı-
tılmıştır. Buradaki ahenk de insanların hoşuna gitmiştir. Bu nedenle Urfa’ya gelen 
her turist sıra gecesine katılmak istemiştir. Bu talep karşısında otellerde, konu-
kevlerinde sıra gecesi adıyla müzik geceleri tertip edilmeye başlamıştır. Talepler 
artmaya devam edince, sıra gecesi bir sektör olmuştur. Böylece Urfa’da yaklaşık 
40 Sıra gecesi ekibi kurulmuş, bu iş 400-500 müzisyene ekmek kapısı olmuştur. 
Urfa dışında İzmir’de İstanbul’da da ekipler oluşmuştur. Bu ekipler sadece Urfa’da 
değil yurt içi ve yurt dışında sıra gecesi programı yapmaktadır. Bugün için “sıra 
gecesi” turizm şirketlerinin vazgeçilmez bir etkinliği haline gelmiştir. Yüzlerce kişi 
gezmek ve sıra gecesine katılmak için Urfa’ya gelmektedir. Eskiden transit geçi-
lirken şimdi GAP gezisine katılan hemen her turist, sıra gecesine katılmak için Ur-
fa’da en az bir gece konaklamaktadır. Bu kültür turizmi Urfa’ya ekonomik kazanç 
sağlamaktadır. 

Urfa Sıra Gecesi’nin bu kadar popüler olması ses ve saz sanatçıları, bes-
tekâr, müzik yapımcıları, oteller, turizmciler, esnafa kazanç sağlaması bölgeye il-
lerine de bir ivme kazandırmıştır.  Elazığ, Adıyaman, Mardin, Diyarbakır gibi iller 
de harekete geçerek müzik ekipleri kurumuş, çeşitli mekânlarda Kürsübaşı, Valime 
Gecesi, Harfane Gecesi adıyla programlar yapılmaya başlamıştır. 

Kültür ve Turizm Bakanlığının müracaatıyla 2010 yılında “Sıra gezmeleri” 
UNESCO (Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Kurumu) tarafından Dünyada 
korunması gereken kültür mirası olarak ilan edilmiştir.

Sonuç olarak şunu söyleyebiliriz.
Türküler, içinde geçen mekân isimleri ile insanlar arasında köprü kurar, 

birbirleriyle olan bağlarını güçlendirir. Tarihi olayları hatırlatır ve talih bilincimizi 

8- Urfa’ya paşa geldi türküsü TRT kayıtlarında Van yöresi adına kayıtlıdır.
9- Bir mektup yazdırdım Urfalı kızına türküsü TRT kayıtlarında Adıyaman yöresi adına kayıtlıdır.
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oluşturur, yöreleri tanımamıza yardımcı olur ve coğrafya bilgimizi artırır. Yörenin 
tanımasına katkıda bulunur. Yörenin tanıması, kültür turizmini canlandırır. Tu-
rizmde yöreye istihdam ve ekonomik katkı sağlar. Müziğin iltifat görmesi, yörede 
müziğe ilginin artmasını, müziğin gelişmesini sağlar. Yöreden yeni sanatçı ve eser-
ler ortaya çıkarır. 

Sosyal, kültürel ve ekonomik olarak önem arz eden, musiki kültürümüzün 
temel olan türkülerin korunması, arşivlenmesi, tanıtılması, geliştirilmesi, yaşatıl-
ması için bazı çalışmalar yapılması gerekmektedir. 

Yurtiçi ve yurtdışından önemli akademisyen ve sanatçıların katıldığı bu 
toplantıda müzik kültürümüz adına Türkiye için önemli gördüğümüz ve bu konu 
ile ilgili  “Türkiye Müzik Merkezi” adlı projemizi sizlerle paylaşmak istiyoruz. 

Plağın ilk olarak çıktığı yaklaşık 100 seneden beri Türkiye’de binlerce plak 
yapılmıştır. Daha sonraki yıllarda bant ve CD’ler yapılmıştır. Bu plakların bir kısmı 
TRT, Milli Kütüphane, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Konservatuarlarla özel şahısla-
rın arşivlerinde olsa Türkiye’de bu ses kayıtlarının tamamının bir arada olduğu bir 
kurum veya kuruluş maalesef yoktur. Ülkemizin tamamında derlemeler yapılma-
mıştır, yapılanlar ise yetersizdir. Sonuç olarak Türkiye’nin genel müzik envanteri 
yoktur. Binlerce yıllık kültür birikimimizden süzülerek gelen müzik zenginli-
ğimizi bilmiyor olmamız, bir bıçak gibi göğsümüze saplanmış durmaktadır. 
Bu nedenle ülkemizde söylenen bütün dillerdeki ezgilerin bir araya toplanacağı 
“Müzik Arşiv ve Dokümantasyon Merkezi”, kitapların toplanacağı “Müzik Kü-
tüphanesi”, dokümanların toplanacağı ve sergileneceği “Müzik Müzesi” ve mü-
zikle ilgili her şeyin alınıp-satıldığı “Müzik Alışveriş Merkezi” birimlerinden olu-
şacak “Türkiye Müzik Merkezi” kurulması projesi tarafımızdan hazırlandı. Proje, 
İstanbul’da 20-25 dönüm bir arsa üzerinde, 150-200 bin m2 kapalı alanda dü-
şünülmektedir. Dünyada müzik müzeleri vardır fakat bu kapsamda bir proje 
dünyada ilk olacaktır. Proje 16-17.07.2010 tarihinde Cumhurbaşkanı, Başbakan, 
Kültür ve Turizm Bakanı ve Türkiye’nin tanınan gazete yazarlarına mail gönderil-
di. Yine 29.07.2010/804.01-148933 sayılı yazı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı’na 
sunuldu.

“Türkiye Müzik Merkezi” projesini sahiplenecek bir devlet yetkilisi, resmi 
ya da özel bir kurum ne zaman çıkar bilemiyoruz. Bu projenin gerçekleştiğini gör-
meye ömür yeter mi bilmiyoruz. Ancak umutla beklemekteyiz.



- 81 -

8. Oturum

Sempozyumu Bildirileri
Sivas - 22-25 Ekim 2011

Türkülerde Çeşitli Konular-1

Kültürümüzde Türkü



- 82 -



- 83 -

Kültürümüzde Türkü Sempozyumu

Elazığ Türkülerinde
Aşk Olgusunun Sembolik Söylemleri

Arş. Gör. Dr. Gülda ÇETİNDAĞ SÜME1

Söylenemeyen sözlerin, hissettirilemeyen duyguların dışavurumu olan 
türküler, gönül dilinin en güzel ifade biçimidir. Bir nağmenin sözle buluşup dilden 
dökülmesi, yüreklerin en derinliklerindekinin sel olup taşmasıyla eş değerdir. 

Türkü, “Türk halk şiirinin en eski türlerinden biri olarak kabul edilen, in-
sanların duygu, düşünce, his ve hayallerine tercüman olan, gelenek, görenek, örf, 
âdet, töre gibi değerlerle insan hayatına yön veren ve insanları derinden etkile-
yen; savaş, göç, kıtlık, sel, deprem gibi toplum hayatını sarsan, genel hadiselerle 
birlikte sevda, yiğitlik, ayrılık, gurbet sıkıntısı, hasret, tabiat, doğum, evlilik, ölüm 
gibi şahsî konuları işleyen ve belirli bir ezgiyle söylenen ürünlere”denir (Çetindağ, 
2005: 17-18).

Birlik ve beraberlik ruhunun somut düzlemdeki yansıması olan türküler, 
duyguları söze döken, sözü saza bağlayan ve gönülden geleni yine gönle ulaştıran 
edebî ürünlerdir. Bu yönüyle türküler, insanlar arasında birleştirici ve bütünleştirici 
bir özelliğe sahiptir. Geçmişi geleceğe bağlayan, millî duyguların tercümanı olan 
türküler, millet hayatındaki en güçlü bağlardandır. İnsanlar, birlikte türkü söyleye-
bildikleri müddetçe kültürel bağlarını koruyabilirler.

Anadolu halkının, yüreğindekileri nakış nakış işleyerek nağmelerle süsle-
diği türküler, yüzlerce yıllık bir geçmişi anlatır. Bir bakıma gizli bir dildir gönülden 
gönüle akarak söylenen. Yürekleri dağlayan, dertlere deva olan. Âşıkların aşk acısı, 
askerin sıla hasreti, bir ananın gözyaşı, bazen de kara sevdalıların dermanıdır. Bir 

1- Fırat Üniversitesi İnsanî ve Sosyal Bilimler Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Elazığ.
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notada saklıdır kimi zaman duyguların en hası, kısacası hoş bir sadadır gönlün 
duyup yandığı.

Türküler vasıtasıyla en soylu duygularını, yürekten gelen nağmelerle bir-
leştirip onlara hayat veren insanlar, ortak terennümlerini türkülerle dile getirirler. 
Türkü, gurbetteki insanın anavatanı, sevdalının sevdası, ananın yavrusuna ninnisi, 
acısı olanın ise ağıtıdır. Öyle ki bir hayat boyu türkülerle güler, türkülerle ağlarız. 
Gün gelir türkülerden medet umar, hüznümüzü en iyi, türkülerle yaşarız. Aşkı ve 
sevdayı anlatmanın da en güzel yolu yine türkülerden geçer. Her nağmesine bir 
aşk ezgisi takılı kalmış olan türkülerin her bir sözünde ve ezgisinde geçmişe ait 
anılar, yaşanmışlıklar dile gelmektedir.

İnsanlığın ortak duygularını anlatan türkülerin en önemli ortak noktası aşk 
olgusunu en yakıcı ezgilerle sunmasıdır. Aşkın yakıcı yönü ile türkü yakmak ara-
sında sadece sözde değil özde de bir birliktelik söz konusudur. Aşk, insanı yaktığı 
için türkü yakılır. Türkü hikâyelerinin de gerçekten yaşanmış olması, türküyü daha 
yakıcı bir hale getirmekte, hem türkü yakanı hem de türkü dinleyeni yakmaktadır. 
Bu yönüyle türküler, insanların ortak dili ve en soylu bağıdır.

Türküler, sanat ruhu taşıyan insanların sembolik söylemleri ile meydana 
getirilirken millî hafızanın izdüşümü olarak görülürler. Az sözle yoğun bir anlatı-
mı olan, görünenin ardına görünmeyeni saklayan türküler, ancak özüne ulaşılırsa 
gerçek anlamına kavuşur. Öyle ki çoğu türkü ilk okumada anlaşılamayacak derin 
bir anlama, yaşanmış gizli bir hikâyeye, sembolik bir dile sahiptir. Bu derin anlam-
lar okunup yorumlandıkça türkü de daha kıymetli hale gelecektir.

“İnsanın duygu yönünün ağır bastığı bildirilerin en iyi örneklerini şiir dilin-
de buluruz. Yazılan dilin yanında konuşulan dil nasıl zaman zaman daha etkili bir 
anlatım sağlıyorsa, çeşitli duygu, coşku, düşünce ve hayallerin söze dönüştüğü ya-
zın ürünleri içinde şiirin dili de özellikle yoğunluğu, sözcüklerinin anlam değerleri 
ve müzikaliteleri nedeniyle, öylece, daha etkileyici, çarpıcı bir anlatımı gerçekleş-
tirir.” (Aksan, 1999: 26). Şair en içten gelen duygularını şiirle anlatırken, anlamak 
isteyene ve dinleyene de az sözle çok şey anlatır. Kendine has kurduğu dünyada 
imgelerden, sembollerden yararlanarak şiirini ya da türküsünü dile getirir.

Sembolik bir ifade gücüne sahip olan türküler, âşıkları bir türlü kavuşa-
madıkları sevdiklerine kavuşturur, özlenenleri geri getirir, sevenlerin duygularına 
tercüman olur. Bunlar geçici avunmalar olarak düşünülse de türkülerin böyle bir 
mucizevî tarafı vardır. Öyle olmasaydı her seven türkü yakıp türküsünün peşinden 
sürüklenip gitmez, âşıklar kendilerini türkülerle teselli etmezdi. 

Güfteyi beste ile buluşturan, yüreklerin en derinliklerindeki gizli hazineyi 
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yine yüreklere dokunduran türküler, büyüsü ile her gönle hitap eder. Türküler, 
gönüllerdeki duyguların ifadesi olduğu için bir bakıma konuşmaktır. İnsanın ken-
disiyle, âşığın maşukuyla kısacası sevilen her şeyle konuşmaktır.

Türküler, sözün gücünden daha etkili bir güce sahiptir. Nitekim, Türk dün-
yasında yaygın bir şekilde anlatılan Tahir ile Zöhre’nin varyantlarından birisinde 
şair Molla Nepes, âşık çiftin eğitmeni rolündedir ve çeşitli olaylarda onlara yar-
dım etmektedir. Tahir, sürgünden vatanına dönerken onun yolunu yüksek dağlar 
kapatır. Tahir de dağlara karşı bir türkü söyler, yolunu kapatan dağlar, türküyü 
duyunca birdenbire açılır (Garriyev, 2007: 109). Buradan da anlaşılacağı üzere 
türkülerin büyülü bir etkisi vardır. Özellikle de âşıklar için türkülerin yapıcı yönü 
daha fazladır. Çünkü türkü, âşığı, ulaşamayacağını bildiği sevdiğine ulaştırma gü-
cüne sahiptir. Âşık, ancak türküler vasıtasıyla engelleri ortadan kaldırır, türkülerle 
derdini döker, türküler ile sevdasını dile getirir.

Genelde türkülerde özelde ise Elazığ türkülerinde en fazla işlenen konular-
dan birisi olan aşk, her yönüyle sevgiliye bağlanma hissini içinde barındırır. Aşkın 
gücü, âşık ve sevgiliyi gerçekte olmasa da türkülerde buluşturur. Seven, türkü 
söyleyerek niyaz eder, sevilen de türkülerle naz eder. Böylelikle türküler, seven ve 
sevilen arasında sembolik bir dile, gönül bağına dönüşür.

Aşk, en kutsal olgulardan birisidir. İnsan, içinde büyüttüğü aşk ile yaşar. 
Allah’a, tabiata, sevgiliye kısacası Yaratan’a ve yaratılana duyulan aşk, insanı deği-
şime uğratan ve dönüştüren kutsal bir duygudur. Aşkın büyülü dünyasına girmiş 
olan insan, farkında olmadan olgunluk düzeyine de erişmiştir.

“Zaman ve mekân ötesindeki ruhun özgür yitimi olan aşk, sonsuz varo-
luşlara, doğuşlara açtığı insanı zincirlerinden koparır ve ölmezliğe eriştirir.” (Kork-
maz, 2004: 134).

Karşılıklı aşk, iki farklı yoldan gelen insanın aynı noktada buluşması ve bu 
noktadan itibaren aynı yolda yürüyebilmesidir. Aynı yolda yürüyebilen insanlar, 
aynı türküyü söyleyebilen insanlardır. Karşılıksız aşk ise hedef tutulan yolda tek 
başına türkülerini söyleyerek ilerlemektir.

Çeşitli konularda karşımıza çıkan, ancak en fazla aşk konusuna değinilen 
Elazığ türküleri zengin bir anlam alanına sahiptir. Her okuma ile yeniden şekille-
nen ve zenginleşen türkülerin yaşanmış olaylar üzerine yakılmış olması türküleri 
daha etkili hale getirmektedir.

Elazığ türkülerinde en fazla işlenen konulardan birisi olan aşk olgusu ge-
nellikle kavuşamayan âşıkların hikâyesini anlatmaktadır. Bununla birlikte, genellik-
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le sevgilinin güzelliğini konu alan, sevgilinin vefasızlığına değinen, sevgili-âşık-ra-
kip üçlüsünü ve yasak aşkı anlatan türküler yakılmıştır (Çetindağ, 2005: 107-111).

Elazığ türkülerinde aşk olgusunun derin ve estetik bir zevkle işlenmiş ol-
ması, elbette bu türkünün mimarı olan insanlara bağlanmalıdır. Ruhunun en zarif 
yönünü türkülerle dile getiren insanın sözü, özünü de yansıtmaktadır. 

“Bahtı yârim bahtı yârim
Gönülde tahtı yârim,
Yüzünde göz izi var
Sahan kim baktı yârim.” (Mengüşoğlu, 2000: 59)

dizelerinde sevdasını en hisli duygularla ifade eden âşığın ne kadar de-
rin bir aşkı dillendirdiği hissedilmektedir. Âşığın gönlünde taht kurmayı başarmış 
olan maşuk, bir sultandan farksızdır. Onun, değil rakip ile birlikte olması, yüzünde 
beliren yabancı bakışların izi bile, âşığın sevdasını, kıskançlığını, öfkesini, paylaşa-
mama ve sahiplenme duygusunu anlatmaya kâfidir. Bu ince ve bir o kadar da de-
rin hisler, Elazığ insanının ruhunu, edebî zevk ve anlayışını anlatacak niteliktedir.

Elazığ türkülerinde ilk bakışta anlaşılamayacak sembolik bir dil söz ko-
nusudur. Duygular söze dökülürken doğrudan bir anlatım yerine sembollerden, 
mazmunlardan, benzetmelerden, istiarelerden, imgelerden ve mecazlardan istifa-
de edilmiştir. Böylelikle his ve hayaller daha etkili bir üsluba başvurularak anlatıl-
mıştır. Türküyü yakan, yüreğini yakanları nağmelerle buluşturmuş, sözün ve ezgi-
nin mükemmel uyumu ile Elazığlı âşık, en güzel ifadelerle aşkını dile getirmiştir. 

İndim Yârin Bahçesine adlı Elazığ türküsünde;

“İndim yârin bahçesine, gül dibinde gül biter.
Gül dalını diken almış, şakı bülbül ne öter?
Yâr başımdan aklım aldı, oldum mecnundan beter.” (Özbek, 1994: 152) 

ifadeleri, âşığın derin aşk acısıyla dolu serzenişlerini dile getirmektedir. 
Yârin bahçesi, tıpkı kendisi gibi güllerin açtığı, hayatın ve canlılığın olduğu bir 
mekândır. Âşığın, yârin bahçesi ile tanımladığı yer de onun var olduğu, varlığı ile 
canlandırdığı bahçedir. İnsanın mekâna sinen örtük anlamı ve mekânın insan üze-
rindeki etkisi, sevgili ve bahçe arasındaki ilgiye bağlı olarak kurulmuştur. Sevgili, 
güller açan bir bahçe; bahçe ise güller açması sebebi ile sevgilidir.

Sevgili; güzelliği, kokusu, yanaklarının al al olması ile adeta bir gül gibidir. 
Onun güle benzeyen haline imrenerek diğer güller de onun gibi kat kat açmakta-
dır. Yani sevgilinin olduğu yer, bir gül bahçesine dönüşmektedir. Ancak âşık, bu 

Kültürümüzde Türkü Sempozyumu



- 87 -

Kültürümüzde Türkü Sempozyumu

güzellik karşısında çaresizdir. Zira, onun rakibi gülün çevresindedir. Âşıktan önce 
gülü çevreleyen rakiptir. Bülbül ise bu durumda boşuna niyaz etmektedir. Bülbül, 
gül ve diken üçgeni bize geleneğimizde var olan gül-bülbül mazmununu hatırlat-
maktadır. Âşık, sevgili ve rakip bir aradadır. Bu bir aradalık aslında güzellik ve çir-
kinliğin, âşık ve maşuğun, sevginin ve nefretin, kolaylık ve zorluğun, kavuşmanın 
ve ayrılığın, kısacası hayatın aslını oluşturan var oluşun ve yok oluşun sembolüdür.

Âşık, sevgilinin rakip ile olmasının sonucunda mecnuna dönmüştür. Me-
cnun kelimesi türküde tevriyeli kullanılarak âşığı sembolize etmektedir. Âşık hem 
aşkından ve rakibin sevgiliyi kuşatmasından dolayı deliye dönen bir mecnundur 
hem de Leyla’sını çöllerde arayan garip, sevdalı Mecnun’dur. 

Sabahın Seher Vaktinde adlı Elazığ türküsünde de sevgiliye kavuşama-
maktan dolayı büyüyen aşk anlatılmaktadır.

“Sabahın seher vaktinde görebilsem yârimi
Gül dalına bülbül konmuş çeker ah u zârını
Elimden almak isterler benim nazlı yârimi.” (NHM C-I; 1999: 189).

Âşık için sevgiliden haber gelecek olan zaman, sabahın erken vakitleridir. 
Gece boyunca sabah rüzgârını bekleyen âşık için en güzel vakittir bu vakit. Bül-
bülün sabaha kadar gülün başucunda durması gibi âşık da seher vaktine kadar 
sevgiliden gelecek bir haberi hatta sadece onun selamını beklemektedir.

Bülbülüm Bağ Gezerim adlı türküde de yine âşık ve bülbül arasında bir 
ilgi söz konusudur. Âşık, sevgisini sembolik bir söylemle dile getirmekte, bülbül 
gibi sevdiğinin çevresinde gezmektedir. Aşk derdiyle divane olan sevdalının yürek 
dağlayan sözleri şu sözlerle dile getirilmiştir:

“Bülbülüm bağ gezerim.
Âşığım dağ gezerim
Yüz yerde yüz yaram var,
El sanır sağ gezerim.” (Özbek, 1994: 165).

Bülbüle teşbih edilen âşık, sevdası nedeniyle bağlarda ve dağlarda gez-
mekte, derdine derman aramaktadır. Onun derdinin dermanı ise aslında sevgili-
nin kendisidir. Âşık, sevgiliden ayrı kalışını, yüz yerde yüz yarası olduğunu ifade 
ederek mübalağalı biçimde dile getirmektedir. Onun yaraları en büyük yara olan 
aşk yarasıdır, bu yaraları dağlayan ise sevgiliye duyulan aşktır.

Aşk ıstırabıyla dağları âh’ıyla yıkan âşığın dilinden dökülen şu türkünün 
sözleri de oldukça manidardır:
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“Kar mı yağmış şu Harput’un başına?
Kurban olam toprağına, taşına
Küçük yaşta bir yar sevdim vay neni
O da girmiş on üç on dört yaşına

Bir âh çeksem karşıki dağlar yıkılır
Bugün posta günü canım sıkılır
Ellerin mektubu gelmiş okunur,
Benim yüreğime hançer sokulur.” (Özbek, 1994: 160).

Aşk her nedense yakıcı ve yıkıcı olunca daha kıymetli daha değerli olur. 
Ulaşılmak istenene ulaşılmadıkça aşk daha da büyür. Aşkın içinden çıkılmaz halleri 
hem âşığı hem de aşkı büyütür, olgunlaştırır. Âşık yandıkça, olgunlaşma yolunda 
da önemli adımlar atmış olur. Bu olgunlaşma, onun aşkın en üst mertebesine 
ulaşmasını sağlar. 

Türkülerin vazgeçilmez bir motifi olan dağlar, âşığın kimi zaman sırdaşı, 
dayanağı, korunağı, barınağı kimi zaman da karşısındaki en büyük engelidir. Âşık, 
dağlarla konuşur, derdini dağlara anlatır, sevdasını dağlarla paylaşır. En büyük 
sırlarını yine dağlara açar. Onun en büyük dert ortağı ve dostu dağlardır.

“Dağları dağlasınlar,
Ko beni ağlasınlar.
Yârimin mendiliyle
Yaramı bağlasınlar” (Özbek, 1994: 164).

Dağların dağlanmasıyla âşığın yaralarının sevgilinin mendiliyle bağlanma-
sı ve dağlanması arasında bir paralellik söz konusudur. Sevdalı, yârine ulaşamasa 
da onun mendili ile yaralarını sararak teselli bulmak ister. Sevgilinin elinin değdiği 
her şey derman vericidir. Yârin elinin değdiği, kokusunun hissedileceği mendil de 
sevdalı için bir ilaç gibidir. Âşığın yaraları sadece sevgilinin mendiliyle şifa bula-
caktır.

Bir başka Elazığ türküsünde sevgiliye iletilen mesaj, farklı bir söylemle dile 
getirilmektedir.

Al almayı daldan al
Daldan alma benden al
Duydum gelin olisin
Dur ben ölem andan al

Elmanın yarısı âşık, bir diğer yarısı ise sevgilidir. Bu yönüyle elma, sevgili 
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ve âşığı yani bir bütünü çağrıştırmaktadır. Elma; aşkı, mutluluğu, sonsuzluğu ve 
ebedîliğe uzanan bir saadeti sembolize eder. Âşık, sevgilisinin bu mutluluğu kendi 
elinden almasını ister ve bir ömür onunla sürecek saadeti diler. Ancak sevgilinin 
evleneceğini duyunca bunun kendi ölümü olacağını ifade eder.

Sembolik göndergelerden ibaret olan türkülerde derin anlamları çözmek, 
türkünün hikâyesine ulaşmak şiirin aslını sunar. “Al almayı benden al” diyerek 
sevgiliye sessizce haykıran âşığın sözlerinde ilk bakışta aşkın belirgin izleri yoktur. 
Oysa sözler irdelendiğinde ne derin bir aşk vardır bu sembolik söylemde. Aşk an-
cak ve ancak sevdalının elinden, yüreğinden alınabilecek soylu bir duygudur.

Görmedim Âlemde Bir Benzerin adlı türküde de sevgilinin güzellikleri an-
latılırken sembollerden istifade edilmiştir. Sevgilinin fizikî güzelliklerini mübalağalı 
bir biçimde sembollerle anlatmak, Türk şiirinde karşımıza sıkça çıkan özellikler-
dendir. Bu türküde de kalıplaşmış ifadelerle sevgili adeta resmedilmiştir.

“Görmedim âlemde bir benzerin ey güzel
Öğmüş de yaratmış Yaradan’ım tâ ezel
Böyle boy, böyle bos, bu ince bel, beyaz el
Böyle kaş, böyle göz, böyle edâ, böyle naz
Bu işve, bu cilve hiç kimsede bulunmaz
Ömrümün baharı, güller açar yüzünde
Kaş keman, kirpik ok, ceylan oynar gözünde
Canlara can katar, ne sihir var sözünde.” (NHM C-I, 1999: 197).

Sevgili, âşık için çok güzel, en güzeldir. Öyle ki onun bir benzerine daha 
bu âlemde rastlamak mümkün değildir. Yaratan, sevgiliyi en güzel vasıflarla, en 
üstün özelliklerle yaratmıştır. 

Âşığın sevgiliyi mübalağalı bir şekilde anlattığı bu dizeler onun sevgiliye 
duyduğu gerçek hislerdir. “Gönül kimi severse güzel odur” misali âşık, sevgiliyi 
farklı gözlerle görmekte, kaşının, gözünün, boyunun bosunun başka hiç kimsede 
bulunmadığını dile getirmektedir. Sevgilinin bir benzeri daha bu âlemde yoktur. 
Eşi ve benzeri bulunmayan sevgili aynı zamanda yüzünün güzelliği ile bir baharı 
andırmaktadır. Yanaklarının güller açılan hali, beyaz, pembe renklerinin uyumlu 
ahengi ile o bir su damlası ve yeni açmış çiçek gibidir. Bu yakıştırmalarla sevgili 
baharın kendisidir. Zira, onun gülüşü âşığa hayat verir, onu canlandırır, ona taze-
lik verir. Bu yönüyle âşığın, sevgiliyi yeni bir hayatın başlangıcı olarak görmesi de 
olağandır.

Sevgilinin kaşları kemana, kirpikleri de delici oklara teşbih edilmiştir. Yan 
bakışıyla âşığın kalbinde derin yaralar açan kirpikler, birer ok misali delici ve ya-
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ralayıcıdır. Kaşları kemanın telleri kadar düzgün ve ahenkli, kirpikleri ok gibi yü-
rekten vurucu, gözleri ceylan gözleri gibi güzel ve can alıcı, sözleri de gizli sihirler 
içeren sevgilinin bütün bu güzellikleri âşığın adeta ömrünü uzatmaktadır.

Bir başka Elazığ türküsü olan O yanı Pembe adlı türküde ise sevgilinin 
güzellikleri bir bütün halinde verilmektedir. Sevgilinin fizikî özellikleri mahallî kı-
yafetlerle süslenerek yansıtılmıştır. Türküdeki önemli özelliklerden birisi de âşığın 
duygularını renk sembolizminden faydalanarak ifade etmesidir.

O yanı pembe (anam) bu yanı pembe
Toz pembe şalvaran (kurban) gönlüm var sende
Kaşlar kara, gözler eladır
El vurma, diz kırma (ah) sinem yaradır

Türküye adını da veren pembe renk, âşıklar arasında gönül vermenin sem-
bolüdür ve bu türküde de gönül verme anlamıyla yansımasını bulmuştur. Sevgili-
nin yanakları ve şalvarı pembe, buna karşılık âşığın yaralı sinesi ise karadır. Bütün 
olarak pembe renk ile aşkı anlatan âşık, umursamaz, cilvenaz olan sevgilinin kayıt-
sızlığından şikâyetçidir. Aşkın rengi olan pembe ile tasvir edilen sevgilinin karşısın-
da bahtının karalığıyla anılan âşık arasında bir tezatlık söz konusudur (Çetindağ, 
2005: 108).

Sevgiliden bahseden türkülerden birisi de Yeşil Yaprak Arasında adlı tür-
küdür ki bu türküde de sevgili uğruna sadece maddî şeylerin değil maneviyatın 
bile feda edilebileceği dile getirilmektedir. Gözün görüp, gönlün sevdiği sevgili 
için canlar gitmektedir. Sevgiliyi bir kere görmek bile yüreklerin yanmasına ve tür-
külerin yakılmasına sebep olmaktadır.

Gözüm gördü gönlüm sevdi, yâr yoluna can gider
Vallahi dost billahi dost, yüreğim yanmış tüter

Bir başka Elazığ türküsünde de aşkın sınır tanımaz halleri ile insanlara ne-
ler yaptırabileceği anlatılmaktadır.

“Telgrafın tellerini arşınlamalı
Yâr üstüne yâr seveni kurşunlamalı
…
Telgrafın tellerine kuşlar mı konar
Herkes sevdiğine böyle mi yanar.” (Özbek, 1994: 152-153).

Âşık, sevdiğini ölesiye sever, onun sevgisi sınır tanımaz, bu sebeple rakibi-
ne verilecek ceza da bellidir. Telgraf, âşıktan maşuğa sevgiyi gönderen bir iletişim 
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aracıdır. Telgrafın,  bâd-ı saba gibi âşık ve sevgili arasında bir bağ kurması sembo-
lik bir değer taşır. Âşık, sevgisini ancak ve ancak bu yolla ulaştırabildiği için telgraf 
büyük önem taşımaktadır. Sevgiliden bir haber gelmemesi ya da onun rakip ile 
olması haberi telgrafa bağlanarak ifade edilmektedir.

Türkülerde âşığın en çok yakındığı durum sevgilinin vefasız oluşu, kendi-
sine yüz vermeyişidir. Sevgili de çoğu zaman âşığı sevmekte ancak onun sevgisini 
ölçmek, sabrını sınamak için ona vefasız, kayıtsız gibi görünmektedir.

Bülbül güle âşık mı nedir dalını bekler
Pervane dahi yanmak için nârını bekler
Sevdalı gönül, göz yorarak yârini bekler

Bülbül, güle âşık olduğu için onu gece gündüz daima bekler. Bülbül bu 
bekleyişten şikâyetçi değildir. Gülün açtığı andaki güzelliğini görebilmek, koku-
sunu hissedebilmek için yorulmadan sabahlara kadar beklemeye razıdır. Pervane 
de bülbül gibi sevdalısını beklemek yolunda sabırlıdır. O, aşkı için yanmaya bile 
hazırdır. Işığı etrafında dönüp durdukça, ışığa yaklaştıkça amacına ulaşır. Bülbül 
ve pervane, âşığı sembolize ederek onun aşk yolundaki meşakkatli yolculuğunu ve 
bu yolculuktaki sabrını anlatan en güzel mazmunlardır.

İsa Kocakaplan’a göre âşıklar ve onların sevda ile tutuşan gönülleri türkü-
lere konu olur. Gönüllerde tutuşan ateşler mısralara dökülür, türkü olur ve diğer 
gönülleri yakmak üzere dilden dile sevda ateşini taşır (Kocakaplan, 2005: 146).

Yüksek minarede kandiller yanar,
Kandilin şavkına bülbüller konar.
İnsan sevdiğine böyle mi yanar?

Zifirî karanlık bir Harput gecesinde, âşığın gönlünü yüksek minarede ya-
nan kandiller kadar kendine doğru çeken, onu kendisi ile dertleşmeye çağıran 
aşktır. Kara sevdalı bülbüller bile kandilin şavkına doğru yönelmişlerdir. Yer yer 
gönülden çekilip arşa gönderilen feryatlar halinde uzayan bölümleri ile her mısra 
bir ateş parçasıdır. Şahsi hüznü, yalnızlığı, aşkı umumileştiren, dinleyen insanların 
gönüllerini tutuşturan nağmeler silsilesidir (Kocakaplan, 2005: 146). Yüksek mi-
nare ile âşığın hissettiği aşk duygusunun göğe yükselen coşkulu duygusu ancak 
bu kadar derin anlatılabilir. Bu aşk öylesine hisli ve güçlüdür ki aşk ateşi her yanı 
sarmıştır. Bu ateşten dağlar, taşlar, kuşlar bile yanmaktadır. Bülbüllerin, kandilin 
yanan ışığına yaklaşması, âşığın, sevdiğinin yaydığı ışığa yaklaşmasını sembolize 
etmektedir. Bu ifadelerle şem ile pervane mazmununa da bir gönderme yapıl-
maktadır. Âşık, ışığa yaklaşmak istemekte ancak bu ışığa çok fazla yaklaştıkça 
sevgilinin ateşi ile yanmaktadır. 
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Elazığlı âşık, aşkını, sevdasını, sevincini, hüznünü, acısını nağmelere dö-
küp dillendirirken soyut duygularını türkülerle somutlaştırmış olur. Böylelikle 
duygularını geçmişten günümüze ve günümüzden de geleceğe ulaştırır. Aşkın 
nağmelerini okuduğumuz Elazığ türkülerinin derin anlamlar ihtiva etmesi, her bir 
sözünün ve ezgisinin aşk ile yoğrulmuş olması, bu coğrafyanın insanının duygusal 
yönünü, hassas kişiliğini, ince ve zarif yapısını yansıtmaktadır. Yaşamın özünde de 
sevgi ve aşkın olması, “Aşk imiş, her ne var âlemde” sözünü hatırlatırcasına büyük 
önem taşımaktadır.

Sonuç olarak; Türk insanının duyuş ve düşünüşünün sembolü haline ge-
len türküler, millî kültürün özünü yansıtan çok değerli varlık alanlarıdır. Türkün 
sesini türkülerde duymak, türkülerle hissetmek mümkündür. Türküler, konusu ne 
olursa olsun geçmişi geleceğe bağlayarak millî bilinci uyandıran büyülü bir güce 
sahiptir. Türküler, taşıdıkları millî değerler ile ben’den hareketle biz’e ulaşmayı 
sağlar. Ben’in aşkını anlatan türküler zaman içerisinde herkesi hislendiren, her 
âşığın derdini anlatan etkileyici sözlere dönüşür ve nihayet türkü, yaratılıştaki bü-
tünlüğü arama ve bulma çabası içerisinde ayrı olanları bütüne erdirir, tamamlama 
amacına ulaşır. Elazığ türküleri de aşkın tutkusu ve büyüsü ile bu bütünlüğe erme 
çabası içerisinde duyguları söze ve nağmeye döken bir güçtür. Elazığ türküleri, 
görünen anlamının ardındaki ifadeler irdelendiğinde kültürümüze dair sembolik 
kodları şifrelemesi bakımından oldukça dikkate değerdir. Aşkı temele alarak her 
konunun işlenmesi, her şeyin özünde aşkın var olduğunun bilinmesi, Elazığ türkü-
lerindeki söylemleri daha etkili kılmaktadır. 
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“Bebeğimin Beşiği Güldür”: 
Ninnilerde Beşik Üzerine Tespitler

Mihrican AYNACI1

Özet
Ninniler, annelerin küçük çocuklarını uyutmak, sevmek ya da avutmak 

amacıyla ezgiyle söyledikleri, gelecekle ilgili düşlerini veya o anki sıkıntılarını dile 
getirdikleri beşik türküleridir. Ninniler halk edebiyatının anonim ürünlerinden 
olup maddî ve manevî kültür unsurlarımızı içinde barındırarak sözlü olarak nesil-
den nesile aktarılırlar. Ninni denince aklımıza ilk gelen maddî kültür unsurların-
dan biri beşiktir. Beşik, süt çocuklarını yatırmaya ve sallayarak uyutmaya yarayan, 
tahta ya da demirden yapılmış sallanmaya elverişli bir tür küçük karyola olarak 
tanımlanır. Beşiğin kültür seviyelerine, bölgelerine göre birbirinden farklı şekilleri 
vardır. Beşiğin yapısının ve salınımının küçük çocuk üzerinde psikolojik etkileri de 
görülmektedir. Bu bildiride beşiğin ninnilerdeki anlamı yapısal ve işlevsel olarak 
ele alınacaktır.

Anahtar Kelimeler: Ninni, türkü, beşik.

Ninni, annenin türküsüdür. Anne ninniyi çok değişik, basit ezgiler seçerek 
söyler. Ninni annenin dışında çocuğun diğer yakınları tarafından da söylenebilir. 
Ninnilerin işlevi sadece çocuğu uyutmak değil, onu avutmak, ağlıyorsa sustur-
mak, sevmek hatta uyandırmaktır. Ninnilerde söyleyen annenin/kadın dertlerinin, 
tasalarının, kırgınlıklarının, umutlarının, dileklerinin ve sevinçlerinin dile getirildiği 
dikkati çeker. 

Anne adeta baş başa kaldığı yavrusuyla dertleşir, söyleşir. Bu söyleşme-

1- Kocaeli Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Araştırma Görevlisi, mihrican@kocaeli.edu.tr 
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de bebeğinin beşiğinden de söz etmeyi ihmal etmez. Bebeğinin gül bir beşikte 
yattığını tasavvur eder. Beyaz, kırmızı güllerden yapılmış bir beşik olabilir bu be-
şik. Peki anne beşikle ilgili olarak neler söyler ninnisinde? Bu çalışmada bundan 
söz edip maddi olarak değerlendirdiğimiz beşiğin özelliklerini ninniler yardımıyla 
çözümlemektir hedefimiz. Bu bildiride beşiğin yapısal özellikleri ortaya konmaya 
çalışılacak, geleneksel uygulamalarda ve inanışlarda nasıl yer aldığı, beşiğin ve 
ninninin insan hayatındaki yeri hakkında bilgi verilecektir. 

Türkçe bir sözcük olan beşik, sallamak anlamına gelen “bişimek”ten gel-
mektedir. Sevan Nişanyan, sözcüğün kökünün pış/bış yansıma sesi olabileceğini 
belirtir.2 [Doğu Türkçesinde beşik/bişik, bişimek ve belemek (sarsmak, sallamak)] 
Beşik sözcüğü Azeri Türkçesinde “beşik”, Başkurt Türkçesinde “sängildäk, bişik”; 
Kazak Türkçesinde “besik”; Özbek Türkçesinde “beşik”; Tatar Türkçesinde “bişik, 
bällü”; Türkmen Türkçesinde “sallançak”; Uygur Türkçesinde “böşük” olarak kar-
şımıza çıkar.3

Anadolu’da ise beşiğe “akvan, beleme, helanık, hellincak, höllüngeç, ılın-
cak, ılıngaç, ilincağ, ilincah, kesik, landik, leyli beşik, nenni, salıncak, sallancak, 
sallangaç, sallıngaç, sancak, sangaç, salangel, sergen, tekke, tıngır, tekne” gibi 
adlar verilmektedir.4 Kelime, Tarama Sözlüğü’nde “bişik”5, Derleme Sözlüğü’nde 
ise “bişşig”6 şeklinde yer almaktadır.

Hasan Eren’in etimoloji sözlüğünde beşik şöyle tanımlanır: 

“beşik ‘süt çocuklarını sallayarak uyutmaya yarayan küçük karyola’ … 
Eski çağlardan beri kullanıldığını biliyoruz. Orta Türkçede beşik biçimi kullanılır. 
Eski Kıpçakçada da beşik olarak geçer. <beşi-(~bişi-) ‘sallamak’ +-k eki.”7  

Eyüboğlu’nun etimoloji sözlüğünde de beşiğe ilişkin şu bilgilere yer veril-
mektedir:

“Beşik, tr. biş/beş (yansıma ses, özellikle bebeklerin uyutulması için anne-
nin söylediği biş biş / beş beş sesleri) ik ekinden biş-ik/ bişik/beşik (anlam geniş-
lemesiyle: bebeğin uyutulmak için yatırılıp sallandığı özel yatak yeri.) 

Türkçede, köke getirilen i-k sesleriyle sözcük üretme ağız ayrılıklarına 
göre değişik doğrultudadır. Doğu Karadeniz yörelerinde peşük, beşük, Azerbay-

2- Seven Nişanyan, Sözlerin Soyağacı Çağdaş Türkçenin Etimolojik Sözlüğü, İstanbul: Adam Yayınları, 2002.
3- Karşılaştırmalı Türk Lehçeleri Sözlüğü I, Ankara: Kültür Bakanlığı, 1991.
4- Örnek, Sedat Veyis, Geleneksel Kültürümüzde Çocuk, Ankara: Türkiye İş Bankası Yayınları, 1979, s.168-170. 
5- Tarama Sözlüğü, C.1, Ankara: TDK Yay., 2009.
6- Derleme Sözlüğü, C.2,  Ankara: TDK Yay., 2009.
7- Hasan Eren, Türk Dilinin Etimolojik Sözlüğü, İstanbul: Kişisel Yayınlar, 1999.
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can bölgesinde bişik, Erzurum-Erzincan dolaylarında beşih; beşiğ b(i)eşik, beşik 
(Kâş.), Uygur Türkçesinde bişik, böşük (soy,  kuşak)…”8

İbn-i Mühennâ Lûgati’nde “beşik: sallanır çocuk yatağı, beşik.”9 olarak, 
Dede Korkut hikayelerinde ise bişik10 şeklinde geçer. Örnekler:

“Zülfikaruñ kını-y-ile kabzası ağaç / Şah Hasan-ile Hüseynüñ bişigi ağaç”11, 
“... siz tanuk olun, menüm kızum Pay Büre Big oğlına bişik kertme yavuklu olsun 
didi.”12, “Kara dere ağzında Kâdir viren, kara buğa derisinden bişiginün yapuğı 
olan, acığı tutanda...”13

1. İnanışlarda beşik
Göz değmesi halk arasında eskiden beri sürüp giden yaygın inanışlardan 

biridir. Çocuğu nazardan korumak için çocuğun beşiğine nazarlıklar bağlanır. Bu 
nazarlıklar salyangoz, balık kulağı, kertenkele kulağı, kendiliğinden delikli taş, kurt 
aşığı, kurt büzüğü, kaplumbağa kabuğu, mavi boncuk… vs.dir.14 Kırk basmasın-
dan korunmak içinse beşiğe üzerlik asılır, içine çörekotu ve sarımsak konur, be-
şiğin yanına da süpürge bırakılır. Eski inanışların etkisiyle çocuğu kötü ruhlardan 
korumak için beşiğe altın da takılmaktadır. Altın, aynı zamanda yeni doğan bebe-
ğe bir hediyedir.

Karga karga gak dedi,
Çık yollara bak dedi,
Al şu mavi boncuğu,
Beşiğine tak dedi!15

  Kastamonu

Beşiğini yaptım arpa sapından,
Kundağını açtım gül yaprağından,
Höllüğünü aldım çay toprağından!

Uşağım uşağım aslan uşağım,
Aslanlar içinde paşa uşağım!

Terliğini ördüm kuzu yününden,

8- İsmet Zeki Eyüboğlu, Türk Dilinin Etimoloji Sözlüğü, İstanbul: Sosyal Yayınlar, 2004.
9- Abdullah Battal Taymas, İbn-i Mühennâ Lûgati, Ankara: TDK Yay., 1997.
10- Muharrem Ergin, Dede Korkut Kitabı, C. I, TDK Yay., Ankara, 2009, s.117.
11- Ergin, a.g.e. s.109.
12- Ergin, a.g.e. s. 117.
13- Ergin, a.g.e., s. 174.
14- Zeki Başar, Erzurum’da Tıbbi ve Mistik Folklor Araştırmaları, Ankara: Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Yay., 1972,  
s.134.
15- Çelebioğlu, a.g.e. s. 232 (1576).
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Nazarlığını taktım hurma dalından,
Memesini verdim öz pınarımdan!

Uşağım uşağım aslan uşağım,
Aslanlar içinde paşa uşağım!16

   Erzurum

E diyeyim eşiğe,
Kuşlar kona beşiğe,
Baban bezirgân ola,
Altın taka beşiğe!17

  Van

Günümüzde bazı halk inanışlarında beşiğe yer verildiği dikkat çekmekte-
dir. Çocuk edinme ile ilgili ilginç inanışlardan biri beşiğe taş koymadır. Çocuk edin-
mek için Allah’ın veli kulunu aracı edinen kadınlar yatır çevresinde bulunan bir 
beşiğe taş koyarlar ve dileklerinin kabul olmasını beklerler; duaları kabul edilirse 
beşiğin kendiliğinden sallanmaya başlayacağına inanırlar.18 Bu inanış ninnilerde 
de görülmektedir.

Beşiğe bir taş koydum hû, hû,
Adını (Bektaş) koydum hû, hû,
Yoluna ben baş koydum hû, hû,

Himmet edin oğlumuz olsun hû, hû,
Allah isteyenlere bir oğlân versin hû, hû!..

Sarı mestabandadır hû, hû,
Yavrum baban yabandadır hû, hû,
Kırklar yediler yanındadır hû, hû,

Himmet edin oğlumuz olsun hû, hû,
Allah isteyenlere bir evlât versin hû, hû!..

Göğe merdiven kuruldu hû, hû,
Yavrum bize yol göründü hû, hû,
Baban ellere verildi hû, hû,

16- Çelebioğlu, a.g.e. s. 246 (1709).
17- Çelebioğlu, a.g.e. s. 175 (992).
18- M. Öcal Oğuz ve Zeliha Oral, “Türkiye’de 2004 Yılında Yaşayan Halk İnanışları: Nesneler ve Uygulamalar”, http://
www.thbmer.gazi.edu.tr/yayinlar/pdf/inanis.pdf (27.07.2011).
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Himmet edin oğlumuz olsun hû, hû,
Allah isteyenlere bir oğul versin hû, hû!..19

     Konya

2. Geleneksel uygulamalarda beşik

2.1. Beşik düğünü

Çocuğu beşiğe yatırma önemli olaylardan biridir. Anadolu’da çocuğun 
doğumundan sonra yapılan törene beşik düğünü denir. Buna “beşik çıkma merâ-
simi”, “beşik yatırma mevlidi” veya “beşik alayı” da denilmektedir.20

Orta Anadolu’da “beşik düğünü” doğumun yedinci gününde yapılır. Ebe-
ye hediye ve para verilir. Ailenin durumuna göre lohusanın babası ya da dayısı 
tarafından beşik takımı hazırlanır; bir beşik, bağırdak yorgan ve etek bezi alınır. 
Beşik düğününe akraba ve komşular davet edilir. Gelen hediyeler beşiğin üzerine 
dizilir. Yakın akrabaların hediyesi altındır. Yedinci günün sabahında beşik bir ha-
mal tarafından sokaklarda dolaştırılır. Çevredekiler düğünü seyrederler. Lohusa-
nın annesi börek yaparak lohusa evine gider. Beşik lohusanın bulunduğu odanın 
ortasına konur. Çocuk; uğurlu, kısmetli ve hayırlı bir evlat olsun diye çocuğu çok 
olan bir kadın tarafından beşiğin etrafında üç kere dolaştırılarak beşiğe konur. 
Çocuğa nazar değmesin diye lohusanın kayınvalidesi dua okur; gelen konukla-
rın adıyla bir kağıda batırılan iğneler, daha sonra kağıdın ucu yakılarak çocuğun 
üzerinden üç defa dolaştırılır ve beşiğin altına atılır. Ertesi gün çocuğa ad konur.21 

Eski Türklerde çocuğun doğumunu kutlamak için “Ayzit ayini” yapılırdı. 
Türkler Müslüman olduktan sonra da Samanoğulları, Selçuklular ve Osmanlılar 
devrinde, lohusaya, çocuğa ait bir merasim yapılmaktaydı.22 Osmanlılarda sultan 
çocuklarının doğumunda yapılan törenlere “beşik alayı” adı verilmektedir.23 Os-
manlı sarayında, beşiklerin üzerine konulan seraser örtü ve yorgan en kıymetli 
taşlarla süslenirdi. Beşiğin başucuna “beşik takımları” denilen  pırlanta, elmas, 
inci ve sırmayla işlenmiş “Kur’an kesesi”, “maşallah” ve “horoz nazarlık” takılırdı.24 

Harem dairesinde oturan haseki sultanlardan biri doğum yaptığında lohu-
sa döşeğine yatırılır, hemen ertesi gün de beşik alayı düzenlenirdi. Doğan padişah 
çocuğuna doğumunun altıncı gününde hazine kethüdası vasıtasıyla hazinehane-
de gümüş kabartmalı, altın kakmalı, fildişinden, sadeflerle süslü bir beşik yaptırıla-

19- Çelebioğlu, a.g.e. s.77 (138).
20- Enver Behnan Şapolyo, Halk Ninnileri, İstanbul: Ahmet Halit Kitabevi, 1938, s.28.- Çelebioğlu, a.g.e., s.30; Balıkhane 
Nazırı Ali Rıza Bey, Eski zamanlarda İstanbul Hayatı, Haz.: Ali Şükrü Çoruk, İstanbul: Kitabevi, 2011, s. 4.
21- Şapolyo, a.g.e. s.38-39.
22- Şapolyo, a.g.e. s.20.
23- Meydan Larousse, “Beşik”, C.2, İstanbul : Meydan Yayınevi, 1969.
24- Meydan Larousse, “Beşik”, C.2, İstanbul : Meydan Yayınevi, 1969.
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rak hareme teslim edilirdi. Devletin ileri gelenleri doğum haberini özel tezkirelerle 
alır ve saraya davet edilirlerdi. Bütün davetliler hediyeleriyle gelirlerdi. Padişahın 
annesinin hazırlattığı beşik ile yorgan ve puşide denilen sırmalı beşik örtüsü büyük 
bir törenle eski saraydan yeni saraya getirilirdi.25

Bu törende tören yapılacak odadan, padişahın odasına kadar, yerlere de-
ğerli şallar döşenirdi. Yeni doğan şehzade bir beşiğe konurdu. Çocuğun lalası ve 
annesi başında bulunurdu. Çocuğun yüzünde al, ince bir örtü, üzerinde ipekle 
işlenmiş bir “Maşallah” yazılı olurdu. Padişah beşiğe doğru yürüdüğü zaman, geç-
tiği yerlerdeki serili şallar dürülür, padişah beşiğin önüne gelir, çocuğun yüzünde-
ki örtüyü kaldırır, çocuğa bakardı. Burada Nakibü’l-eşref26 dua ederdi. Çocuğun 
kulağına ezan okunur ve adı konurdu.27 Kurbanlar kesilir ve eğlenceler yapılırdı.  

Beşiğin birçok bilim adamı tarafından dünyadaki bütün canlı yaratıkların 
korunduğu “doğa rahmi”ne benzetildiği ve “Nuh’un gemisi”nin küçük bir modeli 
sayıldığı bilinmektedir.  Destanlarda ve mitolojilerde de çocuğun beşiğe yatırıldığı 
törenlerden bahsedilmektedir. Özbek-Türk mitolojisinde “beşik toyu” kutsal kabul 
edilir, o gün bebeğin mutlu ve mutsuz günleri için hayır duası yapılır. Tatar halk 
destanı “İdegey”de de beşik düğününden söz edilmektedir.28

2.2. Beşik kertmesi
Beşik denince akla gelen diğer bir gelenek de beşik kertmesidir. Beşik kert-

mesi, iki ailenin, aralarındaki iyi ve sıkı ilişkiyi daha da güçlendirmek ve varlıklılarsa 
mirasın dağılmasını önlemek için birbirlerinin çok küçük kız ve erkek çocuklarını 
ileride evlendirmek üzere nişanlamaları ya da bunun için sözleşmeleridir. Beşik 
kertmesi sonucu nişanlananlara beşik kertme nişanlı ya da beşik kertiği denir.29 
Beşik kertmesi nişan Anadolu’nun bazı yerlerinde devam etmektedir. 

Çok eski bir Türk geleneği olan çocuk nişanlılığı (beşik kertmesi) Hindistan 
ve Avustralya yerlileri arasında da görülmektedir. Geleneğin temelini söz verme 
oluşturur. Eski Türklerde söz vermek onur ve namus meselesi sayıldığından sö-
zün bozulması onurla oynanma ve saygınlığı sarsma olarak nitelendirilir. Kutsal 
ve dinsel niteliği olduğu için verilen sözler mutlaka yerine getirilir.30 Beşik kertme 
adı taraflar birbirlerine söz verdikleri zaman beşiğe veya çocuğa ait başka bir şeyi 
işaretlemek için kertik atılmasından kaynaklanmaktadır. Oğuzlarda da bu gele-

25- Meydan Larousse, “Beşik”, C.2, İstanbul : Meydan Yayınevi, 1969.
26- Nakibü’l-eşrâf : Peygamber soyundan olanların işlerini görmek üzere içlerinden hükümetçe tâyin olunan memur.
27- Şapolyo, a.g.e. s.20-21.
28- Çulpan Zaripova Çetin, “Tatar Halk Destanı ‘İdegey’de Geçiş Dönemleri”, http://www.turkoloji.cukurova.edu.tr/HALK-
BILIM/culpan_zaripova_cetin_idegey_gecis_donemleri.pdf
29- Renkli Resimli Büyük Sözlük, İstanbul: Arkın Kitabevi, [t.y.].
30- Mahmut Tezcan, “Çocuk Nişanlılığı”, Türk Halk Kültürü Araştırmaları 1997, Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları, 1998, 
s.191.
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neğin var olduğu belirtilmektedir.31 Çocuk nişanlılığına Dede Korkut Kitabı’nda 
rastlamaktayız. Bamsı Beyrek hikâyesinde böyle bir nişanlılık söz konusudur.

“Pay Piçen Bey der: Beyler, Allah Taâla bana bir kız verecek olursa, siz şahit 
olun, benim kızım Pay Püre Beyin oğluna beşik kertme yavuklu olsun dedi.”32

“Beşik kertme”ye Anadolu’da değişik adlar verilmektedir. Bunlar, bağır-
daktan nişanlı (çocuğu beşiğe yatırdıktan sonra üzerine bağlamak için kullanılan 
sargının adı) sözlü, beş kertme, beşik kertmesi, beşik kerti, beşik kertiği, beşik 
kertisi, beşik kertleme, beşik nişanı, beşikten nişanlama, beşik kesme, beşik sözü, 
beşik yavuklusu, kertme, kertük, nıkır, sözlü, vaat etmedir.33

Mahmut Tezcan’ın “Çocuk Nişanlılığı” adlı makalesinde Afyon Çayırbağ 
Köyü örnek verilmektedir. Tezcan bu geleneğin nedenlerini şöyle sıralamıştır:

“a) Kız azlığından ileride evlenemeyecek gençlerin eşlerini önceden sağ-
lamak, b) Namus anlayışı ile ileride gelin olacak kızın sürekli olarak köyde oluşu 
nedeniyle denetlenmesi, ahlâkı vs. gibi yönlerden kızdan emin olunması, c) Ak-
rabalık dolayısıyla malın bölünmemesi, d) Başlık parası vererek yabancı köyden 
evlenmemek, e) Kızın dışarıya gelin gitmesini engellemek, f) Köyde toplumsal da-
yanışmayı güçlendirmek, g) Tarımsal bir yörede erken evlenme ile çocuk sahibi 
olma isteği.”34

Bu nedenler kırsal kesimlerde geleneğin devamını sağlamıştır. Kentsel böl-
gelerde ise bu gelenek yok olmuştur. Bu geleneğin bitmesindeki etkenlerden biri 
nişanlılık süresince kızın bütün giderlerinin erkek tarafından karşılanması ve bu 
süre içinde yapılan masrafların başlık parasını geçmesidir. “Beşik kertme”de ta-
raflar arasında bir söz çayı içilmekte, birkaç ay sonra da “yaşmak konma” denilen 
bir nişan töreni yapılmaktadır. Davetlilerin hepsi kız evine çay ve şeker götürür. Bu 
törende sadece kıza yüzük takılır.35  Nişan 7-8 yaşlarındayken yapılır ve nişanlılar 
arasında kaç-göç yaşanır.

3. Çocuk oyunlarında beşik
Beşik, aynı zamanda oyuncaktır, Anadolu’da geçmişte var olmuş, bugün 

de yaşamakta olan geleneksel oyuncaklar arasında yer almaktadır. Bilindiği gibi 
oyun, çocukların gelişiminde çok büyük ve önemli bir etkiye sahiptir. Çocuklar 
oyunlar sayesinde eğlenirken aynı zamanda da toplumdaki görevlerini öğrenirler. 
Kız çocuğunun oyuncak beşiği vardır. O beşiğini sallarken bir yandan da ninni 

31- Tezcan, a.g.e. s.191.
32- Ergin, a.g.e. s.109.
33- Örnek, a.g.e. s.198-201.
34- Tezcan, a.g.e. s. 202.
35- Tezcan, a.g.e. s. 198.
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söyler. Böylece gelenek devam eder.

4. Kalıp sözlerde beşik
Beşik, atasözlerimiz ve deyimlerimizde de yer almaktadır:

Ağa eşikte, gelin beşikte; beşik arkası bile gurbet; çocuk seversen beşik-
te, koca seversen döşekte; hepsinin akıllısı beşikte başını sallar; küçük deli, büyük 
deli, beşikteki de başını sallar; biri eşikte biri beşikte; beşikten mezara kadar; 
ecel beşiği gibi korkulu; gelin eşikte, oğlan beşikte; kız beşikte, çeyiz sandıkta; 
beşiklenmek (beşiğe konulmak, büyüklerin çocukça davranışları nedeniyle alaya 
alınmak). 

5. Anne, bebek ve beşik ilişkisi
Beşik, anne arketipinin sembollerinden biridir. Anne çocuğu dünyaya geti-

rir. Çocuğun dünyaya gelişi yalnızca fiziksel değildir. Çocuğun psişik olarak da bir 
varlığı vardır. Çocuk annesiyle bilinçdışı bir birliktelik içindedir.  

Bebek için en büyük gerçek annesidir. Bebek, hamileliğin 16’ncı hafta-
sında işitme yeteneğini elde eder ve duyduğu ilk ses annesinin sesi, gördüğü ilk 
şey rahim içi ve dokunma hissi geliştiğinde de dokunduğu ilk şey annesinin kar-
nıdır. Annesini tâ o zamanlardan tanımaya başlayan bebek annesinin sesiyle ve 
annesinin kucağında ya da annesinin karnını ve kucağını andıran beşiğinin içinde 
kendini güvende hisseder. Annesinin karnındaki güven hissini annesinin söylediği 
ninni ve beşik verir.

Annenin söylediği ninni vasıtasıyla bebek, daha beşikteyken, millî, manevi 
ve sosyal değerleri; yaşayacağı çevre, kavramlar, renkler, sayılar, akrabalık adları, 
evren vs. hakkında bilgileri alarak hayata hazırlanmakta ve Türkçenin kelimeleri, 
sesleri, cümleleri hafızasında yer etmeye başlamaktadır.36 Genelde beşik önünde 
söylenen ninninin ritmine beşik de salınımıyla eşlik etmekte ve bebek rahatlamak-
tadır. 

6. Yapısal olarak beşik
Beşiğin en temel yapı özelliği bebeğin ana karnında gibi barındırılmasıdır. 

Ana karnındaki olduğu gibi kapalı dar bir mekan, sallanma ve bir yandan da ana 
ezgisi. 

Beşik kültür seviyelerine, bölgelerine göre birbirinden farklı şekilleriyle 
dünyanın hemen her yerinde bilinir ve kullanılır. Yalnız Afrika’da, Avustralya ve 
Güney Amerika’nın büyük bir kısmında kullanılmadığı, buralarda çocukların sırtta 

36- Necati Demir ve Fikriye Demir, Türk Ninnileri, Ankara: Sarkaç Yayınları, 2010, s.15-29.
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taşındığı ve beşiğe benzer bazı araçların kullanıldığı bilinmektedir.37 Kuzey Ame-
rika ve Kanada’da çocuğun içine ata biner gibi oturtulduğu yan tarafları iki hilal 
biçiminde oyulmuş küfe şeklinde beşikler, Avrupa ve Asya’nın bazı bölgelerinde 
ağaçtan veya kayın ağacı kabuğundan yapılma kasa şeklinde beşikler; Çin’de daha 
çok salıncak gibi asılan örme beşikler; İslamî kültürün yaygın olduğu bölgelerde 
ise uzunca ayaklı, sallanan ağaç beşikler kullanılır.

Orta Asya’da, Yedisu sahasında yapılan kazılarda, Milâdın birinci yüzyılına 
ait olduğu tahmin edilen bir Hun mezarından Kazak-Kırgızlarda görülen beşiğin 
aynısı olan bir beşik de çıkmıştır. Başkurtlarda ise başka Türk boylarında görülme-
yen, kayın ağacı kabuğundan tekne biçiminde yapılan ve “toz beşik” denilen bir 
beşik kullanılır.38

Şekil ve süs itibariyle bir sanat eseri sayılabilecek derecede güzelleri bulu-
nan Türk beşikleri genellikle ceviz, pelesenk, demirhindi, abanoz, servi… vs. gibi 
kıymetli sert ağaçlardan yapılmış ve oymalar veya nakışlarla süslenmiştir. Ağaç 
üzerine kadife kaplanarak gümüş bezemelerle süslenmiş olanları ve som gümüş-
ten yapılanlarının yanında ağaç üzerine sedef, fildişi ve arusek kakmalı beşikler 
de görülmektedir. Bunların bir çeşidi de Edirne işi olanlarıdır. Topkapı müzesinde 
şehzadelere ait güzel beşikler bulunmaktadır.39 Osmanlıların kullandıkları beşikler 
altın, zümrüt ve yakutlarla; beşiklerin örtüleri, yorgan ve şilteleri de mücevherlerle 
ve altın sırmalarla süslenmiştir.40

Türk beşikleri şekilleri ve oluşumları bakımından Türk topluluklarının gö-
çebe yaşayıştan yerleşik yaşayışa geçişin izlerini taşımaktadır. Göçebe hayatta ço-
cuk sırtta taşınır ve beşikleri göçebe hayata uygun olarak hafif yapıdadır. Yerleşik 
hayata geçişle birlikte beşikler ağırlaşır. O zamana kadar ağaçtan yapılan beşikler 
XV. yüzyıldan sonra yerlerini madenden, özellikle demirden yapılan beşiklere bı-
rakmıştır. Beşiklerin üstüne nakışlı örtü veya kilim örtülür, ayrıca kaş denilen tut-
kaca nazarlıklar ve çocuğun ilgisini çekecek süsler, çıngıraklar takılır.41

6.1. Beşiğin yapı maddesi
Ninnilerde beşiğin çeşitli yapısal özelliklerine değinildiği dikkat çeker. Be-

şiklerin genellikle çamdan, serviden, ceviz ağacından, hurma ağcından, gül ağa-
cından, bakırdan, demirden yapıldığından söz edilir. Gül ve hurma ağaçlarının 
dinsel değerlerinin de olduğu bilinmektedir, bu nedenle bu iki isme ninnilerde 
sıkça rastlanmaktadır. Örnekler:

37- Türk Ansiklopedisi, C.VI, Ankara: MEB, 1953.
38- Türk Ansiklopedisi, C.VI, Ankara: MEB, 1953.
39- Celal Esad Arseven, Sanat Ansiklopedisi, İstanbul: MEB, 1950, s. 214-215.
40- Muharrem Yılmaz, Osmanlılarda Töre, Tören ve Alaylar, İstanbul: Elit Kültür, 2010, s. 161-162.
41- Türk Ansiklopedisi, C.VI, Ankara: MEB, 1953.
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Bebeğin beşiği ceviz ağacı,  Ninni diyem gül beşiğe, 
Bebeğim ağlıyor gel biraz acı,  Yâ Rab gönlüm üşüye ninni,
Bebeğin dadısı üç güllü bacı!  Toz götürmüş gül beşiği,
Ninni yavrum ninni!42   Tay tay diyenin yok, ninni!43

   Erzurum    Van
 
Beşiğin çamdan   Bebeğin beşiği güldür,
Şimdi baban gelir Şam’dan  Ben sallarım küldür küldür,
Ninni yavrum ninni!   Adını koymuşlar Güngör,
Uykularda büyüsün,   Aslında babası eldir!44

İzin ver Mevlâ’m yürüsün.45

   Eskişehir    Erzurum

Bebeğimin beşiği bakır,   Ninni diyem gül beşiğe,
Sallarım takır takır,   Yâ Rab gönlüm üşüye ninni,
Yavrumun gözleri çakır!   Toz götürmüş gül beşiği,
Uyusun yavrum ninni!46   Tay tay diyenin yok, ninni!47

   Samsun     Van

Uzak yollardan gelir babası,
Hû yavrum hû!
Tahta beşikten gelir sesi,
Ninni yavrum ninni!48

   Merzifon

Bir beşik yaptırdım hurma dalından,
Etrâfını işledim sırma telinden,
Bıktım usandım el âlemin dilinden!
Uyusun yavrum ninni!49

   İstanbul

Selvi beşik oydurayım,
İçine gül doldurayım,
Bey babana yollayayım,
Ninni benim yavrum ninni!50 Kırşehir

42- Çelebioğlu, a.g.e. s.227 (1531).
43- Çelebioğlu, a.g.e. s.305 (2432).
44- Çelebioğlu, a.g.e. s.297 (2329).
45- Çelebioğlu, a.g.e. s.104 (267).
46- Çelebioğlu, a.g.e. s.244 (1688).
47- Çelebioğlu, a.g.e. s.305 (2432).
48- Çelebioğlu, a.g.e. s.326 (2665).
49- Çelebioğlu, a.g.e. s.297 (2330).
50- Çelebioğlu, a.g.e. s.338 (2805).
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Bebeğin beşiği demir,
İçindeki yatan emir, 
Allah versin uzun ömür.
Ninni yavrum ninni, ninni!51

   Merzifon

Alçaklı yüksekli dağları vardır,
Kızım yatar beşiği ağaçtandır,
Koyunlar kuzular yaylada vardır.
Ninni yavrum ninni yavrum!52

   Erzurum

Yapı maddesi ne olursa olsun beşiğin çocuktan kaynaklanan değerini bil-
dirmek için beşiğe altın sıfatının yüklendiği ninnilere de rastlanmaktadır.

Fırın üstü kürürüm,
Samur kürküm sürürüm,
Altın beşik ürürüm,
Mevlâm izin verirse, ninni!53

   Ordu
Dandini dandini ovası,
Altın beşik yuvası,
Şeker getir babası.
Ninni yavrum ninni!54

   Bandırma

Bazı ninnilerde de direkt çocuğun değerini ifade etmek için çocuk altına, 
beşik ise değersiz nesneye benzetilir.

Beşiğimin ağacı çerden çöpten,
İçindeki altın toptan;
Ömür diledim yüce Hak’tan.
Ninni yavrum ninni!55

   Bedeş – Samsun

Ninnilerden beşik yapanın, beşik ustasının, beşikçinin varlığını öğreniyoruz:

51- Çelebioğlu, a.g.e. s.103 (263).
52- Çelebioğlu, a.g.e. s.177 (1013).
53- Çelebioğlu, a.g.e. s.125 (486).
54- Çelebioğlu, a.g.e. s.144 (690).
55- Çelebioğlu, a.g.e. s. 103 (264).
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Laylay dedim astadan,
Beşik aldım ustadan,
Allah balamı sakla,
Aralıktaki hastadan.56

   Kars 

6.2. Beşiğe yapılmış olan süsler
Beşiklerin aynalarla, sırma telleriyle süslendiği anlaşılmaktadır. Bir süs un-

suru da güldür. 

Yüce dağ başında öllük eledim,
Aynalı beşiğe bebeği beledim,
Bebeğin başını sarık eyledim!
Ninni bebeğim ninni!57

   Malatya

Bir beşik yaptırdım hurma dalından,
Etrâfını işledim sırma telinden,
Bıktım usandım el âlemin dilinden!
Uyusun yavrum ninni!58

   İstanbul
Al beşik aldırayım,
İçine güller doldurayım,
Uyu uyan kaldırayım,
Ninni benim güzel yavrum ninni!59

   Isparta

6.3. Beşiklerde kullanılan renkler
Her kültürde renkler farklı anlamlar taşımaktadır. Türklerin de eski inançla-

rının etkisiyle renklere anlamlar yükledikleri görülmektedir. Ninnilerde geçen beşik 
renkleri arasında al, yeşil, sarı, ak, al-yeşil ve ala renkler vardır. Bu renkler Türkler 
için manevî değer taşımaktadır. 

6.3.1. Al renk
Gücün, iktidarın, hâkimiyetin ve devlet kurmanın sembolü olan al renk, 

eski Türk inancının etkisiyle varlığını ateşten almıştır, ancak daha sonraları kanla 
özdeşleştirilmiştir. Al aynı zamanda muradın rengidir.  

56- Çelebioğlu, a.g.e. s. 108 (315).
57- Çelebioğlu, a.g.e. s. 188 (1126).
58- Çelebioğlu, a.g.e. s. 297 (2330).
59- Çelebioğlu, a.g.e. s. 335 (2760).
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Ninni dedi dudu dilim, 
Al beşik salladı kolum,
Ninni yavrum uyusun,
Uyusun da büyüsün!60

   Uşak

6.3.2.Ak renk
Ak renk, büyüklüğü, adaleti, güçlülüğü, kutsallığı, bilgeliği anlattığı gibi 

saflık ve temizliğin rengi olmuştur. Beyaz elbise giyme, Mani dininin bir özelliğidir. 
Altay Türkçesinde ise “ak” cennet anlamındadır.

E, e, e, dedim eledim,
Ak beşiğe beledim,
Ben yavrumu Hak’tan diledim.
Uyusun yavrum ninni!61

   Safranbolu

6.3.3. Yeşil renk
Türk kültüründe yeşil cübbe, yeşil sarık ve türbelerin genellikle yeşile bo-

yanması gibi uygulamalardan dolayı yeşil ruhanî bir renk olarak kabul edilmiş ve 
genellikle İslamiyet’in rengi olarak düşünülerek manevî bir değer kazanmıştır. Eski 
inançlardan itibaren ise yeşil renk büyümeyi, yetişmeyi, canlılığı simgeler. 

Dandini dandini danalı bebek,
Beşiği yeşile boyalı bebek,
Uyusun uyusun büyüsün,
Parmakları kınalı bebek.62

   İstanbul

6.3.4. Sarı renk 
Şamanizm’e göre dünyanın merkezini simgeleyen sarı renk, Türk inanç ve 

geleneklerinde önemli bir yer tutmaktadır. Günümüzde ise sarı renk; sonbaharı, 
hastalığı, yaşlılığı, felaketi, nefreti çağrıştırmaktadır. Beşiğin sarı olduğu belirtilen 
aşağıdaki ninnide olduğu gibi sarı renk hastalığı belirtmek için kullanılmıştır. Be-
beğin gece yarısı uyanmasının ve çok ağlamasının nedeni, sarı rengin etkisiyle, 
hastalık olarak algılanmaktadır. 

60- Çelebioğlu, a.g.e. s.130 (547).
61- Çelebioğlu, a.g.e. s. 106 (293).
62- Çelebioğlu, a.g.e. s.123 (469).
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Bebeğin beşiği sarı,
Bebek ağlar zarı zarı,
Bebek kalktı gece yarı!
Ninni bebeğe ninni!63

   Erzurum

6.3.5. Al-yeşil renk
Türkler sevdikleri bu iki rengi birlikte sık sık kullanmışlardır. Bu renk birlik-

teliği beşik renkleri arasında dikkati çeken renkler arasında yer alır.

Kalburcu gelse de kalbur alsam,
Ürüne ürüne toprak elesem,
Al yeşil beşiğe bebe belesem.

Ya ver murâdımı ya al canımı,
Ben böyle istemem can sağlığını!
Mevlâ’m kullarına tatl’ekmek yok mu?
El kadar et versen haznende yok mu?
(....)64

   Ankara

6.3.6. Ala renk
Ninnilerde görülen beşik renklerinden biri de ala renktir. Ala, kızıl kara ara-

sı bir renk olup kahverengi olarak bilinmektedir.65 Karışık ve çok renkli anlamında 
da ala sözcüğü kullanılmaktadır.

Ala beşiğine beledim,
Buğatlarını doladım,
Allah’dan nasip diledim.
Ninni ninni uyusun bebeğim,
Tıpış tıpış yürüsün bebeğim!66

   Geriş – Akseki

6.4. Beşik yerine kullanılanlar
Aynı zamanda uzuvların da beşik olarak kullanıldığı, çocuğun beşik yerine 

dizde ya da kucakta sallandığı da ninnilerden anlaşılmaktadır:

63- Çelebioğlu, a.g.e. s. 285 (2180).
64- Çelebioğlu, a.g.e. s. 100 (240).
65- Süreyya Ülker, “Ala”, Türk Dili Dergisi, http://www.turkdilidergisi.com/renkler/ala.htm, (20.10.2011)
66- Çelebioğlu, a.g.e. s. 103 (254).
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Ağlama yat iki gözüm,
Beşik olsun sana dizim,
Uyusana körpe kuzum, 
Uyu yavrum ninni ninni!67

   Kastamonu

Ninni ipek yumağım,
Beşik sana kucağım,
Yat uyu kuzucağım,
Sevenler sevgilisi,
Dost yâdigârı ninni!68

   Bandırma

Sonuç olarak, beşik türküleri olarak bilinen ninnilerde beşikle ilgili ola-
rak maddî ve manevî kültür unsurlarına rastlamak mümkündür. Beşik ve ninni-
nin çocuğun gelişiminde, geleneksel uygulamalarda ve inanışlarda önemli bir yeri 
olduğu görülmektedir. Bu çalışmada beşik ninniler yardımıyla yapısal ve işlevsel 
yönden çözümlenmeye çalışılmıştır. 
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İslam’da Musıki ve Türkülerde Dini Şahsiyetler

M. Zeki KURNUÇ1

Büyük Türk İslam Mütefekkiri Erzurumlu İbrahim Hakkı mûsikî konusunda; 

“Mûsıkî hikmete dair fendir,
Bilene bilmeyene rûşendir.
Nice esrarı var idrak edecek,
Yar gelûr sineleri çak edecek.”

Sözleri ile mûsıkî denen mükemmel lisanın bir sanat olduğunu ifade edi-
yor ve Marifetname’sin de “vücudun her organını özelliğine göre işletmenin fay-
dalı olduğunu” belirterek “hançerenin (gırtlağın) mûsıkî yönünde kullanmakla, 
kulağın güzel ve hoş sesleri dinlemekle, gözün güzel şeyleri seyretmekle” kuvvet 
kazandığını ve geliştiğini belirtiyor..

Mûsıkînin temel esası ses sistemlerine ve güzel icra edilmesine bağlıdır. 
Aynı şekilde Mûsıkî ve dinler tarihini incelediğimizde dört büyük kitabın (Tevrat, 
İncil, Zebur ve Kur’an-ı Kerim’in ) güzel sesle okunması ve hatta Hz. Muham-
med’in bir hadisinde “ Cenab-ı hak güzel sesli insanların Kur’an-ı güzel ses ile 
okumasına razı olduğu kadar hiçbir şey den razı olmamıştır” açıklamaları da ek-
seri insanları sevindirmiş ve bu yönde yürüyerek Hak ka ulaşma yolları aranılması-
na, dini şahsiyetlerin Türk Mûsıkîsine gönül vermesine vesile olmuştur. Yine; Türk 
Halk Müziği içerisinde önemli bir yer işgal eden türkülerin arasında tasavvufi halk 
müziğinin en yaygın ürünleri olan nefeslerin, deyişlerin, Divanların, semahların, 
İbrahimiyelerin, ilahilerin ve gazellerin dini şahsiyetler tarafından derlenerek icra 

1- Müzikolog
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edilmesi de Hz. Ali Efendimizin “Güzel sesle, kuralla Kur’an okumak, kalbe şifadır” 
sözlerinin eseridir.

Bilindiği üzere; tarikatlar, İslam dininin esaslarına bağlı tasavvuftan etki-
lenerek kurulan manevi bir yol olduğu kadar, edebiyat, mûsıkî ve güzel sanatları 
öğreten akademik gönül yuvaları hüviyetini her devirde muhafaza etmiştir. Ayrıca  
ehli-sünnet inancı temelinde kurulan tarikatlarda geliştirilen tasavvuf musıkisinin 
yanı sıra ehli-beyt inancı üzerine kurulan Alevi tarikatlarında da dini konuları te-
rennüm eden bir çok şiir ve müzik türü ortaya çıkmıştır.

Hacı Bektaş-ı Veli,Pir Sultan, Yemini, Seyyid Nesimi, Şah Hatayi (Şah İsma-
il), Fuzuli, Virani, Kul Himmet gibi  Alevi dini şahsiyetlerin, saz eşliğinde okunan;

* Güncel hayatı Alevi felsefesine göre tasvir eden, “Deyişleri” ve “Nefesleri” 
* Cem ibadetinin temeli olan ve Oniki İmamın adlarının geçtiği “DÜVAZ-U 

İMAMLARI
* Alevi ulularına ve özellikle Hz. Hüseyin’e yakılan ağıtlardan oluşan “Mu-

harremiyeleri”
* Peygamberleri, Oniki İmamları ve diğer Alevi ulularını öven, “Naatları”
* Hz. Ali’nin yiğitliğini ve dillere destan kılıcı Zülfikâr’ı anlatan “Zülfikâr-

nâmeleri”
* Hz. Muhammet’in Miracını anlatan “Miraçnâmeleri”
* Cismin ve ruhun Allah’a ulaşmasını yani “fenafillâhı” anlatan “Devriyeleri”
* Kişileri, yanlış ve eksik düşünceleri eleştirmek için yazılan “Taşlamaları”
* Genelde tarikat’a yeni girenlere âdap ve erkânı öğretmek için kaleme 

alınan “Nutukları”

En güzel örneklerdir. 

Büyük mutasavvıf Mevlana da İbrahim Hakkı gibi şiirlerinde ve sözlerinde 
Kur’ an ın özünden ve hadislerden alınmış pek çok gerçekleri terennüm etmiştir… 
Mûsıkî ve Raksa (Semaya) önem vermiştir.

Yine söylediği sözlerle bütün müteassıb kayıtların üstüne çıkaran Divan-ı 
Kebir’inde sık sık (Rebap) ve (Ney)’den bahsederek “Bizim ney paremiz yüzlerce 
taze rûhun sesini versin ve ben üflediğim zaman o ses versin ki ben de aşk ve 
şevke geleyim” demiştir…

Hz. Adem’ den, Hz. Davud’ a kadar bütün insanların Allah’a yalvararak 
niyazda bulundukları ve Hz. Davud’a Allah’ın güzel ses verdiği ve bu sesle Zebur’u 
okuduğu ve bu sesin etkisinde kalan bütün mahlukatın huşu içinde kaldığı ve hat-
ta bu tatlıses ile bir çok hastanın iyileştiği mukaddes kitaplarda yazılıdır… Mûsıkî 
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denen mükemmel lisanın, nota denen bir alfabesi olduğu herkesçe bilinmektedir.

Yunus Emre, Mevlana,Hacı Bektaş-ı Veli,Alvarlı Muhammet Lütfi,Erzurum-
lu İbrahim Hakkı, Pir Sultan Abdal,Kul Himmet gibi dini şahsiyetlerin sözleri Türk 
Saz Şairleri tarafından derlenerek divan,nefes,ilahi,deyiş ve tatyan olarak Türk Mü-
ziği repertuarına geçmiştir…

Osmanlılarda fetih ve zaferlerden sonra güzel ve gür sesli hafızlar tarafın-
dan ezan okunur ve mehter çalınırdı. Mehter de Osmanlı ordusuyla beraber savaş 
meydanlarında bulunurdu. Fatih Sultan Mehmet İstanbul surlarının önüne geldiği 
zaman 300 kişilik Mehter takımında 100 zurna 70 davul durmadan fetih marşları 
çalıyordu, kalp ve ruhları coşturuyordu. Ok Meydanındaki ikinci mehter de haliç 
surlarına hücum eden kıtaların harp şevkini artırıyordu.

Yurdumuzun her köşesinde geçmiş yıllarda yaşayan hafızların,imam-ha-
tiplik görevleri yanında mûsikişinaslık,derlemecilik ve bestekârlık yönleri de vardı. 
İşte bunlardan biri de Erzurum mûsiki hayatında önemli yer işgal eden  Lâla Paşa 
Camii İmamı "Hafız Hacı Hamit Efendi" dir.

Hacı Hamit Efendi zaman zaman Erzurum'da sesleri güzel olan hafızları 
kendi evinde toplayarak;gazeller,ilahiler, ibrahimiyeler, tatyanlar, divanlar, müste-
zatlar, na’tlar, tevşihler, okuturdu. TRT THM repertuarına kazandırılan Erzurum’la 
ilgili eserlere baktığımızda Hasan kaleli Hacı Abdurrahman Efendi'nin büyük oğlu 
Hafız Ali Rıza Efendi ile küçük oğlu Hafız Faruk Kaleli’yi bu toplulukların içinde 
buluyoruz. 

Urfa yöresinde yaşayan  dini şahsiyetlerden Hacı Nuri Hafız, Bozeyinoğlu 
Halil Hafız, Culhe Mahmut Hafız, Dellek Mahmut Hafız ve Şevki Hafız geleneksel 
sıra gecelerinde şarkı,Türkü,ilahi, ve gazel okumuşlardır…

Cumhuriyet dönemine baktığımızda Diyarbakırlı Hafız Celal Güzelses, Ra-
kım Elkutlu, Sadettin Kaynak, Bekir Sıtkı Sezgin,Hafız Burhan, Sadi Hoşses gibi 
daha birçok dini şahsiyetin türkülere, şarkılara, gazellere, uzun havalara can ver-
diklerini görmekteyiz. Mesela Hafız yaşar Doruk, Atatürk’ün Cumhurbaşkanı ol-
duğu tarihten ölümüne kadar maiyetinde kalmış, serhânende ve fasıl şefi olarak 
görev almıştır. Sultanahmet Camii baş imamı Hafız Sadettin Kaynak’ta Atatürk’ün 
özel toplantılarında devamlı yer almıştır. Hafız Yaşar Doruk’ın hatıralarında be-
lirttiğine göre; Atatürk’ün gerek Kur’an, gerekse Mevlid okunurken çok duygu-
landığı ve huşu ile dinlediği görünürdü. Kur’an dan en çok okuttuğu sûre Yasin-i 
Şerif ve Süleyman Çelebinin Mevlid’in den en çok beğendiği yer Velâdet Bahri 
idi. Rast makamında okunmasını istediği Kur’an’ın bir ayetini Hafız Yaşar kendisi 
okur, devamının aynı makamdan okunmaya devam edilmesini manevi kızı Nebile 
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ye emrederdi. Nebile Yasin’i ezbere bilirdi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk; fasıl heyetinde bulunan hafızlara ramazan-
larda camilerde mukabele okuyanlara izin verir, ramazan içinde yapılan fasıllara 
katılmamalarını isterdi. Fasıl heyetinde görevli elemanların çoğu hafızdı. Şaşı Hafız 
Osman, Hafız Aşır, Aksaraylı Hafız Cemal, Sultan Selimli Hafız Rıza gibi dini şahsi-
yetler fasıl icrasında şarkıların yanında Atatürk’ün severek zevkle dinlediği Rumeli 
Türkülerini de icra ederlerdi.

1958 yılında Diyarbakır'lı Celal Güzelses 12 Mart Erzurum’un kurtuluş şen-
liklerine katılmak üzere Erzurum’a geldiğinde saray sinemasında kendisi cümbüş 
çalmış merhum Suat Işıklı' klarnet, Kemânî Haydar Telhüner de keman ile ona eş-
lik etmiştir.Celal Güzelses o tarihte Diyarbakır Ulu Camii'nin müezzinidir.Erzurum 
Müftüsü rahmetli Sadık Solakoğlunu ziyaret eder,13 Mart 1958 günü Lala Paşa 
Camii'nde şehitlerin ruhuna ithaf edilmek üzere bir mevlid okuyacağını söyler, 
Erzurum müftüsü kabul eder,13 Mart günü öğle namazına mütakip Hırtızlı Hafiz 
ve Yusuf Hafızla birlikte mevlid okur. 

Sonuç olarak;İslamiyet ve Hz.Peygamber  musıkiyi bazı kayıtların dışında 
asla yasak etmemiş,hadisleriyle bir istikamet çizerek san’atı yüceltmek gayesiyle 
bir yol göstermiş,tekbir-i besteleyen büyük Türk-İslam bestekarı Itrî, III.Selim,IV 
Murat  ve II.Mahmut gibi Mûsikişinas bestekar padişahlar,Yunus Emre,Mevlana, 
Hacı Bektaş-ı Veli,Pir Sultan Abdal ,Hafız Burhan, Celal Güzelses,  gibi  dini şahsi-
yetlerin yetişmesine vesile olmuştur..

Sözlerimi Yavuz TOP’un Kul Himmet’ten derlediği bir nefes ve Suat Işık-
lı’nın Muhammet Lütfi Efendi’den derlediği bir divan örneği ile bitirmek istiyo-
rum…

KUL HİMMET’TEN BİR NEFES;     
Gafil gezme şaşkın bir gün ölürsün.
Dünya kadar malın olsa ne fayda.
Söyleyen dillerin söylemez olur,
Bülbül gibi dilin olsa ne fayda.

Sen söylersin söz içinde sözün var,
Çalarsın, çırparsın oğlun kızın var.
Şu dünyada üç beş arşın bezin var,
Tüm bedesten senin olsa ne fayda.

Kul himmet üstadım gelse otursa,
Hakkın kelamını bile getirse.
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Dünya benim deyi zapta geçirse,
Karun kadar malın olsa ne fayda.

MUHAMMED LÜTFİ’DEN BİR DİVAN

Körlenme ey insanoğlu, ölmemeye çare mi var.
Her açan insan bir güldür, solmamaya çare mi var.

Hani ecdat, hani ata, Hakka karşı etme hata.
Tabut derler, ağaç ata binmemeye çare mi var.

Lütfi hey der, ölüm kader, gelmiş ecel beni bekler.
Buraya gelenler gider, gitmemeye çare mi var.
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Kerkük Halk Müziği İçerisinde
Abdurrahman Kızılay

Mehmet ÖCAL1

Anadolu toprakları ile birlikte bu toprakları çevre-
leyen, bu topraklarla beraber kültür birlikteliği olan Türk 
dünyasında geleneksel musiki alanında kendini kabul et-
tirmiş bu alana hizmet vermiş vermeye de devam eden 
birçok üstat ses sanatçısı, araştırmacı, şair ve yazarlar 
bulunmaktadır. Bu üstatlar gerek musiki, gerek, edebiyat 
gerekse geleneksel kültürün farklı alanlarında kendilerine 
ait önemli çalışmalarda bulunmuşlardır. 

Özellikle de yerel musikinin geleneksel yapısına 
dokunmadan, geleneksel musikinin ana çatısını bozma-
dan kendilerine has geliştirmiş oldukları icra biçimleriyle 

birlikte hem yetişmiş oldukları yöreye, hem de yörenin halk musikisine önemli 
hizmetlerde-katkılarda bulunmuşlardır.

Bu gelenek içerisinde yetişmiş önemli ustalardan birisi de Kerkük halk mü-
ziğine emeği geçmiş, bu kültürün Anadolu toprakları içerisinde daha fazla duyul-
masına, daha fazla söylenmesine ve önemli geleneğin nesilden nesile aktarılma-
sına vesile olmuş, öncü olmuş, ayrıca; yetişmiş olduğu yore Anadolu toprakları 
dışında bile olsa daima gönlümüzün bir köşesinde özel bir yere sahip olan Kerkük 
Hoyratlarını kendine has yorumu ve icra biçimiyle icra eden, tanıtan en önemli 
şahsiyetlerden olan Kerkük’ün günümüzdeki önemli icracılarından Abdurrahman 
KIZILAY’dır

1- Geleneksel Türk Halk Müziği Araştırmacısı
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Değerli üstad Abdurrahman KIZILAY’ın asıl do-
ğum yılı 1940 olmasına rağmen nüfus cüzdanında 1938 
yazmaktadır. Kerkük'ün Musalla mahallesinde doğdu. İlk 
ve orta eğitimini Kerkük'te tamamladı. Evli ve iki çocuk 
babası olan KIZILAY; Çocuk yaşlarda halk müziğine ilgi 
duydu. Başta Abduvahit Küzecioğlu, İzzettin Nimet, Reşit 
Küle Rıza olmak üzere Kerkük'lü ünlü ustalardan dersler 
aldı, onlardan özellikle gençlik yıllarında musiki anlamın-
da önemli bilgiler edindi. Hoyratların içra biçimlerini ve 
Hoyrat makamlarını öğrendi. Türkiye'de Kerkük hoyrat ve 
türkülerinin sevilmesina öncülük edenlerden biri oldu. İlk 
türkülerini, 1959 yılında Bağdat Radyosu'nun günde ya-

rım saatlik Türkmen programında okudu. 1950'lerin ortalarından itibaren, Kerkük 
Kızılay'ında gönüllü olarak çalıştı. Türkiye'de "Altun hızma Mülayim" türküsü ile ta-
nındı. 1960 yılında musiki eğitimini sürdürmek üzere Türkiye’ye geldi. 6 yıl Ankara 
Devlet Konservatuvarı Kontrbas Bölümü'nde eğitim aldı. 

1960’lı yıllarda Ülkemizde birtek istanbul’da Türk Musikisi Belediye kon-
servatuvarı vardı. Ancak; İstanbulda Belediye konservatuvarından alınan diploma-
nın Irak’ta geçerliliği olmadığı için Ankara Devlet Konservatuvarına girdi Kendisi 
konservatuvara girişini şu şekilde anlatmaktadır.                             

“Orada da yaşıma uygun bir tek bölüm buldular. Şan veya kontrbas. 
Şan bölümünde sesimi dinledi hocalar ve oğlum senin sesin operaya çok 
uygun  seni operaya alalım dediler. Ben gideyim arkadaşlarımla görüşeyim 
de ondan sonra karar vereyim. Eve geldim Kerküklü arkadaşlarım dediler 
sen buraya geldin Türk müziği öğrenip de Kerkük’e gideceksin orada Türk 
müziğini öğreteceksin hemşerilerine. Sen burada Radyoda okuyacaksın, sen 
Şan bölümünde okursan Hoyrat okuyamazsın türkü söyleyemezsin dediler. 

Tabii o zaman öyle bir şey yaygındı. Gelmişken dönmek de olmuyor. 
Öyle olunca da kontrbas bölümüne kaydımı yaptırdım. 6 sene konservatu-
arda kontrbas tahsili gördüm. Bu tahsilin faydasını çok gördüm. Çünkü nota 
bilmiyordum geldiğimde. Ud da çalıyordum, ama notasız. Nota bilgim yok-
tu. Bu arada konservatuarda okurken rahmetli Fahri Kopuz’dan Türk Sanat 
müziği dersleri almaya başladım. Aynı zamanda da ud notayla nasıl çalınır 
onu öğretti bana. Abdurrahman KIZILAY Konservatuvar Eğitimini tamamladık-
tan sonra 1966 yılında Kerkük'e döndü.

1974 yılında resmi makamlara yapmış olduğu müracaat neticesinde sa-
natçı kişiliğinin yanında ülkemizde çok sevilmesinden dolayı Türkiye Cumhuriyeti 
vatandaşlığına kabul edildi. Soyadı olarak, Kızılay'ı seçmesinin nedeni, yıllar önce 
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Kerkük Kızılay'ında bir sure çalıştığı yıllarda kuruma verdiği hizmetlerdir. Kendisi 
bu soyadı almasıyla ilgili şunları söylemiştir. “Buraya ilk 1958 yılında geldiğimde 
adım, Abdurrahman Ömer İbrahim idi. O zaman daha Kızılay soyadım yoktu. 
Hatta radyodaki bir iki programda rahmetli Nida Tüfekçi beni bu şekilde 
takdim etti Sonra ben 1960’lı yıllarda radyoda daha fazla okumaya başla-
yınca değerli folklorcu-araştırmacı abimiz Ata Terzibaşı benim Kerkük’te Kı-
zılay derneğine olan hizmetimden dolayı bana bu soyadı verdiler. (çünkü 
ben buraya gelmeden önce Kerkük’te Kızılay Derneğinde müdürdüm. Ker-
kük’ün bütün konserlerini faaliyetlerini ben organize ederdim. Kerkük’teki 
bütün hem şehrilerimizi bir araya toplamak amacıyla, kar amacı olmadan, 
birlikteliğimizi ayakta tutmak amacıyla buradaki faaliyetleri yürütürdüm….) 
oradan bana dedi ki Ata Terzibaşı ağabeyimiz, senin bu kadar emeğin geçti 
Türkiye’de de Radyoda okuyorsun niye Kızılay soyadını almıyorsun? dedi. 
Böylece Kızılay soyadı da oradan kaldı. Ailede başka Kızılay soyadı yok. Bu 
aile soyadı değil, bu bana mahsus. 60’lı yıllardan beri kullanıyorum. Aile 
soyadım Abdurrahman Ömer İbrahim. Irak’ta soyadı kanunu yoktur. Orada 
baba dede adıyla üçlü olarak önce çocuğun adı sonra baba adı sonra da 
dede adı peş peşe kullanılır. 

Kardeşlerim hala Ömer İbrahim soyadını kullanırlar, pasaportlarında 
da nüsuflarında da öyle yazar. Benim eski nüfus kağıdım ve pasaportumda 
Abdurrahman Ömer İbrahim yazar. Babamın adı Ömer, vefat eden kardeşi-
min adı Suphi idi, büyük kız kardeşimin adı Besire, küçüğün adı Enise’dir.” 

Abdurrahman KIZILAY; Kendi ülkesini, ilini, ilçesini topraklarını öz musiki-
sini ve en önemlisi; hoyratlarını dünyaya sesi ile tanıtan ender sanatçılardan biri-
sidir. Bilindiği üzere Dünya üzerinde ülkesinin adı ile tanınan ve eserleri okunan 
birçok ses sanatçısı bulunmaktadır. Şuanda hayatta olmayan ancak eserleri musiki 
dünyasında icra edilen sanatçılardan Mısırlı Ümmü Gülsüm, Suriyeli Abdel Halim, 
Kerküklü Abulvahit KUZECİOĞLU, Anadoluda; Zaralı Halil SOYLER, Diyarbakırlı Ce-
lal GÜZELSES, Urfalı Mukim TAHİR OTURAN, Kırşehirli Muharrem ERTAŞ, Keskinli 
Hacı TAŞAN, Kütahya’lı Hisarlı Ahmet veya tam adıyla Ahmet İNEGÖLLÜ ve bunun 
gibi daha nice sanatçılar ülkelerinin, ülke toprakları içerisinde bulunan illerinin, 
ilçelerinin ve hatta köylerinin tanıtımında önemli roller üstlenerek adeta birer mu-
siki diplomatı olmuşlardır. 

Günümüzün önemli hoyrat okuyucusu ve ustası Abdurrahman KIZILAY 
usta bir Hoyrat okuyucusu olmasının yanında çok iyi bir bestekardır. Bugün Türk 
Halk Musikisi Repertuarına girmiş birçok bestesi ve derlemeleri bulunmaktadır.  
Kendisi ile hayatta iken yapmış olduğumuz derleme çalışması sırasında şu bilgileri 
aldık.



- 118 -

Kültürümüzde Türkü Sempozyumu

“Benim esas müzik hayatıma gelince; ben Kerkük’te ilkokulda se-
sim güzel olduğu için Kur’anı Kerim, Mevlit, Ezan okumakla bu işe başla-
dım. Ortaokul çağlarında Kerkük’ün bir dayısı vardı. Dayı Kadir deriz Allah 
rahmet eylesin. Abdulvahit Kuzecioğlu’nun, benim, diğer birçok sanatçının 
yetişmesinde emeği geçmiştir. kendisi müzisyen değil…. Ama müziği çok 
sevdiği için herkesin elinden tutmuş, hatta bana bir ut aldı getirdi hediye 
etti.  senin sesin çok güzel ut öğren diye.. o vesileyle orta okul çağlarında ut 
çalmaya başladım.. derken 1959 senesinde Bağdat radyosunda günde yarım 
saat olmak üzere bir Türkmence bölümünün yayınına müsaade edildi Irak 
tarafına. 1959 senesinin Şubat ayıydı. Orda yayına başladım. Başlarken de 
ilk sanatçı olarak Abdülvahit Kuzecioğlu (hem büyüğüm hem ustam hem de 
her şeyimdi) o ilk sesti ikinci ses de bendim. Bu programlar o şekilde devam 
etti, günde yarım saat. Ta ki ben 1960 ta Türkiye’ye gelene kadar. O sırada 
birçok türküyü bant kayıtlar yaptım. 

O sırada Iraklı müzisyen olan Cemil Beşir (Cemil Beşir, rahmetli Şerif 
Muhittin Targan’ın (Safiye Ayla’nın kocası) talebesidir. Bağdat konservatu-
arında o da okumuştur. (Cevdet Çağla, Şerif Muhittin Targan.) Cemil Beşir 
bize Bağdat Radyosunda bize hem keman hem de ud çalardı. Bu birkaç defa 
konserimize Kerkük’e de geldi. Bu arada bize “ben size plak yapacağım” 
dedi. Abdülvahit rahmetli 7 tane plak (78’lik dediğimiz şimdiki adıyla taş 
plak),   5 tane de ben okumuştum. 

Bu arada 1960’a kadar olan sürede bir de plak çalışmamız var. On-
dan sonra Türkiye’ye geldik. Abdülvahitle arada bir gelirdik Türkiye’ye. Be-
raber Sahibi’nin Sesi’ne bir plak okuduk. Ben bir yüzüne Cerrevin Kulpu 
Burma türküsünü, bir yüzüne de Abdülvahit Bu Hal Ne Haldı’yı okudu. O taş 
plak da bende yoktu, sağ olsun bizim Kubilay Dökmetaş (TRT Ankara Rad-
yosu sanatçısı) bir tane bana hediye etti. Kendisinde iki tane varmış. Ondan 
sonra ben burada aşağı yukarı bir on tane 45 lik plak kendim yaptım. Bu 
arada 1960 lı yıllarda Türkiye’de beste yapmaya başladım. Gerçi ilk bestemi 
Kerkük’te yapmıştım. Kerküklüyüm Kerküklü diye bir Kerkük Marşı. Aynaya 
Baktım Saç Beyaz Olmuş’u burada yaptım. Bu eserimi Nuri Sesigüzel’e ver-
dim. İlk Nuri Sesigüzel plağa okudu. İki tane Altın Plak aldı, zaten çok sattı. 
Bir Almanya’da bir de burada aldı. Sonra İstanbul’daki müzik şirketleri gel-
diler. Eser sizinmiş bize okur musunuz? dediler. Evet dedim ben de okudum. 
Tabi Nuri’den sonra okudum. Tabi Nuri artık aldı başını gitti. Sonra ben ME-
SAM’dan kazandım. Ama hava aldım) Yalnız o değil birçok eserimi Nuri, bir 
de bir Kerkük türküsü demeyeyim de Mehmet Ahmet Erbilli diye bir sanatçı 
arkadaşımız var onun “Yallah Şoför Yallah” türküsü vardı. Derleyici olarak 
ben onu Nuri’ye verdim. Amacım Kerkük’ü tanıtmaktı. Radyoda herkese rica 
ediyordum, benim adımı yazmayın da Kerkük’ün adını yazın diye. Böyle de-
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vam ederken benim 45’lik plaklar çıktı. Onun dışında meşhur olan eserlerim, 
Aynaya Baktım’dan sonra Evlerinin Önü Boyalı direk diye bir türkümdür. 
Yaklaşık 35-40 kişi tarafından okundu. Gerçi rekor Altın Hızmav Mülayim’de. 
Zaten hala okunmakta. Benim adım da “Bay Altın Hızmav Mülayim” olarak 
kaldı. Onun hikâyesini anlatmak istiyorum. 1958’de Rahmetli Abdülvahit 
Kuzecioğlu ile turist olarak bir Türkiye ziyaretimiz var. O zamanlar rahmet-
li Nida Tüfekçi ve eşi Neriman hanım Ankara’daydılar. Bizi evlerine davet 
ettiler. Beraber çalıp söyledik. İlk türküm Altın Hızmav Mülayimi o zaman 
vermiştim. Düşünün 1958 yılında, radyo repertuarına yanılmıyorsam 1974 
yılında kaydedildi. Hoca derlemiş de ve Özbek notaya almış oldu. Onun gibi 
bir çok türkü vermiştim zaten. Ama en fazla da bu türkü tanındı. Bunun 
yanında Ağlama Ceylan Balası, Hanım Hanım Ne Güzel Hanımsan, Ay Havar 
Değirmenci, Elinde Ayağında Acem Kınası, Gidip Gelin Getirsin Oğlan Nene-
si gibi türküler derken bu iş devam etti….. İlk televizyona çıkışım burada.. 
sevgili Özbek’in yaptığı program vardı.. Yurdun Sesi, Kervan, Türkülerle ( o 
zamanlar siyah beyazdı yayınlar) Süseni Mahmur Yakası yakasını okumuş-
tum. Bu böyle bu güne kadar gelip şu andaki duruma kadar geldi. Şu andaki 
durum deseniz kendim hala ut çalıp beste yapıyorum. En son bestelerimden 
bir tanesi Yazmalı Gelin, bu da bir çok sanatçı tarafından okundu. En son 
olarak da Kerkük’ten Yola Çıkak Gidek Erbil’e Erbil’e diye Muzaffer Aslan’ın 
şiirini yazdığım bir beste oldu. Arada gene bir şeyler yapmaya gayret edi-
yorum. 

Bu arada; hoyrat diyoruz ama sizin burada dinlediğiniz şekliyle de-
ğildir hoyrat. Esas yaşlılardan Reşit Küllerıza olsun, Mustafa….. olsun, bun-
lardan dinlediğiniz zaman hoyrattan bir şey anlayamazsınız. Çünkü tam ma-
halli şive ile okuyorlar. Bir de hoyratın o kadar teferruatı var ki.. Bu gün bu 
çığırı Abdülvahit açtı, ben devam ettirdim ve halen Sayın Özbek’le devam 
ettiriyoruz. Bu hoyratın özünü değiştirmeden aslına sadık kalarak okuyoruz. 
Ama ben burada Reşit Küllerıza gibi okursam anlaşılmaz. Dinleseniz sözle-
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rini anlayamazsınız. Anlaşılmaz, sözleri çok ağır. Ben başladığımda zaten 
Kerkük’te müzik aletleri de azdı. Rahmetli Reşit Küllerıza okuduğunda bir 
darbuka bir de kaşık kendisine eşlik ederdi. Veya sadece masaya vurarak 
ritm tutarak okurlardı. Abdulvahit’le birlikte ut keman kaşık ve darbuka eş-
liğinde okuma başladı. Ama artık Bağdat Radyosuna gittiğimizde saz heyeti 
var. Abdulvahit’le birlikte arkadaşlarımızın düğünlerinde, bizde düğünden 
önce mevlit okunurdu. Önce mevlite katılırdık. Mevlit ekipleri vardı. Mevlit 
ekipleriyle birlikte gittiğimiz düğünlerde Kerkük’te bir çığır açtık. Herkes 
Abdurrahman’la Vahit gelecek diye mevlit yapmaya başladı. Herkes topla-
nırdı bizi dinlesinler diye.

12 Aralık 2010 tarihinde aramızdan ayrılan değerli ustamız Abdurrahman 
KIZILAY; sadece Kerkük için değil, Erbil için, Anadolu için ve en önemlisi Türk Dün-
yası sanatı ve musikisi için önemli bir kayıptır.  Aslında kendisi sonsuzluğa, bir 
daha dönmemek üzere ebediyete gitti. Ancak; ardında birçok ölmez eser ve bir 
ölçüde de sesi ve sanatıyla Dünyaya tanıtmış olduğu Kerkük’ü ve onun sayesinde 
Hoyratları sevip okuyan bir ordu bıraktı. Hoyratlar okunduğu sürece daima kalbi-
mizde yaşayacaktır. (Kızılay: 2007)

KAYNAKÇA:

Mehmet ÖCAL, Deniz ŞENER, 2007 Yılı Kerkük Halk Müziği ve Abdurrahman 
KIZILAY derleme çalışması.
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Türkülerde Dini ve Tarihi Şahsiyetler

Ömer BİLGİN1

1.Türkülerde Dini ve Tarihi Şahsiyetler

1.1.Giriş
Türkülerimiz, millet bütünlüğünün en kuvvetli nişanesi, yapılışlarındaki in-

celik, içeriğindeki melodik ve ritmik akışkanlık bakımından tartışmasız eşsiz sanat 
eserleridir. Tasavvufi Halk Müziği; Allah sevgisi, Hz.Muhammed ve onun Ehl-i Bey-
ti’nin sevgisinin konu edinildiği şiirlerin, müzikli anlatımlarıdır.

Folklor uzmanı, Müzikolog, Saha Araştırmacısı, Sanatçı, Eğitimci ve Yöne-
tici merhum Sadi Yaver ATAMAN (1906–1994) Anadoluda bağlama tipi sazların 
sesinin Hz.Davut’un sesine benzetildiğini ve Hz.Davut’un musikiyle uğraşanların 
piri sayıldığını belirtiyor.

Saz şairlerinin ve Hak âşıklarının nefes, deyiş, düaz deh imam(düazimam),-
mersiye, ilahi vb.adlar verdiği şiirlerle beslenen tekke ve dergâhlar, tarikatların ge-
lişmesinde, İslamiyet’inde yayılmasında oldukça etkili olmuşlardır.

Bazı taassup çağlarında çalgılara ve musiki ile ilgilenen kişilere özellikle de 
kadınlara hoş bakılmamışsada, Türk halkı musikisinden vazgeçmemiş, duygu ve 
düşüncesini bu yolla aktarmaya devam etmiştir.

                 
1.2.Türküler ve Erzurum
Erzurum’da İnsan-ı Kamil’e “DADAŞ” ünvanı verilmiştir. Güzel cirit oyna-

mak, milli havaları ve oyunları iyi bilmek başlıca dadaşlık hasletlerindendir. Erzu-
rum’lu için türkü; yüzyılların imbiğinden, damla damla geçmiş, su katılmamış bir 
dadaş mirasıdır.

1- THM Sanatçısı, Erzurum, İspir Anadolu Lisesi Müzik Öğretmeni
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Coğrafyası, sert iklim koşulları, izlemsel konumu ve yaşadığı sayısız tarih-
sel olayla Erzurum, Türk kültür hayatında derin izler bırakmıştır. Tarihin her dev-
rinde bir kültür otağı olan Erzurum, aynı zamanda âlimler yatağı, şehitler durağı 
olmuştur.

Erzurum’lu İbrahim Hakkı Hz.(1703-1780) musikiyle ilgili; hastalıkların 
iyileştirilmesinde, ruhun gıdalandırılmasında, kalbin şifalandırılmasında ve araş-
tırılması sonucunda binbir yararının bulunabileceğini tespit edilen altmışa yakın 
eserinde defaatle belirtmiştir.

Musiki,hikmete dair fen’dir;
Bilene bilmeyene ruşendir
Nice esrarı var idrak edecek
Yer gelür sineleri çak idecek

Ruşen: Parlak, aydın, aşikar.

Dizeleri ile musikinin birçok hastalığı iyileştirecek kudrette olduğunu be-
lirtmiştir. Musikiyi “Aşk ehlinin şehadeti” olarak nitelendirdiği bir başka şiirinde 
şöyle söylemektedir;

Aşk ehlinin şehadetidir ilm-i musiki
Çün mümin’em şahadeti,imanı isterem
Aşkın cemal-ı aksidir insanda hüsn-ü an,
Didar-ı aşkı görmeye hubanı isterem            

Didar-ı aşk : Aşkın güzel yüzü
Huban : Güzeller,iyiler

Can ellerinden gelmişem, Bade-i lebinden nuş eden aşık (Zakir ile Şakir hi-
kayesi) gibi halk müziği repertuarında yer alan birçok türkünün sözleri Erzurum’lu 
İbrahim Hakkı Efendiye aittir. Tasavvufi kültürümüze büyük hizmetler vermiş ki-
şilerin başında Türkçe tasavvuf dilinin kurucusu Yunus Emre gelmektedir. Erzu-
rum’lu İbrahim Hakkı Efendi, Erzurumlu Lütfi Efendi, Sivaslı Feryadi Hafız Hakkı 
Efendi, Hacı Hafız Hamit Efendi, Kadir-i İmam Nuri Efendi, Ketencizade Rüştü 
Efendi, Gazelhan Hafız Hakkıoğlu,İrşadi Baba,Kuddusi Baba,Bakırcı İbrahim Efen-
di gibi isimler Tasavvufi Türk Halk Musikisi dağarının önemli isimleridirler.

2. Erzurum’lu Lütfi Efendi (Alvarlı Efe,1868-1956)

2.1.Hayatı
Erzurum’lu Lütfi Efendi 1868 tarihinde Erzurum’un Pasinler (Hasankale) il-
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çesine bağlı Altınbaşak (Kındığı) köyünde dünyaya gelmiştir. Babası Hüseyin Efen-
di, annesi Hatice Hanımdır.

Erzurum ve çevresinde ilim, irfan ve kemal sahibi insanlara hürmet ve mu-
habbet ifadesi olarak Efendi unvanının kısaltması olan “Efe” tabiri kullanılmakta-
dır. Muhammed Lütfi Efendi’nin eğitiminde, ruhen ve fikren yetişmesinde Gedai 
mahlasıyla şiirler yazan babası Hüseyin Efendinin etkisi oldukça fazladır.

1889–1890 yılında Hasankale’nin Sivaslı Camii şerifine imam olarak ta’yin 
edilmiştir. Görevi faziletli insanlar ve halk tarafından hep takdirle karşılanmıştır. 
Onun minberi, halkın aydınlandığı bir eğitim kürsüsü olmuştur. Görevi sırasında 
babası ile birlikte Bitlis’e Muhammed Kufrevi’nin ziyaretine giden Muhammed 
Lutfi kamil insan olma yolunda ondan çok etkilenmiştir. Muhammed Kufrevi’den 
icazet alarak Hasankale’ye dönmüş, Dinarkom köyü ve Tercan’ın Yavi Nahiyesinde 
görev yapmıştır.

Yaşadığı dönemde gerek mısralarıyla gerekse menkıbeleriyle herkesin 
gönlünde bir yer edinen Lütfi Efendi kendisine teklif edilen Hasankale Müftülüğü 
görevini kabul etmeyerek mütevazı bir yaşam sürmek üzere Hasankale’nin Alvar 
Köyü’ne yerleşmiştir. Burada yirmi dört yıl vazife yapmış ve artık “Avlarlı” olarak 
anılmıştır.

Alvarlı Efe Milli Mücadeleyi desteklemiş, Erzurum’un işgali sırasında eli 
silah tutan gençlerin cephede olduğu bir dönemde, altmış kişilik silahlı bir halk 
gücüyle orduya yardımcı olmuştur. 

1939 yılında rahatsızlanarak Erzurum’a gelmiş ve vefat ettiği 12 Mart 
1956 yılına kadar burada kalmıştır. Doksan senelik ömrünü, insanlığa, ilme ve 
islamiyete adamış, ardında; yetiştirdiği talebeleri, gönül eri insanlar ve Hakikatle-
rin özü, özeti Muhammed Lutfi’nin Mektupları (Hulasatü’l-Hakayık ve Mektübat-ı 
Hace Muhammed Lutfi- İrfan Matbaası, 1974, İstanbul, yayına hazırlayan Seyfed-
din Mazlumoğlu) isimli bir de kitap bırakmıştır. Cenazesi Alvar Köyünde babası 
Hüseyin Efendinin yanına defnedilmiştir.

2.2.Şahsiyeti
Erzurumluların gönül kulağına dinlettikleri ile yaşadığı döneme adını yaz-

dıran Lütfi Efendi, her şeyi anlayışla karşılayan olabildiğince hoşgörülü hali, cö-
mertliği ve konukseverliği ile kitleleri etkilemiş, kendisini ziyarete gelenlere olayla-
ra iyi niyetle yaklaşmalarını, kimseyi incitmemelerini, kimseyi hor görmemelerini 
tavsiye etmiştir.
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Sakın incitme bir canı
Yıkarsın Arş-ı Rahman’ı

2.3.Edebi Yönü
Olaylar karşısındaki duygu ve düşüncelerini edebi bir dille, sanatça, insan-

da bedii duyguları heyecana getirecek şekilde aktarmış, şiirlerinin çoğunu Divan 
Edebiyatı tarzında yazmış, halk şiirinin zevkine sahip bir yazın dili kullanmıştır. 
Vezin olarak hem aruzu hem de heceyi kullanmıştır. Şiirlerinde Fuzuli ve Nabi’nin 
etkisi görülür. Saz şairlerimizin neşesini duyuran deyişleri Erzurumlu gazelhanlar 
ve musikişinas Erzurumlular tarafından benimsenip, özel meclislerde, gün ve ge-
celerde seslendirilmektedir.

Arapça ve Farsça şiirler yazmışsa da en çok kullandığı dil Türkçe olmuş-
tur. Türkçe şiirlerini Mesneviler, Destanlar ve Divançe olmak üzere üç ana bölüme 
ayırabiliriz. Küçük divanı (Divançe) 726 şiirden oluşmuştur. Şiir biçiminde yazılmış 
mektupları da burada yayımlanmıştır. Şiirlerinde Rus işgali, Ermeni mezalimi, sel, 
deprem ve kıtlık gibi felaketlerin etkileri görülür.

Şiirleri dikkatle incelendiğinde konu itibarı ile tevhit inancının hakim ol-
duğu, Allah’a ve kadere imanın benimsendiği, Hz.Muhammed sevgisinin zirveye 
ulaştığı, Ehl-i beyt aşkının ciğerde pare olduğu, ölüm gerçeğinin her dem hatırda 
tutulduğu görülmektedir. Gösterişten uzak, samimi bir dilin kullanılması şiirlerin-
deki etkiyi daha da artırmıştır.

2.4.Tasavvufi yönü ve Eserleri;
Kuran-ı Kerim’de önerilen ve İslam peygamberi Hz.Muhammed’in haya-

tında uygulamaları görülen bir hayat tarzını yaşama gayreti içerisinde olan Lütfi 
Efendi şiirlerinde Allahın varlığını ve birliğini, kâinatın ve insanoğlunun yaratılış 
gayelerini sıkça dile getirmiştir.

Seyreyle güzel kudret-i Mevla neler eyler
Allah’a sığın adl-i Teâlâ neler eyler
               
Elbet yürüdür fermanını Kadir u Kayyum
Herkese layık sırr-ı tecella neler eyler
               
Âlemleri var eyleyen Allahü Âlim’dir
Gözler göricek mihr-i mu’alla neler eyler
                
Eltaf-ı Kadim rahm-ı Azim Bari Teâlâ
Kerem-i Kerim şems-i mücella neler eyler
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LUTFİ der-i dergah-ı İlahi’de sebat et
Nazlı niyaz et Hakk’a temenna neler eyler

Sırr-ı tecella: Gizli hakikatin görünmesi, bilinmesi.
Mihr-i mu’alla: Yüksek, yüce aşk,muhabbet.
Şems-i mücella: Parlak güneş.
Temenna: Minnettar olmak.
Lütfi Efendi’nin eserlerinde halk kültürü, deyimler ve mahalli ifadeler ol-

dukça geniş yer alır.

Kaftan kafa sökülsün  Âşık der canım yandı
Girdabına dökülsün  El urdu canım yandı
El kaldırın duaya   Kınamayın ağalar 
Çarhın beli bükülsün  Ağlaram canım yandı

Girdab : Suların dönerek çukurlaştığı yer.

Eserlerinde çok anlamlı bir kelimeye her defasında başka bir anlam yükle-
yerek birbirine yakın birkaç yerde kullanma (cinas) sıkça görülür.

Âşık der dağlar beni Âşık der yara sızlar Âşık der kara gözler
Ağlasun dağlar beni Yara ver yara sızlar Kan döker kara gözler
Ben dilbere n’etmişem Yarasızlar ne bilsün Deryalara gark olan
Daima dağlar ben Yara var yara sızlar Elbette kara gözler

Erzurum repertuarında bulunan Kadem bastı gönül tahtına sultanım sefa 
geldin (Rep.No.1922) isimli divanın sözleri Muhammed Lutfi Efendi’nin babası 
Gedai mahlaslı Hüseyin efendiye aittir. Hüseyin Efendi ve oğlu Muhammed Lutfi 
Efendi (Alvarlı Efe) hemen her Erzurumlunun gönlünde taht kurmuş, sevgi ve say-
gıyla anılan gönül mimarlarından olmuşlardır. Aynı sevgiyi Erzurum’a ve Erzurum-
luya karşı besleyen Lütfi Efendi Erzurum Methiyesi olarak bilinen Erzurum Kilidi 
mülk-i İslamın (Rep.No.2401) isimli Erzurum Destanında;

Hamdü lillah metin İslam’ları var Gayet şecaatli erler var idi
Fakire zaife ihsanları var Nisası ricali hayadar idi
Gülbe-i gönülde imanları var Edebli erkânlı bir diyar idi
Mevla’ya emanet olsun Erzurum Mevla’ya emanet olsun Erzurum

Hayrat hasenatlı erleri vardır Kalblerine dolsun feyz-i Rabbani
Hayr ü bereketli güzel diyardır Ahalisi bulsun rahm-i Rahmanı
Seyretsen âlemi bu aşikârdır LUTFİ Erzurum’dan gördün ihsanı
Mevla’ya emanet olsun Erzurum Mevla’ya emanet olsun Erzurum  
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Şecaat: Yiğitlik, cesurluk.
                      
Erzurum’a ve Erzurumluya duyduğu sevgiyi dile getirmiştir. Lütfi Efen-

di’nin TRT Türk Halk Müziği Repertuarına girmiş, Erzurumlu gazelhanlar tarafın-
dan okunan Raci Alkır, Mehmet Çalmaşır, Abdurrahman Demir ve Halit Kök gibi 
kaynak kişilerden aktarılmış ve başta Raci Alkır olmak üzere birçok radyo sanatçısı 
tarafından seslendirilmiş eserleri şunlardır.

ACEP BİR KARUBEN HANE BU DÜNYA
Yöre: ERZURUM / Alvar Köyü
Kaynak Kişi: Abdurrahman Demir
Derleyen: Mehmet Çalmaşur
               
Acep bir karuben hane bu dünya Aman LUTFİ gibi gafil bulunma
Gelen gider konan göçer bu elden Ölümdür akıbet ferah salınma
Vefası yok sefası yok fani hülya Sonunda sende ölürsün alınma
Gelen gider konan göçer bu elden Gelen gider konan göçer bu elden

AŞIHLARIN AHLIN ALIR
Yöre: ERZURUM / Alvar Köyü
Kaynak Kişi: Abdurrahman Demir
Derleyen: Mehmet Çalmaşur

Aşıhların ahlın alır                      Dertlileri derman eder
Gerdanda halların senin              Katreleri umman eder
Aşığı çöllere salır                        Lütfi’yi zül ferman eder
Görünse tellerin senin                 Hikmet makallerin senin

Hikmet makalleri: Hikmetli sözler.

Bİ HÖRMETİ YA RAB HAZRET-İ ALLAH
(Hulefayi Raşidin Kasidesi)
Yöre: ERZURUM
Kaynak Kişi: Erzurum’lu Gazelhanlar (M. Lütfi Efendi’den)
Derleyen: Raci Alkır

Ey merhamet kani hazret-i Allah Sen kerimsin sen rahimsin İlahi
Aman Allah aman aman ver bize Sen hakimsin sen halimsin İlahi
Yüz dutduk dergahe hasbeten lillah Yüzü yerde LUTFİ gözler dergahi
Aman Allah aman aman ver bize Aman Allah aman aman ver bize 

Hasbeten lillah: Allah rızası için, karşılık istemeksizin.
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BİR HAVAR EYLEYİN (U.H)
Yöre: ERZURUM
Kaynak Kişi: Erzurum’lu Gazelhanlar (M. Lütfi Efendi’den)
Derleyen: Raci Alkır

Bir havar eyleyin elden ellere LUTFİ ya sen kesme ümit Hüda’den
Gönül ravzasından civanım getti Ayırma gönlünü nur-i Hüda’den
Bir ateşi cansuz düşti dillere “La-taknedu” gelir yine sedaden
Lal-i mercan ebru kemanım getti Sen zannetme rehm-i rehmanım getti

Ravza: Bahçe, çimenlik yer.
Cansuz: Can yakıcı, yürek tutuşturan.
La-taknetu: Ayet-i kerimeden bir kısım olup, ümidinizi kesmeyiniz mea-

lindedir.
(Alvarlı M.Lütfi Efendi’nin ölen kardeşine yazmış olduğu ağıttır.)

CAN BULA CANANINI
Yöre: ERZURUM
Kaynak Kişi: Raci Alkır
Derleyen: Raci Alkır

Can bula cananını                        Lütfi ya Lütfü kerim
Bayram o bayram ola                  Erişe rahmürrehim
Kul bula sultanını                        Bermurad ede fehim
Bayram o bayram ola                  Bayram o bayram ola

ERZURUM KİLİDİ MÜLK-İ İSLAMIN
Yöre: ERZURUM
Kaynak Kişi: Raci Alkır
Derleyen: Raci Alkır

Erzurum kilidi mülk-i islamın Ramazan’da bir al-i şan ederler
Mevla’ya emanet olsun Erzurum O şehr-i siyamı zişan ederler
Erzurum derbend-i ehl-i islamın Fukara gönlümü gülşan ederler
Mevla’ya emanet olsun Erzurum Mevla’ya emanet olsun Erzurum 

Ali şan: Şan ve şerefi yüksek olan.

M. Lütfi Efendi, ilk hacca gidiş tarihi olan 1947’li yıllarda, duyduğu vatan 
özlemi üzerine “Erzurum Destanı” isimli bu şiiri yazmıştır.(Erzurumlu Raci Alkır 
Hayatı ve Eserleri, Yrd. Doç.Dr. Cengiz Şengül, Erzurum, 2010)
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EY KEREM KANİ BES DEĞİL MİDİR
Yöre: ERZURUM
Kaynak Kişi: Abdurrahman Demir
Derleyen: Mehmet Çalmaşur

Ey kerem kani bes değil midir  Lütfi’ye lütfet keremi kani
Bu kadar adli hitabın bize  Fetheyle bize bab-ı rahmani
Recamız sene hoş değil midir  Gözlere göster şems-i gufrani
Emreder reca kitabın bize  Arş-ı ihsandan aç babın bize

Bes: Kâfi, yeter.
Bab-ı rahman: Rahman kapısı.

KADEM BASTI GÖNÜL TAHTI
Yöre: ERZURUM
Kaynak Kişi: Erzurum’lu Gazelhanlar (Hüseyin Efendi, Gedai’den)
Derleyen: Raci Alkır

Kadem bastı gönül tahtına sultanım safa geldin
Dil-i pür-renc ü tab-ı derde dermanım safa geldin

Gel ey dilberlerin şahı Melahat burcunun mahı
Geda’nın halini gahi sorup şahım safa geldin

GEDAİ geldi ol cane can olsun yoluna kurban
Saadet tahtına sultan buyur şahım safa geldin

M. Lütfi Efendi’nin babası Hüseyin Efendi (Gedai), Şeyh Abdülhadi Pasin-
ler’e (Hasankale) teşrif buyurdukları zaman irticalen söylemiştir. (Erzurum’lu Raci 
Alkır Hayatı ve Eserleri, Yrd. Doç. Dr. Cengiz Şengül, Erzurum,2010)

KÖRLENME EY İNSANOĞLU
Yöre: ERZURUM
Kaynak Kişi: Halit Kök (M. Lütfi Efendi’den)
Derleyen: Suat Işıklı

Körlenme ey insanoğlu  LUTFİ hey der ölüm kader
Ölmemeye çare mi var  Gelmiş ecel beni bekler
Her açan insan bir güldür Buraya gelenler gider
Solmamaya çare mi var  Gitmemeye çare mi var
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SEYREYLE GÜZEL KUDRETİ MEVLA NELER EYLER
Yöre: ERZURUM
Kaynak Kişi: Erzurum’lu Gazelhanlar (M. Lütfi Efendi’den)
Derleyen: Raci ALKIR

Seyreyle güzel kudreti Mevla neler eyler
Allaha sığın adli Teala neler eyler

Meyleylemezem gayrısına hazreti haktan
Şol yüzleri dost özleri düşmandan usandım
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Türkülerimizin Penceresinden Doğamız

Prof. Dr. Yener OKATAN1

Sözlüklerde “doğa” kelimesinin anlamı, “canlı ve cansız varlıkların tümü” 
şeklinde açıklanmaktadır. Şüphesiz, doğa kavramının, bütün kâinatı kapsayan, 
en yalın açıklaması budur. Kâinata kültür boyutunu da eklediğimizde, çeşitli top-
lumlarda doğa kavramının, birbirinden farklı anlamlar kazandığı görülür. Bu ko-
nuşmamda, kâinatı algılayıp yorumlama sürecinde, kendi kültürümüzün etkisiyle 
biçimlenen doğamızı sizlerle paylaşmaya çalışacağım.

Zaman
Türkülerimizin penceresinden bakıldığında, ezelden ebede tüm zamanları 

kapsayan bir manzara ile karşılaşırız. Bu manzaranın bir tarafında, ezelde meyda-
na geldiğine inanılan olayların;  diğer tarafında ise ahir zamanda meydana ge-
leceğine inanılan bazı olayların tasvirlerini görürüz. Örneğin Âşık Sümmâni bir 
türküsünde: 

 
“Ervahı ezelde levhi kalemde
Bu benim bahtımı kara yazmışlar
Bilirim güldürmez devri âlemde
Bir günümü yüz bin zara yazmışlar”

Derken, ruhların bile yaratılmasından önce, kaderinin yazıldığına dair 
inancını ve bu inançtan beslenen felsefesini yansıtmaktadır. 

Öte yandan Karacaoğlan da:

1- Emekli Öğretim Üyesi
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Sultan Süleyman’a kalmayan Dünya
Bu dağlar yerinden ayrılır bir gün
Nice bin senedir çürüyen canlar
Hakkın emri ile dirilir bir gün
…
                                            
Karşıki dağlar da karlı dağ olsa
Çevre yanı mor sümbüllü bağ olsa
Ağa olsa paşa olsa bey olsa
Yakasız gömleğe sarılır bir gün
…
 
Karac'oğlan der ki konup göçersin
Ecel şerbetini bir gün içersin
Sırat Köprüsünden sonu geçersin
Günahın eline verilir bir gün.

Diyerek, bu dünyada yaşarken yapıp ettiklerinin hesabını ahir zamanda 
vereceğine dair inancından kaynaklanan kaygılarını ortaya koymaktadır. 

 
Bir Senaryo ve Bir Döner Sahne (Kader Ve Çark-I Felek)
Türkülerimizin penceresinden görünen manzaranın yaşanmakta olan za-

man dilimine bakacak olursak, ezelde yazılmış olan ve adına kader denilen se-
naryonun, Çark-ı felek denilen bir döner sahnede oynandığını seyrederiz.  Herkes 
bu oyunun hem oyuncusu, hem de seyircisi konumundadır.   Az önce söylediğim 
türküsüne bakılırsa Âşık Sümmâni, bu senaryonun kendi payına düşen kısmın da 
başına gelenlerden memnun olmadığını, “Bu benim bahtımı kara yazmışlar” ve 
“bir günümü yüz bin zara yazmışlar” diyerek anlatmaya çalışıyor; Karacaoğlan 
da oyunun sonunda başına geleceklerden duyduğu endişeyi dile getiriyor. İnsan-
larımızın çarkı felekte oynanan oyundan kendi adlarına memnun olmadıklarını 
gösteren, daha bir çok türkümüz vardır. Örnek olarak, Muzaffer Sarısözen’in, Sırrı 
Sarısözen’den derlediği; 

Beni şad etmedi bu çark-ı felek
Bir onulmaz derde giriftar etti
...

Diye başlayan Sivas Türküsünü veya Osman Özdenkçi’nin Bekir Tektaş’tan 
derlediği;

Kahpe felek sana nettim neyledim
Attın gurbet ele parelerimi

Kültürümüzde Türkü Sempozyumu
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Akıbeti beni sıladan ettin
Kestin mümkünümü çarelerimi 
...

Diye başlayan Divriği türküsünü ve yine Muzaffer Sarısözen’in İbrahim Ba-
kır’dan derlediği:

Mihrican mı değdi gülün mü soldu
Gel ağlama garip bülbül ağlama
Felek baştanbaşa kimi güldürdü
Gel ağlama garip bülbül ağlama
…

Şakı benim Şeyda bülbülüm şakı
Bu dünya kimseye kalmadı baki
Sana da mı değdi Feleğin oku
Gel ağlama garip bülbül ağlama
…

Diyerek felekten yakınan, Yozgat türküsünü gösterebiliriz. Özellikle son 
örnekteki, “Felek baştanbaşa kimi güldürdü” mısraı her şeyi özetlemektedir.  Evet, 
zaman zaman güldüğümüz olsa da, Felek baştanbaşa kimseyi güldürmemiştir.  
Aynı gerçeği,  Kangallı Âşık Muhlis Akarsu da: “Bazı bazı gülsem de yine gönlüm 
hoş değil” şeklinde dile getirmiştir. Örnekler uzar gider…

Türkülerimizin Penceresinden Doğa Bilimlerine Bir Bakış
Değerli dinleyenlerim, önce şu gerçeği tespit etmek isterim: Doğa Bilimleri 

bağlamında ne biliyorsak hepsi de, insanların kâinattan keşfettikleri bilgilerden 
ibarettir. Türkülerimiz de, kâinattan keşfedilen bilgilere karşı kayıtsız kalmamış; 
dahası bilgilere, hayal ürünü menkıbeleri de eklenmiştir. O nedenle Türkülerimi-
zin penceresinden gözlenen kâinat, çıplak değil, hayallerle bezenmiş bir kâinattır. 
Şimdi bu söylediklerimi, örnekler vererek, sizlerle paylaşmaya çalışacağım.

Hazır, Çarkı Felekten söz etmişken, konuşmama Astronomi konusuyla de-
vam etmek istiyorum.

Yıldızlar
Şimdi vereceğim örnek, Astronomi bilimi kapsamında keşfedilen bilgilere 

dayanarak üretilen hikâyeleri ve menkıbeleri konu edinen türkülerimizle ilgilidir.

Gerçekler ve Hayaller
Gezegenlerin güneş etrafındaki dolanım süreleri farklı olduğu için, Dün-
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yadan bakıldığında, zaman zaman birbirlerine yakın; zaman zaman da uzak gö-
rünürler. Gezegenler, birbirine yakın göründükleri zamanlarda, bazen akşamleyin 
peş peşe batarlar, bazen de sabaha doğru peş peşe doğarlar. Bu gezegenlerden 
biri olan Venüs’ün (Zühre) hem çok parlaktır hem de Güneş etrafındaki dolanma 
periyodu bir yıldan kısadır (224,7 dünya günü). Bu nedenle Venüs, yıl içinde bir 
süre güneş battıktan sonra batıda görünür ve Çobanyıldızı ya da Akşam yıldızı adı 
diye adlandırılır; bir süre de güneşten önce doğar ve Seher Yıldızı veya Sabahyıl-
dızı adı verilir. Güneş etrafındaki dolanım süreleri daha uzun olan gezegenlerin 
çoğu, Venüs kadar parlak değildirler; sadece Jüpiter’in (Türkçe adı Erendiz, Arapça 
adı Müşteri), ve Satürn’ün (Zühal), parlaklıkları, zaman zaman, Venüs’ün parklı-
ğına yakın görünür.2 Bu iki gezegenden biri, hatta çok ender de olsa ikisi birden, 
yıllarca süren bir zaman içinde, yavaş yavaş, Venüs’e yakın görünen bir konuma 
gelirler ve aynı şekilde yavaş yavaş Venüs’ten uzaklaşırlar. 

Venüs’ün ve diğer gezegenlerin davranışlarını kısaca gözden geçirdikten 
sonra; şimdi de gelelim işin hayal kısmına: Venüs ile Jüpiter’in birbirine yakın gö-
ründükleri ve sabaha karşı doğdukları bir dönemde kervancılar daha erken do-
ğan Jüpiter’i Venüs zannedip sabahın yakın olduğuna karar vererek, gecenin bir 
vaktinde kervanı yola çıkarırlarsa başlarına neler gelir?  Efsane, işte bu varsayıma 
dayanmaktadır. Aslında kervancıların böyle bir yanılgıya düşebileceklerini düşün-
mek bile başlı başına bir hayaldir.  Çünkü az önce de söylediğim gibi, bu gezegen-
lerin birlikte görünmeleri bir günlük bir olay değil; uzunca bir süre gözlenen bir 
olaydır. Jüpiter’in çok daha erken doğduğunu ve Seher Yıldızı doğduğunda,  Jü-
piter’in ufuktan çok daha yükseklerde görünmekte olduğunu aylardan beri göz-
leyen kervancıların, Jüpiter’i Seher Yıldızı sanmaları mümkün değildir. Her neyse, 
biz efsaneyi anlatmaya devam edelim: Sivas-Kayseri arasında seyreden bir kervan, 
akşamleyin bir yerde konaklamıştır. Gecenin bir vaktinde, doğudan yükselmeye 
başlayan Jüpiter’i,  Seher Yıldızı zanneden ve yola koyulan kervancılar, gece vakti 
fırtınaya yakalanıp kervanın kırılmasına sebep olmuşlardır. İşte o tarihten sonra 
da, Seher Yıldızından çok daha önce doğan Jüpiter’e Kervankıran adı verilmiştir. 
Buna benzer bir hikâyeyi de Prof. Dr. Ali DUYMAZ’dan da okumuştum.3 Kimileri 
bu olaya Jüpiter’in değil de Satürn’ün (Zühal) sebep olduğunu söyler. O nedenle 
Seher Yıldızından önce doğduğu dönemlerde Zühale de Kervankıran derler. Ayrı-
ca, Kervan kıran’ın Ülker olduğunu söyleyenlerde vardır. Bu da başka bir hayaldir. 
Zira Ülker, oldukça soluk yıldızlardan oluşmuş bir yıldız takımıdır. Bu nedenle ker-
vancının Ülker’i Seher Yıldızı sanmış olmaları akla yatkın değildir. 

Prof. Dr. Ali Duymaz (1992) Bu efsanelere dayalı türkülerden bir kısmı-
nın, anonim hâlde derlenmiş ve notaya alınmış pek çok varyantı olduğunu belirt-

2- Jüpiter’in  Güneş etrafındaki dolanım periyodu 11.9 yıl;  Satürn’ün Güneş etrafındaki dolanım periyodu 29.5 yıldır.
3- Prof. Dr. Ali Duymaz: Halk Hikâyelerinin Teşekkülünde Türkülerin Rolüne Bir Örnek: Kervankıran Türküsü.  Erciyes, 
15(176),1992, 9-12.
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mekte; ancak bunların bir kısmının da bir varyant olmaktan ziyade "yanlış kalıntı" 
olabileceğine de dikkat çekmiştir.4 Bununla beraber, Kervan kıran türküsünün iki 
varyantının Erzurum’dan, iki varyantının Konya’dan, İki varyantının Sivas’tan, bir 
varyantının Bayburt’tan, bir varyantının Tokat’tan, bir varyantının Yozgat’tan, bir 
varyantının Niğde’den ve bir varyantının da Kastamonu’dan,  çeşitli araştırıcılar 
tarafından derlendiğini belirtmiştir. 

Bu türkülerin bir kısmında Âşık Keremin mahlâsı yer aldığından, Prof. Dr. 
Ali Duymaz, Kervankıran türkülerinin Âşık Kerem Hikâyesindeki yerini saptamaya 
da çalışmıştır. Bu bağlamda en yaygın olarak söylendiği tespit edilen Kervankıran 
türküsünün sözleri şöyledir: 

Sabah oldu şavkın batmaz,
Döne Kervankıran döne.
Aşk sevdası serden gitmez,
Döne Kervankıran döne.

Yıldızların şahı sensin,
Ağlamaktan didem kansın,
Sevdiğim ya nice etsin,
Döne Kervankıran döne.

Parmağında hatem yüzük,
Kolunda altın bilezik,
Boynun eğmiş kıza yazık,
Döne Kervankıran döne.

Yıldızlardan ürüşansın,
Âlem içre perişansın,
Garip yurduna düşmansın,
Döne Kervankıran döne.

Sana Kervankıran derler,
Yâre ikrar veren derler,
Bana dertli Kerem derler,
Döne Kervankıran döne.5

4- Prof Dr. Ali Duymaz’ bu bilgiyi: “Hasan Toraganlı; Türkü Varyantı mı, Yanlış Kalıntı mı? Folklor, 38, 1989, 10-16.” 
Kaynağından aktarmıştır.
5- Ali Duymaz bu bilgiyi makalesine, “Kerem ile Aslı Hikâyesi Üzerinde Mukayeseli Bir Araştırma, Elazığ 1992 (Yayımlan-
mamış doktoratezi), 222, 516-517” kaynağından aktarmıştır.
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Kuşlar
Türkülerimizin penceresinden bakıldığında, gökleri mekân tutmuş başka 

figürlerin bulunduğu da görülür. Bunlardan biri “Hüma Kuşu” efsanesidir: Aslına 
bakarsanız,  Hüma kuşu hakkında türlü türlü efsaneler vardır. Bu efsaneleri bura-
da saymaya kalkışmayacağım. Hepsinin ortak yanı, Hüma kuşunun hiçbir zaman 
yere konmayan, yumurtasını bile göklere bırakıp yavrusunu da göklerde büyüten 
bir kuş olmasıdır. Türkülerimizin penceresinden bakıldığında Hüma kuşu, kimi za-
man “gönlün”, kimi zaman “kibrin”,  kimi zaman da “kadir bilmezliğin” sim-
gesi olarak görülür.

Gönül Anlamında Hüma Kuşu
Yunus Emre: “Bir kez gönül yıktın ise / Bu kıldığın Namaz değil” derken, 

gönlün ne kadar yüce, ne kadar aziz olduğunu ifade etmektedir. Dilimizde “Her 
gönülde bir aslan yatar” şeklinde bir de deyim vardır.  İşte Hüma kuşu da bu 
bağlamda yükseklerdeki gönüllerin temsilcisidir. Önce, Erzurum’dan derlenen şu 
uzun havaya bir kulak verelim. 

Hüma kuşu Yükseklerden seslenir
Yar koynunda bir çift suna beslenir 
Sen ağlama kirpiklerin ıslanır
Ben ağlım ki deli gönül uslanır
...

Kibir Anlamında Hüma Kuşu
Kişioğlu gönlünün yücelerde olmasından hoşlanır ama kendi gönlünü yü-

celerde görüp başkalarının gönlüne tepelerden bakan kibirli insanlardan da hoş-
lanmaz. Hatta bu duruma düşmemesi için, kendi gönlüne telkinlerde bulunan ve:

Katı yüksekten uçarsın
İndireyim gönül seni
Budak budak gül dalına 
Kondurayım Gönül seni
...

Diyen, Divriği türküsü, ya da Teslim Abdal’ın güya kendi gönlüne söyler-
miş gibi, başkalarına telkinlerde bulunan:

Gel ha gönül havalanma
Engin ol gönül engin ol
Dünya malına güvenme
Engin ol gönül engin ol
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Şu dünyanın hali böyle
Yalan yahşi geçer şöyle
Söylerisen engin söyle
Engin ol gönül engin ol

Gökte uçan Hüma kuşu
Bilmeyenler atar taşı
Enginlik gönülün işi
Engin ol gönül engin ol

Teslim Abdal sözüm haktır
Sözümün yalanı yoktur
Engin söyle büyüklüktür
Engin ol gönül engin ol

Türküsü örnek olarak gösterilebilir.

Kadir Bilmezlik Anlamında Hüma Kuşu
Kendini yükseklerde görüp halka tepeden bakan; halkın içine girmeyen ve 

onların hal-ü derdinden anlamayan insanlar da vardır. Şimdi söyleyeceğim türkü-
ye bakılırsa Hüma kuşu bu tip insanlar için de bir simgedir:

Gökte uçan Hüma kuşu
Ne bilir dalın gıymatın
Kargayı kondurmam güle
Ne bilir gülün gıymatın6

Çift sürüp ekin ekmeyen
Toprağa terin dökmeyen
Ezel kahrını çekmeyen
Ne bilir malın gıymatın 
...

Bu türkünün ikinci kıtasında babasından kalan mirası har vurup harman 
savuran ve sonunda ele güne muhtaç olan mirasyedilerin de kınandığını görürüz.

Örneklerde görüldüğü gibi; hayatta yaşanan gerçek olaylara, hayali bir 
kuşla, gönderme yapılmaktadır.

Sözleri Pir Sultan Abdal’a ait olan, fakat Ali Ekber Çiçek tarafından Âşık 

6- Bu kıtanın son üç mısraını: Meydana sofra dökmeyen/ Arının kahrın çekmeyen / Ne bilir balın gıymatın. Diye söyley-
enler de vardır.
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Kurbani’den derlenen: “Gurbet elde bir hal geldi başıma” sözleriyle başlayan tür-
küde: 

Hüma kuşu yere düştü ölmedi
Dünya Sultan Süleyman’a kalmadı
Dedim yâre gidem nasip olmadı
Ağlama gözlerim Mevla Kerimdir.
...

Derken, bir gün gelir Hüma kuşu da yere düşer. Fakat bu da, dünyanın 
sonu demek değildir. Biz, hiçbir zaman Mevla’mızdan ümidimizi kesmeyelim de-
mek istiyor.  

Haber İletenler
Türkülerimizin penceresinden gökyüzüne bakmaya devam edelim: Gök-

yüzünü mekân tutmuş başka kuşlar da vardır. Üstelik bunlar yeryüzüne de inen 
gerçek kuşlardır. 

Turnalar
Şu dünyayı diyar diyar gezip dolaşan turnalar acep bizim ele de varıp, sıla-

dakilere bizden haber ederler mi? Keskinli Hacı Taşan’a kulak verelim:
                               
Allı turnam bizim ele varırsan
Şeker söyle kaymak söyle bal söyle
Eğer bizi sual den olursa
Boynu bükük rengi soluk yar söyle  
…….

Şimdi de Merzifon’dayız:

Gökyüzünde bölük bölük turnalar
Nerededir meskeniniz eliniz
Bir nağme yazayım yâre götürün
Dost eline uğrarm’ ola yolunuz
…….

Rüzgârlar
Türkülerimizin penceresinden görünen manzarada, dağları aşıp gelen tur-

nalar gibi, rüzgârlar da yer alır. Onlar da turnalar gibi sıladan haber getiren sılaya 
haber götüren sırdaşlardır: Çorum yöresinden derlenen şu bozlağın sözlerine ku-
lak verelim:
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Seher yeli bizim ele gidersen
Nazlı yâre küstüğümü söyleme
Ne hallere düştüğümü sorarsa
Bağrıma taş bastığımı söyleme.
…….

Değerli dinleyenlerim. Gurbetten sılaya turnalarla rüzgârlarla haber salma-
yı düşünerek türkü söylemek, çaresizliğin ve umutsuzluğun lirik bir anlatımı olsa 
gerek. Âşık Sümmâni de “Ervah-ı ezelde “ diye başlayan türküsünün devamında:

Arif bilir aşk ehlinin halini
Kaldırır gönlünden kıl-ı kalini
Herkes dosta yazmış arzuhalini
Benimkini ürüzgara yazmışlar
…….

Derken, rüzgâra yazılan arzuhalin yerine ulaşmayacağını, yine çok lirik bir 
şekilde ifade etmiştir. 

Coğrafi Bilgilerle Yüklü Türkülerimiz
Değerli dinleyenlerim, şimdi de bakışlarımızı yeryüzüne indirelim. Türkü-

lerimiz coğrafi bilgilere de kayıtsız kalmamıştır. Özellikle Kerem İle Aslı hikâyesine 
dikkatinizi çekmek isterim: Kitap aslında bir aşk hikâyesini anlatırsa da, İran’ın 
Isfahan kentinden Tokat’ın Zile Kazasına kadar uzanan coğrafyayı da adım adım 
anlatan bir coğrafya kitabıdır. Kerem, yol arkadaşı Sofi’ye zaman zaman bulun-
dukları yer hakkında bilgi verir ve oraya bir türkü söyler. 

Dağlar
Türkülerimizin penceresinden görünen dağlar, insanlarımıza az zulüm 

etmemişlerdir. Sevenleri birbirinden ayıran, zaman zaman yol geçit vermeyip, 
umutları yok eden dağlardan bahsediyorum… 

Dağları konu edinen yüzlerce türkümüz vardır ve bu konunun da, diğer 
konular gibi ayrı bir makale kapsamında ele alınması gerekir diye düşünüyorum. 
O nedenle burada sadece bir örneğe yer vermek istiyorum: Yurdumuzun ücra bir 
köşesinde, dağlarla çevrelenmiş köylerden birine gidelim. Vakitlerden akşam vakti 
olsun. Az sonra zalim karanlık köyün üzerine bütün hüznüyle çökecektir… Şimdi 
bu köydeki bir eve kulak misafiri olalım:  

                               
Karlı dağlar karanlığın bastı mı?
Kahpe felek ayrılığın vakti mi?
Karlı dağlar ne olur
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Asker ağam gelse yaralarım ey’olur.
...

Anlaşılan ev sahibesinin kocası askerdedir ve gönlü hasretle yanmaktadır.  
Bunu da Zaralı Halil Söyler en güzel biçimde dile getirmiştir. 

Yine Yaz Geldi De Yollar İşledi
Karlı dağlar ne yol verir ne geçit. Ta ki bahar yeli (Kaba Yel = Lodos) kopup 

gelene kadar. Ne demişler: “Kaba Yele kar mı dayanır”... Kaba Yel esmeye gör-
sün; dağların karı buzu hızla erimeye; yol-geçit vermeyen o zalim dağlar da geçit 
vermeye başlar. Bu demler, bir yerlere gitmenin tam zamanıdır. Karacaoğlan da 
tamam işte bunu söylemiştir:

                                
Eğer benim ile gitmek dilersen
Eğlen güzel yaz gelsin de gidelim
Bizim eller kıraçlıdır geçilmez
Yollar çamur kurusun da gidelim

Aşamadım Karamanın elini
Köprüsü yok geçemedim selini
Gerdan Yaylasını Peçem Belini
Lale sümbül bürüsün de gidelim
  
Sökülsün dağların buzu sökülsün
Seller aksın düz ovaya dökülsün
Erzurum Dağının karı erisin
Mor koyunlar melesin de gidelim

Ya da  Erzurumlu Emrah’ın dediği gibi:

Tutam yar elinden tutam
Çıkam dağlara dağlara
Olam bir yaralı bülbül
İnem bağlara bağlara

Emrah der ki bu günümdür
Arşa çıkan tütünümdür
Yâre gidecek günümdür
Düşem yollara yollara                       

Bahar gelir gelmez yollar açılır ama, çoğu zaman kimilerinin haretle bek-
ledikleri hala gelmez ve gönül yaraları tazelenir. Ürgüplü Refik Başaran da, “Yine 

Kültürümüzde Türkü Sempozyumu



- 143 -

Kültürümüzde Türkü Sempozyumu

yaz geldi de yollar işledi, Gözüm yaşı dinmiş idi yine başladı” diyerek, bunu ifade 
etmiştir.

Irmalar, Çaylar, Seller Ve Sele Giden Gelinler
Çarkı felek sahnesinde, yaz bahar ayları gelince, suların sellerin bollan-

masının ve ırmakların taşmasının yanı sıra, nice gelinlerin ve nice yiğitlerin sulara 
sellere kapılıp gitmesi de, çaresiz seyredilir. Kızılırmak’ın geçtiği bütün yörelerde 
halkın kendi yöresine mal ederek söylediği bir türküye kulak verelim: 

Kızıl Irmak parça parça olasın
Her parçanı bir diyara salasın
Sen de benim gibi yarsız kalasın
Kızılırmak nettin allı gelini

Gelini gelini telli gelini
Yazması oyalı pullu gelini
 
Köprüye varınca köprü yıkıldı
Üç yüz atlı birden suya döküldü
Nice yiğitlerin beli büküldü  
Kızılırmak nettin allı gelini

Gelini gelini telli gelini
Yazması oyalı pulu gelini
…….
  
Bu ağıt,  bu olayları anlatan örneklerden sadece biridir. Sivas’ta anlatılan 

hikâyeye göre vaktiyle, bu günkü kesik köprünün yerinde eski bir köprü varmış, 
Kızılırmak’ın taşkın zamanında gelin alayı geçerken, o köprü yıkılmış ve gelinle bir-
likte yüzlerce yiğit, sulara kapılıp boğulmuş. Diğer bir ağıt da, Anadolu’nun çeşitli 
yörelerinde söylenen “Gelin Ayşe” ağıtıdır: 

Koyun gelir yata yata
Çamurlara bata bata
Gelin Ayşe’m sele gitmiş
Yosunları tuta tuta  
….

Bir de Ege Bölgemizin hemen her yöresinde söylenen Gelin Ümmü ağıtı 
vardır.
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Kaçındasın gelin Ümmü kaçında
Saraltınlar delebiyor saçında 
Gelin Ümmü kaldı çaylar içinde
                 Kanlı çaylar nice ettin Ümmü’mü
                  …….

Deyip devam eden bu ağıtı da anmadan geçmek istemedim. Hatta son 
yıllarda İzzet Altınmeşe’nin yaktığı “Şu Fırat’ın suyu akar serindir / Yârimi götürdü 
kanlı zalimdir” diye başlayan türküyü de burada zikretmek yerinde olur…

Yaylalar Ve Ovalar
Irmakların, derelerin coştuğu dönemlerde, dağlarla beraber yaylalar ve 

ovalar da şenlenir. O yaylalar, kim bilir nice sevdalara tanıklık etmişlerdir. Şarkışlalı 
Talibi coşkunun şu lirik türküsünü anmadan geçemedim:

                                   
Nasip olsa yine gitsem yaylaya
Doya doya baksam suna boyluya
Senin için yalvarırım Mevlâ 'ya
Belki seni bana yazar yaradan 
...

Bir de Erzurum yöresinin “Hani yaylam hani senin ezelin” Diye başlayan 
türküsü vardır. Kanımca her iki yayla türküsü de yaylalar üzerine yakılmış türküle-
rin en güzellerindendir. Daha nice nice yayla türkülerimiz vardır ve yaylalar da ayrı 
bir araştırma konusudur.

Karacoğlana göre, bahar gelince Çukur Ova bayramlıklarını giyinir. Fazla 
söze gerek var mı?

Çiçekler
Söz dağlardan, yaylalardan ve ovalardan açılmışken, bunların süsü olan 

çiçeklerden söz etmemek mümkün müdür? Çiçekler başlı başına bir âlemdir bizim 
doğamızda. Âşık Veysel Şatıroğlu’nun:

Esti bahar yeli karlar eridi
Gubarmış dağlarda kar çiçekleri
Kavl’etim yar ile ahdim var idi
Birlikte dermeye mor çiçekleri
                                           
Dökülmüş güzeller helke kolunda
Sivralan Köyünde yayla yolunda
Toplayıp bağlamış top top elinde
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Kokular koynuna kor çiçekleri 
...

Diye devam eden türküsünü mü söylemeli, Çiğdem der ki ben elayım diye 
başlayan türküyü mü söylemeli, yoksa Arguvan yöresinin:

Sarıçiçek sarartıyı dağları
Kırmızı gül bezediyi bağları
...

Diye başlayıp devam eden; ya da Erzurum yöresinin:

Kırmızı gül demet demet
Sevda değil bir alamet
…….

Diye başlayıp devam eden türküsünü mü söylemeli.  Çiçekleri dile getiren 
türkülerimiz saymakla bitmez…

Çiçekler, özellikle de güller türkülerimizde sevdanın temsilcisidir. Gül der 
demez aklımıza bülbülün de gelmesi doğaldır. Gül ve bülbül gibi Leyla ile Mecnun 
da aşkın ve hicranın sembolleridirler.

Türkülerimizin penceresinden bakıldığında, doğamızın daha nice özellik-
lerini görebiliriz: Vatan sevgisi, yiğitlik, mertlik, kahramanlık kavramları; yiğitle-
rimizin, analarımızın, bacılarımızın, kızlarımızın, gelinlerimizin gurbet yüzünden 
çektiği çileler ve daha neler neler…

Antropoloji ve Jeoloji
Değerli dinleyenlerim, Şimdiye kadar çeşitli konuların yanı sıra astronomi-

nin, coğrafyanın ve botanik’in ilgi alanına giren objeleri konu edinen çeşitli türkü-
lere değinmiş oldum. Fakat birkaç türkü daha var ki, bunların hemen her satırında 
ozanlarımızın bilimsel objelere değinmiş ve hatta bunlara kafa yormuş olduklarını 
hayretle tespit etmiş olduğumu belirtmek isterim. Örneğin, Sivas yöresinden, Ali 
Delice’den derlenmiş ve Yücel Paşmakçı tarafından notaya alınmış olan şu türkü-
nün başlangıcına bir kulak verelim: 

“İnsan kısım kısım yer damar damar”

Bu mısra türkünün ilk mısrasıdır ve bu tek mısrada. ozanımızın antropoloji 
ve jeolojiye olan ilgisini görmemek mümkün değildir.
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Kimya, Fizik, Biyoloji
Türkülerimizin Kimya, Fizik ve Biyoloji ile ilgili yaklaşımlarını görmek için, 

Ayran Türküsüne bir göz atalım:

Hikâyeye göre, yıllardır gurbet ellerinde başlık parası için dolaşan delikan-
lının,  geçirdiği bir kaza nedeniyle yüzü tanınmaz hale gelmiş. Nihayet yurduna 
döndüğünde hasretini çektiği sevgilisini yayık yayarken bulmuştur. Fakat kız, de-
likanlıyı tanımamıştır. Delikanlı sevgilisini sınamak için ondan bir tas ayran ister.  
Genç kız da tanımadığı bu kişiye ayran vermek istemez. Bunun üzerine, Delikanlı 
sevdiği kıza şu soruları sorar:

                 
O nedir ki yer altında paslanmaz  
O nedir ki suya düşer ıslanmaz  
O nedir ki etin kessen seslenmez
Ya bunun cevabı ya da ayranı

Bu dörtlükte, birinci mısraın kimya ile ilgili; ikinci mısraın fizikle ilgili; üçün-
cü mısraın da Biyoloji ile ilgili olduğu açıkça görülmektedir. Genç kız ayranı verme-
yecekse bu soruları yanıtlamak zorundadır ve yanıtlar:

O altındır yer altında paslanmaz
O güneştir suya düşer ıslanmaz
O ölüdür etin kessen seslenmez
Veririm cevabı vermem ayranı7

Bu türkü bize, kültürümüzde öteden beri pozitif bilimler üzerinde düşün-
me sorgulama ve yanıtlama eylemlerinin yer aldığını göstermektedir. Bir de Âşık 
Sümmâni’nin torunu olan Âşık Nusreti’den dinlediğim bir muammayı ve o muam-
maya verilen cevabı örnek olarak sunmak istiyorum:

Rusya’da yaşayan Âşık Uftâhi, Kars’ta yaşayan Âşık Şenlik’e şöyle bir mu-
amma gönderir:

Çar anasırdandır Âdemin bendi
İnsanda bulunan haller nedendir
Bu çar anasırın aslı ne ola
Cesetler balçıktan kanlar nedendir.

7- 1940’lı yıllardan beri köylülerin söylediğine şahit olduğum bu türkünün kime ait olduğunu bilmiyorum. İnternet 
sitelerinde araştırırken, türküde adı geçen delikanlının adının Aziz olduğunu, genç kızın da Cemile olduğunu bir sitede 
okudum. Fakat söz konusu hikâyede Azizin Kore Harbine katılmasını anlayamadım. 1940’lı yıllardan beri bildiğim ve kim 
bilir daha ne kadar eski olan bu türkünün kahramanlarından biri, 1950 de başlayan Kore Harbine nasıl katılır? Bu da bir 
gerçeğe bir efsane katma alışkanlığımızın başka bir örneği olsa gerek.
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Âşık Şenlik bu muammayı çözememiş. (Tahminime göre, muammanın 
Rusya’dan gelmiş olması, Rusya’nın Çar tarafından yönetilmesi, Muammada da 
Çar kelimesinin bulunması, Aşık Şenlik’in kafasını karıştırmış olmalı). Aradan üç ay 
geçince Âşık Şenlik bu muammayı Âşık Sümmâni’ye gönderir. Bakınız Sümmâni 
nasıl çözer:

Çar demek dört şeydir kılam aşikâr
Ayan olsun böyle haller biz için
Ateş ile abdır haktır rûzigâr
Eser türlü tevir yeller biz için. 
   
Değerli dinleyenlerim, hatırlayacağınız gibi, antik çağda kâinatın ve insa-

nın dört unsurdan meydana gelmiş olduğuna dair bir inanış vardı. Bu inanış, Orta 
Çağ boyunca batıda ve Orta doğuda yayılmaya devam etmişti. Bu inanca göre 
insanı meydana getiren dört unsur (çar anasır = anasır-ı Erbaa))  toprak, su, hava 
ve ateşten ibarettir. Dikkat edilirse Uftahî’nin muammasında “Cesetler balçıktan 
kanlar nedendir?” şeklinde bir soru var. Cesetlerin balçıktan (topraktan) yapılmış 
olduğu muammada belirtildiğinden, Sümmâni de geri kalan üçünü, yani ateşi, 
suyu (ab) ve havayı (rûzigâr, yel) açıklamıştır. Atışmanın devamında Sümmâni ka-
nın da nandan (ekmekten) meydana geldiğini söyler. 

Burada dikkatinizi çekmeye çalıştığım: Sümmâni gibi 19. Asırda yetişmiş 
bir halk ozanının, taaa Orta Çağdan kalma bilgileri biliyor olmasıdır. Bu da türkü-
lerimizin penceresinden görünen doğamızın ne denli derin köklere sahip olduğu-
nu göstermektedir.

Halk ozanlarımızın bilimsel konulara kayıtsız kalmama geleneği Cumhu-
riyet döneminde de devam etmektedir. Âşık Veysel’in Kızılırmak şiirine bir göz 
atalım:

... 
Parça parça etsem seni
Fabrikaya tutsam seni
Deniz olup yutsam seni
Kızılırmak seni seni
…….

Veysel, Kızılırmak’ın gücünden yararlanmayı düşünüyor: Şimdi de Ata-
türk’e Ağıt adlı şiirinde söylediklerine bir bakalım:
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...
İskender-i Zulkarneyn
Çalışmadı bunca leğin
Her millet Atatürk deyin
Cemiyet-i akvam ağladı

...
Fabrikalar icat etti
Atalığın ispat etti
Varlığın Türk’e terketti                                 
Döndü çark devran ağladı

...
Tren hattı tayyareler
Türkler giydi hep kareler
Semerkandı Buhareler
İşitti her yan ağladı 

Yedi yaşında gözlerini kaybeden ve okul yüzü görmemiş olan bir ozanın, 
İskender’den, Zulkarneyn’den, Cemiyet-i Akvam’dan, Atatürkün döneminde yur-
dumuza teknolojik etkinliklerin çoğalmasından, Türklere ait olan Semerkant ve 
Buhara gibi orta Asya şehirlerinin varlığından haberdar olması, halk kültürünün 
ne kadar derin köklere sahip olduğunu gösteren diğer bir delilidir…  

Türkülerimizin Penceresinden Görünen Sürrealizm
1.Dünya Savaşı’ndan sonra 1924’te ortaya konulan sürrealist felsefe “So-

yut veya figüratif her türlü estetiğe kayıtsız kalan bu akımın özelliği öncelikle ola-
ğanüstü bir düş kurma makinesi olmasıdır”8 şeklinde özetlenmektedir. Bu felse-
fenin, aklı başında sayılan devlet yöneticilerinin eseri olan 1. Dünya savaşı gibi bir 
saçmalığa karşı refleks olarak doğduğunu ifade edenler de vardır.

Devenin Nalı
Bütün bu açıklamalar iyi de; olağanüstü düşlerin kurulması veya aklı başın-

da sayılan bir takım insanların yaptıkları saçmalıklara karşı refleks olarak, gerçek 
üstü tavırların ortaya konulması, bizim için yeni bir şey değildir ki… Kültürümüzde 
öteden beri var olan ve türkülerimize de yansımış bulunan bir davranış biçimidir. 
Aklı başında kabul edilen birinin saçma sapan laflar ettiğini gören halkımız buna 
karşı tepkisini iki kelime ile ifade eder: Devenin nalı… Devenin nalı olmadığına 
göre,  bu tepki realist değil; sürrealist bir tepkidir. Yani “Devenin nalı” saçmalayan 
kişiye “saçmaladığını ima eden, sürrealist bir tepkinin ifadesinden başka bir şey 

8- Thema Larousse Tematik ansiklopedi Cilt 5. sayfa:308.

Kültürümüzde Türkü Sempozyumu
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değildir…

Bizim tarihimizde, sürrealist tepkileri olağan üstü düşlerle ifade eden yazılı 
belgelerimiz,  1.Dünya Savaşından en az 600 yıl önce ortaya konmuştur. Bizde 
bu felsefenin bildiğim ilk temsilcisi Kaygusuz Abdal’dır (D. 1341, Ö.?). İşte ispatı: 

Kaplu kaplu bagalar kanatlanmış uçmaya
Kertenkele derilmiş kırım suyun geçmeye 

Ergenenin köprüsü susuzluktan bunalmış
Edirne minaresi eğilmiş su içmeye
...

Kaygusuz Abdal’ın bu dizelerinden anladıklarımı, ben de bir beyitle şu 
şekilde ifade etmiştim:

Adam elifi görse şüphesiz mertek sanır
Kalkar konferans verir ilim irfan üstüne

Böyle olunca, aklımıza uysun uymasın, Ergenene Köprüsünün susuzluktan 
bunalması da,  Edirne minaresinin su içimek için ırmağa eğilmesi de gündeme 
gelebilir.

Kaygusuz Abdal, buna benzer daha nice şiirleriyle, aklı başında sayılan bir 
takım insanların yaptıkları saçmalıklara karşı sürrealist refleksini ortaya koymuştur.

Şimdi de Kastamonu’dan derlenmiş olan sürrealist bir türküye kulak ve-
relim:

Sabahleyin erken çifte giderken
Öküzüm torbadan düşmüş gördün mü?

Manda yuva yapmış söğüt dalına
Yavrusunu sinek kapmış gördün mü?
...

Zaman zaman, aklı başında sayılan kimselerden öyle laflar işitiriz ki,  ökü-
zün torbadan düşmesi, ya da mandanın söğüt dalına yuva yapması gibi olaylar, o 
lafların yanında çok daha makul sayılır...
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KAYNAKÇA:

Türkülerimizin penceresinden derinlemesine bakıldığında, Felsefe, bilim ve sa-
nat kapsamındaki nice kavramların, ince bir üslupla ifade edilmiş olduğuna 
dair izlenimlerimi sizlerle paylaşmak istedim.

Beni sabırla dinlediğiniz için çok teşekkür ederim.

Kültürümüzde Türkü Sempozyumu
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Türkülerde Oyalar

Yrd. Doç. Dr. Hülya Serpil ORTAÇ1

Oya, çiçekle örgü sanatının birleşmesinden doğmuş süslemek ve süslen-
mek amacıyla yapılan, taşıdıkları mesajlarla iletişim aracı görevini de üstlenen, 
örgü tekniklerinin kullanıldığı düz veya üç boyutlu dokulardır. 

Anadolu’da oya geçmişten günümüze kadınların çocukluktan öğrenerek 
yapa geldiği, ihtiyacını karşıladığı, çeyizini hazırladığı, aynı zamanda duygularını 
dile getirdiği sözsüz iletişim araçlarıdır. 

Oyalar geleneksel sanatlar içinde yüzyıllardan beri devamlılığını sürdür-
müş, her çeyiz sandığında önemli yer alarak kuşaktan kuşağa en güzel örnekleri 
ile yaşatılmıştır.

Oya sözcüğünün diğer dillerde karşılığının bulunmaması bu örücülük sa-
natının Anadolu’ya ait olduğunu göstermekte olup yemeni, kadın ve erkek baş 
süslemesi, yatak takımı, mendil, kese, çeşitli örtü oyaları gibi farklı ürünlere uygu-
lanmıştır (Onuk 2000). 

Anadolu da oyalar sadece bir el sanatı olmanın yanında kültürel açıdan 
da önem taşımaktadır. Bunun en büyük nedeni de motiflerdir. Toplumların gele-
nek, görenek, zevk, anlayış ve inançlarının ifadesi olan motifler (semboller) yazının 
bulunmasından önce kişiler arasında iletişimin kurulmasında, mesajların kuşak-
lar arasında iletilmesinde tarih boyunca söz ve hareketin kalıcılık kazanmasında 
önemli ve etkin rol oynamıştır.

1- Gazi Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi El Sanatları Eğitimi Bölümü Öğretim Üyesi
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İlk insanların anlatım aracı olarak resmi kullanması, süreç içinde şekillerin 
simgesel ifade bulmasını sağlamıştır. İnsanlar arasında işaretler değil, kullanılan 
nesne olmuştur. Bir nesnenin sağladığı fayda derecesine göre kullanımına ilişkin 
tamamen pratik değerlendirmeden sonra duygusal değerlendirmeler yer almıştır. 
Nesneleri daha kıymetlendirmek için o nesneye özel bir işaret verilmiştir. Aynı za-
manda doğaüstü güçlerle ilgili mistik inançlarda amblemli çizimlere yol açmıştır. 
Böylece süsleme sanatı ortaya çıkmıştır.

Oyalardaki motif özelliklerini incelediğimizde: motiflerin çok farklı kaynak-
lardan türediğini görmekteyiz. El sanatlarımızda özellikle oyalarda kullanılan bazı 
önemli semboller şöyle açıklanabilir;

Bereket konusu çeşitli ürünlerde farklı biçimlerde görülmekte ve yörelere 
göre farklı isimler almaktadır. Oyalarda bereket motifi analıkızlı, başak, nar, dut 
isimleri verilerek çok sayıda şekillendirilmiştir.

Doğa, ışık ve mutluluk simgeleri olarak, yıldız, yıldız çiçeği, ay-yıldız v.b. 
isimlerle motifler kullanılmıştır.

Hava, su, toprak, ateş sembolleri yaşamı ve hayatın devamlılığında kulla-
nılan önemli kavramlar olarak oyalarda suyolu, akarsu, ateş böceği, çıra, ışık, v.b. 
isimlerle şekillendirilmiştir.

Nazara karşı el, parmak, tarak sembolleri;  Hanımeli, parmak, gelin tırnağı, 
tarak, saç tokası, çubuk v.b. isimler verilmiştir. Tarak evlilik ve doğumu da simge-
lemiştir. Nazara karşı kötülüklerin uzaklaştırılması ile ilgili olan göz sembolü kare, 
daire, üçgen şekillerinde yansıtılmıştır. Oyalarda bu şekiller çok kullanılmakta ve 
göz, deve gözü, gelin kirpiği, cıvan kaşı v.b.isimlerle de yansıtılmıştır.

Mutluluk, neşe ve aşk sembolü olduğundan bülbül, kuş cırnağı, kuş gaga-
sı, tavus kuşu v.b. motifler kuş 
v.b hayvan figürleri olarak yer 
almıştır.

Çiçek Bitki v.b: Doğayı, 
bolluk, bereket, aşk, mutluluk, 
hüzün v.b sembolleridir. Bitki-
nin türüne, rengine, yöredeki 
yetiştirilen alanlara, çiçek açma 
mevsimine ve yöredeki inançla-
ra göre iyi veya kötü duyguları 
yansıtmaktadır.
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Yukarıdaki en önemli sembollerden de anlaşıldığı gibi doğumdan ölüme 
kadar yaşam sürecinin her aşamasında inançlarla dolu semboller insanlar tarafın-
dan kullanılmıştır. 

Oyalardaki motifler çok yönlü olarak işlenmektedir. İşledikleri konu açısın-
dan baktığımızda: 

Oyayı kullanan bireyin yöresini, medeni durumunu belirtmekte, bireyler 
arasında iletişim aracı olmakta, duygu ve düşünceleri yansıtmakta, önemli gün-
lerde armağan olarak kullanılmakta, toplumların kültürel, geleneksel özelliklerini, 
toplumlarda yaşanan olay, olgu ve güncel yaşantıyı vurgulamaktadır (Akpınarlı ve 
Ortaç 2006).

Kız evinden gönderilen nişan ve düğün bohçalarını birbirinden deği-
şik şekil ve renkleri ile birer çiçek bahçesine çeviren oyalar söylenmek istenen ve 
söylenemeyen dilekleri, özlemleri ileten bir araçtır. Böylece oyalar okuma yazma 
bilmeyen içe dönük toplulukların yüzyıllarca iletişim aracı görevini üstlenmiştir. 
Aile–akraba; komşu münasebetleri, sevgi, sitem, nişanlı, gelin-kaynana arasında-
ki çeşitli ilişkilerin duygusal yönlerini, topluluklardaki sosyal ilişkilerin iyi ve kötü 
yönlerini anlatmaktadır.

Eski geleneklere göre koca evinde rahat konuşamayan gelinin başındaki 
oyalar sözsüz iletişimdir. Oyasında biber motifli yazmayı bağlayan gelin “aramız 
biber gibi acı”   ve Gelin kaynanasına “çakırdikeni motifli oyalı örtü” hediye ederek 
“bana diken gibi batma” mesajlarını vermektedir. Gelin mevlitlerinde gelinin elti-
sine örttüğü kütüle oya barışı, birlikteliği, düğünlerde genç kızların başına örttüğü 
ismini esin kaynağı çiçekten alan coşturan veya karanfil motifleri mutluluğu ifade 
etmektedir. İnsan ilişkilerinde birlikteliğe “altmış akıl- yetmiş fikir isimli oya örnek 
verilebilir (Onuk 2000).
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Türk geleneklerinde misafiri ağırlama, topluluğun ortak görevi olarak ka-
bul edilmiştir. Oyalarda rastladığımız misafir odası oyaları buna örnek gösterile-
bilir.

Oyalarda kullanılan motiflerin şekil özelliklerinin yanı sıra renk özellikle-
ri de motiflerin geleneksel yapısını tamamlamakta çeşitli mesajların iletilmesinde 
araç olarak kullanılmaktadır. Oyalardaki renk kullanımı renklerin bağlı olduğu ku-
rallara ve kişinin duygularına bağlıdır. Renk, her zaman insanları etkilemiş estetik 
beğeni ve rahatlık uyumları vermiştir. Özellikle oyalarda çok etkili bir öğe olmuş-
tur. Çünkü oyalarda renk sadece şekillendirmek için değil estetik kazandırmak ve 
mesaj iletmek amacıyla da kullanılır. Örneğin sarı bezginliği, kırmızı canlılığı, aşkı, 
sevgiyi, mavi rahatlığı mutluluğu kötülükten korunmayı, yeşil istek, ümit v.b. duy-
guları canlandırır. Kişi anlatmak istediği duygularını renklerle ifade eder. Yeşilin 
çeşitli nüansları ile işlenen bir oya gelinin evi ve eşinden mutluluğunu; sarı renkli 
oya ile mutsuzluğunu, halsizliğini ve bezginliğini anlatmaktadır. Mavi yemenilerin 
ise nazardan koruduğuna inanılır.      

Oyalar toplumumuzda öylesine benimsenmiş ki çeşitli benzetmelere ne-
den olmuştur. Örneğin zarif bir kız ya da birbiri yanına gelince uyum sağlayan 
unsurlar için “oya gibi” sözcüğü kullanılmaktadır.

Oyalarda motifler ve kompozisyon şekilleri çok kapsamlı bir konudur. Bin-
lerce motif unsurları ile karşılaşmaktayız. Motifler uygulandığı alanın bütünlüğü-
nü bozmadan o esere ayrı bir ahenk ve güzellik katmaktadır. En basit görünen bir 
oyanın ardında binlerce yıllık kültürün oluşumunun yeni sentezi görülmektedir.

Anadolu el sanatları arasında yer alan ve sabır gerektiren oya sanatı, bir 
giyim kuşam süsleme elemanı olmanın ötesinde, kendi içinde derin anlamlarla 
yüklüdür. Bu anlamlar özgün bir dille ifade edilir. Anadolu kadınının kendini ifade 
etme, duygu ve düşüncelerini aktarma biçimlerinden biridir. Düşünceleri sözler-
le iletmektense, sevinçlerini, acılarını, kırgınlıklarını, umutlarını anlatmanın farklı 
yollarını el sanatlarıyla bulmuş, kimi zaman espri dolu kimi zaman kinayeli mesaj-
lardan oluşan görsel bir dil oluşturmuştur. Tıpkı Hasret çeken, sıla kokan, sitem 
eden, taşlayan, bağışlayan, avutan, kahır eden türküler gibi.

Mehmet ÖZBEK’e göre türkülerimiz, hakikati olduğu gibi görüp söylemek-
ten çekinmeyen cesur kimselerin söylemleridir. Türk insanının düşünen, soran; 
seven, küsen; gülen, ağlayan kalbinin içi görülür türkülerde. Türküler Anadolu 
insanının hayat hikâyeleridir. Türkülerdeki sırları çözebilmek, o sıcak anlatımların 
tadına varabilmek Türk dilinin anlatım gücündeki kudret ve zenginlikle ezginin 
oluşturdu ahengi birlikte hissetmek, türküleri derinlemesine anlamak ve kavra-
mak için şarttır. Türküler dinlenildiğinde kimi zaman keyiflendirir, kimi zamanda 
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hüzünlendirir ya da daha başka duygulara büründürür. Oyalar gibi türkülerinde 
dili vardır, çünkü acının, sevincin, arzunun, özlemin ve tutku gibi duyguların hep 
konusu olmuştur türküler. Dolaysıyla oyalarda olduğu gibi türkü ile yaşanmış se-
vinçler, türkü ile anlatılmış hüzünler ve sitemler. Hatta duygularını, sevdasını anla-
tırken, yârini tanımlarken türkülerde oyalar devreye girmiştir. 

Farklı yörelerdeki türkülerin sözlerinde özellikle sevdalar anlatılırken oyalar 
güzelliği, sevgiyi, çaresizliği, özlemi anlatmak için kullanılmıştır. Bazen sevdiğini 
başındaki oya ile anlatmış bazen oyanın rengi ile duygularını ifade etmiştir.

Bu türkülerden örnek verecek olursak:

Oyalı Yazma Başında (Ankara/Elmadağ) 
Oyalı da yazma başında 
Oyaları kaşında 
Yeter beklettiklerin 
Çeşmelerin başında 
Köşelerin başında 

Eğmeli yavrum eğmeli 
Fistan yere değmeli 
Bir yiğidin sevdiği 
Dünyaları değmeli 

Ben armudu dişledim 
Sapını gümüşledim 
Sevdiğimin ismini 
Mendilime işledim 

Eğmeli yavrum eğmeli                             
Fistan yere değmeli 
Bir yiğidin sevdiği 
Dünyaları değmeli 

Sürahimi doldurdum 
Baş masaya kondurdum 
Uyuyan gözlerini 
Sevdim de uyandırdım 

Eğmeli yavrum eğmeli 
Fistan yere değmeli 
Bir yiğidin sevdiği 
Dünyaları değmeli
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Yemenimin Oyası (Kocaeli)
Yemenimin oyası amanın aman rengi de rengine
Ne yapalım annem vermedi beni dengi de dengime
Rovelver mi sıkayım amanın aman kendi de kendime

Ölüyorum dostlar yanıyorum dostlar bana bir hal oldu
Ben yarimden ayrılalı gül benzim soldu

Aksaray'dan inişim amanın aman mürver ağacı
Dökülür yaprağı kalır ağacı
Hanım sizde bulunur mu amanın aman sevda ilacı

Ölüyorum dostlar yanıyorum dostlar bana bir hal oldu
Ben yarimden ayrılalı gül benzim soldu

Ayşe'nin Evinde Oyalı Sandık (Manisa)
Ayşe'nin evinde oyalı sandık 
Sandığın içinde kırmızı fındık 
Ayşe de bize geliyor sandık 

Yanarım yanarım boylarına 
Canım kurban olsun yollarına 

Ayşe'nin eline yakılmış da gınalar 
Ben nasıl edeyim söyleyin ağalar 
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İki de gözüm durmadan kan ağlar 

Yanarım yanarım boylarına 
Canım kurban olsun yollarına

Adana Köprü Başı (Adana)
Adana köprü başı 
Otur saraya karşı 
Gel beraber gezelim 
Dosta düşmana karşı 
Vur çapayı çapayı 
Vur kazmayı kazmayı 
Kız başına bağlamış 
Oyalı da ipek yazmayı 

Pamuk içinde çiğit 
Elinde altın divit 
Hem sararmış hem solmuş 
Bir kız için bir yiğit 
Vur çapayı çapayı 
Vur kazmayı kazmayı 
Kız başına bağlamış 
Oyalı da ipek yazmayı 
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İki Keklik (Balıkesir) 
İki keklik bir kayada ötüyor
Ötmede keklik derdim bana yetiyoru
A man nam man yetiyor
Annesine kötü haber gidiyor
Yazması oyalı kundurası boyalı
Yâr benim a man nam man yâr benim
Uzunda geceler yar boynuma sar benim
A man nam man sar benim
İki keklik bir dereden su içer
Dertli keklik dertsizlere dert açar
A man nam man dert açar
Buna yanık sevda derler tez geçer
Yazması oyalı kundurası boyalı
Yâr benim a man nam man yâr benim
Uzun da geceler yar boynuma sar benim
A man nam man yâr benim
İki keklik bir kayada yaslanır
Teke de bıçak gümüş kında paslanır
Bir gün olur deli de gönül uslanır
Uslanır a man nam man uslanır
Yâr benim a man nam man yâr benim
Uzun da geceler yar boynuma sar benim
A man nam man yar benim

Oy Mendil Oyalı Mendil (Kayseri) 
Oy mendil oyalı mendil
Kaldır kolların indir
Hep sözlerin yalandır
Gel de beni inandır

Mendilim allanıyor
Allanıp dallanıyor
Yenile bir yar sevdim
Sevdikçe ballanıyor

Mendili serdim taşa
Vurgunum kara kaşa
Bugün ben yari gördüm
Sevdiğim sen çok yaşa
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Mendilim allanıyor
Allanıp dallanıyor
Yenile bir yar sevdim
Sevdikçe ballanıyor

Mendilim iki yoldur
Biri sağ biri soldur
İki kaşın arası
Yare gidecek yoldur

Mendilim allanıyor
Allanıp dallanıyor
Yenile bir yar sevdim
Sevdikçe ballanıyor 

Sarı Yazma Oyası (Ankara) 
Sarı yazma oyası 
Taşa vurmuş boyası 
Zalim sana ne yaptım 
Allah'ından bulası 

Hadi canım sağ yanıma 
Hadi canım sol yanıma 
Hadi hadi gel yanıma 
Hadi canım gir koluma 

Ceylan gibi kaçarsın 
Yüreğimi yakarsın 
Zalim sana ne yaptım 
Niye benden kaçarsın

Al Yazmanın Oyası (Ula-Muğla)
Al yazmanın oyası
Alnıma vurdu boyası
Alicem diye kandırdı
Allah'ından bulası

Gel geliver yarim
Aralıkta diz çöküver yarim
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Kaleden indim yayan
Mendilim dolu payam
Yar üstüne yar sevmiş
Dayan yüreğim dayan

Gel geliver yarim
Aralıkta diz çöküver yarim

Kalenin gedikleri
Şekerdir yedikleri
Hiç aklımdan gitmiyor
Yarimin dedikleri

Gel geliver yarim
Aralıkta diz çöküver yarim

Yemenimin Oyası (İstanbul)
Yemenimin oyası amanın aman rengi de rengine
Ne yapalım annem vermedi beni dengi de dengime
Rovelver mi sıkayım amanın aman kendi de kendime

Ölüyorum dostlar yanıyorum dostlar bana bir hal oldu
Ben yarimden ayrılalı gül benzim soldu
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Aksaray'dan inişim amanın aman mürver ağacı
Dökülür yaprağı kalır ağacı
Hanım sizde bulunur mu amanın aman sevda ilacı

Ölüyorum dostlar yanıyorum dostlar bana bir hal oldu
Ben yarimden ayrılalı gül benzim soldu

Çemberimde Gül Oya (Biga)
Çemberimde gül oya 
Gülmedim doya doya 
Dertlere kanıyorum 
Günleri saya saya 
Albeni kıyamam seni 

Köşe başı beklerim 
Vay benim emeklerim 
Dümbeleği çala çala 
Yoruldu bileklerim 
Al beni kıyamam seni 

Pembe gül idim soldum 
Ak güle ibret oldum 
Karşı karşı dururken 
Yüzüne hasret oldum 
Al beni kıyamam seni       

Menşure Hanım (Van-Erciş)
Elinde oya
Gidiyor toya
Dudağı boya
Menşure Hanım
Elinde maşa
Gider ataşa
Kızlara paşa
Menşure Hanım
Elinde zili
Bülbüldür dili
Mahlenin gülü
Menşure hanım
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Oyalı Çemberine (Karadeniz)
Vuruldum çemberine da çemberin oyasına
Vuruldum çemberine da çemberin oyasına
Acaba girer miyim yarimun rüyasina
Yarimun rüyasina…
Acaba girer miyim yarimun rüyasina
Yarimun rüyasina…
İpek mendilciğini de yıkadim kırışmıyor
İpek mendilciğini de yıkadim kırışmıyor
Yarin bende resmi var gülüyor konuşmuyor
Gülüyor konuşmuyor….
Yarin bende resmi var gülüyor konuşmuyor
Gülüyor konuşmuyor….

Çömdüm (Afyon-Sandıklı) 
Çömdümün uykusu yoktur. 
Kimseden korkusu yoktur. 
Hep söylenenler bana, 
Benim günahım çoktur. 

Hop çömdüm oyalı da Çömdüm
Hop Çömdüm boyalı da Çömdüm
Hop Çömdüm kınalı da Çömdüm

Kamayı vurdum yere
Yıkılsın Kanlı Dere. 
Çok yalvardım olmadı, 
Geldik bu kanlı yere. 

Hop çömdüm oyalı da Çömdüm
Hop Çömdüm boyalı da Çömdüm
Hop Çömdüm kınalı da Çömdüm

Kamayı çek kınından, 
Yakından yakından yakından. 
Koynundaki memenin, 
Ben gelirim hakkından. 

Hop çömdüm oyalı da Çömdüm
Hop Çömdüm boyalı da Çömdüm
Hop Çömdüm kınalı da Çömdüm
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Türkülerimizde Kıyafet Takı ve Aksesuar Tasvirleri

Kadir PÜRLÜ1

Türkülerimiz gönül defterimizdir. Neler yaşadık? Neler gördük? Ne acılar 
çektik? Neler yiyip içtik? Neler giyindik? Ne haksızlıklar gördük? Ne ihanetlere 
uğradık? Hepsini nakış nakış işlemişiz türkülerimize. Meğerse bizi yıllarca türküler 
beklemiş. Kara günlerimizde türkülere tutunmuşuz. Sevincimizi türkülerle paylaş-
mışız. 

Türküler yüreğimizin şifreleridir. Bu yüzden milletimizin ve kültürümüzün 
de şifreleridir. Milletimizi anlamanın bir yolu da türkülerimizi anlamaktan geçiyor. 
Türkülerimizi korumak milletimizi korumaktır. Türkülerimiz namusumuz, türküle-
rimiz vatanımızdır. 

Her bir türkü kültür defterimizin önemli bir sayfası durumundadır. Öyle 
sağlam bir kayıt ki silinmesi mümkün değil. Kâğıt yanar, taş çürür, demir erir ama 
gönle yazılan her şey kalır. Bu yüzden 

Bu güne kadar türkülerin daha çok makam ve müzik cazibesine kapılmış-
tım. Ancak türkü metinlerinin de büyük bir hazine olduğunu geç de olsa anladım. 
Türkü metinleri o kadar geniş bir alanda kanat çırpmış ki sınırları belirlendiğinde 
milletimizi tanımladığı görülür. Bu yüzden türkülerimizin metinleri bu günün şart-
larında yeniden ele alınmalı ve tahlil edilmelidir. Bunu derken hece, vezin, uyak 
değil; türkülerimizin mesajları yeniden ele alınmalı demek istiyorum.

Bu bildiri başlığı Sivas Devlet Türk Halk Müziği Korosunun bir konserinde 

1- Sivas İl Kültür ve Turizm Müdürü
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içimize doğdu. Dinlediğimiz türküde geçen kıyafet tasvirleri o kadar muhteşemdi 
ki bu konu mutlaka işlenmeli diye düşündük ve takip eden günlerdeki araştırma-
larımızın sonunda bildiri ortaya çıkmış oldu.    

Milli kültürümüzde önemli bir yere sahip olan türkülerimizdeki kıyafet tas-
virlerini, bu kapsamda insan-kıyafet ilişkisini, kıyafetlerin insana yakıştırılmasıyla il-
gili tanım, ifade, anlatım ve benzeri zenginlikleri tespit edip yorumlamak amacıyla 
bu bildiri hazırlanmıştır.

Bildirimizle yaklaşık 200 adet kıyafet, takı ve aksesuar adı tespit edilmiş 
olup, bu objelerin insan ve ilgili vücut birimleriyle ilişkisi metinler ışığında açıkla-
narak yorumlanmıştır. Bildirinin hacmini korumak amacıyla sadece kadın kıyafet-
leriyle ilgili örnekler sunulmuştur. Erkek kıyafetleri ise tespit edilmekle yetinilmiştir. 

Bildirimiz TRT Repertuarında yer alan türkülerle sınırlıdır. Söz konusu re-
pertuarda yer alan türkülerin yarıya yakınının metinleri incelenerek, konumuzla 
ilgili dörtlükler, mısralar ve kelimeler tespit edilmiştir. 

Çalışmamın bu safhasında kendisine verdiğim türkü metinlerini sıraya 
dizmek ve belirlediğimiz formata getirmek suretiyle katkı sunan Müdürlüğümüz 
Araştırmacısı Sayın Ali Rıza AKYÜZ’e yürekten teşekkür ediyorum. 

Bu şekilde elde edilen bilgilerden hareketle, kadın ve erkek kıyafetleri ayrı 
ayrı ele alınıp değerlendirilmiştir. Bildirimizi şu başlıklar ışığında sunmayı uygun 
buluyoruz:

I. Kadın Kıyafet, Takı ve Aksesuarları:

A. Genel Giyim Tanımları ve Giyim Kaynaklı Tasvirler, Benzetmeler:
İncelenen metinlerde giyim kuşamla ilgili birtakım tanımların yapılmış ol-

duğu görülmüştür. Bunları şu başlıklar altında sunmak mümkündür:

1. Genel Giyim Tabirleri: Al giyinmek, al giymek, al turuncu giyinmek, al 
üstüne al giymek, allanmak, al-yeşil giyinmek, baş bağlamak, baş bozmak, başına 
güller dizmek, beyaz giymek, don (Türlü donlar giymiş gülden naziktir), donan-
mak, kara bağlamak, kareleri bağlamak, mor giymek, takınmak (İncileri, liraları, 
zincirleri, …)

2. Giyim Kaynaklı Tipler: Al duvaklı, allı gelin, mavi donlu, mavili, mavili 
mor, mor fistanlı, pullu gelin, telli yar, tüllü yar, yeşilli, yeşillim. 

3. Benzetmeler: al kınalı keklik, ay yüz, fidan boy, hilal kaş, kalem kaş, 
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kaşı keman, kömür göz, mercan diş, usul boy
4. Tasvirler (Betimlemeler): Ak elleri boğum boğum kınalı, ak gerdan, 

al kınalı eller, al yanak, ela göz, elinde ayağında acem kınası, gerdanda sıra sıra 
benler, ince bel, karagöz, kınalı eller, mor belikli, sarı saçlı, siyah perçem, sürmeli 
göz, top zülüflü

5. Hareket Tasvirleri: Salınmak, sallanmak, tek tek basarak yürümek

6. Hitaplar: A gelin, ay gelin, esmer yarim, ey yar, güllü yarim, gülüm, 
kız, mor menevşem, nazlı yarim, oğlan, sevdiğim, sümbülüm, sürmelim, sürmeli 
yarim, yarim, yarim oğlan, zalım yarim

7. Kumaşlar: Altıparmak, atlas, basma (Hürriyet basması), çit, çuha, ib-
rişim, ipek, kadife, kutnu, sâde (ak sâde), saten, sevayi, şirvan ipeği, tire, tirme, 
zubun

Genel giyim tabirleriyle ilgili tespit ettiğimiz örnekler şunlardır:

Al yeşil giymiş bürünür (aman)
Fistanı yerde sürünür
  (Al Yeşil Giymiş Allanır, ERZURUM)

Aman efem üç metelik bir onluk
Alıvereyim gızım sana bir donluk
  (Alt'aydır Dağ Dağ Gezerim, MUĞLA / Fethiye)
  Don: Giysi

Sekiver a yârim sekiver kaba minder üstüne
Mavili yazma al kadifenin üstüne
  (Aşağıdan Gelen Mangal Kömürü, BİLECİK)

Yandım ataşına doyunmam gayri
Giyindim karayı soyunmam gayri
  (Ayağına Giyer Üç Güllü Çorap, NEVŞEHİR / Ürgüp)

Değirmenin postu dar (allılar allılar)
Gitti suyu kestiler (allılar allılar)
  (Değirmenin Postu Dar, MALATYA / Darende)

Giyme dedim giydin sen bu alleri (alleri)
Başıma getirdin türlü halleri (halleri halleri ah halleri)
  (Düriye'min Güğümleri Kalaylı, KARABÜK / Safranbolu)
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O yar giymiş bir fistan (elmalar)
Allanip sallaniyor (elmalar)
  (Elmalar Allanıyor, GÜMÜŞHANE)

Evlerinin önü iğde çiçeği
Boyac'oğlu nerde buldun böyle köçeği
Başina Takinmiş Elvan Çiçeği 
  (Evlerinin Önü Iğde Dallari, ANTALYA / Korkuteli)

Melek misin yeşil donlar giyersin (aman)
Cellat mısın tatlı cana (aman) kıyarsın (ey) 
  (Gar Mı Yağdı Kütahya'nın Dağına, KÜTAHYA)
  Don: Giysi

Geydiğim mavrim (gelinim) 
Yakası kıvrım (gelinim) 
Geydiğim mordur (gelinim) 
Yakası dardır (gelinim) 
  (Geydiğim Mavrim, ÇUKUROVA)
  Mavrim: Yerli Dokuma Bez

Al almanın yeşil burcu güzeller
Giyinmişler al turuncu gezerler 
  (Gül Altında Gergef İşler, GÜMÜŞHANE) 

Güzel al giyinmiş alın üstüne
Ne güzel yakışmış şalın üstüne
  (Güzel Al Giyinmiş Alın Üstüne, BAYBURT)

Allı gelin pullu gelin
Sana liralar vereyim
  (Arpa Ektim Biçemedim   (Ali Paşa Ağıtı), VAN)

Arzum (da) dağlarda gezersin
Başına güller dizersin
  (Arzum Dağlarda Gezersin, KIRKLARELİ)

Aslın paktır hiç kin yoktur özünde
İnciler dizilmiş gerdana güzel
İnci mercan kemer senin aynında
Dünyada türemiş bir tane güzel
  (Aslın Paktır Hiç Kin Yoktur Özünde, ANKARA / Çubuk)
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Ay doğdu batmadımı (kız mavili mavili)
Doğdu da batmadı mı (yâr mavili mavili)
  (Ay Doğdu Batmadımı, SİVAS / Hafik - Çınarlı Köyü)

Gülüver de görem mercan dişini (of of dişini)
Yol ver bana Çıbık Beli geçeyim (geçeyim a kız geçeyim)
  (Çekemedim Akça Kızın Göçünü,ANTALYA/Serik/Karıncalı Köyü)

Ayna aldım bakındı
Kına aldım yakındı
Nazlı yârin yoluna
Zincirleri takındı
(Dost Kıyılardan Mercandan, ÇORUM)

Elinde ayağında Acem kınası
Gidip gelin getirsin oğlan nenesi
  (Elinde Ayağında Acem Kınası, KERKÜK)

Allanma sallanma kokulu gelin 
Aynası cebine sokulu gelin
  (Giderim Bu Düzünen, ERZURUM / Şenkaya)

Gülahmet'te dar sokakta evim var (balam evim var)
Al gınalı ellerinde gülüm var (gınalı ellerinde gülüm var)
  (Gülahmet'te Dar Sokakta Evim Var, ERZURUM)

Drama'nın içinde yaparlar pazar
Kızlara yakışır şal ile şalvar
  (Drama'nın İçinde Yaparlar Pazar, TEKİRDAĞ / Şarköy)

Al giydim alsın diye (Kâmile'm aman)
Mor giydim görsün diye

Al giyen aşkın olur (Kamile'm aman)
Mor giyen coşkun olur
  (Arda'ya Suya Varma, RUMELİ / Deliorman)

Yoğurdum var yeşilde meşil çanakta
Benleri var ak gerdanda yanakta
Benim yârim şu karşıki konakta
  (Aşağıdan Gelen Hanım Oynasın, BİLECİK)
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Sen ağla gızım sen ağla
Alı yeşilinen bağla
  (Atladı Geçti Eşiği, ERZİNCAN / Eğin (Kemaliye)

B. Kıyafetler

1. Başa Giyilenler:
Başa giyilen şu kıyafetler tespit edilmiştir: Arakçın, bere, börgü (bürüm-

cük kumaşından yapılmış başörtüsü), börk, çargat (oyalı baş örtüsü), çember, 
çevre, dodağ bağı (yaşmak), duvak, eğri baş, emame, fes, gıreb-krep, kofiğ 
(Altın ve boncukla süslü başlık), leçek (yün atkı, baş örtüsü), örpek, peçe, puşu, 
saç bağı, sarık, serpuş, sorguç, tac-taç, terlek, tül, tülbent, ürbend (tülbent), 
vala, yaşmak, yazma, yemeni.

Bu kıyafetlerin rengine kumaşına ve işlenme tarzına göre tekrar araların-
da çeşitlere ayrıldığı görülmüş olup bildirimizin hacmini artırmamak amacıyla bu 
detay bilgilere girilmemiş ve sunulan örneklerle yetinilmiştir. Bu kapsamda tespit 
edebildiğimiz başlıca örnekler şunlardır: 

Arakçının mendedir (ceyran)
Sermişem çemendedir (ceyran)
   (AZERBAYCAN)

Evleri var dereli (he canim he)
Sevdiğim mor bereli (sevdaya saldin beni)
   (ŞANLIURFA / Halfeti)

Muradını alsın deyi
Vurutmuşlar altın börkü 
              (SİVAS / ALTINYAYLA/ Kaleköy)

Benden selamlar olsun
Sarı çemberlilere
  (ARTVİN / Şavşat)

Fadime’m çemberunin (oy)
İpekleri karali
  (RİZE)

Çemberimde gül oya
Gülmedim doya doya
  (ÇANAKKALE / Biga)
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Çemberli çargat bala zer hanım
Öv oldu helvet bala zer hanım
   (AZERBAYCAN)
Çargat: Oyalı başörtüsü

Aşağı yoldan çıktı bayrağın ucu (aman)
Belinde sallanır çevrenin ucu
   (BURDUR / Yeşilova)

Arabalar tıkır mıkır geliyor
Allı çevrem suya düşmüş soluyor
   (DENİZLİ / Acıpayam)

Ay gız adın Hürüdü
Dodağ bağın bürüdü
   (AZERBAYCAN)
Dodağ Bağı=Dudak Bağı: Yaşmak

Gelinlerin duvağı (yâr yareli gelin)
İpektendir ipekten (başı sevdalı gelin)
   (YOZGAT)

Yandım Allah yandım al kanım akar
Al duvaklı gelin yoluma bakar
   (BALIKESİR)

Seni bana verseler (verseler canım)
Telli duvak sırma teller taksalar (taksalar canım)
   (İSTANBUL)

Eğri bağlardı başını
Mıstantik açmış döşünü
   (SİVAS / Altınyayla/ Kaleköy)

Başına örtmüş emame (aman)
Nazınan gider hemame
   (ERZURUM)

Havada da kar sesi var
Başında da mor fesi var
   (KAHRAMANMARAŞ / Elbistan)
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Gurbetlikten gelirdik (Halil'im) kırmızı fesle
Çık kapıya (hovarda Sümbül'üm) türkünü sesle
   (RUMELİ / Manastır/ Pirlepe)

Bahar eyyamında bülbül sesinden (ney ney)
Çıkarır perçemin finor fesinden (a bülbül bülbül bülbül ney)
   (KONYA)

Geydirmişler fino (da) fesi başına
Ağlayı ağlayı geldi karşıma
Gaddar felek ne çok düştü peşime
   (KONYA)
Fino: Huni biçiminde

Fesimin kozasına
Can sever bazısına
   (AYDIN)
Koza: Fes'e bağlı püskül

Çayırlıkta çimenlikte evim var
Eğri fesli bir güzel de sevim var
   (ANKARA / Beypazarı)

A gızım sana gıreb alayım mı
   (İÇEL / Silifke)
Gıreb-Krep: Çok bükümlü iplikle dokunmuş bir çeşit ince kumaş.

Eminem Eminem odama gel
Kofigin eğdir yanıma gel 
   (KARS)
Kofiğ: Altın ve boncukla süslü başlık

Eyvana serdim leçek (ley aman)
Sandım yârim gelecek (esmer aman dilber aman güzel aman)
   (ŞANLIURFA)
Leçek: Baş örtüsü, tülbent

Yel vurdu da düşürdü (balam)
Başında leçekleri
   (ARDAHAN / Çıldır)
Leçek: Yün atkı; başörtüsü
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Geyip ağ köyneğini
Örtüp ağ örpeğini
Lâle sen süsen misen
Ne güzel bezenmişsen
   (AZERBAYCAN)
Örpek: Baş örtüsü

Elleri gınalı yüzü peçeli (yüzü peçeli)
Helede şu şu Hesma'nın edasına bak (cangöz ile berber) aynasına bak 
   (ERZURUM)

Kız yüzün görünüyor
(Haydi de) peçenin arasından
   (ORTA ANADOLU)
Peçe: Kadınların yüzlerini örttükleri ince örtü

Mor puşuyu boyamadım
Ben çobana doyamadım
   (KAHRAMANMARAŞ / Elbistan)
Puşu: Bir tür baş örtüsü

Esmer bugün ağlamış
Ciğerimi dağlamış
Kara kaşın üstüne
Siyah puşu bağlamış
   (DİYARBAKIR)

Al puşular puşular
Elde leğen ışılar
   (ERZURUM)

Bugün hava busarık
Başımdan düştü sarık
   (UŞAK / Eşme)
Sarık: Eşme yöresinde kadınların taktığı başlık

İnce serpuş başlarında
Kalem oynar kaşlarında
   (GÜMÜŞHANE)
Serpuş: Osmanlı döneminde kullanılan kadın ve erkek başlığı
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Aşağıdan çıktı bayrağın ucu (aman)
Beşikte çocuğun telli sorgucu
   (KÜTAHYA / Tavşanlı)
Sorguç: Başlık 

A benim Hacı yârim
Başımın tacı yârim (ben yandım aman)
   (ANKARA)

Terleğimin tepesi (Osman'a yandım)
Gül kokuyor nefesi (bir danem)
   (AKSARAY)

Arg altında bendim var (bük bük bük bük)
Al yeşil tülbendim var (çek çek çek çek)
   (ÇANKIRI)

Gelinler geliyor bürünü bürünü
Saçları yerden (oy) sürünü sürünü
Korkarım düşürecek tülünü tülünü
   (ERZİNCAN / Kemaliye-Eğin)

Yel vurdu ürbendi  attı üzünnen
Ele bildim doğdu ay sarı köynek
   (AZERBAYCAN)
Ürbend: Tülbent

(Ah) güzel al giyinmiş başında vala (vay)
Beni mecnun ede çöllere sala
   (KARS)
Vala: Baş örtüsü 

Galalıyam galalı (de gızım nanay nanay de hanım nanay)
Başı yeşil valalı 
   (ERZURUM)
Vala: İpekten dokunmuş, ince başörtüsü

Aşağıdan gelir allı valalı
Ak elleri boğum boğum kınalı
   (ERZURUM)
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Başında mor valalar (Aslıhan)
Yüreğimi paralar (Aslıhan)
   (AĞRI)

Yaşmağının pulunu
Sayarım birem birem 
   (GİRESUN / Görele / Çavuşlu)

Kekliğim kekliğim suya mı geldin
Al yaşmak altında aklımı sen çaldın 
   (BALIKESİR / Dursunbey)

Aç beyazlı yaşmağı
Bir göreyim yüzuni 
   (TRABZON)
Yaşmak: Baş örtüsü

Ay doğar aşmak ister
(Haydi de) al yanak yaşmak ister
   (ORTA ANADOLU)
Yaşmak: Kadınların ferace ile birlikte kullandıkları gözleri açıkta bırakan 

ince yüz örtüsü

Havalar ayaz (gelin hanım)
Bu da bir muraz (gelin hanım)
Yazması pembe gelinlik beyaz 
   (ADIYAMAN)

Hatçe’m de kolalı yazmayı oyaladın mı 
Oyalama dedim on parmağı kınalı
   (MANİSA / Akhisar / Göcek Köyü)

Gombilli hanım gızlar gombilli
Başında yazması kandilli
   (ISPARTA / Yalvaç)

Hafo'mun evi kaya başında (a leylim)
Oyalı yazma yandı kaşında (vay beni ben ölem)
   (ELAZIĞ / Harput)
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Engin derelerin suyu çağlasın (aman) 
Dengine düşmeyenler hemen ağlasın
Ağlasın da mor yazmayı bağlasın (aman)
   (BALIKESİR / Dursunbey)

Allı yazma başında (yâr yâr yâr yâr yâr yâr yandım)
Kalem oynar kaşında (ah leylo can leylo canım leyla)
   (MALATYA / Darende)

Sarılı da yazma kirazdan
Bakma kurban ben olam
Gelirim ben birazdan
   (KIRŞEHİR)

Al yazmam dalda galdı
(Aman) gözlerim yolda galdı
   (ANTALYA / Korkuteli)

Bizim eller pembe yazma (aman) bürünür (ey)
Yel estikçe beyaz gerdan görünür (yârim görünür)
   (KONYA)

Sekiver a yârim sekiver kaba minder üstüne
Mavili yazma al kadifenin üstüne 
   (BİLECİK)

Allı yazma başında
(Aman yavrum) kalem oynar kaşında

Ben yârimi tanırım
Başı sarı yazmalı 
   (GİRESUN / Görele / Çavuşlu Köyü)

Al yazmanın oyası
Alnıma vurdu boyası
   (MUĞLA / Ula)

Mor basmadan yazması
Ayşe de gızlar yosması
   (MANİSA)
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Kız başına bağlamış
Oyalı da ipek yazmayı 
   (ADANA)

Ağlama yâr ağlama (anam)
Mavi yazma bağlama
Mavi yazma tez solar (anam)
Ciğerimi dağlama 
   (DİYARBAKIR)

Hani benim yemenim yemenim
İşte benim yemenim (al başından koy başa yazıverin ta başa) 
   (UŞAK)
Yemeni: Baş örtüsü

(Uf aman ey) yemenisi çatmalı
İçine gül katmalı
   (AMASYA)

Al yemeni yemeni bi'danem mor yemeni
faydasız güzeli yandım neylemeli 
   (BURDUR)

Yemenimin yeşili
Ben kaybettim eşimi
  Allı da yemenim şina nini nay
  Pullu da yemenim nay nini nay 

Yemenim yele gele
Ben düştüm gurbet ele
   (GAZİANTEP)

Allı da yemenim allım
Severim seni canım 
   (HATAY / Antakya / Güneydüre)

2. Bedene Giyilenler:
Bu başlık altında bacağa giyilen başlıca şu giysiler tespit edilmiştir: Don, 

Fistan (metinlerde basma fistan, kadife fistan, Birman fistan, kırmalı fistan, sa-
man sarısı, mor fistan, al fistan, al kadife fistan); pijama, şalvar (metinlerde çuha 
şalvar, canfes şalvar, kara şalvar, mavi şalvar, mor şalvar, pembe şalvar); şelte, 
tuman. Vücuda giyilen entari vb. giysilerden tespit edilenler ise şunlardır: Aba, 



- 178 -

Kültürümüzde Türkü Sempozyumu

Bindallı, Ceket, Cepken (al cepken, atlas cepken, mor cepken), Çarşaf, Dolama, 
Elbise (Sâde, Sevayi), Entari-Entere (renklerine göre, ak, al, gök, kara, kırmızı, 
mavili, mor, pembe, yeşilli; kumaşlarına göre, atlas, basma, çit, kadife, tire; dikim 
tekniğine ve desenlerine göre, damgalı, meleme, pileli), Eteklik, Etekçelik, Ferace 
(al, kırmızı, saten). Gelinlik, Gömlek-İşlik, Hırka, Kazak, Kuşak (Acem Kuşağı, 
Trablus Kuşağı), Kürk, Önlük (Peşkir), Peştamal, Şal (renklerine göre, al, kara, 
mavi, mor, yeşil; kumaşlarına göre, Acem, ipek, Lahuri), Yelek.

Bedene giyilen kıyafetlerde ilgili tespit ettiğimiz başlıca örnekler şunlardır: 
Seni de oynatırlar (amanın aman) beyler önünde (vay amanın)
Haydindi dökmeli donlum (donlum aman) yanağı on yedi benlim (ben-

lim aman)
  (Ayşe'nin Evleri Yayla Yolunda, AFYON)

Cemile gız ne gezersin hayatta (imanım)
(Haydi) basma fistan parlakda babuç ayakda

Cemile’nin fistanı saman sarısı (imanım)
(Aman) gören sancek cemile gız muhtar garısı
  (Cemile'nin Gezdiği Dağlar Meşeli, DENİZLİ / Acıpayam)

Benim yârim gece gezer bostanı
Hanım gızlar güzel okur destanı
Yeşil geymiş kadifeden fistanı
  (Çelik Pazarında Ufacık Taşlar, ERZURUM)

Al yanaktan öptükse (mor fistanlı güzelim de)
Gız biz seni yedik mi
  (Dağ Başında Değirmen, MUĞLA / Bağyaka Köyü)

Elpir yelpir fistanın
Yırtarım baştan başa
           (Dere Geçit Vermezse, SİVAS / Divriği)
Elpir = Yelpir : Sallana, uçuşa uçuşa, dalgalanan

Yeşil olur fistanının şeridi
Yüreğimde yağ kalmadı eridi
(Duman Almış Mezarımın Üstünü, ELAZIĞ)
 
Düriye'min güğümleri kalaylı (kalaylı)
Fistan giymiş etekleri alaylı (alaylı alaylı ah alaylı)
  (Düriye'min Güğümleri Kalaylı, KARABÜK / Safranbolu)
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Evrenköy'ün alt yaninda bostani
Can fadime’m de Birman giyer fistani
   (Evrenköy'ün Alt Yaninda Bostani, UŞAK)
Birman : Bir çeşit ipekli kumaş

Fistan giymiş kırmalı
Göğsü çapraz düğmeli
  (Fistan Giymiş Kırmalı, ÇORUM / Sungurlu)
Kırma: Pili, Pile  

Mor fistan geyinmişsin
Gören gözler kamaşır
  (Geminin Ambarına, ORDU / Ünye)
 
Gurban olam datlı datlı dillere
Al fistanın süpürüyor yerlere (vay)
  (Giden Ay Dutulur Mu (Leylalar Yaylalar), KIRIKKAL / Keskin) 

Çay başında bostanı (da)
Al gadifeden fistanı
  (Hey Bostancı Bostancı, DENİZLİ / Acıpayam / Alaattin Köyü)

Fistan aldım endazesi on yediye
  (Hey Onbeşli Onbeşli, TOKAT)
 
Al Yeşil Giymiş Bürünür (Aman)
Fistanı Yerde Sürünür
Yel Vurur Yüzün Görünür (Aman)
  (Al Yeşil Giymiş Allanır, ERZURUM)

Ayağında Pijama
Cama Gel Yârim Cama
  (Ayağında Pijama, BURSA / Keles / Ebceler Köyü)

Annem benim sandığımı açmasın
Çuha şalvarıma uçkur takmasın
  (Annem Benim Sandığımı Açmasın, BİLECİK)

Ben yâre diktirdim
(Güzelim) ak çiçekli mor şalvar
  (Ayşe'm Geliyor Ayşe'm, MANİSA / Akhisar)
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Bedestene vardımda (amanın aman) şalvar isterim (ney aman)
Şalvarın paçasın (paçasın vay vay) sırma isterim  (aman aman)
  (Ayşe'nin Evleri Yayla Yolunda, AFYON)

Oduncular (aman) kısa keser odunu
Canfes şalvar (aman) sıka da koymuş (fidan boylum) budunu
  (Demirciler Demir Döver Tunç Olur, MUĞLA / Bodrum)

Drama'nın içinde yaparlar pazar
Kızlara yakışır şal ile şalvar
  (Drama'nın İçinde Yaparlar Pazar, TEKİRDAĞ / Şarköy)

Kavakta kuru dal var (bi danem aman)
Ayakta mavi şalvar
              (Eğil Kavağim Eğil, AYDIN)

Deniz dalgasi gibi de
Yalpa vurur şalvari
  (Elif Dedim Be Dedim, ERZİNCAN)
 
Gizlar birşey sakliyon
Pembe şalvar ıçınde
  (Elmalarin Yongasi, KONYA)
 
(Ah) erıkten kestım deynek
Şalvari benek benek (karagözlüm aman)
  (Erikten Kestim Deynek, BİLECİK / Gölpazarı)

Erzurum ovalari (şal gara şalvar gara bel bağlama)
Yayilir develeri (şalvari döner o yara bel bağlama)
  (Erzurum Ovalari (Şal Gara Şalvar Gara), ERZURUM)

Estirir oğlan estirir (aman da yavrum da estirir)
Üç toptan şalvar kestirir
  (Estirir Oğlan Estirir, ANTALYA / Akseki)

Elini açmış mevlasına yalvarı
Beş endaze fatma gızın şalvarı
  (Fatma Gıza Su Yolunda Kavuştum, DENİZLİ / Honaz )
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Gar mı yağdı kütahya'nın dağına (aman)
Ateş düştü ciğerimin (efem) bağına
Gül Döşetmiş Şalvarının Ağına (Aman)
         (Gar Mı Yağdı Kütahya'nın Dağına, KÜTAHYA)
 
Hatçem gider garadaşa aşağı (aman)
Dolada vermiş mor şalvarı kuşağı

Hatçe’m gider gara daşın düzüne (aman)
İndirivermiş mor şalvarı dizine
  (Hatçem Gider Garataşa Aşağı, MANİSA / Akhisar / Göcek Köyü)

Deniz dalgası gibi
Yalpada vurur şalvarın
  (Hey Termeli Termeli, SAMSUN / Terme)

Şelte giyirsen bala zer hanım
Yoldan edirsen bala zer hanım
  (Çemberli Çargat Bala Zer Hanım, AZERBAYCAN)
Şelte: Tuman, elbise

Giyip Güllü Tumanini (Sekine Day Gızı Nay Nay)
Tenebüle Dolanım (Neynim Yâr Neynim Yâr)
  (Giyip Gülli Tumanini, KARS)

Yarimin geydiği (aman) abalar olsun
Bir dahi yâr sevmem tövbeler olsun
  (Aşağıdan Geliyor Fadime'm, UŞAK)

(Aman) aba da bir liba da bir (haydi de) liba da bir giyene (vay) 
(Aman) güzel de bir (haydi de) çirkin de bir sevene (vay)
  (Çıkabilsem O Yârin Köşküne, İÇEL / Silifke)
Aba: Kaba kumaş, kepenek
Liba: Elbise

Haydi haydi cimdallı
Kızlar giyer bindallı 
     (Amasya'nın Dağları, AMASYA)
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Aman yavrum cimdallı
Gızlar giyer bindallı
O bindalın üstüne
Bu kollar dolanmalı
  (Göle Gidelim Göle (Cimdallı), ANKARA)

Kadife de ceketini dar yapalım
Ne güzel yakışır ince bele
  (Elmayı Top Top Yapalım, SAKARYA / Hendek) 

Ah ne giyersin mor cepkenin her güne (aman aman)
Ah ben yanmışım gül yüzünün rengine (aşnam rengine)
  (Ah Ne Bakarsın Hayın Hayın Yüzüme, RUMELİ / Üsküp)

Cepkenimi al isterim (aman)
Yenlerini dar isterim (aman)
  (Cepkenimi Al İsterim, ANTALYA / Korkuteli)

Atlas cepken giyerler (he canim he)
Halfeti güzelleri (sevdaya saldin beni)
  (Evleri Yol Üstüdür, ŞANLIURFA / Halfeti)

Mor cepkenim var benim
Kollarıma dar benim
  (Fesimin Kozasına, AYDIN)

Beşyüz lira diyorlar
Cepkeninin sırmasu
  (Geminin İçineyum, GİRESUN)

Çarşılardan çarşaf aldım başıma
Bana verdin verme de kullar başına
  (Çarşılardan Üç Mum Aldım Yakmaya, ÇANKIRI)

Fatma nerden öğrendin (güzel)
Çarşaftan kol atmayı (güzel)
  (Dama Kurdum Çatmayı, MALATYA)

Benim yârim bellidir
Arkasında yeldirme
  (Değirmenin Taşları, ANKARA / Haymana)
Yeldirme: Çarşaf yerine baş örtüsü ile birlikte kullanılan bir kadın giysisi.



- 183 -

Kültürümüzde Türkü Sempozyumu

Mantin çarşaf başında (le can le can le canım)
Kalem oynar kaşında (le canım)
  (Diyarbekir Düzdedir, DİYARBAKIR)
Mantin: İpekli, ipekten yapılmış

Dolama dolamayı
Getirin bağlamayı
  (Dolama Dolamayı, KIBRIS)

Dolama giyer dolama (hanım)
Ben seni vermem âleme (hanım)

Dolama giyer ilikli (hanım)
Vardım kapısı kilitli (hanım)

Dolama giyer buz gibi (hanım)
Ben seni sevdim kız gibi (hanım)
  (Dolama Giyer Dolama, SAMSUN)
Dolama: Giysilerin üstüne giyilen, önü açık bir tür üstlük

Cumbullu cumbullu aslan cumbullu
Cumbulluya diktirmişem her yani pullu
     (Evlerinin Önü Dardir Geçilmez (Cumbullu),GÜNEYDOĞU ANADOLU)

Ak sâdeler giyer boylu boyunca
Düğmeler takıyor gerdana varınca
  (Ak sâdeler Giyer Boylu Boyunca, RUMELİ)

Geydirmişler boylu boylu sevayi
Ne sen gelin oldun ne ben güveyi
  (Geydirmişler Boylu Boylu Sevayi, KONYA)

Ak enteri geyme dedim geymişsin
Yakasını oyma dedim oymuşsun
El sözüne uyma dedim uymuşsun
  (Ak Enteri Geyme Dedim Geymişsin, DENİZLİ / Acıpayam / Gümüş Köyü)
Enteri: Kadın giysisi

Bir entari geymiş altı parmaktan
Yüzükler görünmez keki parmaktan
  (Aman Ecel Aman Üç Gün Ara Ver, SİVAS / Karapınar)
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Annem entari almış siyah dalları varmış (hey)
Keşke sevmez olaydım yârimin yâri varmış
  (Annem Entari Almış Siyah Dalları Varmış, ÇANAKKALE / Halil Ali Köyü)

Entarim var pileli
Önü açık düğmeli
  (Ay Ayları Ayları, KIRKLARELİ / Koyunbaba Köyü)

Entarine peş olem
Yanına yoldeş olem

Entarin dikildi mi
Gaytanı çekildi mi
  (Ayşe Dedim Adına, UŞAK / Bağbaşı Köyü)
Peş: Bazı giysilerin bol olması için yanlarına eklenen kumaş parçası

Enterem var meleme
İçinden ilikleme
   (Dam Başında Oturur, AKSARAY / Ortaköy)

(Eyişmem ben) entarisi garadan
(Ninna ninnanam) dağlar gaksın aradan
  (Dere Geliyor Dere, BALIKESİR / Şavaştepe)

Suya gider ok gibi
Entarisi gök gibi
  (Dereler Davşan İzi, BURDUR)

Entarisi toz pembe
Yadigarin var bende (palazim))
  (Eli Elekli Gelin, BURDUR / Tefenni)

Entarisi al basma
Alip duvara asma
  (Entarisi Al Basma, MANİSA / Soma)

Entere aldim kirkbeşe
Yudum serdim güneşe
  (Entere Aldim Kirkbeşe, SİNOP / Boyabat)
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Entarin dikildi mi
Simleri çekildi mi
  (Entarin Dikildi Mi, RUMELİ / Varna)
Sim : Gümüş

Entarine peş olam
Yanina yoldaş olam

Entarisi ak gibi
Suya gider ok gibi
  (Entarine Peş Olam, BURDUR)
Peş: Bazi giysilerin bol olmasi için yanlarina eklenen kumaş parçası

Entarisi aktandir
Ne gelirse hak’tandir
  (Entarisi Aktandır, KONYA / Akşehir)

Entarisi ala benziyor
Şeftalisi bala benziyor

Entarisi biçim biçim
Ölüyorum senin için
  (Entarisi Ala Benziyor, İSTANBUL)

Entarisi damgali
Penceresi  halkali
  (Entarisi Damgalı, BALIKESİR / Balya / Kayalar Köyü)

Entarisi dim dim yar
Gelir diye umdum yar

Entarisi Tireden
Su doldurur dereden
  (Entarisi Dım Dım Yar, SİVAS)
Tire: Iplik

Entarisi kirmizi
Ben annemin bir kizi

Entarisi al basma
Alip duvara asma
  (Entarisi Kırmızı, ESKİŞEHİR / Seyitgazi / Kırka Nahiyesi)
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Entarisi mavili
Nerde kurdun kavili
  (Entarisi Mavili, İZMİR / Bergama)

Entarisi morumuş
Yar sevmesi zorumuş

Entarinin moruna
Varmam emmim oğluna
  (Entarisi Morumuş, KIRIKKALE / Keskin) 

Entarisi pembeden
Nikah oldu giymeden
  (Entarisi Pembeden, KIRIKKALE / Keskin)

Entarisi salkim salkim
Yar görünce gider aklim

Entarisi salkim saçak
Selam aldim kucak kucak

Entarisi biçim biçim
Yaniyorum senin için
  (Entarisi Salkım Salkım, SİNOP)

Entarisi yeşilli (de)
Ben kaybettin eşimi

Entarisin ben biçtim (de)
Ateşine ben düştüm

Entarisi pembeden (de)
Yakişir mi giymeden
  (Entarisi Yeşilli, YOZGAT / Boğazlıyan)

Entarimin moruna
Ben verem oldum yoluna (aman aman)
  (Güyer Bostanım Güyer, BURDUR)

Tren gelir acı acı seslenir
Yağmur yağar çit entere ıslanır
  (Hacel Obasını Engin mi Sandın, SİVAS / Şarkışla)
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Çit: Basma kumaş

Anterisi al olsa (hanım Ayşe'm)
Yanağında gül olsa

Anterisi akından (hanım Ayşe'm)
Bir yâr sevdim yakından
  (Hanıma Bak Hanıma, Rumeli)

Ayşe'nin evleride (amanın aman) yayla yolunda (ney aman)
Etekcek belinde (belinde amanın aman) ziller elinde (aman)
  (Ayşe'nin Evleri Yayla Yolunda, AFYON)
Etekçek: Etek, eteklik

Her yanı elmas parçası
Al etekçek giyer urum yosması
  (Her Yanı Elmas Parçası, İÇEL / Silifke)

Şu gelen kimin kızı
Feracesi kırmızı (yâr yandım aman)
  (Ah Öleyim Vah Öleyim, ANKARA)
Ferace: Kadınların sokakta giydiği mantoya benzer, arkası bol, yakasız, 

genellikle eteklere kadar uzanan üst giysisi.

Ben de sana biçtirdim
Satenden ferace
  (Çıksana Selver'im Dam Dorasına, RUMELİ)

Feracemi al isterim (aman)
Yeylerini (yandım) dar isterim

Feracemin yeyi yünlü (aman)
Benim yârim (yandım) gümüş tenli
  (Feracemi Al İsterim, BURDUR)
Ferace: Bir tür kadın örtüsü, giysisi - Yey: Yen, giysi kolu

Feracemin (aman aman) ucu sırma
Bıyıkları burma burma

Feracemin (aman aman) al yakası
Terziler vurur makası
     (Feracemin Ucu Sırma, KÜTAHYA)
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Keten gömlek dört enden
Yâr ne vaz geçtin benden

Keten gömlek sekiz kat
Dördünü giy dördünü sat
  (Ak Güvercin Olaydım, RUMELİ  / Deliorman) 

Keten köynek dizden yâr (keytan ederler)
Hay aman bu yüzden yâr (bühtan ederler)

Keten köynek beden dar (keytan ederler)
Beni koyup giden yâr (bühtan ederler)
  (Al İpek Yeşil İpek, KERKÜK)

Ay tirme köynek sarı cepken
Gelin haralısan
  (Almanı Attım Harala, AZERBAYCAN)
Tirme: Değerli bir kumaş türü

Geyip ağ köyneğini
Örtüp ağ örpeğini
Lâle sen süsen misen
  (Ay Gız Tavus Kimisen, AZERBAYCAN)

Meleksen çıkıpsan cennet bağına
Heçkes olmaz sene tay sarı köynek
  (Cilvelenip Ne Garşımda Durursan, AZERBAYCAN)
Köynek: Gömlek

Ala devem mor köşek
Al basmadan yün gömlek (döşek)
  (Çekin Mayaları Burdan Gidelim, BURDUR / Dirmil)

Çenende tut kelimeyi (yeri de gülüm vay vay)
Beyaz giyer köyneği (yeri de gülüm vay vay)
  (Çenende Tut Kelimeyi, AZERBEYCAN)

Pazarcilar gelir dereden düzden
Sırtında gömleği ketenden bezden (emine'm vay bezden)
  (Erisin Dağların Karı Erisin, ANKARA / Beypazarı)
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İpek köynek giymiş ayna dizinde
Sirali benleri o mah yüzünde
  (Eyvanina Vardım Eyvanı Çamur, ADIYAMAN)

Lal mercanlar mercanlar (mercanlar)
Gırmızı köynek ağ canlar (mercanlar)
  (Gidersen Uğur Ola, VAN / Erciş)

Keten gömlek incecik Sabriye’m
Bir yar sevdim gencecik

Keten gömlek boyunca Sabriye’m
Sevemedim doyunca 
     (Gök Güvercin Olaydım Sabriye’m, RUMELİ/BULGARİSTAN-Eskicuma)

Haydindik al işlikte mor düğme
Cavırın kızı gine geldin göynüme
  (Demirciler Demir Döver Tunç Olur, MUĞLA / Bodrum)
Al İşlik: Kırmızı gömlek

Altınlarım nal edeyim (hey)
Al hırkamı çul edeyim (hey)
  (Altın Yüzüğüm Kırıldı, ADIYAMAN)

Denizin ortasında
Mor Mintan arkasında
  (Denizin Ortasında, BURSA)

Gazak ördüm ağladım zalif'im
İlmek ilmek bağladım zalif'im
  (Asker Oldum Vatana (Zalif'im), ANKARA / Çubuk / Karaköy)

Sürüp gider yaylasına
Nazlı gelin bel kuşaklı
  (Al Devesi Mor Köşekli, ANTALYA / Finike / Turunçova)

Sar beline beline
Gaytani yedi keren

Sar beline beline
Gaytani dolan dolan
  (E Çaykara Çaykara, TRABZON / Akçaabat)
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Saçları dökülmüş belden aşağı
Ne güzel yakışmış Ecem kuşağı
  (Güzel Al Giyinmiş Alın Üstüne, BAYBURT)

Sar belune belune da Trabulus kuşağı
E kız sen de der misun alsam ha bu uşağı 
  (Divane Âşık Gibi De Dolaşırım Yollarda, TRABZON / Maçka)
Trablus: Trablusgarp, Tripoli

Et aldim elim yağli
Şal guşak belde bağli
  (Et Aldım Elim Yağlı, DENİZLİ)

İpek kuşak olsaydım (allılar allılar)
Sürünseydim peşinden (allılar allılar)
  (Değirmenin Postu Dar, MALATYA / Darende)

Hatçem gider garadaşa aşağı (aman)
Dolada vermiş mor şalvarı kuşağı
  (Hatçem Gider Garataşa Aşağı, MANİSA / Akhisar / Göcek Köyü)

Ne giyersin samur kürkü (aman) hergüne (dostlarım hergüne)
Benzetirler al yanağın (aman) pembe gülün rengine (dostlarım rengine)
  (Duman Da Çökmüş Yar Yolunu Seçemem, RUMELİ)

Al delmeli yârimi
Bana çok mu gördünüz
  (Alnı Delmeli Yârim, ÇORUM)
Delme: Yelek, önü işlemeli bir tür önlük.

A fadime’m nerden geliyorun da tarladan 
Elmalı peşgir can fadime’yi (aman da) parladan
            (Hereke'nin Alt Yanı Da Çeşmeli, KÜTAHYA / Domaniç / Çarşamba)

E Paçi çeşanuni
Niçun bağladun yana
Çeşan benum değil mi
Uşak ne lazim sana
  (E Paçi Çeşanuni, RİZE)
Çeşan: Rize bezinden yapilan, bele yada başa bağlanan giysi
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Kız güllü hele hele güllü
Peştemalı püsküllü
Peştemalı sünbüllü
  (Adana'nın Yolları Taşlık, ÇUKUROVA)

Aç beyaz peştemali
Bi göreyim yüzuni 
  (Çayeli'nden Öteye, RİZE / Çayeli)

Adamı öldürüyu (da)
Yandan peştamballılar
  (Çitten Söktüm Çangalı, GİRESUN / Görele / Çavuşlu Köyü)
Peştembal: Peştemal

Şimdi tanidum seni
Peştemalin alaca

Sari peştemaliğun
Solsun dallari solsun 
  (Güzel Yanlış Gidersin, RİZE / Hemşin)

Ayağına giymiş sedef nalini
Guşanmış beline Acem şalini
Aşka düştüm kimse bilmez halimi
  (Ayağına Giymiş Sedef Nalini, KONYA)

Acem şalı beline
Kına yakmış eline
  (Gelini Getirdiler, ŞANLIURFA)
  
Kavakta kuru dallar
Belinde acem şallar
  (Gökçe De Karga Olaydım, İZMİR / Bergama)

Gına yakmış ayağına eline
Lahuri şal sarmış ince beline
  (Ayağına Geymiş Mesti Çorabı, HATAY / Antakya)
Lahuri Şal: Hindistan’ın Lahor kentinde dokunan bir cins kumaştan yapı-

lan şal.
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Aşka düştüm kimseler bilmez halimi (yârim halimi)
Beline kuşanmış lahur (aman) şalini (ey şalini)
  (Ayağına Geymiş Sedef Nalini, KONYA) 
Lahur = Lahor: Hindistan'da bir şehir olup burada üretilen kumaş Lahur 

veya Lahuri olarak bilinir.

Lahuri şalı dolamış sevdiğim
Salıvermiş saçakları gezerler
  (Gül Altında Gergef İşler, GÜMÜŞHANE)

Beli ipek şallı gelin
Gelinlerin şahı gelin
  (Çift Beyaz Güvercin Olsam, ERZURUM)

Drama'nın içinde yaparlar pazar
Kızlara yakışır şal ile şalvar
  (Drama'nın İçinde Yaparlar Pazar, TEKİRDAĞ / Şarköy)

Elini açmış mevlasına yalvarı
Beş endaze fatma gızın şalvarı 
  (Fatma Gıza Su Yolunda Kavuştum, DENİZLİ / Honaz) 

O yâr fidan boyludur (oy oy oy)
Yavrum ince bele şal olsam
  (Garşı Bağda Daş Olmaz, NEVŞEHİR / Hacıbektaş)
  
Al Şalım mavi şalım
Dağları dolaşalım
  (Al Şalım Mavi Şalım, ERZURUM  / Oltu)

Al şalum yeşil şalum da dünyayı dolaşalım
Sen yağmur ol ben bulut maçka'da buluşalım
  (Divane Âşık Gibi De Dolaşırım Yollarda, TRABZON / Maçka)

Erzurum ovalari (şal gara şalvar gara bel bağlama)
Yayilir develeri (şalvari döner o yara bel bağlama)
  (Erzurum Ovaları (Şal Gara Şalvar Gara), ERZURUM)

Şanlıdır o şanlıdır o
Camadana vizotuna terzidir o
  (Gayfeciler Gayfe De Pişirir, ESKİŞEHİR)
Camadan: Çapraz düğmeli, ipek ve sırma işlemeli bir tür kısa yelek
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Hele hele ninno gül ninno
Ferman koltuklarına
Ferman = Fermane: Kadınların giydiği üzeri işlemeli yelek
  (Akşam Arada Kaldı, KAYSERİ / Pınarbaşı)

Akşam oldu mermerden direk
Yârimin giydiği sırmalı yelek 
  (Akşam Oldu Yakamadım Gazımı, EGE)
 
Elli değil altmış değil yüz değil
Al yeleğin düğmeleri düz değil
  (Çayırlıkta Çimenlikte Evim Var, ANKARA / Beypazarı)

Eli elekli gelin
Basma yelekli gelin (palazim)
  (Eli Elekli Gelin, BURDUR / Tefenni)

Eli elekli yarim (de) 
Göğsü yelekli yarim
  (Eli Elime Değdi, HATAY / Antakya / Şenköy)

Arkandaki yeleği
Ben örmedim mi yarim
  (Evreşe Yolları Dar, ÇANAKKALE / Gelibolu / Evreşe)

3. Ayağa Giyilenler
İncelediğimiz metinlerde şu ayak giysileri tespit edilmiştir: Çapul, çarık, 

çizme, çorap, edik, fotin, galuç, göğnişten, iskarpin, kundura, mest, nalın, 
papuç-bapuç, potin, terlik, yemeni, zenne. Her bir ayak giysisinin kendi ara-
sında oluşan çeşitlerini yine örnek metinler içinde sunmayı tercih ediyoruz. Konu-
muzla ilgili tespit ettiğimiz başlıca örnekler şunlardır: 

Hanım senin ne güzel ayağın var
Ayağına çapul alam (hopla da gel güllüm) 
  (ORDU / Mesudiye / Yukarı Fallıca)
Çapul: Kaba deriden yapılmış, ucu sivri ve kıvrak ayakkabı, yemeni

Akşam olur peynir ekmek yiyemez
Sabah olur çarık çorap giyemez
  (ERZURUM)
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Üzüldü çarık bağım
Ben onu bağlatırım
  (GİRESUN / Görele / Çavuşlu)

Çarığımın bağları (Dudum ey dudum aman canım ey canım aman)
Duman aldı dağları (Dudum ey dudum aman canım ey canım aman)
  (TOKAT / Reşadiye / Kızılcaören Köyü)

Çaya indim çizmeynen (aman aman)
Yâr bulamadım gezmeynen
  (MANİSA / Akhisar)

Sarı çizme giyelim
Bizim dama girelim
  (DENİZLİ / Acıpayam / Dedebağ Köyü)

Yünlü çorabın koncu
Benim yarim oyuncu
  (ESKİŞEHİR / Seyitgazi / Kırka Nahiyesi)

Diyarbekir düzdedir (le can le can le canım)
Tire çorap dizdedir (le canım)
  (DİYARBAKIR)
Tire: İplik

Bir te cüt çorab ne menedi 
Emi oğluna gönderesen 
  (AZERBAYCAN)
Bir te cüt: Bir tek çift

Ayağına giyer üç güllü çorap
Ben senin uğruna olurum turap
  (NEVŞEHİR / Ürgüp)

Ala çorap örmedim
Ayağıma geymedim (aman)

Ala çorap nakışı
Kıymet kıza yakışı
  (TOKAT / Reşadiye)
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Alaca çorapları ayağına dar idi
Aldattın beni e gız senin sevdan var idi
  (TRABZON / Çaykara)

Pembe çorap ayakta
Kim var hüriye’m konakta
  (RUMELİ)

Çorabın enine bak
Dönder de alına bak

Çorap milinen olur
Sevda sırrınan olur
  (KIRŞEHİR)

Ayağına geymiş siyah ediği
Ağlayı ağlayı aştı (da) gediği
  (ADANA)
Edik: Bir tür ayakkabı

Eğer gönlün var ise 
(Aman) gey galucu yola çık 
  (ANKARA)
Galuç: Eskiden giyilen bir ayakkabı türü.

Ayağında göğnişten
Gedi geşti havıştan
  (KERKÜK)

Örtüsü de yiktesi de var efendim var
Ayağında iskarpini var efendim var 
  (KONYA)

Hamama giderken (gadınım) kunduram kaydı (vay vay)
İpekli mendili (a canım) dalgalar aldı (vay vay) 
  (BİLECİK / Söğüt / Oluklu)

(Haydi) güzelim kunduramın tabanı
  (AFYON / Dinar)
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Haydi güzelim kundaranı sağlam yere bas
Ben seninim ister öldür ister as 
  (AFYON / Sandıklı)

(Emine'm) çarşıda at harlıyor
(Emine'm) gundurası parlıyor
  (TOKAT / Reşadiye / İskesür Köyü) 

Erzurum ellerinde
Kondura vurma hanim tanirlar
  (VAN / Erciş)
Kondura: Kundura

Ayağuna mesi var
Başında (da) fesi var
  (GİRESUN)

Varın bakın sanduğunda nesi var
Üç yazmaynan sim püsküllü mesi var
  (KASTAMONU / Taşköprü)
Mes: Bir tür pabuç

Ayağında mes olaydım
Boynunda elmas olaydım
  (KARS / Sarıkamış)
Mes: Mest: Hafif ve yumuşak ayakkabı

Fadime’m süslü gezer fadime’m
Ayağı mesli gezer fadime’m (canlar yakan fadime'm) 
  (KAYSERİ)
Mes: Üzerine ayakkabı giyilen, yumuşak ve hafif kısa konçlu bir tür ayak-

kabı.

Altın nalın giymiş sağ ayağına
Kırmızı gül bitmiş sol yanağında
  (BİLECİK)

Ayağına geymiş sedef (aman) nalini (ey nalini)
Aşka düştüm kimseler bilmez halimi (yârim halimi)
  (KONYA)
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Tahta nalin ayakta
Ne gezersin hayatta
  (MANİSA / Soma)

Ayağına giymiş sedef nalini
Guşanmış beline acem şalini
  (KONYA)

(Yârim için papuç aldım)
Tekin yolda salmışam 
  (KERKÜK)

Cemile gız ne gezersin hayatta (imanım)
(Haydi) basma fistan parlakda babuç ayakda
  (DENİZLİ / Acıpayam)

Cici pabucum cici
Gezdiğim çimen içi
  (BURSA)

Atgılı babıç dabanı
Ben istemem yabanı
  (DENİZLİ / Çivril / Çapak Köyü)

Satılık mıdır patilerin kınalı
Küçücükten bir yâr sevdim başı belalı 
     (RUMELİ)

Çıngırdaklı potin ayakta
Melike de geziyor çardakta
  (RUMELİ / Selanik / Drama

Hacel obasını engin mi sandın
Ayağında potin zengin mi sandın 
  (SİVAS / Şarkışla)

Altunu bozdurayım (galice fotinli gelin)
Gerdana dizdireyim (galice fotinli gelin) 
  (KAYSERİ)
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Evlerinin önü uzunca erik
Gülümü sormayın kınalı ferik
Zenne alamazsam alırım terlik 
  (MALATYA)

Ayağına geymiş kara yemeni
Sallanma sevdiğim öldürdün beni 
  (ŞANLIURFA)

Gemideyim gemide
Ayağım yemenide
  (SİVAS)-(ARTVİN / Şavşat)
Yemeni: Bir tür hafif ve kaba ayakkabı

Gülümü sormayın kınalı ferik
Zenne alamazsam alırım terlik
  (MALATYA)
Zenne: Bir tür açık terlik

C. Takı ve Aksesuarlar:

1. Baş Takı ve Aksesuarları: İncelediğimiz metinlerde şu baş takıları tes-
pit edilmiştir: Altın, Gözlük, Hızma, Küpe (Metinlerde, Altın, Boncuklu, Elmas, 
İncili Küpe tabirleri sıkça kullanılmıştır), Lira, Maşallah, Pırlanta (Taç), Saç Bağı. 
Konunun örneklerini şöyle sıralayabiliriz:

Adile'min saçına (da) altın takmalı
Takıp takıp cemaline bakmalı
  (Adile'min Üç Boncuklu Hasırı, ANTALYA / Elmalı)

Sar'altın yaptırsam yârin boynuna
Vallah güzellerin düşmanı çoktur (oy gelin gelin sevdalı gelin öldürdün beni
  (Akşam Olur Garanlığa Kalırsın, SİVAS / Divriği / Tülünk Köyü)
Sar'altın: Sarı altın

Sallan gel boyuna da bakayım amman
Ak gerdana beşibirlik takayım amman
  (Alçacık Duvar Üstü, SİVAS)
Beşibirlik: Kadınların süs için takındıkları,beş altın lira değerinde olan altın 

takı
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Liraları takayım gerdanına (hey)
Vallah billah kıyarım ben canıma
  (Alime'dir Kız Senin Adın Alime, TRABZON)

Altınlarım nal edeyim (hey)
Al Hırkamı çul edeyim (hey)
  (Altın Yüzüğüm Kırıldı, ADIYAMAN)

Altını bozdurayım (aman)
Gerdana dizdireyim
  (Altın Yüzük Var Benim, ORTA ANADOLU)

Altını sarraf bilir
Güzeli saran bilir
  (Altını Sarraf Bilir, AĞRI)

Bu güzellik sende varken
Beşibirlik dizdireyim
  (Arpa Ektim Biçemedim (Ali Paşa Ağıtı), VAN)
Beşibirlik: Beş altın lira değerinde altın

Gızlar gelir sıra sıra bakmaya
Altun ister ak gerdana takmaya
  (Atlambaç Taşlarını Atlayamadım, KASTAMONU)
(Aynı dizeler ISPARTA ve ÇANKIRI türkülerinde de yer almıştır) 

Çayırda gezen oğlan (da oğlan gülüm oğlan)
Sar'altın gazan oğlan (da oğlan gülüm oğlan)
  (Çayıra Vurdum Gazmayı, ANKARA / Kızılcahamam)

Gül sinenin üstünde (yandım Türkmenoğlu)
Altınlar düzüm düzüm (sallan bize doğru)
  (Dere Geliyor Dere (Arapoğlu), ANKARA / Şereflikoçhisar)

Kalem alip da gaşin gözün yazmali (yarey ah)
Gerdanina da beşibirlik dizmelI (YAREY AH)
  (Elif Gizinin Da Mendiline Mestine, KONYA)

Var git oğlan var git (anam) dengim değilsin
Ak gerdana doprin ister zengin değilsin
  (Evlerinin Önü Iğde Dallari, Burdur)
Doprin: Beşi bir yerdenin yarisi, iki buçukluk
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Tıkır mıkır merdivenden enişin
Çığıştırıyor altınınan gümüşün
  (Hacel Obasını Engin Mi Sandın, SİVAS / Şarkışla)
Çığıştamak: Altın veya gümüş gibi takıların çıkardığı ses

Beşibirlik takmadan
Yâr yanına gelmem ben
  (Hacı Sarıklı Molla, KIRKLARELİ / Pınarhisar)

Kaç para verdin yarim (çakırım)
Güneş gözlüklerine
  (Dereler Akmaz Oldu (Kadın Oyun Havası), KIRKLARELİ)

Altun hızmav mülâyim
Seni Hâk'tan dileyim

Altun hızmav incidi
Gömleğin narincidi

Altun hızmav tomağa
Yanaşıp al yanağa
  (Altun Hızmav Mülâyin, KERKÜK)
Hızmav=Hızma: Buruna takılan halka

Sabah pazara varayım
Burnuna hırzma alayım
Hırzma burnuna sürme gözüne hıdat kaşına 
  (Fes Başına Fes Başına, GAZİANTEP / Nizip)
Hırzma = Hızma: Süs için buruna takılan halka

Git oğlan küpe yaptır 
Ucuna altın taktır (öf)
  (Ali Duvarı Deldi, ÇANAKKALE / Gelibolu / Kavak Köyü)

Ayancık tepeleri
Gız sallar küpeleri
  (Ayancık Tepeleri, SİNOP)

Güzel çermik kızları
Benzer elmas küpeye
  (Çıktım Tandır Başına, ERZURUM)
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Yâr boncuklu küpem var
Kırma kekül tepem var
  (Gapı Gapı Gezerim, ERZİNCAN / Tercan)

Depeler depeler yüksek depeler
Gulağında parlar elmas küpeler
  (Haneyler Yaptırdım Bir Uçtan Uca, BURDUR)

Hış hışı hançer boynuma (le le)
Küpeli kızlar yanıma
Ben halayın başıyam le le
İncili küpe kaşıyam
  (Hış Hışı Hançer Boynuma, GAZİANTEP)
Hış: Ağır, büyük

Başinda var maşallah
O yar bizim inşallah
  (Elinde Ayağinda Acem Kinasi, KERKÜK)

Başındaki pırlantayı
Ben aldım sana Marikom
  (Hokka Hokka Lokumları Yedirdim Sana, RUMELİ)

Haydi de güzel yarim hopla da gel
Saç bağin düşüvermiş topla da gel
  (Elifim Yar Beyim Yar, SIVAS)

Köprüden geçti gelin
Saç bağın düştü gelin
  (Geline Bak Geline, SİVAS / Yıldızeli)

2. Boyun Takıları: İncelediğimiz metinlerde şu boyun takıları tespit edil-
miştir: Altın (Metinlerde Beşibirlik, Doprin, Lira, Sarı Altın, Sarı Lira şeklinde yer 
almış olup, Gerdana Lira takmak, altın, beşibirlik, doprin dizmek tabirleri sıkça 
tekrar edilmektedir), Boncuk, Elmas, Hamaylı, İnci, Nazarlık, Nişan, Zincir, Bu 
konunun örneklerini şöyle sıralayabiliriz:

Adile'min saçına (da) altın takmalı
Takıp takıp cemaline bakmalı
  (Adile'min Üç Boncuklu Hasırı, ANTALYA / Elmalı)
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Sallan gel boyuna da bakayım amman
Ak gerdana beşibirlik takayım amman
  (Alçacık Duvar Üstü, SİVAS)
Beşibirlik: Kadınların süs için takındıkları, beş altın lira değerinde olan 

altın takı

Liraları takayım gerdanına (hey)
Vallah billah kıyarım ben canıma
  (Alime'dir Kız Senin Adın Alime, TRABZON)

Altınlarım nal edeyim (hey)
Al Hırkamı çul edeyim (hey)
  (Altın Yüzüğüm Kırıldı, ADIYAMAN)

Altını bozdurayım (aman)
Gerdana dizdireyim
  (Altın Yüzük Var Benim, ORTA ANADOLU)

Bu güzellik sende varken
Beşibirlik dizdireyim
  (Arpa Ektim Biçemedim  (Ali Paşa Ağıtı), VAN)
Beşibirlik: Beş altın lira değerinde altın

Gızlar gelir sıra sıra bakmaya
Altun ister ak gerdana takmaya
  (Atlambaç Taşlarını Atlayamadım, KASTAMONU)
(Aynı dizeler ISPARTA ve ÇANKIRI türkülerinde de yer almıştır) 

Kalem alip da gaşin gözün yazmali (yarey ah)
Gerdanina da beşibirlik dizmelI (YAREY AH)
  (Elif Gizinin Da Mendiline Mestine, KONYA)

Kollarında gök boncuk (Kerime'm)
Çok aradım bulamadım (canlarım Kerime'm)
Senin gibi kıvırcık
  (Ak Katır Dosttan Gelir (Kerime'm), RUMELİ)

Dam başında gezerim
İnci boncuk dizerim
  (Dam Başında Dudu Var, DENİZLİ / Acıpayam)
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Gapı gapı gezerim
Gapıda boncuk düzerim
  (Gapı Gapı Gezerim, ERZİNCAN / Tercan)

Hamamdan çıkmış gider yoluna (a leylim)
Şeveler takmış pambuk koluna (vay beni ben ölem)
  (Hafo'mun Evi Kaya Başında, ELAZIĞ / Harput)
Şeve: 1- Cam bilezik;
 2- Siyah renkli, camdan, boyna takılan boncuk

Ayağında mes olaydım
Boynunda elmas olaydım
  (Elinde Bir Gül Olaydım, KARS / Sarıkamış)

Elmas dolu çekmecesi
Beş liraya bir gecesi
  (Elmas Dolu Çekmecesi, HATAY / Antakya)

Ay gız sene mailem
Göksünde hamayilem
  (Ay Gız Kimin Gızısan, KARS)
Hamail: Hamaylı (Boyuna takılan ve içinde dua yazılan muskalık)

(Can Maral can) Uzun boyan göz değer
(Vay le lel le) Hamayıl takim yârim
  (Can Maral Can (Evleri Yakın Yarim), KARS)

Hamaylı tak boynuma (da) 
Köle diye sat beni
  (Eli Elime Değdi, HATAY / Antakya / Şenköy)

Ben nazardan korkarım
Hamaylı tak gidelim
  (Evleri Fadime'lim, SİVAS / Bostankaya)
Hamaylı: Muska

Evleri yakin yarim
Hamayil takim yarim
  (Evleri Yakın Yarim (Üç Gız Bir Ana), AZERBAYCAN / Guzgunlu
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Aslın paktır hiç kin yoktur özünde
İnciler dizilmiş gerdana güzel
İnci mercan kemer senin aynında
Dünyada türemiş bir tane güzel
  (Aslın Paktır Hiç Kin Yoktur Özünde, ANKARA / Çubuk)

Bahça bahça gezerin de
İnci boncuk dizerin de
  (Çıktım Çamın Dorusuna, DENİZLİ / Acıpayam / Çameli)

İnciyim dizilirim
Sedefim süzülürüm
  (Güzelim Güzelim De Allı Basmalar Aldım, BALIKESİR / Bigadiç)

Yayda şirin nubarım mirvarım
Al şanım ay goşa şanım
  (Hazer'in Ağ Şanısı, AZERBAYCAN)
Mirvar : İnci

Kızına nazarlık olmaz
Ah dinim imanım gelin
  (Damda Duran Bir Gelin, ERZURUM)

Yarime nazar değmiş
Nazarlık takacağım
  (Armuttan Kayacağım, TOKAT)

Benim yare hediyem
Bir ufacık nazarlık
  (Evreşe Yolları Dar, ÇANAKKALE / Gelibolu / Evreşe)

Gurban olam göğsündeki nişana
Her tarafa düzülüpdü bir bana
  (Gelin Gelir Garşıya, KARS)

Nazife'nin uğruna
Zencirleri takındım (Ayler Nazife'm)
  (Anam Bana Ne Dedi, BURSA / İnegöl / Tahtaköprü)

Nazlı yârin yoluna
Zincirleri takındı
  (Dost Kıyılardan Mercandan, ÇORUM)



- 205 -

Kültürümüzde Türkü Sempozyumu

3. Beden ve Bel Takıları: İncelediğimiz metinlerde şu takılar tespit edil-
miştir: Kemer (Metinlerde Altın Kemer, Gümüş Kemer şeklinde sıkça geçmekte 
olup, kemerin beli sıkması ve sevgilinin beline kemer olmak tabirleri yaygın 
olarak kullanılmıştır). Bu konunun örneklerini şöyle sıralayabiliriz:

Ben bir kemer olaydım
İnce belin üstüne
  (Çember Çember Üstüne, RUMELİ / Razgrat)

Alime'dir kız senin adın Alime
Altın kemer yakışır gelinlerin beline (yallah)
  (Alime'dir Kız Senin Adın Alime, TRABZON)

Altın yüzük elinde
Gümüş kemer belinde
  (Altın Yüzük Yaptırdım, ANKARA / Çubuk / Karaköy)

Datlı kelam gelir yarin dilinde
Kemer olsam sevdiğimin belinde
  (Dane Dane Benleri Var Yüzünde, KIRŞEHİR)

Altın kemer takınmış (uy aman yârim yâr)
Yârim ince beline
  (Dar Köprüden Geçerken, YOZGAT / Boğazlıyan)

Olsun ellerim kemer
O incecik bellere
  (Dumanım Derelere, RİZE)

Altın kemerin olayım
(Ah) Dola beni bel yerine
  (Ela Gözlü Benli Dilber, İZMİR / Bergama)

Belini kemer sıkmış (Eğil oy dağlar yıkıl oy daşlar gar yağsın)
Al yanak saçtan ağlar (Hop de yarim ordadır gözü yoldadır bu cumartesi 

tez gelsin)
  (Erzurum Ovaları (Hop De Yarim Ordadır, ERZURUM)

Kemer yakışır bellerin senin
İncidendir dişlerin aman aman senin
  (Güzel Vasfeyleyim Hallerin Senin, BAYBURT)
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Altın kemer bağlamış
Gelin ince beline
  (Hel Hele Verin Geline, KERKÜK)
Helhele: Sevinç belirten bir tür çığlık

İnci mercan kemer senin aynında
Dünyada türemiş bir tane güzel
  (Aslın Paktır Hiç Kin Yoktur Özünde, ANKARA / Çubuk)

4. El ve Kol Takıları: İncelediğimiz metinlerde şu takılar tespit edilmiştir: 
Bilezik, Ellik, Yüzük, Bu konunun örneklerini şöyle sıralayabiliriz:

Parmağında hatem yüzük
Kolunda altın bilezik
  (Akşam Oldu Gün Dolaşmaz, TOKAT)
Hatem: Üstü mühürlü yüzük

Çeşmenin taşı üstünde
Kol bileziğimi buldun mu
  (Arzum Dağlarda Gezersin, KIRKLARELİ)

Ayletmen gelini yazık
Kolunda altun bilezik
Kolunda gümüş bilezik (ney ney ney aman)
  (Ayletmen Gelini Yazık, ISPARTA)
Ayletmen: Ağlatmayın

Sıktırmış kollarını
Altın gümüş bilezik
  (Çek Deveci Develeri Engine, BURDUR / Dirmil)

Çini de bilezik kolunda kolunda
Sallanır harman yolunda yolunda
  (Çini Bilezik Kolunda-Kadın Halay Havası, BAYBURT/Kitire Köyü)

Koluna kolbağına mercanına
Elim soğuk değdi yârin canına
  (Demişhan'ın Yamacı, AĞRI)

Halkalar olsam kollarında
Kollarında hanım kollarında
  (Dur Yerinde Hanım Dur Yerinde, BAYBURT)
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Pınardan geliyor boyuna bakın
Altın bileziği koluna takın
  (Evlerinin Önü Lale Bağıdır, ADANA)

Gelmemiş dünyaya sen gibi nazik
Kollarda bilezik (aman) parmakta yüzük
  (Gelmemiş Dünyaya Sen Gibi Taze, KIRIKKALE / Keskin)

Hamamdan çıkmış gider yoluna (a leylim)
Şeveler Takmış pambuk koluna (vay beni ben ölem)
  (Hafo'mun Evi Kaya Başında, ELAZIĞ / Harput)
Şeve: 1- Cam bilezik;

Elliğim elimd'olsa (da)
Orağım belim'dolsa (da)
  (Arpalar Destesiyem, MALATYA / Hekimhan / Başkınık Köyü)

Ellikten yar ellikten
Bir yar sevdim döllükten
  (Ellik Baba Gidelim, TOKAT / Reşadiye / Sazak Köyü)
Ellik: Ekin biçerken parmaklara ayrı ayrı takılan ağaçtan yapılan bir tür 

koruyucu

(ah ah) Ellik üstü şıkırdım
Bülbül gibi okurdum
  (Gel Ellikten Ellikten (İş Halayı), TOKAT)
Ellik: Ekin biçerken sol elin parmaklarına geçirilen eldiven şeklinde tahta-

dan yapılan bir araçtır.

Galecik'ten (aman aman) ayva gelir gar gelir (de vay gar gelir aman)
Gümüş yüzük (aman) parmağına yârin dar gelir (de dar gelir)
  (Afiyon'un Ortasında Galesi, AFYONKARAHİSAR)

Altın yüzük modası
Hani yarin odası
  (Ağaç Başında Karga, VAN / Mollakasım)

Parmağında hatem yüzük
Kolunda altın bilezik
  (Akşam Oldu Gün Dolaşmaz, TOKAT)
Hatem: Üstü mühürlü yüzük
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Altın yüzük parmağımda kan taşı
Aktı gitti ırmak oldu göz yaşı
  (Altın Yüzük Parmağımda Kan Taşı, RUMELİ / Silistre / Bağva)

Parmağna altın yüzük takarım
O güzel eline kına yakarım
  (Altın Yüzük Ulanmaz, KIRIKKALE / Keskin)

Altın yüzük var benim (aman)
Parmağıma dar benim

Altın yüzük yaptırdım (aman)
Kuyum ustalarına

Altın yüzük parmakta (aman)
Çifte benler yanakta
  (Altın Yüzük Var Benim, ORTA ANADOLU)

5. Aksesuar ve Eşyalar: İncelediğimiz metinlerde şu aksesuar ve eşyalar 
tespit edilmiştir: Ayna, Bohça, Çıkı, Fener, Kirmen, Mendil, Saat, Şemsiye, Şişe, 
Tarak, Tespih, Yelpaze, Bu konunun örneklerini şöyle sıralayabiliriz:

Aynan düştü al gelin
Yanakların bal gelin
  (Al Elma Soyulur Mu, NEVŞEHİR / Ürgüp)

Cep aynası deyilsin
Cebimde gezdireyim
  (Altını Bozdurayım, BURSA / Orhaneli)

Ayna aldım bakındı
Kına aldım yakındı
  (Anam Bana Ne Dedi, BURSA / İnegöl / Tahtaköprü)

Aklum onda kaluyi
Al cebumden aynayı
  (Anam Beni Vay Beni, TRABZON / Maçka)

Cebime ayna koydum (da)
Kızları şaşırmağa 
  (Armut Dalda Dik Durur, BİLECİK / Söğüt / Küre Köyü)
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Çok da güzel değilsin 
Bakarsın aynalara
  (Ayağına Yemeni, TRABZON)

Ayna ayna ellere
Ayna düştü göllere
Ayna gurban olayım
Seni tutan ellere
  (Ayna Ayna Ellere, TRABZON)

Ayna çaktım yüzüne
Şavkı vurdu yüzüme
  (Ayna Çaktım Yüzüne, ÇANAKKALE / Lapseki)

Aynam düştü cebimden
Karıştı gazellere
  (Damdan Dama Yürüdü, ESKİŞEHİR / Sivrihisar / Atlas Köyü)

Elmarin yongasi
Sağ cebinde aynasi
  (Elmaların Yongası, KONYA)

Ayna almiş perçem düzer
Benzer güllere güllere
  (Esme Seher Yeli Esme, HAKKARİ)

İpek köynek giymiş ayna dizinde
Sıralı benleri o mah yüzünde
  (Eyvanına Vardım Eyvanı Çamur, ADIYAMAN)

Allanma sallanma kokulu gelin 
Aynası cebine sokulu gelin
  (Giderim Bu Düzünen, ERZURUM / Şenkaya)

Helede şu Hesma'nın edasına bak 
(Cangöz ile Berber) Aynasına bak
  (Gülahmet'te Dar Sokakta Evim Var, ERZURUM)
 
Aynasını alakoymuş kaşlar yakınır sürme çekinir
Doğan aydan esen yelden kendini sakınır
  (Hamam Yolu Durakoymuş Yâri Görmeğe (Barana-Tarhala), 

MANİSA / Soma / Tarhala)
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Cep aynası deyilsin
Cebimde gezdireyim
  (Altını Bozdurayım, BURSA / Orhaneli)

Eğer gönlün var ise (baygın Habibe'm)
Al bohçanı yola çık
  (Ak Çeşmenin Taşları, İZMİR / Bergama)

Mendilden bohçası var (hop dini nam dina nina nina nam)
Bir zalım kocası var (yâr nina nam nina nina nam)
  (Ceniki'den Duttum Darı, ORDU / Mesudiye)

(Nenni nenni) Cebinde çıhısı çıhısı var (da aslan garam nenni)
Lavanta gohusu var (da zeytin garam nenni)
Çıhı: Çıkı, çıkın, torbacık
  (Gökte Uçan Tayyare, ANKARA / Şereflikoçhisar)

Hüseyin’de ne arar
Elif gızın feneri
  (Al Kadifenin Topu, AFYONKARAHİSAR / Dinar / Kozluca Köyü)

Arpaçay'ın kenarı (yeri yeri yandım oy oy) 
Açık yandır feneri (gülü canımsın oy oy)
  (Arpaçay'ın Kenarı, AĞRI)

Altın kirmeninin almış eline (vay vay vay vay)
Yüzünü çevirmiş yayla yoluna (vay vay)
  (Aşağıdan Gelen Tülü Beserek (Eski Mengi), MERSİN / Silifke)

Mendilim kaldı sende
Sevdası kızdan olan
  (Al At'ta Yeşil Kolan, ERZURUM / Şenkaya)

Erkekler;
Al mendili mendili
Kız sever karanfili

Kadınlar;
Mendil bağlarım yandan
Seni severim candan
  (Al Mendili Mendili, HATAY / Antakya / Şenköy )
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Al mendilim kaldı kaya başında
Bir yâr sevdim on üç on dört yaşında
     (Al Mendilim Kaldı Kaya Başında, ERZURUM/Tortum/Sümmani Köyü)

Alıverin bağlamamı çalayım
Çalayım da zârı zârı ağlayım
Bir mendil ver göz yaşımı sileyim
  (Alıverin Bağlamamı Çalayım, RUMELİ)

Yedi mendil çürüttüm
Gözyaşım sile sile
  (Allı Da Yemenim, GAZİANTEP)

İpek mendil değilsin (galice fotinli gelin)
Cebimde gezdireyim (galice fotinli gelin)
  (Altunu Bozdurayım, KAYSERİ)

Bir yağlığım vardır gülü özü men (aman nene canım nene gül nene)
Eğil öpem yanağından yüzünden (aman nene canım nene gül nene)
  (Asda Yeri Kemer Düşer Belinden, AZERBEYCAN)

Mendilimde tel oya
Gülmedim doya doya
  (Asker Yolu Beklerim, YOZGAT)

Bir ipek mendil için (Kınık'lı Yârim)
Beni eve yollama
  (Avlu Dibi Yanlama, BURSA / Orhaneli / Kınık)

Yâr mendilin oyaladım
Baş harfini koyamadım
  (Ayna Çaktım Yüzüne, ÇANAKKALE / Lapseki)

Ayva yapraklandı güller çillendi
Yârimin goynunda yağlık kirlendi (hey aman aman)
  (Ayva Yapraklandı Güller Çillendi, ÇANKIRI )
Yağlık : Mendil

Kız oğlanı görünce
Sallar mendilin atar
  (Çekin Mayaları Burdan Gidelim, BURDUR / Dirmil)
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Eğil desmalın götür
Ben götürsem söz olar
  (Dağlara Çen Düşende (Bu Gala Daşlı Gala), AZERBAYCAN)
Desmal: Mendil

Damdan dama ip gerdim
İpekli mendil serdim
  (Damdan Dama Yürüdü, ESKİŞEHİR / Sivrihisar / Atlas Köyü)

(Emine'm) Sanki yari yok gibi
(Hop Emine'm) Bana mendil sallıyor
      (Darı Goydum Ambara (Emine'm), TOKAT / Reşadiye / İskesür Köyü)

Mendilimin dört ucu
Turuncudur turuncu (öf öf)
  (Dere Boyu Tekneli (Esiyor Yeller), ÇANAKKALE)

Ben yarimin ismini (ya le lel ya le lel)
Mendilime işledim (ya le lel lim)
  (Dere Geliyor Dere, KIRKLARELİ / Lüleburgaz)

Yanıma gelemezsen (Fadime'm)
Karşıdan mendil salla
  (Deve Gelir İnişten, BURSA / Keles)

Mendilim yele yele
Ben düştüm gurbet ele
Yedi yağlık çürüttüm
Gözyaşı sile sile
  (Duman Geliyor Duman, ANKARA / Bala)
Yağlık : Büyük mendil

Mendilim dalda dalda gözlerim yolda
Mendilim sari sari geceler yari
Mendilim beyaz beyaz geceler ayaz
  (Elif'im Noktalandi, ORTA ANADOLU)

Mendilim lüle lüle
Ben düştüm gurbet ele
Yedi mendil eskittim
Gözyaşim sile sile
  (Elindeki Mendili, ESKIŞEHIR / Seyitgazi / Kirka Nahiyesi)
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Ipek mendil var elinde
Ağladikça siler yaşin
  (Elmas Dolu Çekmecesi, HATAY / Antakya)

Emine'm dağdan kar getir (emine'm emine'm)
Mendiline sar getir (emine'm emine'm)
Mendilinden ter kokar (emine'm emine'm)
Saçlarina sar getir (emine'm emine'm)
  (Emine'm Dağdan Kar Getir, SIVAS / Suşehri)

Ben giderim illi illi
Mendilimin ucu telli
  (Et Pişirdim Yağlı Yağlı, GÜMÜŞHANE / Kelkit)

Mendil aldım bohçadan
İbret alın Hatça'dan
Aspalı'nın Mehemmedin
Çevresi de çıktı bohçadan
  (Gemiler Posta Posta, MUĞLA / Bodrum)  
Çevre: Büyük mendil

Tarlanın keseklisi
Mendilin ipeklisi (güzelim)
  (Gidelim Gidelim Nere Gidelim, BURDUR / Dirmil / Gölhisar)

Gece geçti bir bey oğlu
Tamburayı çala çala
Beyaz çevrey sala sala
  (Gidin Sorun Babasına, RUMELİ)
Çevrey: Mendil

Çerçi gelip hermene  (balam nay gülüm nay nayıp oynar)
Bir desmal verip mene (neynim yâr neynim yâr) 
  (Giyip Gülli Tumanini, KARS)
Desmal: Mendil
  
Mendili yudum arıttım
Gülün dalında kuruttum
  (Güzel Ne Güzel Olmuşsun, KAHRAMANMARAŞ )
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(Vay vay) Kapının ayrığından
Tanıram yağlığından
  (Hel Hele Verin Geline, KERKÜK)
Yağlık: Mendil

Altin saat yaptirdim (da)
Sevdiğimin koluna
  (Entarisi Morumuş, KIRIKKALE / Keskin

Şemsiyesi mor yârim
Ettin beni kor yârim
  (Daş Dönmüyo Dönmüyo, YOZGAT/Akdağmadeni/Oluközü Köyü)

Açtım şemsiyeleri
Gel daldama daldama
  (Derenin Balıkları, TRABZON - GİRESUN)

Karşıda kızlar geliyor
Eli amber şişeli
  (Dirmil Dağı Meşeli, BURDUR)

Küçük de hanim geliyor amman amman
Elleri billur şişeli
  (Elif Gizinin Da Mendiline Mestine, KONYA)

Altın tas içinde gınam ezdiler (aman aman aman ey)
Gümüş tarak ile zülfüm çözdüler (aman aman aman ey)
  (Altın Tas İçinde Gınam Ezdiler, KÜTAHYA)

Altın tas içinde kınam karıldı
Gümüş tarağıla zülfüm tarandı
  (Altın Tas İçinde Kınam Karıldı, MUĞLA / Fethiye)

Arpalar orak oldu
Fildişi darak oldu
  (Arpalar Orak Oldu, SİVAS / Kangal / Acıyurt Köyü

Elmas tarak yaptırayım
(Anam) Yârimin de sırmalı saçına
  (Çıktım Beyoğlu Başına, İSTANBUL )
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(Nay ninni nay ninni) Altın tarak yaptırsan
(Nay ninni nay ninni) Alıp takmam başıma
  (Defimin Delikleri, YOZGAT / Akdağmadeni)

Altından tarak olsan
Koymam seni başuma (hey dirvana hey dirvana)
  (Dirvana Vurdum Uçti, TRABZON / Gomera)

Galata'nın sokakları
Fildişinden tarakları
  (Galata'da Yanar Gazlar, KIRKLARELİ

Altın tas içinde kınan ezilsin
Gümüş tarağınan zülfün çezilsin
  (Göster Ey Allahım Göster, RUMELİ)

Altından testi var gümüş tarağı
Adamı öldürür bu kağı halı
  (Güzel Vasfeyleyim Hallerin Senin, BAYBURT)

Tesbihimin mercanı
Mor şişemin fincanı
  (Gökçe Karga Olaydım, İZMİR / Bergama)

Elinde yelpaze yelpaze yelpaze yelpazelenir
Güzelin yaninda yaninda yaninda can tezelenir
  (Evlerinin Önü Nane Maydonoz, BURSA)

6. Değerli Taşlar: İncelediğimiz metinlerde şu değerli taşlar tespit edil-
miştir: Cevher-Cevahir, Lal, Mercan, Yakut, Bu konunun örneklerini şöyle sıra-
layabiliriz: 

Bezirgânım yüküm gevher satarım
Ulu pazarına dökmeye geldim
  (Diken Arasında Bir Gül Açılmış, MANİSA / Kula)
Gevher: Cevher, kıymetli taş

(hey hey) Cevahir taşına kıymet biçilmez
Varıp erbabına danışmayınca (vay)
  (Cevahir Taşına Kıymet Biçilmez, ÇORUM)
Cevahir: Değerli bir taş
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Gemici başı mısın
Cevahir taşı mısın
  (Çekin Halayı Dizilsin, SİVAS)

Seni seven oğlan neylesin malı
Yumdukça gözünden döker mercanı
  (Çırpınıp Da Şan Ovaya Çıkınca, KIRŞEHİR)

Gümüş ucu mercanım
Neren ağrıyor canım
  (Gümüş Ucu Mercanım, ORDU / Mesudiye / Kışlacık)

Lal mercanlar mercanlar (mercanlar)
Gırmızı köynek ağ canlar (mercanlar)
  (Gidersen Uğur Ola, VAN / Erciş)

Gızlar gumda yakutum (gızılım)
Al şanım ay goşa şanım

Yayda şirin nubarım mirvarım
Al şanım ay goşa şanım
  (Hazer'in Ağ Şanısı, AZERBAYCAN)
Gızıl: Altın
Gövher: Cevher, Kıymetli taş
Mirvar: İnci

II. Erkek Kıyafet, Takı ve Aksesuarları:
İncelediğimiz metinlerde tespit ettiğimiz erkek kıyafet, takı, aksesuar ve 

eşyalarını şu başlıklar altında sunabiliriz:

A. Kıyafetler:
Başa Giyilenler: Egal-igal, fes (dal, mor), gürcü başlığı, papak, sarık, şap-

ka. 

Bedene Giyilenler: Aba, ceket, cepken, cüppe, don, ellik, gravat-kravat, 
gömlek, köynek (melez, keten), güvey elbisesi, işlik, kazak, kebe, kepenek, kepe-
cik, kuşak (şal kuşak, acem kuşağı, trablus kuşağı), kürk (samur, tilki), mintan, 
pantol (setre), şal, şalvar, urba, yamçı, yelek.

Ayağa Giyilenler: Ayakkabı, çapula, çarık, çizme, çorap, fotin (telli), kun-
dura, mes, potin, yemeni.
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B. Takı ve Aksesuarlar:
1. Baş Takı ve Aksesuarları: Gözlük.

2. Boyun Takıları: Hamaylı.

3. Beden ve Bel Takıları: Hançer, kama, kasatura, saat.

4. El ve Kol Takıları: Saat, Yüzük.

5. Aksesuar ve Eşyalar: Ayna, bıçak, çakı, çanta (püsküllü), divit, kalem, 
kalkan, kamçı, kese, kılıç, matara, mendil, saat, silah, tüfek, tabanca, tabaka, tes-
pih (mercan), tüfek (altı patlar, çifte, çifte patlar, martin-martini, mavzer), yağlık 
(sırmalı, ağ, gara), yüzük.

 SONUÇ:

 Milletimizin asırlar boyunca giymiş olduğu kıyafetler, takındığı takılar ve 
kullandığı aksesuarlar büyük bir zenginlik içinde türkülerimize yansımıştır. 
Türkü metinlerinde, kullanılan renk, yararlanılan malzeme ve uygulanan tek-
niklere göre “genel giyim terimleri”nin oluşturulduğu görülmüş olup, tüm giy-
si, takı ve aksesuarlara ad verilirken bu ana metottan yararlanılmıştır.
 Kıyafetlere ad verilirken sıcak renklerin tamamından diğer renklerin ise 
hemen hemen çoğundan yararlanılmıştır. Elbise, Takı ve aksesuarların ham-
maddesi olan deri, kemik, yün, ipek, inci, mercan gibi doğal maddeler; altın, 
gümüş, elmas, pırlanta gibi değerli taşlar ve farklı kumaşlar metinlerde sıkça 
tekrarlanmıştır. Yapım tekniklerine göre oluşturulan tanımlamalar ve verilen 
adlar ise kıyafet tarihçileri için birer önemli ipucu özelliğindedir. 
 Bazı ürünlerin üretim merkezleri belirtilmiş olup ait oldukları ülke, şehir 
ve beldelerin adları zikredilmiştir. Metinlerde Hindî kumaş, Acem şalı, Trablus 
kuşağı, Diyarbakır poşusu, Gürün şalı, Şirvan ipeği gibi yüzlerce ürünün adı 
geçmektedir. 
 Türkülerimizde kıyafet-insan ilişkisine değinilmiş ve bir giysinin giyen kişi-
ye nasıl yakıştığı “ak gerdana inci mercan dizilmesi, kemerin ince beli sıkması, 
altın küpenin uzaktan şavk vermesi, ak ellere al kınalar yakılması” gibi usta 
tabirlerle tasvir edilmiştir.
 Sonuç olarak ifade etmek gerekirse, türkü metinlerimizde kıyafetlerle il-
gili oldukça geniş bilgiler mevcuttur.Kıyafet tarihçileri ve ad verme araştırıcıları 
bu metinlerden yararlanmalıdır. Sadece kıyafet, takı ve aksesuar değil türkü-
lerimizde geçen ve kültürümüzü ilgilendiren tüm diğer konular da tek tek ele 
alınarak yorumlanmalıdır.
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Halk Türkülerinde Mendil

Ayşenur ÖREN1

Özet
Kültür; bir toplumun asırlar boyunca yaşadıklarından oluşan özgün biri-

kimlerdir. Türküler ise halk kültürünün özetidir. İnsanlar kendi yaşamlarını az ve 
öz sözle ancak derin bir geri planla anlattıkları türkülerde, hayatlarında yer tutan 
eşyalara yer vermişler, bu eşyalara çeşitli anlamlar yükleyerek onları sembolleştir-
mişlerdir. Mendil de bunlardan biridir 

Bu çalışmanın amacı, mendilin halk türkülerinde ne şekilde kullanıldığını 
tespit etmek ve özellikle de bunu sembol noktasında incelemektir. TRT repertua-
rındaki “mendil” kelimesini içeren 144 türkünün önemli bir bölümünde kelimenin 
sembolleşme dışında çeşitli anlamlarda kullanıldığı belirlenmiştir. Bu çalışmada, 
mendil kelimesini içeren türküler sınıflandırılmış ve türkülerle bu duygular açık-
lanmıştır.

 
Kültür; bir toplumun asırlar boyunca yaşadıklarından oluşan özgün biri-

kimlerdir.  Halkın dilinden çıkan türküler de halkın maddi ve manevi değerlerinin 
aktarıldığı edebiyat ürünüdür. Türkçe söylenmiş şiir anlamındaki türkü için Her-
bert Jansky: Türkü: “Büyük tarihi hadiseler karşısında halk kitlelerinin sevinçleri-
ni veya ümitsizliklerini büyük şahsiyetler hakkındaki saygılarını veya nefretlerini; 
gençler arasındaki hazin aşk hikâyelerini, milli hece veznini ölçü alan ve kalpleri 
fetheden mısralarla, derin bir muhteva içinde dile getiren edebi, aynı zamanda 
musiki bakımından ehemmiyete haiz olan bu kendine özgü bestelerle söylenen; 
dar manasıyla ise tarihi bir vesika mahiyeti gösteren Türk halk şiirinin en eski tür-

1- Gaziantep Kanuni Sultan Süleyman Teknik ve Endüstri Mes.Lis., Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni, a.oren@hotmail.com
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lerinden biri.” diyerek tanımlar (Jansky’den aktaran Kaya, 2004, 148).

Sembol, edebiyatın dolayısıyla da onun bir şubesi olan halk edebiyatının 
anlam ve derinliğinin çözümlenmesinde ve daha iyi anlaşılmasında en önemli et-
kendir. Semboller kaynağını milli ve yerli kültürden almaktadırlar (Köksel, 2009). 
İnsanlar kendi yaşamlarını az ve öz sözle ancak derin bir geri planla anlattıkları 
türkülerde bazı eşyalara yer vermişler, bu eşyalara çeşitli anlamlar yükleyerek on-
ları sembolleştirmişlerdir. Mendil de bunlardan biridir. 

Mendilin kültürün ve sosyal yaşamın önemli parçalarından biri olduğu 
göze çarpmaktadır (Tanrıbuyurdu, 2010:196-203). Mendil kelimesi kaynaklara ilk 
olarak “Mondilion” şeklinde geçmiştir. M.Ö. 6. Yüzyılda Roma oyunlarının başla-
ma ve bitişini göstermek için kullanılmıştır (Tütüncüoğlu, 2011). Şimdilerde kulla-
nılan anlamıyla mendil ilk kez Kaşgarlı Mahmut tarafından Divanı Lügat-it Türk’te 
“ulatu” ismiyle, burun temizlemek için koyunda taşınan ipek kumaş parçası ola-
rak tanımlanmıştır (Atalay, 1992:136). El yüz kurulamakta, burun ve ter silmekte 
kullanılan küçük kare biçiminde, içine bazı şeyler konulabilen dokuma (Albayrak, 
2004:378) olarak da tanımlanan mendilin, “el silecek yağlık ve makrime” (Müter-
cim Asım, 1998:173), anlamlarına gelen farsça biz sözcük olan “dest-mal” tanımı-
na uygun olduğu bilinmektedir. Dest-mal’in anlamı, Farsça el silecek bez, elbezi, 
yağlık, mendil anlamlarına gelir ve ıstılah olarak ramazanın on beşinde yapılan 
hırka-i saadet ziyareti münasebetiyle hırka-i şerif ziyaretini müteakkip bizzat pa-
dişahlar tarafından verilen mendil büyüklüğündeki tülbenttir (Pakalın, 2004:433).

Mendil Dede Korkut masallarında “suvluk” diye geçmektedir. 14. Yüzyıl-
dan itibaren kullanımı yaygınlaşan mendil İran, Moğol ve Osmanlı minyatürlerin-
de sık sık görülmeye başlanmış (Tütüncüoğlu, 2010), daha sonra Batılılarda da süs 
eşyası olarak kullanılmıştır. Nurhayat Berker; Shakespeare’nin Othello operasında 
Doğu’dan gelen Othello’nun sevdiğine mendil hediye etmesinin mendilin Batıya 
geçişinde etkili olduğunu belirtmiştir (Berker, 1977:8-12. Yılmaz, 1999). “Mendil 
kelimesinin kökünün Latince olduğu ancak bizim dilimize Arapçadan geçtiği söy-
lenmektedir. Kelimenin Latincedeki hali manteledir. Ve ilk halinin elbezi anlamına 
gelen manus veya manusel olduğu söylenmektedir. Arapça mindil /menadil keli-
meleri bizim dilimizdeki kullanımına yakın söyleyişlerdir. Kelime büyük ihtimalle 
dilimize Arapçadan geçmiştir.” (Uğurlu, 2005)

Tarihi oldukça eskilere dayanan ve günlük hayatımızda sıkça kullandığımız 
bir eşya olan mendil kendine birçok sözlü edebiyat ürününde ve bilhassa türkü-
lerde yer bulmuştur. Çalışmamızda mendilin halk türkülerinde ne şekilde kulla-
nıldığını tespit etmek ve bunu özellikle sembol noktasında incelemek istedik. Fa-
kat TRT repertuarından tespit ettiğimiz, “mendil” kelimesini içeren 144 türkünün 
önemli bir bölümünde kelimenin sembolleşmenin dışında da çeşitli anlamlarda 
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kullanıldığını belirledik. Bu bakımdan mendil kelimesini içeren türküleri şu şekilde 
sınıflandırmaya tabii tuttuk.

1. Mendilin Sembol Olarak Yer Aldığı Türküler
Mendil günlük hayattaki işlevinin yanı sıra, özellikle birbirine kavuşama-

yan ya da bir ayrılık yaşayacak olan sevgililer için iletişim aracı olmuştur. Bu durum 
mendilin bu manaları ardına alarak sembolleşmesine sebep olmuştur. Mendil şu 
anlamlarda sembolleşmiştir.

1.1. Ayrılığın Habercisi
Mendil birbirinden ayrılan iki insan için ayrılık simgesidir. Sılaya gidenin 

ardında kalan gözyaşlarını silmek için mendil kullanır. Ayrılık sırasında da göz-
yaşlarını silmek için kullandığı mendiller çürür, türkülerde bu durum dile getirilir. 
Ayrıca geride kalan sevgili gidene mendil verir ki gidenin onu özlediğinde mendile 
sarılarak ve mendili koklayarak hasretini azaltsın. Örneğin Gaziantep yöresinden 
derlenen “Allı da Yemenim” adlı türküde durum şu şekilde dile getirilmiştir;

Yemenimin yeşili
Ben kaybettim eşimi
…
Yemenim sende dursun
Sil gözünün yaşını
…
Yedi mendil çürüttüm
Gözyaşım sile sile

Aynı durum herkesin bildiği Muzaffer Sarısözen tarafından Niğde’den 
derlenmiş olan “Güverdim Bostan Oldu” adlı türkünün bağlantı bölümünde;

Çürüttüm on yedi mendili 
Bulamadım o yarimin dengini.

olarak ifade edilmiştir. Muhtemeldir ki sevgilisinden uzak kalan âşık onun 
gibi birisini bulamamıştır ve “on yedi mendil” ifadesiyle hem sevdiğinden ayrı 
kalmanın onu ne kadar üzdüğünü hem de bu ayrılığın ne kadar uzun sürdüğünü 
anlatmıştır.

1.2. Kavuşmanın Müjdecisi
Birbirini seven gençler arasında mendil bir nevi iletişim aracı işlevini gör-

müştür. Sevgilisine etraftan çekindiği için sevdiğini söyleyemeyen genç kız mendi-
lini düşürmüş gibi yaparak yere bırakır, eğer delikanlının gönlü de kızdıysa mendili 
alır. Bu şekilde gençler birbirlerine sevgilerini dile getirmiş olur. Ama eğer sevilenin 
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gönlü yoksa mendili almaz ve bu şekilde olumsuz cevabı karşı tarafa iletmiş olur. 
Bu durum “Hayriye’ye Mendil Verdim Almadı” adlı türküde dile getirilmiştir. An-
cak burada mendili veren delikanlıdır.

Hayriye’ye Mendil verdim almadı
Hayriye’yi halaları salmadı
Hemen varıp anasına yalvardım
Anası da dediğime kanmadı

Aynı sembolleşme  yine Muzaffer Sarısözen tarafından derlenen “Alt Alta 
Yeşil Kolan” adlı türküde geçer ;

Meğer gönlün var bende
Dolan sevdiğim dolan
Mendilim kaldı sende
Sevdası kızdan olan

1.3. Eğlence Sembolü 
Düğün, bayram gibi eğlence zamanlarında mendil sallanarak eğlenilir. 

Türkülerde mendil bu anlam yüklenerek kullanılmıştır. “Karşıdan Gel Karşıdan” 
adındaki türküde böyle bir durum söz konusudur;

Karşıdadır evleri 
Yayılır develeri
Dizilmiş oynuyorlar
Sallanır mendilleri

Dillere pelesenk olmuş “Bir Dalda İki Kiraz” adındaki türküde bir keyif du-
rumu anlatılmıştır;

Sallasana sallasana mendilini
Akşam oldu göndersene sevdiğimi
Sallasana sallasana saçlarını
Akşam olsun söyleyeyim suçlarını

Tablo 1’de yer verdiğimiz türkülerde mendil kelimesi yukarıda belirttiği-
miz anlamlarda kullanılmıştır.

Tablo 1: Mendilin Sembol Olarak Yer Aldığı Türküler.

Türkü adı

Hayriye'ye Mendil
Verdim Almadı

Antalya/Akseki Hesna Yazıcıoğulu Dumuş Yazıcıoğulu

Yöresi Kaynak Kişi
Derleyen

Notaya alan
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Kültürümüzde Türkü Sempozyumu

Türkü adı

Mendili Oyaladım

Dere Geliyor Dere

Al Atta Yeşil Kolan

Emine'm
Dağdan Kar Getir

Dışarlara da
Gün Vurur Seni

Oyalı da Yazma
Başında

A Gız Senin
Adın Dudu

Evlerinin Önü
Bulgur Kazanı

Ne Durursun Oralarda
Gelsene Yanıma

Süt Yüzü
Benek Benek

Bayram Oldu Gelmedi

Örene Bak Örene

Mendilim İşler Yolla

Elindeki Mendil

Evleri Yakın Yarim
(Üç Gız Bir Ana)

Deve Gelir İnişten

Üsküdar'a Gider İken

Kızılcıklar Oldu mu

Karşı Dağlar Bizimdir

Mavi Yorgan Düreyim

Gars'a Giderim Gars'a

Balıkesir
Türkali Köyü

Kırklareli
Lüleburgaz

Erzurum
Şenkaya

Bursa/Keleş

İstanbul

Edirne/Keşan

Afyon

Denizli

Ordu/Akkuş

Kars

Kars

Bayburt

Elazığ

Eskişehir

Azerbaycan
Guzgunlu

Gümüşhane

Eskişehir

Sivas/Suşehri

Kars
Kağızman

Kütahya
Domaniç

Ankara
Elmadağ

Yöre Ekibi

türkan Ebcioğlu

Selehattin
Yetimoğlu

Cihani Kılıç
Necati Kılıç

Yöre Ekibi

Nuri Halil Poyraz

Yöre Ekibi

Cemal Alemdar

Yöre Ekibi

İbrahim Bilgili

Bayram Aracı

Abdullah Uluçelik

Özay Gönlüm

Kani Coşan

Hediye Karabağ

-

Alaitin Gündem

Enver Demirbağ

Yöre Ekibi

Dilber Özbuğutu

Fevzi Az

İdil Öztamer

Muzafer Sarısözen

Muzafer Sarısözen

Muzafer Sarısözen

Kemal Koldaş

Muzafer Sarısözen

Muzafer Sarısözen

Ahmet Yamacı

Hamdi Tanses

Faruk Demir

-

Muharrem Akkuş

Enver Demirbağ

Erkan Sürmen

Ramazan Kartal

Ömer Akpınar

Muzafer Sarısözen

Nimet Çubukoğlu

Muzafer Sarısözen

Muammer Uludemir

Muzafer Sarısözen

Yöresi Kaynak Kişi
Derleyen

Notaya alan
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Kültürümüzde Türkü Sempozyumu

2. Mendilin Günlük Hayatımızdaki İşlevi İle Yer Aldığı Türküler
“Yüz, burun, el, ter ve gözyaşı silmek için kullanılan, bohça gibi içine ufak 

tefek koymaya yarayan, bazen bir giysinin üzerinde süs objesi olan, cepte ta-
şınabilir kare biçimli bez parçası, mendilin kısaca özetidir. Mendilin malzemesi, 
pamuk, keten, kâğıt ya da ipekten olabilir. Mendil ister kâğıt olsun isterse kumaş; 
herkes için kullanışlıdır” (Uğurlu, 2005). Türkülerimizde mendil gerçek anlamının 
dışına çıkmadan, başka bir anlamı çağrıştırmadan yukarıda yer verdiğimiz mana-
larda kullanılmıştır.

Mendil Erzincan yöresinden derlenmiş olan “Atlarını Tepe Tepe Geldiler” 
adlı türküde bu manada kullanılmıştır;

Tepenin başında yedik kirazı 
Döküldü saçıldı kaldı birazı
Mendil mendil yolladığım çerezi
Yiyip yiyip inkar eden sen misin

Kalenin Bedenleri adındaki türküde de aynı kullanım söz konusudur;

Kaleden endim eniş
Mendilim dolu yemiş
Yare yolladım yememiş
Kendisi gelsin demiş

Mendilin günlük hayatımızdaki işlevi ile yer aldığı türkülerimiz tablo 2’de 
verilmiştir.

Tablo 2: Mendilin Günlük Hayattaki İşlevi İle Yer Aldığı Türküler

Türkü adı

Türkü adı

Atlarını Tepe
Tepe Geldiler

Ayna Çaktım Yüzüne

Koyunum Kuzuladı

Müdür Beyin
Yeşil Kürkü

Çekerim Halay
Ben Dizi Dizi

Erzincan/
Kemaliye (Eğin)

Çanakkale
Lapseki

Giresun
Görele/Çauşlu

Tokat
Reşadiye
Malatya
Arapkir

Yöre Ekibi

İ. Güney
N. Ergin

Yöre Ekibi

Süleymn İkinci

Ömer Akpınar

Yücel Paşmakçı

Yaşar Şen

Hüseyin Akpınar

TRT THM MD.

TRT THM MD.

Yöresi

Yöresi

Kaynak Kişi

Kaynak Kişi

Derleyen
Notaya alan

Derleyen
Notaya alan
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Kültürümüzde Türkü Sempozyumu

Türkü adı

Evlerinin Önü
Bir Kötü Yokuş

Emine'm Dağdan
Kar Getir

Güverdim Bostan Oldum

Güverdim Bostan Oldum

Urfa'ya Oaşa Geldi

Palanga'nın Evleri

Deve Gelir İnişten

Kale'den İndim Bugün

Kaşların Keman Senin

Al Mendili Mendili

Dağları Dağlasınlar

Allı da Yemenim

Git Kaladan Kar Getir

Şaplağa Verdik Bir Kız

Tren Gelir Hoş Gelir

Kalenin Bedenleri

Gelir Lüle Lüle

Karşıdan Gel Karşıdan

Kaleden İndim İmiş

Yazmanın Oyası

Mendilimin Yeşili

Afyon
Emirdağ

Antakya /
Şenköy

Erzincan /
Kıstim Köyü

Bilecik /
Söğüt / Bozüyük

İzmir / Bergama

Malatya/Darande

Gaziantep

Gaziantep

Bursa / Keleş

Giresun/Bulancak

Sivas / Yıldızeli

Muğla / Ula

İstanbul

Niğde

Niğde

Sivas / Suşehri

Van

Denizli/Tavas

Bursa/Keleş

Sinop

Elazığ

Hakkı Demirayak

Hamdi Polatoğlu

Süleyman Uğur

Yöre Ekibi

P. Ziya Yenici

Yöre Ekibi

Yöre Ekibi

Kazım Büklü

Yöre Ekibi

Oktay Güzelbey

Mehmet Mutlu

Aşık Ömer Doğan

Hasan Çakı Efe

Nazmi Özalp

Kadir Üstündağ

Bekir Erbaş

Ahmet Pehlivan

Nuri Halil Poyraz

Mehmet Cafer 
Yılancı

Mehmet Cafer 
Yılancı

Cihani Kılıç

Mustafa Hoşsu

Mustafa Hoşsu

Nida Tüfekçi

Ömer Akpınar

Muzaffer Sarısözen

Aliye Akkılıç

Aliye Akkılıç

Nida Tüfekçi

Nida Tüfekçi

Nida Tüfekçi

Ömer Akpınar

Hulki Rıza İpek

Muzaffer Sarısözen

Muzaffer Sarısözen

Muzaffer Sarısözen

Durmuş Yazıcıoğlu

Şerafettin Civelek

Muzaffer Sarısözen

Muzaffer Sarısözen

Muzaffer Sarısözen

Muzaffer Sarısözen

Yöresi Kaynak Kişi
Derleyen

Notaya alan
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Kültürümüzde Türkü Sempozyumu

3. Mendilin Renk, Biçim ve Desen Özellikleriyle Yer Aldığı Türküler
Günümüzde yerini kağıt mendillere bırakan bu eşya geleneğimizde önem-

li bir yer tutmuştur. “Eskiden kadın giyiminde ipek ve altın tel işlemeli veya oyalı 
mendil, üstlüğün göğüs kısmına veya omuz başına elmas bir iğne ile iliştirilerek 
bir süs eşyası olarak kullanılırdı. Batı tarzında erkek giyiminde ise ceketin sol üst 
cebi, mendil cebi olarak kullanılmıştır. Beyaz bir keten ya da ipekli mendil bu-
lundurmak şarttı. Bu mendilin uçları, bazen cebin dışına yaprak yaprak dökülür, 
bazen de toplu ve katlanmış bir şekilde yerleştirilirdi.” (Uğurlu, 2005)

Türkülerimizde mendil aşığın ruh halini iyi yansıtması için bir teşbih un-
suru olarak kullanılmıştır. Aşığın yüreği çoğu defa mendil gibi dilim dilim veya 
harelidir. Ayrıca mendiller renkleri belirtilerek de türkülerde yer almıştır. Bu durum 
ilk bakışta bir sembolleşmenin olduğunu düşündürse de bu türkülerde mendille 
ilgili anlam derinliğini yoktur. Anlam bakımından mendilin renginin veya şeklinin 
bir mesaj taşıdığı türküleri “sembol” başlığı altında ele alındı. 

Mendilim “Dilim Dilim” türküsünü bu sınıflandırmaya örnek olarak veri-
lebilir;

Mendilim dilim dilim
Nerdesin benim gülüm
Yar yanıma gelince
Aklıma gelmez ölüm

Türkü adı

Mendilimde Kişmiş
İle Badem Var

Arap Atı Gibi
Sallar Başını

Alıverin Bağlamamı
Çalayım

Yayladım Koyunu

Geliyor Duman

Yeşilim Yelden Yele

Bahçelerde Altıntop

Zeyno Bana Kar Getir Kahramanmaraş

Rumeli

Van / Erçiş

Trabzon

Ankara / Bala

Ankara / Karaisalı

Kıbrıs

Şanlıurfa

Hüseyin Dilaver

Mehmet Bülbül -
Mustafa Dokumacı

Mustafa Coşar

Yöre Ekibi

Bekir Kara

Yöre Ekibi

Yöre Ekibi

Müslüm Örenel

Muzaffer Sarısözen

Mehmet Özbek

Ankara Devlet Kon.

Mehmet Erkoçak

Fatih Dölek

TRT. MÜZİK DAİ.
BASK. THM MD.
TRT. MÜZİK DAİ.
BASK. THM MD.

Mustafa Geceyatmaz

Yöresi Kaynak Kişi
Derleyen

Notaya alan
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Kültürümüzde Türkü Sempozyumu

Tablo 3: Mendilin Renk Biçim ve Desen Özelliğiyle Yer Aldığı Türküler

4. Mendilin Kafiye ve Ahengi Sağlamak İçin Kullanıldığı Türküler
Fuad Köprülü maninin Türk nazmının en eski şekli olduğunu ve bu mani-

lerin birleşerek diğer türleri meydana getirdiğini söyler ve bu görüşünü şu şekilde 
açıklar: “…bizim nokta-i nazarımıza göre Türk nazmının en eski şekli hala bugün 
bile mani namını verdiğimiz dört mısradan mürekkep kıt’alardır. Muahhar devir-
lerde bu maniler birleşerek türkü ve koşmaları, sagu, mersiye ve destanları vücu-
da getirmiştir.” (Köprülü, 1934:216)

Türkü adı

Yazı Yazdım Sokuya

Allı da Yemenim

Deve Gelir İnişten

İpek Mendil Dane Dane

Pınar Başı Ben Olayın

Kestanenin İrisi

Altunu Bozdurayım

Canımın Adı Ayaz

Bir Çift Bilbil Geldi
Kondu Kamışa

Mendilim Allanıyor

Yeşilim Yelden Yele

Mendilimin Yeşili

Gelir Lüle Lüle

Mendi de Mendi
Mendili Mendi

Kenarına Enmeyeydin

Kırmızı Kurdele

İçel / Silifke /
Gökbelen

Orta Anadolu

Adana / Karaisalı

Diyarbakır

İstanbul

Van / Erciş

Adana

Şanlıurfa

Amasya/Merzifon

Malatya/Darende

Gaziantep

Bursa / Keleş

Sivas / Divriği

Nevşehir / Ürgüp

Kayseri

Kırıkkale

Yöre Ekibi

Yöre Ekibi

Nuri Üstünses

Refik Başaran

Fatma Efe

Haluk Eraydın

Fethullah Erkan

Ahmet Gazi Ayaz

Yöre Ekibi

Nuri Halil Poyraz

Mustafa Dokumacı

Huriye Koç

Kazım Akgül

Mukim Tahir

Ahmet Duman -
Ali Rıza Arslan

Nazmi Özalp

Nida Tüfekçi

Ömer Akpınar

Muzaffer Sarısözen

Muzaffer Sarısözen

Muzaffer Sarısözen

Muzaffer Sarısözen

Burhan Gökalp

Mustafa Geceyatmaz

Adnan Şeker

Mehmet Erkoçak

Muzaffer Sarısözen

Hüsamettin Subaşı

Ankara Devler Kon.

Plaktan Yazıldı

Ankara Devler Kon.

Muzaffer Sarısözen

Yöresi Kaynak Kişi
Derleyen

Notaya alan
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Doğan Kaya türkü ve mani ilişkisini ele alırken fikirlerini şöyle belirtmiştir: 
“Türk Halk Şiirinde anlamın dörtlükte tamamlanması esastır. Bu bakımdan koş-
ma ve türkülerde de anlamın dörtlükte tamamlanmasına azami derecede uyulur. 
Diğer taraftan maniler  müstakil ve anlamlı nazım dörtlükleri olduğundan zaman 
zaman türkü olarak okunur. Bunun içinde halk aynı konuda olan manileri artarda 
sıralayarak türküler meydana getirir”(Kaya, 2004:106).

Doğan Kaya’nın açıklamasında olduğu gibi biz de türkülerin büyük bir 
bölümünde mani özelliğini tespit ettik. Kafiye düzeni ve anlam bakımından ma-
niyle benzerlik gösteren türkülerin dörtlüklerinde ilk iki mısra şiire hazırlık şeklin-
dedir, üçüncü ve dördüncü mısralarda da mesaj verilmektedir. Bu bakımdan türkü 
dörtlüklerinin ilk iki mısrasında yer alan mendil kelimesinin, kendinden önceki ve 
sonraki dizelerle anlam bakımından değil kafiye bakımından bütünlük gösterdiği 
türküleri böyle bir sınıflandırma altında değerlendirmeyi doğru bulduk. 

Türkü’nün adında mendil kelimesinin yer alması türküde bu kelimeyle ilgili 
olarak bir anlam yoğunluğu olacağını düşündürse de bu durum özellikle anonim 
türkülerde türkünün ilk dizesinin ad olması sebebinden kaynaklanır. Bu sınıflan-
dırma için Hatay yöresinden derlenmiş “Al Mendili Mendili” türküsü örnektir;

Mendil bağlarım yandan
Severim seni candan
İki yerde yar olmaz 
Ya benden geç ya ondan

Bu başlık altında tespit ettiğimiz türküler Tablo 4’te yer almıştır.

Tablo 4: Mendilin Kafiye Ahengi Sağlamak İçin Kullanıldığı Türküler

Kültürümüzde Türkü Sempozyumu

Türkü adı

Bir Taş Attım Çaya Düştü

Ay Bulutta Bulutta

Alçaçık Duvar Üstü

Damdam Dama Yürüdü

Al Mendili Mendili

Mendil Aldım Bir Deste Van / Erçiş

Burdur / Yeşilova

Uşak

Sivas

Eskişehir / Sivrihi-
sar / Atlas Köyü

Hatay / Şenköy

Yöre Ekibi

Kemal Sarısözen

Salih Urhan

Mehmet Yüksel

Yöre Ekibi

Hüsamettin Subaşı

Nurten İnnap

Ahmet Yamacı

Mustafa Sarısözen

Mustafa Sarısözen

Mustafa Sarısözen

Atakan Çelik

Yöresi Kaynak Kişi
Derleyen

Notaya alan
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Kültürümüzde Türkü Sempozyumu

Türkü adı

Elifim Noktalandı

Mendilim Dilim Dilim

Gemiler Posta Posta

Evleri Var Üst Başta

Kelo Gurban Söyleme

Bir Mendil Aldım
Seherden

Gidelim Gidelim
Nere Gidelim

Mendi de Mendi
Mendili Mendi

Mendi Yoldum
Bahçadan

Al Mendilim Kaldı
Kaya Başında
Mendilden

Bohçam Olur

Tarama Yar Tarama

Bir Dalda İki Kiraz

Sevdiğim Küçük Yaşta

Ay Bulutta Bulutta

Mendilinde Kar Getir

Çökertme

Terazi Tartayirum

Mendil Serdim Urgana

Türün Dizdim İğneye

Ceniki'den Duutun Darı

Burdur / Dirmil /
Gölhisar

Gümüşhane
Bayburt

Erzurum / Tortum
Sümmani Köyü

Ankara /
Kızılcahamam

Muğla / Bodrum

Ağrı / Eleşkirt

İstanbul

Batı Trakya

Trabzon / Maçka

Rumeli / Selanik

Odu / Mesudiye

Van / Erçiş

Orta Anadolu

Eskişehir

Muğla / Fethiye

Burdur

Muğla / Bodum

Balıkesir /
Dursunbey

Erzurum / Hınıs

Kıbrıs

Van / Erçiş

Yöre Ekibi

Tepeli Mehmet

H. Ateşbahar-H. Meriç-
N. Tebe - A. Dar-

R. Hekimoğlu

Mahmut Keleş

Ekrem Yeşilda

Mustafa Dokumacı

Emin Demirayak

Burhan Çaçan

Yöre Ekibi

Ahmet Yamacı

Plaktan Yazıldı

Emine Ünler

Mustafa Ağızkalı

Rüştü Gür

Ramazan Erbaş

Nevşehir Cafer

Mehmet Bülbül

Alaeddin Seçgel
Hilmi Kayhan

Hüseyin Dilaver
hasan Tunç

Bursada'ki
Selanik Kadılar

Ramazan Güngör

Seyhan Tütün

Muzaffer Sarısözen

TRT MÜZİK DAİR.
BASK. THM MD.

Ateş Köyoğlu

Muzaffer Sarısözen

Hüsamettin Subaşı

Hamdi Özbay

Burhan Çaçan

Muzaffer Yönden

Ahmet Yamacı

Rüstem Avcı

Saadettin Gürhan

Ahmet Yamacı

Muzaffer Sarısözen

Cemile Cevler

Ankara Devlet Kon.

Ümit Tokcan

Mehmet Bülbül

Nida Tüfekçi

Ankara Devlet Kon.

Hamdi Özbay

Yöresi Kaynak Kişi
Derleyen

Notaya alan
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 SONUÇ:

 Bu çalışmada TRT repertuarından tespit edilen, mendil kelimesini içeren 
türküler değerlendirildi ve türküler kelimenin kastettiği anlama göre sınıflan-
dırıldı. Bazı türkü örnekleriyle konu açıklandı.  Mendil kelimesini içeren 144 
türkünün bir bölümünde mendil, yaşam biçimi ile şekillenerek ve bu sebeple 
“ayrılık, kavuşma ve eğlence” durumları kastedilerek sembolleşmiş olsa da tür-
külerin büyük bir bölümünde gerçek anlamını kaybetmeden, başka bir anlam 
çağrıştırmadan dile getirilmiştir. Bu bakımdan mendil, bazen renk, biçim ve 
desen özellikleriyle bazen günlük hayatımızdaki işlevi ile bazen de sadece kafi-
yeyi sağlamak için türkülerde yer almıştır. 
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Türkü adı

Mendilimde Tuz taşı

Çıktım Beyoğlu Başına

Mendilimin Ucu Pembe

Mendilimin Ucuna
Sakız Bağladım Sakız

Erzurum

İzmir / Urla

İstanbul

Rumeli / Üsküp / 
Kumanova

Yöre Ekibi

Sabri Gencer

İlhami Kamber

İbrahim Karataş

TRT MÜZİK DAİ.
BASK. THM MD.

Yıldız Ayhan
Gazi Ayhan

İlhami Kamber

Nihat Kaya

Yöresi Kaynak Kişi
Derleyen

Notaya alan
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Ahmet Hamdi Tanpınar’ın Eserlerinde 
Bireysel ve Toplumsal Belleğin Hatırlatıcısı

ve Taşıyıcısı Olarak Türküler

Yrd. Doç. Dr. Serdar ODACI1

Türküler, Türk kültürünün üzüntüyü, coşkuyu, kederi, hüznü kısacası in-
sanı kuşaktan kuşağa taşıyan kadim bir türü olarak karşımıza çıkmaktadır. Türk 
müziğinin ve edebiyatının birlikte sınırları içine aldığı türküler toplumu oluşturan 
her bireyin dimağında hak ettiği yeri hep almıştır. İnsanı çok yönlü dile getiren ve 
ezgisiyle insana insanı bir başka yolla yeniden anlatan türküler, toplumsal belle-
ğin bir başka ifade ile kolektif şuur altının parçasıdır. Bu yönüyle türküler kültürel 
sürekliliğin belki de en somut göstergesidir. 

Türk edebiyatının modernleşme sürecinde en önemli kalemi olan Ahmet 
Hamdi Tanpınar, bir ferdi olduğu toplumunun türkülerinden dimağında iz bıra-
kanlara hem bilimsel hem de edebi çalışmalarında yer ayırmış ve türküleri kullan-
mıştır. Buraya eserlerinin bazılarından belirgin örnekleri almak yerinde olacaktır.

Ahmet Hamdi Tanpınar, 19. Asır Türk Edebiyatı Tarihi adlı eserinde halk 
şiiri üzerinde durmuştur. Kitabın bu bölümünde yazar, önemli bir kültür unsuru 
olan halk şiirinin bilme, anlamlandırma, yorumlama niteliklerine temas eder. Ayrı-
ca şiirlerin bireye, zamana ve mekana bağlı kodlama derinliği de dikkatinden kaç-
maz. Emrah, Bayburtlu Zihni, Dertli, Seyrani gibi saz şairlerinin şiirlerinin içerik ve 
biçim unsurları ile ilgili görüşlerini sunarken bu şairlerin, döneminin yaşam şart-
larını, devlet ve toplumla ilgili eleştirilerini dile getirdiklerini ifade eder. Ait olduk-
ları toplumun sözcüsü konumundaki şairlerin şiirleri doğrudan ifade edilemeyen 
düşüncelerin dolaylı ifade edildiği ürünlerdir. Tanpınar, ayrıca halk şiirinin, eleşti-
rel ve hicve dayalı anlatımına da işaret eder. Ona göre bu şiirler ayrıca dönemin 

1- Hacettepe Üniversitesi



- 234 -

Kültürümüzde Türkü Sempozyumu

olaylarını konu edindiği için önemli bir tarihsel kaynak olarak da belirmektedir.

Bu şiirlerde hayalin, duygunun ve düşüncenin bazen sembolik ifadelerle 
anlatılması da söz konusu olmaktadır. Semboller bireyin gizli iç aleminin, hayal 
ve beklentilerinin dile getirildiği unsurlar haline gelebilmektedir. Bu anlamda halk 
şiiri, bireysel içeriğin toplumsal bir söylemi olmuştur. Bir başka ifadeyle bu şiirler 
yaşamın sembolik yorumudur. Halk şiirlerinde eski konular yeni unsur ve biçim-
lerle harmanlanmıştır. Bu düşüncelerle Tanpınar, bu şiirlerin farklı bir kodlama 
içerdiğini ifade etmiştir. 

Aşağıya aldığımız Seyrani‘nin şiiri Tanpınar’ın sevdiği sembolik ifadeyle 
doludur. Tanpınar, Seyrani‘nin birey yaşamında toplum yaşamını sembolleştirdiği 
görüşündedir.

Kaçan valdemi rüyada görsem
Kan ağlar gözleri yaşlı görünür
Bize edenlerin defterin dürsem
Ejder olmuş yedi başlı görünür. (Tanpınar 1997:107) 

Tanpınar kitabının bu bölümünde şiirlere sinen birey, toplum, tarih ve 
coğrafyaya bir kez daha işaret eder. Dadaloğlu’nun şiirlerinde doğa ile ilgili unsur-
ların ve kolektif bir anlayışın söz konusu olduğunu dile getirir. Ruhsati’nin var olan 
yapı unsurlarını koruduğunu ve geleneğin birikimini kullandığını ifade ederken bu 
şiirlerdeki kültürel sürekliliğe dikkat çeker. 

Tanpınar, bir başka çalışması Beş Şehir’de gerçekliğin izlerini aramaktadır. 
İstanbul, Ankara, Erzurum, Bursa ve Konya’yı mimari, sosyo-kültürel doku, tarih 
gibi yönlerden değerlendirir. Derin bir birikime sahip olan Tanpınar, haklı olarak 
bir coğrafyadan fazlasını gördüğü Anadolu’nun türkülere işleyen dokusunu bir 
sanatçı titizliğiyle tespit eder: “Anadolu’nun romanını yazmak isteyenler ona mut-
laka bu türkülerden gitmelidir. “  (Tanpınar 1996: 155) 

Yukarıdaki ifadesi türkülerin gerçekliği dile getirmedeki işlevine ve sözlü 
kültür ürünlerinin yazılı kültür ürünleri için önemli bir kaynak niteliğinde oldu-
ğuna vurgu yapmaktadır. Anadolu’da dillenen her bir türkü, arka planındaki bir 
hikayenin yoğunlaşmış halidir. Yoğun bir yük taşıyan türkü, gerçeklikler üzerine 
kurgulanabilecek bir tür için, yani roman için önemli bir malzeme sunmaktadır.  

Ahmet Hamdi Tanpınar, Beş Şehir’de özellikle Konya ve Erzurum’u anlat-
tığı bölümlerde türkü ile ilgili geniş açıklamalara yer vermiştir. Biz bu satırları dol-
duran ifade ve yorumlarda Tanpınar’ın iyi bir dinleyici olduğunu görüyoruz. Söz 
ve ezginin temel hususiyetlerini bilen, değerlendiren ve yorumlayan biri. 
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Bu şehirlerde Tanpınar türküyü halkın sevinçlerinden çok acılarını, hüzün-
lerini dile getirdiği bir tür olarak tespit etmiş gibidir. Bu türkülerde yaşanan olaylar 
ve bu olayların insanlar üzerindeki derin tesirleri iç içedir. Yaratan, yaşayan, etkile-
nen insan bir aradadır. Tanpınar, bu anlamda türküleri duygu ve hissin doğal bir 
dışavurumu olarak nitelendirmektedir. Bu yönüyle türküler tarihin bireysel yoru-
mu yani yaşamın kısa bir özetidir.

Tanpınar, bir diğer noktaya, mekân ve türkü ilişkisine dikkati çeker. Türkü, 
içerisinde yer aldığı kültürü, tarihi hatırlattığı gibi mekânı da hatırlatmaktadır. 
Tanpınar türkülerin topluma özgülüğünden bahsederken aynı zamanda belirli bir 
yere aitliğini de dile getirmiştir. 

“ …Onun içindir ki şimdi bu türküleri radyoda dinlerken veya vakit vakit 
hafızanın sırrına erişilmez dönüşüyle hiç farkında olmadan kendi kendime mırıl-
danırken içimde Konya birdenbire canlanır.  Kendimi o yıllarda o alçak tavanlı bağ 
evlerinde o cami veya medreselerin kapısı önünde veya içinde bulurum, gece ise 
başımın önündeki yıldızlı gökyüzü birdenbire değişir. I. Alaeddin’in altın kakma-
lı, sırma işlemeli, siyah saltanat çadırı olur. Ve ben Selçuk destanının ve Selçuk 
dramının sahnesi olan Mesnevi ve Divan ı Kebir’in doğmasını, ince, kibar, musuki 
ve raksa düşkün hayatının kolaylaştırdığı şehirde geçen günlerime bu şehrin in-
sanlarının saatleriyle, bu saatleri dolduran sevinç ve acılarla beraber kavuşurum 
(Tanpınar 1996:155) 

Bu satırlarda mekana bağlı bir söylemle yaratılan türkünün yüküne işaret 
edilir. Bireylerin memleketlerine ya da yaşamlarının bir kısmını geçirdikleri yerlere 
olan hasretlerini dile getirdiği bir söylem. Türkülerin izleğine sinen mekan aynı 
zamanda içerisinde yaşayan insanları ortak duygular etrafında birleştiren, gizli 
anlamlarını yaratan bir metindir. 

Erzurum ile ilgili bölümdeki “Bu türkülerle şarkıların hepsinin Erzurum’un 
ortak malı olduğu söylenemez” cümlesiyle türkülerin yerel olmakla birlikte kültü-
rün ortak malı haline geldiğini de somutlaştırır.

Tanpınar, türkülerle ilgili farklı benzetmeler kullanır: 
 “Konya hapishanesinin kadınlar kısmında yüzünü görmediğim fakat se-

sini çok iyi tanıdığım bir kadın vardı. Akşam saatlerinde onun türkü söylemesini 
adeta beklerdim. Ve bilhassa isterdim ki “Gesi bağlarında bir top gülüm var” tür-
küsünü söylesin. Bu acayip türkü hiç fark edilmeden yutulan bir avuç zehre ben-
zer.” (Tanpınar 1996: 145)

“Hiç fark edilmeden yutulan bir avuç zehir “ ifadesi insanı yakan veya 
çürüten iyi gizlenmiş hislerin ezgiyle birlikte bilinç ve bilinçaltına yayıldığının dile 
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getirilişidir. Bu anlamda türküler bireyin bilinçaltına nüfuz eden bir telkin aracıdır. 
Bilindiği üzere telkin farkında olmadan bireylere yapılan bir aktarımdır.

Tanpınar, türkülere ferdi, beşeri, toplumsal ve kültürel bir yaratım olarak 
bakmaktadır. Bir başka deyişle türküyü oluşturan sanat kaygısı değil bir ihtiyacın 
tatminidir. Ona göre amaç sanatsal bir yaratım değil ama ortaya konan her bir 
ürün aynı zamanda sanatsal bir yaratımdır, bir hüner ürünüdür. Bu tespiti türküyü 
“billur bir kadeh”e benzeterek somutlaştırır. Billur Piyaleden bahsederken türkü-
nün toplumun her kesimine yayıldığına ve türkülerin icra ortamlarına bilim insanı 
titizliğiyle eğilir.

İstanbul’u anlattığı bölümde mahalleler ile ilgili yaptığı yorumda türküle-
rin şehirde yayılışına, kültürel birimlerin oluşmasında çekirdek değerin türkü oldu-
ğuna ve bireyin hafızasına erken dönemde yerleşmesine değinir:

“Şehirde yeni çıkan türküleri çocukların macunculardan öğrendiği, asmalı, 
tozlu sokaklarında, kıymetler dünyasının her gün bir parçası kaybolan bir insan-
lığın tehlike sezmiş bir sürü insiyakıyle birbirine sokulup yaşadıkları, eski İstanbul 
mahalleleri artık sadece bir hatıradır. ( (Tanpınar 1996:27) 

Bursa’yı anlattığı bölümde Tanpınar kendi hafızasından toplumsal belle-
ğe ulaşır: ..”Bir arı, etrafımda görülmeyen bir izi kovalayarak uçuyor. Birdenbire 
Eşrefoğlu’nu hatırlıyorum. Kendisi için değil, ölümünden iki yüz elli yıl sonra Kul 
Hasan’ın ona verdiği cevap dolayısıyla:

Arı vardır uçup gezer,
Teni tenden seçip gezer,
Canan bizden kaçıp gezer
Arı biziz, bal bizdedir.

Bu manzumenin bir yerinde Kul Hasan:
Bahçe biziz gül bizdedir diyor. Viyana hezimetinden sonra bu dille konu-

şabilmek epeyce bir mesele. Fakat beni asıl saran şey Kul Hasan’ın ölümünden 
250 sene sonra Eşrefoğlu ile kavga etmesidir. Demek ki ölümün saltanatı o kadar 
mutlak değil.” ( Tanpınar 1996:127). Tanpınar’ın kişisel hafızası, beliren simge 
ile türküye dair çağrışımı başlatmaktadır. Böylelikle onun düşüncesinde türkünün 
gelenekten beslendiği dile gelmektedir. Geleneğe bağlı unsurlar birbirine bağ-
lı zincirin halkaları gibi geçmişin değerleri ve unsurları temeline dayanmaktadır. 
Geleneğin getirdiği ölçütler türkülerdeki motifi, sembolü vb. unsurları belirlemek-
tedir. Bu anlamda her bir motif ve sembol geleneğin hatırlatıcısı ve aktarıcısıdır. 
O halde bireysel bellek kurgusunu geleneğin belirlediği unsurları kullanarak yapa-
bilmektedir. 
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Yukarıya Beş Şehir’den aldığımız ifadesinde Anadolu’nun romanını yaz-
mak için türküleri işaret eden Tanpınar, Anadolu’nun romanını doğrudan yazma-
sa bile romanlarında kültürün önemli bir hatırlatıcı unsuru olan türkülere roman-
larının kurguları içinde işlev kazandırır.

Huzur adlı romanında ninniyi kurgusal bir unsur olarak kullanır. Ninniler, 
bireylerin ilk öğrendiği edebi türdür. Bunların yerini daha sonra masal ve diğer 
türler alır. Annenin çocuğa öğrettiği bu türde, anne çeşitli durumlarla ilgili beklen-
tilerini, sevinçlerini, hüzünlerini, imkansızlıklarını veya korkularını çocukla paylaşır. 
Bu paylaşım bireyin kişisel bilinçaltını elbette doldurmaktadır. Birey, annenin ve 
diğer bireylerin kodladığı gerçeklikle karşılaştığında belleğindeki ifadelere zaman 
zaman başvurmaktadır. Tanpınar, Van yöresine ait bir ninniyi (Öztelli 2002: 404) 
anne ile evladını aynı duygusal gerçeklikte birleştiren bir tür olarak romanına ta-
şımıştır:

Akşam oldu yakamadım gazımı,
Kadir Mevlam böyle yazmış yazımı
Doya doya sevemedim kuzumu
Ben ölürsem yavrum seni döverler (Tanpınar 2000:34).

Sokaktaki çocuğun ekonomik durumdan kaynaklanan hüznü, Mümtaz’ın 
annesinin hastalığından kaynaklanan hüznü ile birleşmekte, ninni ise bu ortak 
duygunun ifadesi haline gelmektedir. 

Tanpınar, bu romanında açık mekân ve kapalı mekânın insan psikolojisi 
üzerindeki etkilerine hayat vermektedir. Sokakta bu türküyü söyleyen çocuğun 
sesi bireyin iç dünyasının dışa vurumu olarak görülmektedir. Kapalı mekândaki 
gizli duygu ve sıkıntıların açığa vurulduğu yer sokaktır. Sokaktan geçen çocuğun 
söylediği türkü, bireyin söylemek isteyip de dile getiremediği hüznün ifadesi hali-
ne gelmektedir. Ayrıca çocuk zamanın ve anın belirleyicisi durumuna da gelmiştir. 
Çocuğun her akşam sokağa gelmesi vaktin akşama döndüğünü göstermektedir. 
Türküyle beliren çocuk zamanın bir belirleyicisi durumunda olduğu gibi romanda 
geriye dönüşleri de sağlamaktadır. Çocuk içerisinde bulunulan anın belirleyicisi, 
çocuğun söylediği türkü ise geçmişin hatırlatıcısıdır. Aynı kişide hem geçmiş hem 
şimdi hem de gelecek bir araya gelmektedir. Çocuğun söylediği her türkünün 
kişide uyandırdıkları onu geçmişin farklı süreçlerine götürmektedir. Bu anlamda 
anılar, bir türkünün kodlarında canlanır. İlerleyen zaman bu şekilde geriye dönüş-
lerle kırılır. Bu örnek fiktif bir gerçekliğin içerisinde fiktif olmayan bir gerçekliğin 
temsilcisi türkünün bireysel belleğin hatırlatıcısı ve aktarıcısı olarak kullanılmasını 
somutlaştırmaktadır. 

“Kim olduğunu bilmediği, fakat annesinin de işiteceği korkusu ile ürpere-
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rek yolunu beklediği çocuk geçince, Mümtaz için gün denen şey kapağını kapatı-
yordu. Ondan sonra ta ertesi akşama kadar yekpare bir zaman vardı.” ( Tanpınar 
2000:35)  

Çocuğun söylediği “Şu İzmir’in minaresi sedeften, annem sedeften/ Sen 
doldur ben içeyim kadehten” sözleriyle beliren başka türküyle Mümtaz farklı bir 
dünyanın içine girmektedir. Tanpınar, bu türkünün sözlerini hem zamanı hem de 
mekânı hatırlatıcı bir unsur olarak kullanmaktadır. 

19. Asır Türk Edebiyatı adlı eserinde yer verdiği Seyrani’ye ait şiirde geçen 
yedi başlı ejder motifini Huzur romanında Tanpınar dinlediği, duyduğu bir türkü 
ile ilgili yaptığı yorumunda kullanır: “Orada da kendi çocuk muhayyilesine sığma-
yan bir yığın şey, orada da ölüm, gurbet, kan, yalnızlık ve içinde çöreklenen o yedi 
başlı ejder hüznü vardı.” (Tanpınar 2000:34-35). Burada yedi başlı ejder kuşatılmış 
olmanın, çaresizliğin bir sembolüdür. Tanpınar, toplumsal belleğin türküyle belle-
ğine taşıdığı motifi kendi belleğinden doğan fiktif bir eserde kullanmıştır. 

Assmann toplumsal belleğin iki tarzda işlediğini belirtir: 1) Kökeni göz 
önünde tutan kökensel hatırlama tarzında, 2) kişinin özel deneyimleri yani yakın 
geçmişini göz önünde tutan biyografik hatırlama tarzında.” (Assmann 2001:55) 
Bu iki örnekte Tanpınar ikinci yolu uygulamıştır. Türküler kişinin hayat hikâyesi 
için bir hatırlama unsuru haline gelmiştir. Bu şekilde çizgisel akan zaman bireyin 
zihninde kırılmış, yerini bireysel hafızanın beslediği geriye dönüşlere bırakmıştır. 
Hem geçmişe götüren hem de bugünün gerçekleri ile yüz yüze getiren Türküler, 
geçmiş ve bugünü birbirine bağlayan bir unsur olarak kullanılmıştır.

Değişmekte olan toplumu titizlikle izleyen Tanpınar, Huzur’un başka bir 
bölümünde sokakta oynayan kız çocuklarının söylediği türküyü dinler. 

Aç kapıyı bezirganbaşı, bezirganbaşı
Kapı hakkı ne verirsin?, ne verirsin? 

Sokağa çıkan çocuk için ezgi ve türkü oyun için belirleyici bir unsurdur. 
Mahallede pek çok unsurun değiştiğini, fakat değişmeyen asıl unsurun bu türkü-
ler olduğunu tespit eder. Kültürel süreklilik açısından türkülerin önemine toplum 
ve bireylerin çok farklı alanlardaki ihtiyacını tatmin eden kültürel bir yatırım ola-
rak kuşaktan kuşağa aktarıldığını ortaya koyar. Türküler kültürün farklı alanlarıyla 
ilgili önceden belirlenmiş formüller olarak sosyal yaşam içerisinde önemli bir rol 
üstlenmektedir. 

Yaşadığım Gibi adlı eserinde Tanpınar’ın taşıyıcı ve hatırlatıcı türküyü kes-
kin bir gözlemle değerlendiren şu satırları dikkate değerdir. 
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“Zihnim ta çocukluğumdan beri tanıdığım bu çocuk oyununa, onun ga-
rib, hüzünlü türküsüne dalmıştı. Kaç nesil onunla eğlenerek, bu küçük kızların 
yaptığı gibi, bu türküyü söyleyerek büyümüştü… Ve daha kaç kız nesli, kadınlığın 
henüz tohum halindeki işvesini, çocukluğun fantezisiyle karıştırarak böyle kırıta 
kırıta, birbirini ite çekişe onu söyleyecek, onunla eğlenecek, onunla büyüyecek ve 
bir gün, olgun yaşın terbiyesi içinden, onu tekrar duyduğu zaman kendisini bir an 
çocukluğun cennetinde bulacaktı?“ (Tanpınar 1996:213-214)

Mahur Beste’de de türkü toplumsal belleğin bir hatırlatıcısı olarak kulla-
nılmıştır. Türkünün yasaklanmasının sebebi tarihi bir kişiliği ve dönemi hatırlatıcı 
bir unsur olarak düşünülmesidir. 

“Bazen Molla Bey, hikayenin ortasında anlattıklarıyla alakalı, ona adeta 
zaman içinde yeni bir yaşama hızı vererek alelade bir zabıta vak’ası veya dedikodu 
halinden çıkaran şarkıyı, türküyü okurdu. Bazen de yeni işittiği veya eskiden bildiği 
bir parçanın kim tarafından, niçin yapıldığını Atiye kendisi sorardı. Çocukluğunda 
dinlediği “Kucağında Pamuk kedi” türküsünün hikayesini böyle öğrenmişti. Bü-
yükada’da öldürülen Aziz adında bir tıbbıyeli genç için yakılan bu türkü, Sultan 
Aziz’i hatırlattığından yıllardır İstanbul’da yasak edilmişti. Hatta Necip Paşa aile-
sinin asıl felaketi de bu yüzdendi. Bir gün Hanımefendinin cariyelerinden biri bu 
türküyü söylerken bir “muhbir-i sadık” nasılsa işitmiş, “Necip Paşa hazretleri ya-
lılarında sabah akşam Sultan Aziz için şarkı söylüyorlar, matem tutuyorlar.” Diye 
jurnal etmişti. Gerçi Sultan Aziz ölmüştü, fakat Necip Paşa da, Sultan Murat da 
henüz yaşıyorlardı. Ya adamcağızın aklına günün birinde kalbinde ölüye ayırdığı 
yere diriyi geçirmek gelirse… Üç gün sonra Paşa ilkin müfettişle Rumeli’ye gön-
deriliyor, sonra da, romatizmalarını tedavi etsin diye Bursa’da oturmaya memur 
ediliyordu. Söz buraya gelince tabiatıyla siyasetten açılır, gelinin his terbiyesi siyasi 
bir izahla tamamlanırdı.” (Tanpınar 2005:64-65)

Sonuç olarak Ahmet Hamdi Tanpınar, akademik dikkatini yazdığı edebiyat 
tarihinde ve Beş Şehir isimli eserinde türkülere de yöneltmiştir. Birey ve toplum 
temelinde türküleri değerlendirmiştir. Modern Türk edebiyatının şekillenmesine 
katkısı tartışılmayan Tanpınar, modernitede bireyin yükselişini ve birey gerçekli-
ğini geleneğin beslediği unsurlarda görür. Dünyayı değerlendiren birey kendini 
tanımlarken içinde bulunduğu toplumun zaman içinde ürettiği değerlerden biri 
olan türküyü belleğinin sık sık bilinç düzlemine taşıdığı asıl değer olarak görmüş-
tür. Böyle bireylerin oluşturduğu toplumun doğal olarak kolektif şuur altında da 
türküler önemli bir yer tutmaktadır. Onun bakış açısında türküler bireyi simgele-
yen unsurlardan biridir. 

Öztelli’ye göre “Halk edebiyatı içinde toplumun iç alemini yaşatan, beşik-
ten mezara dek bütün yaşantısını kapsayan en dikkate değer sanat verisi türkü-
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lerdir.” (Öztelli 2002:12). Bu anlamda Tanpınar eserlerinde türküyü çok işlevli ve 
çok yönlü olarak yer almıştır: Eğlence aracı, sosyo-ekonomik durumun göstergesi, 
zaman ve mekanın hatırlatıcısı, duyguların dile getiricisi ve aktarıcısı, olaylar ara-
sında geçişi sağlayıcı, sonuç üzerinden nedene gitmeyi sağlayıcı unsur olarak vb…

Tanpınar ayrıca türkülerin kuşaklar arası aktarımı sağlayan bir araç oldu-
ğunu,  Bu anlamda geçmiş, bugün ve geleceği içine aldığı için tarihi ve süreklilik 
gösterdiğini eserlerinde somutlaştırmıştır. Onun satırlarında türküler sadece bir 
aktarım aracı değil aynı zamanda bir öğretim aracıdır da. Bireyi toplumsal yaşama 
hazırlayan toplumsal yaşamın kurallarını duyarak, hissederek öğreten kültürün 
öğretim araçlarından biridir. Birey yaşayarak tecrübe ederek, kendinden önceki 
kuşağın yaşadıklarını yorumlayarak toplumsal yaşamın kurallarını ve değerlerini 
öğrenmekte ve benliğinde taşımaktadır.

Tanpınar, kolektif şuur altından kendi bellek düzlemine vuran türkülere 
fiktif eserlerinde de küçümsenmeyecek ölçüde yer vermiştir. 
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Günümüz Türk Halk Müziği Dinamikleri
Angara / Karadeniz Kemençesi Havaları

Örnekleminden Türkü Oluşum Sürecine Bakış

Dr. Ayhan SARI1

Günümüzde yaşayan/üretilen Türk halk müziğine günün koşullarından 
objektif bir bakış açısıyla baktığımızda yörelerinden daha geniş bir alanda kabul 
görmüş sadece iki yöre müziğiyle karşılaşıyoruz: 

Angara müzikleri
Karadeniz Kemençe Müzikleri

Halk müziğinin dinamizmini güncel toplum hayatına uyarlayan, yöre hal-
kının özelliklerini de yansıtan söz konusu müziklerin TV, radyo, internet iletişim 
gücünde hemencecik kendilerine yer bulmaları, yaygınlaşmaları açısından hemen 
ilk sıralara oturdukları gözlenmektedir. 

Söz konusu iki dinamiğin gerek müzik, gerekse söz açısından öne çıkan 
özelliği esprili olmalarıdır. 

Her ikisi de kendilerine özgü yerel oyunların temel motif ve hareketleriyle 
desteklenmekte müzik, söz, dans üçgenini kendi içlerinde yaşatmaktadırlar.

Bir halk müziği örneğinin ne zaman türküye dönüştüğü, derlenme zama-
nının geldiği ayırdı, söz konusu günümüz canlı halk müziği yaşanımında bir soru 
işareti olarak düşünlerdeki yerini alır olmuştur. Diğer bir deyimle halk arasında 

1- Sanatçı, Kültür ve Turizm Bakanlığı
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söylenen, dillenen bu müziğin türkü olup olmadığının ölçütlerinin günümüz ko-
şullarında yeniden gözden geçirilmesi gerekmekte midir?

Halk müziğinden arabeske: Ahmet Sezgin ‘Sevmek Günah mı?’

Yaklaşık elli yıl önce(1960’lar) THM sanatçısı Ahmet Sezgin ‘Sevmek gü-
nah mı?’yı söylediğinde “Bu, arabesktir” yorumları yapılmıştı.

‘Nerde akşam orda sabah ederim. Bahtımın peşinden ağlar giderim. Peri-
şan oldum, derbederim. Söyle sevgilim bana, sevmek günah mı?’ 

O zamana değin Türk halk müziği icra eden Sezgin, arayı çok açmadan 
söylediği ‘Deryada bir salım yok’ şarkısıyla arabesk müziğin ‘ilk yorumcusu’ olarak 
şöhreti yakalamış ve halkın takdirini kazanmıştı. 

Bu şarkı, Orhan Gencebay’ın bestesiydi aslında; Ahmet Sezgin ise bağla-
ma çalan yetenekli bir müzisyendi sadece…

Taş Plak Döneminin Sonlarına Yetişen Huri Sapan

Taş plak döneminin sonlarına yetişen Huri Sapan’ın türkü okuduğu bir taş 
plağı var. 

Sonrasında kırk beşlik dönemi başlıyor, türkü gözden düşüyor ve müzik 
firmaları arabesk okumayana plak yapmak istemiyor.

İşte o dönemde kendisini arabesk müziğin ortasında bulan Huri Hanım, 
birçok meslektaşı gibi “Hiç değilse, plağın bir yüzüne türkü okuyayım.” dese de 
aslında arabesk okumaktan rahatsız değildi. Ama yine de Nida Tüfekçi gibi türkü 
ustalarından gizli saklı giriyordu stüdyoya.

Arabesk okurken yakayı ele verdiği günü anlatırken heyecanı şöyle dile 
geliyor, diyor ki:

“Moralim altüst oldu; ama Nida hocam hiç yüzüme vurmadı. Sonradan, 
arabeski de Türk halk müziği kalitesinde, ağzımı bozmadan okuduğumu söyledi.” 

*     *     *

Doğal olan bir ülkenin halk müziğinin, popüler ve sanat müziğinin, o ülke-
nin geleneksel-kültürel dokusundan kaynaklanması veya esinlenmesidir.

Kültürümüzde Türkü Sempozyumu
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Gerek Angara (Orta Anadolu) gerekse Karadeniz kemençe müziğinin 
Türkiye’de hemen herkes tarafından benimsenmesinin altında insanların müzik, 
oyun ve hareketlerdeki samimiyetin paylaşılması yatmaktadır. 

Yerelden ülke geneline tanımladığımız “Türkiye yerel kültürleri” arası sa-
mimiyet duygusu aynı zamanda şu anda topraklarımızda haritasal olarak yaşadı-
ğımız yedi bölgeyi birbirine yakınlaştıran bir unsurdur da… “

“Sözkonusu bölgeler birbirine kültürel olarak  uzak mıdır ki yakınlaşsın?” 

Güneydoğu bölgemizde geliştirilerek oynanan/oynanmakta olan ayrımcı-
lığın kültür boyutu sorusunu bundan 60 yıl önce Avusturya’daki Batı eğitiminden 
henüz  dönmüş -Tanburi Cemil bey’in oğlu- Mesut Cemi’in  fikir babalığında Mu-
zaffer Sarısözen sormuş ve yine kendisi “Yurttan Sesler” programı ile cevaplamıştı. 

Sözkonusu radyo programı ile başlayan yerel müzikleri, dolayısıyla insan-
larımızı Türkiye genelinde kaynaştırma projesi günümüzde devam etmektedir… 

Yerel, Kendi İçinde Özgün Dinamizmini Yaşamalı mıdır? 

Müziğin sanat dalları içinde yer ve zaman gözetmeksizin hemencecik pay-
laşılıverir tek sanat dalı olması, onu halk iletişiminin baş sıralarına oturtmuştur.

Bilinir ki müzik, cemiyetlerde yaşar. Söz konusu cemiyetlerin kimi sabit 
(örn:Yaren) kimi ise  mobil (örn: Gezek) olarak yaşatıla gelmiştir. 

*     *     *

Kendini yalnız ve de zayıf hissettiği oranda önce dar grup  (sonra topluluk/
sonra yerel toplum şeklinde) içine kapanmaya başlayan halk, içindeki sosyal pay-
laşımının gürlüğü oranında kültürel öğelere imza atar. 

Halk müziğinde bilinen deyiş türündeki yeni beste canlılığı görülürse de 
sözünü ettiğimiz halk imzasının -kabul görse de görmese de- açık türküye dönüş-
mesi günümüzde sadece iki bölgede görülür. 

Karadeniz ve Orta Anadolu veya namı değer Angara… 

Bir yanda Karadeniz müziğiyle özdeşleşen ve Karadeniz yöresi çalgı ve yö-
renin canlı, muzip ve duygulu havasını popüler alt yapıyla birleştiren müzisyenler, 
diğer bir yanda da kıraç bozkır orta Anadolu’nun ve Ankara’nın havaları... 
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Bu dinamizmin, popülerliğin ve halkla iç içe geçmişliğin sebebi nedir?

Eskiden kahve kahve dolaşan halk müziği gönül vermişleri, şimdi yer bul-
dukları, kendileştikleri kanalları geziyor, seyrediyorlar.

Popüler müzik içerisinde kendine yer bulan bu havalar, aynı zamanda hal-
kın nabzı, halkın sesi, kulağı ve ifadesidir. Müzikleri, hikayeleri, günlük hayata 
olan atıfları ve taşlamaları ile  bir yandan popüler kültürün bir öğesi, bir yandan 
da sözkonusu kültürün bir parçası olmak zorunda kaldıklarını belirten bir yapı 
içerisindedirler. 

Angara havaları şehirlileştikçe gelişen eski kantoların günümüz versiyonu 
mudurlar? 

Angara havalarını oluşturan parçaların hemen tümü gündemdeki söylem-
lerin, şarkıların ve hatta reklamları kendince konu edinir. Hatta popüler kültürü 
aşağılayıcı tavırlar da sergilerler. Diğer yanda ise halkın gündelik yaşamdaki sıkın-
tılarını dile getirirler.

Bu yapıyı destekleyen Vatan TV, Flash TV gibi kanallar da yayınlarında ya-
şamlarını müziklerine, geleneklerini, ihtiyaçlarını çağa uyarlıyorlar…

Bu bölgede doğmuş yada büyümemiş olan  da Ankara Havalarında ken-
dilerinden bir şeyler bulabilmekte ve söz konusu müzikle ilgilenen müzisyenlerin, 
solistlerin sayısı sürekli artmaktadır. 

Vedat Sakman’ın “Tut Şunun Ucunu Götürelim Abi” adlı şarkısında yer 
alan sözleri kendisinden izin alarak “Döşeyelim Abi” adıyla çıkan albümündeki 
aynı adlı şarkısında kullanan ve kendi deyişiyle “Ankara müziğinin üstüne, espirili 
sözler yazarak halka sunduğunu” söyleyen Ankaralı Turgut, kasetinin bir milyon 
altıyüz bin sattığını belirttiği albümünde bütün parçaları elektro bağlama eşliğin-
de söyler. Bu parçalardan “Yekte”, “Elindedir Bağlama”, “Atım Arap” ve“Misket” 
anonimleşmiş türkülerimizdir. 

“Burası Ankara ise neden Ankara müziği yapmıyoruz?”

Ankara Rüzgarlı Sokak’taki bir gece kulübünün sahibi olan Asıl Altun ken-
di deyişiyle önceleri “sinek avlayan kulübü” daha canlı bir mekan haline getire-
bilmek için “Burası Ankara ise neden Ankara müziği yapmıyoruz?” sorusundan 
yola çıkar. Kulüp, Ankaralı tarzının, diğer bir deyişle “Sincan tarzı oyun havasının” 
icra edilmeye başlanmasıyla ve bu konuda yerel televizyon ve gazetelere verilen 
ilanlarla birlikte iş günleri bile dolup taşmaya başlar. Altun, dinleyici kitlesinin ge-
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nellikle Polatlı, Gölbaşı ve Çubuk’tan geldiğini belirttiği kulüpte, asker uğurlama, 
kına gecesi ve sünnet düğünü eğlencelerinin düzenlendiğini belirterek “köy odası 
modelini” kulübüne taşıdığını ifade eder.

Karadeniz Kemençe Müziği

Angara havaları için söylediklerimizin boyutu özde birbiriyle aynıdır. Coğ-
rafya, yöre, hayat bakışı, toplum yaşayışı ve özellikle vazgeçilmez çalgıları kemen-
çesi, tulumuyla, horonuyla, medyanın, Türkiye’nin gözünde özgün bir yere sahip 
olmuştur. Karadeniz delikanlısının kendi kültür ve müziğine aşık, heyecanlı, Kara-
deniz şivesiyle konuşan, temiz kalpli ve bazen de safça hali izleyicinin gönlünde 
taht kurmuş ve bu taht medya tarafından da işlenmiştir.

Birçok Karadeniz müziği yayınlayan radyo TV yayındadır.

Karadenizin Sesi Radyosu 
Bursa Karadeniz FM 
Slow Karadeniz FM 
Doğu Karadeniz FM 
Mavi Karadeniz FM 
Radyo Karadeniz 
Super Karadeniz FM 
Radyo Mavi Karadeniz 
Karadeniz FM

Talep/arz dengesi kendini halk müziğinde zaten -oldum olası- göstermek-
tedir. 

Örneklediğimiz iki yöre müziğinin günümüzde değişen boyut ve de içeri-
ği, halk müziğinin poplaşarak özüne, yerele dönüşünün habercisi olması açısın-
dan dikkat çekicidir.

Bugün bilemesek de yakın gelecekte sorgulanacağını öngördüğümüz 
“nostaljik pop ile türkü arasındaki ayrım” hakkındaki fikirlerimiz daha netleşecek-
tir.

Şimdi can alıcı sorulara geliyoruz:

Angara havalarından Karadeniz kemençe havalarına, sahibinin bağlaması 
eşliğinde dile gelen deyişlere değin söz konusu müzikler şartlandırılmış olduğu-
muz koşullara göre halk türküsü değilse halk neden bunlarla eğleniyor, duygula-
nıyor, sosyal ortamlarında kullanıyor? 
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Yok bu müzikleri içimizde hissediyorsak “uzmanlarımızca” niye kabul edil-
miyor, kabul görmüyor?

İletişimin anlık yaşanılması gibi çok önemli bir imkânın yaşandığı günü-
müzde eski türkü ile yeni türkünün kavramını algılamada değerlendirilemeyen 
boşluklar bulunmaktadır. Kayıt teknolojisinin icadından bu yana müzik literatü-
rümüze giren nostaljik parçalar ile eskiden günümüze gelmiş türkü arasındaki 
yegane fark birinin kulaktan, diğerinin plaktan gelmesi midir?

Yani: 
Plaktan önce
Plaktan sonra …

Piyasa müziğinde artık eskimiş nostaljikleşmiş öyle parçalar vardır ki dinle-
yince şu soruyu sormadan edemeyiz. 

“Neye göre piyasa, arabesk müziği, neye göre türkü?” 

Türküye bakış açısındaki naiflik derecesini içimizde belirlerken halk ta-
rafına doğru eğimli bir yanlılık mı yaşıyoruz? Bu eğilimin objektiflik derecesi ne 
olmalıdır? Türkünün gerçek anlamını günümüz koşullarında doğru okuyabiliyor 
muyuz?  

Türküdeki halkın dilini anlamada türküye objektif, realist yaklaşmanın ge-
rektiğini düşünüyoruz. Yoksa şimdiye değin yapıldığı gibi “benim vefakâr, çilekeş 
halkım” yaklaşımıyla değil…

Günümüzde aşağı yukarı 30-40 yıldan beri giderek çoğalan sayıda halk 
müziği tarzında besteler yapıldığı bilinmekte ve MESAM’dan akar şeklinde ücret 
bile alınmaktadır. Peki desek ki “Halk Müziği Beste Yarışması düzenleyelim”; kaç 
halk müziği uğraşanımız buna izin verir?

 SONUÇ:

 Bir bakıma 1970’lerde dışlanan arabesk ile karşı karşıyayız. Bir yanda hal-
kın benimsediği bu müzikler, diğer yanda bunları kabul etmeyen entelektüel, 
müziği yazan kesim…

 Diğer yanda ise seçim zamanı oy isteyenlerin halkı cezbetmeye yönelik 
söylemleri ve halkın iktidara getirdiği ülke yöneticileri…

 Popüler müzik ile güncel iktidar aynı gibi. İkisinin de değeri başa düştükçe 
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anlaşılıyor.

 Bu döngüyü; yaşanılan çağın alışılmış toplumunun davranış biçimi olarak 
özetleyip, işin içinden çıkmak, gerçeği yine ıskalamak, yine kendi bildiğini oku-
mak, öğretilen tek yanlı öğretileri uygulamak değil midir?..

 Dünyada % 99 söylemleri yayılıyor.

 Demek ki yine nice ırlar, cırlar, küyler, ağıtlar = türküler yakılacak!..

 Saygılarımla…
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Türkünün Kentlere Taşınma Süreci,
Gelişimi ve Günümüzün

Türkü İcra Ortamları: Türkü Evi/Bar/Hane/Kafe

The Process Of Moving The Turkish Folk Music
To Cities, Development Of Turkish Folk Music And 

Turkish Folk Music Places In Nowadays:
Turkish Folk Music Bar/House/Cafe

Esra AKYOL1

Özet
Daha önceleri birlikte düşünemediğimiz türkü ve bar kavramı şu an en 

çok karşılaştığımız ve günlük yaşantımız içinde yer alan mekânların adı olmuş-
tur. Daha önceleri ise türküler âşık, meydan, meddah kahveleri ve çalgılı kahveler 
başta olmak üzere genellikle kahvehanelerde icra edilmekteydi. Günümüzde tür-
künün kentlerdeki icra ortamları olarak türkü bar, türkü evi, türkü hane ve türkü 
kafe diye adlandırılan bu mekânlar, bir ihtiyaç doğrultusunda ortaya çıkmıştır. 
Bu çalışmada türkülerin kentlere taşınma süreci ve gelişimi, türkülerin bugün bu 
mekânlardaki işlevi, dinleyici, icra edilen müzik ve mekân arasında nasıl bir ilişki 
olduğu ve de bu mekânların ortaya çıkışı, türkülerin ve mekânların bugünkü du-
rumu ele alınarak türkü icra ortamları incelenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Türkü, Türkü bar, Türkü evi, Türkü kafe, Türkü hane

Abstract
The words “Turkish folk music” and “bar” which we have never seen, 

heard or thought together in the past, have been used as the common names 
of traditional coffee houses that we see mostly in daily lives nowadays. In the 
past, folk music used to be performed in Turkish coffee houses, called ‘kahve’s, 
of mostly which are ‘âşık, meydan, meddah cafes and cafes with music’. These 

1- Öğretmen, esraakyol@mynet.com 
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places, which are called the folk music bars, the folk music houses or the folk 
music cafes, have emerged due to the need of folk music in big cities in these 
days.  In this study, the process of moving Turkish folk music to the cities and 
the development of Turkish folk music, the relationship between the uses of this 
music, audiences, and the types of music performed with the link to the places 
are discussed. Moreover, the emergence of this folk music and the state of their 
current places at the moment are studied and investigated. 

Key Words: Turkish folk music, Turkish folk music bar, Turkish folk music 
house, Turkish folk music cafes

Türkünün Kentlere Taşınma Süreci, Gelişimi Ve Günümüzün Türkü İcra 
Ortamları: Türkü Evi/Bar/Hane/Kafe

İşlevsel halk bilimi kuramının çıkış noktası; folklor ürünlerinin icra edildiği, 
nakledildiği, yeniden şekillendiği anlatım ortamı, sosyal çevre ve şartlardır. Burada 
bir ürünün icracısı ve icracının niçin, nasıl bir ortamda ortaya koyduğu ve dinle-
yicinin niçin ve nasıl dinlediği önem teşkil eder. Metin önemlidir ama bağlamsız 
metin ölü metindir olarak değerlendirilir. Bunun için folklor ürünü anlatım orta-
mı, sosyal çevre ve şartlar göz önünde bulundurularak incelemelidir (Oğuz 2004: 
104). Bu doğrultuda geçmişten günümüze bir değerlendirme yapmak, türkü icra 
ortamları olarak türkü evi/bar/hane/kafe kavramlarına nasıl gelindiğini daha iyi 
açıklamamıza olanak sağlayacaktır.

Daha önceleri birlikte düşünemediğimiz türkü ve bar kavramı şu an en 
çok karşılaştığımız ve günlük yaşantımız içinde yer alan mekânların adı olmuş-
tur. Günümüzde türkünün kentlerdeki icra ortamları olarak türkü bar, türkü evi, 
türkü hane ve türkü kafe diye adlandırılan bu mekanlar, bir ihtiyaç doğrultusun-
da ortaya çıkmıştır. Türküler daha önceleri âşık, meydan, meddah kahveleri ve 
çalgılı kahveler başta olmak üzere genellikle kahvehanelerde icra edilmekteydi. 
Türkülerin kentlere taşınma süreci ve gelişimi, türkülerin bugün bu mekânlardaki 
işlevi, dinleyici, icra edilen müzik ve mekân arasında nasıl bir ilişki olduğu ve de 
bu mekânların ortaya çıkışı, türkülerin ve bugünkü mekânların durumu farklılıklar 
göstermektedir.

1970’lerde kırsal kesimden kentlere başlayan büyük göç akımları birçok 
açıdan değişim başlatmıştır. Fikret Kızılok, Hümeyra gibi kolej kökenli ve kent kül-
türüyle tamamen özdeşleşen pop müzik sanatçıları o dönemde kırsal kesimden 
kente göç sonucu ağır basan bu folklorik kültürden etkilenmiş ve Âşık Veysel gibi 
âşıkların türkülerini gitar eşliğinde söylemeye gayreti içine girmişler. Barış Manço, 
Cem Karaca, Avusturya Lisesi kökenli öğrencilerden oluşan Moğollar grubu gibi 
isimler de bu dönemden etkilenip batı enstrümanlarıyla yeni formlar yaratan 
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kişiler olmuşlardır (Varol 2003: 53-56). Hatta Barış Manço, bazı şarkılarının son 
dörtlüğünde mahlas niteliğinde kendi ismini vermiş ve âşıklık geleneğine uymaya 
çalışmış, kendine has üslubuyla birçok eserinin söz ve müziği kendisine ait olarak 
geleneğe katılmıştır. Atasözleri, deyimlerle eskiyi ait değerleri kullanarak türkü-
lerine yeni formlar kazandırmış ve unutulmakta olan değerleri topluma taşıma 
işlevini üstlenmiştir. Ayrıca kendine ait olmayan az sayıda da olsa seslendirdiği 
eserlerde Âşık Veysel, Neşet Ertaş, Pir Sultan Abdal gibi isimleri seçmiştir. 

 
1980 sonrası farklı noktalara yönlendirilmek istenen yeni oluşan kuşak-

lar 12 Eylül darbesinin ardından kendilerine yeni kimlikler aramaya başlamıştır. 
Gençler o zamanlardan günümüze kadar gelen popüler kültürün içine itilmeye ve 
apolitize bir kuşak yaratılmaya başlanmıştır. Yaratılan yeni kültürle yeni kuşaklar 
yavaş yavaş kendi kültürlerinden uzaklaşmaya başlamıştır. İşte bu noktada daha 
önceki dönemlerde de az da olsa ilgi gören pop müzikle gelen batı müziği 80’li 
yılların getirdiği hızlı değişimlerle daha fazla bir sıçrama yaşamıştır. 1990’larda ise 
1960’ların, 1970’lerin ve 1980’lerin etkisinin sonucu; Batılı müzik türü olan pop 
ve rock müzik, türküleriyle kırsal kesimden kente gelen ve de ne kentli ne köylü 
olabilen arada kalmış halkın ifade biçimi olarak arabesk müzik büyük oranda top-
lumu çevrelemiştir. 

Türkü penceresinden baktığımızda Arif Sağ türkülerin usta yorumcula-
rından biridir; ama ilk kaseti arabesk olmuştur. Orhan Gencebay ise, türkülerle 
yola çıkmış sonra arabeske kaymıştır. Bunun sonucunda ise konser meydanlarını 
türkü söyleyenler değil arabesk şarkılar söyleyenler ve bu müzik eşliğinde kendini 
jiletleyenler doldurmuştur. Oysaki türküler her türlü özlemimizi, acımızı, sevinci-
mizi dile getirirken hiç de böyle reaksiyonlar uyandırmamış hatta batı kökenli pop 
müzik de bile bu olmamıştır. Aslında bütün bu örneklerde toplumun değişimi, 
bir kesimin arada kalmışlığı su yüzüne çıkmıştır. Bu dönemlerden itibaren Orhan 
Gencebay, Ferdi Tayfur, Müslüm Gürses gibi isimler arabesk müziğin öncüleri ol-
muştur. Hatta köyden şehre olan aşırı göç ve uyumsuzluk sonucu Ferdi Tayfur 
bu arada kalmış halka şarkılarıyla seslenerek köye geri dönme mesajını vermiş ve 
etki sağlamıştır. Daha sonraları ise bu arabesk furyası almış başını gitmiş ve de 
türkü, pop müzik, rock müzik formlarındaki eserler arabeskleştirilerek söylenmeye 
başlanmıştır. Buna Müslüm Gürses, İbrahim Tatlıses gibi isimleri örnek verebiliriz. 
Arabesk müzik, kırsaldan kente gelen ve arada kalan toplumun duygularını üst-
lenme işlevini görmüştür. 

1990’lı yıllarda Batı tarzı pop kültürü de önemli bir yere sahiptir. Sayıları 
binleri bulan özel radyolarla ve televizyonların da yaygınlaşmasıyla bu popüler 
kültüre daha çok yer verilmiş türküler kısmen de olsa arka plana atılmıştır. Bu 
dönemde pop müziğin ortaya çıkardığı sanatçılardan Haluk Levent, Nazan Öncel, 
Umay Umay gibi isimler rock müziğe yönelmişlerdir. 
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Haluk Levent, günümüzdeki çizgisini o yıllarda belirlemiş ve 1970’li yıllar-
da kendini göstermeye başlayan Anadolu Rock akımının 1990’lı yıllarda temsilcisi 
olmuştur. İlk kasetinden günümüze kadar, bir kaseti hariç, diğer bütün kasetle-
rinde türküye ve bu türkülerde batılı enstrümanlara ve rock müziğin ayrılmaz par-
çası olan akustik gitara yer vermiş, şarkılarını bazen türkü formuna yaklaştırarak 
ve son dörtlükte kendi adını vererek, bu şarkılarda bağlama ve cura gibi aletler 
kullanmıştır. Hatta sadece türkülerden oluşan bir kaset de çıkarmıştır. Böylece 
hem türkülere yer vermiş hem de türkülerle genç kuşaklara toplumsal mesajlar 
vermiştir. 

Kıraç, Kubat, Zara gibi isimler de türküleri kendilerine göre yorumlayıp 
yeniden Haluk Levent gibi televizyonlara, radyolara yani genç dinleyicilere taşımış-
lardır. Daha sonraları Murat Kekilli ve Duman gibi isimler de birkaç Anadolu Rock 
formunda türkü söyleyerek bu furyada yerini almışlarıdır (Varol 2003: 53-56). 

1990’lı yıların ardından 2000’li yıllara bu şekilde gelinmiştir. Anadolu Rock 
akımı, genç kuşaklara benimsedikleri batı müziğinin enstrümanlarıyla türküleri ye-
niden tanıtma ve dinleme işlevini büyük ölçüde üstlenmiş ve genç kitlenin bu 
formda türküleri dinlemesiyle başarıya ulaşmıştır. Artık türküler yeni formlarıyla 
müzik kanallarında pop ve arabesk müziğin yanında ve zaman zaman önünde 
yer almaya başlamışlardır. TRT ise türküleri ilk formlarında yıllardan beri izlediği 
çizgisinde yayınlamaya devam etmiştir. Bu açıdan artık batı kültürüyle yoğrulmuş 
genç kuşaklar üzerine bir işleve sahip olamamıştır. 

2000’li yıllarda bu hızlı değişim devam ederken birçok pop ve arabesk 
müzik şarkıcısı yine kendisini göstermeye devam etmiştir. Birçok televizyon prog-
ramında pop, arabesk müzik yarışmaları yer almış ve bir furya yaratılmıştır. Bu 
programların ardından halk müziğine bir yöneliş olmuş ve yarışma programı dü-
zenlemiştir ve bu programlar popüler medya kültürünü sergileme işlevinden baş-
ka bir amaca hizmet etmemiştir.

Hızlı değişim ve tüketim sürecinin ardından artık 90’larda kentlere iyice 
yerleşen ve yeni formlara bürünen türküler, âşık kahveleri, çalgılı kahveler, semai 
kahveleri vb. mekânlardan yoksun kentlerde sayıları hızla artan türkü evi/hane, 
kafe/barlarda yerlerini almaya başlamıştır. Artık günümüzde türkülerin kahveha-
nelerden, köy meydanlarından türkü evlerine, barlara taşınma süreci başlamıştır. 

Yaptığımız araştırmalar sonucunda türkü evi/bar/hane/kafe kavramlarının 
oluşması ve terimlerin kullanımıyla ilgili istenen bilgi ve belgelere ulaşılamamıştır. 
Yerel yönetimlerin bu konuda bir yönlendirilmesinin olmadığı, işletmecilerin ge-
nelde düşünmeden bu isimleri seçtikleri ve alkollü mekân olmasından dolayı bar 
ismini koydukları tespit ettiğimiz bilgiler arasındadır. Edindiğimiz bilgilere göre 
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bu iş yerlerinin ruhsatları içkili lokanta olarak alınmakta ve sonradan bu isimler 
verilmektedir. Yani batıdan gelen bize ait olmayan “bar” kavramı bize ait olan bir 
terimle, türkülerle birleşmiş ve yeni bir kavram olan “türkü bar” kavramı ortaya 
çıkmıştır.

“Türkü evi” terimini kullanan işletme sahipleri ise, ev kelimesinin insanı-
mıza daha sıcak geldiğini ve türkülere daha çok yakıştığını düşündükleri için ev 
kelimesini tercih ettiklerini söylemektedirler. 

Türkü barların ya da türkü evlerin dışında “türkü kafeler” dikkatimizi çek-
mektedir. Bu mekânların diğerlerinden farklı özelliğinin alkolsüz olması ve müş-
terileri için yaş sınırının bulunmaması gibi özellikleri belirginleşmektedir. Tespit 
ettiğimiz kadarıyla kimi şehir, ilçe ve kırsal bölgelerde açılmış “türkü evleri”nin de 
alkolsüz olduğu görülmektedir.

Türkü evi/bar/kafe/hane açmalarındaki amacın ne olduğu mekân sahipleri-
ne sorulduğunda bazı türkü bar sahipleri önceleri yerlerinin rock müzik ya da pop 
müzik yapan mekânlar olduğunu, daha sonraları arz-talep doğrultusunda türkü 
bara çevirdiklerini, bazıları ise baştan türkü bar olarak açtıklarını belirtmişlerdir. 
Bu da bu tür türkü icra ortamlarının açılışında kültürel bir endişe taşınmadığı, ta-
mamen ekonomik güç ve maddi kazanç temini için bu işin yapıldığı ve bugün bu 
mekânların ticari bir sektör haline geldiği gerçeğini göstermektedir.

Türkü barlar ya da türkü evleri genelde aynı dekoratif özelliklere sahip ol-
maları bakımından belli işlevlere bürünmüş, mekân ile icra edilen müzik arasında 
bir bağ kurulmuştur. Yani kırsal kesime ait folklorik ürünler kent ortamında barda 
yeniden türkülerle şekillendirilmiştir. 

Genel olarak; mekâna ilk girdiğimizde loş bir ışıklandırma ve gaz lamba-
ları dikkati çekmektedir, duvarlardaki kilimler bizim Anadolu’da evlerimizde kul-
landığımız kilimlerin aynısıdır. Barların büyük bir çoğunluğunun duvarları kerpiçe 
benzetilmiştir. Duvarlardaki resimler arasında âşıklarımızdan Aşık Veysel, Mahsuni 
Şerif gibi türkü kaynağı olmuş kişiler gözümüze çarpmaktadır. Bu resimler mekân-
la icra edilen müziği bağdaştırmada mekânsal bir işleve sahip oldukları söylene-
bilir. Ayrıca bu resimlerin yanında zamanında ve günümüzde siyasal kimlikleriyle 
tanınan kişilerin resimleri en sık rastladıklarımız arasındadır. Bu kişilerin resimleri-
nin bu mekânlardaki işlevinin ne olduğu işletme sahiplerine sorduğumuzda, bazı 
işletme sahipleri diğer mekânlarda da bu şekilde gördüklerini söylemişler ve bu 
durumda bu resimler işlevden çok popüler bir kültür olarak karşımıza çıkmıştır. 
Bazı mekânlarda ise, özellikle bu kişilerin resimleri asılıp belirli bir kitleyi çekmeye 
çalıştıkları dile getirilmiştir. 
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Bu mekânlara gelenler çift, grup ya da yalnız olmalarına göre yerleşti-
rilirler. Mönü bakımından zengindirler. Yerli-yabancı içecekler, alkollü-alkolsüz 
içecekler, beyaz ve kırmızı et çeşitleri, salatalar, meyveler, çerezler mönüde yer 
almaktadır. Alkollü içecekler arasından en çok bira ve rakı tüketilmekte bunlardan 
sonra şarap gelmektedir. Yabancı içkilerin diğer kulüp, disko ve barlara göre türkü 
barlarda niçin çok fazla tüketilmediği sorusuna cevap veren mekân sahipleri, tür-
kü barlara, türkü evlerine gelen dinleyici kesiminin öğrenci, memur, işçi olduğunu 
bira ve rakının yabancı içkilere göre ucuz olmasından dolayı bu durumun normal 
olarak içilen içki türlerine de yansıdığını belirtmişlerdir. Fakat biz içki tüketimin-
deki bu yerli tercihinin yalnız mekâna gelenlerin ekonomik durumuyla sınırlan-
dırılamayacağını, türkü gibi yerli bir müzik dinleyicisinin tercihinin de yerli içki 
olmasının doğal olduğunu düşünmekteyiz. Zaten kimi dinleyicilerden de bizim 
düşüncemizi destekler nitelikte cevaplar aldık.

Bu mekânları niçin tercih ettiklerini gelen dinleyicilere sorduğumuzda, 
genel olarak iş yeri sahiplerinin konuyla ilgili verdikleri cevaplara yakın cevaplar 
vermiş, bu mekânda diğer mekânlardan daha az parayla eğlenebilmek ve efkâr 
dağıtmak için içki içerken dinleyebilecekleri en güzel müzik türünün türkü olma-
sından dolayı bu mekânları tercih ettiklerini belirtmişlerdir. 

Mekân sahiplerine göre de, kırsal kesimin kente göçüyle ve üniversiteye 
kırsal kesimden gelen öğrencilerin ihtiyaçları doğrultusunda gittikleri bu mekânlar 
yükselişe geçmiş ve bu mekânları tercih eden kişiler, kentte kırsalın özlemini türkü-
leriyle, mekanın dekoratif yapısıyla karşılama yoluna gitmişlerdir. Artık kırsaldan 
ilk defa kente gelen bir öğrenci kendisine yabancı olan bar kavramı ile tanışmış ve 
bu mekânlar eğlence ve efkar dağıtma işlevini üstlenmiştir. Aynı zamanda türkü-
lerin içkilere meze olmadığını ve alkolün fasıl ile eş değer olduğunu belirtmişlerdir. 

Bu mekânlarda türkünün yanı sıra özgün ve etnik müzik de repertuarların-
da yer almaktadır. Kimi mekânlar seçimlerinde popüler olan türkülere, özgün ve 
etnik müziklere yer vermektedirler. 

Ankara başta olmak üzere, İç Anadolu bölgesinde yer alan barlarda genel-
de Doğu ve Güney Doğu Anadolu, İç Anadolu ve Karadeniz türküleriyle semah ve 
deyişlere daha çok yer verildiği görülmektedir.

İş yeri sahiplerinin, sahne alan kişilerin/türkü icracılarının belirttiğine göre, 
dinleyicilerden arabesk müzik istekleri de gelmekte; ama bu istekler sahne alan 
kişiler/türkü icracıları tarafından kabul edilmemektedir.

İstanbul ve civarındaki mekânlara bakıldığında ise her yöreden türkünün 
repertuarlarda yer aldığı ama İç Anadolu’da olduğu gibi Ege ve Akdeniz türküleri-
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nin sayıca azlığı dikkat çekmektedir.

Ege ve Akdeniz bölgesinde yer alan türkü bar veya evlerinde o yöreye 
has türkülerin repertuvarlarda yer aldığı, Aşık Veysel, Neşet Ertaş, Mahsuni Şerif, 
Hüseyin Turan, Tolga Çandar gibi isimlerin seslendirdiği türkülerin yanı sıra özgün 
müziğin de ilgi gördüğü; fakat farklı etnik dillerde söylenen müziğin dinleyici kit-
lesi tarafından ilgi görmediği gözlemlenmiştir. 

Bu mekânlardaki türkü icrasında Batı enstrümanlarının kullanımının da 
yaygınlaştığı görülmektedir. Türkülerde daha çok bağlama, klasik gitar, akustik 
gitar, klavye, kaval, yan fülüt, batari gibi enstrümanlar kullanılmaktadır. Hatta 
türkülerin çoğu, Anadolu rock formunda söylenmektedir. Birçok barda bazı tür-
külerin sözlerinin değiştirilerek ve kendilerine göre yorumlayarak da söylendiği 
görülmektedir. Bu tip etkenlerden dolayı türkülerin bu mekânlarda geleneksek 
formunda icra edildiğini söylemek oldukça zordur. Türkü icrasına ara verildiğinde 
genelde Ahmet Kaya, Kızılırmak, Onur Akın, Hüseyin Turan, Mustafa Özarslan, 
Hakan Yeşilyurt gibi isimler ve popüler olan türküler kasetten çalınmaktadır. 

Türkü barlara veya evlerine gelen kişiler ile orada söyleyenler arsındaki 
gelir durumunun genelde aynı olduğu fark edilmektedir. Buralarda çalan ve söyle-
yenler genellikle üniversite öğrencilerinden, her türlü orta gelir meslek grubundan 
olan kişilerden ya da sadece bu işi yapanlardan oluşmaktadır. Bu kişiler hem türkü 
söylemeyi sevdiği hem de ek gelir amacıyla bu işi yaptıklarını belirtmişlerdir. 

Ankara’nın özellikle Sakarya Caddesi’ndeki türkü evi/barlarında türkü icra 
ederek şöhret olduğu belirtilen sanatçıların adları şöyledir: Hüseyin Turan, Yavuz 
Bingöl, Oğuz Aksaç, Mustafa Özarslan, Oğuz Boran, Grup Laçin (Hüseyin Turan 
daha sonra ayrılmıştır), Grup Çığ gibi kişi ve gruplar.

Ankara’daki türkü barlar ya da türkü evlerinin Sakarya Caddesinde ve Çan-
kaya’nın diğer cadde ve sokaklarında toplanmış olduğu görülmektedir. 

Ege ve Akdeniz bölgesine baktığımızda türkü barlar ve türkü evleri genel-
de deniz kenarlarında ve şehir merkezinde toplanmıştır. Diskolara olduğu kadar 
bu mekânlara da Türk kültürünü ve müziğini merak eden turistlerin ilgisinin yo-
ğun olduğu söylenebilir. 

Anadolu’da türkü evi/hane/bar/kafelerin daha çok üniversitelerin bulun-
duğu şehirlerde görüldüğü, diğerlerinde ise sadece erkeklerin gidebileceği bar ve 
pavyonların türkü icra ortamları olarak düşünülebileceğini belirtmek gerekir. 

Günümüz gençliği ya da türkü dinleyicileri kentlerde, türkünün yeni icra 
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ortamları olan türkü evi/barlarda 1990’lı yıllardan itibaren tanışmaya başlamıştır. 
Bu yeni türkü icra ortam ve mekânları, diğer pop, rock müzik yapan mekânlara 
alternatif bir çıkış yapmış ve yoğun bir ilgiyle karşılaşmıştır. Günümüzde, sahil ke-
siminden farklı olarak büyük şehirde bu türkü evlerini/barlarını çoğunlukla kırsal 
kesimden gelen üniversite öğrencileri ile memur ve işçi grupları doldurmaktadır. 
Sahil kesimlerde ise bunlar, bar kültürüyle daha önceden tanışmış halkın türkü 
dinlemek için, turistlerinse Türk halk müziğini merak ederek gittiği ve de ilgi gös-
terdiği mekânlar arasına girmiştir.  

Sonuç olarak; türkü icra ortamlarında yaşanan bu değişim nedeniyle tür-
küler de yeni formlara bürünmüş, enstrüman olarak bağlamanın yanında gitar da 
yer almış, türkü icracısı çağdaş ozanlar ortaya çıkmış ve türküleri yeniden genç-
lerin ilgi ve beğenisine sunmuşlardır. Artık günümüzde türküler kahvehanelerde 
değil, türkü evi/hane/bar/kafe adı verilen mekânlarda ve yalnız sazla, bağlamayla 
değil gitar ve benzeri enstrümanlarla da icra edilmektedir.
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Elektronik Ortamda Yayınlanan Türkülerde
Telif Haklarının Vergilendirilmesi

Prof. Dr. F. Rıfat ORTAÇ1

1. Genel Açıklamalar
Telif hakkı; özgün olarak tanımlanan düşünce ürününün hukuki olarak 

sahibinin belirlenmesini ve eser sahibinin maddi ve manevi menfaatlerinin korun-
masını sağlayan hak olarak tanımlanabilir. Telif hakkı bilimsel olarak farklı ifade-
lerle tanımlanmakla beraber hukuki olarak, ülkemizde 5846 Sayılı Fikir ve Sanat 
Eserleri Kanununa göre tanımlanmakta ve korunmaktadır. 

Konunda eser; Sahibinin hususiyetini taşıyan ve ilim ve edebiyat, musiki, 
güzel sanatlar veya sinema eserleri olarak sayılan her nevi fikir ve sanat mahsulleri 
olarak tanımlanmaktadır.

Kanunda eser sahibi ise; eseri meydana getiren kişi (m 1/B) olarak tanım-
lanmıştır. 

Elektronik ortamlarda telif haklarının korunması karmaşık bir yapıya sa-
hiptir. Kapsamın çok geniş olması paydaş sayısını da önemli ölçüde artırmak da 
buda kontrol mekanizmalarının zayıflamasına neden olmaktadır. Çok sayıda web 
sayfasının açılması, internet ortamında müzik dosyalarının paylaşıma açılabilmesi 
vb. uygulamalar eser sahiplerinin maddi ve manevi haklarının korunmasını zorlaş-

1- Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi
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tırmaktadır. Ayrıca müzik eserleri yönünden bireysel kullanım için üretilip pazar-
lanan kopyaların ticari amaçla kullanımı da söz konusudur. Radyolar aracılığıyla 
yayınlanması veya internet radyolarında yayınlanması başlıca sorunlardır. 

Radyo ve TV’ler yayınladıkları müzik eserlerine ilişkin telif haklarını ilgili 
meslek odalarına ödemekle yükümlüdür. Birçok ülkede kurum ve kuruluşlar top-
lam gelirlerinin (hâsılatlarının) belli bir oranını telif olarak meslek odalarına öde-
mektedirler.

Ülkemizde yaklaşık olarak ulusal, bölgesel ve yerel yayın yapan çok sayıda 
radyo bulunmaktadır. Ulusal ve bölgesel radyolarla ilgili fazla bir sorun olmama-
sına karşın yerel nitelikteki radyolarda ciddi boyutta telif kayıpları söz konusudur. 
Bu konuda RTÜK Kanununa dayanılarak işlem yapılması gerekir. 

İnternetten müzik indirmek ve dinlemek diğer telif kapsamındaki eserlerle 
aynı uygulamaya sahiptir.

Ticari kuruluşların ticari amaçlarla müzik yapımlarını kullanmaları halinde 
bölgeler ve işletme türleri dikkate alınarak metrekare büyüklüklerine göre telif 
ödeme yükümlülükleri vardır. Ancak bu tür işletmeler yönünden de etkin bir telif 
uygulaması söz konusu değildir. Özellikle anonim nitelikte olan türkülerin telif 
hakları kapsamına alınmamış olması da önemli bir sorundur.

Telif hakkının ortaya çıkmasına neden olan faaliyetler serbest meslek fa-
aliyetl eridir. Serbest meslek faaliyeti gelir vergisi kanunun 65. maddesinde; “ser-
mayeden ziyade şahsi mesaiye, ilmi veya mesleki bilgiye veya ihtisasa dayanan ve 
ticari mahiyette olmayan işlerin işverene tabi olmaksızın şahsi sorumluluk altında 
kendi nam ve hesabına yapılmasıdır.” Şeklinde tanımlanmaktadır. 

 
2. Telif Haklarının Vergilendirilmesi
Telif haklarının vergilendirilmesine ilişkin düzenlemeler Gelir Vergisi Kanu-

nunda ve Katma Değer Vergisi Kanununda yer almaktadır. Öncelikle telif eserlerin 
yaratılması dolayısıyla elde edilen gelirle ilgili olarak telif haklarının vergilendiril-
mesini, daha sonrada eserlerin el değiştirmesi sırasında uygulanan KDV’yi açıkla-
maya çalışacağız.

  
2.1. Telif haklarından elde edilen gelirin vergilendirilmesi
Telif hakları dolayısıyla elde edilen gelirler, gelir vergisi kanununa tabi 

olup serbest mesleklerin vergilendirilmesine ilişkin usul ve esaslara göre vergilen-
dirilmektedir.

Ancak kanun koyucu telif hakları dolayısıyla elde edilen gelirleri, eserleri 
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yaratan kişileri gelir yönünden korumak, sanatsal faaliyetlerin gelişimini destekle-
mek amacıyla istisna kapsamına almıştır.

Gelir Vergisi Kanununun 18. Maddesinde telif kazançları istisnası düzen-
lenmiştir.  Kanunda yer alan düzenlemede aşağıdaki ifadelere yer verilmiştir.

"Müellif,  mütercim, heykel tıraş, hattat, ressam bestekâr ve mucitlerin ve 
bunların kanuni mirasçılarının şiir, hikâye, roman, makale, bilimsel araştırma ve 
incelemeleri, röportaj, karikatür, fotoğraf, film, video, band, radyo ve televizyon 
senaryo ve oyunu gibi eserlerini gazete,  dergi,  radyo,  televizyon ve videoda ya-
yınlamak veya kitap, resim, heykel ve nota halindeki, eserleri ile ihtira beratlarını 
satmak veya bunlar üzerindeki mevcut haklarını devir ve temlik etmek veya kirala-
mak suretiyle elde ettikleri hâsılat gelir vergisinden müstesnadır. Eserlerin, neşir,  
temsil,  icra ve teşhir gibi suretlerle değerlendirilmesi karşılığında alınan bedel ve 
ücretler istisnaya dâhildir. 

Yukarıda yazılı kazançların arızi olarak elde edilmesi istisna hükmünün uy-
gulanmasına engel teşkil etmez. 

Serbest Meslek kazançları istisnasının, bu kanunun 94'üncü maddesi uya-
rınca tevkif suretiyle ödenecek vergiye şümulü yoktur." İstisnanın uygulamasını 
göstermek üzere  135 ve 149 seri no’lu genel tebliğler yayımlanmıştır. Yasada yer 
alan düzenlemeleri tebliğlerde yer alan açıklamalarda dikkate alarak değerlendir-
diğimizde uygulamayı aşağıdaki gibi açıklamak mümkündür.

 
A. İstisna kapsamında olan telif hakları ( 149 nolu Genel Tebliğ) 
a) Elde edilen gelirin serbest meslek kazancı olması gerekir. 

b) Söz konusu serbest meslek kazancı; müellif, mütercim, heykeltıraş, hat-
tat, ressam,      bestekâr ve mucitler veya bunların kanuni mirasçıları tarafından 
elde edilmiş olacaktır. 

c) Kazanç bu kişilerin; 

Şiir, hikâye, roman, makale, bilimsel araştırma ve inceleme, röportaj, ka-
rikatür, fotoğraf, film, video band, radyo ve televizyon senaryo ve oyunu gibi 
eserleri ile hattatların hat sanatı çerçevesinde değerlendirilen yazılarının gazete, 
dergi, radyo, televizyon ve videoda yayınlanması, 

Kitap, resim, heykel ve nota halindeki eserler ile ihtira beratlarının satılma-
sı veya bunlar üzerindeki mevcut hakların devir ve temlik edilmesi veya kiralanma-
sı karşılığında elde edilmiş olacaktır. 
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d) Yukarıda sözü edilen eserlerin 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Hak-
kında Kanun hükümlerine göre eser niteliğinde olması ve ihtira beratlarının da 
tescil edilmiş bulunması gerekmektedir. 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Hakkın-
da Kanunun 1 nci maddesine göre, eser; "Sahibinin hususiyetini taşıyan ve kanun 
uyarınca ilim, edebiyat, musiki, güzel sanatlar ve sinema eserleri sayılan her nev'i 
fikir ve sanat mahsulleri" olarak tanımlanmıştır. Bu kanun kapsamına giren eserler, 
ilim ve edebiyat eserleri ile musiki eserleri, güzel sanat ve sinema eserleri olmak 
üzere dört grup halinde sayılmıştır.

B. istisna kapsamında olmayan telif hakları 
a. Sözlü veya yazılı bir hizmet sözleşmesi ile herhangi bir işverene bağlı 

olan kişilere, 18 inci maddede belirtilen faaliyetleri dolayısıyla işverenler tarafın-
dan yapılan ödemeler, serbest meslek kazancı olmayıp, ücret geliri sayılacağın-
dan, bu gelire istisna uygulanmayacaktır. 

b. Diğer taraftan, ihtira beratlarına konu olan buluşların ticari veya sınai 
bir işletmeye dahil iken satılması, devir ve temliki veya kiralanması yada ihtira 
beratına konu olan buluşun üretilerek satılması hallerinde elde edilen kazanç, 
serbest meslek kazancı kapsamına girmeyeceğinden, bu kazançlara söz konusu 
istisna uygulanmayacaktır. 

c. Ayrıca, istisna kapsamına yeni alınan video bant halindeki eserlerin sa-
hipleri veya kanuni mirasçıları dışında kalan kimseler tarafından (video kulüpleri 
gibi) satılması veya kiralanmasından elde edilen gelirlere bu istisna uygulanma-
yacaktır

2.2.Kaynakta vergi kesinti uygulaması (GVK m 94)
Eserlerin neşir, temsil, icra ve teşhir gibi suretlerle değerlendirilmesi veya 

bu kazançların arızi olarak elde edilmesi halinde de istisna uygulanacaktır. Ancak, 
bu istisna hükmü elde edilen hâsılat üzerinden 94 üncü madde uyarınca tevkif 
yoluyla alınacak vergiyi kapsamayacaktır. 

Gelir Vergisi Kanununun değişik 94 üncü maddesinin (A) fıkrasının 3/a 
bendi hükmüne göre, vergi tevkifatı yapmakla yükümlü olanlar tarafından 18 inci 
madde kapsamına giren serbest meslek kazançları dolayısıyla hak sahiplerine ya-
pılacak ödemelerden miktar sınırlaması olmaksızın tevkifatı yapılır. Oran 2011 yılı 
için %10 dur.

  
3. Telif Haklarının Kdv Karşısındaki Durumu 
Telif kazançları istisnası kapsamında olan işlerin elden çıkartılması KDV 

konusuna girmektedir. Ancak telif haklarının istisna kapsamında olması nedeniyle 
vergilendirmede sorumluluk müessesesinin devreye girmesine neden olmaktadır. 
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Sorumluluk müessesesi; Katma Değer Vergisi Kanunu'nun 19 seri No' lu 
Genel Tebliği ile düzenlenmiştir. 

a. GVK' nun 18’inci maddesi kapsamına giren ve kendilerine yapılan öde-
melerin tamamı üzerinden GUK' nun 94'üncü maddesine göre vergi tevkifatı ya-
pılmış işlemlerden olması, 

b. Vergi dairesine durumu bildiren bir müracaatın olması, 
c. İşlem yapılan ve Vergi sorumlusu olan kişilere durumun bildirilmesi, 

gerekmektedir. 

Koşulların bir bütün halinde sağlanması durumunda Katma Değer Vergisi 
yönünden mükellefiyet oluşmamaktadır.  Telif kazancı elde edenlere teslimlerinin 
tamamı üzerinden gelir vergisi tevkifatı yapılmayanlar,  sorumluluk müessesesi 
uygulaması kapsamına dâhil olamazlar,  Katma Değer Vergisi yönünden mükel-
lefiyet tesis ettirilir. 

  
 SONUÇ:
 
 Telif haklarının yeterince korunamadığı ülkemizde, elektronik ortamda 
veri aktarımının çok hızlı bir duruma gelmesiyle de telif haklarının kontrolü 
daha da zor bir hale gelmiştir. Elektronik sistemler yarattıkları bu sorunların 
çözümlerini de gene kendi bünyelerinde çözmektedirler. Çözümü mümkün kı-
lan teknolojik yapılarında kurulması bir zorunluluktur.
 
 Anonim nitelikteki türküler nedeniyle telif hakkı alınması bir yasal deği-
şiklikle düzenlenmeli bu fonlar derleme veya alanla ilgili çalışmalar yapan birey 
veya kuruluşlara kaynak sağlama da kullanılmalıdır.
 
 Sempozyumun kapanış bildirgesine konulmasını istediğim önerim ise 
“Altın Portakal” ödülüne benzer bir düzenlemenin “Altın Saz” olarak düzen-
lenmesidir.
 
 Diğer bir önerimde sempozyumun isminin gelecek yıldan itibaren “Türki-
ye Türkü Sempozyumu” veya “Türk Dünyası Türkü Sempozyumu” olarak ko-
nulmasıdır.

 Saygılarımla.
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Yozlaşmış Popüler Müzik Kültürüne Karşı
Türkülerimizin Dinleyiciyi Yakalama Gücü ve 

Türk Halkının Türkülere Bakış Açısı

Abidin BİNGÜL1

İşitme yetimizin ruhumuzun bilinmezliklerine uzanan gizli bir penceresi, 
duymayı kanıksadığımız seslerin sihirli bir dizilişi, anlatmayı isteyip de doğru ke-
limeleri bulamadığımızda her şeyi anlatan sözsüz bir cümle, ya da söylenmiş en 
güzel sözün, mesela bir şiirin anlamını pekiştiren derinlerden gelen bir ses... Başlı 
başına bir sır kendi başına bir simya. Yeni doğan bir bebeğin dünyaya merhaba 
diyen çığlıkları ve ona şefkatle bakan bir annenin huzurlu ninnisi, kalbin yaşamla 
ölüm arasında çılgınca çalan ritmi, gökyüzünün kimi zaman ürküten şarkısına eş-
lik eden yağmurun, rüzgârın, denizin sesi...

Tarihin bilinen ilk günlerinden beri var olan ve hatta bilinmeyen günlerin-
de de olduğunu ve olacağını bildiğimiz, yaşama farklı bir bakış geliştiren, nefes 
almayı kolaylaştıran, emek vererek büyüyen büyüdüğünü gördüğümüz ve hatta 
duyduğumuz tek sanat diye bahsedilir Müzik’ten.

Hele ki hayatın her alanında her an içimizde olan bu sanata bir de Halk 
Müziği penceresinden bakarsak ne denli kutsal ve dikkate değer bir sanat olduğu-
nu bir kez daha görürüz. Çünkü türkülerimiz, halkımızın ifade gücünün en güçlü 
ve en zengin ürünleridir.

1- Öğretmen, Batman İl Milli Eğitim Müdürlüğü
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Günümüzde, müzik dinleyicisini olumsuz söz ve mesajlara maruz bırakan 
yozlaşmış müzik türlerinin arasında türkülerimiz, dinleyen birçok kişide ve dinle-
tilen her ortamda farklı bir hissiyat yaratmakta ve türküleri sevmediğini söyleyen 
kişileri bile bir söz veya cümleyle yakalayabilmektedir. Peki, bunu sağlayan nedir? 

Şüphesiz ki bunu sağlayan kimi zaman bir yiğidin sevdalısına çığırdığı tür-
kü, bir annenin evladına yaktığı ağıt ya da bir askerin sılaya yazdığı mektuptur. 
Yani türkülerimizin özündeki insan temelinin yine insanların kalbine gönderdiği 
mesajın ta kendisidir. İşte bu durum Türk halkının kendisine miras kalan bu eser-
leri kendi özünde nasıl yaşattığını ve dinletildiğinde insanların içinde tıpkı bir fidan 
gibi yeşereceğini ve büyüyeceğini gösteriyor.

Bu konuya devam etmeden dilerseniz öncelikle ülkemizdeki popüler mü-
zik kültüründen kısaca bahsedelim.

80’li yıllardan itibaren gelir dağılımındaki dengesizlikler, yaşam koşulları-
nın güçleşmesi, günlük hayatın stresi ve benzeri nedenlerle bu tarihlere denk ge-
len arabesk müzik dediğimiz müzik türünün yaygınlaşması ve bu süreçten sonra ki 
çeşitli akımlar müzik dinleyicisi profilimizi büyük değişikliğe uğratmıştır.

Özellikle 90’lı yılların başında özel kanal ve radyoların açılmasıyla başlaya-
rak günümüze kadar artarak devam eden ve daha geniş kitlelere ulaşmasıyla et-
kisini arttıran popüler müzik türleri Türk halkının dinlediği müzik türlerinin değiş-
mesinde etkin rol oynamıştır, öyle ki artık şarkıların, insanların ilgisini çekip ticari 
gelir elde edebilmek için üretildiği, şarkılardaki sözlerin tekrarlanarak dinleyicinin 
hafızasına oynandığı, sanatıyla değil günlük yaşamdaki olayları ve alışkanlıklarıyla 
gündemde durmak ve bu yolla daha fazla tanınmak için türlü türlü yolların de-
nendiği yıllar gelmiştir.

Halk müziğimiz ve türkülerimiz de bu durumdan oldukça etkilenmiş ve 
“meraklısı” diye tabir edebileceğimiz kişilerin dışında ne yazık ki pek dinlenmez ve 
icra edilmez olmuştur. Hatta Türk Sanat Müziği “eskilerin” Türk Halk Müziği ise 
“köylülerin” dinlediği müzik türü olup çıkmıştır.

İnsanları, dinleyecekleri müzikleri konusunda tabiî ki zorlayamazsınız buna 
kimsenin hakkı da yoktur, fakat popülerizm’ in adeta kölesi olarak, önüne sunula-
nı bilinçsizce dinleyip tüketen ve sorgulama ihtiyacı hissetmeyen bir toplum haline 
gelinmesi, hele ki dünya üzerinde bu denli sanatçı ruhunu ortaya koyarak eserler 
üretmiş ve bu topraklarda biriktirmiş olan başka bir millet yokken ve ülkemiz bu 
anlamda dünyadaki en zengin kültür mirasına sahip ülkelerden biriyken durumun 
böyle olması gerçekten çok acıdır.
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Hayatında müzik eğitimi almamış hatta müzikle yakından ilgilenmemiş 
Anadolu insanının duygularını, günlük hayattaki olayları, tarihsel olayları ve bir-
çok konuyu türkülere işleme biçimi, anlatma biçimi Halk Müziğimizin nasıl bir 
usta elinden çıktığını açıkça göstermektedir.

Halk müziğimizin önemli isimlerinden rahmetle andığımız Özay Gön-
lüm’ün “Bakalım halk denen büyük usta ne demiş bu hususta” diyerek türküsüne 
başlaması da bu nedenledir.

İşte hayatta insana dair her duyguyu içinde barındıran türkülerimizin ken-
di insanını, yakıldığı tarihten yıllar sonra dahi yakaladığı, belki yüzyıllar sonra ya-
kalayacağı gerçeği de aslında anlattığı kişinin, olayların, duyguların bizimkilerden 
farklı olmamasıdır yani “biz” olmasıdır.

Bu noktada en önemli husus kişinin halk müziğine ulaşıp ulaşamadığı, 
halk müziğiyle doğru bir şekilde tanışıp tanışmadığıdır. Türk halkının belleğindeki 
“türkü” kavramının doğru ifade edilip doğru örneklerle belirtilmesi, her şarkı söy-
leyene “sanatçı” ya da halk müziğimizle en ufak bir alakası dahi olmayan şarkıları 
seslendirenlere de “Türk Halk Müziği Sanatçısı” veya “Türkücü” denmemesi ge-
rektiğinin belirtilip düzeltilmesi büyük önem taşımaktadır.

Çünkü özellikle 90’lı yıllarda doğan genç kesimin halk müziğimizden biha-
ber olması ve halk müziğimizin önemli örneklerini dinlememesi nedeniyle bilme-
mesi, bilmediği ve dinlemediği müzikle de ilgilenmemesi doğal bir sonuçtur. Bunu 
sağlamanın bir kaç yolu elbette ki vardır fakat en etkili yolu medyadır!

Günümüz kitle yayın ve iletişim araçlarının çok yaygın bir biçimde kullanıl-
ması ve her eve girmesi olumlu ya da olumsuz birçok etkiyi mümkün kılmaktadır.

Öyle ki, yıllarca sadece halk müziğiyle yakından ilgilenen kişilerin bildiği ve 
söylediği türküler, televizyonlarda yer alınca, büyük orkestralarla çalınıp söylenin-
ce, türkü yarışmalarında adaylar tarafından söylenince ya da dizilerde kullanılma-
ya başlanınca birden bire seviliyor ve halk tarafından kucaklanıyor. Yani aslında 
halk kendini dinleyince seviyor…

Dizilerde kullanılan elif dedim be dedim, altun hızma mülayim türküleri 
yine geçtiğimiz günlerde kullanılan hayde türküsü ve daha başka birçok türkü 
ya da sosyal paylaşım sitelerinde amatör kayıtların birinde okunan bir türkü bile 
binlerce kez paylaşılıp seviliyor. Birçok kişinin okuduğu ve bildiği türkü “Bahça-
da yeşil çınar” video paylaşım sitelerinde “Ben seni gizli sevdim bilmedim alem 
duyar”adıyla paylaşılıyor ve o cümleyle dinleyiciyi yakalıyor. Bu şekilde tesadüfen 
dinlenmiş ve çok sevilmiş yüzlerce türkü örneği muhakkak ki vardır.
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Halk müziğimizin insan duygularını daha etkili bir şekilde yakalamasındaki 
bir başka unsur da yöresellik unsurudur. Kişi, kendi yöresinin herhangi bir yerel 
söylemini, şivesini, yöresine özgü sözleri duyduğu zaman, türkülerin, onun duy-
gularının tercümanı olduğunu bir kez daha hissediyor ve daha fazla sahipleniyor. 
Sözlerin yanı sıra kendi yöresinin bir çalgısını kemençesini, sipsisini, zurnasını, gır-
natasını duyar duymaz duygulanmakta ve zevkle dinlemektedir.

Türkülerimizde geçen günlük olaylar ya da bir dönemi etkileyen önemli 
olaylar, dinleyicileri derinden etkileyebilmekte ve bizlere o dönemin her yönüyle 
ilgili önemli ipuçları verebilmektedir. Bu açıdan türkülerimiz aynı zamanda birer 
sosyolojik veri kaynağıdır.

Bu nedenle Halk Müziğimizin bir sonraki nesle sağlıklı bir şekilde aktarıl-
ması ve yaşatılması için her alanda ve büyük kitlelere hitap eden yayın organların-
da bol bol icra edilmesi, dinletilmesi gerekmektedir.

Televizyon kanallarının yayın dönemindeki boşlukları kapatmak için değil 
türküleri sevdirmek için düzenleyeceği yada milyonlarca lira para dökülen fark-
lı tarzlarda popüler müzik yarışmalarının formatını halk müziğimize uyarlayarak 
önemseyen ve sahiplenen bir anlayışla yaklaşılması ayrıca Halk Müziğimize yıllarca 
emek vermiş ama ne yazık ki halk tarafından adı dahi bilinmeyen duayen isimlerin 
televizyon ve radyo kanallarında program yapmalarını sağlayarak görüşlerinden 
ve sanatlarından istifadeyi halka sunan bir bakış açısıyla türkülerimiz halkımız ta-
rafından çok sahiplenilecek ve sevilecektir. Çünkü Türk halkı türküleri sevmeye ve 
kucaklamaya her daim hazırdır.

Bunları söylerken tabiî ki insanların sadece halk müziği dinlemesi gerek-
tiğinden bahsetmiyoruz, her tür müziğin çok kaliteli isimleri ve örnekleri de var, 
onların da dinlenmesi gerekir şüphesiz çünkü her insanın etkilendiği ve kendini 
bulduğu bir tür muhakkak ki vardır fakat bir ulusun önce kendine miras kalan bu 
kültürel hazineyi, kültür mirasını tanıması, değerini bilmesi ve önemsemesi hayati 
önem taşımaktadır.

Tıpkı İngiliz yazar Shakespeare’in dediği gibi “Bir ulusun türkülerini yapan-
lar, yasalarını yapanlardan daha güçlüdür”.
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Popüler Kültür ve Türkülerimiz

İsmail BİNGÖL1

Giriş
Dilimize yabancı bir lisandan (Fransızca) girmiş olan kültür kavramı, uy-

garlık, medeniyet ve hars anlamlarında kullanılmaktadır. Geniş bir sahaya hitap 
eden bu kavram, üç alt başlık halinde de incelebilir: Halk (folk) kültürü, popüler 
kültür ve elit (high) kültür.2

Bunlardan, konumuzla ilgili olan popüler kültür, özellikle II. Dünya sava-
şından sonra insanlar arasında çok konuşulmaya başlanmış bir kavramdır. Bu-
günde özellikle sosyologlar arasında tartışılmaktadır. Popüler kültürün II. Dünya 
savaşından sonra yaygınlaşması, kültür ürünlerinin endüstriyel bir madde haline 
gelmesiyle de yakından ilgilidir.

1980'li yıllar, hayatta önemli değişikliklerin ve değişimlerin yaşandığı bir 
dönem oldu. Bu yıllarda, kitle iletişim araçlarındaki önemli gelişmeler, medyayı 
hayatı şekillendiren bir kuvvet haline getirdi. Reklam, belirleyiciliğini artırdı. Ger-
çekler yerini İmajlara bıraktı. Bu gelişmeler bütün dünyayı olduğu gibi, Türkiye'yi 
de etkiledi. Her türlü alanda imajların gizli savaşı başladı. Gündelik hayatlar, eko-
nomik getirişinden dolayı önemsenmeye başlandı. Hayatlar standart kodlarla ifa-

1- TRT Erzurum Radyosu Program Yapımcısı
2- Popüler Kültür ve Ülkemizdeki Empoze Kültür, Ali Murat Yel, Dr. İstanbul Bilgi üniversitesi Sosyoloji Bolümü, Köprü 
Dergisi Popüler kültür özel sayısı, Yaz–99. Sayı 67
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de edilir hale geldi. Dünyadaki bu bildik gelişmelerin Türkiye'deki yansımaları, top-
lumsal yapıdaki dm unsurunu gündelik hayat tartışmalarının merkezine taşıdı.3

Genel olarak, yüz binlerce hatta milyonlarca insanın seyrettiği, okuduğu 
veya katıldığı eğlenceye işaret eden popüler kültür kendisini en çok televizyon, 
sinema ve gazetelerde gösterir. Popüler kültürün medya dışındaki araçlarından 
bazıları ise giyim tarzları, hobiler, tatiller, eğlence yerleri ve amatör veya profes-
yonel spor dallarıdır.

Popüler kültürün ortaya koyucuları; halka kendi zevk ve değerlerini be-
nimsetmeye çalışmakta, hatta kendilerince onları eğittiklerini bile iddia etmekte-
dirler. Zira popüler kültür üreticilerinin çoğu hitap ettikleri kesimden daha iyi bir 
eğitim almışlardır. Muhtemelen bizzat kendilerinin tüketmeyecekleri kültürel öğe-
leri başkalarına sunmakta, hatta kendi aralarında nasıl hiç televizyon seyretme-
dikleri veya arabesk müzik dinlemediklerinden bahsedebilmektedirler. Dolayısıyla 
burada bir aşağı kültür programlanmasından bahsedilebilir. Yani, yüksek kültür 
sahipleri diyebileceğimiz kişiler; halka kendi kültürlerini aşılamak yerine daha dü-
şük bir kültür empoze etmektedirler. Bir başka deyişle, bu programlama halka "iyi" 
olanı vermektense kendi istediklerini vermekte, böylece medyanın yaptığı şeyleri 
haklı göstermeye çalışmaktadır. Tabii böyle bir uygulama da tenkit edilebilir. Fa-
kat halkın kendi kültür seviyesine uygun ögeleri tercih etmesi de ayrıca tartışıla-
bilir. Mesela, siz halka Türk klasiklerini okumayı önerebilirsiniz ama onlar bunun 
yerine aynı kitapların televizyona uyarlanmış hallerini seyretmeyi tercih edebilirler 
veyahutta bugünlerde çeşitli kanallarda tüketime arzedilmiş olan sözüm ona yerli 
dizileri, hatta magazin programlarını seyretmeyi tercih edebilirler.4

 
Popüler Kültürün Taşıyıcısı Tüketim
Genel olarak sosyal bilimlerde tüketim şimdiye kadar klasik ekonomi ya 

da Marksist ekonomi yaklaşımlarıyla ele alınmıştır. Fakat bu yaklaşımlar ihtiyaç-
ların ortaya çıkışı ile arz ve talebin tatmin edilmesi sürecinde yaşanan sosyal ve 
kültürel tesirleri göz ardı ettiklerinden sık sık eleştirilmişlerdir. Antropologlar ise 
bazı ihtiyaçların maddi temelleri olduğunu kabul etmekle birlikte objeler için asıl 
önemli olan hususun bir takım ilişkileri kolaylaştırdığı ve sosyal kimliğin oluşma-
sında önemli bir faktöre sahip olduğu görüşündedirler.

Hemen hemen bütün objelerin bazı sosyal anlamlan olduğu doğrudur, an-
cak kapitalizmin yükselmesi ve seri üretime geçişten itibaren Batı toplumunda bu 
manalara daha fazla önem verilmiş, hatta batı toplumu kelimenin tam anlamıyla 
bir "tüketici toplum" haline gelmiştir. Kültürel hegemonya (cultural hegemony) 
kavramıyla açıklanabilecek kapitalist sınıfın, işçi sınıfının kültürüne müdahale et-

3- Köprü Dergisi Popüler kültür özel sayısı. Yaz 99. Sayı–67, Editör
4- Ali Murat Yel, Dr. a.g.d. kültür özel sayısı, Yaz–99. Sayı 67
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mek suretiyle onların nasıl yaşayacaklarına, ne hissedeceklerine, hatta ne yiyip ne 
giyeceklerine bile karar verme yetkisini kendilerinde görmesidir. Bu hâkimiyetini 
de işçi sınıfı arasında 'eşya fetişizmini (eşyayı putlaştırma) yaygınlaştırabilmiş ol-
masına borçludur. Böylece modern 'köleler' haline gelen insanlar sürekli olarak 
tüketim faaliyetine girerler; o kadar ki, tüketmeyen birey kendisinin toplumdan 
uzaklaştığını saymaya başlar. Kapitalist toplumlarda birey objeleri anlamsız eşya-
lar olmaktan çıkarıp kendi hayatında farklı bir yeri olan anlamlı bir emtiaya dönüş-
türmektedir. Artık bundan sonra insanlar objeleri değişik sosyal ortamlarda kendi 
yerlerini belirlemek için kullanmaya başlarlar. Mesela giyim eşyaları insanın sosyal 
tabakası ve etnik kimliği gibi toplumsal düzen içerisindeki yerini tayin etmektedir 
Sütün bu ferdi davranışlar tüketimin toplumsal yapısını da etkiler. Sonra da bu 
tüketim yapısı sosyal grupların yeni kimliklerini oluşturur.5

Nitekim, belli bir döneme kadar (belki de özel televizyon kanallarının bu 
şekilde yaygınlaşmasından önce) Türk halkı Batı ürünlerinden pek çoğunu almak 
istememiş, kendi kültürel ögelerinden vazgeçmek istememişti. Oysa; daha sonra 
bu durum, başta medyanın dayatması ve diğer çevre faktörlerinin baskısıyla bir 
kırılmaya yol açmış ve bugün ne yazık ki, popüler kültür belki de Batı toplumların-
dan çok daha yaygın bir davranış haline gelmiştir. Hatta bunu; sosyolojik anlamda 
düşünür ve incelersek; bu tür konularda muhafazakâr diye tanımlayabileceğimiz 
bazı kesimlerde bile popüler kültürün büyük etkilerin görürüz ve bugün gelinen 
noktada, yaşayış ve davranış kültürümüzün geleceği açısından hiç de iç açıcı gö-
rüşler ortaya koyamayız.

 Bunun başlıca sebebi ülkemizdeki seri üretim ve bunun neticesinde ka-
pitalist anlayışla halka tüketim tutkusu aşılanması değildir. Zira, halka arzedilen 
ürünlerin çoğu hâlâ Batı'dan ithal edilmektedir Bunu; ülkenin kendi öz benliğin-
den uzaklaştırılarak başka bir kültürün benimsetilmeye çalışılması olarak tarif ede-
biliriz. Kitlelerin kültürünün "popülerleştirmek" yoluyla yozlaştırılarak bir başka 
kültürün egemenliği altına sokulmaya çalışılması ve bunun da giderek daha vahim 
sonuç doğuracağı ortadadır.6

1980'li yıllardan sonrası; dünyadaki bildik ideolojik kodları temelden sar-
san bir süreci içerdi. Üretim eski değerini kaybetti. Tüketim olabildiğince hoyrat-
laştı. "Değer"in yerini imaj aldı. İhtiyaçlar reklam ve imajla belirlenmeye başlandı. 
Önce "ihtiyaç" üretiliyor, sonra alıcısı hazırlanan meta pazara sunuluyor. Her şey 
metalaştı. Gündelik hayatın standartlaştırman ihtiyaçları kültür endüstrisi tarafın-
dan giderilmeye çalışılıyor. Günümüz insanına "standart paketler"de yiyecek-içe-
cek, giysi, bilgi, hayal, sevgi-nefret, ev gündelik araç-gereçler, otomobil, tasarım, 
eğlence ve boş zaman meşguliyetleri pazarlanıyor.

5- Ali Murat Yel, Dr. a.g.d. kültür özel sayısı, Yaz–99. Sayı 67
6- Ali Murat Yel, Dr. a.g.d. kültür özel sayısı, Yaz–99. Sayı 67
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 "Yeni çağ"ın (new age) yeni hayat tarzı, sınır tanımadan bütün dünya-
ya yayıldı. Büyük ulus aşırı sermayeler, başta ulus-devlet olmak üzere, bütün bü-
rokratik unsurları ve kültürel değerleri önüne alıp süpürdü. Bu fırtına karşısında, 
değerleri felce uğrayan toplumlar, genellikle ulus aşırı sermayelerin öngördükleri 
hayat tarzlarına alıştılar. Bu hayat tarzını taklitten kaçınanlar da toplumdan dışla-
nır oldu.

Ferdi her taraftan kuşatan popüler kültür ürünleri, hayatın taklit üzerine 
kurulması için çok ciddi baskılar yapmaktadır. Fakat yaptıkları işler zamanla onları 
esir alır boyutlara ulaşmıştır. Bugünün şartları ferde, hayat tarzını seçmek için iki 
alternatif sunuyor: Bunlardan birisi, insanın başkaları tarafından güdülüp-yöne-
tilebilen bir konuma getirilmesidir. Bu süreç, "standartlaşmış hayat kodları"nı 
kendisine hayat tarzı haline getirmiş, taklit eden insanların hayatıdır, ikincisi ise, 
tahkik eden yani seçici davrananların hayatıdır. Bu kişiler; insanı sadece "tüketen 
bir varlık" olarak gören, ihtiyaç olmayan şeyleri ihtiyaçmış hatta çok gerekli ihti-
yaçmış gibi gösteren çeşitli kitle iletişim araçlarının baskılarına karşı direnirler ve 
dayatılanları olabildiğince reddederek, akıllarını kullanırlar.

Hayat tarzı son yıllarda dillerden hiç düşürülmeyen bir kavram haline gel-
miştir. Öngörülen hayat tarzı, dönüşüm ve taklit yoluyla oluşturulmaktadır. Bu 
anlayışta insana "tüketen bir varlık" olarak bakılması tükettiği oranda değer ve-
rilmesine neden olmaktadır.7

İlk popüler kültür ürünlerinin resimli magazin dergisi ve popüler roman 
oluşu şaşırtıcı sayılmaz. Onu popüler müzik, popüler gösteri sanatları, popüler 
görsel sanatlar ve sayısız türevleri izledi. Türkiye'nin popüler kültür tarihi merkez'e 
göre geç başlar. En iyimser bir analiz bile Türkiye'de 1950'ler öncesinde gerçek bir 
popüler kültür etkinliği gösterildiğini ileri süremez.8

Kitle Kültürüyle Popüler Kültürün İlgisi
Kitle kültürüyle popüler kültür arasında sıkı sıkıya bir bağ vardır. Çünkü 

önce kitlenin kültürü değiştirilmeye çalışılır ve sonrasında da ona uygun bir popü-
ler kültür üretilir. Popülerin en klasik anlam halka ait olandır. Fakat günümüzde 
bu kavram "birçok kişi tarafından sevilen veya seçilen' anlamında kullanılmak-
tadır. Bu anlamla popüler kavramı yönetici etkinliklerin (örneğin müziklerin, tv 
programlarının, seçimlerin, parlamenter demokrasinin, temsil sisteminin ve ter-
cihlere dayanan kararların) kabul damgası oldu. Popülerin bu egemen kullanılışı 
yeni alanlara taşınarak, yeni ifade biçimleri verilerek ve toplumsal sistem için yeni 
dayanak rolü sağlanarak devam etti: Örneğin popüler tv programı, popüler film 
yıldızı, popüler sporcu ve genel olarak popüler ve pop kültür gibi. Popüler kültür, 

7- Hayat Tarzı, Hegemonya ve Popüler Kültür, Selim Sönmez, a.g.d, Yaz 99.sayı 67
8- www.felsefeekibi.com
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aynı zamanda, sürekli kalıcılıkla değil, sürekli değişimle sermayenin ve sermaye 
sisteminin sürdürülebilirliğiyle gerçekleştirilir. Müzik alanında, popülerlik her haf-
ta değişen “top 40” içinde olma ve bunları dinlemedir. Giyimde popüler olan şey 
mevsimlerle değişen modayla gelen güdümlü kültürel yaşamdır. Yeme ve içmede 
belli markalar kendini bu şekilde dayatır. İnsanlar; istediklerini değil, onlara daya-
tılanları içmek ve böylece popüler kültür alanında yerlerini almak isterler. Bu ise 
bireysel özgürlük, zevk ve tercih örtüsü altında sunulur.

Popülerin ortaya konulmasında, aynı zamanda diğer popülerler kullanılır: 
Popüler spor; popüler sporcu ve sanatçılar ve onların söyledikleri; popüler fikir-
ler ve ideolojiler; popülerleştirilmiş anneler v kaynanalar; popüler televizyon ve 
televizyon programları; popüler magazin ve dergi kahramanlar popüler ilişkiler, 
popüler politikalar bunlardan bazılarıdır.

Popüler kültür bir "çabuk kullanım ve hızlı tüketim" kültürüdür. Bu tür 
kullanım ve tüketim popülerin üretiminin ilk safhasından son kullanım ve atma 
safhasına kadar her aşamasında vardır. Popüler kültürde kıymetsiz olan şey "mal 
almayan" ve mal almayarak popülere katılmayandır. Bunun başta gelen nedeni 
elbette satış ve kitle üretiminin yeniden yapılması zorunluluğudur. Diğer önemli 
neden de popülerliğin tanımını yapan güç merkezindeki kaymadır: Dün, popüleri 
(halk ozanını, halk öyküsünü, halk ağıtını) günlük pratikleriyle üreten ve tanımla-
yan güç halktı. Bugün popüleri üreten ve tanımlayan güç, popüler adı altında mal 
ve bilinç satışı yapan moda, oyuncak, turizm, kültür ve eğlence endüstrileridir. 
Yani dünün halkının bilinciyle, bugünün popüler kültürü taşıyıcı halkın bilinci ara-
sında ciddi fark vardır.

Türkiye'de batılılaşma süreci ile birlikte müzik de "muasır medeniyet" se-
viyesine ulaşmanın konusu ve yolu olmuştur. Bu çerçeve içinde batının müziği, 
moderni temsil eden ve dinlenilmesi gereken müzik olurken ve yaygınlaştırılırken, 
kaçınılmaz olarak batılı olmayan saray müziği, Türk sanat müziği ve Türk halk 
müziği değerden düşürülmüştür. Günümüze gelindiğinde artık popüler müziksel 
duyarlılık batı ticarî kültürünün satış ve ideolojik duyarlılığını taşır.9

Genel olarak Batı medeniyetinin ve özel halde de Amerikan kültürün bü-
tün dünya üzerinde kurmuş olduğu egemenlik, bu kombine teori tarafından açık-
lanabilecektir. Amerika'nın yüksek potansiyelinin hâsıl etmiş olduğu cazibe ala-
nı, kendisini, diğer toplumlar üzerinde uygulamış olduğu çekim kuvveti île açığa 
vurmaktadır. Bu çekim kuvvetinin tesirine kapılmayan hiçbir ülke, hiçbir toplum 
kalmamıştır. Hatta bu süreç, daha da hızlanarak ve ivme kazanarak devam etmek-
tedir.10

9- Prof. Dr. İrfan Erdoğan, Popüler Kültürün Ne Olduğu Üzerine.http://kutuphane.halkcephesi.net
10- Yrd. Doç. Dr. Durmuş Hocaoğlu, Elitler ve Halk; Kültür ve Siyâset, Marmara Üniversitesi, Atatürk Eğitim Fakülte-
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Türkü Kavramı
Halkbilimi araştırmacılarının yapmış oldukları tanımlara göre türkülerin 

ortaya çıkan özelliklerini şöyle sıralayabiliriz:

a) Türküler ezgili olmak zorundadır. Bu ezgiler Türklere özgü olmalıdır. 
Türkü ezgileri, Türk halkının duygu dünyasına hitap eder türde olmalıdır. Bu özel-
liği olursa halk tarafından benimsenir, yayılır ve halkın malı haline gelir. Aksi tak-
dirde halk tarafından kabul görmeyecektir; halk arasında yayılamayınca da türkü-
leşemeyecek ve kısa süre içinde kaybolacaktır. Ezginin halk zevkine uygunluğu bu 
sebepten dolayı çok önemlidir.

b) Türküler anonim olmalıdır. Geniş halk kitleleri tarafından benimsenmiş 
olması gerekmektedir. Bu görüşü biz, mutlaka sahibi belli olmayacak; üzerinden 
üretenin adı silinecektir, diye algılamıyoruz. Çünkü eskiden türküyü yakan kimse-
lerin adı çok çabuk unutulur ve türkü anonim olarak bilinirdi. Fakat teknolojinin 
çok geliştiği bu çağda türkü yakıcının adı çeşitli materyallere (plak, kaset, CD, v.b.) 
öyle işleniyor ki, artık bu türkü yakıcıyı (üreticiyi) unutmak, yok saymak mümkün 
değil. Türkü halk tarafından benimsenmekte; zaman içinde türkü üzerinde halk 
tarafından düzenlemeler de yapılmaktadır ama; türkünün yakıcısı unutulmamak-
tadır. Öyleyse bu durumda türkü, geniş halk kitleleri tarafından benimsenebilir 
ama anonim özellik kazanamayabilir diyebiliriz.

c) Türküler Türk halk şiirine has manzum biçime sahiptir. Dar anlamdaki 
tanımlamaya göre türkü, halk şiiri türlerinden birisinin adıdır. Bizim türkü anlayı-
şımıza göre ise ezgi ile okunan halk şiiri türküdür. Fakat bugün bu tanımı daha 
da genişletmek zorunda olduğumuz kanaatini taşımaktayız. Çünkü halk şiiri tarzı 
dışındaki şiir biçimleriyle de halkın müzik zevkine uygun eserler verilmektedir. Ba-
zen divan şiiri tarzındaki eserler de türkü olabilmektedir. Buna göre, halk ezgisi 
eşliğinde söylenen her tür manzum eseri türkü olarak kabul etmekteyiz.

d) Türküler, Türklere özgü özellikler taşımalıdır. Türkü, türkî sözcüğünden 
türediğine göre, genel anlamda ezgisiyle, işlediği konularla, şiir formu ile Türklere 
has özellikler taşımalıdır ki, Türklere özgü ayrı bir tür olduğu anlaşılabilsin. Biz, 
bu konuda türkünün ezgisinin Türk halk zevkine (ruhuna) uygun olmasını birincil 
öge olarak algılamaktayız; diğer kısımları ise bunu destekleyen unsurlar olarak  
değerlendirmekteyiz. Bir melodinin manzum kısmı herhangi bir evrensel konuyu 
işleyebilir; şiir kısmı da Fars veya Arap menşeli olabilir ama ezgi Türk halk müziği 
özelliklerini taşıyorsa, o bir türküdür,

e) Türküler halk ürünü, halkın malı olmalıdır. Halkın musiki zevkine göre 

si-Köprü Dergisi Popüler kültür özel sayısı,Yaz 99. Sayı 67
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üretilmiş, halkın yaşayışını, halkın kültürünü yansıtmış eserler olarak türküler, el-
bette ki halkın malı olur. Bu özellikleri taşıyan eserleri halk, çok kısa zaman içinde 
kabullenir; kendinden saydığı bu eserler üzerinde tasarruf hakkına sahip olur; on-
lar üzerinde eklemeler, çıkarmalar hatta düzeltmeler yapar.

f) Türkülerde nakarat bulunmalıdır. Dar anlamdaki ilk türkü tariflerinde 
türkülerin mutlaka nakarata sahip olması gerektiği belirtilmekteydi ama bugünkü 
türkü anlayışımıza göre, artık türkülerde mutlaka nakarat bulunması gerekme-
mektedir. Aksine en yaygın olan türkü biçimi olan koşma türü türkülerimizdir ki, 
onlarda da nakarat pek bulunmaz. Çoğu zaman koşma türü türkülerde dördün-
cü mısra  nakarat olarak kullanılmaktadır. Son dizenin nakarat olarak kullanıldığı 
manzumeler, Türk şiirinin en eski biçimini teşkil ederler. (Onay 1996, 35). Zaman 
zaman da türkü içindeki bazen bir, bazen de birden çok mısra nakarat olarak tek-
rarlanır. Fakat bu; nakaratlı türkü olmaz anlamına gelmez; bilakis nakaratlı  tür-
külerimizin sayısı çoktur. Araştırmacıların nakarat tarifi, eski türkü tariflerinden 
hatıradır.

g) Türküler halkın duygu dünyasını, halk yaşayışını anlatmalıdır. Türküler, 
halk yaşantısına uymayan durumları işlediği zaman kolay benimsenmezler; halkın 
duygularını işlemediği için tutunamazlar.Bu özellikleri taşımayan eserler de zaten 
türkü olamazlar.

h) Türkülerin kendisine özgü (halk şiiri türü) kafiye düzeni vardır. Türkü-
lerin manzum kısmı, genel  anlamıyla Türk halk şiiri türlerinde geçerli olan uyak 
türünü tercih eder. Diğer uyak biçimleri de bulunur ama çok azdır.

i) Türkülerde ölçü birimi olarak yaygın olan hece ölçüsüdür. Divan edebi-
yatının etkisi ile aruz vezni de kullanılmaktadır (müstezat, divan v.b.), ancak bu 
durum hece ölçüsü yanında ihmal edilecek kadar azdır.

k) Türküler dinamik, değişken ve gelişime açıktır. Türküler herhangi bir 
yerde yakılırlar. Eğer beğeni toplarsa, kısa zamanda bir su dalgası gibi merkezden 
dışa doğru hızla yayılırlar. Bu yayılma esnasında değişikliklere uğrarlar. Bazen ilk 
çıktığı yörede tanınamayacak kadar da farklılaşabilirler. Türküler gittiği her yö-
rede, o yöreye has özelliklerle donanırlar. Göç ettiği her yöreye uyum sağlarlar. 
Birçok türkü vardır ki, yakıldığı yörenin kimliğinden sıyrılmış, göçle geldiği yörenin 
adıyla tanınır olmuştur.

Bütün bu veriler ışığında bizim türkü tanımımız, bugüne kadar yapılan 
tanımlardan az da olsa farklılık içermektedir. Buna göre, ilk çıkış biçimiyle ferdî 
olmakla birlikte, zaman içinde anonimleşmiş veya ferdî olma özelliğini koruyan, 
halkın sosyal yaşantısında karşılaştığı her türden olay üzerine âşıklar (ozanlar), 
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ağıtçılar, türkü meraklıları veya olayın muhatabı her insan tarafından, halkın duy-
gu ve düşüncesine uygun biçimde dile getirilerek yakılan (üretilen); halka hitap 
eden, Türk halkının müzik duyuşuna (zevkine); uygun, Türklere özgü ezgi biçim-
leriyle okunan, özellikle halk şiiri türünde olmakla birilikte ezgili bütün manzum 
eserleri türkü diye adlandırabiliriz.11

Popüler Kültürün Başkenti: İstanbul
Yaşayış ve hayatı algılayış tarzımızda giderek değişikliklere yol açan bu 

durumun başlangıç  noktası, bugün olduğu gibi dün de İstanbul'du. Her ne kadar 
İstanbul, şimdi başkent şeklinde anılıyor olmasa da, yine kültürün ve bu alandaki 
faaliyetlerin belirleyicisi ve hatta ilk olarak ortaya koyucusudur. Ülkemizin kültürel 
hayatının bu şehre göre şekillendiği bir gerçektir. Her alanda olduğu gibi, müzik  
alanında da ortaya çıkan yeni yüzler, yeni sesler, yeni durumlar, buradan aldığı 
enerji ve yönlendirmeyle büyür, diğer noktalara yayılma, tanınma ve benimsenme 
özelliği kazanır. Bunun en iyi aracısı geçmişte sinema, tiyatro, yazılı basın ve radyo 
idi. Daha sonra bunlara, televizyon ve internet eklendi.

Sanatın kalbi olan ve ona kazandırdıkları ve kaybettirdikleriyle "Başat Şe-
hir" unvanını yüzyıllardır elinde bulunduran İstanbul, popüler kültürün taşıyıcısı ve 
yaygınlaştırıcıları olan sinema, tiyatro, radyo- televizyon, yazılı basının da merke-
zidir. Yüzyılın başında, ülkemize giren sinemanın, o dönem Anadolu insanının tek 
eğlencesi olması, popüler kültürün halk müziğimiz üzerindeki etkilerinin de baş-
lamasına yol açmıştır. Şöyle ki; bazı köy ve tarih konulu filmlerin dışında, çekilen 
diğer filmlerde, ellili yıllardaki batı tarzı arajmanların gündeme getirilmesi, henüz 
oldukça az olan okumuş yazmış kesim ve sermaye birikimini elinde tutanlarca 
türkülerimizin, şarkılarımızın geriye itilmesine sebep olmuştur.

Aranjman veya aranjman müzik 1960’lı yıllarda Türkçe'leştirilmiş yaban-
cı dilde şarkılara verilen isimdir. Bu tür şarkılara verilen bir başka ad da Türkçe 
Sözlü Hafif Müzik’ti. Türkçe Pop, Türk Pop Müziği veya TRT ‘nin kullandığı Türk 
Hafif Müziği terimleri zaman zaman aranjman yerine kullanılmış olsalar da, bun-
lar Türkçe besteleri de içine alan daha geniş bir kavramı temsil ediyordu. Aslında 
müzikle ilgili teknik terim olarak ele alındığında aranjman, orkestrasyondan farklı 
olarak bestesi daha önceden yapılmış bir melodinin stilini muhafaza etmek şartıy-
la çeşitli enstrümanlara dağıtılarak yeniden düzenlenmesi (Ing. arrangement) ve 
bu sırada parçanın akışı ve armonizasyonunun yeniden yazılması, kısaca mevcut 
melodiye müzikal bir çeşitlilik kazandırmak anlamına gelmektedir. Bu teknik işle-
me "aranje etmek" bunu yapan kimseye de "aranjör" adı verilir. Bu müzik akımı 
1960'ların hemen başında ortaya çıktı ve on yıl boyunca hüküm sürdükten sonra 
1970'lerin başında yerini Anadolu Pop (veya Anadolu Rock) akımına bıraktı.12

11- Merdan Güven, Türküler Dile Geldi, Ötüken Neşriyat, ist.2009 
12- http://tr.wikipedia.org. Arajman maddesi
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Bu aynı zamanda; eldeki bu tür güçlerin kullanılarak toplumun da kendi 
anlayış ve davranışları doğrultusunda dönüştürülmesidir. Bu durum şu manaya 
da gelmektedir; eğitimli ve zengin kesimin türkülerimizden, onların uzun zaman 
içerisinde şekillenen dünyasından uzaklaşmaları, ürettiklerine yansıması sonucu-
nu doğurmuştur.

Bu ise; zaten kültürüne sahip çıkma noktasında gerekli aydınlanmanın bil-
gi ve bilincine sahip olmayan halkımızın, özellikle gençlerin, bu savruluştan büyük 
zarara uğramış olduklarıdır. Onlar içerisinden büyük bir bölüm, bir daha dönüp 
türkülerimize bakamamış ya da bakmamıştır. Bu savruluşun etkileri bu gün de 
kendini önemli biçimde hissettirmektedir. Türkülere ve bunları seslendirenlerin 
konserlerine gösterilen ilgiyle, pop müzik sanatçılarına ve arabesk müzik olarak 
adlandırılan türde okuyan sanatçılara gösterilen ilgiyi karşılaştırın. Ne demek iste-
diğimiz çok daha net anlaşılır.

"Beni geçmişime ve değerlerime geri döndüren türkülerdir. Çünkü, 
küçükken dinlediğim türkülerin ruhumda bıraktığı iz hâlâ kaybolmamıştı. 
Nihayet beni de bulundukları yöne doğru çektiler ve inançla birlikte huzuru 
da buldum."

Yukarıdaki satırlarda dile getirilen ifade, ünlü karikatürist, senaryo yazarı 
ve sinemacı Hasan Kaçan'a ait... Kendisiyle yapılan bir röportajda, türkülerin Ana-
dolu insanının dertli yüreğinde meydana getirdiği etkiyi bu sözlerle anlatıyor.

 
TRT ve Türküler
Ülkemizde popüler kültürün yaygınlaşmasından önce, türkülerimiz özel-

likle TRT 'nin yayınlarıyla hem korunmuş, hem de halka sevdirilmişti. Popüler 
kültürün yaygınlaşmasından sonra da yine bir kamu yayıncısı olarak TRT üzerine 
düşen görevi gerektiği şekilde yapmaya çalışarak, türkülerin unutulmamasını sağ-
lamış ve bu fetret döneminin ilanihaye sürmesinin önüne geçmiştir.

Bu cümleden olarak Türkiye'de halk türkülerinin radyo yayınları aracılığıyla 
halka ulaştırılmasına, ilk yayını 1927 yılında gerçekleştiren istanbul Radyosu'nda 
başlanmıştır. O yıllarda İstanbul Radyosu'nda yapılan Türk halk müziği program-
ları, Sadi Yaver Ataman ile Tamburacı Osman Pehlivan'ın birlikte çalıp söyledikleri 
türkülerden oluşmaktaydı. Türk halk türküleri, Ankara Radyosu'nda ise düzenli 
olarak 1938 yılından itibaren yayınlanmaya başlamıştır. O yıllarda kadrolu sanatçı 
olmadığı için, mahalli sanatçılar radyoya davet edilir ve onların okudukları türkü-
ler yayınlanırdı. Ayrıca radyoda kurulan "Yurttan Sesler" adlı karma topluluk da 
türküler seslendirmekteydi. Fakat bu topluluk Türk sanat musikisi ve Türk halk mu-
sikisi eserlerini birlikte seslendirmekteydi. Koro ve solo halinde eserler okuyan bu 
topluluk, 1946 yılında ayrılarak müstakil Türk halk müziği korosu kurulmuştur, is-
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tanbul Radyosu'nda çeşitli halk müziği toplulukları 1949-1954 yılları arasında halk 
müziği programları gerçekleştirdiler. Bunlar, Sadi Yaver Ataman'ın yönetimindeki 
"Memleket Havaları, Ses ve Tel (Saz) Birliği"; Necati Başaran'ın "Şen Türküler" 
grubu; Nedim Otyam'ın "Yurdun Her Köşesinden Deyişler ve Söyleyişler" adlı 
gruplardı. 1945 yılında Muzaffer Sarısözen istanbul Radyosu'nda "Yurttan Sesler" 
topluluğunu kurmuştur. Bu topluluğu yaklaşık altı ay kadar çalıştırdıktan sonra 
şefliği Ahmet Yamacı'ya devrederek kendisi Ankara'ya gitmiştir. Halen Ankara, is-
tanbul, izmir radyolarında "Yurttan Sesler Topluluğu, Yurttan Sesler Erkekler 
Topluluğu, Yurttan Sesler Kadınlar Topluluğu ve Bağlama Takımı" gibi toplu-
luklarla birlikte solo programlarla halk müziği çalışmalarına devam edilmektedir.

Popüler Müzik Eskiden Var Mıydı?
Popüler kültürün bizim öz müziğimiz üzerindeki etkisini, epeyce geriye 

giderek, Tanzimat'a kadar götürebiliriz. Batılılaşma cereyanlarının başladığı bu ta-
rihten (3 Kasım 1839) itibaren, kültürümüz üzerindeki olumsuz etkileri de başladı 
diyebiliriz. O halde, popüler müziğin de tarihi oldukça eskilere gitmektedir.

Müziğin popülerliği söz konusu olunca aklımıza evvela Arabesk ve Pop 
müzik gelmektedir. Oysa tarihin her döneminde popüler bir kültür ve buna bağiı 
olarak ortaya çıkmış bir müzik tarzı ve yorumu vardır.

18. yüzyılda klasik formuna ulaşan Türk mûsikîsinin popülerliği o dönem 
için açıkça ortadadır. Mevlid’in ve bayram tekbiri(saltanatlı tekbir)’nin bestelenişi, 
yani toplumun büyük bir ekseriyeti tarafından genel kabul görmüş sözlerin, müzik 
ile icrası bunun bir göstergesidir. Yine Klasik Türk Mûsikîsi'nden neş'et eden ve kla-
sik üslûbun ağır anlatımından sıyrılarak, halkın daha kolay anlayabileceği eserler 
olan şarkı formu, o dönem için popüler müziğin ilk örneği sayılabilir. Ancak, Hacı 
Arif Bey (1831-1885)'in mucidi olduğu bu müzik için günümüzde "popüler"den 
ziyade "klasik" tabiri daha uygun bir tanımlamadır. Dolayısıyla popüler olanın za-
man içinde-toplumda genel kabul görmesine bağlı olarak-klasik bir özellik ka-
zandığını söylemek mümkündür. Belki klasik olandan sıyrılarak kendine özgü bir 
şekil alan müzik türleri popülerleşebilir. Bidayetinde popüler olan Hacı Arif Bey'in 
şarkıları klasik bir mahiyet kazanırken, onu taklit eden müziklerin giderek soysuz 
bir duygusallığa, hafif usûllere yer vermesi ve buna paralel olarak büyük temalar-
dan kaçması, şarkı formunu da dejenere etmiş ve 1930'larda popüler olan, şarkı-
nın başka bir türü ve hafif müziğe yakın olan "fantezi" tarzının doğuşuna zemin 
hazırlamıştır.

Ancak burada şunu ileri sürmek mümkündür: "Topluma yabancı bir kül-
türün ürünü olan müzikler, ithal olunduğu toplumun tarihî ve kültürel biri-
kiminin ürünü olmadığı için hafızalarda fazla yer tutmaz ve unutulur. Ancak 
yeni türleri etkilemesi sayesinde tarihî bir özellik kazanır."
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Arabesk, Arap tarzında yapılmış; süsleme amacıyla kullanılan, iç içe geç-
miş yapraksı veya geometrik figürlerin oluşturduğu karmaşık ve gösterişli bir mo-
tif (Özbek: 1998, 168) olmasına rağmen 1960'larda Türkiye'de müzik alanında 
da yeni anlamlar kazanmıştır. Kimileri bu müzik türünü "karma" ve "yoz" bulur-
ken, kimileri de "kırdaki geleneksel ortamı kente taşıyan nüfusun, kentteki köyün 
uyumsuzluğunun müziği" şeklinde tanımlamıştır. Bu iki görüş de doğru olmasına 
rağmen meselenin ancak bir yönüne işaret etmektedirler.

Arabesk'in bir diğer türü de hafif müziktir (geniş bilgi için bkz. Özbek, 
1994). Kayahan, Sezen Aksu, Ajda Pekkan, Nilüfer gibi şarkıcıların icra ettiği bu 
müzik içinden çıktığı arabeske karşı ciddi bir rakip haline gelmiştir. Özel radyo ve 
televizyonların yaygınlaşması ile arabeskin bütün mekânlarını ve ek olarak dis-
koları da işgal eden hafif müzik/pop müzik şimdilik arabeski saf dışı etmiş gibi 
gözükmektedir. Ancak pop müziğin en büyük zaafı çabuk üretilme ve tüketilme 
olduğundan, uzun zamanda hangisinin kazanacağı belli değildir.13

Her Şeyin Popülerinin Arandığı Dünyada Türkülerimiz
"Türkü tanımak için, türkü dinlemek gerek." Şemsi Yastıman'a ait olan 

ve bir milleti anlamanın Bn kısa yolunun tarif edildiği bu söz, gerçekten birçok 
düşünceyi barındırıyor içinde... "Türkü" kavramı curada "kültürel kimliğimiz" o 
nasıl ulaşılacağının yolunu gösteriyor.

Daha açık bir ifadeyle; bir milleti anlamanın, tanımanın yolu, o milletin 
kültürel bakış açısını iğrenmekle olur. Bu ise, o milletin kültürel değerlerinin neler 
olduğunu bilmekle mümkündür ancak... O zaman anlayabiliriz o kültürün içinden 
gelen kişinin sergilediği davranışların altında yatan gerçek sebepleri...

Bu toprağın insanını anlamak isteyenler, bu toprakların "Ne oldu?" diye-
rek sordukları insanını arayanlar, yörelerinin türkülerini dinlesinler. İnsanlıklarıyla, 
kahramanlıklarıyla, mertlikleri ve vakarlarıyla türkülerde yaşıyor bu insanlar... Bu 
yaşayışı Ahmet Hamdi Tanpınar, bakın nasıl hikâye ediyor:

"Hiç unutmam: Uludağ'da bir sabah saatinde, dinlediğim çoban kavalına 
birbirini çağıran koyun ve kuzu seslerinin sarıldığını gördüğüm anda, gözlerim-
den sanki perde sıyrılmıştır. Türk şiirinin ve Türk musikisinin bir gurbet macerası 
olduğunu bilirdim, fakat bunun hayatımızın bu tarafına sıkı sıkıya bağlı olduğunu 
bilmezdim. Manzara hakikaten güzel ve dokunaklıydı, beş on dakika bir sanat 
eseri gibi seyrettim. Bir gün Anadolu insanının his tarihi yazılır ve hayatımız bu 
zaviyeden gerçek bir sorgunun süzgecinden geçirilirse, moda sandığımız birçok 

13- Teganni'den Irlamak'a Musikinin Serencamı, Yahya Kemal Taştan, Köprü Dergisi popüler kültür Özel sayısı, Yaz 99. 
Sayı 67
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şeylerin hayatın kendi bünyesinden geldiği anlaşılır."14

Türkülerin hakkını teslim eden bu cümlelerde de görüleceği üzere, onlar 
Anadolu insanının mertliğini ve insanlığını sembolize etmektedirler ve türkülerin; 
kötülüğü, kini tavsiye edenine rastlayamazsınız. Onlar; kederin, ıstırabın, aşkın, 
güzelliğin, çilenin, başka söyleyişlerle ifadelendirilemeyecek olan sevdaların ve 
halka ait daha birçok değerin ölmez temsilcileri olarak yaşayacaklardır aramızda 
daima... Sahip çıkanı ve söyleyeni sınırlı olsa bile...

Son zamanlarda, Anadolu insanının his dünyasını dolduran ve onu yeni-
den eski sevdaların yakıcı, inceltici zamanlarına geri döndüren türkülerin; Tanpı-
nar'ında belirttiği gibi, moda olarak değil de, "hayatın kendi bünyesine bir geri 
dönüş olarak" görülmesi gerektiği açıktır.

Zira, insanımızın bir bölümü, bütün bir tarih maceramızı içinde yaşatan 
türkülerimizi yıllardan beri hep dinlediler ve yüreklerinde yaşattılar. Kendilerinden 
bir parça olan ve kendilerini en iyi anlatan bu eski dostu, vefasızlık edip, koparıp 
bir kenara atmadılar. Diğer bir bölümü ise; köklerinden koparılmış olmanın acı 
tecrübesini bizzat yaşayarak, yaşatılarak, gün be gün uzaklaştıkları türkülerimizi, 
şimdilerde sanki yeni bir şey bulmuşlar gibi, yeniden keşfetmenin hayreti ve sevin-
ci içerisindeler. Manzaraya hangi cepheden yaklaşırsak yaklaşalım, netice değiş-
mez. Öyle ya da böyle, Anadolu insanı, unutturulmaya çalışılan tarih macerasıyla 
yeniden karşılaşmış ve türkülerini bulmuştur.

Bütün bu yazdıklarımızdan sonra diyoruz ki: Bir dağın, koca, koskoca bir 
dağın, "göğsü gül nakışlı" yamaçlarında biten bin bir çeşit çiçeğin hoş rayihala-
rıyla içinizi doldurmak isterseniz türkü dinleyin.

Dinleyin ki; unutulmuş, bir köşede kalmış, sesi, soluğu çıkmaz olmuş tür-
külere can gelsin... Türküleri dost edinen, kalbinin bir köşeciğinde olsun, onlara 
yer veren biri olarak, sizin de içiniz şenlensin... Maddenin dışındaki her şeyin değe-
rinin azaldığı bir dünyada, giderek kaskatı kesilen yüreğiniz yumuşasın. 

Ama, sıradan bir sözü dinler gibi, alelade bir mevzuya kulak kabartır gibi 
dinlemeyin türküleri... Dost bildiğiniz bir insanı dinler gibi... Vefasından, insanlı-
ğından emin olduğunuz, sözün, sohbetin ne demek olduğunu bilen birini dinler 
gibi dinleyin onları...Yüreğinizi açarak... Kendinizi vererek... İçten ve samimiyetle... 
Ancak o zaman ne dediğini duyabilir, iletmek istediği mesajları anlayabilirsiniz.

 Çünkü; yazıda yabanda biten "hüdâyî nâbit" gibidir türküler... Türküleri-

14- Ahmet Hamdi Tanpınar, Beş Şehir, İstanbul, Başbakanlık Kültür Müsteşarlığı Kültür Yayınları 1972, önsöz
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miz... Kokulu, saf ve gösterişsiz... Ancak tanıyan bilir değerini... Her türlü ihtimam-
la eide yetiştirilen, alabildiğince çekici, ama kokudan yoksun çiçeklere benzemez 
Anadolu türküleri... Kokmayan çiçeğin nesi çiçektir ki zaten... Görüntüsüyle, baka-
nı yanılmaktan başka neye yarar böyleleri... Ancak vazoyu süsler bu tur çiçekler.

Âşık Veysel'e bir gün tanınmış bir sanatçıdan armonize edilmiş bir halk 
türküsü dinletir ve fikrini almak isterler. Veysel'in biraz düşündükten sonra söyle-
dikleri çok çarpıcıdır:

"Dağlarda gösterişsiz, fakat hoş rayihalı çiçekler olur. Şehirliler bun-
ları görür, bahçelerinde yetiştirmeye heveslenirler. Yetiştirirler de. Hatta on-
larınki daha güzel, daha gösterişli olur. Gelin görün ki, rayiha, artık o rayiha 
değildir."

İşte bu türkülerin her zaman yaşamasını ve onlarla birlikte bir milletin, 
bir dünyanın, kökü derinlerde olan bir geleneğin yaşamasını istiyorsak, türkülere 
sahip çıkmalıyız. Gelecek nesillerin de türkü bilinci ve sevgisiyle dolu olarak, bu 
topraklara arka çıkmasını, bu vatanın ilelebet bizlerin olmasını istiyor ve düşü-
nüyorsak, onlara türkülerin önemini, bugüne kadar nasıl geldiklerini anlatmalı, 
başkaları ele geçirmeden, zihinlerini erken zamanda bu nağmeler, bu sözlerle dol-
durmanın yollarını aramalıyız.

 
 SONUÇ:

 Zaman içerisinde gelişen ve değişen yeni alışkanlıklar ve hayat tarzı, daha 
çok, çağa uyum göstermenin yanında, büyük ve küresel bir ekonominin ve 
böylesine büyük bir ticarî mekanizmayı elinde tutanların eseridir. Heraklei-
tos'un "Değişmeyen tek şey değişimin kendisidir." sözü gereğince, görüp 
geçirdiklerimizi ve geçmişin çeşitli yollarla bize taşıdıkları, zaman içerisinde 
değişmek zorunda olsa da; bir millet olmanın ana özelliklerini, dayanak nok-
talarını, bizi aynı birlik ve beraberlikle geleceğe taşıyacak olar temel unsurları 
muhafaza etmeliyiz ya da en azından belli oranda yaşaması ve gelecek nesille-
re aktarılması için, onlar adına bu direnci göstermeliyiz.

 Zira; "Unutmak; sürgünü ve yurdunu kaybetmeyi getirir. Devamlı 
hatırda tutmak ise, kurtarıcıdır." (22 Haziran 1992 tarihli Newsweek dergi-
sinde yer alan İsraillilerin formülü)15 Her tarafı ve her zihni, her bünyeyi, her 
ülkeyi darmadağın edip, yıkıcı ve her şeyi aynîleştirip birbirine benzetici selin 
önünden, kurtarabildiğimiz kadar kültürel değerimizi çekip almalıyız. Yoksa; 
önüne kattığı her unsuru, her farklılığı ve zenginliği (kültür adına yüzyıllardır 

15- Hüsrev Hatemi, Darülfünûn ve Darüşşifa, Dergâh Yayınları, s.187, Kasım 1998
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edindiğimiz ve biriktirdiğimiz) alıp, denize ve hatta okyanusa taşıyacaktır. Artık 
ne derenin kendine özgü halleri olacaktır, ne de çayın ve nehrin... BU suların 
içini ve kenarını yüzyıllardır yurt tutmuş olan otu, çiçeği, balığı, kuşu da be-
raberinde kaybedeceğiz böylece... Masallarımız ve hikâyelerimiz için olduğu 
gibi, türkülerimiz için de birer motif, birer mekân olan bu yerler bir daha ele 
geçmeyecektir.
 
 Aslında günümüzde de türküler yakılmaya devam ediyor. Çünkü; herkesin 
gözünün olduğu ve "sırtlanların geçiş yeri" olarak tarif edilen bir coğrafyada 
yaşamanın bedelini millet olarak ödemeyi sürdürüyoruz. Ne zaman biraz rahat 
ve huzura eriştiğimizi düşünürsek, hemen ardından yeni bir acıyla sarsılıyor, 
yeni civanları toprağa veriyoruz. Anaların gözyaşları dinmiyor, babaların yürek 
yangını sönmüyor. Cehaletin, kinin, nefretin esiri kişiler; birlik ve bütünlüğü-
müze kastetme yolunda yıllardır canlar yakmaya, evler yıkmaya devam ettikçe, 
ne yazık ki ağıtların, türkülerin sesi göğümüzde ve göğsümüzde yankılanacak, 
eski türkülere yenileri eklenecektir.

 O türküler ki; bir muhabbetin orta yerinde çoğunlukla türküler vardır. 
Sözüyle, özüyle, müziğiyle sarıp sarmalar oradakileri... Bezme çerağ olur, 
mekânı bir coşturup, bir dinlendirir, yürekleri şöyle bir ırgalayıp kendine geti-
rir. Unuttuklarını hatırlatır insanlara, çoktandır bir kenara koyduklarını yeniden 
gündeme getirir. İnsanlıktan, vefadan, sevdadan, acıdan, hüzünden nağmeler 
taşır gönüllere... Ve öyle ki; söz dalgası, ses dalgası, her seferde daha bir kuv-
vetle çarpar türküleri dinleyenlere, duyanlara, yüreğinin ta içinde hisseden-
lere... Bağrını türkülere mekân kılanlara... Bir tomurcuk misali yeniden açar 
sinemizde; geçmişe gömdüklerimiz, adını nisyâna terk ettiklerimiz, yıllar var 
ki sevgisinden söz etmediklerimiz... Bir pişmanlıkla, bir ince sızıyla bizi kendi-
mize getirir. Belki iki damla yaş süzülür yanaklarımızdan aşağı nedametimizin 
belirtisi olarak... Yunmuş, yıkanmış, arınmış ve hafiflemiş bir şekilde kalkarız 
oturduğumuz yerden, bulunduğumuz meclisten... Ve çoktandır unuttukları-
mızı bize hatırlattığı için, türkülere en içten teşekkür ederiz.
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Günümüz Ankara Türkülerinde
Biçim ve İçerik Yozlaşması

Yrd. Doç. Dr. Zekiye ÇAĞIMLAR1

Şairim
Zifiri karanlıkta gelse şiirin hası

Ayak seslerinden tanırım
Ne zaman bir köy türküsü duysam

Şairliğimden utanırım
Şairim

Şiirin gerçeğini köy türkülerimizde bulmuşum
Türkülerle yunmuş yıkanmış dilim

Onlarla ağlamış, onlarla gülmüşüm.
…..

Ah bu türküler,
Köy türküleri

Dilimizin tuzu biberi
Memleket ahvalini onlardan sor

Kitaplarda değil, türkülerde ara Yemen'i
Öleni, kalanı, gidip gelmeyeni...

Ben türkülerden aldım haberi.
                                     

Bedri Rahmi EYÜBOĞLU/Türküler Dolusu

15.yy. şairlerinden Ali Şir Nevaî’nin Mizanü’l Evzan adlı eserinde de sözü 
edilen Türk kelimesine nispet  eki “î”nin eklenmesi ile oluşturulan, halk ezgisi ile 
söylenen manzum parça anlamına gelen türkünün Anadolu’daki ilk örneklerine 
16. yy. da görebiliyoruz (Artun,2004:130;Gözaydın,1986:25). Türkünün tanımı 
için Fuat Köprülü “Türklere mahsus bir beste ile söylenen halk şarkılarıdır” (Köp-
rülü,1981:246), Pertev Naili Boratav da “Düzenleyicisi bilinmeyen halkın sözlü 

1- Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü czekiye@cu.edu.tr
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geleneğinde oluşup gelişen çağdan çağa ve yerden yere içeriğinde olsun biçimin-
de olsun değişikliklere uğrayabilen ve her zaman bir ezgiyle söylenen şiirler” (Bo-
ratav,1969:163) demektedir. Türkü söylemek yerine yaygın olarak türkü yakmak 
kullanılmaktadır. Söyleyeni zaman içinde unutulmuş ama ezgisi, sözü unutulma-
yıp geniş kitlelere yayılmış anonimleşmiş ya da söyleyenin ismini halen koruyan 
ama yine de geniş kitlelerce bilinen türkü ilk söyleyeni tarafından yakılmıştır. Tür-
küler beşikten mezara kişinin hayatının her dönemi ve yaşadığı hissettiği her olay 
için söylenirken, toplumsal konular da türkülerin yakıldığı konularındandır (Yar-
dımcı,1998:68). Tanımlardan da anlaşıldığı üzere türkü kompleks bir kavramdır. 
Türkünün bünyesinde söz ve teganni(şiir ve musiki) birlikte yaşar. Türkünün bün-
yesindeki müzikle şiiri birbirinden ayırmak mümkün değildir. Kelime şeklen XV. 
Yüz yılda türetilmiş olabilir fakat nitelik bakımından varlığı daha eski kaynaklara 
“ır”lara bağlanmaktadır (Öztürk,1986:366).

Türküler beşli hece ölçüsünden, on altılı hece ölçüsüne kadar her kalıpta 
söylenmekteyse de en sık rastlanılan kalıp yedi, sekiz ve onbirli hecedir. Asıl söz-
lerin bulunduğu yere bent, her bendin sonunda tekrarlanan bölüme de bağlama, 
kavuştak, nakarat denmektedir(Artun,2004:130;Batur,1998:47). Ezgilerine göre 
türküler usullü (Urfa’da kırık hava, Konya’da oturak, Karadeniz’de horon ya da 
yalı havası, Harput yöresinde şıkıltım, Ege’de zeybek, Ordu, Giresun, Marmara ve 
Trakya yöresinde karşılama, Erzurum yöresinde sümmani, Isparta ve Eğridir yöre-
sinde dattiri) ve usulsüz (bozlak, divan, garip, aydos) diye ikiye ayrılır. Konularına 
göre de türküler; 

1. Lirik türküler
  a. Aşk ve sevda türküleri
  b. Gurbet türküleri
  c. Ağıtlar
  d. Ninniler

2. Taşlamalı-takılmalı türküler
  a. Güldürücü-mizahi türküler
  b. Taşlamalar-ilenmeler 

3. Olay türküleri
  a. Tarihi türküler
  b. Eşkıya türküleri

4. Tören ve mevsim türküleri
  a. Kına ve düğün törenlerine ait türküler
  b. İtikat ve mezhep türküleri
  c. Seyirlik oyun türküleri 

Kültürümüzde Türkü Sempozyumu
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5. İş ve meslek türküleri

6. Doğayı konu alan türküler
  a. Doğa türküleri
  b. Çoban türküleri 

7. Öğütlemeli türküler

8. Oyun türküleri (Artun,2004:134-135;Yardımcı, 1998:69-80; Batur, 
1998:46-90; Oğuz,2004:70)

Türküler yapılarına göre de şu şekilde gruplandırılır;

1. Bentleri mani dörtlükleriyle kurulan türküler (kavuştaksız, kavuştakları 
mani biçiminde olan, kavuştakları tek, iki, üç, dört dize olanlar)            

2. Bentleri dörtlüklerle kurulan türküler ( kavuştaksız, bentlerin dördüncü 
dizesi kavuştak olanlar)

3. Bentleri üçlüklerle kurulan türküler (kavuştaksız, kavuştakları tek, iki, 
üç, dört dize olanlar)

4. Bentleri beyitlerle kurulan türküler (kavuştaksız, kavuştakları tek, iki, 
üç, dört dize olanlar)

5. Karşılıklı türküler/atma türküler(Artun, 2004:134-135; Yardımcı, 
1998:69-80)

Türkü için birden çok tanım yapılsa da türkünün özü, ölçülü sözün ezgi 
ile söylenmesidir. Halk kültürünün ürünü geneli anonim, bir kısmı aşıklar tarafın-
dan söylenen türküler toplumun duygu ve düşüncesinin ifade biçimidir. Duygu 
ve düşüncenin içeriğine göre de türkünün ezgisi değişiklik göstermektedir. Tür-
külerin ezgilerinin içeriğe göre değişmesi, eğlence türkülerinde ritmik ve oynat-
maya yönelik müzik seçilmesi, ayrılık, ölüm, sitem ve benzeri hüzün ve üzüntü 
veren konularda ise ağır bir şekil alması ile kendini göstermektedir. Türkü ezgileri 
konu içeriğine göre farklılık göstermesi gibi yörelere göre de farklılık göstermek-
te, özellikle eğlence ritimli türküler ezgileri bakımından yörelere göre ayırt edile-
bilmektedir. 

Türkülerin biçim, içerik ve ezgilerine göre tasnifini yukarıda vermiştik. Bu 
tasniflere göre belirlediğimiz Ankara türkülerinin anonim olup zaman ve binlerce 
kişi süzgecinden geçmiş olanlardan seçilenler ile günümüzün moda türkülerin-
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den seçilenler biçim-içerik olarak incelendikten sonra karşılaştırmalı olarak değer-
lendirme yapılacaktır.

1. Anonim Ankara Türküleri: 
Türküler Ankara Valiliği’nin çıkardığı Ankara Türküleri CD’sinden ve Kül-

tür Bakanlığı’nın çıkardığı Ankara Türküleri CD’sinden seçilmiştir. Bu iki CD’de yer 
almayan “Zühtü” türküsü ise Burhan Gökalp isimli sanatçının Ankara Türküleri 
CD’sinden alınmıştır. 

1. Misket
Derleyen: Muzaffer Sarısözen

Güvercin uçuverdi
Kanadın açıverdi
Elin oğlu değil mi
Sevdi de kaçıverdi

A benim aslan yarim
Duvara yaslan yarim
Duvar cefa götürmez
Sineme yaslan yarim

Güvercinim uyur mu
Çağırsam uyanır mı
Yar orada ben burda
Buna can dayanır mı

A benim hacı yarim
Başımın tacı yarim
Eller bana acımaz
Sen bari acı yarim

Caminin müezzini yok
İçinin düzeni yok
Çok memleketler gezdim
Misget'ten güzeli yok

Daracık daracık sokaklar
Misget şeker topaklar
Pul pul olsun dökülsün
Seni öpen dudaklar
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Caminin ezan vakti
İçinin düzen vakti
Ben Misget'i yitirdim
Sonbahar gazel vakti

Gökte yıldız sayılmaz
Çiğ yumurta soyulmaz
Üçer avrat almayan
Hiç erkekten sayılmaz

7’li hece ölçüsünde 8 dörtlükten oluşmuş, aaxa-bbxb-ccxc-ddxd mani 
kafiye düzeni ile söylenmiş kavuştaksız aşk ve sevda türküdür. Misket türküsü 
Ankara yöresi dendiğinde ilk akla gelen türkülerdendir ve gerek Ankara gerekse 
Anadolu’nun her yerinde eğlence ortamlarında çalınan değişmez türkülerdendir. 
İçerik itibari ile ilk 4 dörtlük bir kızın ağzından söylemiş, sevilen erkeğin önce 
sevip sonra terk etmesi üzerine yakılmıştır. Türkünün son 4 dörtlüğü de ayrığın 
sebebi olan erkeğin ağzından söylenmiştir. Burada aşkın ayrılığa can dayanmaz 
hali, başkasının sevdiğine dokunma ihtimalinin nasıl bir ruh hali yarattığı “Pul 
pul olsun dökülsün seni öpen dudaklar” gibi dizeler ile dile getiriliyor. Türkünün 
en açık sayacağımız kelimesi de öpmektir. Sevilen kızın ismi Misket ile anılan 
türkü, ayrılık teması taşısa da türkü Ankara’ya has ağır ağır oynanan bir biçim ile 
oynanmaktadır. 

1. Duruş: Vücut dik, baş ufka bakmakta, göğüs ileride.

2. Yürüyüş: Vücut sallanmadan kostak yürünür.

3. Sekiş: Yere eğilmeden ayak oyunları yapılarak kol hareketleriyle oyu-
na ahenk verilir. Oyuna ayak figürleri hakimdir. (http://tr.wikipedia.org/wiki/T%-
C3%BCrk_halk_oyunlar%C4%B1)

2. Fidayda 
Derleyen: Nida Tüfekçi

Aman Bulguru Kaynatırlar
Haydi Bulguru Kaynatırlar
Serine Yaylatırlar
Aman Serine Yaylatırlar
Bizde Adet Böyledir
Aman Bizde Adet Böyledir
Güzeli Ağlatırlar
Aman Çirkini Söyletirler
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 Fidayda Da Ankaralım Fidayda
 Beşyüz Altın Yedirdim Bir Ayda
 Gitti De Gelmedi Ne Fayda
 Başını Da Yesin Bu Sevda

Aman Dama Çıkma Baş Açık 
Haydi Dama Çıkma Baş Açık
Arpalar Kara Kılçık
Aman Arpalar Kara Kılçık
Aman Eğer Gönlün Var İse
Aman Gönlün Var İse
Gey Galucu Yola Çık 
Ama Gey Galucu Yola Çık
Fidayda Da Ankaralım Fidayda
Beşyüz Altın Yedirdim Bir Ayda
Gitti De Gelmedi Ne Fayda
Başını Da Yesin Bu Sevda

8 dizeli iki bentten oluşan kavuştağı dörtlükten kurulu hece ölçüsünde 
11 ve 9 hece ile kararlılık göstermiyor görünse de türkü olma özelliği dikkate 
alınarak aslında aman, haydi gibi ünlemler kaldırıldığında 7’li hece özelliğinde, 
aaaabbaa-cccc-ddddeedd-cccc kafiye örgüsü ile kararlılık gösteren aşk ve sev-
da türküsüdür. Bu türkü, Ankara yöresi dahil, Anadolu’nun her yerinde eğlence 
ortamlarında çalınan değişmez müziklerdendir. Anadolu köy kültüründe bulgur 
kaynatmak, kaynatılan bulguru dama sermek gibi mevsimlik bir olay anlatılan 
türkü, sözleri itibari ile önemli bir bölümü doldurma dize niteliğinde olsa da, 
aşığın sevdiğine söylediği sözlerden oluşmuştur. Seven, sevdiği kızdan eğer gön-
lü varsa yola çıkmasını istiyor. Ama dama başı açık çıkmasını istememektedir. 
Sevdiği kıza da kavuştak bölümünden anladığımız kadarı ile bir ayda beş yüz 
altın yedirmiştir. Anadolu halk kültüründe sevgiliye para yedirmek durumu tek 
bir şekilde olur. Kadının iş hayatının içinde olmadığı, sosyal yaşamın içinde yer al-
madığı dönemlerde söylenen ve anonim hale gelmiş bu türküde sevgiliye beş yüz 
altının bir ayda yedirildiği söylendiğine göre, sevilen kadın mazbut aile kızı ya da 
kadını değildir. Toplumun hiç de onay vermediği bir yaşam sürmesi muhtemel-
dir. Muhtemelliği desteleyen iki dize de gitti de gelmedi ne fayda/başını da yesin 
bu sevda gibi kargış dizeleridir. Kesin hüküm vermeye yetecek dize olmamakla 
beraber bir ayda 500 altın yediği halde erkek ile kaçmayan, gidip gelmeyen bir 
sevgilinin toplumun onay vermediği yaşam biçimini sürdüren sevgili olduğunu 
söyleyebiliriz. Bu tanımı yapmamıza neden olan dizeler bile toplumsal ahlak ge-
reği daha fazla sevgili ile ilgili açıklama yapmamış, başını da yesin bu sevda ile en 
fazla kargış dile getirmiştir. 
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3. Su Sızıyor Sızıyor
Derleyen: Muzaffer Sarısözen

Su Sızıyor Sızıyor, 
Taşların Arasından.
Eğil Bir Yol Öpeyim, 
Kaşların Arasından.

Oğlan Mavilim Oğlan, 
Sözüne De Kavilim Oğlan.
Enişte Bana Hişt Demiş, 
Yalan Sevdiğim Yalan.

Derenin Kenarında, 
Kalayladım Kazanı.
Kız Ben Senin Yüzünden, 
Tutmadım Ramazan'ı.

Oğlan Mavilim Oğlan, 
Sözüne De Kavilim Oğlan.
Enişte Bana Hişt Demiş, 
Yalan Sevdiğim Yalan.

Kar Yağıyor Yağıyor, 
Abamı Giyeceğim.
Sakallıya Varıp Da, 
Baba Mı Diyeceğim.

Oğlan Mavilim Oğlan, 
Sözüne De Kavilim Oğlan.
Enişte Bana Hişt Demiş, 
Yalan Sevdiğim Yalan.

3 tane 7’li hece ölçüsü xaxa-xbxb-xcxc kafiye örgüsü ile yapılmış bent-
lerden ve 3 tane 7’li hece ölçüsü aaxa mani kafiye (xaxa-bbxb-xcxc-bbxb-xdxd-
bbxb) örgüsü ile kavuştak yapılmış aşk ve sevda temalı söylenmiş türküdür. 
Dörtlüklerden oluşmuş bentlerin ilk iki dizesi doldurma dize olup son iki dize de 
aşık sözünü söylemiştir. Birinci dörtlüğün sonunda kızın iki kaşı arasından öpme 
isteği, ikinci bendin son iki dizesinde bir parça muzır ifade ama üstü kapalı bir 
muzırlık ile kızın yüzünden Ramazan’ı (orucu) tutamadığını söylüyor. Aşk duy-
gusunun coşkun bir anlatımına sahip türkünün en muzır bölümü bu dizelerken 
ve dinleyen yetişkinlere çağrışımsal pek çok şey ifade ederken aslında dinleyen 
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çocuksa, gençse ahlakı bozacak, düşünceye fitne düşürecek bir ifade taşımamak-
tadır. Üçüncü bent kızın ağzından söylenmiş ve son iki dizede sakallıya yani yaşlı-
ya varmayacağını, yaşlıya varırsa baba mı diyeyim diye soracağını söylemektedir. 
Aşk ve sevda gençliğe yakışmaktadır. Kavuştaklar kızın ağzından söylenmiştir. Kız 
mavi giyen sevgilisinin sözüne güvendiğini kendisinin de söz verdiğini kavilleşti-
ğini söylüyor. Son iki dizesinde kavuştağın kızın eniştesinin kıza hişt diye laf at-
tığının söylendiğini bunun doğru olmadığını yalan olduğunu söylüyor. Anadolu 
kültüründe “baldız baldan tatlıdır” gibi sözler ile enişte-baldız ilişkisine gönder-
me yapılmasından dolayı türküde de eniştesinin yan gözle baktığını oğlana söy-
lemişler, oğlan da bunun hesabını kıza sormuş, kızın da bunun yalan olduğunu 
söylediğini görüyoruz. Türkünün bütüne baktığımızda birbirini seven iki kişinin 
sevdalarını anlattığını, bu sevda anlatımında tensel temas olarak kaşların arasın-
dan öpüldüğünü görüyoruz. Dolaylı bir muzır ifade ramazanın tutulmamasıdır. 
Bu ifade de dinleyenin hayal gücü ile sınırlıdır. Bunların sonucunda türkü herke-
sin, her ortamda söyleyebileceği, herkesin de yanındakinin kim olduğunu düşün-
meden dinleyeceği ya da ritminden dolayı oynayabileceği bir Ankara türküsüdür. 

4. Şeker Oğlan
Derleyen: Yağcıoğlu Fehmi Efe-Burhan Gökalp

Gayadan bakan oğlan
Kakili sarkan oğlan
Gece gelme gündüz gel
Horuzdan korkan oğlan

Aman şeker oğlan
Usdan şeker oğlan
Anasına darılmış
Damda yatan oğlan

Elinde de nacak
Sandım bana vuracak
İrkeklerin günahı
Gızlardan sorulacak

Aman şeker oğlan
Usdan şeker oğlan
Anasına darılmış
Damda yatan oğlan

7’li hece ölçüsü, kafiyesi aaxa şeklindeki mani kafiye düzeni ile oluştu-
rulmuş dört dizeli iki tane bentten, 6,6,7,6 hece ölçüsü ve yine aaxa mani kafiye 
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düzeni ile oluşturulmuş iki kavuştaktan oluşmuş aşk ve sevda türküsüdür. Türkü 
kızın ağzından söylenmiştir. Türkünün da adı olan Şeker Oğlan’ın birinci bentte 
kayadan kıza baktığını, kaküllü olduğunu ve gece horozdan bile korktuğundan 
o nedenle gündüz gelmesinin istendiği esprili bir dille anlatılmıştır. İkinci bentte 
Şeker Oğlan’ın elinde nacak olduğundan kız kendisini vuracak sandığını, erkek-
lerin işledikleri günahların, erkeklerden değil de kızlardan sorulacağı dile getiri-
liyor. Burada erkeklerin günahlarının kızlardan sorulmasında yine birinci bentte 
olduğu gibi imalı bir espri vardır. Erkekleri günaha sokan kızlardır. Kızlar günaha 
sokan kendileri olduğu için erkeklerin günahından sorumludur gibi bir anlam 
vardır. Burada erkeklerin günahı yine söyleyenden çok dinleyenin hayal gücü ile 
sınırlıdır. Kavuştakta ise Şeker Oğlan’a seslenerek,  annesine darıldığı için damda 
yatan Şeker Oğlan’ın akıllanması isteniyor. Aşk ve sevda içeren, kızın ağzından 
yakılmış bu türkü Anadolu kültürü içinde her yörede rastlayacağımız aşk öykü-
sünün dile, tele dökülmüş halidir. Her ortamda söyleneceği gibi, her bireyin de 
dinleyebileceği, dinlerken eğlenebileceği ritmi vardır. 

5. Zühtü
Derleyen: Nida Tüfekçi
Samanlıktan Kaldıramadım Samanı
(Da Zühdü Sana Kandım Zühdü)
Şimdi De Geldi Sarılmanın Zamanı
(Da Zühdü Sana Gandım Zühdü)

Amanın Yandım Zühdü
Sana Kandım Zühdü
Hele Hele Yandım Zühdü
Sana Gandım Zühdü

Evlerinin Önü Kerpiç Sekisi
(Da Zühdü Sana Kandım Zühdü)
Yel Estikçe Gelir Yarin Kokusu
(Da Zühdü Sana Gandım Zühdü)

Amanın Yandım Zühdü
Sana Kandım Zühdü
Hele Hele Yandım Zühdü
Sana Gandım Zühdü

Evinize Varamadım Dibekten
(Da Zühdü Sana Kandım Zühdü)
Telli Kemer Biçemedim İpekten
(Da Zühdü Sana Gandım Zühdü)
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Amanın Yandım Zühdü
Sana Kandım Zühdü
Hele Hele Yandım Zühdü
Sana Gandım Zühdü  

11’li hece ölçüsü ile söylenmiş iki dizeli, aa-bb-cc şeklinde kafiye örgü-
sü ile oluşturulmuş bentlerden kurulu bentlerin her dizesinden sonra (Da Zühtü 
sana kandım Zühtü) tekrarı konmuş, kavuştakları 7,6,8,6 kararlılık göstermeyen 
hece ile abab kafiye düzeni ile oluşturulmuş ritmik müzikli aşk ve sevda türkü-
südür. Bentlerin her dizesinden sonra tekrar dizesi müziğin ritmini arttırmak için 
müziğe destek dize olarak eklenmiştir. 70’li yıllarda popüler olan ve günümüzde 
de 70’li yıllarda olduğu kadar olmasa da geniş kitlelerce bilinirliği yüksek bir tür-
küdür.  Birinci bendin ilk dizesinde, samanlıktan kaldıramadım samanı diyerek 
konuya giren türkü yakıcı, ikinci dizede şimdi geldi sarılmanın vakti diyerek mak-
sadını belli etmektedir. Burada dolaysız gibi görünse de çağrışımsal muzırlık var-
dır. Anadolu kültüründe sevgililerin kaçamak buluşmalarının mekanı samanlıktır. 
Yasal ya da yasal olmayan buluşmaların mekanı samanlık türkü içinde geçince ve 
sonrasındaki dizede sarılmanın vakti geldi denince, dinleyende çağrışımsal muzır 
düşünceler oluşmaktadır. Buradaki muzırlık dinleyenin hayal gücü ile sınırlıdır. 
Sarılmanın dışında açık edilen bir davranış yoktur. İkinci bent sevenin sevgiliyi 
tanımlamasıdır. Evlerinin önü klasik türkü doldurma dizesi niteliği gösterse de 
sevgilinin evini anlatıyor diye düşünürsek sekilidir. Sevgilinin kokusu da sevene 
yel estikçe gelmektedir. Aşk ve sevda türkülerinin vazgeçilmez anlatım biçimi 
sevgilinin kokusunun yel ile sevene ulaşmasıdır. Son derece duygusal bir anlatım 
vardır. Üçüncü bentte ilk dize hatta belki ikinci dize de doldurma dizedir ama iki 
dizeden oluşan bir bent olunca birinci dize köy yaşamının içinde yer alan dibek 
kavramını ele alarak yaşam biçimini de sergilemektedir. İkinci dizede kızın ağzın-
dan yakılmış görülen türkünün kızın kendi telli kemerini ipek entariden çözeme-
diği yorumunu yapabiliriz. Burada asıl amaç ulaşılamayan sevgiliye seslenmek 
ve onun yaşadığı yeri, fiziksel özelliklerini giysilerini de söyleyerek anlatmaktır. 
Zühtü isimli gence duyulan aşk, olanca samimiyeti ile dile getirilmiş, aşkın teme-
linin sarılmaktan geçtiğini, sarılma olmayınca özlemden yel estikçe yarin kokusu 
gelir gibi olduğunu anlatmıştır. İfadelerin yalınlığı, duygunun ve isteğin ne oldu-
ğunun anlatımının dolaysız olması bile türkünün üzerinde bir erotizm etkisi oluş-
turmamıştır. Bilinirliği, dinlenirliği, eğlence ortamlarında türkünün kıvrak ritmine 
oynanılırlığı yüksek olan türkü, her ortamda, her yaş grubu ile dinlenebilecek 
niteliktedir. 
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2. Günümüz Ankara Türküleri:

1. Arabada Beş Evde On Beş
Söyleyen: Ankaralı Namık

Yakacaksın sobayı 
Isıtacan odayı 
Saat beşe gelince de 
Göreceksin pompayı 

Arabada 5, evde 15, 
Hoşuma da giderse, bedave! 
Arabada 5, evde 15, 
Hoşuma da giderse, bendensin! 
Arabada 5, evde 15, 
Hoşuma da giderse ağaya beleş! 

Oy kalçalar kalçalar 
Domatestir salçalar 
Ayten kafayı çekince 
Herkezden iyi çalkalar 

Arabada 5, evde 15, 
Hoşuma da giderse, bendensin! 
Arabada 5, evde 15, 
Hoşuma da giderse, bedave! 
Arabada 5, evde 15, 
Hoşuma da giderse ağaya beleş! 

Tren gelir düttürür. 
Düdüğünü öttürür. 
Şu zamanın kızları 
Bi sakıza öptürür 
Kutusuylan alayım yavru! 

Arabada 5, evde 15, 
Hoşuma da giderse, bedave! 
Arabada 5, evde 15, 
Hoşuma da giderse, bendensin! 
Arabada 5, evde 15, 
Hoşuma da giderse ağaya beleş! 
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Ata vurdum belleme 
Gir koynuma terleme 
Her yanım senin olsun 
Okçuruma elleme 

Arabada 5, evde 15, 
Hoşuma da giderse, e bedave! 
Arabada 5, evde 15, 
Hoşuma da giderse, bendensin! 
Arabada 5, evde 15, 
Hoşuma da giderse, hacıya beleş! 

Mayosu var vakkodan 
Çok özenmiş yaradan 
Peşin param kalmadı 
Visa çekelim aradan 

Arabada 5, evde 15, 
Hoşuma da giderse, e bedave! 
Arabada 5, evde 15, 
Hoşuma da giderse, bendensin! 
Arabada 5, evde 15, 
Hoşuma da giderse, bedave! 

7’li hece ölçüsü ve aaxa şeklinde mani tipi kafiye örgüsü ile oluşturulmuş 
5 bentten, hece ve kafiye olarak kararlılık göstermeyen 5 kavuştaktan oluşmuş 
taşlamalı-takılmalı konulu türküdür. Türkünün 3. bendine bir de konuşma dizesi 
eklenmiştir. Türkünün bent kısımları erkekten kadına, kavuştak kısımları ise ka-
dından erkeğe söylenme özelliği taşımaktadır. Türkünün giriş bendi olan birinci 
bent, sobanın yakılması, odanın ısıtılması ile başlayıp saat beş olunca da yaşana-
cak olayı anlatan bir giriş şeklindedir. Bu bentte anlatılanlar dolaylı mizah,  örtü-
lü erotizm olmaktan çok uzak 18 yaşın da üzerinde kişilerin dinlemesi gereken 
pornografik niteliktedir. Burada özellikle kelimeler de pornografik argo şeklinde 
seçilmiştir. İkinci bentte Ayten isimli bir kadının oynamasının anlatımı da pornog-
rafik niteliktedir. Kalçalar ile başlayan bölüm, Ayten’in oynamasında çalkalama 
ile devam etmekte, bütününe bakılınca bahsi geçen kalça Ayten’in iyi çalkalayan 
kalçası olduğu anlaşılmaktadır. Üçüncü bentte ilk iki dize doldurma dize niteliğin-
de görülse de türkünün bütünü itibari ile bakıldığında alt anlamda pornografik 
çağrışım için kullanıldığı anlaşılmaktadır. İkinci ve üçüncü dizelerde de zamane 
kızları eleştirilmekte bir sakıza kendilerini öptürdüğünü söylenmektedir. Eleşti-
ren, türkünün sözünde konuşma dizesi sakızı kutu ile almayı teklif etmektedir. Bir 
sakıza öptüren zamane kızına, bir kutu sakız almayı teklif edebilmektedir. Bunun 

Kültürümüzde Türkü Sempozyumu



- 297 -

Kültürümüzde Türkü Sempozyumu

sonucunda ise kutusu ile sakız alan kişinin, sakızı verdiği kızdan beklentisi açık 
uçlu bırakılmıştır. Dördüncü bentte ilk dize yine doldurma dize gibi görülse de 
çağrışımsal ifade ata belleme vurmak ile ifade edilmiştir. Söyleyen karşısındakinin 
koynuna girmesini ama terlememesini istemektedir, her yanın karşısındakinin ol-
masına izin vermekte ama uçkuruna dokunmamasını söylemektedir. Bu dörtlük 
de 18 yaşın üzerinde olan kişilerin dinleyebileceği niteliktedir. Koyuna girmek ve 
orada terlemek/terlememek, her yanının onun olup uçkura dokunmamasını söy-
lemek çocuk, genç, ergen dinlediğinde kolay anlayabileceği, anladığında da bu 
kadar erken yaşta bu bilgileri öğrenmenin yaratacağı olumsuzluktan etkilenecek 
yaştadır. Son bent karşıdaki kadını tanımlama şeklinde başlamaktadır. Giydiği 
mayonun markasından başlamıştır. Fakat devamı açıklamaya gerek bırakmaya-
cak kadar pornografik niteliktedir. Kavuştaklar ise bir hayat kadının karşısındaki 
erkek ile pazarlığı şeklindedir. Bu pazarlık bile tek başına olumsuz bir konu iken 
bu pazarlığın anlatımı da argo cümleler ile daha bir çarpıcı pornografiye dönüş-
türülmüştür. 

2. Salla      
Söyleyen: Ankaralı Namık

Sallaaaaaa belini de kırma aman kasayı takma ha 
Kara koyun guderim eski mesleyim 
Yar yanına giderim 
Çoktan beri gorunmuyon tatilden mi sekerim 
Salla kız salla 
Çevir çevir çevir çevir donder titret 
Salla bidenem salla o yana da bu yana salla 
Salla yavrum salla evir çevir gıvır çevir salla 
Sallamassan ay canım allah dokule kalma 

Ceketimin kolu yok 
Bu sazcılığın sonu yok sabaha kadar 
Atletimin kolu yok 
Hovardalığın sonu yok oda 24 saat 
Aramassan arama 
Zaten bende kontur yok 
Kız gormuyonmu odemeli arıyom 

Salla yavrum salla çevir çevir donder titret 
Salla bidenem salla o yana da buyana salla 
Salla yavrum salla evir cevir gıvır çevir salla 
Ne kadar sallarsan salla dona düşer son damla 
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Yesil ozun yolları
Postacı kaptı oyları
Yabanlının yolları 
Mısırlı kaptı oyları 
15gundur yalvarıyom 
6 aydir dil doküyom 
Lan telinenmi bagladın Allahsız 
Çıkarmıyon şalvarı

Salla olumu gor salla 
Kız salla 
O yana da bu yana salla 
Salla bidenem salla 

Evir çevir çevir çevir 
Salla bidenem salla 
O yana da bu yana salla 
Salla kızım salla 
Bir sag bi sola yukardan asaga 
Çapraz bir sekilde 
Salla yavrum salla 
O yana da bu yana salla 
Sallamassan ay canım Namık çalamaz valla 

Adım çıkmış dokuza inmez oldu sekize 
Adım çıktı dokuza inmiyorki sekize 
Gözlerime iyi bak 
Mikroskopunan bak mikroskopunan 
Yakından çekil çekil 
benziyommu kerize 
Salla kız salla 
Çevir çevir çevir donder titret 
Salla bidenem salla 
O yana da bu yana salla 
Sala yavrum sala o yana da bu yana salla 
Kız belin kırılacak 
Nazar değer valla 
Aman ha 

Kara koyun etli olur 
Kavurmasi tatlı olur 
Kara koyun etli olur 
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Haşlaması tatlı olur 
Yar üstüne yar seven 
Allah korusun 
Lan yenge dover valla 
Ölmez ama dert alır 

Salla çevir çevir donder titret 
Salla bidenem salla o yana da bu yana salla 
Salla yavrum salla o yana da bu yana salla 
Sallamassan ay canım cok ayıp olur valla 

Ata vurdum belleme 
Gir koynuma terleme 
Ata vurdum belleme 
Gir koynuma terleme 
Her yanım senin olsun 
Ruhsatla veriyim 
okcuruma elleme aman ha 

Salla salla kız salla 
Salla yavrum salla evir çevir kıvır çevir salla 
Salla salla el salla yapmazdın alıştırdılar

11 bölümden oluşmuş türkünün bent, kavuştak, hece, kafiye yönünden 
kararlılığı yoktur. Şekil olarak tutarlılık göstermeyen türkü “Salla” ses tekrarı üze-
rinden türküyü yürütmektedir. Türkünün bütünündeki ortak özellik erkeğin kıza 
söylemesidir, söylenirken kullanılan üsluptan dolayı da taşlamalı-takılmalı türkü 
denilebilir. Birinci bölümde erkek eskiden bu yana mesleğinin koyun gütmek ol-
duğunu söylerken, uzun zamandır görmediği kızın da tatilden mi döndüğünü 
sormaktadır. Bu soruş ve söyleyiş bağlantı kurulmadan “Salla” kelime tekrarı ve 
müziğin de desteği ile oynatma, oynatırken de vücudun sallanarak ritim alması 
için komut niteliği gibidir. Nerelerin sallanması, sallarken vücudun nerelerinin de 
dikkatle sallanılması gerektiği söylenmektedir. İkinci bölümde doldurma dizeler 
arasında sazcılığa meraklı olduğunu, onun da sonunun olmadığı, kızı cep telefo-
nu ile arayamadığını çünkü kendisinin kontörünün olmadığını söylüyor. Halk kül-
türünde sazcılık iki şekilde kullanılır, birinci şekli saz çalan kişidir. Diğer bir anlam 
ise saza bara çok giden, buralarda hovardalık yapan kişiler için kullanılmaktadır. 
Bu bölümden anladığımız da saza bara hovardalık için gittiğidir. Bu bölüm içerik 
olarak argo sözlerden oluşmuş, güncel teknolojik alet ve kontör, ödemeli arama 
gibi konulara gönderme de yapmıştır. Ses tekrarları ile kavuştak gibi görülen 
ama kavuştak olmayan bölümde yine “Salla” kelimesi üzerinden gidilmiştir ve 
nasıl sallanması, nasıl kıvırtılmasının istendiği anlatılmıştır. Argonun en basit hali 
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olarak da “Ne kadar sallarsan salla da dona düşer son damla” konu ile bağlantı 
kurulmayıp ses tekrarından yararlanmak üzere kullanılmıştır.  Üçüncü bölüm-
de ilk dört dize doldurma dize niteliğindedir. O dizeler güncel olan olaylara da 
gönderme niteliğinde olabilir, gönderme yapılan konu ile ilgili belirleyici bir dize 
olmayınca doldurma dize niteliğinde kalmıştır. Devamındaki dizeler ise erkeğin 
kıza beklentisi doğrultusunda davranmadığı için sitemini içermektedir. Erkeğin 
isteği şalvarın çıkarılması ile ilgilidir. Beş ve altıncı bölüm dinleyeni oynatmaya 
yönelik sözler içermektedir. Yine bütününde olduğu gibi sallama, sallanırken de 
nasıl oynanması gerektiği direktiflerini içermektedir. Yedinci bölümde “Adım çık-
mış dokuza inmez sekize” deyimi ile giriş yapılmıştır. Devamında ise kerize ben-
zemediğini söylerken, kızın isterse mikroskop ile bakmasını söylüyor. Tam anlamı 
ile argo bir söyleyiş ile keriz olmadığını söyledikten sonra yine salla, titret komut-
ları ile oynama direktifleri vermektedir. Sekizinci bölüm yine bir Ankara türküsü 
olan 7’li hece ölçüsü ve mani tarzı aaxa tarzında kafiye örgüsü ile üç adet bent üç 
adet kavuştaktan oluşan “Hayda Yarim Hayda/Kara Koyun”dan,

Kara koyun etl'olur 
Kavurması tatl'olur 
Yar üstüne yar seven 
Ölmez ama dertl'olur 

Hayda yarim hayda 
İkimiz bir boyda 
Oynamazsan nazlı yarim 
Gençliğine doyma 

Irmağın geçeleri 
Kız kaldır peçeleri 
Sende bu güzellik varken 
Öldürür niceleri 

Hayda yarim hayda 
İkimiz bir boyda 
Oynamazsan nazlı yarim 
Gençliğine doyma 

Kahve dolu elinen 
Eli dolu gülünen 
Ellere meyil verdin 
Eyle beni dil ilen 

Hayda yarim hayda 
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İkimiz bir boyda 
Oynamazsan nazlı yarim 
Gençliğine doyma
 
alıntı yapılarak söylenmiştir. Aşk ve sevda türküsü olan bu türküde seven, 

sevilen kıza yar üstüne yar sevilmeyeceği, başkasını severek kendisini başkalarının 
diline düşürdüğünü söyleyerek sitem etmekte, kızdan en fazla istediği ise peçesini 
kaldırarak yüzünü göstermesidir. Salla türküsünde ise sevgiliden istenilen şalva-
rını çıkarmasıdır. Anonim türkü “Hayda Yarim Hayda” sevgiliye söyleniyor, sitem 
ediliyor ama üslup her yaştan kişinin söyleyebileceği, dinleyebileceği, toplumsal 
değer yargıları göz ardı edilmeyecek şekilde duygu ve düşünceler dile getiriliyor. 
Anonim türküden alıntı argo konuşma dizesi eklenerek “Salla” türküsünde (lan 
yenge döver valla) kullanılıyor. Dokuzuncu bölüm yine kavuştak görünümünde 
olup oynayan kızdan nerelerini sallamasını istediği talimatı veriliyor. Onuncu bö-
lüm “Araba Beş” türküsündeki bir bölüm ile devam ediyor. Ata belleme vurdu-
ğunu, sevgilinin koynuna girmesini ama terlememesini, her yerine dokunmasını 
ama uçkurunu ellememesini istiyor. Her yanım senin olsun dizesinden sonra yine 
argo bir yaklaşım ile (Ruhsatla vereyim) diye bir dize yer alıyor. Son bölüm yine 
kızın sallamasını söylüyor ve en son olarak da el salla ama sen yapmazdın bunu 
sana alıştırdılar diye yine bir konuşma dizesi ile bitiyor.

3. Sevmiyorsan Kandırma 
Söyleyen: Ankaralı Yasemin

Mızıkçılık ediyon 
Oynamıyom seninle 
Delikanlı ol biraz 
Dalga geçme benimle 

Balıkesir bandırma 
Sevmiyorsan kandırma 
Yanaklarım dururken 
Başka yere saldırma 

Belli senin amacın 
Bende yok ki ilacın 
Bu yollardan ben geçtim 
İşine bak sen canım 

Yaş tahtaya basmadan 
Yavaş yürü kasmadan 
Ne yapsam adam olmaz 
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Senin gibi kazmadan

7’li hece ölçüsü xaxa-bbwb-ccxc-ddxd kafiye örgüsü ile kavuştaksız dört 
bentten oluşmuş türkü içerik itibari ile taşlamalı-takılmalı türkü örneği niteliğin-
dedir. Türkü, kızın ağzından oğlana söylenmiştir. Anonim türkülerde görülen halk 
söyleyişinden daha çok, üslubunda argo söyleyiş özelliği vardır. Birinci dörtlükte 
kız, erkeğe oyunda mızıkçılık yaptığını, artık onunla oynamayacağını söylüyor. 
Aşk, sevda bir oyuna benzetiliyor ve artık oğlan ile aşıklık oynamayacağını belir-
tiyor. Üçüncü ve dördüncü dizede oğlanın kendisi ile dalga geçtiği için bu sözleri 
söylediğini belirtiyor. Bunu yaparken de oğlana delikanlı ol biraz diye de argo 
söyleyiş ile tutarlı ve güvenilir olmasını istediğini belirtiyor. Balıkesir bandırma di-
zesi argoda kalıp söyleyiştir ve bunun devamı küfürü içerir. Burada söz uyumunu 
dikkate alarak küfür yerine seviyorsa kandırmamasını istiyor. Kendisini kandıran, 
güvenmediği için artık oynamayacak olduğu gence kız yanakları dururken başka 
yerine saldırmaması gerektiğini söylüyor. Bu dizeden, güven duyulmayan, kan-
dıran genç ile kızın cinsellik içeren çok yakın temas halinde olduğunu anlıyoruz. 
Üçüncü dörtlükte de bu yakın temas neticesinde kız oğlanın amacını anladığını 
ama yine argo ifadeler ile devam ederek ilacın kendinde olmadığını yani gencin 
beklentisine yanıt veremeyeceğini kendisinin de bu yollardan çok geçtiği için bu 
tarz insanları tanıyacağını, yanından uzaklaşmasını söylüyor. Bu söyleme biçimi 
yine “işine bak sen canım” şeklinde argo bir ifade şeklinde olmaktadır. Dördüncü 
ve son dörtlükte yaş tahtaya basmadan derken kendisinin yanılmayacağını anla-
tıyor ya da gence bundan sonra yanlış yapma diyor olabilir. Dördüncü dörtlüğün 
ikinci dizesinde gence “kendini kasma, yavaş yürü” diyerek başka bir argo söy-
leyişle sesleniyor. Üçüncü ve dördüncü dizede ise gence hakaret ederek ondan 
adam olmayacağını çünkü gencin kazma olduğunu söylüyor. Ele aldığımız Sev-
miyorsan Kandırma türküsü, anonim türkülerde görülmeyecek özellikte, bir kızın 
ağzından söylenmiş argo ifadeler ile doludur. 

4. Sok Çıkar   
Söyleyen: Ankaralı Turgut

Yapma abi, etme abi
Biz keriz değiliz abi
Varsa enayi keriz
Hep beraber bizde yeriz

Sok sok çıkar sok çıkar
Elini cebine sok çıkar
Dolarla yumoşla uğraşma
Ytl’ yi itl’yi sok çıkar
Hepsini birden sok çıkar
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Sok sok sok sok sok çıkar
Elini cebine sok çıkar
Dolarla yumoşla uğraşma
Ytl’yi itl’yi sok çıkar
Hepsini birden sok çıkar

Ağaç üstünde ceviz
Kırarsan bizde yeriz
Bu ceviz başka ceviz
Yemeyenler enayi keriz

Sok sok çıkar sok çıkar
Elini cebine sok çıkar
Dolarla yumoşla uğraşma
Ytl’yi itl’yi sok çıkar
Hepsini birden sok çıkar
Sok sok sok sok sok çıkar
Elini cebine sok çıkar
Dolarla yumoşla uğraşma
Ytl’yi itl’yi sok çıkar
Hepsini birden sok çıkar

Söyle koçum bu ne iştir
Biraz kendini geliştir
Evir çevir hep aynı şey
Yeter konuyu değiştir

Sok sok çıkar sok çıkar
Elini cebine sok çıkar
Dolarla yumoşla uğraşma
Ytl’yi itl’yi sok çıkar
Hepsini birden sok çıkar
Sok sok sok sok sok çıkar
Elini cebine sok çıkar
Dolarla yumoşla uğraşma
Ytl’yi itl’yi sok çıkar
Hepsini birden sok çıkar 

3 bent, 3 kavuştaktan oluşan eserin bentleri arasında hece kararlılığı yok-
tur. Birinci bentte 8-8-7-8, ikinci bentte 7-7-7-9, üçüncü bentte 8-8-8-8 hece 
vardır. Birinci ikinci bentler kendi içinde de hece anlamında kararlılık gösterme-
mekte, son bendin dört dizesi de 8 heceden oluşturulmuştur. Hecede olmayan 
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tutarlılık kafiyede de yoktur. Her bir bent kendi içinde kafiyelidir. Birinci bentte 
aabb gibi görülse de ilk iki dize rediften oluşmuştur. İkinci bent cccc şeklindedir. 
Üçüncü bent ise ddxd şeklindedir. Türkü hece sayısı, kafiye örgüsü gibi bir kaygı 
gütmemiştir. Kavuştaklarda da dize sonlarında yinelenen “sok çıkar” ses tekrarı 
ile ses uyumu sağlanmıştır. Türkünün söylenme amacı “sok çıkar” kelimesinin 
çağrışımsal olarak erotik anlamını ifade ederek, türkünün dinlenmesini, dinlerken 
de oynanmasını sağlamaktır. Birinci bent seslendiği kişiye ki bu sevgilisi değildir, 
“yapma abi ben enayi değilim ama bir enayi bulursan biz de beraber yeriz” diye-
rek argo ifadeler ile doludur. İkinci bentte ilk iki dize doldurma dize durumunda 
olsa da sonraki gelen dize ile yerini bulmaktadır. Bu ceviz başka bir cevizdir,  o ce-
viz ve cevizin kırılması ile erotik-argo çağrışımlar yapılmakta, yemeyenin de enayi 
keriz olduğunu dile getirmektedir. Üçüncü bentte karışsındaki kişiye daha önceki 
bentlerde söylediklerinden farklı bir ifade kullanmakta, koçum diye seslendiği 
kişinin kendini geliştirmesini ve artık başka konulardan bahsetmesini bunun için 
de kendini geliştirmesini istemektedir. Kavuştaklarda bentlerden çok ayrı olarak 
“sok çıkar” ses tekrarının kullanımı vardır. Bunu kullanabilmek için de para kav-
ramı ele alınmıştır. Dolar, euro yerine yumoş, kullanılmış, Türk parası olarak da 
birkaç yıl önce tedavülden kalkan ytl kullanılarak bunun ses benzeri itele kelimesi 
itl şeklinde yer almıştır. Amaç mantıklı bir söz söylemek yerine çarpıcı ifadeler 
kullanıp dinleyene fark ettirmektir. Bu fark ettirme sırasında dinleyen kitlesi üze-
rinde olumsuz bir etki oluşur mu, söylenen türkü olmasına rağmen geleneksel 
türkü formundan çok uzak biçim ve içerikte söyleniyor bunun geleneksel kültür 
değerlerine olumsuz etkisi olur mu kaygısı güdülmemiştir. 

5.Atakule’den At Beni  
Söyleyen: Ankaralı Yasemin-Ankaralı Turgut

Atakuleden at beni (gülüm aman aman) 
İn aşagı tut beni 
Gel yanıma güzelim (gülüm aman aman) 
Biraz azıcık öp beni
  Çalkala kızım çalkala 
  Şehriye corbası gibi 
  Allah sana mal vermiş 
  Gümrük kapısı gibi 
  Kaldır kaldır vur yere 
  Muhtar kellesi gibi 
  Çalkala kızım çalkala 
  Şehriye corbası gibi 
  Allah sana mal vermiş 
  Alaman bombası gibi 
  Kaldır kaldır vur yere 
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  Muhtar kellesi gibi 
  hopppppppppppppp 
Kalenin ardı bostan (gülüm aman aman) 
Yıkılsın Yunanistan 
Yunanistan kızları (gülüm aman aman) 
Ne don giyer ne fistan 
  Çalkala kızım çalkala 
  Şehriye corbası gibi 
  Allah sana mal vermiş 
  Gümrük kapısı gibi 
  Kaldır kaldır vur yere 
  Muhtar kellesi gibi 
  Çalkala kızım çalkala 
  Şehriye corbası gibi 
  Allah sana mal vermiş 
  Alaman bombası gibi 
  Kaldır kaldır vur yere 
  Muhtar kellesi gibi 
 
 hoppppppppppppppp
7’li hece ölçüsü ve aaxa-bbxb şeklinde mani kafiye düzeni ile oluştu-

rulmuş iki bentten, kafiye düzeninde kararlılık göstermeyen kafiyelenişi xaxaxa 
şeklinde oluşturulmuş bentlerin ardından iki kez söylenmiş dört kavuştaktan 
oluşmuş taşlamalı-takılmalı türküdür. Erkeğin ağzından kıza söylenmektedir. Bi-
rinci dörtlük Ankara türküsü olması dolayısıyla da Ankara’nın bilinen yerlerin-
den Atakule’ye yer vermiştir. Birinci dörtlüğün ilk iki dizesi “Atakule’den at beni/
İn aşağı tut beni” doldurma dize niteliğindedir. Üçüncü ve dördüncü dizelerde 
oğlan “güzelim” diye seslendiği kızın azıcık yanına gelmesini ve kendisini biraz 
öpmesini istiyor. Birinci dörtlükte aşık niyetini açıkça kıza söylemektedir. İkinci 
dörtlükte birinci dize “Kalenin ardı bostan” doldurma dize niteliğindedir. İkinci 
dizede “yıkılsın Yunanistan” demektedir. Bu aslında Yunanistan’ın yıkılmasını is-
temekten dolayı değil de bostan-Yunanistan sondaki –stan ses uyumu nedeni ile 
seçilmiştir. Üçüncü ve dördüncü dizelerde de Yunanistan kızlarının ne don, ne de 
fistan yani elbise giymediğini söylemektedir. Son dizelerden çıkan anlam Yuna-
nistan kızlarını tanıyan genç, Yunanistanlı kızların çıplak gezdiğini söylemektedir. 
Dörtlüğün tamamı söylenmiş olmak için söylenmiş ifadesi taşımaktadır. Kavuş-
taklarda da dinleyeni oynatmaya yönelik ifade vardır. Oğlan, kızın çalkalamasını 
yani oynamasını istemektedir. Bu isteği söylerken de kızın vücut özelliklerini basit 
bir argo ifade tarzı kullanarak yapmaktadır. Anonim türkü geleneğinde sevilen 
kızın ki bu kız sevene yüz vermese bile övülerek anlatımı söz konusudur. Karşı-
daki kızı rencide edici ifadeler özellikle argo şeklinde söylemle dile getirilmez. 
Toplumsal değer yargıları, insan onuru, söyleyenin ve dinleyenin söyleyebilme ve 
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dinleyebilme durumu dikkate alınarak ifadeler bu sorumlulukla oluşturulur. Bu-
rada ise seslenilen kızın vücudundaki bazı yerleri Alaman bombası/Alman bom-
basına, muhtar kellesine benzetilmektedir.  

6. Yakalarsam Tık Tık
Söyleyen: Ankaralı Turgut

Yoldan geçti bir fıstık
Kafadan biraz kaçık
Fazla kıvırma kızım
Bak yakalarsam tık tık

Seni gidi karpuz kıran
Hıyarı tarladan çalan
Sonra da götürüp yudan
Bak yakalarsam tık tık

Manitam kırmızı nokta
Tek çilemsin sen fıstık
Ne yorgan kaldı ne yastık
Bak yakalarsam tık tık

Seni gidi karpuz kıran
Hıyarı tarladan çalan
Sonra da götürüp yudan
Bak yakalarsam tık tık

Sana nenni dinletirim
İnim inim inletirim
Üfletirim gümletirim
Bak yakalarsam tık tık

Seni gidi karpuz kıran
Hıyarı tarladan çalan
Sonra da götürüp yudan
Bak yakalarsam tık tık

3 tane bent, 3 tane kavuştaktan oluşmuş taşlamalı-takılmalı türküdür. 
Türkünün bütününde hece ölçüsünde kararlılık yoktur. Birinci bent 7’li, ikinci 
bent 8–7–8–7 heceli, üçüncü bent 8’li heceden oluşmuştur. Kavuştaklar ise 8’li 
hece ölçüsündedir. Kafiyelenişi ise aaxa-bbba-xaaa-bbba-ccca-bbba şeklindedir. 
Kafiye örgüsü de hece ölçüsü gibi kararlılık göstermemektedir. Birinci bentte er-
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kek yoldan geçen bir kızın fıstık olduğunu aynı zamanda kafada da kaçık olduğu-
nu söyledikten sonra bendin son iki dizesinde kızın kıvırmamasını yoksa yakalarsa 
tık tık yapacağını söylemektedir. Fıstık diye kızın tanımlaması ile başlayan argo, 
kıvırmamasını söyleyip sonra olacaklar konusunda kızı bilgilendirmektedir. Yine 
basit bir argo ile yakalarsa cinsel ilişki anlamına gelen tık tık yapacağını söyle-
mektedir. Türkü pop müzik sanatçısı Tarkan’ın söylediği “Yakalarsam” şarkısına 
gönderme yapmaktadır. Kavuştak bölümü yine aynı şarkının sözlerine gönderme 
niteliğindedir. “Seni gidi fındık kıran” dizelerine yapılan gönderme ile “Seni gidi 
karpuz kıran” şeklinde söylenmiştir. Kıza karpuz kıran, salatalık yerine yine onun 
da argosunu kullanarak hıyarı tarladan çalan, sonra da çaldıklarını götürüp yutan 
(yiyen) diyen erkek, bu seslendiği kızı yakalarsa tık tık yapacağını söylemekte-
dir. İkinci bentte argoda sevgiliye söylenen manitasından bahsetmektedir. Sev-
gilisinin kırmızı nokta olduğunu söylerken kırmızı nokta erotik filmlere konulan 
TV deki işarete gönderme yapmakta, sevgilisinin de bu sözle erotik olduğunu 
söylemektedir. Sevgilisine “tek çilemsin sen fıstık” diye seslenerek dolmuş arkası 
yazılar gibi seslenmektedir. Birinci ikinci dize birbiriyle bağlantılı olmadığı gibi 
ne yastık kaldı ne yorgan diyerek üçüncü dizede de diğer dizeler ile bir bağlantı 
kurulmamıştır. Dörtlüğün sonundaki tekrar dizeyi yine kızı yakalarsa tık tık yapa-
cağını söylemektedir. Üçüncü bentte yine kıza seslenen erkek, ona ninni dinle-
teceğini, inim inim inleteceğini, üfletip, gümleteceğini söylemektedir. Bu sözler 
üstü örtülü bile olmayan erotizm içermektedir. Kolayca söylenemeyecek, söylen-
diğinde de ancak 18 yaş üzeri kişilerin dinleyebileceği sözler çok rahat bir şekilde 
dile getirilmiştir. Anonim türkülerde görülen biçim ve içerik titizliği bu türküde 
görmek mümkün değildir. 

 SONUÇ:

 İncelediğimiz anonim beş Ankara türküsü de aşk ve sevda konuludur. 
Beş türkü de biçimsel olarak bent, kavuştak özellikleri, hece ölçüsü ve kafiye 
örgüsü ile halk edebiyatı ürünü niteliğindedir. Biçim ve içerik olarak halkın 
duygu ve düşüncelerini yansıtma, halk kültürünü yaşam biçimi olarak tanıt-
ma, yaşam biçiminin nasıl olduğu konusunda tarihsel kalıcı not düşme özel-
liği gösteren bu türkülerde halkın içinde yer alan sevgiliye dokunma duygusu 
da vardır. Bu duygu “Misket” türküsünde sevgilisine dokunanın dudaklarının 
pul pul olması istenmektedir. En fazla türkülerde “Su Sızıyor Sızıyor” türkü-
sünde de olduğu gibi sevgili kaşların arasından öpülmektedir. “Fidayda”da 
beş yüz altın yedirirken sevgiliye, “Şeker Oğlan”da erkeklerin günahı kızlara 
ödetilir, “Zühtü”de ise samanlık ifadesi ile başlayıp sarılmanın vaktinin geldiği 
söylenir. Yani sevgiliye en fazla söylenebilecek şey sarılalımdır. Türkülerin bir 
adabı, bir söylenme biçimi vardır. Bu örnek türkülerin dışında anonimleşen 
türkülerde erotizm yok mudur? Vardır elbet ama olan erotizm de örnekleri-
mizde olduğu gibi üstü örtülü, çoğu zaman dinleyenin hayal gücüne bırakıl-
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mış anlatım içermektedir. Çünkü türküler hangi ortamda söyleneceği, kimin 
dinleyeceği, dinleyenin üzerindeki etki, toplumsal ahlak gibi konular düşü-
nülerek toplumsal sorumluluk hisseden türkü yakıcılar tarafından yalın, ne 
demek istediğini net ama “ayıp” denilecek kavramları ise çağrışımsal ifadeler 
ile lafın bütününü ayrıntıya girerek olayı pornografi yapmadan esprili muzırlık 
şeklinde anlatarak türkülerini yakmaktadırlar. Biçim tutarlı, ezgiler birbirinden 
ortak noktaları olmakla birlikte her türkünün sadece ezgisi dinlendiğinde bile 
hangi türkü olduğu bilinen özgün farklılıklar taşımakta, içerik yüz yıllara da-
yalı geleneğin temsilcileri olmanın getirdiği sorumluluğu taşımaktadır. 

 İncelediğimiz 6 günümüz Ankara türküsü taşlamalı-takılmalı türkü ör-
nekleridir. Türküler kızdan erkeğe ya da erkekten kıza söyleniyor olsa da aşk 
içermemektedir. İçerik olarak argo ve erotik taşlama ve takılma vardır. Birinci 
türkü bir hayat kadınının pazarlığı şeklindedir. Türkü ismini bu pazarlıktan 
alsa da türkünün bütünü içinde bir hikaye yoktur. Türkü dinleyende çarpıcı bir 
ifade yakalamayı, sözlerindeki çarpıcılık, ezgisindeki oynaklık nedeni ile din-
lenilir olmayı hedeflemiştir. “Arabada Beş” diyen türkü konuyu bilmeyen bir 
gence ya da çocuğa durumu açıklayamayacağınız kadar argo, erotizm dolu 
söz ve içerik taşımaktadır. İkinci türkü “Salla”da, salla sözlerinin sık sık tekrar 
edilmesi ve nasıl oynanması gerektiğinin direktif olarak söylenmesi üzerine 
kuruludur. Sözler türküde hikaye oluşturmadığı gibi, her yanım senin olsun 
uçkurumu elleme ya da tel ile mi bağladın uçkuru çözmüyorsun gibi ifadeler 
ile de argonun ve cinsel içerik çağrışımlı sözleri ile genç dinleyende oluştu-
racağı olumsuz etkiyi düşünmeden, yetişkin ama argodan, küfürden, cinsel 
içerikli konuşmadan hoşlanan dinleyiciyi sözleri ve müziği ile eğlendirmeyi 
hedeflemektedir. Ergen gencin diline dolanacak sözler, 18 yaşın üzerinde ya-
şaması gereken yaşamın erken öğrenilmesine neden olabilecek düzeydedir. 
Bu türkü içinde “Kara Koyun” türküsüne de gönderme yapmıştır. Anonim 
özellikteki Ankara türküsü biçim ve içerik olarak kararlılık göstermektedir. Bu 
türkü söylenmek istenen ifadeye argo çağrışım yaptırsın diye çeşitli ekleme 
dize/konuşma eklenmesi ile kullanılmıştır. Üçüncü türkü kadının ağzından er-
keğe söylenmektedir. Kadın erkeğe delikanlı ol biraz diyebilmekte, kazma di-
yebilmekte, “Balıkesir Bandırma sevmiyorsan kandırma yanaklarım dururken 
başka yere saldırma” diyebilmektedir. “Balıkesir Bandırma” sözü bile devamı 
düşünüldüğünde ağır bir argo küfürdür. Bu küfüre gönderme yapan kızımız, 
sadece dudaklarını “delikanlı ol biraz kazma” diyebildiği gence açmakta, baş-
ka yerine saldırmaması gerektiğini söylemektedir. Bir sonraki türkümüzde de 
“sok çıkar” kelimesi cinsel çağrışım için kullanılmaktadır. Söylenirken her ne 
kadar paranın cebe girip çıkması olarak kullanılsa da, çağrışım başka bir şey 
içermektedir. Diğer günümüz Ankara türküleri gibi biçim ve içerikte kararlılık 
bulunmayan türkü, sözlerindeki erotik çağrışım ve müziğindeki kıvraklık ile 
dinlenmeyi sağlamaya çalışmıştır. Beşinci olarak incelediğimiz “Atakule’den 
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At Beni” türküsü de diğer günümüz Ankara türküleri gibi taşlamalı-takılma 
türküdür. Biçim ve içerikte kararlılık olmayan türkü muhtar kellesi, Yunanistan 
kızlarının don giyip giymediği üzerine argo sözler, oynatan ritmik müzik ile 
dinlenilir olmayı sağlamaya çalışmıştır. Son olarak incelediğimiz türkü “Ya-
kalarsam Tık Tık” ise popüler bir şarkıcının, popüler bir şarkısına gönderme 
niteliğinde olmakla birlikte sözler argo, içerik bütünlüğü olmayan, biçimde 
kararlılık taşımayan özelliktedir. İncelenen türkülerin ortak özellikleri biçim ve 
içerikte kararlılık taşımıyor olmaları ve sözleri itibari ile gruplamada sadece 
taşlamalı-takılmalı türküler grubunda değerlendirilebilmektedir. Argo sözler 
ve cinsellik içeren açık göndermeler ile yüklüdür. Bu türkülerin çok fazla so-
rumluluk yüklenmeden eğlendirme amacı güdüyor diye değerlendirilmesi de 
mümkündür. Bu değerlendirme ne zaman ve nerede, kime söylendiği dinle-
yenin yaş, eğitim durumunun dikkate alınmaması, dinlediğinden ne sonuç 
çıkaracağının, hoşuna giden sözleri nasıl kullanacağının önemsenmeyeceği 
anlamını da beraber getirmektedir. Argo her zaman yerinde ve dozunda kul-
lanıldığında anlatıma akıcılık kazandıran bir özelliktir. Burada önemli nokta 
yer ve dozun dikkate alınmasıdır. Arabada beş evde onbeş diye pazarlık edip, 
erkeğe delikanlı ol kazma olma diyen kıza erkek, sallayacağı yerleri anlatırken 
yakalarsa tık tık yapacağını söyleyebilir. 

 Türkü dili halk dilidir, halkın bütününün dinleyeceği, söyleyeceği, duydu-
ğunda utanmayacağı halkın duygusunu düşüncesini dolaylı ve dolaysız dile 
getirdiği kendi dilidir. Günümüz türkülerinde ise argo ve cinsel anlam yük-
lenmiş sözleri söyleyenin gülerek ve oynayarak söylemesi, TV ekranlarında bu 
sözlere de coşkuyla alkış ve oynayarak eşlik edilmesi bütün halka mal edilebi-
lecek bir durum değildir. Günümüz Ankara türkülerinin içerikleri ile ilgili ola-
rak pek çok yazı yazılmıştır. Örneğin Can Dündar (http://www.candundar.
com.tr/_old/index.php?Did=2984) internet sitesinde bu konuyu gündeme 
getirmiş, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin de konuyu gündeme aldığını belirt-
miştir. 

 (http://www.yerelgundem.com/haberler/174376/valilik_ankara_turkule-
ri_albumuyle_yozlasan_oyun_havalarina_alternatif_getiriyor.html) sitesinde 
de “ANKARA (CİHAN)- Düğünlerin vazgeçilmezlerinden olan oyun havalarına 
karşı Ankara Valiliği, Ankara Türküleri adı altında bir albüm hazırladı. 2 CD'den 
oluşan ve 28 Ankara Türküsü bulunan albümle valilik, Ankara Türküleri adı al-
tında yozlaşan oyun havalarına karşı harekete geçti. Piyasaya sunulacak olan 
albümle valilik, Ankara'nın öz türkülerini tanıtacak. İlk etapta 3 bin adet bası-
lan albüm, Cumhurbaşkanı, Başbakan da dahil olmak üzere kabine üyelerine, 
milletvekillerine, sivil toplum kuruluşlarına ve müzik sektörünün önemli isim-
lerine verilecek. İkinci albüm için de hazırlıklarına devam eden Ankara İl Kültür 
Turizm Müdürlüğü, eylül ayı sonunda da 30 Ankara Türküsü'nün yer alacağı 
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albümü piyasaya sunacak. Ankaralı Turgut, Ankaralı Namık, Ankaralı Yasemin 
ismiyle müzik sektöründe bulunan isimlerin Ankara Türküleri adıyla söylediği 
şarkılara karşı Ankara Valiliği bir çalışma başlattı. Ankara Türküleri'nin yozlaş-
tığı gerekçesiyle bir albüm hazırlayan Valilik, tüm Ankara Türküleri'ni derleye-
rek, devlet sanatçıları aracılığıyla seslendirdi. Ankara Valisi Alaaddin Yüksel, 
albümün önsözünde türkülerin insanların duygularını ifade edebildiği iletim 
aracı olduğuna değinerek, "Ankaralıların geçmişten günümüze koruyup getir-
dikleri gelenek, görenek, inanç, sevinç, elem ve keder ile ağıt gibi mahalli de-
ğerlerini türkülerinde yaşattıkları görülmektedir. Ankara türkülerinden oluşan 
cd çalışması ile geçmişten geleceğe köprü kurulması suretiyle bu kültür pı-
narlarının gelecek nesillere de aktarılması amaçlanıyor." ifadelerine yer verdi. 
Ankara İl Genel Meclis Başkanı Ahmet Arslanoğlu da Ankara Türküleri'nin po-
püler müziğin en vahşi haline geldiğini savunarak, Ankara Türküleri'nin tahrip 
edildiğini söyledi. Ankara müziğinin kimi zaman argo, kimi zaman müstehcen 
kelimeler ile milli ve manevi değerlerine uzak ya kendi öz kültüründen yoz-
laştırdığının altını çizen Arslanoğlu, asıl Ankara Türküleri'ni gelecek kuşaklara 
doğru bir şekilde anlatılması için böyle bir çalışmaya imza atıldığını söyledi. 
Ankara İl Kültür Turizm Müdürü Doğan Acar da orijinal Ankara Türküleri ile 
ilgili derleme çalışmalarının devam ettiğini ve yaygınlaştırılacağını belirtti. An-
kara Türküleri'nin ilk albümünde Ankara Zeybeği'nden Atım Arap'a, Misket'ten 
Hüdayda'ya, Ayaş Yolları'ndan Karaşar Zeybeği'ne kadar farklı parçalar yer alı-
yor.” 

 Günümüz Ankara türkülerinin yetkili kurumlarca da hoş karşılanmadığı 
ve Ankara kültürüne olumsuz etki yaptığı konusunda düşünceleri dile getiril-
miştir. Çünkü türküler hikâyesi, mesajı ile bir bütünlük taşırken, kullandığı dil 
ile de halkın diline örnek oluşturacak nitelikte söylenir. Anonim türküler ince-
lendiğinde halkın dilini, dil zarafetini, en ağır hakaretin, erotik bir konunun in-
celikli bir perde ile örtülerek sunulduğu görülür. Bunun nedeni toplumsal ah-
lak, değer yargıları, söyleyenin kendine ve dinleyene duyduğu saygıdır. Türkü 
içinden çıktığı halkın sosyal ve kültürel olarak yansımasıdır. Halkın duygu ve 
düşüncesinin paylaşımı, zaman ve mekân aşan bildirimidir. Toplumun tarihi, 
toplum psikolojisi, sosyolojisi ve halkı ilgilendiren dil, din, gelenek, görenek 
her türlü konuyu türkülerde bulmak mümkündür. Türkü sözlü kültür kaynağı-
dır. Sözlü kültür kaynağı olmak, yüz yıllar öncesini yüz yıllar sonrasına taşımak 
üretilen eserin üretim aşamasından, zamana taşınma aşamasına kadar her bir 
emeği olan bireye sorumluluk yükler. Olduğumuz ve olmak istediğimizi çoğu 
zaman türküler ile ifade ederiz. Bu olmasını istediğimiz kültürün bireyleri bir 
sakıza öptüren kız, yakalarsa tık tık yapacak erkek, karşısındaki erkeğe deli-
kanlı ol, kazma diyen bir kız, arabada ve evde farklı fiyat belirleyen hayat ka-
dını, karşısındaki kadının nasıl kıvırması, sallaması gerektiğini söyleyen erkek, 
Yunanistan kızlarının giyim ve başka durumlarını dile getiren bir erkek midir? 
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Bunların böyle olduğunu düşünürsek o zaman sorun var demektir. Çünkü 
yakalarsa tık tık yapacak bir erkekle dolu toplumda toplumsal güvensizlik ka-
dınlar tarafından oluşurken, pazarlık yapan kadın için de erkeklerin güven 
duygusu olmayacak, kısaca kimsenin kimseye güveni kalmayacaktır. Herkesin 
belden aşağı düşündüğü bir ortamda tecavüzler legalmiş gibi değerlendirilip, 
yaygınlaşacak, bu tutumu doğru bulmayıp değer yargılarını koruyan kişiler 
içinse bu tarz yaşam travma oluşturacaktır. Halk kültürünü, toplumsal değer 
yargılarını koruduğu sürece toplumsal bozulma ve çözülmeden daha az etki-
lenecektir. Bu etkilenişin en az olması için halkın kendi kültürü içinden çıkan 
edebi ürünlerin doğru dille, doğru mesajla söylenmesi gerekmektedir. Bedri 
Rahmi’nin de dile getirdiği gibi memleketin ahvalini dile getiren, dilimizi yu-
nup yıkanmış kılan türkülerin hak ettiği dil ve içerikte yüz yıllarca söylenmesi 
dileği ile…
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Ankara Misket Türküsünün 
Halk Bilimi Açısından İncelenmesi

Yrd. Doç. Dr. İbrahim Ethem ARIOĞLU1

Giriş
Türk milletinin sahip olduğu hayat anlayışı, olaylar karşısındaki tutumu, acı 

ve tatlı olaylara karşı göstermiş olduğu tepkileri, yüzyıllar öncesinden günümüze 
ulaşan zengin gelenek ve görenekleri, kolektif şuur altında yaşayan inanç, duygu 
ve halk estetiği türkülerde hayat bulmuştur. Türküler yapı ve şekil bakımından ol-
duğu kadar icra edildikleri ortam ve işlevleri açısından da son derece önemlidir. Bu 
ortamlardan birisi de eğlence ortamlarıdır. Türk eğlence kültüründe söz, hareket 
ve müziğin önemli bir yeri vardır. Sözün ezgilerle müziğe dönüşmesi ile bu müzik 
eşliğinde hareketlerle oyunların oynanması, çalışma zamanları dışında yer alan 
dinlence veya eğlence zamanları, sözlü geleneğimizin zengin taraflarındandır.

Eğlence ortamı ve bu ortamlarda gerçekleştirilen uygulamalara baktığı-
mızda, Ankara türkülerinin içinde yeri tartışılmaz olan misket türküsü, son yıllarda 
icra edilişi, sözlerinde ve ezgisinde meydana gelen değişim, geleneksel icra or-
tamlarındaki farklılaşma, yerel dinleyici kitlesi dışında başka insanlar tarafından 
dinlenmesi, sevilmesi gibi açılardan dikkatleri çekmektedir.

Bu çalışmamamızda Misket Türküsü’nün (Güvercin Uçuverdi) teknolojik 

1- Yıldırım Beyazıt Ünivesitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi, ibrahimea@mynet.com
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gelişmeler, ekonomik sebepler, yerele olan ilginin artması, oyun ve müziğin insanı 
harekete geçirmedeki gücü, yeni ve farklı tarzda eğlence ortamlarının ortaya çık-
ması, bu ortamların kendi halk kitlelerini ve uygulamalarını nasıl gerçekleştirdik-
leri üzerinde durulmuştur. Bundan hareketle misket türküsü, eğlence ortamı, bu 
ortamların işlevleri ve özellikleri, medya ve teknolojik gelişmeler, yerel ve bölgesel 
kültürel değerlerde meydana gelen değişme ve farklılaşmalar bağlamında değer-
lendirilmiştir.

1. Türkü Kavramı
Aytaç, türkünün, duyguları ifade ihtiyacının sonuçlarından biri olduğunu 

ve ortaya çıkışı ile ilgili “bu suretle meydana gelen türkü kendisini doğuran hadise 
ve heyecanın şiddet ve kuvvetiyle uyumlu bir şekilde ortak vicdanda yer bulur ve 
kökleşir. Türküler, en köklü ananelere sahip halk zümreleri arasından çıkar. Bunlar 
halktaki kültür canlılığının ifadesi olmakla beraber karakter ve ruhiyat tetkikleri 
için de mühim malzeme mahiyetindedir.” değerlendirmesini yaparken türkünün 
bir gelenek olduğunu belirtmekte ve bu geleneği meydana getiren, yaşatan ve 
sürdüren halka da vurgu yapmaktadır (Aytaç 2003: 337).

Mehmet Özbek, türküleri konularına göre değerlendirirken Oyun Türküle-
rini 1-Ritmik Dans Türküleri, 2-Temsili Oyun Türküleri (Özbek 1994: 85) olmak 
üzere sınıflandırır ve oyun türkülerine dair şu bilgileri verir:

“Türkülerimiz arasında gerek raks ve gerekse temsili oyunlara ait türkü-
ler büyük bir toplam tutar. Türkülerde olduğu gibi oyunlar da bir olay üzerine 
meydana getirilmişlerdir. Bu bakımdan oyun türkülerinde de hikâye etme özelliği 
vardır.

Oyun türküleri oyunun çeşidine göre değişik şekillerde söylenir. Tüm top-
luluğun beraber söylediği türküler olduğu gibi iki ayrı grup tarafından karşılıklı 
söylenen türküler de vardır. Bu tür türkülerde türkünün söz unsuru buna müsa-
ittir. Bazen bir kişinin söylediği bir kısmı, topluluğun tekrar etmesi şeklinde bir 
söyleyişle de karşılaşırız” (Özbek 1994: 501).

Türkülerde ele alınan konular çeşitlidir. Kahramanlık, sevda, ölüm, ayrı-
lık, savaş, askerlik, evlilik, gurbet gibi konuların öne çıktığını söyleyebiliriz. Halk 
kültürü unsurları açısından zengin bir yapı gösteren hikâyeli türkülerinin üretim 
sebeplerinin zamanla hayli değişikliğe uğradığını ifade eden Güven, gurbete çık-
ma, sevda meselesi ve ölümün hikâyeli türkü yakımı için konu oluşturabileceğini 
söylemektedir (Güven 2009: 133).

Yakıcı, “Halk Şiirinde Türkü” adlı çalışmasında, İcra Edildiği Bölge/İl/İlçe 
/Köylere Göre Türküler başlığı altında şu bilgilere yer vermektedir: “Türküler, icra 
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edildikleri ortamlar kadar yakıldıkları ya da icra edildikleri bölge, il, ilçe ve köylere 
göre de farklılık göstermektedir. Bu farklılık ezgi bakımından olduğu gibi yapı ve 
konu bakımından da olmaktadır. 

Türkülerin bir bölge, bir il, bir ilçe ya da bir köye mal edilmesinde türkünün 
doğuş yeri olması değil, icrası önemlidir. Bir türkü hangi bölge, il, ilçe ve köyde 
daha çok icra ediliyorsa, o coğrafyanın insanı o türküyle bütünlenmiş dolayısıyla o 
türkü onlara mal olmuş demektir. 

Kimi türküler vardır ki bir bölge ya da şehrin imgesi olmuştur. Kimi bölge 
ve şehirler vardır ki kendi adı söz konusu olunca insanın aklına hemen imgesi olan 
türkünün adı gelir. Örneğin, şehir olarak Yozgat denilince “Sürmeli” akla gelir. 
“Sürmeli” denilince de Yozgat. Çünkü türkü olarak Yozgat’ın imgesi Sürmeli’dir. 
Bölge örneğinde Çukurova denilince “Bozlak” imge olarak karşımıza çıkar. “Boz-
lak” denilince de Çukurova” (Yakıcı 2007: 267).

Türküler sadece ortaya çıktığı il ve bölgelerde icra edilip dinlenilmez, za-
manla yurdumuzun farklı yerlerinde hatta ülke sınırlarını da aşarak uzak coğrafya-
larda tanınır ve dinlenir hale gelebilmektedir. İşte türkülerimiz arasında bölgeleri 
bilinmekle beraber ülkemizin her köşesinde hatta sınırlar ötesinde de söylenen, 
icra edilen ve zevkle dinlenenlere rastlamaktayız. “Yüksek Yüksek Tepelere Ev 
Kurmasınlar” (Tekirdağ), “Bitlis’te Beş Minare” (Bitlis), “Kara Çadırın Kızı” 
(Şanlıurfa), “Çanakkale İçinde Aynalı Çarşı” (Çanakkale), “İzmir’in Kavakla-
rı” (İzmir), “Hey Onbeşli Onbeşli” (Tokat), “Yola Çıktım Mardin’e” (Mardin), 
“Ceviz Oynamaya Gelmiş Odama” (Kayseri), “Fırat Kenarında Yüzer Kayıklar” 
(Malatya), “Maden Dağı Dumandır” (Diyarbakır), “Bir Sandığım Vardı Telden 
Sırmadan” (Erzurum), “Çökertmeden Çıktım Halil’im” (Muğla), Zahide’m Kur-
banım N’olacak Halım?” (Kırşehir), “Hüdayda” (Ankara), “Ordu’nun Dereleri” 
(Ordu) gibi türküleri bunlar arasında sayabiliriz. 

Misket türküsü de Ankara’nın simgelerinden biri olmuş ve son yıllarda 
aşağıda açıklamaya çalışacağımız sebeplerle Ankara’nın sınırlarını da aşarak çok 
farklı ortam ve mekânlarda icra edilir, söylenir, dinlenir ve ezgisiyle insanları coş-
turup oynatır hale gelmiştir.

2. Ankara Halk Müziği, Halk Oyunları ve Misket
Ankara ve çevresi; halk müziği, halk oyunları, halk kültürü uygulamaları 

ve ürünleri açısından zengin bir özellik gösterir. “Misket (Güvercin Uçuverdi)” 
dışında, “Oyalı da Yazma Başında”, “Kara Koyun Etl’olur”, “Ali’m Gitme Pa-
zara”, “Gayadan Bakan Oğlan”, Ayaş Yollarından Aştım da Geldim”, “Meşe-
ler Güvermiş Varsın Güversin”, “Mor Koyun Meler Gelir”, “Harman Yeri Yaş 
Yeri”, “ “Hüdayda (Fidayda)”, “Su Sızıyor” türküleri Ankara yöresinin bilinen ve 
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sevilen türkülerinden bazılarıdır. 

Ankara Bölgesi halk oyunları genel olarak;  l- Zeybek Oyunları ve 2- Düz 
Oyunlar olmak üzere iki gruba ayrılmaktadır (Baran, Öcal 1991: 112–118).  Düz 
oyunlar içerisinde yer alan misket; üç, dört veya daha fazla kişiyle oynanan ve 
duruş, yürüyüş, sekiş olmak üzere üç ana unsurdan oluşan ve ayak figürlerin yo-
ğun olduğu oyundur. Araştırmacılar burada, Ankara oyunlarının adının “Zeybek” 
olduğunu söylemektedir. Fakat Ankara oyunları, “Zeybek Oyunları” olarak değil,  
“Seymen Oyunları” olarak bilinmektedir. 

Ankara ve çevresi halk müziği üzerine yapılan çalışmaları, derlemeleri ve 
bu müziğin özelliklerini ele alan Tan ve Turhan, “Ankara Halk Müziği” adlı ça-
lışmada; düğün, bayram, imece, bağbozumu, güreş, asker uğurlama-karşılama, 
cümbüş (oturak), muhabbet, sohbet, sıra gezmesi (ferfene) ve cem ayini gibi ge-
leneksel yapı gösteren eğlence ortamlarında halk oyunları ve halk müziğinin yaşa-
tıldığını belirtmektedirler (Tan, Turhan 2000: 15–18).

Başlangıçta bir ağıt olan ve sonradan hareketli bir türkü olan ve dinlenil-
diğinde insanı oynamaya sevk eden misket türküsü eğlence ortamlarının vazge-
çilmez bir unsuru haline gelmiştir. Böylece türküler daha geniş farklı halk grupları 
tarafından da takip edilir hale gelmiştir. Mesela Türk Halk Müziği sanatçısı Kubat, 
Afyon Kocatepe Üniversitesi Bahar Şenlikleri kapsamında verdiği konserde binler-
ce öğrenciyi söylediği türkülerle coşturmuştur. Kubat bu coşku karşısında ülkemi-
zin Uluslararası Eurovision Şarkı Yarışmasına Misket Türküsü ile katıldığı takdirde 
oynatamayacağı kişi kalmayacağını söylerken, yerel olan değerlerin, bölgesel hat-
ta genel bir yapıda kabul göreceğine işaret etmektedir.

Türkünün hikâyesi şöyledir:

“Misket ufacık tefecik bir elma türü. Huriye de Ganizadeler’in ufacık, te-
fecik, şipşirin bir kızıdır. Huriye kız, evlerinin önündeki elma ağacından devamlı 
birisinin yolunu gözlemektedir. Yolunu gözlediği kişi ise, Ankara’nın sayılı efele-
rinden genç ve yakışıklı bir delikanlı olan Osman Efe’dir. İki genç birbirlerini öyle 
sevmektedir ki, Osman Efe sevgilisine “Misket” diye seslenmektedir. Günlerden 
bir gün su doldurmak için çeşmeye gittiğinde onu Ankara’nın namlı efelerinden 
Kır Ağa çeşme başında görür ve Misket’e “güzel kız sen kimlerdensin?” diye sorar 
ve Misket istemeye istemeye “Ganizadeler’in kızıyım” der. Bunun üzerine Kır Ağa, 
“baban arkadaşımdır, Kır Ağa selam söyledi, ziyarete geleceğimi söyle” der. Bu-
nun üzerine Misket’i bir korku alır, durumu Osman Efe’ye anlatır. O da “hiç merak 
etme, Kır Ağa yiğit efedir, kötülük gelmez” der.

Bir hafta sonra Kır Ağa’dan haber gelir. “Allah’ın emriyle kızınızı isteyece-
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ğiz” diye. Şaşırırlar, annesi “daha yaşı ne ki, üstelik Kır Ağa babası yaşında“ diye 
karşı koyacak olur fakat; babası, “Kır Ağa yiğit bir insandır, malı mülkü yerindedir, 
sayanı seveni çoktur” diyerek cevap verir. Bunun üzerine Misket annesine, “ölsem 
de Kır Ağa ya varmam, canıma kıyarım da onunla evlenmem, ona babam mı di-
yeceğim” diyerek karşı çıkar. Annesi durumu babasına anlatır ve bunun üzerine 
babası “biraz bekleyelim” der ve Misket’in belki gönlü olur diye düşünür.

Misket, olanları akşam Osman Efe’ye anlatır. Osman efe duydukları karşı-
sında sinirlenir, öfkelenir ve kendinden geçer. Hemen Kır Ağa’ya “kendisini sever, 
sayarım. Yolumdan çekilsin, kendisi için iyi olmaz” diyerek haber salar. Bunu üze-
rine aracılar bire bin katarak lafı götürürler. Buna sinirlenen Kır Ağa “böyle olmaz, 
kendisine güveniyorsa karşıma çıksın” der. Kıran kırana bir mücadele olacak ve 
sonunda kazanan Misket’i alacaktır. Herkes bu kavgayı seyretmek için toplanır. 
Misket ise elma ağacına çıkar ve uzaktan seyretmeye çalışır. Bir yandan Osman Efe 
için dualar etmektedir. Osman Efe aslanlar gibi dövüşür. Öyle güzel dövüşürler, 
hamle yaparlar, hareket ederler ki, bu hareketleri misket oyununu ortaya çıkara-
caktır. Misket oyunundaki figürler Osman Efe ile Kır Ağa’nın karşılıklı oynamala-
rından alınmıştır. Kır Ağa karşısında böyle ustaca dövüşen kahraman karşısında 
bıçağını indirir ve “ben böyle yiğit bir delikanlıya kıyamam, koç olacak kuzuya 
bıçak çekemem” der. Çevresindekiler iki efeyi de alır, kucaklarlar, sevinirler.

Kadınlar, kızlar ve çocuklar ise uzaktan efelerin durumunu büyük bir he-
yecan içerisinde merak etmektedir. Tabi ki bekleyenlerden birisi de ağaç üzerinde 
olan Misket’tir. Kalabalık yaklaştığında önde Kır Ağayı gören fakat kalabalığın 
içerisinde olan Osman Efe’yi göremeyen misket heyecanlanır, başı döner, gözleri 
kararır ve ağaçtan düşer. Cansız bedeni ağacın dibinde o halde kalır. (diğer bir an-
latma da hikâyenin bu kısmı, Osman Efenin öldüğünü zanneden Misket’in ağaca 
kendini astığı ve canına kıydığı şeklindedir) Çok geçmeden kalabalık elma ağacına 
ulaşınca bir feryat kopar. Osman Efe sevdiğini o halde görünce kendinden geçer. 
Böylece Misket kız için ağıtlar yakılır, hikâyesi dilden dile anlatılır olur, türkü olur 
günümüze kadar ulaşır” (Çelik, Dökmetaş, Turhan 1996: 120–122). 

 
Misket türküsünün (Güvercin Uçuverdi) sözleri şöyledir: 
 
Güvercin uçuverdi
Kanadın açıverdi ben yandım aman
Eloğlu değil mi aman aman
Sevdi de kaçıverdi
  A benim hacı yarim
  Başımn tacı yarim
  Eller bana acımaz
  Sen bari acım yarim
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Güvercin uyur mu?
Çağırsam uyanır mı ben yandım aman
Sen orada ben burada
Buna can dayanır mı?
  Deniz susuz olur mu?
  Dibi kumsuz olur mu?
  Ben müftüye danıştım
  Yiğit yarsız olur mu? (Tan, Turhan 2000: 140). 

Türkünün sözlerinde çeşitli icra ortamlarında, sözlü kültür ortamının da 
etkisiyle bazı farklılıkların olduğu da görülmektedir. 

Güven, hikâyeli türkülerin icra ortamlarını şöyle sıralamaktadır:

1. Sözlü Ortam (Tören Yerleri, Ölüm Törenleri, Âşık Kahveleri, Toy-Dü-
ğün-Zafer vb. Törenler, Kına Geceleri, Kısır Geceleri, Nevruz Eğlenceleri, Hıdırellez 
Eğlenceleri, Ferfene Eğlenceleri, Çarşı-Pazar Yerleri, Köy Odaları, Köy Konakları, 
Ramazan Geceleri ve Eğlenceleri, kadın ve Erkeklerin Özel Eğlence ve Toplantıları

2. Yazılı Ortam (Gazete, Dergi, Kitap)

3. Elektronik Ortam (Radyo ve Televizyonun Bulunabileceği Yerler, CD, Ka-
set, Bilgisayar vb. Teknolojik Ürünler) (Güven 2009: 51-56). 

Görüldüğü gibi başlangıçta sınırlı sayıda olan geleneksel icra ortamlarının 
sayısı günümüzde artmış ve farklılık göstermiştir.

Son yıllarda karşımıza çıkan küreselleşme olgusu, teknolojik gelişmeler, 
iletişim alanındaki yenilikler halk kültürü ürünlerinin yeni icra ortamlarını ve din-
leyicisini de meydana getirmiştir. Misket türküsünün nişan, düğün, kına, asker 
uğurlama v.b. eğlence ortamları dışında festivaller, eğlence programları, türkü 
evi, kafe, gece kulübü, bar, pavyon gibi yerlerde de sıkça çalınması ve söylenmesi 
yerel olana karşı bir ilginin sonucudur. Halk kültürü unsurlarını değerlendirirken, 
geçmişte icra edildiği geleneksel icra ortamları dışında, son yıllarda ortaya çıkan 
yeni icra ortamları ve mekânların çıkışını kültürümüz açısından değerlendirmeli-
yiz. Halk edebiyatı ürünleri sahip olduğu yapı itibariyle varlıklarını devam ettirebil-
mek için yeni mekân ve formlar meydana getirebilmektedirler. 

Gece kulübü, bar, disko, kafe gibi eğlence ve müzik mekânlarında, müş-
teri sayısını artırmak, ticari kazanç sağlamak gibi ekonomik kaygıların öne çıktığı 
görülmektedir. Bu mekânlarda, halk müziğine ve türkülere yer verilmesi, canlı per-
formanslarla türkülerin icra edilmesi, oyunların oynanması ve halayların çekilmesi, 
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müşteriyi hoş ve memnun etme anlayışı, halk kültürü ürünlerinin kültür ekonomisi 
açısından da değerlendirilmeleri gerektiğini göstermektedir.2  

Nebi Özdemir, eğlence kavramını el aldığı, sınıflandırdığı ve halk eğlen-
celerinin yapısı ve işlevleri üzerine durduğu “Cumhuriyet Dönemi Türk Eğlence 
Kültürü” adını taşıyan çalışmasında, Türk halk eğlencelerinin; ekonomik, siyasal, 
sosyal ve psikolojik ve kültürel olmak üzere dört işlevine değinir ve bu işlevleri 
ayrıntılı olarak ele alır (Özdemir 2005: 309–344).

Tarihsel ve geleneksel olarak çok büyük bir çoğunluğu sözlü kültür orta-
mının ürünü olan türkülerin, hiçbir zaman ilk çıkışlarındaki gibi varlıklarını koru-
yamadıklarına, coğrafyadan coğrafyaya farklı olduklarına dikkat çeken Çobanoğ-
lu, “diğer anonim edebiyat ürünlerinde de olduğu gibi türkülerdeki değişimler 
sadece sözlerle değil göreceli olarak daha az da olsa ezgilere de görülür. Sözlü 
kültür ortamında kulaktan kulağa ve kuşaktan kuşağa yayılan türküler zaman aşı-
mı, unutma, uydurma ve kişiden kişiye geçiş esnasında yeni duygulanmalarla ve 
onlara bağlı yeni yaratmalarla beslenerek kendini yeniler” tespitini yapar (Çoba-
noğlu 2010: 49).

Sözlü kültür ortamında yaratılan her şeyin yaşatılması ve gelecek kuşak-
lara aktarılması, benimsenmeye ve tekrara bağlıdır. Tekrarlama sırasında ise de-
ğiştirme ve dönüştürme kaçınılmaz olmaktadır. Sözlü kültür ortamı ise bu üretim 
tarzını tercih etmekte ve onaylamaktadır (Oğuz 2010: 269).

Fakat son yıllarda Ankara türkü ve oyun havaları şeklinde ortaya çıkan ve 
aslında türkünün özüne uymayan üretimler ve fantezi, arabesk parçalar ve bunları 
seslendiren kişiler Ankara türkülerinin ve oyunlarının yanlış anlaşılmasına sebep 
olmuşlardır. Güncel, popüler taleplerle ortaya çıkan ve biçim ve icra yönüyle tür-
külerden ayrılan bu piyasa üretimlerini farklı açılardan değerlendirmek gerekir. Bu 
üretimlerin Ankara türküsü ve halk kültürü değerleri olarak kabul edilmesi yanlış 
anlaşılmalara sebep olabilmektedir.

SONUÇ:

 Türklere ait olduğu pek çok yazılı kaynakta ortak görüş olan türkülerin 
yüzyıllardır insanoğlunun yaşamı ile ilgili her tür duyguya tercüman olduğu 
açıktır. Türküler kimi zaman mutluluğumuzu, kimi zaman, hüznümüzü, kime 
zaman acılarımızı, kimi zaman da sitemlerimizi dile getirirken dönemin olayları 
ile ilgili de bilgiler verirler. Her folklor ürünü gibi türküler de doğuş, dolaşım ve 

2- Ankara’da üretilen ve popüler yapı gösteren müzik üretimlerinin; üretim sebepleri, dinleyici kitlesi, çağdaş kent folklo-
ru açısından değerlendirmeleri için bkz. Öykü Terzioğlu, “Çağdaş Kentte Türkü ve ‘Ankaralı Folkloru’”, Millî Folklor, S. 75, 
2007,  s.60–65.
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değişim olgusundan nasibini alırlar. Burada önemli olan bu değişimin folklor 
ürünü olan türkülerin özüne dokunulmaksızın yapılmasıdır.

 Türkülerin konusu ne olursa olsun bir doğuş hikâyesi vardır ve türküler 
genellikle doğdukları coğrafyaya mal edilirler. Kimi türküler vardır ki adeta o 
bölgenin, yörenin simgesi hale gelmiştir. Misket türküsü gibi… Misket denilin-
ce de ilk akla gelenler, Ankara ili, Ankara oyun havaları ve misket oyunudur. 
Ankara’da düğün, nişan, kına, sünnet düğünlerinde, asker uğurlamalarında, 
türkü evlerinde, kafelerde, v.b. düzenlenen eğlencelerin vazgeçilmez türküsü 
miskettir.

 Geçmişi birçok folklor ürünü gibi asırlar öncesine dayanan misket türküsü 
aslında ağıttır ancak zaman içinde değişime uğrayarak günümüzdeki hale gel-
miştir. Şunu da önemle vurgulamak gerekir ki; misket türküsü, çalışmamızda 
da sıklıkla değinildiği üzere, zaman içinde söz, ezgi ve mekan açısından deği-
şikliklere uğrasa da, bu türküyü, son yıllarda popüler kültürün etkisiyle, ekono-
mik çıkar sağlama amacıyla yazılan ve sözleri Türk aile yapısına ters düşen, en 
acısı da adına türkü denen formlarla aynı kefeye koymamak gerekir.

 Özetle, halk bilimi açısından pek çok coğrafyaya kısmet olmayacak kadar 
zengin bir güzelliğe sahip olan kültürümüze ve bu kültür içinde belki de küçük 
bir damla olan ve geçmişten geleceğe köprü görevi gören türkülerimize sahip 
çıkmak, korumak ve gelecek nesillere en doğru şekilde aktarmak asli görevi-
mizdir.

 Misket türküsü; geçmişte icra edildiği geleneksel icra ortamları dışında, 
son yıllarda ortaya çıkan yeni icra ortamları ve mekânlarında icra edilmeye baş-
lanmıştır. Bu bağlamda değerlendirildiğinde, eğlence ortamı ve bu ortamların 
işlevleri ile özellikleri, medya ve teknolojik gelişmeler, yerel ve bölgesel kültürel 
değerlerde meydana gelen değişme ve farklılaşmaların halk kültürü ürünlerin-
de de bazı deşikliklerin ve değişimlerin olmasına etki ettiği görülmektedir.
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Çorum Halk Türkülerinde Kadının Yeri

Özlem AYDOĞDU RENDE1

Giriş
Türkü kelimesi sözlüklerde tek bir cümle ile tanımlansa da türkünün asıl 

anlamının çok daha derin olduğu açıktır. Türküler yüzyıllardan beri insanımızın 
duygularını, düşüncelerini, inançlarını, ruh dünyasını, hasretlerini, sevdalarını, ha-
yallerini, sitemlerini yansıtmış, bununla da kalmayıp türküler bir coğrafyayı (doğa 
koşulları, doğa olayları, bitki örtüsü v.b.), sosyo-ekonomik ve sosyo-kültürel ya-
pıyı, tarihsel olayları kendi diliyle anlatırken, yol-yordam, arkadaşlık, akrabalık, 
konu-komşu ilişkileri ve dönemin aile yapısı hakkında da bilgiler vermiştir. Tür-
küler aynı zamanda geçmişten geleceğe köprüdür ve çoğu zaman belge görevini 
görürler. Bu nedenle türküler Türk Halk Kültürümüz içinde son derece önemli bir 
yere sahiptir.

Çorum, tarih boyunca Hatti, Hitit, Frig, Galat, Roma, Bizans, (Sezgin, 
2005:1) Selçuklu ve Osmanlı gibi pek çok medeniyete ev sahipliği yapan, bu me-
deniyetlerden eserler barındıran, izler taşıyan, kültürel yönden zengin bir ildir. Bu 
zenginlik içinde Çorum halk türkülerinin ayrı bir yeri vardır. Tarih boyunca yazılan, 
yakılan, söylenen, çalınan türkülere bakıldığında çoğu türkünün sevgiliye, yâre, 
eşe, cana, canana, anaya, kardeşe yani kadına dair olduğu görülür. Çorum türkü-
lerinde de bu durum değişmemiş ve kadın olgusu sıkça işlenmiştir.

1- Araştırmacı, Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü
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Kadına dair yazılan Çorum halk türkülerinde pek çok duyguyu (aşk, sevda, 
intizar, sitem, dayanışma, kıskançlık, hasret v.b.) ve durumu (kadının aile içindeki 
yeri, kadına dair yapılan betimlemeler, v.b.) bir arada görmek mümkündür. Bu ça-
lışmamızda, Çorum halk kültüründe kadının yer aldığı türküler belirlenerek, kadın 
konusunun nasıl işlendiği yorumlanmıştır.

1. Türkü
Türküleri derinlemesine incelemeye geçmeden önce “Türkü” kelimesinin 

nereden geldiğine bakalım. Türkü kelimesinin kaynağının Türk kelimesinden türe-
diği pek çok kaynakta yer alan ortak bir görüştür. Türk kelimesinin sonuna hem 
Arapçada hem de Farsçada ilgi eki olarak kullanılan “î” ekinin getirilmesiyle Türkî 
elde edilmiş, bu söz zamanla halk ağzında Türkü şekline dönüşmüştür. (Dizdaroğ-
lu, 1969:102; Aytaç, 2003:334; Yakıcı, 2010:92; Kafkasyalı, 2010:134)

Türkünün ilk defa 15.y.y.’da Horasan’da ortaya çıktığı çeşitli kaynaklarda 
geçmektedir. Ancak bu türküler, Anadolu Türk Edebiyatındaki hece ölçüsü ile olan 
türküler değil, ayrı bir ezgi ile söylenen manzum ürünlerdir. Burada önemli olan 
nokta, türkü kavramının, biçimi kalıbı ve ezgisi ne olursa olsun, 15.y.y.’da Doğu 
Türklerince kullanılmasıdır. Mahmut Gazi Gazimihal de bu düşünceyi doğrula-
makta “Türkü adlı ilk parçaların 15. asrın başlarında Horasan’da çıktığı kayıtlarla 
sabittir.” demektedir. (Dizdaroğlu, 1969:103–104)

“Türkü” kavramından söz eden ve bugün için bilinen ilk yazılı metin 15. 
y.y.’ın ünlü dil ve edebiyatçısı Ali Şir Nevai’ye aittir. (Yakıcı, 2010:92)

 Anadolu Türk Edebiyatında, en eski Türkü örneklerine ise 16. y.y.’da rast-
lanmaktadır. Biçim bakımından türkü olan ilk metni Öksüz Dede vermiştir. (Diz-
daroğlu, 1969:104)

Türkü kavramı tarih içinde Türkçenin ana dil olarak kullanıldığı coğrafya-
larda değişik isimler almışlardır. Bu isimlerden bazıları; an, aydım, aytıs, betasar, 
beyit, bozlav/bozlak, cır, demeçevirme, deyişme, hava, hoyrat, ır, koça, kojon/ko-
ğan, koşak/koşik/koşok/koşuk, leyeran, lirika, mahnı, mani, mugam, nahşa, nağ-
me, neşide, peyit, sarın, şahalay, şarkı, tahpah, takmak, tesnif, ülen, veyah, yaryar, 
yas, yır, yuri, v.d. (Yakıcı, 2010:98)

Türkü kavramının kaynaklarda geçen bazı tanımlarından bahsetmek ge-
rekirse;

Türkü kelimesi sözlüklerde genel olarak “hece ölçüsüyle yazılmış ve halk 
ezgileriyle bestelenmiş manzume, şiir, koşuk” (http://www.tdkterim.gov.tr, http://
www.turkcebilgi.com, http://sozluk.bilgiportal.com)  olarak tanımlanmaktadır.
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Ahmet Hamdi Tanpınar’a göre türküler, hayatın sürekliliği içinde bir yığın 
değişmeye rağmen daimi kalan asli yanımızı ifade ederler. (Tanpınar, 1972:320)

Yahya Kemal ise “Bizim romanlarımız, türkülerdir” derken türkülerin ha-
yatımızın içindeki yerinin ne denli önemli olduğunu vurgulamıştır.

Türkü kavramı ile ilgili tüm bu açıklamalardan sonra türkü nedir ne değil-
dir sorusuna cevap arayalım; (Özbek,2010:20–23)

* Türkülerin bir doğuş hikâyesi vardır.
* Türkülerin bilinenin veya çalışmalarda görünenin ötesinde çok sayıda 

bentleri vardır.
* Bazı türküler ölmüş kişilerin ağzından yakılmıştır.
* Bir türküde bir yerleşim yerinin adının geçmesi, o türkünün oraya ait 

olduğunu daima göstermeyebilir.
* Bir yöreden derlenmiş bir türküde yer alan bir şiirin tamamı ya da bir 

bölüğü, bir başka yörenin türküsünde de yer alabilir.
* Bir şiir farklı kaynaklarda farklı biçimde karşımıza çıkabilir.
* Bir şiir farklı kaynaklarda farklı âşıklar adına kayıtlı görünebilir.
* Bir kaynak kişi, kendisinden derlenen bir türküyü farklı zamanlarda, fark-

lı biçimlerde çalıp okuyabilir, sözlerini değiştirebilir.
* Bir türkü birbirlerinden haberli veya habersiz, birden fazla kişi tarafından 

derlenmiş olabilir.
* Bir yöreden derlenmiş olan bir türkünün aslında başka yöreye ait olması 

mümkündür.

Bütün folklor ürünlerinde olduğu gibi, bir türkünün hayatında da üç safha 
vardır. Bu safhalar; (Aytaç, 2003:336)

1. Menşe (doğuş/kaynak)
2. Seyir (dolaşım)
3. İstihale (değişim)

Türkülerin Sınıflandırılması
 Türküler genel olarak 3 şekilde sınıflandırılabilir;

1. Ezgilerine göre,
2. Konularına göre,
3. Yapılarına göre.

Türkülerde ritm ve melodiyi ön plana çıkaran araştırmacılar onları ezgile-
rine göre, işlenen temayı ön plana çıkaranlar konularına göre, bent ve kavuştak-
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ların kümelenişini ön plana çıkaranlar ise yapılarına göre bir sınıflandırma yoluna 
girmişlerdir.

Ezgilerine Göre Türküler
Ezgi ve türkü sözleri birbirinden ayrılmaz ve birbirini tamamlayan iki öge-

dir. Bir yerde türkünün daha kalıcı olması ezgisine bağlıdır. Türküler ezgilerinin 
durumuna göre usullü ve usulsüz olmak üzere iki ana başlıkta değerlendirilebilir. 

Usullü Türküler; Belli bir ölçü ve düzene sahip, genel olarak dans/oyun 
havalarını da içerenlere usullü türküler denir. Konya’da “oturak”, Urfa’da “kırık 
hava”, Ege’de “zeybek”, Trakya ve Marmara’da “karşılama”, Harput’ta “şıkıldım”, 
Ordu, Giresun, Trabzon gibi Karadeniz kıyılarında “horon”, Isparta ve Eğridir’de 
“dattiri”, Kars ve Erzurum’da Sümmani ağzı olarak da adlandırılır. Güzelleme, 
koşma, ninni, taşlama ve yiğitleme de bu bölüme girer. (Kafkasyalı, 2010:135)

Usulsüz Türküler; Belli bir ölçü ve düzeni olmayan, genel olarak uzun hava 
tabir edilenlere ise usulsüz türküler denir. Bu türküler bölgelere göre divan, boz-
lak, barak, maya, hoyrat, kayabaşı, Çukurova gibi adlandırılır. (Özarslan, 2010:56)

Konularına Göre Türküler; Türküler, yakılış, söyleniş gayesi, anlattığı olay-
lar, işledikleri mevzular bakımından da sınıflandırılabilirler.

Aslında türküleri tek bir sınıflandırmaya tabii tutmak pek mümkün ve 
doğru bir yaklaşım olmasa da genel bir sınıflandırma yapmakta fayda görülmüş-
tür. Konularına göre türküler sınıflandırılırken Mehmet Özbek’in sınıflandırması 
esas alınmıştır. (Özbek, 1975:102)

1. Lirik Türküler
  a. Aşk ve Sevda Türküleri
  b. Gurbet Türküleri
  c. Ağıtlar (ölüm-tabii afetler üzerine)
  d. Ninniler

2. Satirik Türküler
  a. Güldürücü Türküler
  b. Taşlamalar, İnlemeler

3. Öğretici Ve Öğüt Verici Türküler

4. Olay Türküleri
  a. Tarihi Türküler (Destan, Kahramanlık ve Serhat Türküleri)
  b. Yiğitlik
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  c. Askerlik
  d. Hapishane

5. Tören Ve Mevsim Türküleri
  a. Kına, Düğün Türküleri
  b. İtikada Ait Türküler

6. İş Ve Meslek Türküleri (Esnaf Türküleri)

7. Pastoral Türküler [Tabiat (Doğa) Türküleri]

8. Didaktik Türküler

9. Oyun Türküleri
  a. Ritmik Dans Türküleri
  b. Temsil Oyun Türküleri

Yapılarına Göre Türküler; Türk halk şiirinin temel yapıları “mani” ve “koş-
ma” üzerine kuruludur. Diğer tür ve biçimler bu iki türün türevleridir. Türküler de 
esas olarak mani ve koşma yapılarının değişik düzenlemeleri üzerinde oluşurlar. 
Ezgi de çoğu kez bu iki yapı üzerinde oluşturulan türkü yapılarına göre belirli bir 
takım ekleme ve çıkarmalara yol açar. Ezgiden kaynaklanan bu değişmelerle tür-
küler; -yapılarında kararlılık gösteren ve –yapılarında kararsızlık gösteren” türküler 
diye iki ana başlıkta incelenebilir. Bu yapılarda ezgiden kaynaklanan ekleme ve 
çıkarmalara veya doldurma sözlere rastlanır. Bu eklemelere “kavuştak (nakarat)” 
adı verilir. (Özarslan, 2010:56)

Türkü kavramı ile ilgili tüm bu anlatılanlardan sonra türkü nedir sorusuna 
cevap vermek gerekirse; Türkü, yaşamdır çünkü beşikte çocuğa ninnidir doğumu 
simgeler, gelinlik kızlarımıza kına olur, kına geceleri ve nişanlarda çalınır, söylenir, 
düğünlerde halay olur çekilir, evlenmedir. Gurbette gariplerin sığınağıdır, gurbet-
tir. Savaşlarda mehter olur çalınır, askerliği anlatır ve nihayet mezar başında ağıt 
olur, ölümü anlatır. (Yakıcı, 2007:24)

2. Çorum
Çorum ili, Orta Karadeniz Bölümünün iç kısmında yer almaktadır. (http://

www.corum.bel.tr) Topraklarının bir kısmı İç Anadolu Bölgesinde bulunmaktadır. 
Bu nedenle Karadeniz ve İç Anadolu Bölgeleri arasında yeryüzü şekilleri, iklim ve 
kültürel olarak geçiş özellikleri göstermektedir. Yüzölçümü 12.800 km²’dir. Bu 
yüzölçümü ile alan bakımından ülkemizin 15’inci ilidir. Denizden yüksekliği 801 
m. olup genel olarak karasal iklim hüküm sürmektedir. Yazlar sıcak ve kurak, kışlar 
soğuk ve kar yağışlıdır. Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi 2010 yılı verilerine göre 
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nüfusu 535.405’dir. Bu nüfusu ile ülkemizin 38’inci ilidir. Bu nüfusun % 66,3’ü il 
ve ilçe merkezlerinde, % 33,7’si ise belde ve köylerde yaşamaktadır. (http://www.
corum.gov.tr) Çorumun nüfusuyla ilgili dikkat çekecek bir nokta kadın nüfusunun 
erkek nüfusundan fazla olmasıdır. Kadın nüfusu toplam il nüfusunun % 50,55’ini, 
erkek nüfusu ise % 49,45’ini oluşturmaktadır. Çorum ili sırasıyla, Ankara, İstan-
bul, İzmir, Antalya, Samsun, Amasya ve Bursa illerine göç vermektedir. Kendisi de 
kırsaldan ve çevre illerden belli miktarda göç almaktadır. (http://www.tüik.gov.
tr)  İlde Alaca, Bayat, Boğazkale, Dodurga, İskilip, Kargı, Laçin, Mecitözü, Oğuzlar, 
Ortaköy, Osmancık, Sungurlu ve Uğurludağ olmak üzere 13 ilçe, 24 belde ve 727 
köy bulunmaktadır. 

Günümüzden 7 bin yıl öncesine ait kültürel verilere rastlanan ve Anado-
lu’da ilk organize devleti kuran Hititlerin başkenti Hattuşa Çorum il sınırları içeri-
sindedir. Hattuşa, 1986 yılında UNESCO tarafından Dünya Kültür Mirası listesine 
alınmış 10 değerimizden biridir. (http://www.corumkulturturizm.gov.tr) Ancak 
Hititleri bizim çalışmamız için daha değerli kılan özelliği uygarlığın kadına verdiği 
değerdir.  Orta ve Yeni Hitit devleti zamanında kraliçelerin önemli bir konuma 
sahip oldukları krallık arşiv belgelerinden anlaşılmaktadır. Büyük kraliçe ya da baş 
kraliçe “Tavananna” olarak adlandırılmakta idi. Tavananna aynı zamanda ve baş 
rahibe olarak kabul ediliyor kralla birlikte dinsel törenleri de yönetiyordu. Kraliçe-
ler, ülke işlerinde, politikada, dinsel törenlerde kendi başına hareket etme yetkisi-
ne sahiptiler. Hitit kraliçesi, “Büyük Kraliçe veya Egemen Kraliçe” gibi ünvanlarla 
antlaşmaları mühürlüyorlardı.(Ozulu, 2004:20) Başka bir kaynağa göre de, Hitit 
kraliçesi iç siyasette kralın yanında ikinci yönetici ya da kendi başına önemli karar-
lar veren ve icraatlarda bulunan bir şahsiyettir. Aynı şekilde dış siyaset alanında 
da önemli yer edinerek, başka kavim ve devletlere gelin gitmek suretiyle devletle-
rarası siyasî menfaatlerin sağlanmasında rol oynamış ya da devletlerarası antlaş-
malara kendi mührünü basarak diplomasinin önemli bir unsuru olmuştur. (Kılıç 
ve Duymuş, http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/18/831/10503.pdf) Hititlerin 
çağdaşları Mısır ve Mezopotamya'da kraliçenin memleketin mutlak hakimi olan 
kralın eşi ve meşru birinci karısı rolünde, birtakım dini görevleri dışında, resmen 
politik yetkisinin, memleketi ve uyrukları üzerinde hükmetme nüfuzunun olmadı-
ğı görülmektedir. Oysa Hitit kraliçelerinin, Hitit kralına eşit bir konumda olduğu, 
memleketinde hükmetme yetkisi olan, dış politikaya bizzat karışan, devletler arası 
hukukta söz sahibi, krallığın bağımsız bir kadın temsilcisi olarak yer aldığı kay-
dedilmektedir. Bütün bu yetkiler, Hatti ülkesinin kralı tahtında oturduğu zaman, 
yani sağlığında, memleketin sosyal düzeninin kraliçeye verdiği meşru ve resmi 
olanakları olduğu belirtilmekte, kralın ölümü halinde tahta geçen oğlunun krallığı 
zamanında da vefat etmiş kralın eşi "büyük kraliçe"nin çeşitli alandaki yetkilerinin 
ölünceye kadar devam ettiği bildirilmektedir. (Çelebi, 2007:41) Anaerkil bir yaşam 
süren Hititler medeniyetinin yaşadığı topraklar üzerine kurulu olan Çorum’da ana-
erkil toplum yapısının etkilerinin halen devam ettiği söylenebilir. 
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Bu kadar köklü bir geçmişi olan ilde Halk Kültürünün sınırlarının ne kadar 
geniş olduğu açıktır. Halk Türküleri de bu zenginlik içinde belki de ancak bir dam-
ladır. Çorum Bölgesindeki halk müziğinin genel olarak Orta Anadolu halk müziği 
ile benzeştiği söylenebilir. Halk müziğinde iki ayrı etkenden söz edilebilir. Birincisi 
Orta Anadolu’nun kendine ait etkisi, ikincisi aşık tarzı denilen genellikle Alevi-Bek-
taşi kökenli sanatçı ve ozanların söyleyiş biçimidir. (Koçbey ve Şahinci, 1984:89) 
Çorum türkülerinin genel olarak, kırık, uzun ve oyun havalarından oluştuğu söyle-
nebilir. Ağıtlar, maniler, destanlar, güzellemeler, ninniler, aşk-sevda türküleri, taş-
lamalar, ilençler bu türkülerin çeşitlerini oluşturmaktadır. Bunlardan en bilineni, 
bir ananın kaybettiği oğlunun ardından feryadını dile getiren “Hem okudum hemi 
de yazdım” ağıtıdır. (Çorum İl Yıllığı, 2003:140) Yakın bir tarihte kaynak kişisi 
Musa Yenilmez olan ve Sümer Ezgü tarafından derlenen Çorum-Alaca-Çelebibağ 
Köyüne ait “İlvanlım” türküsü Çorum güzellemelerine bir örnektir. (http://www.
corumkulturturizm.gov.tr) Çorum yöresinin uzun havası “bozlak” türündendir. 
Kırşehir bozlaklarından pek farklı olmamakla birlikte kendi içinde ayrı bir havası 
vardır. Ali İhsan Erdoğan’a ait “Ya beni de götür ya sen de gitme” ve Şekip Şaha-
doğru’ya ait“Malum olsun da sana bak ne haldeyim” Çorum bozlaklarına örnek-
lerdir. Genelde Erzurum’da yaygın olan Tatyan türküleri, yapılan göçlerle birlikte 
Çorum bölgesinde de yaygın olarak bulunmaktadır. Kaynak kişisi Niyazi Biçerel ve 
Muzaffer Sarısözen tarafından derlenen “Şu uzun gecenin gecesi olsam” türküsü 
Tatyan ayağındandır. Divan, Garip, Kerem ayaklarında da uzun havalar çalınır söy-
lenir. Alaca ve Mecitözü dolaylarında koşma, zincirli koşma, zil, kaşık, döndürmeli 
küçük halay havaları, ilençler, turna deyişleri, misket, cirit-güreş havalarıyla, kına, 
düğün türküleri bölgenin ezgi yapısını oluşturmaktadır. Çorum’da ilk halk müziği 
derlemesi, Nurullah Taşkıran, Mahmut Ragıp Gazimihal, Mithat Fennen, Muzaffer 
Sarısözen ve Rıza Yetişen tarafından Ağustos 1939 yılında yapılmıştır. Türk Halk 
Müziğine gönül veren bu kişiler 241 halk ezgisini plağa almıştır. (Koçbey ve Şa-
hinci, 1984:89)

Çorum’da bağlama çeşitlerinin tümü kullanılır. On iki, dokuz, sekiz, telli 
büyük sazlarla; bağlama ve curalar gerek tek tek gerekse toplu olarak kullanılır. Üf-
lemeli çalgılardan zurna, halaylarda davula eşlik eder. Davul ve zurna Çorum’daki 
özel gün ve gecelerde (kına, nişan, düğün, asker uğurlama v.b.) hep kullanılan 
ayrılmaz iki kardeş gibidir. Dilli dilsiz çoban kavallarıyla, dilli çobandüdükleri yö-
rede kullanılan üflemeli çalgılardandır. Yörede vurmalı sazlardan davul yaygındır. 
Çeşitli büyüklükte tel, zil ve kaşık da kullanılır. Alaca ve Mecitözü dolaylarında yay-
lı sazlardan kemane (kemençeden büyükçe ve ona benzer) çalınmaktadır. (http://
www.corumkulturturizm.gov.tr)

3. Çorum Halk Türkülerinde Kadının Yeri
 Türkülerin gelenekten gelen bir aktarımla büyük bir çoğunluğunun erkek 

ağızlı olduğu ve yine büyük bir kısmının sevgili için ya da bir kadın için söylendiği 
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bilinmektedir. (Erdal, 2011:37)

Kadın olgusu, insanoğlunun varoluşundan bugüne var olan bütün dinler-
de, ünlü düşünürlerin sözlerinde, tarihe adını yazdırmış imparatorluklarda, halk 
kültürü ürünlerinde (halk müziği, halk edebiyatı, gelenek-görenek-inançlar, halk 
hikâyeleri, seyirlik oyunlar, v.b.) halk kahramanlarının düşüncelerinde v.b. yerini 
almıştır. Kadınların olmadığı bir dünyanın düşünülemeyeceği gibi, “cennet” gibi 
eşsiz bir âlemin kadınların ayakları altına serildiği, “Ana gibi yâr, Bağdat gibi diyâr 
olmaz.” denerek dünyamızda kadının yerinin ne denli önemli olduğu da göz ardı 
edilemez. Kadın yuvayı yapandır, yuvanın direğidir.

Yaptığımız çalışmada içinde kadını simgeleyen her tür kelimenin geçti-
ği 56 adet Çorum türküsü tespit edilmiştir. Türkülerin çoğu, yöreye göre, ozan, 
mahlas veya kaynağa göre ve yöreye göre toplu olarak arama yapılabilen türkü si-
telerinden (http://www.turkuyurdu.com, http://www.turkuler.com, http://www.
turkudostları.net ve http://www.turkulerle.net) ve TRT Repertuvarından alınmıştır. 
57 adet türkünün 27 tanesi TRT repertuarında yer almaktadır, 30 adeti ise yörede 
bilinen diğer türkülerdir. Bu 57 türkünün 47’si kırık hava, 10’u uzun havadır.

 Çorum halk türkülerindeki kadın temalı türkülerde işlenen konular ge-
nel olarak özlem, hasretlik, kıskançlık, gurbet, beddua, sitem intizar, nasihat gibi 
konulardır. Türkülerde en sık kullanılan kelimeler, “yar” ve “nazlı yârim” kelime-
leridir. “Ana” kelimesinin de sıklıkla kullanıldığı görülmektedir. Çorum türküleri 
ayrıca yârin fiziksel özellikleri hakkında da bilgiler vermektedir. 

 Bu türkülerin yorumlarına bakacak olursak;

—Çorum halk türkülerinde kadın-erkek arasında bir dayanışmanın olduğu 
türkülerde de görülmektedir:

“O yarınan yaylalara giderdim
Yar koyun sağardı ben de güderdim”
    K.K. Âşık Haşimi

— Çorum halk türkülerinde sevgili için en çok söylenen kelime “nazlı yar”-
dır. Örneklerden yola çıkarak Çorum erkekleri tarafından, Çorum kızlarının nazlı 
oldukları düşünülmekte bu da türkü sözlerine yansımaktadır.

“Ne dedim nazlı yar gusura galma
Yangın yarın gusuruna galınmaz”
   K.K. Cafer Kaya
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“Bahçenizde mor menevşe gülüm var
Yârimden ayrıldım ah ü zarım var 
Sana derim nazlı yarim gel bana
Dünya yalan ayrılık var ölüm var”
   K.K. Cafer Kaya

“Ne elmadır ne de nar
Gönül çeker ahu zar
Her derdin çaresi var nazlı yar
Benimki de sensin yar

Yârim zülfün taranmış
Benim bahtım karaymış nazlı yar
Hasta mısın sevdiğim nazlı yar
Neden benzin saranmış sevdiğim
   K.K. Cafer Kaya

“Ayna aldım bakındı
Kına aldım yakındı 
Nazlı yârin yoluna
Zincirleri takındı”
 K.K. İfakat Yaykar

“Nazlı yârim aklın başa
Gelir ama neden sonra
Arı gibi çiçeğini
Bulur ama neden sonra”
  K.K. Aşık Haşimi

“Şu uzun gecenin gecesi olsam
Sılada bir evin bacası olsam
Dediler ki nazlı yârin pek hasta
Başında okuyan hocası olsam”
  K.K. Niyazi Biçerel

— Türkülerde “ana” olgusu da sıklıkla işlenmiştir. “Ana” kelimesi bazı tür-
külerde türkünün anlamını güçlendirmek, ölçüye uydurmak veya kavuştak olarak 
kullanılmıştır.

“Seveceksen esmer sev
(anam) Belki merhametl'olur
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Harman yeri otl'olur
(anam) Ergen koynu tatl'olur

Dama bulgur sererler
(anam) Çıkma boyun görerler (kıskançlık)
   K.K.Yavru Mehmet Efendi

— “Ana” çoğu türküde de medet umulan, sığınılan, halimizi arz ettiğimiz, 
bizi anlayabilen tek kişi olarak karşımıza çıkmaktadır. 

“Evlerinin önü üç ağaç çınar
Dillerim tutuşur yüreğim yanar
Eşinden ayrılan böyle mi yanar
Anam anam hangi derdime yanam”
  K.K. Niyazi Biçerel

“Şu derenin armudu
Anan baban var mıydı
Anam babam olsaydı
Beni burda kor muydu”
K.K. Rıfat Özsaraç

—Ana” arkamızdan ağlayandır.

“Gurbet elde gariplere kim baksın
Anam yok ki gelsin gözyaşı döksün
Kimsem yok ki mezarıma taş diksin
Bir çalıdır mezar taşı garibin”
  K.K. Şekip Şahadoğru

“Dokuz yük yirmi dokuza devr oldu sene
Kara bıyıkların boyandı kana
Gör nasıl dayansın o garip ana
Ölüm yakışmıyor İrizam sana
  K.K. Âşık Bektaş Şenses

—Ana” kimi türkülerde sevdiğimizi doğuran kişi olarak kullanılmıştır.
“Fistan giymiş kırmalı
Göğsü çapraz düğmeli
Şu Çorum'un kızları
Hep anadan sürmeli”
  K.K. Rıfat Özsaraç
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“Kaşların karasına
Gül koydum arasına
Az verdim çok yalvardım
O kızın anasına
 K.K. Rıfat Özsaraç

— Kimi türküde sevdiğimiz kız, baş tacımız olan “annemiz” yerine konula-
rak sevgimizin büyüklüğü ifade edilse de kimi türküde de yare sevgimizin büyük-
lüğünün anlatılabilmesi için annenin sevgisinden geçilebileceği vurgulanmıştır.

“Anam babam sarı kız
Malım mülküm sarı kız
Gelirim dedim sarı kız
Paraları yedin sarı kız”
  K.K. Rıfat Özsaraç

“Evlerinin önü yoldur geçilmez
Soğuktur suları bir tas içilmez
Anadan geçilir yardan geçilmez
Öyle bir olsun ki göynüm eyleyim”
  K.K. Berber Ali (Bilgin)

— Türkülerde sevgiliye en çok “yar”, “yarim” sözleriyle seslenilmiştir.

“Bayram geldi benim yarim gaçıyor
Argadaşlar gelmiş helallaşıyor
Bana ne diyonuz gonu gomşular
Gideceğim askerliğim geçiyor”
   K.K. Cafer Kaya

“Yıllardır halimden anlamayan yar
Demedim kimseye dert bende kaldı
Gönül beşiğimi sallamayan yar
Kalleşlik o yarde mert bende kaldı”
    K.K. Şekip Şahadoğru

“Emirdağlarında gönlüm kederli
İçim kan ağlıyor yarim gideli
Ne mekanım belli ne yurdum belli
Kanat ver ki mevlam yare gidelim”
   K.K. Aşık Haydar Öztürk



- 334 -

Kültürümüzde Türkü Sempozyumu

“Hürünü a yarim hürünü aman
Geldim yanına sürünü
Takıver zillerin birini aman”
   K.K. Celal Yağcı

“Bağdat ellerinden gelen durnalar
Durnalar ne haber yardan ne haber ey
Şimdi benim yarim gözün sürmeler
Durnalar ne haber yardan ne haber ey”
    K.K. Aşık Veli Erdem

“Kalktı havalandı gönlümün kuşu
Konmayınca gönül yardan ayrılmaz
Hakkın azraili sinem üstüne
Konmayınca gönül yardan ayrılmaz”
    K.K. Şaban Ünal

— Halk türkülerinin çoğunda olduğu gibi Çorum halk türkülerinde de sev-
giliye “sitem”, “intizar”, “beddua” edilmiştir.

İntizar
“Sürüm sürüm sürünesin (vay)
(aman) Dizin dizin sürünesin (vay)
(aman) Hazırda bir davam yok ki
Zalim aman dizin dizin sürünesin (vay)

(hey hey) Yürü dilber yürü ömrümün varı
Eridi kalmadı dağların karı (vay)
(of of) Kendi gönlü ile sevemeyen yari
Bir daha sevmeyim tövbeler olsun (vay vay)”
     K.K. İfakat Yaykar

Beddua
“Bilmem ki ne deyim sana vefasız
Sen de benim gibi zora düşesin
Çıkıp yüksek kayalara seslenem
Garip bülbül gibi zare düşesin

On beşinde aklar düşsün saçına
Görsem bile göz yumardım suçuna
İnşallah düşersin dertler içine
Kıymetin bilmeyen yare düşesin
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Beni çekip elden ele götüren
Bu kalbime bağdaş kurup oturan
Çok günahkar cenazeler götüren
Çürümüş tahtalı sala düşesin

Ciğerine ateş düşüp yanasın
Yürekteki yarelerin kanasın
Bir Şekip'i de hergün anasın
Pişman olup tekrar bana düşesin”
    K.K. Şekip Şahadoğru

Sitem
Bir saatlik yolum bin yıllık oldu
Gönül mektubuyla gel demeyen yar
Bu garip gönlümü de dertlere saldı
Yeter ağladığın gül demeyen yar

Uzak yakın demez yolun boylarım
Bilmen ki güldüğümde kara bağlarım
Hasretinden gece gündüz ağlarım
Gözümüm yaşını sil demeyen yar

Verdiğim ikrardan geçmek istemem
Başka elden dolu içmek istemem
Şekip’im o yarsız göçmek istemem
Ya murat al ya da öl demeyen yar
    K.K. Şekip Şahadoğru

— Türkülerde “kıskançlık” vardır.

“Dama bulgur sererler
(anam) Çıkma boyun görerler”
   K.K. Yavru Mehmet Efendi

— Türkülerde sevgiliye “nasihat” da edilmiştir.

“Beni benden evvel gören cananım
Nikabını ele açmadan düşün
Kurbanım kapında dökülsün kanım
Bu güzellik senden geçmeden düşün
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Taş atan çok olur dalda yetmişe
Selam veren olmaz işi bitmişe
Ömür tarlasında birgün  aş başa
Ecelin tırpanı biçmeden düşün

Bugünü yarına etme ha tehir
Rüzgârın eserken harmanın savur
Sayılı gün geçer bitecek ömür
Şekip’in dünyadan göçmeden düşün”
    K.K. Şekip Şahadoğru

— Çorum halk türkülerinde hasretlik ve sevgiliye duyulan özlem hep vardır.

Gayri dayanamam ben bu hasrete
Ya beni de götür ya sen de gitme
Ateşi aşkına canım yakma çıramı
Ya beni de götür ya sen de gitme
  K.K. Ali İhsan Erdoğan

“Dost hasreti beni yaktı
Beni bu hala bıraktı
Ahım asumana çıktı
Kaşı yayım merhamet kıl”
                   K.K. Âşık Haşimi

Çıktım kuru dallara
Eğer durubilirsem
Sevdim bir vefasızı
Eğer sarabilirsem
  K.K. Gürani Duran

Bağdat ellerinden gelen durnalar
Durnalar ne haber yardan ne haber ey
Şimdi benim yarim gözün sürmeler
Durnalar ne haber yardan ne haber ey
   K.K. Âşık Veli Erdem

Çoktan beri hasiretlik çekerim
Gül yüzlü dostumu göresim geldi
Canım kurban olsun dostun yoluna
Serimi yoluna veresim geldi
   K.K. Şaban Ünal
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— Çorum halk türkülerinde dikkati çeken bir başka nokta ise türkülerin 
sevgilinin fiziksel özellikleri hakkında da bilgiler vermesidir. Çorum kadınları tür-
külerde genel olarak kömür gözlü, kaşı yay, keman kaşlı, ince belli olarak tanım-
lanmıştır.

“Arzuhalım sana ey kaşı keman
Dara düştüm Kerem eyle al beni
Od düştü sineme aman ha aman
Aşkın ateşine etme kül beni
Neredeysen kömür gözlüm bul beni”
   K.K. Âşık Haydar Öztürk

Leyl ü nehar intizarım
Tatlı canımdan bezarım
Ben o yara tövbekarım
Kaşı yayım merhamet kıl
  K.K. Âşık Haşimi

Yonuk olur merdivanın taşları
Bir omuzdan bir omuza saçları
Keman olmuş sevdiğimin kaşları
Bu yandan gel kömür gözlüm bu yandan
    K.K. Rıfat Özsaraç

Gidiyorum Çorum'a 
Bir taş değdi koluma
Kolum sarılmak ister
Yârin ince beline
  K.K. Berber Ali Ahçı

Bahçelerin güllüdür
Bağrımız bir türlüdür
Bizim elin kızları
Hep de ince bellidir
  K.K. Rıfat Özsaraç
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 SONUÇ:

 Hangi tarihte ve kim tarafından yazıldığını bilmediğimiz ama gönülden 
gönüle, dilden dile, kulaktan kulağa, yürekten yüreğe uzanan ve toyda, dü-
ğünde, bayramda, seyranda, bağda, bahçede, dağda, ovada, acıda ve tatlıda 
Türk insanının her zaman yanında olan Çorum türküleri kimi zaman ağlatmış, 
kimi zaman güldürmüş ve kimi zamanda oynatmıştır.

 Kadınlar, kadınlarımız… Türkülerde kimi zaman ana, kimi zaman eş, yar, 
sevgili, can, canan, kimi zaman yaren, yoldaş, kimi zaman da bacı olmuştur 
hepimize. Kadınlarımız türkülerin içinde kimi zaman alkış kimi zaman da kargış 
görmüştür. Bu durum Çorum türkülerinde de hiç değişmemiş ve kadın, türü is-
ter kırık hava, ister uzun hava ve isterse de oyun havası olan türkülerde hep yer 
almıştır. Kadın, Çorum türkülerinde kâh ulaşılamayan, hasreti çekilen, özlemi 
duyulan, kâh beddua, sitem, intizar edilen olmuş, zaman zaman kıskanılmıştır. 
Bazen arkamızdan ağlayan anamız, bazen de fiziksel özellikleri açıklanarak gül 
yüzlü ve ince belli sevdiğimiz olmuştur. Yüklendiği anlam ne olursa olsun ka-
dınlarımız Çorum Halk Türkülerinde hep var olmuştur ve var olmaya da devam 
edecektir.
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Hasrete Yansıyan Kadın Ezgileri Bağlamında 
Eğin Türküleri

Prof. Dr. Esma ŞİMŞEK1

Acı-tatlı her türlü duygularımızı mısralaştırıp özel ezgilerle terennüm ettiği-
miz türküler arasında “Eğin  Türkü”2lerinin ayrı bir yeri vardır. Erzincan’ın -şimdiki 
adıyla- Kemaliye ilçesine ait olan bu türküler için “ağız” terimi kullanılır ve söylen-
dikleri bölgelere göre; Eğin ağzı, Sandık ağzı, Venk ağzı, Apçağa ağzı ve Tığman 
ağzı gibi adlarla anılır.

Eğin türkülerinin temelini, bu yörenin kültürüyle sembolleşen “elagözlü”ler 
oluşturur. Çoğunluğu 11’li heceyle söylenen maniler olarak kabul ettiğimiz “ela-
gözlü”lerden oluşan bu türkülerde, kocasını İstanbul’a çalışmaya (kâra) gönderen 
gözü yaşlı gelinin;3 sılada büyük bir sabırla eşinin yolunu/dönüşünü beklerken, 
yüreğinin sızısını, yalnızlığının dayanılmazlığını, acısının büyüklüğünü, hasretini, 
özlemini mısralarla dile getirişi anlatılır. Elagözlülerin üçüncü mısraı genellikle; “Ela 
gözlerini sevdiğim ağam” şeklinde olduğu için bu adla anılmaktadır.4 Eğin türkü-
lerini, konuları itibariyle ele aldığımızda, aşk, sevgi, özlem, hasret, ayrılık ve gurbet 

1- Fırat Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı / ELAZIĞ
2- Yöre halkının isteği üzerine, Bakanlar Kurulu Başkanlığı; “Eğin isminin, hiç bir mefhumu millî ifade etmediği” düşünce-
siyle 21.10.1922 tarihinde Mustafa Kemal Atatürk’ün adına izafeten “Kemaliye” adının verilmesini kararlaştırmıştır.
3- Eğin’de, evlenen hemen hemen her erkek, bir süre sonra -bölge, çalışma şartlarına uygun olmadığı için- İstanbul’a 
kâra/para kazanmaya gitmiştir. Taşradan giden birinin İstanbul’da iş sahibi olup para kazanması kolay olmadığından, 
çiftler uzun süre birbirlerinden ayrı kalırlar. Daha da kötüsü, padişah fermanı ile İstanbul’a aile getirmek de yasaklanmış, 
sadece erkekler, resmî görev veya ticaret amacıyla gidebilmişlerdir.
4- Bazen “Ela gözlüm” yerine “Kömür gözlüm” teriminin kullanılmasına bağlı olarak –az da olsa- “kömürgöözlü” adıyla 
da anılır.
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konusunun birinci sırada yer aldığını, buna karşılık diğer yörelerin türkülerinde sık-
ça rastlanan tabiat, kahramanlık, savaş, toplum, mizah ve benzeri konuların sınırlı 
oranda bulunduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Bunun başlıca sebebi ise, kucağında 
yavrusuyla sılada tek başına kalıp yıllarca hayatla mücadele eden Eğinli gelinin, yü-
reğinde gizleyip açıkça söyleyemediği duygularını “elagözlü”lerle dile getirip, “ela-
gözlü”lerle gurbetteki eşine seslenmesinden kaynaklanır. “Elagözlü”lerde sık sık 
tekrar edilen “gurbet” İstanbul yerine kullanılırken  “ağa/beyefendi” koca, gurbete 
giden erkek, yol gözleyen Eğinli gelinin “ela gözlü”südür. Buna karşılık, erkeğin 
söylediği manzumelerde “ağa”ın yerini “yâr, gelin ve dilber” gibi terimler alır.

 
“Elagözlü”lerde az sözle çok şeyin ifade edildiği, anlam bakımından zen-

gin, lirizmin hâkim olduğu mısraların bir araya getirildiği görülür. Ahmet Talat 
(Onay); “… Hicran ifade eden bu şiirin emsâline âruz şiirlerinde bile ender tesa-
düf olunur, o kadar hissi ve samimi, o kadar sade ve revandır.” (Boratav 1991: 
347) diyerek Eğin türkülerinin dolayısıyla “elagözlü”lerin lirizm açısından nasıl bir 
güce sahip olduğunu ifade eder. Çoğu “elagözlü”lerde, dört mısra arasında anlam 
bütünlüğü vardır. Yavrusunu bekleyen anneler, kardeş hasreti çeken bacılar, ama 
hepsinden önemlisi büyük bir sabırla eşlerinin yolunu bekleyen gözü yaşlı gelinler, 
yüreklerinin derinliklerinden gelen hasretlik ezgilerini “elagözlü”lere mısra mısra 
dokumuşlardır. 

Dikkat edilirse, kültürümüzde yer alan türkülerin büyük bir kısmında içerik 
olarak duygularını, aşklarını, sevdalarını dile getiren, hasret çeken, sevdiğine yal-
varan, rakiplerinden kıskanan bir erkek/âşık portresi çizilirken “Eğin türkülerinde” 
bu rolü kadının üstlendiği görülür. Gurbete giden eşinin yolunu gözleyen Eğinli 
kadının sevgisi, aşkı, sadakati, özlemi, hasreti, bekleyişi, ümidi, ümitsizliği, yalvarışı 
kısacası kocasına olan içli duyguları bu türkülerle dile getirilir. Erkek ise bu duygular 
karşısında arada bir sevgisini ifade etse de genel anlamda biraz umursamazdır.

Bugüne kadar söylenen sevda türkülerinde de, aşk konulu şiirlerde de bü-
yük oranda âşığın yalvaran, sevgili için yapamayacağı hiçbir şeyin olmadığını ifade 
eden bir yapıya sahip olduğunu, mâşuğun ise nazlanan, yüz vermeyen, rakibe mey-
leden bir kişilik sergilediğini yukarıda belirtmiştik. Bu durum Fuzûlî’de de, Bakî’de 
de, Karacaoğlan’da da, Veysel’de de, Anadolu türkülerinde de aynıdır. Örneğin 
Fuzuli’ye ait olan şu beyitte âşığın, sevgiliye kavuşabilmek, onun elini öpebilmek 
için akla gelmedik türlü çareler hayal ettiğini görmekteyiz:

“Dest-bûsı ârzûsıyla ölürsem dostlar
Kûze eylen toprağum sunun anunla yâre su”
 (Fuzûlî 2000: Kasîde 3-12) 

“Dostlarım, (eğer) sevgilinin elini öpmeden, bu arzuyla ölürsem toprağım-
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dan testi yapıp onunla sevgiliye su verin.”

Âşığın durumu, Ahmet Paşa’nın şiirlerinde de Fuzuli’den farklı değildir. 
Onda da sevgiliye olaşabilmek için toprak olmayı çare gören bir arayış vardır:

Bilmezem ki nice varam kûyuna dil-dârımın
Ben meger toprak olam ilte sabâ gerdim benim 
(Ahmet Paşa 1992: Gazel 210-5) 

“Sevgilimin mahallesine nasıl varacağımı/gideceğimi bilmiyorum. Ancak 
ben toprak olayım, sabâ da benim tozumu oraya götürsün.(Oraya ancak bu şekil-
de gidebilirim.)”

Aynı konu Neşet Ertaş’ın tellerinden yankılanır:
 
Hep gönüller muradıdır âşığın
Nöbetin bekleyen alır keşiğin
Beklemeli şu sultanın eşiğin
Günde yüz bin kere yüzler sürmeli

Âşık Veysel ise, karşılıksız aşkın kendisini ne hale getirdiğini görebilmesi 
için sevdiğinin sadece bir saat uğrayıp gitmesine razı olur:

Benden selam söylen gül yüzlü yâre
Bir saat karşımda dursun da gitsin
Az mı, çok mu sinemdeki yâreler
Gelsin, gözü ile görsün de gitsin

Oysa, Eğin türkülerinin temelini oluşturan “elagözlü”lere baktığımızda, bu 
durumun tam tersini görmekteyiz. Genellikle kadının, kocasına olan aşkını, sevgisi-
ni açıkça ifade ettiğini, bu sevgi için yapamayacağı hiçbir şeyin olmadığını vurgula-
dığını görürüz. “Elagözlü”leri bu bakış açısıyla değerlendirdiğimizde:

1. Kadın Sevdiği İçin Canını Feda Etmekten Çekinmez: Eğinli kadın he-
nüz üç-beş aylık evliyken gurbete gönderdiği eşine büyük bir aşk ve sevgiyle bağlı-
dır. Göz açıp gördüğü, gönül verip sevdiği bir tek o vardır. Birbirlerine doymadan 
ayrıldığı eşi öylesine yücelmiştir ki yüreğinde, zihninde, âdeta erenler safında kutsal 
bir zât olmuştur. Ziyaret kabul edilen erenlerin türbesinde nasıl kurban kesiliyorsa, 
eşi için de aynı şey geçerlidir ve onun yoluna canını kurban etmekten sakınmaz 
fedakâr kadın: 
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Sabahın erinde günden ileri
Sevmedim kimseyi senden ileri
Sen bir ziyaretsin kurban istersin
Kurban bulamadım candan ileri (s. 306)5

***
Gökte isen merdivenler kurayım
Yerde isen arayayım, bulayım
Kömür gözlerini sevdiğim ağam
Bir canım var, sana kurban olayım (s. 288)
              ***
El uzanmış kâkülünden alayım
Kolum yetmez ince belden sarayım
Ela gözlerini sevdiğim ağam
Bastığın yerlere kurban olayım (s. 273)
  ***
Ağam, evimizin sergisi çuha
İnceldi yüreğim pek oldu yuha
Ela gözlerini sevdiğim ağam
Sana kavuşayım tek canım çıha (s. 271)
  *** 
Bağımızda mor menekşe bol olsun
Hasretliği icat eden kör olsun
Ela gözlerini sevdiğim ağam
Ömrümün yarısı hediyem olsun (s. 297)

Gurbetten dönmeyen sevdiği için çareler arayan talihsiz ve fedakâr kadının 
yapamayacağı hiçbir şey yoktur. Gerekirse canını bile vermeye hazır olan kadın, eşi-
nin gelişine bir müjdelik verilecekse eğer, canından daha kıymetli bir “müjdelik”in 
olmadığını şu mısralarla ifade eder: 

Yüce dağ başının meşesi düzde
İnşallah gelirsin bu sene güzde
Deseler ki nazlı yârin geliyor
Satarım canımı veririm müjde (s. 318) 
  
Ayrılık, hasreti ve özlemi de beraberinde getirir. Araya giren acımasız yıllar 

uzadıkça sıladaki yârin hasreti de dayanılmaz bir hâl alır. Bir yıl, iki yıl, üç yıl, beş 
yıl diye yılları sayarken ölüm endişesi kaplamıştır bekleyeni. Ya “ağası” gelmeden 

5- Çalışmamızda örnek olarak kullandığımız metinlerin büyük bir kısmı; Her Yönüyle Kemaliye (Eğin), (Hzl.: Hazım Sez-
gin – Mehmet Şimşek – Fazlı Akkaya – Mahmut Efeoğlu), İstanbul 1996) adlı eserden alındığı için, dipnot yerine sadece 
sayfa numarası gösterilmiştir.
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ölürse, ya o kapkaranlık mezarda yatarken sevdiğini göremezse…! İstemese de 
ayrılığı kabullenen gözü yaşlı gelinin en büyük korkusu sevdiğinin yüzünü görme-
den ölmektir. Bu öylesine bir sevgidir ki, tıpkı Karacaoğlan’ın “Ölünce sevemezsem 
seni” dediği gibi Eğinli gelin de ölümden ziyade sılaya gelen eşini görememekten 
korkar. İşte, gözleri eşinin geleceği yollarda kalan bir Eğinli gelinin bu endişeyle 
söylenmiş yürek burkan bir vasiyetnâmesi:

Ölür isem örtmeyesiz üstümü
Hasretim vardır yummam gözümü
Kabrime bir pencere koyun ki
Yârim gelir iken görem yüzünü (s. 325)

Aynı şekilde, ölümden korkmayan bir Eğinli gelinin, öldükten sonra bile 
hasret kaldığı eşini görmeyi hayâl eden bir başka yalvarışı:

Fırat kenarına serdim postumu
Yeni bildim bana olan kastını
Vadem yeter, yâre hasret ölürsem
Açık koyun mezarımın üstünü (s. 29)

Yine hasret kaldığı eşini göremeden ölme endişesi:

Sen gideli ıssızlaştı haneler
Gözüm yaşı yağmur gibi taneler
Vâdem yeter hasretinle ölürsem
Kara toprak üzerimde iniler (s. 311)

İşte, sevdiğine hasret gitmekten korkan Eğinli gelinlerden bazıları sevdiğini 
görebilmek için mezarının üstünün açık bırakılmasını veya mezarına bir pencere 
yapılmasını isterken bazıları da eşleriyle aynı mezara defnedilmeyi arzu ederler:

İğde ağacına diledim dilek
Birimiz Huriyiz, birimiz melek
Kadir Mevlam senden bir isteğim var
Mezara yârimle beraber girek (s. 304)

Mısralarda geçen, “ağaca dilek dileme” ve “aynı mezara konulma” gibi 
ifadeler, manzumenin Eski Türk geleneği ve inancıyla olan ilgisini de apaçık ortaya 
koymaktadır.

Diğer taraftan, hasret çeken kadın, zaten sevdiği için canını vermeye ha-
zırdır. Çünkü, ayrılık acısıyla perişan olan Eğinli gelin, her şeyden umudunu kesmiş 
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kendini yorgun ve bitkin hissederken, onu yeniden canlandıracak, hayata bağla-
yacak tek şeyin sevdiğinin dönüşü olabileceğini bilir. Gurbetteki eşin dönüşü, tıpkı 
abıhayat gibi,Hz.İsa’nın nefesi gibi, ölmüş olan vücuduna yeniden hayat verecektir: 

Zülüfün dağlardan lale getirir
Bu hasretlik başa bela getirir
Deseler sevdiğin şimdi geliyor
Ölmüş vücudumu cana getirir (Önder 1959: 1839)  

Ölüyü diriltecek kadar etkili olan sıla ziyareti, Eğinli kadının gözünde “yedi 
kere hacca gitmek”ten daha üstündür:

Elâ gözlüm, gül yüzüne hâris ben
Bir fetva şeyhten al, bir de Âriften
Yedi kerre hicaz, bir kerre sıla
Sıla evlâ imiş Beytişerif’ten (Gür 1976) 

2. Ölümden Daha Acı Olan Ayrılık Bir Türlü Bitmez: Hemen hemen bü-
tün “elagözlüler”in temelinde ayrılık konusunun işlendiğini belirtmiştik. Ölümden 
daha beter olan ayrılık Eğinli gelinlerin gözyaşını bir türlü kurutmaz. İşte, ayrılık 
karşısında susan, boyun eğen, bekleyen, gizli gizli ağlayan, küsmeyen ama sitem 
ve serzenişte bulunan bir kadının feryadı: 

Karşı bağın yoncaları tez biter
Özledim ağamı gözümde tüter
Ela gözlerini sevdiğim ağam
Ayrılık çekmesi ölümden beter (s. 292)
                ***
Aktı gözüm yaşı artık dinmiyor
Her yolcuya sordum kimse bilmiyor
Ela gözlerini sevdiğim ağam
Senden ayrılalı yüzüm gülmüyor (s. 287)
        
Günleri sayarak, bir gün eşinin geleceğini umut eden kadın, ayrılığın daya-

nılmazlığı karşısında olmadık çarelere başvurur:

Akıp gidip akarlara kavuşam
Bir başına gelmişlere danışam
Ela gözlerini sevdiğim ağam
Ayrılık azapmış, nasıl alışam (s. 272)

Sevdiği adamın hasretiyle gözleri yollarda kalan Eğinli gelin, bir taraftan 
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sevgi, özlem, ve hasret yüklü duygularını ilmek ilmek mısralara dokurken diğer 
taraftan bu ayrılığın çabucak bitmesi için bir takım dua ve pratiklere başvurur. 
Eski Türk inancıyla ilintili olan ve bir tür sudan/su iyesinden yardım isteme özelliği 
taşıyan bu uygulamada, Fırat’ın coşkun aktığı vakitler suyun kenarından aldığı üç 
taşa birer ihlas okuyarak, bunları; “Salladım selaya / Yolladım Mevlâ’ya / Yârimi ka-
vuştur / Gelecek haftaya” diyerek gücünün yettiğince suyun ortasına doğru fırlatır 
ve devam eder duasına:

“Fırat coşmuş, kan ağlıyor adalar
Sen gideli ıssız kaldı odalar
Elagözlerini sevdiğim ağam
Bana gelsin, sana gelen kazalar” 

Daha çok nevruz törenine bağlı olarak gerçekleştirilen bu uygulamada su 
iyesinden yardım istenirken taş/dağ iyesi de devreye girer ve duanın daha çabuk 
gerçekleşmesi arzu edilir.    

İşte çaresizlik içerisinde elagözlüsüne kavuşmanın yollarını bu şekilde ara-
yan Eğinli geline karşılık, gurbet ellerinde geçim derdiyle boğuşan koca da, bir gün 
tekrar döneceği konusunda sılada bıraktığı eşini teselli etmeye çalışır: 

Yağmur yağa yağa yerler serindir
Senden ayrılanın derdi derindir
Kömür gözlüm yana yana ağlama 
Gider de gelirim Mevlâm kerimdir (s. 327)

Ama, bu dönüşler pek de yakın değildir. Çünkü İstanbul’a kâra giden Eğinli 
erkekler için hazır bir iş yoktur. Bazıları yıllarca inşaatlarda çalışarak ekmek parası 
kazanırken bazıları da biraz daha fazlasını kazanıp sonrasında dönmeyi planlaya-
rak yıllarca didinip dururlar.  Böyle olunca da sılaya dönme tarihleri hep ertelenir, 
hep gelecek yıllara bırakılır. Nihayet, sıladaki geline gurbetteki eşinden, hep kork-
tuğu ama, asla duymak istemediği kötü haber gelir:

Güzele yaptırdım gümüşten kaşık
Sen bana mailsin ben sana âşık
Kömür gözlerini sevdiğim gelin
Bu yıl da gelemem hesap karışık (s.  324)

Umut, insanoğlunun yaşama devam edebilme şansıdır. Bu yüzden derdi-
nin, acısının biteceğini, hayallerinin gerçekleşeceğini umut etme bir kamçı gibi ki-
şiyi şevkle hayata bağlar. Sıladaki kadın da, umutla eşinin geleceği günleri sayar. 
Ne çıkar, bu yıl gelememiştir ama, gelecek yıla mutlaka kavuşacaklardır. Ama, ne 
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acıdır ki, beklenen şey yine olmamıştır:

Aç kitabı elif ile dala bak
Nazlı yârim geleceğim yola bak
Ela gözlerini sevdiğim yârim
Bu yıl da gelmezsem gelen yıla bak (s. 326)

Her derdin dermanı olan zaman çabucak geçer, bekleyişleri de beraberin-
de getirir. Koca bir yıla rağmen Eğinli gelinin hâlâ gözleri yolda, dudakları duada 
beklemektedir:

Eğin’in üstünde “Zincirli Kaya”6

Ağam benzer mah cemalin aya
Gece gündüz yalvarırım Mevlaya
İnşaallah gelesin gelecek aya

Buna karşılık, İstanbul’dan gelen cevap yine iç açıcı değildir:

Koçan’a deyin ki bu yıl akmaya
Akıp akıp da yüreğimi yakmaya
Benden selam söyleyin nazlı yâre
Bu yıl da gelemem yola bakmaya

Bu hasrete, dertli gelinin;

Dalga vurdu, yıktı bağın bendini
Ben çekemem ayrılığın derdini
Bu yıl da sılaya gelmezsen eğer
Vurur öldürürüm kendi kendini (s. 289) 

şeklindeki tehditleri de kâr etmez. Sözlerinin, yalvarışlarının bir faydasının 
olmadığını gören kadın, bu sefer pasif anne rolüyle çocukları öne sürerek, eşini o 
şekilde ikna etmeye çalışır:

Yüksek odaların tavanı sesler
Bülbül yavrusunu yuvada besler
Elagözlerini sevdiğim ağam
Çocuklar büyüdü hep seni ister (s. 325)
  ***

6- Karşılıklı söylenen bu iki mani, bugün Kemaliye’de, “Mani Yolu”ndaki bir tabelada yazılıdır.
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Değme bahçelerde bitmez imiş nar
Ağam, bilmez misin düşmanımız var
Mevlâ’yı seversen bir mektup yolla
Ben elkızı isem, çifte yavrun var (s. 299) 

Bütün bunlara rağmen, yalvarmaları sonuçsuz kalıp eşini ikna edemeyen 
kadın, çareyi devlet yetkililerinden yardım istemede bulur:

Bir dilek gönderdim Sultan Aziz’e
Okuttursun camilerde vaize
Ya İstanbul için ferman göndersin
Yahut da ağamı göndersin bize (s. 330)

Çünkü, erkeklerin resmî görev ve ticaret amacıyla gittiği İstanbul’a, ailele-
rini götürmeleri ancak padişah fermanı ile mümkündür. İşte, ayrılığa tahammülü 
kalmayan bir hanım, bütün cesaretini toplayıp devrin padişahına seslenerek, ya 
kendilerinin de gidebilmeleri için bir ferman göndermesini ister ya da “ağa”sının 
yanına dönmesini. Bu dileği öylesine kutsaldır ki kendisi için, ancak camilerde oku-
nabilecektir. İşte bu düşünceyle bazen de eşini manevi yönden etkilemeye çalışa-
rak, sılayı ziyaret edenlerin bütün günahlarından kurtulacağına dair kendisi fetva 
verir:

İstanbul yolları demir çakmaktan
Hûn oldu yüreğim yola bakmaktan
Ela gözlerini sevdiğim ağam
Gel bir sıla eyle, kurtul günahtan (s. 323

Bu şekilde hep devam eder yalvarmalar, umutlu bekleyişler. Ama, beklenen 
gün bir türlü gelmez. Aşağıdaki “elagözlü”lerde, gözleri yollarda kalan, kara bahtlı 
gelinin feryadı, beşik başında sabırla beklenen gurbet yolları ve sayılan günler, ay-
lar, yıllar vardır:   

Aktı gözüm yaşı artık dinmiyor
Her yolcuya sordum kimse bilmiyor
Ela gözlerini sevdiğim ağam
Senden ayrılalı yüzüm gülmüyor (s. 287)
***
Kervan geçer şu dağları yol eder
Yağmur yağar dereleri sel eder
Ela gözlerini sevdiğim ağam
Yirmi dört ayımız iki yıl eder (s. 301)
***
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Kaşlarının eğmelisi yay olur
Yârimi görenin aklı zayi olur
Ela gözlerini sevdiğim ağam
Üç yılımız otuz altı ay olur (s. 305)

Yıllarca, günleri sayarak koca yolu bekleyen sevdalı gönül, yüreği Fırat’ın 
azgın suları gibi coşsa da sevdiğine karşı her zaman hoşgörülü olur, iyiliği ve selâ-
meti için dua eder. Adetâ Hz. Eyûb’un, Yunus’un, Mevlâna’nın sabır ve hoş görü-
süyle, sılayı unutan “ağa”ya hayır - dua etmekten geri kalmaz:

Kadir Mevlâm, ela gözlüm sağ ola
Selâmı gelmezse yine sağ ola
Varsın bana bir selâm gelmesin
Benden ona yüz bin selâmlar ola (s. 292)

Biraz sitem, ama yine hoşgörüyle:

Kuş olsan da her dem uçsan havadan
Şahin yavrusunu atmaz yuvadan
Sen beni yakandan atmak istersen
Ben seni unutmam hayır duâdan (s. 309)

diyen sabırlı yürek bekleyişe devam eder.  

Ve bu günler böyle gelip geçer. Kimileri sonunda muradına erip hasretine 
kavuşur ama hüsranla sonuçlanan hikâyeler de dilden dile dolaşır. Aşağıdaki “ela-
gözlü”nün söyleniş sebebi, bir kadının çektiği hasreti, gurbet acısını ve İstanbul’a iş 
için gönderdiği eşini bir daha göremeyişini anlatır. Kemaliye’nin Apçağa köyünden 
İstanbul’a çalışmak için gelen bir ağa, uzun yıllar memleketine dönmeyince okuma 
yazma bilmeyen eşi buna bir şiir yazdırıp gönderir:

Yüce dağ başında koyun kurt olur
Yârim, hasretin bana dert olur
Bu yazı da güze döndürende gelmez isen
Mezarlık toprağın bana yurt olur.

Kocası, birkaç sene sonra bu şiire cevaben bir mektup yazarak, bulunduğu 
makamın yüksekliğini anlatıp, çok para kazandığını, Mısır’a Paşa olduğunu, çocuk-
ları da alıp yanına gelmesini ister. Ancak eşine son derece sadık olan kadın, aynı 
zamanda onurundan da taviz vermeyerek, artık yaşının geçtiğini, beklemekten yo-
rulduğunu, yıllardır emek verip yetiştirdiği bağını bahçesini bırakmak istemediğini 
belirterek eşinin teklifini reddeder ve şöyle der:
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Derin derelerin serin köşesi
Kırıldı gönlümün zarif (billur) şişesi
Gençliğim geçti ah-u zar ile
Neyleyem olmuşsun Mısır Paşası (s. 470) 

Görüldüğü gibi, sevdiği için canını bile vermekten sakınmayan, ölümü 
göze alan vefalı kadın yeri geldiğinde derdini yüreğine gömüp onurunu, gururunu 
da korumasını bilmiştir. Hatta sevgilerine karşılık muhatap oldukları umursamazlık, 
duyarsızlık ve ilgisizlik nedeniyle  “sabrın da bir sınırı vardır” diyerek, gurbetteki 
kocalarına sâfiyane ifadelerle beddua edenler bile olmuştur:

Dere kenarında dizili şişe
Beni kebap diye vurmuşsun şişe
Ela gözlerini sevdiğim ağam
Gözün de görmüyor, ciğerin pişe (s. 275)
          ***
Ahirette İstanbul yok kaçasın
Yalan – gerçek defterini açasın
Sırat köprüsünde kaya ayağın
Başın döne cehenneme düşesin (s. 305)

Bu beddualardan “gurbeti icad edenler” de nasiplerini alırlar. Çünkü, ko-
casının gidişine engel olamayan kadın, bazen de bütün suçu gurbeti icat edenlere 
yükler:

Bağımızda sıra sıra bademler
Ağlamaz mı nazlı yâri gedenler
Ne ben yârdan doydum, ne de yâr benden
Sürünsün/hortlasın gurbeti icâd edenler (s. 286)  

Hiç şüphesiz, erkeğin kadına olan duygularını anlatan türküler de vardır. 
Özellikle; “Süt Küleği” (Elinde süt küleği öyledir yar öyledir /Sütten beyaz bileği 
söyle cananım söyle / Eğinden kız almazsam yar elinden yar / Yanarım cayır cayır 
vur ellerim vur), “Munzur Dağı” (Munzur Dağı sinelenmiş kar ile/ Aram açık ela 
gözlü yar ile / Eller bayram eder nazlı yar ile / Benim ömrüm geçer ah-u zar ile), 
“Sunam” (Çektüğüm gönül elinden / Usandım gurbet elinden / Kimseler bilmez 
halimden / Uyan Sunam uyan derin uykudan) ve “Sabahın Seher Vaktinde” (Sa-
bahın seher vaktinde aman görebilsem yarimi / Gül dalına bülbül konmuş aman 
çeker ah-ü zarımı / Elimden almak isterler aman nazlı yarimi)  gibi türkülerde âşığın 
sevgisini, hasretini hatta yakarışını görmemiz mümkündür. Ama, Eğin türkülerini 
genel anlamda değerlendirdiğimizde, sevenin, bekleyenin, özleyenin, yalvaranın 
kadın olduğunu bu duygular karşısında erkeğin –istisnalar hariç- biraz duyarsız 
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hatta umursamaz olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Elbette ki, türkülerin bu şekil-
de oluşmasında bölgenin sosyo-kültürel yapısının büyük etkisi vardır. Evlendikten 
hemen sonra İstanbul’a kâra (çalışmaya) giden delikanlı, belki aylarca iş bulama-
makta veya kazandığı para ancak karnını doyurmaya yetmektedir. Bu şekilde ge-
çen zamanlar, arada bir soğukluğun yaşanmasına sonrasında erişilen maddi rahat-
lık ise ilginin başka yönlere çevrilmesine vesile olabilmektedir. Ama şu da var ki, 
bütün zorluklara rağmen eşine, çocuğuna, yuvasına bağlı kalıp;

“Aşağıdan geliyor, geline benzer
Saçları ibrişim teline benzer
Ela gözlerini sevdiğim gelin
Çimenli bahçenin gülüne benzer” (s. 272)
     veya
“Bülbül yuva yapmış gülün üstüne
Ben kara giyemem alın üstüne
Ela gözlerini sevdiğim dilber
Ben güzel sevmedim senin üstüne” (s. 408)

diyen erkekler de vardır.

“Egin harab olmuş” adlı türküden de yine bir Eğinli gelinin feryadı yükselir. 
Ancak buradaki gurbet İstanbul değil Urfa’dır, feryadın sebebi ise birkaç ay önce 
evlendiği eşinin hastalığı sebebi ile tebdil-i hava için gittiği memleketi Urfa’da can 
vermesidir. Kocasının ölüm haberini alan talihsiz gelin, aşağıdaki türküyü söyler:

Egün harab olmuş bülbül ötmüyor
O yâr ırak düşmüş elim yetmiyor
O yârın sevdası serden getmiyor
Tez gel ağam, tez gel eğlenmiyesen
Elde gözel çoktur evlenmiyesen
Egün şam olmuş ben nedem yarsız durulmaz
Hançer yarasına merhem bulunmaz
O yâr uzak düşmüş yâre varılmaz
Tez gel ağam, tez gel eğlenmiyesen
Elde gözel çoktur evlenmiyesen

Sonuç olarak, Anadolu türkülerinin büyük bir kısmında çeşitli konular, ba-
zen erkeğin bazen de kadının dilinden terennüm edilirken, Eğin türkülerinde ve bu 
türkülerin temelini oluşturan “elagözlü”lerde; gurbetteki eşine duygularını anlat-
maya çalışan yanık yürekli, gözü yaşlı Eğinli hanımların sessiz çığlığı nağmelenir.
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Kaynak ve Tema Bakımından Erzurum Türküleri

Muhsin KOÇ1

Türküler, sosyal hadiseler karşısında duyguları ve tepkileri dile getiren, hal-
kın ortak eserleridir. Türküler, hangi yörede ortaya çıkmış olursa olsun, hepsinin 
bir ortak paydada buluştukları aşikârdır. Türküler, yörenin karakterini yaşar ve de 
yaşatır.  Yine, yöredeki insanın giyim kuşamını, dilini, sosyal yapısını, kültürünü, 
oyunlarını, mutfağını,  günlük yaşantısını, coğrafi konumunu,  kısaca; türküler, o 
yöreye ait birçok özelliği içerisinde barındırmaktadırlar.  

Türkülerin büyük bir bölümü, aşk, üzüntü, gurbet üstüne söylenmiştir. 
Çoğunda, muradına ermemiş sevgililerin acıları, dertleri, hasretleri, ölen bir sevgi-
liye, akrabaya, dosta yakılan ağıtlarları buluruz.  

Türküler, halkın ortaklaşa ürettikleri eserlerdir.  O nedenle, şairi belli olan 
bir türkü başka memleketlere yayılarak yeni mısra ve ezgilerle değiştirilmekte, ik-
limini bulduğu yerde yaşamına devam etmektedir. Nerede yer bulmuşsa,  söylen-
mişse oraya mal olmuştur.  

Bu tebliğimizde Erzurum türkülerinin doğuş kaynaklarını ve temalarını 
tespite çalışacağız.

Erzurum, özellikle fiziki coğrafyası bakımından birçok olaya sahne oldu-

1- Erzurum İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Folklor Araştırmacısı
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ğu tarihi belgelerle bilinmektedir. Birçok medeniyete ev sahipliği yapan bu şehir, 
tarih köprüsü olarak doğu batı arasında yapılan ticaretin geçiş merkezi ve İpek 
Yolu üzerinde yer alması nedeniyle, birçok istila, savaş görmüş olmasının yanında, 
tabii afetlere de maruz kalmıştır. Bu olaylar, hayatın birçok alanında olduğu gibi, 
türkülere de kaynak olmuş, halk şairlerinin dörtlüklerinde duygulu bir şekilde dil-
lenmiştir.        

Erzurum’a halk kültürü penceresinden bakacak olursak; öncelikle şunu 
söyleyebiliriz. Asya’dan,  Anadolu’ya önemli bir kültür köprüsü olması nedeniyle, 
birçok kültürle etkileşim yaşamıştır. Erzurum, maddi, manevi ve kültürel bakımdan 
çok önemli bir merkez olma özelliğine sahip olan, kendine has kültürel değerleri 
birçok olaya karşı yaşatmış ve de günümüze kadar getirmeyi başarmış bir şehirdir.    

Orta Asya ile yapılan alışveriş, beraberinde kültür aktarımını da getirmiştir. 
Bu aktarım komşu illere de yayılmış, dilden dile söylenmekte olan türküler, başka 
mecralarda da kendisine yer bulmuştur. Bu etkileşim, sadece müzikle sınırlı olma-
yıp, halk kültürünün diğer alanlarında da görülmektedir. Ayrıca göçler yoluyla da 
müzikte ve halk kültürünün birçok bölümünde bunu görebiliyoruz. Özellikle sefer-
berlik yıllarında Orta Anadolu kültürüyle Erzurum halk kültürünün ortak yönlerini 
tespit etmekteyiz. 

Bu etkileşimlerin, düğünler yolu ile kız alıp verme, asker arkadaşlığı v.b. 
ilişkilerle olduğu bilinmektedir. Erzurum Türküleri genelde, hayatın her anını yaşa-
yan, yaşatan bir yapıya sahiptirler. Türkülerde insan,  hangi arzu ve heveste olursa 
olsun onu anlatır ve de hangi acının, hangi hasretin içindeyse onu da dinler ve de 
dinletir.  

Kaynak bakımından Erzurum Türküleri’ne göz atacak olursak; bir kere Er-
zurum acının, dramın, savaşın merkezi haline gelmiş, tarih süreci içerisinde bu 
sosyal olaylar edebiyatımızın bir çok alanında olduğu gibi, türkülere de kaynak 
oluşturmuştur.  

Hasretin, gurbetin geçiş noktası Erzurum, aynı zamanda, halk saz şairliği 
bakımından da çok önemli bir kültür merkezidir. Halk âşıklarımız, halk şiirlerimi-
zin ve halk müziğimizin önemli temsilcileridirler. Âşıklarımız, eserlerini geçmişten 
günümüze, toyda, düğünde, köy odasında, aşık kahvehanelerinde halkla paylaş-
mışlardır. 

Âşıklar, eserlerini halkın gizemli derin acılarından, sancılarından aldıkları 
için, bunları halka anlatmada zorlanmamışlardır. Âşıkların, eserlerini yazılı değil 
de, sözlü bir ezgi eşliğinde yaymaları, halkın içinden çıkmaları, halk adamı olma-
ları, ümmi olmaları, halk tarafından beğenilip benimsenmeleri, sevilip sayılmaları, 
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eserlerinin dilden dile, gönülden gönüle yayılmasına sebep olmuştur. 

Bu halk aşıklarımızın başında, Erzurumlu Emrah gelmektedir. Özellikle Er-
zurum Türküleri’ne sağladığı önemli katkı onu halkın sevgilisi yapmıştır. Eserleri 
ile, Anadolu şiir ve musiki alemindeki şöhretini yakalamıştır. Onun eserleri her 
mecliste divan ve muhteva bakımından çok ünlüdür. 

Erzurumlu Emrah’ın türkülerinden örnekler verecek olursak;

Bugün sabah ile visal-i yardan
Bana bir haber var inceden ince
O zülfü zertarın hayali yardan
Yüz bin eseri var inceden ince

Ey Emrah aldanma sen bu laneye
Düşme dar-ı dehre sunam daneye
Köhneyi zen derler bu gam haneye
Er bah ki neler var inceden ince

     ***
Tutam yar elinden tutam
Çıkam dağlara dağlara
Olam bir yareli bülbül
İnem bağlara bağlara

Emrah der ki bu günümdür
Arşa çıkan tütünümdür
Yâre gidecek günümdür
Düşem yollara yollara    

Erzurumlu Emrah’ın TRT repertuarında 17 eserinin alınmış olduğu, yapmış 
olduğum araştırmalarda ortaya çıkmıştır. Bu eserlerden birinde, Emrah, duygu ve 
düşüncelerini şu şekilde ifade etmektedir;

Uykudan uyanmış gözleri bir hoş 
Dedim sarhoş musan? 
Söyledi yoh yoh 

Ağ elleri boğum boğum gınalı
Dedim yar bayram mı? 
Söyledi yoh yoh
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Dedim Erzurum nen?
Dedi ilimdir. 
Dedim gider misen? 
Dedi yolumdur. 

Dedim Emrah Nendir?
Dedi kulumdur. 

Dedim satar mısan?
Söyledi yoh yoh.

Bu alanda önemli bir yere sahip olan Aşık Sümmani’nin eserlerine baka-
cak olursak; O da eserlerini bir ümmi olarak ortaya koymuş, halkın hafızasında 
yerleşen bu eserler günümüze kadar canlılığını korumuştur. Halk müziğimizde 
Sümmani Ağzı diye de bilinen Sümmani usulü eserler yer almaktadır. 

TRT repertuarında Âşık Sümmani’ye ait üç eser yer almaktadır. 
 
Ben razı değilem hicrana gama
Garip gönlüm haldan hala salan var
Sabavetten beri bir yol gözlerim
El zanneder uzahlarda kalan var
 
Duldalanma yar mevlayi seversen
Yandirir cihani Sam’i gözlerin
Ahiri mevtime sebep olursun
Tek bana gösterme gami gözlerin

Emrah’a ait bir deyişte;

El çek tabib el çek yaram üstünden 
Sen benim derdime deva bilmezsin 
Sen nasıl tabibsin yoktur ilacın 
Yaram yürektedir sarabilmezsin

Yine Âşık Veysele ait bir deyiş ise,

Bir küçük dünyam var içimde benim.
Mihnetim ziynetim bana kâfidir.
Görenler dar görür geniştir bana
Sohbetim mürvetim bana kâfidir.
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Kami’nin kendine has bir üslubu ile yaydığı eser “tatyan” adı ile bilinen 
gazeli Türk halk müziği repertuarında yer alan şu eser;

Yandı canım teyde ey ruh-i revanım bir su ver
Kurudu saki hararetten dehanım bir su ver.

Noksani Baba’nın TRT repertuarına alınmış bir türküsü;

Gönlümün ziyası, gözümün nuru
Gönlümde mihmanım sen oldun ezel
Kolumun kuvveti dizimin feri
Ruh ile revanım sen oldun ezel.

Yine, gönüllerde yer eden bir şahsiyet olarak, Âşık Yaşar Reyhanî’ye göz 
atacak olursak; son dönemin halk âşıkları arasında önemli bir yere sahip olan aşı-
ğımızın eserleri dilden dile gönülden gönüle yayılmıştır. Âşıklık geleneğinde divan, 
TRT repertuarında uzun hava olarak geçen;

Ey rüzigar gidersen canana söyle beni 
Onda merhamet mevcuttur yakmasın böyle beni
Ben bu aşka uğrayalı bana mecnun dediler
Ben nasıl mecnunam bilmem aramaz Leyla beni.

Yine Reyhanî’nin TRT repertuarında yer alan uzun havası;

Diyarı gurbet ele düş oldu yolum
Gidip gelsem de bir, gelmesem de bir
Şifa bilmez bir acemi tabipten
İlaç alsam da bir, almasam da bir.

Bilindiği üzere, Erzurum âşıklık geleneği bakımından son derece zengin 
bir yapıya sahiptir. Erzurumlu halk ozanlarının eserleri halk dilinde icra edilmek-
tedir. Onların plak, kaset, CD’leri bölgede yaygın olarak dinlenirken, ehli diller 
arasında da seslendirilmektedir. 

Erzurum Türküleri’nin önemli kaynaklarından âşıklarımız, önemli köşe taşı 
oluştururken, müzisyenlerimiz ve halk müziği sanatçılarımız anonim eserlerimizi 
geçmişten günümüze taşımaktadırlar.   

Erzurum Türküleri’nde, savaşlar, depremler, seller, tabii afetler, hastalık-
lar, kazayı ölümler, göçler, türkülerin ortaya çıkmalarında çok önemli rol oynamış-
lardır. Özellikle sözlü edebiyat temsilcileri, ya da üreticiler, söyledikleri maniler, 
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ağıtlar türkü olarak dilden dile aktarılmıştır. Halk âşıklarının yazdıkları destanlar, 
koşmalar, dilden dile, gönülden gönüle günümüze kadar yaşamış, yaşamaya da 
devam etmektedir.

Bu sözlü geleneğin sonraları plak, teyp yoluyla Anadolu insanının hem 
dinleme hem de okuma geleneğine dönüşmüştür. Öyle ki; köyden köye ilçeden 
ilçeye yayılan bu eserler; gurbet arkadaşlığı, yol arkadaşlığı, asker arkadaşlığı yo-
luyla da yayıldığını söyleyebiliriz. Görülüyor ki; halk türküleri hem şiiri hem müziği 
alakadar etmesi bizim dikkatimizi daha da çekmiştir. Şiir ve müziği birlikte icra 
edince ezberi ve yaşaması da kolay olmuştur. 

Asırlık geleneğin önemli bir unsuru olan doğaçlama türkü kaynaklarında 
önemlidir. Çünkü, âşıklarımız toplumun yaşadığı olayların tercümanı olmuşlardır. 
Yaşadıkları coğrafyada insanların başına gelen her türlü olaya parmak basmışlar, 
o olayları, o anın duygularıyla anlatmışlardır. Öyle ki; bu eserleri incelediğimizde, 
o günü rahatlıkla yaşayabiliyoruz. 

Bu eserler bir köy monografisini, ya da insanoğlunun yaşadığı olayların 
tarihi bir belgesi olarak günümüze kadar gelmişlerdir. Konuları bakımından son 
derece zengin olan âşıklık geleneği zaman içerisinde bozuk düzen ya da koşma, 
serbest olarak söz eşliğinde icra edilirken, bu geleneğin diğer temsilcileri ise, ehli 
diller, meddahlar olayları hikâyeleri ile anlatıp türkülerini de söylemişlerdir.  

Erzurum Türküleri’nin kaynak bakımından, âşıklık geleneği ve sözlü ede-
biyat taşıyıcıları bakımından incelerken, bunların işaretleri,  halkın yaşadığı tarihi 
olaylar, özellikle Almanya türküleri temasıyla işlenmiştir.  Toylar, düğünler, acı ve 
tatlı duygular, aşıklar, sevgiler, ana baba duyguları, vatan millet kavramları başta 
olmak üzere, toplumun yaşadığı tüm olayları, şiir ve saz eşliğinde ortaya koymuş-
lardır. Daha sonra bu eserler TRT repertuarına notalara aktarılarak, bilimsel bir 
çalışma ortaya koyulmuştur. 

Konularına göre Erzurum Türküleri’ne bakacak olursak; 
 
Ninniler: 
Anne ağzıyla söylenen türkülerdir. Çocukla, babayla ilgili gönülden geçen 

duygu ve dilekler anlatılır. Anne, gece gündüz demeden, yavrusunu beşikte sallar, 
onu ninnilerle uyutur. 

Adalardan çıktım yayan
Gardaş atlı bacı yayan
Di gel bu derlere dayan
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Nenni nenni nenni nenni
Nenni nenni nenni bebek ey 
  
Bebeğin beşiği çamdan
Yuvarlandı düştü damdan
Bey babası gelir Van’dan

Nenni nenni nenni nenni
Nenni nenni nenni bebek ey

Bebeğin beşiği bakır
Yerinden kalkmıyor ağır 
Ben sallaram takır takır
 
Nenni nenni nenni nenni
Nenni nenni nenni bebek ey 

Kına Türküleri-Evlenme Törenleri İle İlgili Türküler
Gelin olacak kıza, kına yakarken, evden ayrılırken, evin önünde ve oğlan 

evine giderken söylenir. Sevgiden ayrılıktan söz edilir.

Gınayı ezerler taşta
Oğlan evi ne havasta
Gız anası kara yasta
Yaktı beni bu ellerin güzeli

Duz gabında duz galmadı
Mehlelerde gız kalmadı
Ortalıhda söz galmadı
Yaktı beni bu ellerin güzeli

Duz gabına duzsuz goymuş
Goca evi ıssız koymuş
Anasını gızsız goymuş
Yaktı beni bu ellerin güzeli

Sevgi, Sevgili; Güzellik İle İlgili Türküler 
Gönül ilişkilerinin sergilendiği bu türküler de; sevgiliyi metheden sözler, 

sevgiliyi özleyiş, sevginin güzelliği, büyük bir aşkla sevme, haberleşme, kavuşma 
isteği, kavuşma mutluluğu, buluşup konuşmalar, nazlanmalar, sevgili uğruna ölü-
me gidiş, gönül ezikliği, yakınmalar… gibi sözlerle terennüm edilmektedir. Şair 
sevdiği güzelin vefasından, huyundan, giyim kuşamından, boyundan, çehresin-
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den söz eder. 

Nasıl methedeyim sevdiğim seni
İstanbul, Bursa’yı değer gözlerin
Arasam bulunmaz ruhi revanı
İzmir’i, Konya’yı değer gözlerin

Hüsnüne yakışır Yusuf nişanı
Seni sevenlerin artar efkârı
Kars’ı, Ardahan’ı, Erzurum, Van’ı 
Delhi Buhara’yı değer gözlerin

Ben seni severim ezel ezeli
Bana cefa etme dünya güzeli
Bağdat’ı, Basra’yı, Acem Şiraz’ı
Büsbütün dünyayı değer gözlerin

Gurbet Ayrılık ve Özleyişle İlgili Türküler
Ayrılığın ölümden beter olduğu belirtilir. Sözleri duygulandırıcı, ezgileri 

yanıktır. Ayrılık acısı, sıla özlemi, sıla ki ev halkını, eşi, dostu, sevgiliyi, bağları, 
bahçeleri, tarlaları,  hayvanları özleyiş ve kavuşma isteğini anlatır. 

Gurbet elde baş yastığa gelende
Gayet yaman olur işi garibin
Gelen olmaz giden olmaz yanına
Sızılar toprağı daşı garibin

Anam yok ki yaka yıka yaş döke
Bacım yok ki saçlarından saç döke
Gardaş yok ki mezerime daş dike
Bir çalıdır mezer daşı garibin

Gurbet ele garip giden bilinmez
Ağlayınca çeşmin yaşı silinmez
Garip nedir halin diye sorulmaz
Bulunmaz yaranı eşi garibin

Gülmez nere gitse garibin yüzü
Kirlidir yakası yaşlıdır yüzü
Açmaz kimselere bir gizli sözü
Dert mihnettir hep sırdaşı garibin
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Tabiat İle İlgili Türküler:
Tabiatın güzellikleri halk şiirine, türkülerimize yansımıştır. Bu türküler, 

halk müziğinin çok zengin bir yanını temsil etmektedir. Esasında çiçekleri, hay-
vanları, pınarları da bu konu içerisinde değerlendirmek yerinde olurdu, ancak bu 
saydıklarımızı ayrı örnekledik bir kere. Dağların çokluğu, saz şiirlerinin daha çok 
dağ ve yaylaların bulunduğu bölgelerde yetişmiş olması, bu meyanda türkülerin 
ön plana çıkmasına sebep olmuştur. Türkü yakanlar, yaşadığı çevrelerin, tabiatın 
gerçek tasvirini ortaya koymuşlardır. Tabiat manzaralarında dumanlı dağlar, yeşil 
çimenler, şırıltılı ırmaklar, güzel yaylalar ve bu mekanlarda salınan sevgililer adeta 
resmedilmiştir. 

Hani yaylam hani senin ezelin ey ezelin
Güz gelende döker baglar gazelın 
Yaylam senin hiç gelmez mi gözelin 
Hani yaylam hani senin ezelin 

Yaz olanda yayla yayla otlanır 
Arap atlar topuğundan bedlenir
O yaylada koyun kuzu beslenir 
Hani yaylam hani senin ezelin 

Yaz gelende yayla seni gezmeli
  Kalem alıp kaşın gözün yazmalı
Ne hoş olur o yaylanın gözeli
Hani yaylam hani senin ezelin

Hayvanlar İle İlgili Türküler 
Hayvanlarla olan münasebetler; övme , sitem, dostluk, kurma, sılaya sev-

giliye haber yollama, sevgilinin izini sorma, ya bir ceylanla, ya bir kuşla arkadaş 
olma, dardan kurtulması için yardım isteme, kayıptan ötürü ayrılık üzüntüsü.. gibi 
durumlar dile getirilir. 

Tandıra koydum paçayı
Üstüne örttüm keçeyi
Yedi bir güveç paçayı
Ev yıkanın kedisi

Kedi değil bir hışım
Allaha kaldı işim
Şimdi gelir er kişim
Ev yıkanın kedisi
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O rafa koydum kaldırdı
Bu rafa koydum kaldırdı
Beni dadaşa dövdürdü
Ev yıkanın kedisi

Askerlik, Kahramanlık ve Savaşlar İle İlgili Türküler
Askerlik, kahramanlık, mertlik Türk Halkı’nın değer verdiği, çok sevdiği 

özelliklerdir. Askerlik kutsaldır, vatan borcudur. Askere giden vatanı için canını 
vermeye hazırdır. Gidip de dönmemek vardır. Yiğitliği övmek, yüceltmek bir ödev-
dir. Savaşçı bir milletin şairleri yada türkü yakanları, elbette savaş narasını andıran, 
mertliği, yiğitliği dile getiren mısralar söylemişlerdir. Bu türküler; tarih, olay ve 
şahıs üzerine kurulmuşlardır. Bir kahramanı övmek, bir cengi anlatmak, yiğitlere 
cesaret vermek için söylenmiş sözlerle dolu kahramanlık ve savaş türküleridir. 

Eledim eledim, höllük eledim 
Aynalı beşikte yavrum bebek beledim 
Büyüttüm besledim asker eyledim 
Gitti de gelmedi yavrum buna ne çare 

Bir güzel simadır aklimi alan 
Aşkın sevdasını canan sineme salan 
Bizi kınamasın ehi-i din olan 
Gitti de gelmedi yavrum buna ne çare 

Ölüm İle İlgili Tüküler
Daha çok ölümün bıraktığı üzüntü ve yıkımlar, kaybolan güzellikler, iyilik 

ve dostluklar dile getirilir. Türkü yakanlar kaderin en büyük gerçeği olan ölüm 
karşısında teslim kardır ama üzüntülüdür. Bazı türkülerin sözlerinde, ölenin murat 
almayışı ile ilgili halleri, sanki kendi ağzından anlatılmış gibidir. Ölümden ziyade 
ayrılık acısı vardır. 

Kara camışları saldım bayıra
Döğüşü döğüşü indi çayıra
Deyin güveye de gele ayıra
Güveyin işini mevlam kayıra

Bir oda yaptırdım döşetemedim
Üç günlük ömrümü beş edemedim
Zalim felek ile baş edemedim
Bu kara bahtıma küsmüş giderem
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Gelin İçin Yakılmış Türküler 
Narman gazasında bir gelin gördüm
Aklımı, fikrimi hep ona verdim
Bende o goncanın gülünü derdim.

Yanaklar allanmış eller gınalı
Acep kimlerdendir bu allı gelin
Aklımı başımdan aldı bu gelin
Serimi sevdaya saldı bu gelin

Bir zubun geyinmiş sızığı aldır
Mevlanı seversen yaşmağın kaldır
Evvel bir buse ver sonra vur öldür

Din Tasavvuf İle İlgili Türküler
Can ellerinden gelmişem
Fani mekanı neylerem
Ol mülke meylim salmışam
Ben bu cihanı neylerem

Aşkın şarabın içmişem
Dil gülşenine göçmüşem
Ben varlığımdan geçmişem
Namu nişanı neylerem

Hakkı cemii halk eden
Müstağniyem billahi ben
Hallakı alem var iken
Halkı zamanı neylerem

Yemeklerle, Meyvelerle ve İçeceklerle İlgili Türküler
Yemeklerden üç yemek var sevilir
Biri sütlü biri börek bal da var
Sütlü de sene börekte sene bal sene
Ortada dönen suna boylu yar bene

Meyvalardan üç meyva var sevilir
Biri elma biri ayva nar da var
Elma da sene ayva da sene nar sene
Ortada dönen suna boylu yar bene
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Dadaş Sözcüğü İle İlgili Türküler
Erzurumlu kardeş, ağabeyi, mert, cesur, yiğit, delikanlı, erdemli, kamil, 

saygın, güven duyulan, sofrası ve kesesi dosta, düşküne açık, örflü, hak yolunda 
serden geçen, korku nedir bilmeyen, vakarlı, gür sesli, çelik kale, yağız tenli, kö-
mür gözlü, ağırbaşlı, uysal, duygulu, yaylanın çocuğu, serhatların yoldaşı.

Çelik pazarında ufacık taşlar 
El ele tutmuş gidiyor dadaşlar 
Yaralarım alır gelir kardaşlar 

Ey ağalar ben kafadan vuruldum 
Vuruldum da dilden dile duyuldum 

Benim yarim gece gezer bostanı 
Hanım kızlar güzel okur destanı 
Yeşil geymiş kadifeden fistanı 

Erzurum Adına Yakılmış Türküler
Erzurum kilidi mülki İslam’ın
Mevla’ya emanet olsun Erzurum
Erzurum derbendi ehli imanın
Mevla’ya emanet olsun Erzurum

Gayet şecaatli erler var idi
Nisası ricali hayadar idi
Edepli erkanlı bir diyar idi
Mevla’ya emanet olsun Erzurum

Göl yerinde elbet sular bulunur
Yine vardur deyü ümid olunur
Yine bugün in bahaya alınır
Mevla’ya emanet olsun Erzurum

Gerek Anadolu’da ve gerekse Erzurum da birçok şair ve aşık, türküler hak-
kında şiirler yazmışlardır. Bunlardan birisi olan, Aşık Mustafa Ruhani’ye ait bir şiiri 
inceleyecek olursak:

Aşıktan maşuğa uzanan yoldur
Aşkın tezgahından çıkan türküler
Muhabbet bağında açılan güldür
Her gün buram buram kokan türküler
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Sevdaya bürünen zambaklar gibi
Sevgiye sarılan yumaklar gibi
Engine çağlayan ırmaklar gibi
Gönülden gönüle akan türküler

Sıcak çorbamızın biberi tuzu
Türk’ü söylemektir türkünün özü
Bize yaklaştırır birbirimizi
Halkayı halkaya takan türküler

Türkü Türk’ün mayasında soyunda
Ağasında çobanında beyinde
Şehrinde yaylasında köyünde
Her yerde bir ocak yakan türküler

Bir ses katar Ruhani2nin sesine
Hükmeder dağların ta ötesine
Sanki bir yolcusu gelircesine
Uzaktan uzağa bakan türküler.
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Erzurum Seferberlik Türküleri

Fikret ÖZTÜRK1

Seferberlik Türkülerini anlayabilmek için, bu türkülerin yakıldığı coğrafyayı 
bir nebze olsun tanımak gerektiğine inanıyorum. 

Bu coğrafya Anadolu, dünyanın merkezi, bir dünyaya giriş kapısı ve bir 
dünyadan çıkış kapısı olan, dünyanın en pahalı yurdu; bedeli can, kan, gözyaşı ve 
çile olarak ödenen bir vatan. Biz Millet olarak bin yıldan fazladır bu bedeli ödeye-
rek, bu toprakları vatan edinmişiz. Bu ebediyete kadar da böyle devam edecektir 
ve etmektedir.

Bu vesile ile son şehitlerimize Allahtan Rahmet, Ailelerine ve Milletimize 
sabır ve başsağlığı diliyorum. 

Erzurum, İpek Yolu üzerinde bulunan bir kültür köprüsü olarak, tarihin 
seyri içerisinde birçok medeniyeti bağrında besleyen yayla şehridir. Böyle bir şeh-
rin tabi ki tarihi, kültürü, ekonomisi, sosyal statüsü, stratejik önemi birçok milletin 
dikkatini çekmiştir. İşte, bu yapıya sahip olan Erzurum birçok sosyal ve siyasal 
olaya da sahne olmuştur. 

Seferberlik: 
Bir ülkenin Silahlı Kuvvetlerini savaşa hazır duruma getiren, ülkenin eko-

1- Erzurum İl Kültür ve Turizm Müdürü
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nomisini, idaresini savaş gereklerine uyacak duruma sokan hazırlık ve tedbirlerin 
bütünü; savaş için yapılan hazırlıkların tamamı, yani ülke genelinde herkesin bü-
tün imkânlarıyla işe girişmesi, olanca gücüyle harekete geçmesi olarak tanımla-
nabilir.

Özellikle 1828–1829 Türk- Rus savaşı, yine 1877–1878 Türk- Rus savaşı ta-
rihimize, kültürümüze, halk hikâyelerimize, destanlarımıza 93 harbi olarak geçen 
savaş ve son olarak İstiklal mücadelemiz, 1914–1915 yıllarında yaşanan olaylar 
Erzurum insanını son derece etkilemiş olduğundan, o acıları, o kara günleri birçok 
halk hikâyesinde birçok tarihi belgede görebiliyoruz.  

Yukarıda verdiğimiz tarihlerde Erzurum ve çevresi seferber olmuş, eli silah 
tutan cepheye koşmuş, çocuklar, kadınlar, ihtiyarlar,  hastalar Orta Anadolu’ya 
göçe başlamış, gidip de gelmemek, gelip de görmemek uğruna yola koyulan in-
sanımıza bu seferberlik yolu hasret ve ayrılık yolu olmuştur. 

İşte, tebliğimiz seferberlik türküleri ve bu türkülerin doğuş kaynakları;  
hangi acının,  hangi hasretin içinde doğmuş olduklarını anlayabilmemiz için ya-
şanmış bir olayı anlatmak istiyorum:

Yer Erzurum, Tortum İlçesinde bir köy, eli silah tutan kadın ve erkek cep-
hede, dizi tutan kadın, yaşlılar ve çocuklar göç yolunda. Hasta bir anne çocukla-
rıyla köyde, anne hasta olduğu için tandır başında yatmakta, yapacağı bir şey yok. 
Çocuklar sabah dışarı çıkar oynarlar, köy çeşmesinden su içer, yenebilecek otlarla 
geçinirler ve akşam olunca Ana koynuna dönerler. Bu böyle devam eder günlerce, 
haftalarca. Köye gelenler olur, çocukların evine gittiklerinde görürler ki; anne gün-
ler öncesinden ölmüş ve çocuklar günlerce ölü ananın koynuna sığınmış ve orada 
kendilerini annenin manevi korumasında güvende hissetmişlerdir. Bu türküler, bir 
karakışta tipinin, boranın can aldığı anda Erzurum’dan ses verir bir yürek, birçok 
yüreğin ifadesiyle yayılır, Erzurum Ovasından yükselir, ta dağların tepesine.

“Göç göç oldu göçler yola dizildi” sözleriyle başlayan türkü göçün, acının, 
seferberliğin türkülerinden biridir. Bu eser bize neler anlatmıyor ki;

O günlere ait acı ve dertleri döküyor dizelere, 

Göç göç oldu göçler yola düzüldü
Uyku geldi ela gözler süzüldü
O zaman elim yardan üzüldü 
Ağam nerden aşar yolu yaylanın
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Doldur doldur nargileyi tazele 
Sarardı gül benzim döndü gazele
Tut elimden yendir beni mezara 
At üstüme avuç avuç toprağı
                         
Asker yendi Ilıca’nın düzüne 
Geri döndüm şehir çarptı gözüme 
Ben garibem kimse bakmaz yüzüme        
Ağam nerden aşar yolu yaylanın

Diyerek, yol alır gurbet yolcuları. Artık onları Sivas mı, Tokat mı, Amasya, 
Çorum, Kırşehir, Kayseri mi bekler bilinmez. Bu ağıtlarla yol alır seferber olan halk. 
Yine bir seferberlik türküsüne uzanalım, bakalım bu ağıt ne söylüyor bize: 

  
Çadırlar dağa kuruldu
Hücum borusu vuruldu              
Bir Sarıkamış uğruna 
Doksan bin fidan vuruldu
                        
Bir yanda bu ağıtları yakan Erzurum Halkı bu belaların kimler tarafından 

başlarına salındığını da iyi bilmektedir. 

Merhameti Ataların
Yıkılıp ta yatanların 
Erzurum’u satanların
Koynunda haçtır Efendim

Ama ümidini kesmez Erzurum ve Erzurumlu ve bu kara günlerin gelip 
geçici olduğunu bilir.

Dünya ne olur bilmesin
Kalbi hainler gülmesin
Devlete zeval gelmesin
Kir karakuştur Efendim

Yine Erzurum ve Erzurumlu bu kara günleri atlatmak için mücadele azmi 
içinde şehitlerini anar ve onların yardımına yetiştiğini hisseder.

Kavgamız arşa dayandı
Çok yiğit kara boyandı
Yerden şehitler uyandı
Dediler düştür efendim.
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Bu ağıtlar o döneme ait birçok belgede görülmektedir. Yine başka bir 
ağıtta ise,

Sarıkamış kara bilmez iskele 
21 yaşında geldim askere.
Gerekse devlet kor kıyamete dek 
Ne izin isterim ne de tezkere. 

Ölümüne vatan ve millet sevgisini, devlete bağlılığı bu ağıtta görmek 
mümkün. Yine başlar bir başka seferberlik türküsü.

 “ Kar mı yağmış Ilıca’nın düzüne?
Kimse bakmaz Erzurum’un yüzüne” 

Yukarıda yazılan beyit nerede ve ne zaman okunursa, bizim insanımız o 
günlerin acısını ve o günlerin duygusunu yaşar.

İnsanımız acısını anlatırken bu acılardan kurtuluşu da unutmamış, bakın 
aynı  beyitin cevabını şöyle veriyor:

                                                         
 “Yaz mı geldi Ilıca’nın düzüne 
Ordu güldü Erzurum’un yüzüne” 

Diyerek sevincini gözyaşlarıyla ve yüreğinden gelen duygularla duyura-
biliyor. Bazen tüm olayları feleğe bırakır, sesleniriz türkülerle. Gurbeti, ızdırabı, 
hasreti anlatırız türkülerimizle.                                                      

        
Yaz gelende, çıkam yayla başına 
Kurban olam toprağına taşına
Zalim felek ağu kattı aşıma 
Ağam, nerden aşar yolu yaylanın?
     
Bu dörtlüklere baktığımızda koskoca bir sıla hasretini, dağlarca aşılama-

yan ızdırapları, zindanların derinliğini hissedebiliyor, nerde nasıl yapıldığını hayal 
dahi edemediğimiz bu türküde ise Vatan duygusunun tüm öğelerini görebiliyo-
ruz.

Ayrıca bir başka seferberlik türküsünde ise;

Mızıka çalındı, düğün mü sandın, 
Al Beyaz Bayrağı gelin mi sandın,
Yemen’e gideni gelir mi sandın?
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Ağamı yolladım Yemen eline,
Çifte tabancalar takmış beline,
Ayrılmak olur mu taze geline

Akşam olur mumlar yanar karşımda, 
Bu ayrılık cümle âlem başında   
Gündüz hayalimde gece düşümde                                                
                                                     
Koyun gelir, kuzusunun adı yok
Sıralanmış küleklerin südü yok
Ağamsız bu yerlerin tadı yok
Döngel ağam, döngel dayanamiram,
Uyku, gaflet basmış uyanamiram
Ağam öldüğüne inanamirem
 
Bu türküye baktığımızda Anadolu’nun ruh halini anlayabiliriz. 

Bu türkü ’Ey Gaziler’ türküsünde de geçer. Ama döşemeler yöreye aittir.

Bu eserden de anlaşıldığı gibi seferberlik bir ilde değil ama, belki en fazla 
Erzurum’da olmuştur. Ancak Anadolu’nun İstiklal mücadelesi topyekûn Anadolu 
insanınca verilmiştir. 

Karlı dağlar karanlığın bastı mı ?
Kahpe felek ayrılığın vahtı mı ? 
Karlı dağlar ne olur, ne olur
Asker ağam gelse yaralarım ey olur.

İşte bu göç türküleri bizim tarih süreci içinde neler çektiğimizi gösteriyor. 
Bir başka göç türküsünde ise; 

Erzurum’dan çıktım saat beş idi  
Kıratımla mavzer bana eş idi 
Kar da yağdı yaralarım üşüdi
Zalim Moskof yaktı benim evimi 
Muhacırlık büktü benim belimi                                                  
                                                       
Bu eserde ardı arkası kesilmeyen savaşların, zulümlerin derinliği apaçık 

ortadadır.

Eledim eledim höllük eledim 
Aynalı beşikte canan bebek beledim 
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Büyüttüm besledim Asker eyledim
Gitti de gelmedi canan buna ne çare  

Bir güzel simadır aklımı alan 
Aşkın sevdasını canan serime salan
Bizi kınamasın ehl-i din olan 
Gitti de gelmedi canan buna ne çare 

Yine bir başka Türküde,

Koştuk arabayı yollara saldık
Ölene ağladık, sağlara güldük
Üç-beş gün Sivas’ta tayine kaldık
Onu da almadan aç susuz geldik.

İşte gidip de gelmemek gelip de görmemek için en büyük örnektir bu 
türküler. Bir başka türküde ise ; 

 
Bir sandığım vardır sırmadan telden telden 
Bir çift yavrum vardır tomurcuk gülden 
Nasıl ayrılayım gül yüzlü yardan 
Seneler seneler kötü seneler 
Gide de gelmeye hain seneler
                                                                                                   
Bir yanım Erzincan vermem Bayburt’u
Yıkılsın düşmanın taht ile yurdu 
Sağ olası anam beni doğurdu 
Seneler seneler kötü seneler 
Gide de gelmeye hain seneler

O kötü günlerin bitmesini anlatmakta olan bu türkü Erzurum ve çevresin-
deki illerin yaşadığı kara günleri anlatmaktadır.

Dünyanın nesine güven
Kimse olmaz bay bezirgân
Bayburt, Erzurum, Erzincan
Üçü bir eştir efendim 

Yukarıdaki tüm türkülerimiz Anadolu coğrafyasında yaşanan insanlık dra-
mını o günlerden bu günlere kadar yaşatmaktadır. Sonuç olarak şunu ifade ede-
biliriz: 
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Anadolu insanı Manisinde, Ninnisinde, Destanında, Halk Hikâyesinde, 
Atasözlerinde ve de Halk Şiirinde, Âşıklık Geleneğinde Türkülerinde de o günlerin 
acısını dile getirmiştir.

Bu türküler bu Milletin acısını, sevincini ve duygusunu ifade etmektedir. 
Yine bu türküler, daha asırlarca bu toprağın sesi, yüreği olmaya devam edecektir.

Biz, türkülerin yaşamasını dilerken, bir daha o acı günleri bu yüce Milletin 
yaşamaması temennisiyle.
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Giresun Ağıt Türküleri

Öğr. Gör. Musa ÖKSÜZ1

Giriş
Ölüm, dünya hayatının en son gerçeğidir ve dünyadaki canlılar arasında 

bunun bilincinde olan tek varlık insandır. Bunun için ölüm olgusu insanoğlunun 
zihnini tarih boyunca hep meşgul etmiştir. İnsanlar, ilk çağlardan beri sevilen bi-
rinin ölümü üzerine ağlayarak duygularını ifade etmeye çalışmışlardır. Bu hissî 
durum giderek estetik bir hâl alarak bütün dünya edebiyatlarında yer alan ağıt 
diye bir türü doğurmuştur. Eski Türkler bu türe sagu demekteydiler. Eski Türk şiiri-
nin en kıymetli şekillerinden biri ölüler için düzenlenen yuğ törenlerinde söylenen 
sagu adlı bu ağıtlardır. Attila’dan Kül Tigin’e, Alp Er Tunga’dan Sultan Tuğrul’a 
görkemli yas törenlerinin yapıldığını, ağıtların söylendiğini biliyoruz. Daha yakın 
zamanlarda ise bu kavram Divan Şiirinde mersiye, halk şiirinde ise ağıt terimleriy-
le ifade edilmiştir. Ağıtlar, sözlü gelenek içinde zamanla türkü formunda kulaktan 
kulağa yayılmış ve türkü içinde ağıt türküleri diye özel bir tür oluşturmuştur.

Ağıt türküler sevilen birinin savaş, hastalık, cinayet, kaza gibi nedenlerle 
ölmesi üzerine yakılan türkülerdir. Bunlar ölenin yakın akrabaları, eşi-nişanlısı, se-
venleri bazen de kendi ağzından söylenir. Sözleri ve besteleri acıklıdır.

Tarihimizde çok derin izler bırakan özellikle savaş gibi acı olaylar sonunda 
söylenmiş “Hey On Beşli”,  “Yemen Türküsü”, “Çanakkale İçinde Vurdular Beni” 

1- Artvin Çoruh Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Artvin.
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gibi ağıt türküler, bugün bile o günlerin acılarını yüreğimizde tazeletirler. Bütün 
bir ülke insanının ortak acılarını dile getiren ağıt türkülerin yanı sıra müstakilen 
bir kişinin ölümü üzerine söylenen ağıtlardan meydana gelen mahallî türküler de 
vardır. Bu çalışmanın sahasında ise “Mican, Feride, Eşref Bey…” gibi türküler, 
ağıt türkülerin en bilinen örnekleridir. 

Bu çalışmada Giresun bölgesindeki ağıt türküler ve hikâyeleri hakkında 
bilgi vermek amaçlanmıştır. Bildiri, konuyla ilgili yazılı kaynaklar taranarak ve söz 
konusu türkülerin hikâyelerini bilen kaynak kişilerle mülakat yapılarak hazırlan-
mıştır. Türkülerin “Yöre”, “Kaynak”, “Derleyen”, “Notalayan”, Repertuvar Numa-
rası”… vb. bilgiler dipnot olarak verilmiştir. 

Giresun Ağıt Türküleri Ve Hikâyeleri

1- Arif’in Ağıdı/ Karaovacık Deresini Akar Mı Sandın2

Karaovacık  deresini akar mı sandın Tüfeğim çatmada asılı kaldı
Akan (da) kanlarımı diner mi sandın  Elbisem sandıkta basılı kaldı
Beni bu yollardan döner mi sandın Garip annem evde yasılı kaldı
Ağla annem ağla salım geliyor  Ağla annem ağla sen bana ağla
Sağımdan solumdan sabim geliyor Çifte tabip getir yaramı bağla
  Bağlantı     Bağlantı

Arif’im Arif’im aslan Arif’im
Karaovacık deresine yaslan Arif’im

Karaovacık deresini atlayamadım  Yoğurdu yayın ayran eyleyin
Fişeklerim döküldü toplayamadım Arif’in gömleğini bayrak eyleyin
Üç düşmanım vardı paklayamadım Benden sonra Sahure’yi gelin eyleyin
Ağla annem ağla sal tutmaz beni Ağla annem ağla sen bana ağla
Kömür gözlü Sahure’m unutmaz beni Çifte tabip getir yaramı bağla
  Bağlantı      Bağlantı

3+2+2 bentli ve aaa+bb+cc/ ddd+ee+cc uyak düzenindeki bu ağıt, Do-
maçoğlu Arif’in bugün Espiye ilçesi sınırlarında olan Karaovacık (Karavacık) yayla-
sında vurularak öldürülmesi üzerine annesinin söylediğine inanılan ağıttır. Sahure 
ise Arif’in karısıdır. 

Domaçoğlu Arif Ağa, 1890’ların başında Tirebolu’da doğmuştur. Karaova-

2- Ahmet Keçeci, Hapisaneye Doğru, International Office, s. 31, İstanbul, 1960. / Yöre: Tirebolu/ Kaynak: Hidayet Yüksel/ 
Derleyen: Ayhan Yüksel.

Bağlantı
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cık yaylasında görünürde sebebi “sergi parası toplama” olan bir tartışma sonunda 
vurduğu pazarcının kardeşi tarafından vurulunca kendisine bir türkü yakılmıştır.3  

Mustafa Göbeloğlu, bu türkünün hikâyesini şu şekilde aktarmaktadır: 
“Karavacık yaylası Tirebolu’ya ait cuma günleri açılan bir yayla pazarıdır. Pazar ge-
liri vilayetçe her yıl ihale edilmektedir. Kazanan kişi her hafta (yayla mevsiminde) 
açılan pazarda yapılan satışlardan bir satış bedeli alır. Göbelli obasından biri bu 
pazarda bir keçi postu satar. İhaleyi almış olan Domaçoğlu Arif, bu satış için 20 
para (1/5 kuruş) ister. Satıcı da çok bularak vermek istemez. Derken kavga çıkar. 
Domaçoğlu ve adamları satış yapanın başını yararlar. Çevredekiler olaya müda-
hale ederler, kavga çıkar. Bu kavga anında Domaçoğlu Arif, Göbeloğlu Hasan 
ismindeki şahsı vurarak öldürür ve kaçmaya başlar. Arkasından yetişen Hasan’ın 
kardeşi ve arkadaşları da pazarın yanındaki küçük dereyi atlarken Arif’i vururlar. 
Her ikisi de orada ölür. İşte bu türkü pazarda satılan keçi derisi için istenen 20 para 
için çıkan kavgada vurularak ölen Arif’e yakılmıştır.”4

2- Efeler Türküsü/ Tepeler Tepeler Yüksek Tepeler5

Efeler Efeler yüksek Efeler6

Orda yağmur yağar burda sepeler
Sandıkta çürümüş elmas küpeler
Yaslan dağlar yaslan yosmam geliyor
Elleri kınalı kolları sıvalı    Bağlantı
Sandım aşnam7 geliyor

Efeler’den bir su içtim kanmadım
Elli dirhem kurşun yedim ölmedim
Kardeş bana düşman imiş bilmedim
  Bağlantı

Aman efem bende takat kalmadı
Çok bağırdım Osman Efe’m gelmedi
Muhannet komşudan imdat olmadı
  Bağlantı

3+3 bentli ve aaa+bcb/ ddd+bcb uyak düzenindeki bu ağıdın yörede 

3- Keçeci, age., s. 31.
4- “http://www.tirebolunostalji.com/turkulerimiz/103-karaovacik-deresiarifin-turkusu.html” adresinden 25.08. 2011 
tarihinde ulaşılmıştır.
5-Salih Turhan, Erdoğan Altınkaynak, Giresun Türküleri ve Oyun Havaları, Giresun Valiliği Yayınları Nu.: 16, s. 235, 
Ankara, 2009./ Yöre: Şebinkarahisar/ Kaynak: Ahmet Küçük- Selahaddin Erdal/ Derleyen: Muzaffer Sarısözen/ Notalayan: 
Muzaffer Sarısözen / TRT Müz. Da. Yay. THM Rep. Nu.: 522/ Ölçü: 9/8.
6- Şebinkarahisar’da yüksekçe bir dağ.
7- Aşna: dost, sevgili manalarına gelen bir kullanım.



- 382 -

Kültürümüzde Türkü Sempozyumu

erkek cemiyetlerinde özellikle “Karahisar horanı” diye bilinen düzayak oyun esna-
sında söylenen şekli ise şu şekildedir:

“Tepeler tepeler yüksek tepeler 
Orda yağmur yağar burda serpeler
Sandıkta çürümüş elmas küpeler
Yaslan dağlar arslan yosmam geliyor
Elleri kınalı kolları sıvalı     Bağlantı
Sandım yosmam geliyor 

Çakırlı’dan bir su içtim kanmadım Böyle m’olur Efeler’in yolları 
Yedi dirhem kurşun yedim ölmedim  Issız kalmış Karakuş’un dağları
Kardaş bana düşman imiş bilmedim Bağlı kalmış Abdullah’ın kolları

Osman Efem bende derman kalmadı  Osman Efem bende derman kalmadı 
Yalvardım yakardım dostlar almadı Yalvardım yalvardım dostlar almadı

Efelerin ıssız tenha yolları  Ufacık taş ile kale yapılmaz 
Boynumda kalmıştır yârin kolları   Penceresi yüksek yâre bakılmaz
Menekşeden biçilmiştir şalvarı   Bekir ölme ile dünya yıkılmaz
   Bağlantı     Bağlantı”8

Türkünün hikâyesine ulaşamadık ancak Bekir adlı birine yakılmış olduğu 
türküden anlaşılıyor. Gizli düşmanlık yapan kardeşinin saldırısı sonucu can çekişir-
ken feryat eden bir gencin ölüm karşısındaki çaresizliği dile getirilmektedir.

3- Emine-1/ Adaköy Deresi Taşmış Geliyor9

    
Adaköy deresi taşmış geliyor 
Emine’m gırandan10 aşmış geliyor
Sallanı sallanı bir hoş geliyor/ Çırayı feneri yakmış geliyor
Emine’m Emine’m yaylalar kuşu
Ne yapalım Emine’m Mevla’nın işi 
Emine’m Emine’m aslan Emine’m       Bağlantı
Gel otur dizime yaslan Emine’m

8- “http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/belge/1-3018/sebinkarahisar-ve-yoresinde-oyun.html” adresinden 17.09.2011 
tarihinde ulaşılmıştır.
9- Erden Menteşeoğlu, Ayhan Yüksel, “Giresun Halk Mûsikisi”, Giresun Kültür Sempozyumu Bildiriler Kitabı, Giresun 
Belediyesi Yayınları, s. 469, İstanbul, 1998./Yöre: Bulancak/ Kaynak: Ahmet Başaran/Derleyen: Ümit Bekizağa/ Notalayan: 
Ümit Bekizağa/ TRT Müz. Da. Yay. THM Rep. Nu.: 4186/ Ölçü: 4/4.
10- Gıran/kıran: Engebeli arazilerde her iki cepheyi de görebilen sırt kısmı, dönemeç.



- 383 -

Kültürümüzde Türkü Sempozyumu

Adaköy deresi yandan akıyor  Abdal’ın11 üstünde üç gece gezdim 
Emine’m oturmuş camdan bakıyor Dayım Ali Bey’den hileler sezdim
Karanlık yollarda şamdan yakıyor Alın Emine’yi canımdan bezdim
  Bağlantı     Bağlantı

Ana bentleri üç kavuştağı dört dize olan bu türkü ile aşağıdaki Adaköy 
Yolları Ne Yaman Yokuş türküsü, aynı olayın ve bu olay sonucu yakılan bir türkü-
nün sözlü gelenek içinde farklılaşarak yayılması (varyant) sonucu ayrı bölgelerde 
yaşayan parçaları gibidir. Bundan dolayı bu iki türküyü tek başlık altında topladık. 

Emine-2/ Adaköy Yolları Ne Yaman Yokuş12

  
(Ah) Adaköy yolları ne yaman yokuş (Ah) Adaköy deresi kana boyanır
Saat üçte beşte gel bana kavuş   Irgala yorganı Aziz uyanır
(Ah) Celal beyim aman al beni savuş  (Ah) Böyle baskınlara can mı dayanır
Emine’m Emine’m aslan Emine’m Emine’m Emine’m aslan Emine’m
Gel otur yanıma yaslan Emine’m  Gel otur yanıma yaslan Emine’m

Bulancaklı İsmet Konanç ve Ali Şahin’in13 anlattıklarından hareketle Emine 
türkülerinin hikâyesi ana hatlarıyla şöyledir:

Emine, Bostanlı köyünden Hacıisinlerden (Hacıhüseyinoğulları) Ali Ağa’nın 
bacısıymış (Bazılarına göre yeğenidir.) Güzelliği başa bela olacak kadar güzel bir 
kızmış. Komşu köy Kuzköy’den Alcanu (Alicanoğulları) Aziz ile evlendirilmiştir. 
Alcanu Aziz, gariban bir uşakmış. Emine gelin, baba evine gelip giderken Ada-
köy’den geçermiş. Güzelliği ile dikkat çektiği için Adaköy’den her geçişinde söz 
olurmuş. Emine’nin çocuğu olmamış. Derken Adaköy’den Emine’ye göz koyan 
belalı bir(ler)i Emine’yi kaçırmış. Emine ayak diremiş, fındık dallarına yapışmış.    
Tuttuğu fındık dallarını keserek Emine’yi zorla, sürükleyerek götürmüşler. Ka-
çıran(lar)ın niyeti Emine’yi kendine karı yapmak değilmiş. O devirlerde belalılar 
(Kastedilen eşkıyalar olabilir.) bazen göz koydukları kadın veya kızları kaçırır kı-
ra-dağa çıkarırlarmış. (Bölgede bugün de ahlaki zaafı olduğuna inanılan kadın-
lar için kullanılan “kıranşa/kıranşaşı-kır Ayşe’si-” veya “kır karısı” gibi tabirler o 
günlerdeki bu tatsız hadiselerin bir bakiyesi olabilir.) Alcanu Aziz garibanlığından, 
kaçıranların belalılığından (veya devrin olağanüstü şartlarından kaynaklı devlet 
otoritesi zaafından) bu durumu mecburen kabullenmiş, herhangi bir şey yapama-
mış. Bu durum aile için bir utanç olduğundan Emine’yi, köyünden uzaklaştırmak 
amacıyla Ordu taraflarından bir çobanın peşine katmışlar. Çobanın ağası dulmuş. 

11- Giresun’un Piraziz ilçesinin eski ismi.
12- Turhan, Altınkaynak, age., s. 51./Yöre: Bulancak- Küçükada/Kaynak: Mehmet Gökduman/Derleyen: Ankara Devlet 
Konservatuvarı/ Notalayan: Altan Demirel/ADK  Rep. Nu.: 4613/ Ölçü: 9/8.
13- İsmet Konanç, 82, İcilli- 2010./Ali Şahin, 55,  Ballıca Mahallesi-2011.
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Emine güzelliği ve çalışkanlığıyla ağanın hoşuna gitmiş. Sonunda ağa Emine’y-
le evlenmek istemiş. Nihayet Emine hizmetçi olarak vardığı evin hanımı olmuş. 
Kendisinin çocuğu olmamış, ağanın çocuklarını büyütmüş. Zaman sonra kendi 
ailesiyle görüşmeye başlamış…

Bulancak, Piraziz, Gülyalı, Turnasuyu bölgelerinde parça parça söylen-
mekte olan aşağıdaki türkü parçaları da henüz derleme yapılmadan çok önce bu 
türküden kopmuş parçalardır. Hikâye, üslup, yapı, ezgi gibi özelliklerin ortaklığı 
bunların yukarıdaki türkünün parçaları olduğunun göstergesidir.14

Adaköy deresi, ne yaman yokuş/ Süvariler geliyor al beni savuş

Emine’min saçları altın sarısı/ Vurdular  (aldılar) Emine’mi gece yarısı

Emine’m Emine’m Adaköylüsün/ Ne büyük ne küçük orta boylusun

Muhtarın evinde yanıyor şamdan/ Muhtar Emine’yi aldı akşamdan

Emine’nin başında altın tepelik/ Dayım Ali Bey’den oldu kahpelik

Oturmuş Emine’m camdan bakıyor/ Emine’m bakışın canlar yakıyor

Emine’m Emine’m duvara yaslan/Emine’yi götürdü Gadu Aslan15

Emine’m Emine’m aslan Emine’m/ Gülyalı’dan geçerken seslen Emine’m

Aslında Emine vurulmamış, kaçırılmıştır. Muhtemelen bu şiirlerin ilk hâlini 
karısı zorla elinden alınan ve hiçbir şey yapamamanın çaresizliği içinde olan kocası 
-Aziz- söylemiştir. Zamanla da türkü icracıları türküye bazı eklemeler yapmışlardır.

4- Eşref Bey Ağıdı/ Giresun Üstünde Vapur Bağrıyor16

Giresun üstünde vapur bağrıyor
Eşref’in yarasını doktor sarıyor
Eşref’in annesi yanmış ağlıyor
Atma Hakkı atma (anam) pişman olursun
Giresun beylerine (anam) hasım olursun

14- Bu türkü parçaları, M. Akif Korkmaz’ın “http://www.hbektas.gazi.edu.tr/sayi_34/16korkmaz.htm” adresinden 
26.08.2011 tarihinde alınmıştır.
15- Kadıoğlu Aslan.
16- Menteşeoğlu, Yüksel, age., s. 469./ Yöre: Giresun/ Kaynak: Picoğlu Osman (Osman Gökçe)/ Derleyen: Plaktan Aktarım/
Notalayan: Tuncer İnan/ Rep. Nu.: 3389/ Ölçü: 4/4.
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Pazarsu dereleri bir ufak dere
Eşref’i vurdular anam nafile yere
Nafile nafile o da nafile
Cenazemi koydular otomofile
Giresun’da dostum var o da nafile
Atma Hakkı atma pişman olursun
Giresun gençlerine (Gedikalizadelere) (anam) düşman olursun
Attığın kurşundan (anam) sen utanırsın

Camlı Sokak17 paketini18 atlayamadım
Hakkı düşman olmuş (anam) anlayamadım
Beşli mavzerimi kavrayamadım
Atma Hakkı atma (anam) pişman olursun
Gedikalizadelere (anam) hasım olursun
Attığın mermiden (anam) sen utanırsın

Ali Işık’ın anlattığına göre türkünün hikâyesi şu şekildedir:
Eşref Gedikali, 1905 doğumlu olup Piraziz (Abdal) ilçesinin eşrafından 

Gedikalizade ailesinden biridir. Giresun merkezde ağabeyi Murat ile babasından 
kalma fındık fabrikasını işletmektir. Kişilik olarak son derece sosyal, yardımsever, 
cömert, yakışıklı, iyi giyimli, halk tarafından sevilen Eşref Bey, 1933 yılında fabrika-
sında muhasebeci olarak çalıştırmak için Hakkı isimli bir kişiyi alır. Hakkı’yı yetkiyle 
donatır. Ancak, bir süre sonra fabrikada çalışan kadın işçiler Hakkı’yı Eşref Bey’ e 
şikâyet ederler. Hakkı’nın kendilerini rahatsız ettiğini ve kendi çalıştıkları bölüme 
gelmemesini talep ederler. Eşref Bey, Hakkı’ya kadın işçilerin çalıştığı bölüme gir-
memesini sıkı sıkı tembih eder. Ancak, kısa bir süre sonra Hakkı’nın, yine o bölüm-
de dolaştığını görerek kendisini sert bir dille uyarır. 

İzleyen gün, Giresun’da âdet olduğu üzere, Giresun limanından sezonun 
ilk fındık nakliyesi için tören düzenlenmiştir. O yıl ilk seferi düzenleyen Eşref Bey’in 
şirketidir. Tören bittikten sonra Eşref Bey, Hakkı’yı da yanına alarak lokantaya gi-
dip yermek yerler, ardından fabrikaya dönerler. Ofiste sohbet esnasında Hakkı, 
Eşref Bey’e tabancasını beğendiğini, görmek istediğini söyler. Eşref Bey de ta-
bancasının verir, fakat Hakkı orada Eşref Beyi kendi silahıyla vurur. Vurulduktan 
sonra Camlı Sokak’ta yer alan fabrikasından çıkar, geçmekte olan otel sahibi Talat 
Bey’e “Hakkı beni vurdu Talat!” der. Hemen ardından çevredeki esnafla birlikte 
Eşref Bey hastaneye kaldırılır. Ancak iki saat geçemeden vefat eder. Hakkı yakala-
nır, cezaevine götürülür. Ancak Hakkı, daha varmadan Eşref Bey’in vurulduğunun 
haberi cezaevinde duyulmuştur. İçeri girdikten bir kaç dakika sonra bir mahkûm, 
mangal demirini Hakkı’nın sırtına saplayarak onu yaralar. Cezaevinde iki ay yatan 

17- Şimdiki adı Fatih Caddesi
18- Paket: Yollara ve kaldırımlara döşenen taş, parke taşı.
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Hakkı, Cumhuriyet’in kuruluşunun 10. yılı münasebetiyle çıkarılan af kanunundan 
yararlanarak serbest kalır ve izini kaybettirir. Eşref Bey’in vefatından çok kısa bir 
süre sonra kendisini sevenlerin önce mâniler şeklinde yazdığı ve söylediği dizeler, 
yine kısa bir süre sonra yakılan türküye dönüşür. Giresun halk oyunları ekibi de 
gösterilerine bu lirik türkünün ezgisiyle başlamaktadır.19

Bu türkü Picoğlu Osman’ın en meşhur türkülerinden biridir. Sanatçının 
türkünün sözlerini kendinin mi yazdığı yoksa sözlü gelenekte yaşayan ağıdı mı 
kullandığı net olarak bilinmemektedir ancak kuvvetli ihtimal şahsen de tanıdığı 
Eşref Bey için kendinin bu türküyü yaktığıdır.

5- Feride Ağıdı/ Giresun’un İçinde İki Sokak Arası20

Giresun’un içinde   Giresun’un içinde
İki sokak arası    Gezerim yali yali
Altı kurşun attılar   Feride’mi vuranın
Üç de bıçak (hançer) yarası  Çekilir mi vebali
        Bağlantı

Vuruldum düştün yere   Giresun’un içinde
Gidemedim uzağa   Yeşil fındık bahçesi     
Ne edelim Feride’m      Bağlantı  Vurdular Feride’mi 
Düşürdüler tuzağa    Yere düştü bohçası  

        Bağlantı
Vuruldum sevdiceğim 
Kanar yüreğim kanar 
Alamadım ben seni 
Yanar yüreğim yanar21

   Bağlantı

7’li mâni dörtlüklerinden oluşan xaxa/ xbxb/ xcxc uyak düzenli bu ağıt yö-
redeki yapıca ve ezgi açısından en sağlam olan ve en yaygın söylenen ağıtlardan 
biridir. Ağıdın ilk hâli düğün hazırlıkları yapan bir genç kızın öldürülmesi üzerine 
onu ebediyen kaybeden nişanlısı tarafından söylenmiştir. 

Nazmiye Gürnal’ın anlattığına göre türkünün hikâyesi şu şekildedir. “Fe-
ride güzel bir kızdır. Köylerinden bir uşağa (Ömer) sevdalıdır. Feride’ye sevdalı 
bir genç daha vardır (Musa) ve Feride’nin aşkına cevap vermemesini ve başkasını 

19- Turhan, Altınkaynak, age., s. 155. (Ali Işık’tan derleyen Uğur Karaibrahimgil)
20- Menteşeoğlu, Yüksel, age., s. 466./ Yöre: Giresun/ Kaynak: Azize Gürses- A. Osman Özyakupoğlu- Mustafa Küçük/ 
Derleyen: Azize Gürses/ Notalayan: Azize Gürses/ TRT Müz. Da. Yay. THM Rep. Nu.: 3618/ Ölçü: 7/8.
21- Bu bent Turhan, Altınkaynak, age., s. 161’de geçmektedir.
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sevmesini hazmedemez. Türlü eza cezayla rakibini yıldırmaya çalışır. Fakat Ömer, 
ailesiyle birlikte gidip Feride’yi ister; söz kesilir, nişan yapılır. Düğün hazırlıkları 
yapılmaktadır. Bir gün gözü dönmüş âşık Musa muhtemelen düğün alışverişinde 
olan Feride’yi Giresun çarşısında sıkıştırır hunharca öldürür.”22 

6- Giresun’dan Çıktık Yayla Yoluna23

Giresun’dan çıktık yayla yoluna   Çeyizimi açın dostlar görsünler
Dönemeden düştük ecel ağına   Allı yazmamı bana örtsünler
Alçakbel’de gezdik güle oynaya   Muradın alamadan göçtü desinler
Ağla anam ağla sen bize ağla   Ağla gardaş  ağla sen bana ağla
Çoluk çocuk gittik bir hiç uğruna  Anam babam gittik bir hiç uğruna

Uzgur’un24 yolları diktir geçilmez
Bu acı anama hiç de söylenmez
Vakitsiz mezara böyle girilmez
Ağla anam ağla sen bana ağla
Çoluk çocuk gittik bir hiç uğruna

Ağıt şu olay üzerine yakılmıştır: “17 Haziran 1979 günü Uzgur köyünden 
İbrahim Şenel, Almanya’dan gelen akrabalarını da alarak ailece yaylaya (Kulakka-
ya, Erimez, Alçakbel25 civarlarına) giderek gezer eğlenirler. Alkollü olan İbrahim 
Şenel ekiptekilerin bütün itirazlarına rağmen aracı kendinin kullanması noktasın-
da ısrar eder. İçinde ondan fazla insanın bulunduğu kamyonet dönemeçli, bozuk 
yollardan aşağıya doğru inerken sarhoş olan İbrahim Şenel direksiyon hâkimiyeti-
ni kaybeder. Araç yuvarlanır ve biri gelinlik bir genç kız olmak üzere altı kişi ölür. 
Bu ağıt genç kız için söylenen ağıttır.”26 

7- Giresun’dan Çıktım Saat Beş İdi27

Giresun’dan çıktım (yavri de yavri) saat beş idi
Kır at ile martinim (yavri de yavri) bana eş idi
Düşmanlar peşimden yetişmiş idi (aman aman)
Eyvah bana vah bana ben ölüyorum
Aç kapıyı nazlı da yârim ben geliyorum

22- Nazmiye Gürnal, 83, Giresun, 2011.
23- Turhan, Altınkaynak, age., s. 294./ Söz: Mustafa Şenel/ Müzik: İlyas Şenel/ Notalayan: İlyas Şenel/ Ölçü: 9/8. (Bir özel 
bestedir.)
24- Giresun merkeze 6 km mesafede bir köy.
25- Yavuzkemal Beldesi’ne bağlı yaylalar.
26- Kadir Met, 62, Uzgur-2011.
27- Turhan, Altınkaynak, age., s. 157./ Yöre: Giresun/ Kaynak: Osman Kalaycı (Kalyoncu)/ Derleyen: Ankara Devlet Konser-
vatuvarı/ Notalayan: Altan Demirel/ Rep. Nu.: 4642/ Ölçü: 9/8.
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Boğacık deresini28 (yavri de yavri) atlayamadım
Cephanem döküldü (yavri de yavri) toplayamadım
Düşmanlarım çok idi haklayamadım (aman aman)
Eyvah bana vah bana ben ölüyorum
Aç kapıyı nazlı da yârim ben geliyorum

Hikâyesine ulaşamadığımız bu ağıt, “martin, cephane, kır at, düşman” 
gibi unsurlara bakılırsa eşkıya/ kanun kaçağı biri için söylenmiştir. Kendini kova-
layan kalabalık düşmanlarından kaçan bu kişi kurtulamayınca vuruşmak zorunda 
kalmış, sonunda yaralanmıştır. Bu ağıt da ölmek üzereyken kendi dilinden söylen-
miştir.

8- Halil Bey Ağıdı/ Çürükkale Burnu Bir Uzun Burun29

      
Çürükkale burnu30 bir uzun burun
Altın dişli Süriye’m muallime vurgun
Annem ile babam bir durgun durgun
Ağla annem ağla sen bana ağla  
Altın dişli Süriye’nin gitti yoluna  Bağlantı 

Çürükkale burnu bir delikli taş
Kulağımdan kanlar akar gözlerimden yaş
İmdadıma yetiş Hayrullah kardeş
     Bağlantı

Limana çeşme yaptırdım su içemedim
Azgın dalgalarla (aman) baş edemedim
Süriye’yi kendime eş edemedim 
     Bağlantı

Giresun’a vardım yatsıya karşı
Hastane pencerem limana karşı
Ameliyat ettiler sabaha karşı 
     Bağlantı

Vaktiyle Süriye ve Halil adında akraba iki çocuk varmış. Bunları birbirlerine 
sözlenmişler ve bir zaman sonra da evlendirmişler. Süriye, evlenmesine rağmen 

28- Giresun şehrinin doğu yakasında Aksu deresine çok yakın küçük bir dere. Büyük Sanayi’nin hemen kenarındaki dere.
29- “http://www.turkudostlari.net/soz.asp?turku=1380” adresinden 25.08.2011 tarihinde ulaşılmıştır. Son bent ise 
sadece Turhan ve Altınkaynak’ta vardır. Bk. Turhan, Altınkaynak, age., s. 108./ Yöre: Tirebolu/ Kaynak: Fatma Soysal/ 
Derleyen: Şenel Önaldı/ Notalayan: ?/ Ölçü: 4/4.
30- Tirebolu’nun hemen batısında üzerinde küçük bir kale bulunan burun. Kaleye “Çürükkale” denilmesinin nedeni Tire-
bolu merkezdeki kaleye göre daha mukavemetsiz oluşundan (kerpiç ve yığma taşlardan yapılmış olması) olabilir.
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aslında dayısının oğlunu sevmezmiş. Bu evlilik ancak ailelerin zoruyla meydana 
gelmiş. Aslında asıl eğitmenlik yapan ve bu yüzden adına Muallim Halil denilen 
kişiyi severmiş. Muallim de Süriye’yi severmiş. İşte bu yüzden evlendikten sonra 
bile Süriye’nin, Mualim Halil ile ilişkisi devam etmiş. Süriye’nin kocası Halil ise ge-
çimini gemicilikle sağlarmış. Halil’lerin elli tonluk motoru varmış. Bu motorla sık 
sık sefere çıkarmış.

Bir gün motorları Çürükkale mevkiindeki limanda demirliyken müthiş bir 
fırtına çıkar. Halil küçük tekneye biner ve motoruna giderek motoru dalgalardan 
korumak ister. Dalgalarla boğuşa boğuşa motoruna ulaşır. Tam motora çıkmak 
üzereyken kuvvetli bir dalga Halil’in teknesini devirir. Bir müddet sonra denizin 
yüzünü kan kaplar. Durumu görenler yardıma gelirler. Halil’i yaralı vaziyette ka-
raya çıkartırlar. Halil’i denizden kurtaran, türküde adı geçen Hayrullah kaptan-
dır. Halil’in durumu oldukça ağır görüldüğünden hiç vakit geçirmeden Giresun’a 
ulaştırılır. Giresun’a geldiklerinde hayli vakit geçmiş ve Halil’in durumu daha da 
ağırlaşmıştır. Hemen hastaneye taşırlar, ameliyata alınmasına rağmen ne yazık ki 
kurtarılamaz ve ölür. Yakılan bu türkü zamanla yayılır.31

9- Kuyrukluoğlu Ali Ağıdı/ Kucaklama Altında32

Kucaklama altında   Nadide33 kızım kalksana
Cılavura34 parlıyor   Lambaları yaksana
Ali’mi de sorarsan   Baban elden gidiyor
Başaltında35 yatıyor   Çaresine baksana
Aman Ali’m gel Ali’m                 Bağlantı
Civan (yaman) Ali’m gel Ali’m      Bağlantı 

Usturama36 üstünde (düzünde)  Yüzdürdüm kayığımı
Barabat37 direkleri    Gidiyor yali yali
Ne haindir ne hain   İşler fala mı kaldı
Yaşar’ın yürekleri   Ey gidi Golo(ğlu) Ali
  Bağlantı      Bağlantı

31- “http://www.turkudostlari.net/hikaye.asp?turku=1380” adresinden 25.08.2011 tarihinde ulaşıldı.
32- Türküye ve hikâyesine Tirebolu Belediyesinin resmî internet sayfası olan “http://www.tirebolu.bel.tr/v1/sayfa.
php?id=42” adresindeki (27.08.2011 tarihinde) “Türkülerimiz” başlıklı yazıdan ulaşılmıştır. İlgili yazı araştırmacı yazar 
Ayhan Yüksel’in “Tirebolu Türkülerinden Seçmeler” adlı makalesinden yararlanılarak hazırlanmış. / Yöre:Tirebolu/ Kaynak: 
Kadir Çamur- Mehmet Kalfa- Hikmet Kılıçarslan/ Derleyen: Ayhan Yüksel/ Notalayan: ?/ Ölçü: 9/8.
33- Türkünün geneline bakıldığında türkü Ali’nin karısının dilinden söylenmiştir. Nadide de Ali’nin kızı olmaktadır.
34- Cılavura/ cilavra: Levrek yavrusu.
35- Başaltı: Gemilerde tayfa ve erlerin ön güverte altındaki koğuşlarına verilen ad. (BTS)
36- Usturama, Tirebolu Yeniköy mahallesinde kayıkların çekildiği ve direkler kurularak üstünde ağların kurumaları için 
gerildiği yerin ismi.
37- Barabarat/ barabat: Deniz kıyılarındaki kovuklarda saklanan hamsileri ve diğer küçük balıkları yakalamak için kul-
lanılan ortası bir direkle bölünmüş, iki kanatlı balık ağı.
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Türkü, 1950’de Yeniköy mahallesinden Kuyrukluoğlu Ali’nin denizde kay-
bolması üzerine yakılmıştır. Ali’nin balık avından dönmediğini gören mahalleli, 
kayıklarını yüzdürerek Ali’yi aramak için denize açılırlar. Bu arada, Ali’nin kardeşi 
Yaşar’a da haber verirler. Fakat, Yaşar hiç aldırış etmez ve “Nasıl gittiyse öyle ge-
lir!” diyerek evde uykusuna devam eder. Ali, kayığın içinde başaltında yatmıştır, 
ortalığı kaplayan yoğun sisin geçmesini ve kurtarılmayı beklemektedir.

Görüldüğü gibi bu ağıt, birinin ölümü üzerine değil de öldü sanılması 
üzerine söylenmiştir. Kocasına ölü ya da diri ulaşma çabaları sırasında karısı tara-
fından söylendiği aşikârdır.    

10- Mican Ağıdı/ Kahve Koydum Fincana38

  
Kahve koydum fincana   Ayvasıl burun burun
Hele (de) bakın Mican’a   Ağalar geri durun
Körolası Kel Seyit   Micanoğlu geliyor
Nasıl (da) kıydın o cana   Altına iskembi kurun
Oy benim canım Mican’ım               Bağlantı        
Dünyalarda bir canım                Bağlantı

Karanfilim saksıda    Galiser39 yolu taşlık
Bir yâr sevdim Aksu’da40   Eskidi zıpka41 başlık
Mevla’m bizi kavuştur    Gotkile42 hiç durmuyor
Akşam ile yatsıda    Hergün istiyor harçlık43

   Bağlantı    Bağlantı

Martinimin pulları    Galiser’i ben yaktım
Gece geçtim (kestim) yolları   Giresun’a ev yaptım 
Aslan Mican geliyor    Zenginin parasıyla
Saymaz karakolları    Fukarayı donattım
   Bağlantı    Bağlantı

38- Türkünün tam metnine şu kaynaklardaki bilgiler birleştirilerek ulaşılmıştır: 1- Ahmet CAFEROĞLU, Kuzeydoğu İlle-
rimiz Ağızlarından Derlemeler: Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Yöresi Ağızları, 2. baskı, s. 114-115, Türk Dil Kurumu 
Yayınları: 116, Ankara, 1994. 2- Erden Menteşeoğlu, Ayhan Yüksel, age., s. 468. 3- “http://www.giresunpostasi.net/
haber.php?haber_id=3305” adresi (16.09.2011 tarihinde)/ Yöre: Giresun/  Kaynak: Halim Giresunlu/ Derleyen: Ahmet 
Yamacı/ Notalayan: Ahmet Yamacı/ TRT Müz. Da. Yay. THM Rep. Nu.: 1247/ Ölçü: 9/8.
39- Galiser: Şebinkarahisar
40- Karagöl dağlarından çıkıp Giresun’un hemen doğusundan adanın tam karşısından denize dökülen dere. Karagöl’ün 
hemen eteğinde aynı isimli bir köy de vardır.
41- Zıpka: Siyah kumaştan dikilen paça kısmı bacağı saracak şekilde ağ ve arka kısmı körüklü, uzun uçkur ile bağlanan 
mahallî erkek pantolonu. Ek (dikiş) yerlerinde bacağın ön ve arkasında yukarıdan aşağıya 1 cm kadar enli kaytan işleme 
bulunur.
42- Gotkile: Micanoğlu’nun koruması ve öldürme işlerini yapan celladı. Diğer bir adı da Köroğlu’dur.
43- Adamlarını ücretli çalıştırma Topal Osman’da da vardır. Ayrıntılı bilgi için bk.: Rıza NUR, Hayat ve Hatıratım, 3. cilt, s. 
791-93, Altındağ Yayınevi, İstanbul, 1967.
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Seyit sen öleceksin    Galiser’i ben yaktım 
Kabire gireceksin    Giresun’a ev yaptım
Dokuz tahta altında    Darılmayın kardaşlar
Ne hesap vereceksin    Beyler ağzına baktım44 
   Bağlantı    Bağlantı

Mican’ımın martini    Micano’yu vurdular 
Dolar dolar boşanır    Kaştan yuvarladılar
Kel Seyit’in gelini    Çifte Faytona koydular
Giyinir de kuşanır    Konak kapısına indirdiler
   Bağlantı    Bağlantı

Espiye’nin pirinci    Karagöl Obası’nda45

Ayvasıl’ın46 turuncu    Su içitim kana kana
Ağaların içinde     Mican’ın ağaları
Micanoğlu (aslan Mican) birinci   Ağlıyor yana yana
   Bağlantı    Bağlantı

  ***  ***  ***  

“Micanoğlu’nu vurdular    Mican’ın başında başlık 
Çifte faytona koydular    Koynunda kurşundan haçlık
Zaptiyeler ölüsünü    Mican’ın vurulduğu yer
Konak önünde soydular    Çivriz köyünde bir taşlık
 
Koç Hüseyin kaçadurdu 
Arkasından martin vurdu 
Alaybeyi birçok yerde 
Şu Mican’a pusu kurdu”47

Bu ağıt,  Feride ağıdıyla birlikte en meşhur olmuş Giresun türkülerinden 
biridir. Yapıca da benzerlik gösterirler. Her ikisi de 7’li mâni dörtlüklerinden oluş-
maktadır. Farkları ise Feride ağıdında kavuştak da mâni dörtlüğü iken Mican’da 
beyit şeklinde olmasıdır.

Türkünün hikâyesini ilk olarak Ahmet Caferoğlu, Giresun Boztekke Darı-

44- Bu ifade ve son bentte geçen “Mican’ın ağaları / Ağlıyor yana yana.” ifadesi Mican’ın bölgedeki zengin/ağalar tarafın-
dan kullanıldığına işaret olabilir.
45- Dereli ilçesinin güneybatısında, Giresun-Ordu-Sivas illerinin birleşme noktasına yakın bir konumdaki 3107 m. zirveli 
Karagöl dağında bulunan Karagöl gölü ve çevresindeki çayırlarla kaplı yazın bile kar ve buz görülebilen alanlar. Bu bölge 
yörenin en ünlü yaylarından birini oluşturur. (Giresun İl Turizm Envanteri, s. 38).
46- Giresun’un batı yakasında bir muhitin ismi. Şimdiki Küçüklü ve Eriklimanı köylerinin bulunduğu bölge.
47- Ağıdın genelindeki 7’li ölçünün aksine 8’li ölçüyle söylenen son üç dörtlük muhtemelen sonradan eklenmiştir.
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köy’den Hüseyin Yaman’dan derlemiştir. Micanoğlu’nun hayat hikâyesi şöyledir:48  
“Micanoğlu Hüseyin, 1858 (?) yılında Giresun’un Keşap Nahiyesi’ne bağlı Engüz 
(bugünkü adı Dokuztepe) köyünde doğmuştur. Babası Ömer Ağa, annesi Yaku-
boğlu Osman’ın kızı Ayşe’dir. Giresun ve Erzurum’da sürdürdüğü medrese tahsili 
çeşitli nedenlerden dolayı yarım kalmıştır. Askere gider ancak nişanlısının başka-
sıyla evlendirilmesi üzerine firar edip köyüne döner. Eski nişanlısı yüzünden çıkan 
bir kavgada köyden birini öldürür, yakalanıp on sekiz yıl hapse mahkûm edilir. Altı 
ay sonra Gürcü Deli Reşid’in adamı Eğribel Mehmed’le birlikte hapishaneden ka-
çar ve dağa çıkar.  Uğurca köyünden, Gotkile namıyla tanınan Köroğlu isimli firari 
şahsı yanına alır. (Söylenilenlere göre Micanoğlu katiyen adam öldürmez, bütün 
bu işleri Gotkile’ye yaptırırmış.) Kendisine kötülük yapanları öldürmeye, değişik 
yerlerde zenginleri soymaya başlar.

Micanoğlu ve çetesinin yaptığı soygunlar ve bilhassa Şebinkarahisar’a gi-
dip gelen kervanları vurması üzerine yüzbaşı vekili Palabıyık Kemal Ağa, yanına 
aldığı Aslan Bey ve Soloğlu Ahmed Ağa ile birlikte onun takibine çıkar ve Mica-
noğlu’nu yakalamaya çalışır. Fakat Micanoğlu’nu ele geçirmek mümkün olmaz. 
Micanoğlu kendisini ele geçirmeye çalışan kuvvetleri meşgul ederek yakalanma-
mayı başarır. Takipten kurtulmak için kendisine daha güvenli barınma yerleri ara-
maya başlar. Karagöl yaylasına çıkarak Türkmen ağalarından Erbaalı Kel Sayid/Se-
yid’e misafir olur. Kel Seyid, yanında kırk-elli kadar insan çalıştıran, sürüleri obaya 
sığmayacak kadar çok olan zengin birisidir. Kendini takibe çıkan kolluk kuvvetleri 
Micanoğlu’nun izini buruda da bulur. Micanoğlu, Yanbulu denilen bir dağ geçi-
dinde hükümet kuvvetlerini pusuya düşürür, jandarmaların bir kısmını esir alır. 

Micanoğlu, Giresun-Şebinkarahisar yolu üzerinde bulunan maden işlet-
melerinden haraç almaktadır. Eğribel madenini işleten Fransız şirketin sahibine 
mektup yazarak haraç ister. Maden şirketi haraç vermeye yanaşmayınca bu sefer 
Micanoğlu madenin Karagöl yaylasından gelen suyunu keser ve maden susuz ka-
lır.

Karagöl yaylasında Kel Seyid’in misafiri olan Micanoğlu’nun hem Fransız 
şirketin sahibinin eşi ile, hem de Kel Seyid’in gelini ile aralarında bir gönül ilişkisi 
olduğu etrafta söylenmeye başlar. Gerek madene yaptığı baskın sebebiyle hükü-
met kuvvetlerinin takibi, gerekse Kel Seyid’in gelini ile olduğu söylenilen gönül 
ilişkisi bir bakıma Micanoğlu’nun da sonu olur. Bir söylentiye göre Kel Seyid, hü-
kümetle anlaşarak Micanoğlu ve arkadaşlarını alıkoyar. Kaçmasını önlemek için 
ellerine ve ayağına kelepçe ve bukağı vurur. Micanoğlu’na karşı hissî bir yakınlık 
duyan Kel Seyid’in gelini yoğurt tasının içine bukağının anahtarını saklayıp çoban 
hizmetçiyle Micanoğlu’na gönderir, o da kelepçeyi ve bukağıyı açarak kaçar. Mi-

48- Buradaki bilgi araştırmacı yazar Ayhan Yüksel’in 02 Kasım 2010 tarihli yazısından yararlanılarak aktarılmıştır. “http://
www.giresunpostasi.net/haber.php?haber_id=3305” adresinden 16.09.2011 ulaşılmıştır.
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canoğlu dışarıya çıkınca köpeklerin saldırısına uğrar. Köpeklerden kurtulmak için 
yakındaki bir göle girer. Uzun süre suda kalan Micanoğlu, üşütür hasta olur, Çivriz 
yaylasına yakın Yassıalan’da ölür. Cenazesini Keşap’a getirirler. 

Diğer bir söylentiye göre de Çivriz deresi içinde bir başka adamın ölüsü 
bulunur, müfreze bu ölüye müsademe edilmiş gibi üç beş el kadar silah atar ve 
bu kişinin Micanoğlu olduğu söylenilir. Adamın ölüsü müfreze tarafından Keşap’a 
getirilir, Micanoğlu’nun anasından “telkin ve tehditle” ölünün Micanoğlu oldu-
ğunu söylemesi istenir. Micanoğlu’nun anası ölenin Micanoğlu olmadığını bildiği 
halde “Oğlum!” diye feryad eder. Diğer bir söylentiye göre geliniyle olan ilişki-
si sebebiyle Kel Seyid, Micanoğlu ile arkadaşlarını birbirine düşürür. Arkadaşları 
Micanoğlu’nu öldürüp bir duvarın üzerinden aşağıya atarlar. Cenazesi Giresun’a 
getirilir.  Ama halk arasında Micanoğlu’nun ölümü efsanevi bir tarzda anlatılır. Bir 
inanışa göre Micanoğlu, Kel Seyid’in o sırada çığ altında kalarak ölen çobanların-
dan birisine kendi elbiselerini giydirmiştir, herkes Micanoğlu’nun çığ altında ka-
larak öldüğünü zannetmiştir. Aslında Micanoğlu ölmemiştir. Micanoğlu bu diyarı 
terk etmiş ve “sır olmuştur”. 

Micanoğlu’nun hayatı efsanelere boğulmuş olsa da hakkındaki resmî 
kayıtların mevcudiyeti onun faaliyetleri hakkında güvenilir bilgilere ulaşılmasını 
sağlar. Nitekim arşivlerde (T.C. Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Os-
manlı Arşivi Dairesi belgeleri) Micanoğlu’na dair (şimdilik) bir kayıt ile dört belge 
bulunmuştur. Bu kayıtlardan anlaşıldığına göre 16 Ağustos 1887’de ölü olarak ele 
geçirilmiştir.”49

11- Osman Ağa Türküsü/ Gemi Gelir Findirek50

 
Ankara’nın yağmuru    Gemi gelir findirek51

Hiç depinmez52 çamuru    Suyu nerden indirek
Vurulmuş da geliyor    Kuşlar da dil vermiyor
Giresun’un memuru    Ağa’ya haber gönderek

49- Micanoğlu’nun hayatı ile ilgili daha ayrıntılı bilgi için bk.: Kerempelioğlu Ersöz (Şaban Ersöz), “Sevimli Haydut 
Micanoğlu” Yeşilgiresun Gazetesi 24 Nisan 1956-28 Nisan 1959 tefrika./ Yaşar Küçük, Doğu Karadeniz Bölgesi Eşkıya 
ve Kabadayıları: Türküler-Destanlar, Serander Yay., s. 127-140, Trabzon, 2006./ Osman Fikret Topallı, Halk Şöhretleri: 
Micanoğlu (basılmamış risale), Giresun./ Hasan Tahsin Okutan, Şebinkarahisar Tarihi, s. 191, Giresun,1948./ Fikret Kara-
deniz, “Giresun’da Bir Alp Tipi ya da Bir Köroğlu Gibi Micanoğlu”, Üç Kent Bir Ülke- Anadolu Denemeleri, Trabzon 2002, 
s. 133./
50- Türkünün Giresun ağzıyla kayda geçirilmiş hâli için bakınız: Ahmet CAFEROĞLU, Kuzeydoğu İllerimiz Ağızlarından 
Derlemeler: Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Yöresi Ağızları, 2. baskı, s. 126-128, Türk Dil Kurumu Yayınları: 116, Ankara, 
1994. (Türkü, Çandır köyünden Musa Yılmaz’dan derlenmiştir.)/ Yöre: Giresun/ Kaynak: Musa Yılmaz/Derleyen: Ahmet 
Caferoğlu/ Notalayan: Yücel Öner/ Ölçü: 9/8.
51- Sözlüklerde “Kıl ipten yapma bir çeşit sapan” şeklinde anlamlandırılan findirek sözcüğünün bu türküdeki anlamı 
henüz tam olarak anlaşılamamıştır.
52- Depi-: Giresun ağzında “kuru-” fiili. Tepi- şeklinde de kullanılır. “Depük/tepük” ise “kuru” manasında sıfat şeklidir. 
(bk. Depimek: Derleme Sözlüğü C- 4/ tepük, tepimek: Derleme Sözlüğü C- 10.)
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Ankara çayır çiçek    Gemi gelir oturur 
Orak getirin biçek    Otuz tüfek atılır
Vurmuşlar Osman Ağa’yı53  Osman Ağa’n hatunu
Yavruları küçücek    Beyim deyin ağlaşır

Hatun54 evin var mıydı    Gemi gelir yan verir 
Yanları duvar mıydı    İskeleye şan verir
Vurmuşlar Osman Ağa’yı   Osman Ağa’n hatunları
Haberiniz var mıydı    Koca deyin can verir

İki kayık yan verdi    Ankara’nın içinde 
Arasından baktılar    Telefon direkleri
Osman gibi yiğide    Bir su verin Ağa’ya
Nasıl kurşun attılar    Yanıktır yürekleri

Osman Ağa’yı vurdular    Yaylanın çimeninde 
Ankara’da buldular    Oturdum serinledim
Zavallı Osman Ağa’yı    Ağa öldü dediler  
Kurbanlığa koydular    Oy dedim berinledim55

Osman Ağa’nın mor fesi    Osman Ağa’yı sorarsan
Yürekler yakar sesi    Ankara’ya dolaştı
Vurmuşlar Osman Ağa’yı   Osman Ağa vurulunca
Yok mu bunun kimsesi? (Hani bunun çetesi)  Umum asker ağlaştı

Ankara’nın içinde    Osman Ağa’nın taburu 
Otomobil bağrıyor   Hep karadan yürüyor 
Zehra56 çıkmış saraya    Osman Ağa’yı sorarsan
Osman diye ağlıyor    Sıkı emir veriyor

Çete çıktı köylere    Kalaycılar güğüme 
Ne demeye demeye    Çifte vurun kalayı
Osman Ağa çetesi   Bozulmuş da geliyor
Yemek arar yemeye    Osman Ağa’nın alayı57

53- Türkünün genelinde “Osman Ağa” unvan grubunun geçtiği dizelerde ölçünün artarak bozulması, Giresun ağzında 
“Ã” şeklinde tek heceli olarak söylenen sözcüğün standart Türkçeye “Ağa” şeklinde aktarımından kaynaklanmaktadır. Bu 
dize Giresun ağzında “Vurmuşlar Osman Ã’yı” şeklinde söylenir.
54- İlk eşi Panaz kızı Hatun Hanım olabilir.
55- Berinle-: irkilmek.
56- Osman Ağa’nın ikinci eşi Dervişoğlu  (Dervişo) Zehra Hanım.
57- Kastedilen alay 47. Gönüllü Alayı’dır.
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Osman binmiş motora    Ali Şükrü’yü boğdular 
Bak izine izine     Osman Ağa’yı soydular
Ziya Bey nasıl bakacak    Osman Ağa çetesini
Osman Ağa’nın yüzüne    Hapislere koydular

Osman Ağa’nın motoru    Osman Ağa’yı vurdular 
Çifte lamba yakıyor    Trenlere koydular
Osman Ağa’nın Zehra’sı    Osman Ağa’nın hatununu
Gene yola bakıyor   Yine garip koydular

Topal Osman’ın hayat hikâyesini araştırmacı yazar Erden Menteşeoğ-
lu’nun hazırladığı Büyük Milis Komutan Yarbay Osman Ağa58 adlı kitapçıktan 
özetleyerek verebiliriz:  

1884’te Giresun’un Hacıhüseyin Mahallesi’nde Ferudunzadeler (Feriduno) 
ailesinden Hacı Mehmet Efendi ile Zeynep Hanım’ın oğlu olarak dünyaya geldi. 
1912’de Balkan Harbine gönüllü katıldı. (Babası bedelini ödemesine rağmen alt-
mışı aşkın arkadaşıyla gönüllü gider.) Sağ dizinden yaralanarak sakat kaldı ve “TO-
PAL” lakabı ile anılmaya başladı. 1915’te gönüllü olarak Doğu Cephesinde Ruslara 
karşı savaştı. Yöredeki kaçakları toplayıp ikna ederek bir birlik kurdu. Bu birlikle 
Harşıt çayı bölgesinde Ruslara karşı savaştı ve 14 Şubat 1918’de Harşıt çayını geç-
melerini engelledi. Şubat 1918’de Giresun Belediye Başkanı oldu. Şubat 1919’da 
Muhafaza-i Hukuk-u Millîye Cemiyeti Giresun Şubesini kurdu. Nisan 1919’da Pon-
tus Devleti kurma hülyalarında olan Rumların onu Ermeni ve Rum tehcirinde suçlu 
gösterme çabaları sonucu İstanbul Hükümeti, hakkında tutuklama kararı çıkardı. 
Tutuklanmamak için Keşap ve Şebinkarahisar yöresine kaçtı.  İzmir’in Yunanlılar 
tarafından işgal edilmesi üzerine, 17 Mayıs 1919’da Giresun’da büyük bir miting 
düzenleyerek işgalci devletleri ve göz yumanları protesto etti. 29 Mayıs 1919’da 
Mustafa Kemal Paşa ile Havza’da gizli olarak buluştu. Bu buluşmadan sonra Pa-
şa’dan aldığı emirler doğrultusunda hareket etmiş, ayrıca bu emirler kendisine 
güç verdiği için daha rahat hareket etmeye başlamıştır. 5 Haziran 1919’da Ar-
kadaşları ile Pontusçu Rumların Giresun’daki Rum Mektebi’ne 11 Mayıs 1919’da 
astıkları Pontus bayrağını indirdi. 8 Temmuz 1919’da hakkındaki tutuklama kararı 
Padişah Vahdettin tarafından kaldırılınca Giresun’a döndü ve tekrar belediye baş-
kanı ve Muhafaza-i Hukuk-u Millîye Cemiyeti başkanı oldu. Şubat 1920’de bir Millî 
Mücadele yayın organı olan “Gedikkaya” gazetesini yayınlamaya başladı. Eylül 
1920’de Giresunlu gönüllüler ile Ermeni isyanını bastırmak üzere Kars’a gitti. 

12 Kasım 1920’de Giresun uşakları ile birlikte Ankara’da Mustafa Kemal 
Paşa’nın muhafızlığına (Giresun Gönüllü Maiyet Müfrezesi) başladılar. 12 Ocak 

58- Erden Menteşeoğlu, Büyük Milis Komutan Yarbay Osman, Yeşilgiresun Mat., s.1-14, Giresun. (Bas. yılı yok.)



- 396 -

Kültürümüzde Türkü Sempozyumu

1921’de 42. ve 47. Gönüllü Alayların kurulması çalışmalarını (birliklerin komutanı 
Topal Osman’ın yakın arkadaşı Binbaşı Hüseyin Avni Alparslan, fahri komutan ise 
Osman Ağa’dır.) başlattı. Nisan-Haziran 1921’de Osman Ağa komutasındaki 47. 
Gönüllü Alayı Koçgiri isyanını bastırdı. Ağustos 1922’de 42. ve 47. Gönüllü Alayla-
rı Başkomutanlık, Sakarya Meydan Muharebeleri’ne katıldılar. Millî Mücadele’nin 
tamamlanmasının ardından 21 Aralık 1922’de Giresun’a döndü. 1923 başlarında 
Ankara’ya çağrıldı. 

Trabzon milletvekili Ali Şükrü Bey’in ölümünden sorumlu tutuldu ve 2 Ni-
san 1923’te çıkan çatışmada 40 yaşında iken öldürüldü. Naaşı trenle İstanbul’a 
oradan da deniz yoluyla Giresun’a getirilerek Giresun kalesine defnedildi. Mart 
1925’te Osman Ağa’nın naaşı Giresun kalesinin en yüksek noktasına yapılan anıt 
mezara taşınmıştır.59

İlk defa kim tarafından söylendiği bilinmeyen bu ağıt, bir destan hava-
sı içerisinde Topal Osman’ın mücadelesini, hazin ölümünü ve naaşının Giresun’a 
getirilmesini hikâye etmektedir. Ağıt, mâni dörtlüklerinden oluşmaktadır. Uyak 
düzeni bazı dörtlüklerde aaxa bazı dörtlüklerde ise abcb (xaxa) şeklindedir. Bu 
ikilik, bazı dörtlüklerin sözlü gelenek içinde değişik icracılar tarafından sonradan 
eklenmesi sonucu meydana gelmiş olabilir.

12- Tamzaralar

Kaynaklarda ikisi uzun hava olmak üzere üç tane Tamzara türküsü geç-
mektedir. Biraz dikkatli bakınca aslında bunların aynı olaydan doğmuş bir türkü-
nün değişik zamanlarda değişik bölgelerden derlenen parçaları olduğu hemen 
anlaşılacaktır. Bu üç türküyü de tek başlık altında toplayarak türkünün hikâyesini 
bütünleştirmeye çalıştık.

a- Katırcı Tamzarası60

(Of) Tamzara’nın61 üzümü  (Oy) Giresun’un kızları 
Dinle benim sözümü (ey ey)   Fistan giyinir fistan (ey ey) 
Vallahi bırakırsam (ey ey)   Olmadı çıkamadım (ey ey)
Göremezsin yüzümü    Şu şerefli hapisten

(Oy) Tamzara’ya vardın mı   Tamzaranın yolları 
Kama bıçak aldın mı (ey ey)   Dönümlüdür dönümlü (ey ey)

59- Topal Osman’ın kişiliği, Millî Mücadele’ye katkıları ve hazin sonu için bk.: Rıza NUR, Hayat ve Hatıratım, 3. cilt, s. 791-
93/ 815-16/ 823/ 1172-82, Altındağ Yayınevi, İstanbul, 1967.
60- Turhan, Altınkaynak, age., s. 336. /Yöre:Giresun/ Kaynak: Picoğlu Osman / Derleyen: Hayrettin Günay / Notalayan: 
Salih Turhan/ Ölçü: 2/4. (Uzun hava)
61- Şebinkarahisar’ın Dereli bağlantı yolu üzerindeki mahallesi.
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Saldırmayı62 yedikçe (ey ey)   Kalk gidelim sevdiğim (ey ey)
Annem annem dedin mi    Yalan dünya ölümlü

b- Tamzara Yokuşları63

Tamzara yokuşları    Tamzara’da vuruldu 
Cıv cıv öter kuşları    Yeniyol’da64 duyuldu
Efendimi vurdular (of of)   Bir avuç barsağını (of of)
Tamzara sarhoşları    Tuta tuta yoruldu

Tamzara’ya vardın mı    Tamzara oldu beş paralık 
Kama pişto aldın mı    Çok işler var bu aralık
Saldırmayı yiyende (of of)   Kaymakamdan geçti (of of)
Anam babam dedin mi    Valiye yalvaralık

Tamzara’da var kuyu
İçinde tatlı suyu 
İnsan sarhoş olur mu (of of)
İçtiğin üzüm suyu

c- Tamzara’nın Üzümü65

Tamzara’nın üzümü    Tamzara’ya varayım 
Dinle benim sözümü (oy oy)   Seni kime sorayım(oy oy)
Vallahi terk edersem (oy oy)   Perçeminden bir tel ver(oy oy)
Göremezsin yüzümü    Kefenime sarayım

Tamzara’da bir kuyu    Ölürsem baş ucumda 
Uyu sevdiğim uyu (oy oy)   Söyleyin Tamzara’yı (oy oy)
İnsan sarhoş olur mu (oy oy)   Yâr gelince gösterin (oy oy)
İçtiğin üzüm suyu    Sinemdeki yarayı

Yukarıdaki dörtlüklere ek olarak Menteşeoğlu, Yüksel şu dörtlükleri ilave 
ederler

Tamzara’da bir kuş var    Tamzara iki yoldur 
Kanadında gümüş var    Biri sağ biri soldur

62- Saldırma: Bir tür büyük bıçak.
63- Turhan, Altınkaynak, age., s. 335. Yöre: Giresun/ Kaynak: Hayriye Deviriş / Derleyen: İstanbul Belediye Konserva-
tuvarı 1938. (Uzun hava)
64- Yeniyol: Şebinkarahisar merkeze bağlı bir köyün ismi olabilir. İlçe merkezine 26 km. mesafede eski adı Anna olan köy.
65- Turhan, Altınkaynak, age., s. 230./ Yöre: Şebinkarahisar/ Kaynak: Cemil Uzal / Derleyen: Cemil Uzal / Notalayan: 
Cemil Uzal/ Ölçü: 4/4. 



- 398 -

Kültürümüzde Türkü Sempozyumu

Gitti yâri gelmedi    Şu dağların arası
Elbet bunda bir iş var    Cennete giden yoldur

Tamzara’nın yolları    Yeniyol’da kahvede 
Dönüm gidiyor dönüm    Oturduk muhabbete
Ayrıldım sevdiğimden    Tamzara’ya varmadan  
Ölüm gidiyor ölüm    Tutulduk kıyamete66

Hikâyesine ulaşamadığımız bu türkünün tespit edilebilmiş parçaları birleş-
tirilince ana hatlarıyla öykü de meydana çıkıyor. Özellikle “Tamzara’ya vardın mı/ 
Kama pişto aldın mı/ Saldırmayı yiyende/ Anam babam dedin mi”, “Yeniyol’da 
kahvede/ Oturduk muhabbete/ Tamzara’ya varmadan/ Tutulduk kıyamete”, 
“Tamzara’da vuruldu/ Yeniyol’da duyuldu/ Bir avuç barsağını/ Tuta tuta yoruldu”,  
“Efendimi vurdular/ Tamzara sarhoşları”, “Perçeminden bir tel ver/Kefenime sa-
rayım”, “Tamzara oldu beş paralık/ Çok işler var bu aralık/ Kaymakamdan geçti/ 
Valiye yalvaralık” gibi ifadeler işlenen cinayeti gösteren ifadelerdir.

Adını bilemediğimiz bir kişi Yeniyol kahvesinde arkadaşlarıyla oturmuş 
muhabbet etmiş, daha sonra yola koyulmuş ve Tamzara’ya kadar gelmiş(ler). Ora-
da her ne olmuşsa bir kavga çıkmış ve sarhoş olduğu anlaşılan kişiler bu zavallıyı 
saldırma adı verilen bıçakla karın bölgesinden yaralamışlar. Bağırsakları dışarı fır-
layan zavallı muhtemelen kısa zaman sonra ölmüş ve acı haberi Yeniyol’da duyul-
muştur. “Efendimi vurdular /Tamzara sarhoşları” ifadesi de ağıtın karısı tarafından 
yakıldığının kuvvetli bir nişanesidir.

13- Topal Osman Ağıdı67

Tirebolu, Tirebolu      Haber salın anasına                      
Gece çevirdiler yolu    Zalim kıydı kuzusuna
Topal Osman’ı vurdular   Yiğit Osman nasıl sığdın
Kanlar sardı sağı solu    Giresun’un kalesine

Aman Osman, canım Osman
Pusu kurmuş kahpe düşman
Gel, sevdiğin kanamıyor                  Bağlantı 
Seni savdığına pişman
 
Ulaşabildiğimiz ağıt türküler içinde belki de en ilginci budur. Henüz söy-

leyenine veya bestecisine ulaşamadığımız, yörede bilinmeyen, hiçbir kaynakta 

66- Menteşeoğlu, Yüksel, age., s. 467.
67- “http://www.youtube.com/watch?v=FIUPzpPeExo&feature=related” adresinden 05.09.2011 tarihinde ulaşılmıştır. 
Kaynak kişisine veya şairine ve diğer kayıtlarına ulaşılamamıştır.
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rastlamadığımız ve bizim de bu konuyu araştırırken tesadüfen karşılaştığımız bu 
türkü sanki Osman Ağa’nın karısı ya da çok yakını başka bir akrabası tarafından 
söylenmiş gibidir. 

14- Topal Osman/ Şan Verdi Memlekete68

İşgal oldu memleket (anam) 
Yandı vatan tutuştu
Dayan Sakarya dayan (anam) 
Uşakların yetişti
 
Şan verdi memlekete (anam)
Unutulmasın adı
Topal Osman dediğin (anam) 
Giresun’un evladı      Bağlantı
Topal Osman dediğin (anam) 
Karadeniz evladı
 
Vuruldu Osman Ağa (anam) 
Yaraları dizinde
Feda olsun canımız (anam) 
Atamızın izinde
Nakarat

Ağlıyor evlatları (anam) 
Kulak verin sesine
Diksinler anıtını (anam) 
Giresun kalesine
Nakarat 

Devirlerinin olağanüstü şartlarından dolayı Topal Osman ile Trabzon me-
busu Ali Şükrü Bey’in karşı karşıya geldikleri tarihî bir gerçektir. Bu sürecin sonun-
da her ikisi de çok acı bir şekilde hayatlarını kaybetmiştir. Yörelerinin insanları 
tarafından çok sevilen bu iki insanın çekişmesi ve ikisinin de öldürülmesi maalesef 
komşu olan il insanlarının da bilinçaltında ister istemez bir husumeti derinden de-
rine yaşatmış olabilir. Bu açıdan türkünün bir Trabzonlu sanatçı tarafından yazılıp 
bestelenmesi ise ayrıca dikkate değer bir konudur.

68- İbrahim CAN’ın 1994’te piyasaya çıkan “Silme Gözyaşlarını” isimli kasetinden yazılmıştır./ Söz: İbrahim Can/ Müzik: 
İbrahim Can/Notalayan: İbrahim Can/ Ölçü: 9/8. (Bir özel bestedir.)
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15- Uzun Kavak Ne Uzarsın Boyuna69

   
Uzun kavak (ne bilem ne bilem) ne uzarsın boyuna
Kurban olam o boyuna bosuna
(Ah) ben ölürsem (ne bilem ne bilem) kim girecek koynuna
Dağlar taşlar uçan da kuşlar kan ağlar

Uzun  kavak (ne bilem ne bilem) gıcır gıcır gıcılar
Anne benim sol yanımda sancı var 
(Ah) Ben ölürsem (ne bilem ne bilem) benden daha genci var
Dağlar taşlar uçan da kuşlar kan ağlar

Yukarıdaki türkünün can çekişen bir delikanlının kendi dilinden ağıdı ol-
duğu çok açıktır. Ancak hikâyesine ulaşılamadı. Adaköy Deresi Taşmış Geliyor 
(Emine/1-2) türküsündeki gibi aynı olayın sözlü kültür içinde farklı yayılmasından 
doğan ikinci bir ürün olduğu söylenebilir. Özellikle aşağıdaki türkünün ikinci ben-
di bu ortaklığın (üslup ve icranın yanında söz olarak da) en belirgin nişanesidir. 

Nazlı kavak (aman) eğivermiş dalını70

Soldurmamış yaprağını (aman) dalını 
Nazlı yârim (aman) gel salını salını 
Al martinini dağları dolaşalım gezelim 
Hovardasına baskın verelim (aman) geçelim            Bağlantı

Nazlı kavak (aman) gıcır gıcır gıcılar 
Nazlı da yavrumun yüreğinde (aman) sancı var 
Ben ölürsem (aman) benden daha (gayrı) genci var 
      Bağlantı

Nazlı kavak (aman) hep dalların kurusun 
Dökülsün yaprağın suda (aman) çürüsün 
Beni yârdan (aman) ayıranlar sürünsün 
      Bağlantı 

69- Turhan, Altınkaynak, age., s. 237/ Yöre: Giresun/ Kaynak: Sarı Recep/ Derleyen: Muzaffer Sarısözen/ Notalayan: Mu-
zaffer Sarısözen/ TRT Müz. Da. Yay. THM Rep. Nu.: 891/ Ölçü: 4/4.
70- Menteşeoğlu, Yüksel, age., s. 462. Son bent Turhan, Altınkaynak, age., s. 203./ Yöre: Giresun/ Kaynak: Küçük Hüseyin 
(Hüseyin Dizdaroğlu)/ Derleyen: Emin Aldemir/ Notalayan: Emin Aldemir/ TRT Müz. Da. Yay. THM Rep. Nu.: 2325/ Ölçü: 
9/8.
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16- Yemen Türküsü/ Kır At Kır At Nallı Kır At71

Kır at kır at nallı kır at    Askerler bağlar matara 
Yemen’in yolları ırak    Toplar yüklenmiş katıra
Ben Yemen’e dayanamam   Sabahaca yatamıyom
Beni Erzincan’a bırak    Neler geliyor hatıra

Elma dalı eydi m’ola    Gitme Yemen’e Yemen’e 
Ucu yere deydi m’ola    Yemen sıcak dayanaman
Asker çavuş öldü derler    Kalk borusu çalınınca
Validesi duydu m’ola    Sen küçüksün uyanaman72

Bu türkü Giresun ağıt türküleri içinde konusu itibarıyla en değişik olanıdır. 
Çünkü incelediğimiz diğer ağıtlar ya mahalli kahramanlar ya da sıradan insanlar 
için yakılan ağıtlardır. Bu ise daha genel bir acıyı dile getirmektedir. Yemen cephe-
sine gidenlere söylenen ağıtların bölgedeki varyantıdır denilebilir.

Yukarıda vermeye çalıştığımız on altı ağıt türkünün yanında özellikle bir 
televizyon dizisinde film müziği olarak kullanılmasının da etkisiyle son yıllarda çok 
meşhur olan “Oy Asiye”  türküsü de ağıt türkü başlığı altında ayrıca değerlendiri-
lebilecek özelliktedir.

Oy Asiye/ Ağasar’ın Balını73

Ağasar’ın balını (da)  
Gel salını salını
Adam cebinde taşır   Oy Asiye Asiye
Senin gibi gelini   Tütün koydum kesiye    
  Bağlantı  Baban seni veriyor (da)
     Bir elmek74 pırasiye
Sis dağının başları (da)  Oy Nazim’im oy                          Bağlantı
Püfür püfür esiyor  Anan seni veriyor (da)
Baban bu yıl kurbanı   Bir bağa pırasiye
Çifte çifte kesiyor   Oy Nazim’im oy
  Bağlantı

71- Turhan, Altınkaynak, age., s. 186./ Yöre: Giresun/ Kaynak: Asım Karakaş- Mehmet Nefes/ Derleyen: Ankara Devlet 
Konservatuvarı/ Notalayan: Altan Demirel/ Rep. Nu.: 4615/ Ölçü: 4/4.
72- Türkünün bazı bentleri, sözleri Yaşar Kemal’e  (Çukurova’dan yapılan derlemelerden) bestesi ise Bayram Bilge Tokel’e 
ait olan ve sanatçının 1999 tarihli Yanık Havalar isimli albümünde “Gitme Yemene” ismiyle söylediği türküyle aynıdır. 
73- Turhan, Altınkaynak, age., s. 53./ Yöre: Görele/ Kaynak: Ömer Akpınar / Derleyen: Ömer Akpınar / Notalayan: Cengiz 
Kurt / TRT Müz. Da. Yay. THM Rep. Nu.: 2053/ Ölçü: 5/8.
74- Elmek: Tek elle tutulabilecek kadar olan; tutam, deste, bağ, avuç. Yörede bu manada kullanılan bir diğer kelime de 
“çap”tır.
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Sis dağının başları (da) 
Kesme kesme taşları
Adamı öldürüyor 
Yârin o bakışları/ Nazlı yârin kaşları.
    Bağlantı

 Türkünün Asiye’nin ölümü üzerine yakılmadığı gün gibi aşikâr. Ancak yü-
rekleri asıl yakan yine bir türkümüzde “Ölüm Allah’ın emri/ Şu ayrılık olmasaydı” 
ifadeleriyle dile getirilen ayrılık olduğuna göre; Karadenizli delikanlı sevdiğinden 
belki de bir ömür kavuşamamak üzere ayrı kalmayı da ölüme denk belki ondan 
daha beter addediyor ve ona bir türkü yakıyor. 

Tespit edebildiğimiz kadarıyla türkünün hikâyesi şu şekildedir:75 “Olay 
1890’ların sonunda gerçekleşmiştir. Ağasar (Şalpazarı) Kasımağzı köyünden Deş-
manoğlu Kamil, komşu Düzköy’den, Çömezoğulları’ndan Asiye’ye sevdalıdır.  Ak-
çaabat’a tütün almaya gider. Döndüğünde Asiye’nin Dorukkiriş köyünden fakir 
bir aileye gelin verildiğini ve düğün kurulduğunu görür. Düğüne katılır ve şu tür-
küyü söyler:

Oy Asiye Asiye    Çapulalı76 gelinin  
Entarin veresiye    Tenekeden kazanı
Beni niye güvmedin77  Satsın çapulasını
Tütünden gelesiye   Alsın bakır kazanı

   Oy Asiye Asiye 
   Entarin veresiye 
   Anan seni veriyor 
   Bir bağa pırasiye

Daha sonra Asiye kocasından ayrılır ve Deşmanoğlu Kamil ile evlenir.”

Bugün siyasi olarak Şalpazarı bölgesi Trabzon ilimizin sınırları içinde olsa 
da kültürel olarak Giresun’la özellikle Görele ve Tirebolu ile pek çok ortaklıkla-
rı vardır. (Bu bölgelerde Çepni kültürü hâkimdir.) Yukarıdaki rivayete göre türkü 
yakıcısı bir kemençe sanatçısıdır. Görele-Eynesil bölgesindeki düğünlerde bu tür-
küyü söylemiş ve böylelikle türkü buralara kadar yayılarak gelmiştir. Derleme ça-
lışmaları sırasında ilk olarak Görele’de kayda alınınca da kayıtlara Görele türküsü 
olarak geçmiştir. 

75- “http://www.serander.net/forum/index.php?topic=1549.0” adresinden 13.09.2011 tarihinde ulaşılmıştır.
76- Çapula: Kaba deriden yapılmış ucu sivri ve kıvrık ayakkabı. (Der. Söz., C- 3)
77- Güv-: Dayanmak, beklemek, sabretmek manalarının yanında “ümit et-” manası da vardır. (Der. Söz., C- 6.)
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 SONUÇ:

 Bu çalışmada ulaşabildiğimiz 17 ağıt türküden ikisi özel beste, 15’i ise 
derlemedir. Kayıt bilgilerine göre ağıtların ilçelere dağılımı şu şekildedir: Gire-
sun Merkez: 7, Tirebolu: 3, Şebinkarahisar: 2, Görele: 1, Bulancak: 1. Bir ağıtın 
yöresi ise bilinmemektedir.  İlçeler içinde özellikle Tirebolu’nun öne çıkmasında 
bu bölgede köklü bir musiki geleneğinin olmasının yanında mahallî derlemeci 
ve araştırmacıların (özellikle Ayhan Yüksel) bu konudaki özverili çalışmalarıyla 
türküleri kayıt altına almaları esas etkendir.

 Yapıca; yedi tanesi 7’li hece ölçülü mâni dörtlüklerinden, iki tanesi 8’li 
hece ölçülü mâni dörtlüklerinden,  sekiz tanesi de 11’li hece ölçüsüne sahip 
bentlerden oluşmaktadır.  

 Ölçü (usul) açısından bakıldığında yedi türkü 9/8’lik, beş türkü de 4/4’lük-
tür. Diğer beş türkü ise değişik ölçülerdedir.
Bölgede ağıtların iki temel saz eşliğinde icra edildiği görülmektedir: bağlama 
ve kemençe.

 Ağıtlardan üçü millî-mahallî kahramana (Topal Osman) biri eşraftan sevi-
len birine (Gedikalizade Eşref Bey) söylenmiştir. İkisi eşkıya türküsü (Micanoğlu 
Hüseyin), biri de daha genel, ulusal konuludur (Yemen ağıdı). Diğer on ağıt ise 
sıradan insanlar için yakılmış ağıtlardır.

 Giresun’un en meşhur mahallî siması ve Millî Mücadele kahramanı Topal 
Osman Ağa (Feridunoğlu Osman Bey) bölgede adeta efsane olmuş bir kişi-
dir. Ona yakılan ağıtların sıradan insanlara yakılan ağıtlar kadar (Feride, Asiye, 
Mican) halk musikisinde yer tutamamış olması ölümünü/öldürülmesini takip 
eden devrin siyasi şartlarından duyulan endişeden kaynaklanmış olabilir. Topal 
Osman’la ilgili ağıtların, öldürülmesinin üzerinden çok uzun yıllar geçtikten 
sonra söylenir olduğu görülmektedir. Nitekim yıllar sonra TRT ses sanatçıları-
mızdan İbrahim CAN da Topal Osman için bir ağıt türkü bestelemiştir. 

 Ağıtların dördü kadınlar, on üçü erkekler için söylenmiştir. Erkekler için 
söylenenlerin biri kaybolup bulunama diğerleri ise ölüm üzerine söylenmiştir. 
Kadınlar için söylenenlerden ikisi ölüm ikisi ise ayrılık üzerine söylenmiştir.
Ağıtların dokuzu ölenin kendi dilindendir. Biri sanatçı dilinden (özel beste), 
dördü ölenin eşi-kocası-sevgilisi dilindendir. Üçü ise ilk söyleyeni belli olmaya-
cak şekilde halka mal olmuştur.

 Sahil kesim ile iç bölgeler (Şebinkarahisar ve çevresi) arasında makam ve 
icrada coğrafyadan kaynaklanan kültür farkının doğurduğu değişiklikler görül-
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mektedir. Özellikle Şebinkarahisar coğrafi konumundan dolayı Doğu Anadolu 
ve İç Anadolu halk müziği unsurlarının Karadeniz’e doğal geçiş yolunu oluştur-
maktadır.

 Ülkemizin genelinde de karşılaşılabilen bir durum olan ağıt sözlerine yapı-
lan müziklerin işlenen konuyla örtüşmeyecek derecede hareketli olması (Sanki 
“Hey On Beşli On Beşli” türküsü hareketli bir oyun havasıymış gibi) durumu-
nun bölge ağıtlarından birinin de başına geldiği görülmektedir.  Aslında Topal 
Osman’ın ölümünü en acı şekilde anlatan Osman Ağa Türküsü, hikâye ile hiç 
bağdaşmayacak kadar akıcı söylenmektedir.
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Kayseri Türküleri

Alim GERÇEL1

Türküler, Türk milletinin tabi bir romanıdır. Bağrından çıktığı bir toplumun 
acı tatlı bütün duygularını eğrisiyle doğrusuyla sergiler. Anadolu Türkülerinin içe-
risinde Kayseri ve çevre türkülerinin de büyük bir yeri vardır.  Bu türkülerin özünü 
bulabilmek için yöremizin musiki tarihini iyi bilmek ve türkülerimizi tanımak ge-
rekir. 

Konuyla ilgili ulaşabildiğimiz metinlerin en eskileri Kerem ile Aslı hikâyesin-
den kopma bir türkü, 15. Asrın önemli şahsiyetlerinden Şeyh İbrahim Tennuri'ye 
ait bir ilahi ile Karacaoğlan'a ait bir koşmadır. Anadolu birliğinin sağlanması 15. 
Yüzyılda gerçekleşmiştir. Türküler Anadolu'da 16. Yüzyıldan itibaren yaygınlık ka-
zanmaktadır. Huzur arayan yöre insanı sözlü geleneğine uyarak türküler söylemiş, 
ağıtlar yakmıştır.  Türkülerimizin yazıya zamanında geçirilmemesi, nota eksikliği, 
meşke dayalı musiki anlayışı çoğunun bugüne kadar gelmelerini engellemiştir. 

Anadolu'da yöre türkülerini değerlendiren bütün çalışmalarda bu sıkıntı 
yaşanmaktadır. Geçmişte, Kayseri il merkezinde ve şehre yakın köy ve kasabalarda 
halkın çoğunluğu Türk olmakla beraber mahalleleri ayrı olmak üzere bir miktar 
Rum ve Ermeni mevcuttu. Çevrede ise aşiret kavgaları, gayri müslimlerle  yapı-
lan mücadeleler, Develi'de Elbiz ve Köşkpınar mesire yerlerindeki eğlenceler, Gesi, 

1- İnşaat Mühendisi, Kayseri Kültür ve Turizm Derneği Başkanı, Erciyes Dergisi Genel Yayın Müdürü, Yeniden Diriliş ve 
Çemen Şiir Dergisi Sahibi ve Yazı İşleri Müdürü
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Bünyan, Pınarbaşı yörelerindeki kır eğlenceleri; yaylaya çıkışlar ve inişler, bulgur, 
yarma, ekmek yapma, yemlik etme, yün eğirme, halı, kilim dokuma sırasında ka-
dınlarımızın duyguları bir yandan halı ve kilimlere işlenmiş, bir yandan da maniler 
ve türküler halinde nağmeleşmiştir. 

Kayseri Anadolu'da merkez bir yerde bulunması sebebiyle âşıklarımızın da 
uğrak yeri olmuştur.  Kerem ile Aslı hikâyesinin büyük bölümüne mekân olmuştur. 
Karacaoğlan da Erciyes karşısında duygularını dile getirmiştir.  

Kayseri ve civarında Türkiye çapında şöhret kazanmış âşıklar yetişmiştir. 
Bu konuda güzel çalışmalar yapılmıştır. Bilhassa Develili Âşık Seyrânî, Dadaloğlu, 
Erkiletli Âşık Hasan, Hacı Ağa Himmeti ve Cingözoğlu Seyit besteli türküleri ve 
koçaklamalarıyla bugüne kadar gelmişlerdir. 

Kayseri Türkülerinin Özellikleri 
Kayseri türküleri de genel türkü özelliklerini taşımaktadır. 

1. Kayseri türkülerinde konu zenginliği vardır. Aşk, ayrılık, ölüm, tabiat, 
kahramanlık, güzellik başlıca konularıdır. 

2. Hecenin yedili, sekizli en çok da on birli kalıplarıyla yazılırlar. 

3. Türküler genelde dörder mısralı bentlerden oluşur. 

4. Bazıları koşma şeklindedir. 

5. Bazı türkülerin her bendin sonunda aynı dize veya dizeler tekrarlanır. Bu 
tekrarlanan dizeler nakarat (kavuştak) adı verilir. Nakaratların ölçüsü bazen ana 
bentlerin ölçüsünden ayrı olabilir. 

6. Kayseri türkülerinin ait oldukları bölgeye göre de adlar aldıkları görül-
mektedir. (Gesi Bağları, Erkilet Güzeli, Germir Bağları, Develi, Talas Altı Haymana 
türkülerinde olduğu gibi...) 

7. Kayseri türküleri genelde anonimdir. Bunun yanında söyleyeni belli olan 
türküler de vardır.  

8. Ağıt2 ve Bozlak3  denilen türkü ezgileri de Kayseri bölgesinde çokça 

2- Ağıt: Ölen bir kimsenin gençliğini, güzelliğini iyiliklerini, değerlerini arkada bıraktıklarının acılarını, büyük felaketlerin 
acılı etkilerini dile getiren söz veya okunan ezgi. 
3- Bozlak: Orta ve Güney Anadolu'nun birçok bölgesinde bir türkü ezgisidir.  Bu ezgiyle söylenen, konusu acıklı türkü; İç 
Anadolu ve Güney Anadolu'da, Toroslarda yaygın olan Avşar ve Türkmen oymaklarına ait bir uzun hava türüdür.
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görülmektedir. (Davran Kırat Davran Sivriye Davran, Hasta Düştüm Bir Odada Ya-
tarım  gibi..) 

Zengin ve renkli bir kültüre sahip olan Kayseri'den güçlü saz sanatçıları 
da çıkmıştır.  Eskilerin çoğu unutulmuş olmakla beraber yakın zamanlarda; Emmi 
namıyla anılan Mehmet Delihaliloğlu (1881-1966), Bünyanlı Adnan Türköz, Zeke-
riya Bozdağ, Ahmet Gazi Ayhan, Emin Aldemir,  Ethemin İbrahim akla ilk gelen 
sanatçılardır. Bunların yanında çoğu ölmüş olan Şükrücük, Şapkacı Necip Oyman, 
Belediye Başkanlarından Osman Kavuncu ve yeğeni Murat Kavuncu gibi sanatçı-
larda yetişmiştir. Günümüzde ise bu ustaların yetiştirdiği ve Kayseri Belediye Kon-
servatuarı, Halk Evleri, Kayseri Kültür ve Turizm Derneği'nde yetişmiş çok sayıda 
saz sanatçımız anılması gereken değerlerimizdir. 

Yöremiz türkülerinin notaya aktarılmaları ilk derlemeler sırasında yapıl-
mıştır.  Kayseri türkülerinin notalama işinde, 1948 yılından itibaren uzun süre 
Kayseri Halkevleri Türk Halk Müziği korosunu yöneten Emin Aldemir'in4 hizmetleri 
çoktur. On sekiz Kayseri türküsünü hem derlemiş, hem de notalamıştır. O tarihte 
Kayseri'de çıkmakta olan Erciyes Dergisi'nde yayınlayarak büyük hizmet etmiştir. 

Türkü derlemek için Türkiye'yi karış karış dolaşan Halil Bedii Yönetken ve 
Muzaffer Sarısözen, Kayseri ve civarı türkülerinin tavrının zenginliğinden etkilen-
miş ve bu zenginliği yöresinin üstadı kabul edilen Ahmet Gazi Ayhan'ın tavrını uy-
gun görmüşlerdir. Kayseri ve yöresinin türkülerinin neredeyse bütünü Ahmet Gazi 
Ayhan'dan derlenmiş. Gelecek kuşakların bu kültürden faydalanması için radyo 
repertuarına kazandırılmıştır. 1956–1965 yılları arasında Ahmet Gazi Ayhan ve eşi 
Yıldız Ayhan tarafından Kayseri yöresinden derlenen türküler, yine onlar tarafın-
dan notaya alınmıştır. Ve uzun yıllar iki sanatçı tarafından okunmuştur.  

2011 yılı itibariyle TRT Arşivinde Kayseri Türkülerinin 84 adedi yer almak-
tadır. Bunun on ikisi oyun havasıdır. 

Bu türkülerden "Gesi Bağları" sanki Kayseri'nin "yerel marşı" gibidir. Kayseri 
ve Gesi sâkinleri, bu ağıt türküye kendi özünden bir şeyler katmış, kendinden son-
rakilere yollamışlardır. Zamanla bu türküye eklemeler yapılmış ve bugün güftesi 
125 kıtaya çıkarılmıştır. Bu hali ile Mehmet Özet ile Seyit Burhanettin Akbaş ortak 
kitabı Gesi Belediyesi yayını olarak çıkmıştır. 125 kıtalık güfteyi bildiri metnine 
almamızın sebebi, araştırmacılarımıza yardımcı olmaktır.

4- Aldemir, Emin: (1925- Vefat etti.)Boluludur.  1943 de Kayseri'ye gelmiştir. Ünlü bağlama üstadıdır.
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Gesi Bağları
1-Gesi bağlarından gelsin geçilsin
Kurulsun masalar, yensin içilsin
Herkes sevdiğini alsın çekilsin
Gel otur yanıma, hallerimi söyleyim
Halimden bilmiyor, ben o yâri neyleyim

2-Gesi bağlarında bir top gülüm var
Hey Allah'tan korkmaz, sana bana ölüm var
Ölüm var da şu gençlikte zulüm var
Atma anam atma beni dağlar ardına
Kimseler yanmasın anam yansın derdime

3-Gesi bağlarında tokaçtım taşa
Gardaş ekmeğini, kakarlar başa
Çalışıp yeldiğim emeğin boşa
Örtün pencereyi değmesin yeller
Dertli olduğumu bilmesin eller

4-Gül koymuşlar menekşenin adını
Dünyada almadım ben muradımı
Ben ölürsem dertli koyun adımı
Yas tutsun ellerim, kına yakmayım,
Kör olsun gözlerim, sürme çekmeyim.

5-Gesi bağlarında üç ırgat işler
Anamdan mı gelir şu uçan kuşlar?
Analar doğurur ele bağışlar
El kadar alnımda, kara yazım var
Evvel başım idi, bir de kuzum var

6-Gesi bağlarının gülleri mavi,
Ayrıldım anamdan gülemem gayrı,
Alımı yeşili giymeyim gayrı.
Gel otur yanıma, başımın tâcı
Ayrılık günleri ölümden acı

7-Gesi bağlarında dolanıyorum,
Yitirdim yârimi aranıyorum
Bir çift selâmına güveniyorum
Ben gülsem oynasam yasak diyorlar,  
Varın, yoğun elinden alsak diyorlar.
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8-Saç üstünde fısır fısır bazlama
Ana yâralıyım ciğer közleme
Ben ölüyom gelir diye gözleme
Ölüm olmasın da ayrılık olsun,
Bize sebep olan içten vurulsun.

9-Şu görünen bahçe m`ola bağ m`ola?
Şu dağın ardında anam var m`ola?
Anam da benim gibi yanar m`ola?
Ne deyim ağlayım bu böyle kalmaz,
Kulların başına gelmedik olmaz.

10-Gesi bağlarında kaynar serince
İçerim kan ağlar anam seni anınca
İflah olmam ben bu dertten ölünce
Yaz yaz mektubunu postaya bırak
Varamam yanına yollarım ırak.
 
11-Şu dereden akan bulanık seller
Derdi ben içerim ne bilsin eller
Oturup ağlasam delisin derler
Gayri dayanacak özüm kalmadı 
Mektuba yazacak sözüm kalmadı...
 
12-Ocağa et koydum yiyesim geldi
Ciğerim anamı göresim geldi
Açıp mezarım giresim geldi
Ne deyip ağlayım alın yazısı
Kader böyle imiş onmaz bazısı

13-Gesi bağlarında şıvga dalım yok
Derdimi söylesem dinleyenim yok
Herkes güler oynar, sorgu sual yok
Devşirdim çiçeğim elimde kaldı
Gidiyom gurbete benim nem kaldı?
 
14-Gesi bağlarında bülbüller öter
Ateşim yanmadan tütünüm tüter,
Bana bir hal oldu ölümden beter.
Ne deyim ağlayım ah alnımın yazısı,
Böyle olur anam gelinlerin bazısı
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15-Gesi bağlarında kılarım namaz,
Kılarım kılarım Hakk`a yâramaz,
Dostun ettiğini düşman yapamaz.
Meğer taşa biber ekilmez imiş
Kötüler’in kahrı çekilmezimiş 

16-Bir yüzük yaptırdım dar mı geliyor? 
Gurbet eller sana zor mu geliyor?
Yalınız yatması ar mı geliyor?
Gel otur yanıma, başımın tacı
Ayrılık günleri ölümden acı

17-Dağdan yuvarlandı kayalarımız,
Gam ile yuğrulmuş mayalarımız,
N`ola taş doğuraydı analarımız.
Yaz yaz mektubunu postaya bırak
Varamam yanına yollarım ırak.

18-Bu yıl meyve çoktur dallar götürmez
Dağlar diken olmuş kervan oturmaz,
Benim bağrım yufka sitem götürmez,
Örtün pencereyi değmesin yeller
Dertli olduğumu bilmesin eller

19-Gesi bağlarında pişirdim nohut
Yârim ben ölüyom sen beni unut,
El kadar yavrumu yerime büyüt
Yas tutsun ellerim, kına yakmayım,
Kör olsun gözlerim, sürme çekmeyim.

20-Gesi bağlarına indi bir Frenk
Ah çeker ağlarım dayanmaz yürek
Gönderin yârimi o bana gerek
El kadar alnımda, kara yazım var
Evvel başım idi, bir de kuzum var

21-Gesi bağlarında kaynar kum idim
Fener gibi yanan anam mum idim
Evvel Allah sonra, sensin ümidim
Gel otur yanıma, hallerimi söyleyim
Halimden bilmiyor, ben o yâri neyleyim
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22-Gesi bağlarında bir top gül idim
Yağdı yağmur güneş vurdu eridim 
Ezel yârin sevgilisi ben idim
Ben gülsem oynasam yasak diyorlar,
Varın, yoğun elinden alsak diyorlar.

23-Gesi bağlarında geçilmez yastan
Her yanım ıslandı yağmurdan yaştan
Sağ yanın ağrırsa sol yana yaslan
Ölüm olmasın da ayrılık olsun,
Bize sebep olan içten vurulsun.

24-Gene kalaylandı sofranın tası,
Silerim durulmaz gözümün yaşı
Şu benim çektiğim soysuzun işi
Ne deyim ağlayım bu böyle kalmaz,
Kulların başına gelmedik olmaz.

25-Yüceye kaldırın gelin ölüsü
Elmalar donatın söğüt dolusu
Bana derler kadersizin birisi
Yaz yaz mektubunu postaya bırak
Varamam yanına yollarım ırak.

26-Gesi bağlarında ötüşür kuşlar
Kalmadı başıma değmeyen taşlar
Anam bana kıydı ele bağışlar
Gayri dayanacak özüm kalmadı 
Mektuba yazacak sözüm kalmadı....

27-Gesi bağlarında üç ağaç iğde
Ciğerim tutuşur gözlerim yerde
Çârem yok tutuldum amansız derde
Ne deyim ağlayım alnım yazısı,
Böyle olur gelinlerin bazısı

28- Ah çeker ağlarım dinmiyor acım
Ne yapsam silinmez şu alın yazım
Böyle m`olur gelin iken şu yüzüm?
Devşirdim çiçeğim elimde kaldı
Gidiyom gurbete benim nem kaldı?
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29-Gesi bağlarının erimez karı
Ciğerim sızılar ağlarım zâri
Evvel benim iken şimdi el yâri    
Gel otur yanıma, hallerimi söyleyim                                               
Halimden bilmiyor, ben o yâri neyleyim

30-Halımı dokuyup bağ mı tutayım? 
Issız gecelerde nasıl yatayım? 
Kendimi ben ırmağa mı atayım? 
El kadar alnımda, kara yazım var
Evvel bir başımdı, şimdi kızım var

 31-Urganım atmadık dallar mı kaldı?
Başıma gelmedik hallar mı kaldı?
Bende söylemedik diller mi kaldı?
Meğer taşa biber ekilmez imiş
Kötüler’in kahrı çekilmezimiş 

32-Gesi bağlarında üç oylum kaya
Yatamam yıldızı hep saya saya
Tan vakti arkadaş olurum aya
Atma anam atma beni dağlar ardına
Kimseler yanmasın anam yansın derdime 

33-Gesi yamacında öten gumrular
Ötüp de yuvada yatan gumrular
Halimi görüp de utan gumrular
Örtün pencereyi değmesin yeller
Dertli olduğumu bilmesin eller

34-Kurbağalar sağ yanımda ötüşür
Ötüşür de zıp zıp zıplar sekişir
Yazıda yatanın üstü pek üşür
Yas tutsun ellerim, kına yakmayım,
Kör olsun gözlerim, sürme çekmeyim.

35-Katar katar gökyüzünde uçan kaz
Köşe bucak avcılardan kaçan kaz
Söyleşip yâr ile bana açan kaz
El kadar alnımda, kara yazım var
Evvel başım idi, bir de kuzum var
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36-Gesinin bahçeleri yoncalıklar
Tatlı suda oynar ala balıklar
Gelin saçlarında ince belikler
Gel otur yanıma, hallerimi söyleyim
Halimden bilmiyor, ben o yâri neyleyim

37- Gesiye giderken yollar ayrılır,
Bindim arabaya başım devrilir,
Bize kısmet gurbet elde verilir.
Ben gülsem oynasam yasak diyorlar,
Varın, yoğun elinden alsak diyorlar.

38-Ne deyim ağlayım alnım yazısı
Gütmezimiş anaların kuzusu
Gütmezimiş anaların yavrusu 
Ölüm olmasın da ayrılık olsun,
Bize sebep olan içten vurulsun.

39-Tıkır tıkır merdivenden inmedim
Güle güle yâr koynuna girmedim
Cahilidim kıymetini bilmedim
Ne deyim ağlayım bu böyle kalmaz,
Kulların başına gelmedik olmaz.

40-Kuruldu kazanım herenim yoktur
Söküldü sim saçım örenim yoktur
Kapıdan içeri girenim yoktur
Yaz yaz mektubunu postaya bırak
Varamam yanına yollarım ırak.

41-Gesi bağ bahçe mola bağ m’ola?
Şu dağın ardında anam var m’ola?
Oturur da beni yadeder mo’ola?
Gayri dayanacak özüm kalmadı 
Mektuba yazacak sözüm kalmadı....

42-Gesi bağlarında bulanık seller
Derdim içerimde ne bilsin eller,
Oturup ağlaşam divâne derler
Ne deyip ağlayım alın yazısı
Kader böyle imiş onmaz bazısı
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43-Ateş alıp ısınmladım korunda
Güle güle yâr gezmedim kolunda
Methim gezer, elalemin dilinde
Devşirdim çiçeğim elimde kaldı
Gidiyom gurbete benim nem kaldı?

44-Yüce dağ başında kamber tay olur
Anamı andıkça aklım zay olur
Ayrılık dediğin birkaç ay olur
Ne deyim ağlayım alnımın yazısı,
Böyle olur gelinlerin bazısı

45-Bülbül gelmiş gül dalına konuyor
Hangi dala yuva yapsa kuruyor
Herkesin yâri yanında duruyor
Meğer taşa biber ekilmez imiş
Kötülerin kahrı çekilmezimiş 

46-Bülbülüm uçtu da kafesi durur
Ne güzel ellerin baban da görür
Babasız yuvada evlât mı büyür 
Meğer taşa biber ekilmez imiş
Kötülerin kahrı çekilmezimiş 

47-Gesi Bağlarında takıldım taşa,
Kardeş ekmeğini kakarlar başa,
Yelip çalıştığım, emeğim boşa,
Atma anam atma beni dağlar ardına
Kimseler yanmasın anam yansın derdime

48-Dolup dolup taşar gözüm pınarı
Arayıp bulayım özüm o yâri
Ne etsin durdursun bendeki zarı
Örtün pencereyi değmesin yeller
Dertli olduğumu bilmesin eller

49- Gesi bağlarında kumrular olur
Zayıf kalan yavru yuvada kalır
Erken tüleyenler ömürlü olur
Yas tutsun ellerim, kına yakmayım,
Kör olsun gözlerim, sürme çekmeyim.
 



- 415 -

Kültürümüzde Türkü Sempozyumu

50-Gesi bağlarında bade içerler 
İçerler de hep kendinden geçerler
Şafakla birlikte yonca biçerler
El kadar alnımda, kara yazım var
Evvel başım idi, bir de kuzum var

 51-Yazmam gül yaprağı düremem gayrı
Yalınız evlere giremem gayrı
Bana bir hal oldu giremem gayrı
Gel otur yanıma, hallerimi söyleyim
Halimden bilmiyor, ben o yâri neyleyim

52-Gesi bağlarının gülü olayım
Arayı arayı yâri bulayım
Gül,bülbülden başkasına sorayım
Ben gülsem oynasam yasak diyorlar,
Varın, yoğun elinden alsak diyorlar.

53-Gesi bağlarında kamber tay olur
Anamı andıkça anam aklım zay olur
Ayrılık dediğin bir kaç ay olur
Ölüm olmasın da ayrılık olsun,
Bize sebep olan içten vurulsun.

54-Sandıktan basmamı giyesim geldi
Ciğerim anamı göresim geldi
Varıp iki elin öpesim geldi
Ne deyim ağlayım bu böyle kalmaz,
Kulların başına gelmedik olmaz.

55-Sofraya oturdum gelin kız gibi
Yüzüme bakarlar imkansız gibi
Ortadaki yemek acı tuz gibi
Yaz yaz mektubunu postaya bırak
Varamam yanına yollarım ırak.

56-Güğümlere su doldurdum ılımış
Benim kader ilk akşamdan uymuş
Ne yapayım dostlar yazgım buyumuş
Gayri dayanacak özüm kalmadı 
Mektuba yazacak sözüm kalmadı....
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57-Gesi bağlarını belleyen olsa
Şu cahil gönlümü eyleyen olsa
Beni de anama yollayan olsa
Ne deyip ağlayım anam alın yazısı
Kader böyle imiş anam onmaz bazısı

58-Merdiveni tıkır ıkır inerken
Yazması boynunda yâri överken
Uyumuşum ak gerdandan severken
Devşirdim çiçeğim elimde kaldı
Gidiyom gurbete benim nem kaldı?

59-Gesi bağlarında has nâne biter
Bana bir hal oldu ölümden beter
Sevdiğim ettiğin canıma yeter
Ne deyim ağlayım alnımın yazısı,
Böyle olur gelinlerin bazısı

60-Bu nasıl tecelli bu nasıl kader
Derdim içimdedir ne bilsin eller
Otursam ağlasam deli mi derler
Meğer taşa biber ekilmez imiş
Kötüler’in kahrı çekilmezimiş 

61-Gesi bağlarında gülünen çayır
Ana ben ölüyom başını çevir
Kaynanam imansız, güveği gavur
Gel otur yanıma, hallerimi söyleyim
Halimden bilmiyor, ben o yâri neyleyim

62-Elimi atmadık dallar mı kaldı?
Başıma gelmedik haller mi kaldı?
Beni söylemedik diller mi kaldı?
Atma anam atma beni dağlar ardına
Kimseler yanmasın anam yansın derdime

63-Gesi bağlarının yılanı olsam
Dolanı dolanı yanına varsam
Yattığın yaztığa başımı koysam
Örtün pencereyi anam değmesin yeller
Dertli olduğumu anam bilmesin eller
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64-Gesi bağlarında gülünen süsen
Hiç iflah olmuyor yârine küsen
Candan kimsen yok ki derdini disen
Yas tutsun ellerim, kına yakmayım,
Kör olsun gözlerim, sürme çekmeyim.

65-Anam yok ki baş ucumda ağlasın 
Babasıza kız kuşağı kim bağlasın?
Kardeş yok ki dönüp dönüp çağlasın
El kadar alnımda, kara yazım var
Evvel başım idi, bir de kuzum var

66-Bülbüle su verdim altın tasınan
Yolunu beklerm anam bir hevesinen
Günlerim geçiyor çığlık sesinen
Gel otur yanıma, hallerimi söyleyim
Halimden bilmiyor, ben o yâri neyleyim
 
67-Çıra yanmayınca ceviz kavlamaz
Ciğer yanmayınca gözler ağlamaz
Ben derdimi desem kimse dinlemez
Ben gülsem oynasam yasak diyorlar,
Varın, yoğun elinden alsak diyorlar.

68-Gesi bağlarında bir tarla nohut
Ben ölüyom anam bir Yasin okut
Küçük kardeşimi yerime büyüt
Ölüm olmasın da ayrılık olsun,
Bize sebep olan içten vurulsun.

69-Bana gül diyorlar nasıl güleyim
Yürekte ayrılık kime söyleyim
Yaz mektup gönder de gönlüm eyleyim
Ne deyim ağlayım bu böyle kalmaz,
Kulların başına gelmedik olmaz.

70-Bulamadım kır atımın gemini
Süremedim gençliğimin demini
Ben sürmedim eller sürsün demini
Yaz yaz mektubunu postaya bırak
Varamam yanına yollarım ırak.
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71-Çattım ocağıma hürmetim yoktur,
Döktüm zülfü saçı örenim yoktur
Anamdan babamdan gelenim yoktur
Gayri dayanacak özüm kalmadı 
Mektuba yazacak sözüm kalmadı..

72-Ekin ektim orak alıp biçmeye
Ayran yaptım, testi ile içmeye
Gavli karar kıldım burdan göçmeye
Ne deyip ağlayım anam alın yazısı
Kader böyle imiş anam onmaz bazısı

73-İçesiğe ben salınıp gezmedim
Haram lokma yeyip uçkur çözmedim
Gesi bağlarını anam sensiz gezmedim
Devşirdim çiçeğim elimde kaldı
Gidiyom gurbete benim nem kaldı?

74-Gesi yokuşunda kumrular uçar
Uçar da haberi ellere saçar
Herkes sevdiğine kucaklar açar
Ne deyim ağlayım ah alnımın yazısı,
Böyle olur anam gelinlerin bazısı
 
75-Düzlüğünde harman edip savurdum
Eleyip ısıttım, toprak kavurdum
Koç yiğidi yazılara koyurdum
Meğer taşa biber ekilmez imiş
Kötüler’in kahrı çekilmezimiş 

76-Engine yüksekli kayalarımız,
Gam ile yoğrulu mayalarımız.
Doğurmaz olsaydı analarımız,
Neyleyim neyleyim hep anlımın yazısı,
Gülmemiş bu dünyada anamın kuzusu
 
77- Mezarımı geniş açın dar olsun,
Etrafı mor sümbüllü bağ olsun,
Ben ölüyom ahbablarım sağ olsun
El kaldır anlımda türlü yazım var
Evvel bir başımdı şimdi körpe kuzum var.
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78- Sandıktan basmamı giyesim geldi,
Ayırdı şu dağlar da ölesim geldi
Anam seni artık göresim geldi
Örtün pencereyi esmesin yeller
Dertli olduğumu bilmesin eller

79-Gesi bağlarında da açılmış güller
Derdimi söylesem de deli olmuş derler
Şu gizli sevdamı da bilmesin eller
Gel otur yanıma da boyu posu güzelim
Gülerim ağlarım da ah çekerek gezerim 

80-Gesi bağlarında kaynar karınca
İçim kan ağlar anam yaşıtım görünce
Ben bu dertten iflâh olmam, ölünce
Hep yalan mı oldu anam o geçen günler?
Bahçemizde ötmez oldu anam bülbüller.

81-Gesi bağlarında yiğitler gezer
Eller ne bilsin anam yüreğim ezer
Yârim gitti gurbete de hasreti üzer
Ben gülsem oynasam anam yasak diyorlar,
Varını eliniden anam alsak diyorlar.

82-Gesi bağlarının köpeği olsam
Koklayı koklayı da anamı bulsam
Bulduğum yerde de öpüp koklasam
Ama garip anam yazılara ayabana
Keşke verseyidin köyümüzde çobana

83-Gesi bağlarında da bülbüller öter,
Anamın ekmeğide burnuma tüter
El kadar verseler de o bana yeter
El kadar alnımda türlü türlü yazım var
Evvel bir başımdı, bir de körpe kuzum var 

84-Gesi bağlarında yolun sağında
Güller çiçek mi açar yavru bağında
Yavrusu koynunda elin yanında
Yas tutsun ellerim kına yakmayım
Kör olsun gözlerim de sürme çekmeyim
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85-Gesi bağlarına attım urganı,
Üstüme örttüler gurbet yorganı
Benim anam çifte kessin kurbanı
Ne deyim ağlayım hep anlımın yazısı
Kader böyle imiş onmaz bazısı

86-Gesi bağlarında dikili taşlar
Benden selâm söylen gökteki kuşlar
Gurbetelde kaldı yâren yoldaşlar
Örtün pencereyi esmesin yeller
Dertli olduğumu bilmesin eller

87-Her boyadan bir boyalı taşım var
Yaşım küçük ne belalı başım var
Feleğinen döğüşecek işim var
El kadar alnımda türlü türlü yazım var
Evvel bir başımdı, bir de körpe kuzum var

88-Anam kirmenini alsın eline,
Tarasın yününü taksın beline,
Gelsin baksın yavrusunun haline,
Ben gülsem oynasam yasak diyorlar
Varını elinden alsak diyorlar

89-Başına bürünmüş el kadar astar
Asker babasını yavrusu ister
Bir suretin sal da yavruya göster
Neyleyim dünyayı yâr olmayınca
Tomurcuk gül iken koklamayınca

90-Gesi bağlarında salkım söğütler
Oynaşırlar gölgesinde yiğitler
Anam yok ki versin bana öğütler
Neyleyim neyleyim hep anlımın yazısı
Gülmemiş bu dünyada anamın kuzusu

91-Ocağımı çattım harenim yoktur,
Söküldü zülüfüm örenim yoktur
Kapımdan içeri girenim yoktur
Gel otur yanıma başımın tacı
Ayrılık ekmeği zehirden acı
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92- Gesi bağlarında açıldı güller
Sevdiği yanında sefada eller
Hep bize dokanır yâramaz diller
Ben gülsem oynasam yasak diyorlar
Varını elinden alsak diyorlar

93-Arı olsam her çiçeğe konarım
Yâr yitirdim yana yana ararım
Var mı benim şu Gesi’ye zararım
Atma anam atma beni dağlar ardına
Kimseler yanmasın anam yansın derdime

94-Gesi dedikleri bir çatal dere
Ahbablar içinde yüreğim yâra
Çok emekler verdim vefasız yâra
Örtün pencereyi esmesin yeller
Dertli olduğumu bilmesin eller

95-Yine suyla doldu sokunun taşı
Silerim de dinmez gözümün yaşı
Benim çekdiklerim bir soysuz yası
Meğer taşa biber ekilmezimiş
Kötülerin kahrı çekilmezimiş

96-Anam beni ne hal ile doğurdu
Çok kapıda hamur edip yoğurdu
Gücüm yeter yetmez işler buyurdu
Gurbet elde neler geldi başıma
Anam yok ki şu derdime katıla

97-Anam, mendilimi düremiyorum
Yalnızım, evlere giremiyorum
Anasız babasız duramıyorum
Neyleyim neyleyim hep alnımın yazısı
Gülmemiş bu dünyada anamın kuzusu

98-Anam yok ki ağıdımı dinlesin
Babam yok ki şikâyetim, inlesin
Şu cahil gönlümü kimler eğlesin
El kadar alnımda türlü türlü yazım var
Evvel bi bsaşımdı, şimdi körpe kuzum var
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99-Gesi bağlarında gülüm duruyor
Hangi dala yuva yapsam kuruyor
Bülbül bile kadersizi biliyor
Ne deyip ağlayım hep alnımın yazısı
Gülmemiş bu dünyada anamın kuzusu

100-Yazmam gül yaprağı düremiyorum
Yalnızım, eşikten giremiyorum
Sökük sim saçımı öremiyorum
Devşirdim çiçeği aman dalda nem kaldı?
Gidiyom gurbete benim burda nem kaldı?

101-Belletim bağımı yemedim üzüm
Kaynattım pekmezi gelirim güzün,
Garibe vermezler bir salkım üzüm
Neyleyim ağylayım anam alın yazısı
Kader böylye imiş anam onmaz bazısı

102-Bu yıl çiçek çoktur dallar götürmez
Dağlar diken olmuş kervan götürmez
Benim bağrım yaz olmuş sitem götürmez
Eğil dağlar eğil yârim, göresim geldi
Siyah zülfüm yüzüne süresim geldi

103-Yazmam gül yaprağı karanfil irenk
Aksine vuruyor devranı felek
Gesi bağlarında Leylâ diyerek
Ah neyleyim anam şu alnımın yazısı
Kader böyle imiş anam onmaz bazısı

104-Çırpını çırpını yuvadan uçtum
Ağlayı ağlayı bu hale düştüm
Getirin anamı babamdan geçtim
Neyleyim neyleyim hep anlımın yazısı
Gülmemiş dünyada anamın kuzusu

105-Gesi bağlarını gördün mü bilmem?
Bahçesinde bağdaş kurdun mu bilmem
Gizli sırlarıma erdin mi bilmem
Gel otur yanıma hallerimi söyleyim
Halimden bilmeyen ben o yâri neyleyim
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106-Vakit gelmeyince söğüt mü kavlar?
Ciğer yanmayınca gözler mi ağlar?
Oturup ağlasam gözyaşım çağlar?
Gel otur yanıma hallerim söyleyim
Halimden bilmiyor ben o yâri neyleyim

107-Gesi bağlarında geçemiyorum,
Az doldur kadehi içemiyorum
Anamdan babamdan geçemiyorum
Ölüm olmasın da ayrılık olsun
Bize sebep olan içten vurulsun

108-Gesi’ye giderken yolun sağında
Güller açmış, nazlı yârin bağında
Yeni değmiş on üç ondört çağında
Gel otur yanıma boyu posu güzelim
Dost düşman yanında güler oynar gezerim

109-Eşik arasında fenerim yitti
Feleğin ettiği gücüme gitti
Bana ettiğini kimlere etti
Atma garip anam beni dağlar ardına
Kimseler yanmasın anam yansın derdime

110-Ellerin mektubu gelir okunur,
Benim yüreğime hançer sokulur
Bugün posta günü canım sıkılır
Atma anam beni dağlar ardına
Kimseler yanmasın anam yansın derdime
 
111-Everek’in bayırına düzüne,
Döndüm baktım karlar yağmış izime,
Uyma dedim uydun eller sözüne
Sağ olanlar bir olur kavuşur
Küs olanlar bir gün gelir barışır

112-Gesi’nin etrafı tozlu yol m’ola?
Salını salını gelen yâr m’ola?
Urgan atıp ölsem ölüm zor m’ola?
Şimdi ben anladım onmadığımı,
Daha çilelerim dolmadığını…
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113-Gesi’nin evleri kemer kemerdir
Derdim içerimde küme kümedir
Ağlamak dururken gülmek nemedir?
Örtün pencereyi esmesin yeller
Dertli olduğumu bilmesin eller

114-Söktüm sim saçımı örenim yoktur
Kapıdan içeri girenim yoktur
Ağlasam sızlasam görenim yoktur
Doğurmaz olsaydın anam başım belalı
Bur murat almadım anam doğdum doğalı

115-Salkım söğüt gibi dallarım yerde
Gözlerim o yâri gözlerim yolda
Götürün anama evleri nerde?
Gurbet elde neler geldi başıma
Anam yok ki şu derdime katalana

116-Şu dağlara çıksam yolu arasam
Mendilim elimde döne döne ağlasam
Anam yok ki ben derdimi söylesem
Ne deyim ağlayım anam alın yazısı
Kader böyle imiş anam onmaz bazısı

117-Tel tel olur Kayseri’nin Ovası
Yüzüne bakmadım karın doyası
Taze olur evlilerin boyası
Ne deyim de ağlayayım alın yazısı
Gülüp oynamıyor gelinler bazısı

118-Yüce dağ başına gelmesin eller
Bugün efkarlıyım açmasın güller
Diz dize gelip de döktüğüm diller
Ne deyim de ağlayayım bu böyle olmaz
Kulların başına gelmedik olmaz

119-Gesiye gidenin bağrı taş gerek
Altı saltanatlı bir gardaş gerek
Ağlamak dururken gülmek ne gerek
Yas tutsun ellerim kına yakmayım
Kör olsun gözlerim sürme çekmeyim
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120-Bülbüle su verdim altın tasınan
Yolunu beklerim bir hevesinen
Ocağın başında altın fesinen
Ölüm olmasın da ayrılık olsun
Bize sebep olan Allah’tan bulsun

121-Gesi bağlarında gül ile nergis
Sabahlar olmuyor sevdiğim sensiz
Cennetin köşkün de olamam sensiz
Yas tutsun ellerim kına yakmayım
Kör olsun gözlerim sürme çekmeyim

122-Kırıldı kanadım kefenem yoktur
Kapıdan içeri girenim yoktur
Gurbette anamın haberi yoktur
Beklerim yolunu gelene kadar
Çekerim derdini ölene kadar

123-Kütür kütür kırdın felek dalımı
Kimselere diyemiyom halimi
Ben sana ne yaptım Allah zalimi
Neyleyim neyleyim hep alnımı yazısı
Gülmemiş bu dünyada anam kuzusu

124-Gesi bağlarında dolyanıyorum
Yitirdim yârimi aranıyorum
Bir çift selâmına güveniyorum
Eğil dağlar eğil gülleriniz açtı mı?
Benim sevdiceğim burdan geçti mi?

125-Yağmur yağar ince elek tülbentten
Kurtar Allah beni gayri gurbetten
Ölmeyince kurtuluş yok bu dertten
Yol ver dağlar ben gideyem sılâma
Sılâm zümrüt beni sakın kınama

Kaynaklar Kişiler: 
N. Münir Şener 1327 
Halise Şener 1330 
Yaşar ŞENER Yaş: 56
Hamdi ŞENER Yaş: 53
Hüseyin Cömert Yaş: 51
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Halaoğlu Ahmet Yaş: 55
  (KAYSERİ/Gesi Kasabasından)

Kayseri’de Ağıtlar:
Ağıtlarda, edebi sanatların en güzel, en yoğun, en seviyeli biçimlerini bul-

mak her zaman mümkündür. Bu acı yüklü dizeler arasında bazen, hiçbir edebi 
akımda görülmeyecek derecede yüksek "Bent'lere, cinas ve tasvir örneklerine rast-
lanır. 

Ağıtlar Türk Edebiyatı içinde "Sözlü edebiyat ürünleri" olarak süregelmiştir.  
Cumhuriyet devrini saymazsak, hiçbir ağıt kayıt altına alınmamıştır.  Tarihi olaylar 
karşısında ozanların söylediği bir iki ağıt dışında, yazarlarımız da şairlerimizde ağıt 
alanında öne çıkmamışlardır.  

Bugün ağıt söyleme geleneği en canlı biçimiyle Kayseri'nin Pınarbaşı, Sarız 
ve Tomarza ilçe ve köylerinde oturan Afşarlar arasında yaşamaktadır. 

Ağıtlar daha çok kadınlar tarafından yakılır ve söylenir. Bu işi meslek edin-
miş kadınlar vardır ki bunlara "Ağıtçı Kadın" denir. Ağıtçı kadınlar, ölen kişinin 
veya ağıt yakılan olay hakkında bilgi sahibi olurlar. Her ağıt, hoyrat ve türkünün 
bir hikâyesi vardır. 

Ağıtlar, ölünün başında ölü kalktıktan sonra veya öleni hatırlatan herhan-
gi bir bahane ile toplu halde ağlanarak söylenir. Bazı bölgelerde ağıt törenine 
erkeklerde katılırlar. 

Ağıtlar, sözlü gelenek içinde zamanla türkü formunda kulaktan kulağa 
yayılmış ve türkü içinde ağıt türküleri diye özel bir tür oluşturmuştur. 

Ağıt türküler sevilen birinin savaş, hastalık, cinayet, kaza gibi nedenler-
le ölmesi üzerine yakılan türkülerdir. Bunlar ölenin yakın akrabaları, eşi-nişanlısı, 
sevenleri bazen de kendi ağzından söylenir. Sözleri ve besteleri acıklıdır. Çünkü 
ağıtlarda ezgi esastır. Tabii ağıtların hepsini usulsüz havalar (uzun hava) olarak 
göstermek de uygun olmamaktadır. Bu olsa olsa bir genelleme olabilir. Çünkü 
bir kısım ağıtlarda çok güçlü nakaratlara rastlanıyor. Nakarat bölümleri, sadece 
dörtlüklerin son mısralarında değil, bazen de türkülerde olduğu gibi ayrı bir beyit 
oluşturuyorlar. Kayseri ağıtlarında da böyle örnekler bulunmaktadır. 

Tarihimizde çok derin izler bırakan özellikle savaş (Osmanlı- Rus harbi, Ye-
men harbi, Seferberlik, Sarıkamış harekâtı, Haçın bölgesindeki Ermeni zulmü) gibi 
acı olaylar sonunda söylenmiş "Hey On Beşli",  "Yemen Türküsü", "Çanakkale İçinde 
Vurdular Beni" gibi ağıt türküler, bugün bile o günlerin acılarını yüreğimizde ta-
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zeletirler. Bütün bir ülke insanının ortak acılarını dile getiren ağıt türkülerin yanı 
sıra müstakil olarak bir kişinin ölümü üzerine söylenen ağıtlardan meydana gelen 
mahallî türküler de vardır. Türküleri konularına göre tasnifini yapanlar Ağıtları 
"Yas Türküleri" olarak göstermektedirler. 

Kayseri ağıtları, gerek ezgisi ile gerekse sosyal olayları, sonraki nesillere 
aktarma yolu ile Türk Halk Edebiyatında ve müziğinde önemli yer tutar. 

Kayseri çevresinde söylenen ağıt türkülerin temleri arasında; gurbet ya-
nında eşkıyalık, kaçakçılık ve aşiret kavgaları da yer almaktadır. Aşiret kavgalarının 
en önemli belgeleri Dadaloğlu'nun ve Cingözoğlu Seyit'in şiirlerinde görülür. Ka-
çakçılık ta önemli bir temdir. Genelde bu konuları ele alan türler ağıt türküleridir. 
Kaçakçıların kolcularla ve arkadaşlarıyla olan münasebetlerini ele alır. Hacılar'da 
derlenen: Kaçakçı Çerkez Mahmut'un kolcular tarafından vurulması üzerine yakı-
lan ağıt bu konunun örneğidir:  

Çerkez Mahmut, tütün kaçakçılarından Tütüncü Bey diye tanınan birinin 
kızıyla içgüveyi olarak evlenir. Kaynatasına pek saygılıdır. Onun işleriyle ilgilenir, 
gösterdiği her şeyde büyük bir yüreklilikle başarılı olur. Kaçak tütünü alır, bö-
lüştürür satar, parayı Tütüncü Bey'e getirir. Bir gün yine epeyce tütün gelmiştir. 
Mahmut bunları alır, arkadaşlarıyla birlikte Hacılar'a götürür. Satış için dağıtımını 
yapar, elinde biraz kalır. Onu da satmak için birkaç gün bekler. 

Olayı haber alan kolcular Hacılar köyünü altüst etmeye başlarlar. Mahmut 
dağa çıkar. Birkaç gün arkadaşlarıyla dağda kalır.  

Yerlerini tespit eden kolcular etraflarını sarar, yedekteki mermileri yanla-
rına alarak kaçan iki arkadaşı Mahmut'u cephanesiz bırakmışlardır. Çaresiz kalan 
Mahmut teslim olmak ister fakat kolcular onun bu hareketini anlayamazlar.  Mah-
mut gizlendiği yerden çıkınca kolcuların kurşunlarıyla yere serilir.  

Çerkez Mahmut, namert ve çıkarcı kişilerin kurbanı olmuştur. Kaynata-
sı onu kirli işlerine sürüklemiş ve ondan kazandığı parayla devranını sürmüştür.  
Dağda gizlendikleri yeri ise kolculara en yakın dostu sandığı Balağın Ali söylemiş-
tir.

HACILAR KÖYÜNE BASTIĞIM OLDU 
Kaynak: Osman Şevki Uludağ 

Hacılar köyünü bastığım oldu 
Tütünün dengi de yastığım oldu
Zalim arkadaşların kaçtığı oldu
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Gelin ahbablarım gelin yanıma
Sebebim tütünü basın kanıma

Bilseydim de Hacılar'a varmazdım
Tütüncü beyinin kızını almazdım
Gelen belalara karşı durmazdım
Gelin ahbablarım gelin yanıma
Sebebim tütünü basın kanıma

Hacılar köyünü duman bürüdü
Altmış sekiz koçu birden yürüdü
Kara Mahmut'da şu yerlerde bir idi
Aman dostlar bakın benim halime
Sebebim tütün basın yarama. 

Ne yaptım Balağın Ali sana ne yaptım
Yerimi gösterdin ciğerim yaktın
Beş yüz altınla da açığa çıktın
Dost bildiğim Ali büktün belimi
Lal eyledin bülbül gibi dilimi

Erenler erenler kanlı erenler
Erenler içinde Çerkez vuranlar
Teslimim deyince cana kıyanlar
Gelin ahbaplarım gelin yanıma
Sebebim tütünü basın kanıma 

Kayseri Ağıt türkülerinde bir temde askerliktir. Yöremizin nice delikanlıları 
vatan savunması için anaları ellerine kına yakarak davul, zurna ile uğurlanmışlar-
dır. Sarıkamış'ta olduğu gibi bir kurşun dahi atmadan donarak ölmüşlerdir.

Bu olay üzerine Avşar anaların şehitlerimiz için yaktığı ağıt: 

İbrişimin kozaları
Battı Avşar kazaları
Sarıkamış'ta ölmüşler
Gonca gülün tazeleri

Böyle uzun dal mı olur
Şöyle çürük kol mu olur
Bir obada bir ocakta
Yedi gelin dul mu kalır.
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Hayvan Motifli ağıt türküye örnek olarak:  

Guguk Kuşu (*) 
Guguk kuşu ilkbaharda ortaya çıkan, sabah erken ve akşamları karanlık 

basmağa başladığı vakit öter.

Birinin yuvasına bir yılan çıkarak yavrularının yer. Kuşun feryadını gören 
köylüler yılanı öldürürler ve yavrularından birkaçını kurtarırlar. Fakat kuş yuvasını 
terk eder.  Yavruları da açlıktan ölür. 

Kuşun sesine, yuvasına alışan köylüler bu duruma üzülürler ve türkü bu 
üzüntüyü dile getirir.

Guguk yuvan yıkıldı mı?
Yavruların döküldü mü?
 Elim sana dokundu mu?
  Evlerin şenliği guguk 
  Dağların şenliği guguk

Yağmur yağar sel olur 
Senin derdin beni yakar 
Köylüler yolları bakar 
  Evlerin şenliği guguk 
  Dağların şenliği guguk

Ne ötersin garip garip
Dallarında yalnız kalıp
Çağırışın canlar yakar
Hep el gün sana bakar
  Evlerin şenliği guguk
  Dağların şenliği guguk (3) 

(*) Kayseri'de musiki muallimi Şaban ve hanımı tarafından 1928 yılında 
İstanbul'da plak yapılmıştır.

Çellov Türküsü
Çellov, Pınarbaşı ilçesine gelir. Çerkez beyinin yanında yanaşma olarak bir 

süre durur. Daha sonra Kayseri'ye yerleşir. Bir ustanın yanında çırak durur. Evli-
dir. Çok güzel bir karısı vardır. Ustası, Çellov'un karısına göz koyar ve tazeyi zorla 
baştan çıkartır. Bunu öğrenen Çellov ustasını öldürür. Silahıyla birlikte dağa çıkar. 
Zalimlere cezalarını vermeye, mazlumlara yardımcı olmaya başlar. Zenginden alıp 
yoksula verir. Haksızlığı cezalandırır. Topluma olan kırgınlığını, kızgınlığını onun 
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bir kesimine elinden geldiğince yardım ederek kendini avutmaya çalışır. Üstüne 
gönderilen devlet kuvvetlerine karşı yardım ettiği insanlar onu saklamaya çalışır-
lar. Olayın bu son bölümü her yerde görülen motifleri içermektedir. (Haklının ya-
nında,  haksızın, zalimin karşısında olmak,  bu uğurda baş koyana halkın elinden 
gelene yardımı yapması.)

Şu türkü yakılır:

Erciyes Dağını kantar mı tartar
Tartarım diyenin belası artar
Vaktiylen teslim ol yakayı kurtar
Titrettin her yanı, cihanı Çellov.

Arkadaşın sorarsan Reyhan'dır Arap
Bin üç yüz düşmanı yolunda türap
İnersem Bağdat'a ederim harap
Salma dizgin aldı Bozoğlanı, Çellov

Kızlar altın takamaz oldu saçına
Gazeteler gitti Hind ü  Maçine
Bir şanın ulaştı Moskof içine
Titrettin Frengistanı Çellov

Ali Haydar gibi eden savaşı
Cengini seyreden döker gözyaşı
Kayseri'de vurduğu Ali Onbaşı
İçin candan eder figanı Çellov.

Çöllo'nun Destanı
Çöllo Sarız'ın İncedere köyündendir. Pazarören'de bir akrabasının yanında 

çoban dururken, akrabasının hakkını vermemesi üzerine dağa çıkarak eşkıyalık 
yapmıştır.

20 yıl kadar dağlarda kalan Çöllo Kayseri esnafından ve Kayseri civarı zen-
ginlerinden haraç alarak etrafa dağıtmıştır. Ayrıca posta soygunculuğu yapmıştır.  
1920'li yıllarda öldürülmüştür. Türküler olayları etrafında gelişmiştir.

 
Yöresi: Sarız

Derleyen: Yılmaz ILIK (1976),  Kaynak kişi: Durdu ÇETİN
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İşte geldi merdoğlu merdan
Yönünü çevirirse açılır meydan
Atı Arabistan kendi kahraman
Kuş olsa uçurmaz düşmanı Çöllo

Kızlar altın takmaz oldu saçına
Nam ü şan yürüttün Çin ü Maçin'e
Ceri derler gitti Firenk içine
Tir tir titretti gâvurları Çöllo

Kayseri kurbine bir cenk kuruldu
Ahalisi candarma anda derildi
İlerisinden bir binbaşı vuruldu
Görenler seyretsin alkanı Çöllo

Gezersin deryada geçmezsin karaya
Muallim atlılar aldılar araya
Everek deresinde kaldı muhasaraya
Yine meydanı yarıp çıktı Çöllo

Adını anarlar kara giyerler
Nam ü nimeti yavan yerler
Mazısı Üli derler
Senmisin Tanrının aslanı Çöllo

Yerinde durur  eroğlu herkes
Senin için her yere kuruldu merkez
Tek gözle vurdun beş Çerkez
Tavukmu sandın insanı Çöllo

Elifi okuyan fehmeder be'yi
Yerinde olursa iş olur iyi
Türkiye'de bir yiğit türemiş deyi
Namınıda vermiyor dünya Çöllo.

Tomarza'da kıtlık üzerine söylenen bir ağıt:

Çavdarın çiniği çıktı sekize
Yarabbi kıtlığı iletme göze
Yoksa zarar gelir geline kıza
İmdada muhtaç kullar Yarabbi
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Fakirler yok etti malını sattı
Gözünün yaşını ekmeğe kattı
Bugün yavrularım ekmeksiz yattı
İmdadına muhtaç kulların Yarabbi

Fırının önünde dönüyor kullar
Arada çığnanır yetimler dullar
Pangu'nun parası arada fırlar
İmdadına muhtaç kulların Yarabbi

Kozanoğlu Türküsü 
Türkülere kahraman olan Kozanoğlu, Afşarların Kozanlı oymağının reisi 

olan bir ailedendir. Bu oymak önceleri Karamanoğulları'nın sonradan da Osmanlı 
Devleti'nin maiyetinde bulunup, Kozan havalisinin idaresini yürütüyordu. Kozan 
dağlarındaki Varşak'lar bunların piyadesi, Çukurovadaki Afşarlar ise süvarileri Ko-
zanoğulları bu havalide uzun müddet hüküm sürdüler.  Halkın hak ve hukukunu 
iç ve dış saldırılara karşı korudular.  Ortaanadolu derebeylerinden Çapanoğlu Sü-
leyman Bey'in Kozan yöresini istila için gönderdiği askerler, Yusuf Ağa tarafından 
perişan edildiği gibi, bir müddet sonra Mısırlı İbrahim Paşa'nın Kozan'ı almak için 
gönderdiği askerlerde Kozanoğlu Mehmet Bey'in kuvvetleri tarafından yenilgiye 
uğratıldılar. Yusuf Ağa'dan sonra Ali Bey, ondan sonrada Ali Bey'in oğlu Mehmet 
Bey, Kozan Beyliğine geçtiler. Beylik gittikçe güçleniyordu. 

1882 senesinde Sultan Aziz zamanında Sadrazam Ali Paşa'nın Kozan Bey-
liğini ortadan kaldırmaya karar vermesi üzerine Derviş Paşa kumandasında "İslâ-
hiye Fırkası" adı altında bir kuvvet teşkil edip Kozan'a gönderildi. Ahmet Bey ile 
Yusuf Bey ve Kozan hanedanına mensup diğer beyler, Halil Bey, Ali Bey ve Hüseyin 
Beyler devlete bağlılıklarını hemen bildirdiler.  Ahmet Bey'e Kütahya valiliği, diğer 
beylere de birer memurluk veya maaş verilerek dağıtıldı. Kozan bir sancak  haline 
getirildi.., 

Kozanoğlu Yusuf Ağa Sivas'ta oturmaya memur edildiğinden askerleri hi-
mayesinde yola çıktı. Aşiretlerden birkaçı yolunu kesip onu muhafızların elinden 
aldılar. 

Yusuf Ağa'da durumu değerlendirmek istedi.  Kozan'a gelerek bütün aşi-
retleri isyana kaldırdı.  Bunun üzerine Müşir Derviş Paşa, İsmail Paşa komutasın-
daki bir müfrezeyi Yusuf Ağa üzerine gönderdi.  Kısa bir çatışmadan sonra Yusuf 
Ağa esir düştü ve asıldı. Taraftarları da dağıtıldı. 

Türkü, Kozan oğullarından Yusuf Bey'in dağlardaki hayatı ve üzerine gön-
derilen kuvvetlerle yaptığı mücadelelerin ifadesidir. 
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Devlet millet kavramlarından habersiz bu derebeylerinin nizam askerlerini 
düşman sayması onlarla çatışması, düzeni dirliği saymaması elbette beğenilecek 
bir özellik değildir. Kozanoğlu Yusuf Ağa'nın öldürülmesi üzerine yakılan türkü: 

Yöresi:  Bünyan 
Kaynak kişi: Mustafa, Halil Bedii Yönetken, Derleme tarihi: 04.07.1941 

Çıktım Kozan'ın dağına
Remil attım dost bağına
Aşiretten imdat olmaz
Kaçalım Kozan Dağına.

Kara çadır eğmeyinen
Ucu sırma düğmeyinen
Ne kaçarsın Kozanoğlu
Beş bin atlı gelmeyinen.

Çıktım Kozan'ın Dağına
Karı dizleyi dizleyi
Yaralarım göz göz oldu
Cerrah gözleyi gözleyi.

Kara çadırın karası
Karıştı Kozan arası
Ben öpmeğe kıyamazdım
Ak göğsü süngü yarası.

Olur mu beyler olur mu?
Evlat babayı vurur mu?
Padişahın zalımları
Bu dünya size kalır mı?

Kozan Dağı dağ değil mi?
İçi dolu bey değil mi?
Kozan beyini vurdular
Bu da bize ar değil mi?

Ne inişin dibindeyim
Ne yokuşun başındayım
Bana ölüm yakışır mı
On üç- on dört yaşındayım.
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Kır at gelir seke seke
Kulağında elmas küpe
Çifte kızlar hizmet eder
Ak kolları çırpa çırpa.
 
Kozanoğlu Türküsü'nün Başka Bir Varyantı

Yöresi: Pınarbaşı,   Kaynak kişi: Asaf GÜVEN

Derleyen: Muzaffer SARISÖZEN,  Notaya alan: Muzaffer SARISÖZEN

Kozan dağı çatal matal
Arası da asılan yatar
Bir yiğide bir gelin yeter

Hey belalım aman
Yarım ömrün ey ben yandım aman
Beyler aman aman aman
Beyler aman aman aman 

Çıktık kozanın dağına
Karı dizleyi dizleyi
Yaralarım göz göz oldu
Cerrah gözleyi gözleyi

Hey belalım aman
Yarım ömrüm ey ben yandım aman
Beyler aman aman aman
Aman aman aman

Kıratım örkten boşandı
Üzengi yere döşendi
Ne yatarsın Kozanoğlu
Kılıncı  düşman kuşandı

Hey belalım aman
Yarım ömrüm ey ben yandım aman
Beyler aman aman aman
Aman aman

Kayseri ve civarı türkülerinin bir kısmı İl Kültür Müdürlüğü tarafından bir 
kitap haline getirilerek "Osmanlı Devletinin 700. Kuruluş Yıldönümünde (2002) 
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Kayseri ve Yöresi Halk Türküleri" adı altında 103 adet Kayseri Türküsü ve hikâyele-
rinin yer aldığı kitap, 224 sayfa olarak yayınlanmıştır. 

Kayseri Enstitüsü Derneği yayınları arasında yer alan (Yayın Nu:20); Ey-
lül 2011 de Sevgi YAMAN tarafından hazırlanan "Faruk Yaman Koleksiyonundan 
Plaklarda Kayseri Türküleri" isimli 72 sayfalık kitap yayınlanmıştır. Koleksiyonda; 
Kayseri türkülerinden oluşan 107 plak (33- 45-78 lik) yer almaktadır. 

Erciyes Yöresi Halk türküleri ve Ezgileri Bibliyografyası çalışması TRT Müzik 
Dairesinden Mansur KAYMAK tarafından yapılmış ve bildiri halinde5 sunulmuştur. 

Erciyes Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bölümü tarafından 
"Kayseri Türküleri" konusunda yapılan çalışmaların değerlendirildiği kitabın önü-
müzdeki günlerde yayınlanacağı haberi de sevindiricidir. 

Kayseri türkü ve ağıtlarının tamamına yakınının hikâyesi bilinmektedir. Ka-
yıt altına alınmışlardır. Bu hikâyeler küçük değişiklikler göstermekle beraber çeşitli 
kaynaklarda hep aynı temelde anlatılmaktadır. 

Kayseri Türküleri konusunda 1926 yılından beri yapılan derlemeler bütün-
leştirilir, yörelerden derlemeler ile çeşitli yayınlarda dağınık duran türkülerde bir 
araya getirilebilirse o zaman 600'e yakın türkü ve ezgi derlenebilir kanaatindeyim.  

Gesi Bağları: 
Eski zamanlarda bir yerden bir yere gidip gelmenin zorluğu malûm. Öyle 

bir zamanda Gesi`ye uzaktan getirilen bir gelinin ruh halini, dramını yansıtıyor bu 
türkü. Türkünün hikâyesinin birçok varyantları olmakla birlikte, ben müştereklik-
lerin ortaya koyduğunu, toparladığım kadarıyla hikâyesiyle beraber Gesi Bağları 
Türküsü'nü sizlere sunmaya çalışacağım: 

Uzaktan bir kız Gesi'ye gelin gelir. Anne ve basından bir türlü haber ala-
maz. Haber de gönderemez. Zaten küçük bir kız iken babasını kaybeden gelin, 
annesinden başkasına yanamaz; çünkü bilse bilse onu ancak annesi bilir, annesi 
anlar. Bu hasret onu kızgın bir çölde susuz kalmış ceylana çevirir. Eğrim eğrim, ka-
tar katar, sıra sıra uçan kuşlardan anasından, yâren ve dostlarından haber bekler. 
Onlara sorar onlarla konuşur. 

Bağrışan kurbağalar, çalışan ırgatlar, dereden akan boz bulanık sular, bağ 
ve bahçeler, kırmızı mâvi güller, saç üstünde pişirilen fısır fısır kabaran bazlamalar, 
küçücük çocuklar; bağlara gelen Frenk turistler; yazın sıcağında yanıp kaynayan 

5- Kaymak, Mansur: Erciyes Yöresi Halk Türküleri ve Ezgileri Bibliyografyası (Deneme), Erciyes Yöresi 1. Folklor, Halk 
Edebiyatı ve Etnografya Sempozyumu (3-5Mayıs 1990, Kayseri)
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kumlar; kalaylanan bakır sofra tasları; kokulu iğde dalları, Gesi bağlarında çeşit 
çeşit ötüşen kuşlar, şakıyan bülbüller; yürekte dinmeyen sıla ve gurbet acıları ve 
buna bağlı olarak göz pınarlarından süzülen yaşlar; kılınan namazlar, edilen ni-
yazlar; dokunan halılar, salıncak yapmak için urgan atılan dallar; Gesi bağlarında 
eğlenen gülüp oynayan sarhoşlardan bile medet uman bir gelin. İşte bu hasretlik 
onu yanık yanık, dertli dertli söyletir. Kızın hikâyesi de böyle başlamış olur.

Gesi Bağları türküsünün yaygın halde söylenen güftesi şu şekildedir:

Kaynak: Ahmet Gazi Ayhan
Derleyen: Muzaffer Sarısözen 

Gesi bağlarında dolanıyorum
Yitirdim yârimi aranıyorum
Bir çift selamına güveniyorum
  Gel otur yanıma hallerimi söyleyim
  Halimden bilmiyor ben bu yâri neyleyim

Gesi bağlarından gelsin geçilsin
Kurulsun masalar rakı şarap içilsin
Herkes sevdiğini alsın seçilsin
  Atma anam atma şu dağların ardına
  Kimseler yanmasın anam yansın derdime

Gesi bağlarında bir top gülüm var
Hey Allah'tan korkmaz sana bana ölüm var
Ölüm var da şu dünyada zulüm var
  Gel otur yanıma hallerimi söyleyim
  Halimden bilmiyor ben bu yâri neyleyim

Kıratım Kalk Gidelim Halaphaneden 
(Kırat Bozlağı) 

Osmanlılar döneminde; Kayseri Melikgazi ilçesi Yanıkoğlu - Gavremoğlu 
mahallesindeki bir gencin babası ölmüştür. Daha önce beşik kertmesi nişanlanan 
gencin evlenme zamanı gelmiştir. Maddi sıkıntı vardır. Bunun için genç Halep'e 
çalışmaya gider. Halep'te bir at çiftliğinde iş bulur. Haberleşmenin çok güç olduğu 
bir dönemdir. Beş-altı ay sonra annesinden bir mektup alır. Annesi acele dönme-
sini ister. Genç annesine "el-aleme karşı âdeti duruyor mu?" Öyleyse ben gelmi-
yorum diye yazar. Annesi, cevabı aldıktan sonra 2-3 ay sonra yeniden bir mektup 
gönderir. Nişanlısının başka birine sözünün verileceğini çok acele gelmesini yazar. 
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Genç bu mektup üzerine çok üzülür. Çaresizdir. Kayseri'ye dönecektir ama 
yeteri kadar maddi imkânı yoktur. Bunun kaygısına düşer.  At çiftliğinin Ağa'sı 
gencin çalışmasından çok memnundur. Bu hali gözünden kaçmaz.  Sıkıntın nedir 
diye? sorar. 

Genç Halep'e gelişinin sebebini ve son annesinden gelen mektubu Ağaya 
anlatır. 

Ağa babacan tavrı ile: Oğlum bunda düşünecek ne var. Ben seni memle-
ketine göndereyim der. Genç çok sevinir. Ancak nasıl olacak diye sorar: 

Ahıra git. Yüksek sesle; Beni Kayseri'ye hanginiz götürürsünüz de? Hangi 
at kişnerse onu çöz getir der. Genç, Ağa'nın dediğini yapar. Ahıra girer, yüksek 
sesle; 

-Beni Kayseri'ye hanginiz götürür diye seslenir. 

Kır at kişner. Onu çözer. Ağanın yanına getirir. Ağa en güzel koşumlarla 
atın hazırlanmasını söyler. At yol için hazırlanmıştır. Üzerine yolluk kumanya da 
heybe içerisinde konmuştur. Yol harçlığı ve Düğün masraflarını karşılayacak altın-
da heybenin bir gözüne konmuştur. 

Genci salâvatlarla Kayseri'ye uğurlamışlardır. Adana'nın o zamanki adı "Ek-
mek Ovasıdır".

Yöresi: Orta Anadolu- Kayseri

Derleyen: Ahmet Gazi AYHAN,  Kaynak: Ahmet Gazi AYHAN 

Kıratım kalk gidelim harap haneden
Yemini kestireyim eğri kuleden
Herkesin kısmetini verir Yaradan
  Çırpını çırpını gidelim atım
  Bugün de Antep'e yetilim atım.

Kaldır kıratı kaldır perçemi kaldır
Öğle namazımı Maraş'ta kıldır
Bugün gideceğim bir hayli yoldur
  Çırpını çırpını gidelim atım
  Bugün Adana'da yatalım atım 
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Uzun olur aman Adana'nın ovası
Cana can katıyor Tekir yaylası
Binboğa burnundan Gülek boğazı
  Çırpını çırpını geçelim atım
  Bugün Kayseri vatana yetelim atım. 

Ağ gelin efsanesi türküsü 
“Koçgun devri adı verilen 1603–1607 yıllarındaki isyan ve soygun hare-

ketlerinde, Develi de etkilenmiştir. 1603 yılında ünlü eşkıya Tavil Mehmet'in yine 
Han Mehmet adındaki eşkıyanın yaptığı kötülükler ile aşiretler arasındaki kanlı 
çatışmalar meşhurdur. Ağ gelin efsanesi de bu kötü günlerin izlerini taşımaktadır. 
Efsanenin halk tefekküründeki gelişimi şöyledir:  

Develi'den bir Türkmen obası, Erciyes'in güney eteklerinde bir yaylaya çı-
kar. Bu obada, ahlaki ve fiziki güzelliğinden dolayı Ağ (Ak) Gelin adı verilen bir 
gelin vardır. Kocası ve iki çocuğu ile beraber mutlu yaşarlarken, kocası gurbete 
çalışmaya gitmiştir. Develi çevresinde yaşayan bir eşkıya, güzelliği ile şöhret bu-
lan Ak Gelin'e göz koymuştur. Sahipsizliğini de anlayınca, bir gece obayı basarak 
kaçırmak ister. 

Namus timsali Ak Gelin, olayı anlar, gece karanlığında 2 çocuğunu ve kü-
çük sandığını yanına alarak, karışıklıktan da faydalanarak gizlice Erciyes'e doğru 
kaçar. Erciyes'in ortalarında öyle bir yere gelir ki, ilerisi uçurum gidilmez. Geriye 
dönse eşkıya. Gözyaşları ve çaresizlik içerisinde ellerini açar ve Allah'a yalvarır, (Al-
lah'ım. Beni ve çocuklarımı ya taş et, ya da kuş) Duası, kabul edilir. İlk defa taş et 
dediği için, onlar taş kesilir. Güneş doğunca oba sakinleri ve eşkıya, Ak Gelin, iki 
çocuğu ve çeyiz sandığının hayretle ve şaşkınlıkla taş kesildiğini görürler.  

Günler sonra obaya dönen kocası olayı annesinden öğrenir. Koşarak Erci-
yes'e gelir ve ailesinin taş kesildiğini görür. Uzaklardan bir ses duyar, (Yiğidim, na-
musunu bir eşkıyaya çiğnetmedim. O eşkıyadan ahtı mı koma) Bu ses Ak Gelin'in 
sesidir. Delikanlı, taş kesilen ailesine bakarak, (Alırım ahtını, koymam Ak Gelin) 
diye haykırır.” 

Ağ gelin de indim ola yayladan Ağ gelin sürmelim oy, 
Kaşı değil, gözü beni ağlatan Ağ gelin sürmelim oy, 
Bu güzellik sana kadir Mevlâ'dan Ağ gelin sürmelim oy, 
Ölürüm de ahtımı koymam sende Ağ gelin sürmeli sevdiğim, 

Sarı yazma pek yakışır güzele Ağ gelin sürmelim oy, 
Sarardı gül benzim döndü gazele Ağ gelin sürmelim oy, 
Ben gidiyom da sen yârini tazele Ağ gelin sürmelim oy, 
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Ölürüm de ahtımı koymam sende Ağ gelin sürmeli sevdiğim, 

Bir taş attım karlı dağın ardına Ağ gelin sürmelim oy, 
Düştü mola Ağ gelinin yurduna Ağ gelin sürmelim oy, 
Senin ile şu beylerin derdine Ağ gelin sürmelim oy, 
Alırım ahtımı koymam sende Ağ gelin sürmeli sevdiğim, 

Ağ gelin de oturmuş çorap örüyor Ağ gelin sürmelim oy, 
Çorabın üstüne güller deriyor Ağ gelin sürmelim oy 
Zalim anan uzaklara veriyor Ağ gelin sürmelim oy 
Alırım ahtımı koymam sende Ağ gelin sürmeli sevdiğim 

Irmak kenarında biter yosunlar Ağ gelin sürmelim oy 
Yosunun üstünde bizi yusunlar Ağ gelin sürmelim oy 
İkimizi de bir mezara kosunlar Ağ gelin sürmelim oy 
Ağ gelin de biri yari desinler Ağ gelin sürmeli sevdiğim 

Ağ gelin oturmuş taşın üstüne Ağ gelin sürmelim oy 
Taramış zülfünü kaşın üstüne Ağ gelin sürmelim oy
Bir selamın gelmiş başım üstüne Ağ gelin sürmelim oy 
Alırım ahtımı koymam sende Ağ gelin sürmeli sevdiğim

Zeynebim Türküsü 
Zeynep, Sindelhöyüklü bir kız olup güzelliği ile dillere destan olur. "Allı" la-

kabı, başına al yazma ile örtmesinden ileri gelir. Bu kızı, köyün gençlerinden Ömer 
Damsa'ya nişanlarlar. Damsa, bir yıl süren nişanlılık döneminde Zeynep'in babası 
tarlalarında ücret almadan "kayın babasına yardım" kabilinden bir işçi gibi çalı-
şır. Nişanlanmasına rağmen, Ömer; Zeynep'i sevmemektedir. Onun günlü Tevfik 
Âşık isimli bir gençtedir. Bu sebepten düğünün yapılması gecikir. Köyün Muhtarı 
Hüseyin, dört azası Hasan, Bekir ve Yılmaz ile Zeynep'i zorla kaçırıp Ömer'in evine 
getirirler. Kız, gerdek gecesinden sonra kaçar. Beni "iğfal etti" diye mahkemeye 
şikâyetçi olur. Kızı kaçıranlar yargılanır. Ardından Zeynep Tevfik Âşık ile evlenir.  
Bunun üzerine Âşık Mustafa "Zeynebim" türküsünü yakar. Türküde geçen "üç köy", 
Sindelhöyük ve en yakın komşuları Soysallı ve Semdireme (şimdi Çayırözü köyle-
ridir. 

Oynar Aynar Taş Doldurur Koynuna 
Oynar, oynar taş doldurur türküsünün Köyden Himmet Etyemez'in ve Ha-

tice Yücel,  köyün birbirine akraba iki zengin ailenin çocuklarıdır. Hatice'nin ailesi, 
kızımız fakire gitmesin, zengin akrabamızın oğlu ile evlensin diye Himmet'e nişan-
layıp düğününü yaparlar. Himmet daha çok küçüktür., evlenmek, gerdeğe girmek 
nedir bilmez Oğlanın ilgisizliği karşısında onu terk ederek köyün gençlerinden  
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Tevfik Kılıç ile evlenir. Tabiî ki bu köyde önemli bir olaydır. Âşık Mustafa bu olayı 
anlatan deyişini söyler ve sonra bestelenerek türkü olur. 

Ahmet KARAASLAN'ın “Kayseri Türküleri” başlıklı şiiri ile bildirimi sonlan-
dırıyorum.

Türkülerle Kayseri 
“Erkilet güzeli bağlar bozuyor,”
Erciyes fırtına karı tozuyor.
Değme tabip bana, yaram azıyor...
  Sıladan uzakta gurbetteyim ben,
  Kayseri burnuma tütüyorsun sen.

“Gesi bağlarında bir top gülüm var.”
Solmasın sılaya dönene kadar.
Ana-baba, bacı-gardaş, yâr ağlar...
  Buna dayanamam, geleceğim ben;
  Kayseri burnuma tütüyorsun sen.

“Ağam İstanbul'u mesken mi tuttun?
Gördün güzelleri beni unuttun!..
Sılaya dönmeye yemin mi ettin?”
  Kısmette var ise döneceğim ben,
  Kayseri burnuma tütüyorsun sen.

“Küçükten görmedim ana kucağı
Koçyiğitler yatağı dağlar bucağı.
Bir yiğit ölmeyle söner mi ocağı?..”
  Tecellim iyiyse güleceğim ben,
  Kayseri burnuma tütüyorsun sen.

“Ali Dağı derler dağların hası,
Kucağına çekmiş koca Talas'ı”
Hisarcık üzeri Tekir Yaylası
  Erciyes'e çıkıp göreceğim ben,
  Kayseri burnuma tütüyorsun sen.

“Bir of çeksem karşıki dağlar yıkılır.
Bugün posta günü canım sıkılır!
Ellerin mektubu gelmiş okunur...”
  Ne zaman bir mektup alacağım ben,
  Kayseri burnuma tütüyorsun sen.
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“Evlerinin önü yüksek kaldırım,
Kaldırımdan düştüm beni kaldırın.
Vurun yâr yoluna beni öldürün...”
  Sılanın derdinden öleceğim ben,
  Kayseri burnuma tütüyorsun sen.

“Ben giderken ekinleri göğüdü,
Görünüyor emmimgilin söğüdü.”
İçimi gam, keder, hasret bürüdü, 
  Yaramı da kendim saracağım ben,
  Kayseri burnuma tütüyorsun sen

“Dağdan yuvarlandı kayalarımız,
Gam ile yoğrulmuş mayalarımız.”
Gittikçe büyüyor acılarımız,
  Elbet dermanını bulacağım ben,
  Kayseri burnuma tütüyorsun sen.

“Gine yeşillendi Germir Bağları,
Bakarım erimez dağların karı.”
Gurbette çekerim ah ile zârı...
  Bir gün neşelenip güleceğim ben,
  Kayseri burnuma tütüyorsun sen.

“Asmalarda kol uzatmış dallere,
Sen düşürdün beni dilden dillere.”
Bir gün çıkıp düşeceğim yollara,
  Ansızın sılaya geleceğim ben,
  Kayseri burnuma tütüyorsun sen.

“Al bostancı bir bostan ver hastam var.
Asmanın dibine gelmiş, yosmam var.”
Ayrılık ateşi bağrımı yakar,
  Arayı arayı bulacağım ben,
  Kayseri burnuma tütüyorsun sen.

“Zalim felek değirmenin döndü mü?
Ben yaparım, sen yıkarsın bendimi.”
Garip anam harap etme kendini,
  Gözünün yaşını sileceğim ben,
  Kayseri burnuma tütüyorsun sen.
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Deve yüksek atamadım urganı,
Üşüdük de çek başına yorganı.
HIZIRDAĞI yiğitlerin harmanı,
  GÖMÜRGEN yaylada, gurbetteyim ben
  KAYSERİ burnuma tütüyorsun sen.

Ahmet KARAASLAN                           
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Gaziantep Yöresinde Kadınların Oynadığı Türkülü
Oyunların İşlevsel Özellikleri

Fatma KILINÇ1

Bu çalışmada; Gaziantep yöresinde kadınların oynadığı türkülü oyunlar, 
icracı- izleyici arasında gerçekleşen iletişim boyutuyla ve İşlevsel Halk Bilim Kuramı 
çerçevesinde değerlendirilecektir. Oyunların hangi sosyal bağlamda icra edildiği 
icra biçimi icralarda ki tema değişiklikleri mekân ilişkisiyle açıklanmaya çalışılacak-
tır. Düğünler, yaratım mekânı olarak ele alınarak kadının meydan oyunlarında ve 
kendi aralarındaki icra farklılıkları belirlenecektir. 

Halk bilgisi dediğimiz yaratmalar gelişigüzel ortaya çıkmış ürünler değil-
dir. Bu ürünlerin yaratılma ve devamlı kılınmasında esas olan bir öğrenme kaygısı 
mutlaka vardır. (Ekici;1999:188) İnsanın geçiş dönemi olan evlenme düğün töre-
niyle sosyal hayatta önemli bir yere sahiptir. Düğünler halk bilgisinin, yaratılması- 
yaşatılması ve aktarılması sürecini gerçekleştirmesinde güçlü bir eğitim ve iletişim 
mekânı durumundadır. Toplumun sosyal değerlerinin yaşadığı canlı, sürekli ve 
yaygın bir etkinliktir. Yaş, konum, cinsiyet ayırt etmeksizin tüm toplum bireyleri-
nin bir araya gelebildiği törenlerdir.

Bu mekânlarda yer alan türkülü oyunların icra biçimi toplu gösteriler ha-
linde, geniş halk kesimlerine hitap etmektedir. Toplu gösterilerin yer aldığı düğün-
ler icracı izleyici ilişkisi açısından etkileşim ve iletişimin gerçekleşmesi için gereken 
bağlamı oluşturur. Düğünlerde gelin olgusu ile ayrılığın acısı ve sevinç duyguları 
bir arada bulunur. Toplumun kimi zaman sevinçli, coşkulu, kimi zamansa hüzün-
lü ve kederli yaratmaları olan birçok türkülü oyun, düğün mekânlarında doğal 
olarak yer almaktadır. Bu oyunların kimler tarafından oynandığı konusunda cin-
siyet faktörüne değinen M.R.Gazimihal; Düğün ve derneklerde söylenen türküle-

1- Gaziantep Üniv. Türk Musikisi Devlet Konservatuarı, Türk Halk Oyunları Bölümü, Öğretim Görevlisi
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rin genelde kadınlar tarafından söylenen oyun havaları olduğunu belirtmektedir. 
(Gaziamihal;1999: 38) Gaziantep özelinde de türkülü oyun icralarının daha çok 
düğün mekânlarında ve kına gecelerinde kadınlar tarafından, gerçekleştirildiğini 
söyleyebiliriz.

Düğünler, sadece oyun oynamanın ötesinde, giyim kuşam süslenme, 
mani, ağıt, drama, türkü, inanmalar, gibi birçok halk bilgisine dayalı pratiğin,  
gerçekleştiği mekânlardır.

Halk bilgisi ürünlerinin görsel, işitsel sözel ve maddi ürünlerden oluşan 
halk yaratmaları olduğu kabul edilmektedir.  Toplumun değerlerini ve özelliklerini 
ortaya koyan ürünler, bu niteliklerden birini, bir kaçını veya hepsini taşıyabilmek-
tedir. Türkülü oyun icraları, oyun bakımından görsel, söz boyutuyla sözel, ezgi 
boyutuyla işitsel, kullanılan araç gereç, giyim kuşam bakımından maddi olan halk 
bilgisi ürünlerini bir arada aktarırlar. Ancak biçimsel yönden en belirgin unsurları 
söz ve eylemdir.

Bir icranın biçimi türün tanımlanmasında önemli rol oynar. Dramın hiçbir 
çeşidi sadece metin temelinden incelenemez. Metin de yer alan diğer unsurlar, 
örneğin hareket unsuru göz ardı edildiğinde diğer temel özellikler tam anlamıyla 
anlaşılamaz. Dram kadar oyuncunun ne yaptığı da önemlidir. (Propp;1998:70) 

Yapısında, söz, ezgi, eylem (oyun) olan icralar, halk oyunlarında türkülü 
oyun türü olarak yer alır. Oyunun işlevselliğinin önemli unsuru sözel boyut yani 
türkü biçimidir. Oyunun kendisi metin, söz ve ezgi ise oyun metninin açıklayıcı 
unsurlarıdır. M. And; Ritüel ve törenlerde eylemin (oyun) sözden daha işlevsel 
olduğunu vurgulayarak, eylemin işlevselliğine karşı söz unsurunun eylemi kalıcı, 
yüceltici, yorumsal ve anlamsal yönünü tamamlayıcı unsur olarak değerlendirmek 
gerektiğine dikkat çekmektedir.(And;2003:52)  Bu bakımdan söz ve ezgi çoğu za-
man, söz ve ezgi hafızası yaratarak, oyunun kalıcılığını sağlayan, işlevini tamam-
layan, açıklayan, anlamını güçlendiren, icracı izleyici ilişkisini öğretme yönünde 
etkileyen unsurlar olarak değerlendirilmelidir. Oyun icraları yetenekli kabul edilen 
oyuncular tarafından gerçekleşirken öğrenme ve iletişim bazen dolaylı katılımla 
gerçekleşir. Örneğin birey oyun yeteneğini kullanamıyorsa, türküye eşlik edebilir 
veya sadece alkışlamakla bile bir etkileşim içinde öğrenme sürecine katılır. Bu sü-
reçte tekrarlanan kalıplaşan tutumlar geleneksel bir boyuta ulaşır. Gelenekselleş-
miş olan hiç bir kültürel unsur, kendi başına nedensiz ve boşlukta yaratılmamıştır. 
Bu nedenle işlev, bir türün ya da bir metnin içeriğini, ne işe yaradığını, nasıl bir algı 
yarattığını, neden kabul gördüğünü açıklamaktadır. 

V.R.Bascom halk bilgisi ürünlerinin işlevlerini en basit şekliyle şöyle açık-
lamaktadır:

Kültürümüzde Türkü Sempozyumu
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1. Eğlenme, Eğlendirme ve Hoşça Vakit Geçirme İşlevi
2. Toplumsal Kurumlara ve Törenlere Destek Verme İşlevi 
3. Eğitim ve Kültürün Genç Kuşaklara Aktarılması İşlevi
4. Toplumsal ve Kişisel Baskılardan Kurtulma İşlevi (Ekici;2007:124-125)

Türkülü oyunların işlevlerini, daha çok sözlü edebiyat alanında yapılan 
çalışmalarda model olarak kullanılan bu işlevlerle açıklamaya çalışmak kolay bir 
durum değildir. Ancak halk bilgisini bir bütün olarak değerlendirdiğimizde, bir 
oyun metni de en az bir masal veya fıkra metni kadar anlamlı ve işlevseldir. Bu ne-
denle Gaziantep yöresi oyun kültüründe yer alan türkülü oyunlar, İşlevsel Kuram 
çerçevesinde örnek birkaç oyunla değerlendirilerek, konuya kuramsal bir çerçeve 
çizilmeye çalışılacaktır. 

Eğlenme Eğlendirme ve Hoşça Vakit Geçirme İşlevi: Düğünler temel 
olarak eğlence mekânlarıdır ve burada gerçekleştirilen türkülü oyunların toplum-
sal algıda ki, temel işlevi eğlencedir. Diğer işlevler eğlenme ve eğlendirme işleviyle 
birlikte gerçekleşir. Eğlence sadece hoş vakit geçirmeyi değil aynı zamanda iletişi-
mi ve öğrenmeyi de içine alan bir işlevdir. Öğrenme bir süreci başlatırken iletişim, 
halk bilgisini tanımayı anlamayı etkinleştirir.

Toplumsal yaşam karşılıklı saygı sevgi birlik beraberliğe ihtiyaç duyar. Do-
layısı birlikte yaşamanın gerekleri olan bu değerler, birlikte eğlenmenin ve kutla-
manın da gerekleri olmak durumundadır. 

Yörede oyun geleneği halay ve karşılamalar biçiminde icra edilir. Halay-
larda oynanan oyunlar el ele tutuşularak birlik beraberlik içinde coşkulu sevinç-
li şekilde icra edilir. Karşılamalar ise bireysel oyunlardır. Yörede Gelin İndi-Bindi 
havaları denen bağlamda karşılamalar, kutlama sevinç ve mutluluk, içinde gelin 
gelirken veya baba evinden çıkarken söylenen türkülere kadınların eşlik etmesiyle 
oynanır. Oyun tek veya karşılıklı olarak,  kendi etrafında veya gelinin etrafında 
dönerek icra edilir. Gelini öven, ayrılığı anlatan türkülerde, eski inanç izlerinin yer 
aldığı, Ay, Yıldız gibi kozmik unsurlar dikkat çekmektedir. Bu oyunlarda ki, kimi 
türkü sözlerinde eskiden kutsal kabul edilen olgular, tespit edilmektedir. Oyuna 
katılma sevinci ile söylenen türkülerde, geçmişten günümüze aktarılan eski halk 
inançlarının izlerine türkünün sözel dokusunda ve oyun oynayanların dönme ha-
reketlerinde rastlanmaktadır.

Tuylu Maya (Tüylü Maya)

Gelini bindirin taya
Yönünü döndürün Ay’a
Gelin değil tüylü maya
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Gelin değil tüylü maya

Çığrın gelsin kardaşın(ı)
Tutsun atının başın(ı)
Çığrın gelsin anasın(ı)
Silsin gözünün yaşın(ı)

Gelin burada gurbete giden kaybedilmiş bir değer olarak görülür. Kendi 
ailesine karşı ayrılıkta acı duymayan gelinin koca evine de güçlü bir aile bağı duy-
mayacağına inanılır. Bu nedenle gelin olurken ağlamayan geline toplumda hoş 
bakılmaz. Ancak aşağıda ki türküde, geline gelecekte ki yaşamında karşılaşabile-
ceği zorlukları bildiren sözel boyuta rağmen gelin olmanın Türk kadını için erdemli 
ve kutlu olduğu sevinilmesi ve eğlenilmesi gereken bir durumun var olduğu oyu-
nu eğlence işleviyle iletilir.  

Ak Koyun Kara Koyun

Kara koyun etli olur
Gavurması datlı olur
Gurbete giden kızlar
Ölmez ille dertli olur.

Toplumsal Kurumlara ve Törenlere Destek Verme İşlevi: Oyun kültürel 
bir işlev haline geldiği zaman zorunluluk, görev ve ödev kavramları ona dâhil ol-
maktadır. Genel anlamda hayata eşlik etmekte, onun bir tamamlayıcısını hatta bir 
parçasını meydana getirmektedir. Oyun birey açısından biyolojik işlev olarak ve 
topluluk açısından da içerdiği anlam, ifade değeri, yarattığı manevi ve toplumsal 
bağlar kısaca kültür işlevi olarak vazgeçilmez niteliktedir. (Huzinga;2006:25-26) 
Kadınlar için cinsiyete dayanan yaptırımların temelinde namus kavramı çerçeve-
sinde beklentiler vardır. Bunlar tek eşlilik, aileye bağlılık, ataerkil yapıya uyum gibi 
belli başlı rolleri içerir.  Yörede oynanan türkülü oyunlarda kadının toplumsal rol-
lerine bağlı olarak bir görev ve sorumluluk duygusu içinde oynanmaktadır. Kadı-
nın kaçınmaları, estetik anlatım ve tavrı, yörenin kültürel dokusuna ve sosyal de-
ğerlerine göre icra edilerek, töre ve değerlere destek işlevi gerçekleşir. Bu oyunlar 
genellikle halaylarda birbirine bağlılığı, ağırbaşlı ve ciddi ifadeli bir oyun tavrını 
ve türkü söyleme biçimini gerektirir. Özellikle kadın halaylarında toplumsal değer 
ve ölçülerde ki sunumlar dikkat çekicidir. Bunlardan biri olan Teze Gelin Oyun, 
yörede yeni evlenmiş gelinlerin oynadığı bir türkülü oyundur. Oyun hareketleri, 
sözlerde ki anlamla ve ezginin duygusal yapısıyla uyumlu olarak, gelinin duygu ve 
düşünce dünyasına etki eder. Söz ve ezgi oyun tavır için tamamlayıcı rol oynar. 
Halayın başına geçen gelin ellerindeki mendilleri kullanarak oyunu tamamlar.

Kültürümüzde Türkü Sempozyumu
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Teze Gelin

Bende bildim teze gelin olmuşsun
Giyinmiş kuşanmış alınan gelir
Girmiş bahçasına dermiş deşirmiş
Giyinmiş kuşanmış gülünen gelir.

Teze gelin karakteri, toplumda yeni evlenmiş gelin modeli olarak, tüm 
gelinleri temsil eden bir tiptir. ‘Yeni gelin gibi süzülmek’ deyimi oyunun işleviyle 
icraya dönüşür. 

Yörede ağıtların yer aldığı düz oyunları ayrı bir önem taşır. Kadın halay-
larında oynanan oyun sağa doğru yürüme şeklinde gerçekleştirilirken, söylenen 
uzun havalar ağıt şeklindeki gelin türküleridir. Ezo Gelin, Haco Gelin, Kanlı Zeynep 
vb…Bu uzun havaların asıl yaratım bağlamı cenazelerdir. Düğünlerde söylenen 
ağıtlar, yeniden yaratım mekânı olarak oyun aracılığı ile gerçekleştirilir. Eğitimin, 
kültürün genç kuşaklara aktarılması işlevi ve törenlere sosyal kurum ve değerlere 
destek işlevini gerçekleştirir. Günümüzde bu gelenek oyun bağlamından kopmuş-
tur. Ancak düğünlerde ince saz denen orkestraların çaldığı kimi uzun havalar için-
de yer alan ve nadiren söylenen ağıtlara rastlanmaktadır. Oyun içinde olmasa bile 
icra bağlamında söylenen ağıtlar düğünün önemli icralarındandır.

Haco (Hatice) Gelin Ağıtı

Arkadaşların da tepelerden indiler
Düğürcülerin de (anam yavrum) niye bozuk döndüler
Suçu nedir de bacım bu gelini vurdular
Al kanlara bulamışlar gelini  
Hele bakın şu feleğin işine
Al kanlara belenmiş de garip geline.

Kelli gidelim de bu el bize yaramaz
Sarı saça kan bulaşmış taranmaz
Doktor savcı hâkim gelse de
Yaralı yavrum (Gızım) ifadeni alamaz.
Hele bakın şu feleğin işine
Al kanlara belenmiş de garip geline.

Bu tür ağıtlar da gelinin kötü kaderi,  güzelliği, hamaratlığı, erdemle-
ri övülür.  Ağıtlar toplumda unutulması istenmeyen olayların veya durumların, 
oyunla nasıl işlevsel duruma geldiğini anlamamız açısından örnek türkülerdir. Bu 
türküler söylenirken kadınlar,  halay düzeni içinde el ele tutuşurlar. Türküyü halay 
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tutanlardan bir kadın söyler. Yürüme adımıyla ağır ağır öne geriye salınarak, türkü 
bitene kadar oyuna devam edilir. 

Düğünlerde ki, gelin olgusunun önemi dikkate alındığında, gelin olgusu 
ile ilgili halk yaratmalarının elem ve haz duygularıyla iç içe bir bağ oluşturduğu 
görülür. Aksi halde cenazelerde söylenen ağıtların sadece ölüm olayı olduğunda 
söylenmesi,  oyun geleneğinde yer almaması beklenebilirdi. Burada dikkat çeken 
nokta ağıtların oyun geleneği içinde gerçek temasında yer alan acı, keder, elem 
duygularıyla icra edilmesi durumudur. Hüzünlü hava bir an olsun eğlence düşün-
cesini geri plana iter. Toplumsal bir işlev olan sosyal değerlere ve törelere destek 
işlevi de gerçekleşmiş olur. Öte yandan aşağıda değineceğimiz iç mekânlarda oy-
nanan dramatik oyunlardan Ölü Oyununda ağıtın teması bağlam nedeniyle de-
ğişmekte ve işlevsel yönden daha bireysel işlevleri gerçekleştirdiği görülmektedir.

         
Eğitim ve Kültürün Genç Kuşaklara Aktarılması İşlevi: Toplumsal de-

ğerlerin öğrenildiği ve öğretildiği düğün mekânları oyun bağlamında çocuk ve 
gençlere kolay, zevkli, heyecanlı bir eğitim sürecine katılma imkânı verir. Günlük 
yaşamın sıkıntılarından kurtulan bireyler estetik sanatsal bir ifade biçimi olan, oyun 
aracılığı ile beklenti ve isteklerine kavuşurlar. Oyun icraları yer ve süre bakımından 
günlük yaşamdan ayrı, bir başlangıç ve bitişi olan etkinliklerdir. Bir başlangıcı ve 
sonucu olan icralara katılmanın da belli kuralları ve kendi içinde bir disiplini vardır. 
Bu duruma uygun olmayan davranışlar ve tutumlar toplum tarafından cezalan-
dırılarak dışarı itilir. Düğünler yeni kuşaklara aktarılması gereken eğitimin ve kül-
türün sosyal değerler çerçevesinde gençlere bir topluluk birliği duygusu yaşattığı 
alanlardır. Genç bir kız için kendi davranışlarını neye göre ve nasıl düzenlemesi ge-
rektiğini anlamasında rehber durumundadır. Birlikte oynama duygusu sosyal bir 
yakınlaşma sağlar. Tören veya oyun bittikten sonra da bu yakınlaşma devam eder. 
Yörede gençlerin kendi aralarında veya düğün meydanında oynadığı oyunlar yaş 
ve cinsiyet etkeni göz önüne alındığında daha çok bireysel beklentilerine yönelik 
icralardır. Konusu aşkla, sevgiyle, ayrılıkla ilgili olan oyunlar, meydan icralarında 
gençler arasında, iletişim işlevini gerçekleştirirken istisna olarak gençler tarafından 
karma(kadın-erkek) olarak oynanır. Akrabalık bağı esas olan bu karma dizilişler, 
bazen düğünden önce ki günlerde gençlerin bir araya geldiği düğüne hazırlık haf-
tasında gerçekleştirilir. Kadın erkek ilişkilerinin konu edildiği bu oyunlarda, türkü 
unsuru, iletişimin daha işlevsel duruma gelmesine katkı sağlamaktadır.

Meryem Oyunu

Kızlar:
Dam başında pıtırak
Gelin kızlar oturak
Oturmaktan ne çıkar da

Kültürümüzde Türkü Sempozyumu
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Gelin olak kurtulak
                         
                    Hele Meryem Meryem Meryem
                    Kele Meryem Meryem Meryem
                    Eller kınalı Meryem de
                    Gözler sürmeli Meryem

Erkekler:
Dama vurdum bir tepik 
Damın direği kepik 
Gız ben seni alırım da 
Korkarım çoban öpük
   Nakarat

Türkü aracılığı ile yapılan bu söyleşmeler aynı zamanda toplumda evlen-
me yaşına gelen gençlerin istek ve beklentilerini ifade etmelerine olanak sağla-
maktadır. Oyun içerisinde ezginin yürük şekilde çalınışı, delikanlılar için çevik ve 
kıvrak hareketlerle yeteneklerini sergileme, kendini gösterme ve beğendirme ola-
nağı sağlamaktadır.

Meryem karakterinin tip özelliği ise gelinlik çağa gelmiş genç kızları temsil 
etmesidir. Rolün sağladığı rahatlıkla beklenti ve isteklerin duyurulması sağlanmış 
olur. Oyun içinde beğendiği kızın karşısında yere çöken erkek ona talip olduğunu 
belli eder. Genç kızlar için ise mendilin yüze kapatılarak oynanması, utanmayı 
nazlanmayı ifade eder. Oyunun sonunda mendilin, beğenilen gencin görebileceği 
şekilde, yanına bırakılması bu talebin kabul edildiğini simgeler. Oyunun sonunda 
iki genç ortada karşılıklı oynayarak beğenilerini duyururlar. Bir düğün bağlamında 
başka bir düğünün kurgusu yapılmış olur.

Hallüme

Hal hal hallüme
Hallüme kimin kızı
Yanakları kırmızı

Hal hal hallüme
Hallüme kimin kızı
Sandım seher yıldızı

Bu oyunlarda ki sözel ifadelerde, gelin ve genç kızların ulaşılması imkânsız 
kozmik unsurlarla özdeşleştirilmesi, kutsal veya mitsel bir düşünce dünyasına ait 
izleri, günümüze taşıması ve kadının Türk toplumunda ki değerinin yerinin anlaşıl-
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ması ve bu değerlerin görsel icralara dönüşerek aktarılması bakımından önemlidir.

Toplumsal ve Kişisel Baskılardan Kurtulma İşlevi: Meydanda oynanan 
halaylarda kadının sosyal değerlere uyumu söz konusu iken, iç mekânlarda kadın 
kadına olmanın rahatlığı oyunların işlevsel durumuna etki etmektedir. Bu ortam-
larda eğlence işlevi ve toplumsal - kişisel baskılardan kurtulma işlevi başat bir 
durumdadır.

Bireysel olarak insanın iç dünyasına ait bir takım olumsuz duygu ve dü-
şüncelerin oyun kurgusu içinde savıldığı, rahatlama ile fazla enerjiden kurtulan 
insanın toplumda uyum içinde bir yaşam geliştirebildiği söylenebilir. Oyun kişiye 
tabulardan kurtulma olanağı sağladığından, affedici, hoşgörücü işleviyle bireye 
yasak olan bir hareketi bir sözü gerçekleştirme rahatlığı tanır.

Doğal olarak yasak olan bu sözcüğün bir yanıltmaçla yanlışlıkla istenme-
den söylenmesi, Freud’a göre dil sürçmesi kişinin söylemeyi isteyip de söyleyeme-
diğidir.(And;2003:58) Bütün bunlar oyun kurgusu içinde gerçekleştirilir.

Oynanan oyunun içeriğine göre, üstlenilen rolün abartılı oluşu, olağan 
bir durumun olağan dışı sergilenişi, kılık veya cinsiyet değiştirme, mizahi bir gö-
rünüme neden olur. Dramın havası, oyuncuyu sıradan dünyanın dışına yerleşti-
ren ve bedenine büründüğü karaktere taşınmasını sağlayan bir durum yaratır ve 
bu durumun seyircilere aktarılması gerekir. Bu aktarımın kolaylayan ana unsur 
çoğunlukla oyunun içinde yer alan türkülerdir. Diğer günlük konuşmalar, sözler 
doğaçlamadır ve kişisel yorum değişikliğine uğrar.

Yörede nökerlik( kuma), gelin, kaynana, evde kalmış garı kız- koca kız-deli 
kız veya Karaoğlan,  gibi tiplemelerin konu edildiği türkülü oyunlar toplumsal 
yaşamda ortalama nitelikleri veya fiziksel özellikleri kazanamayan ya da sosyal iliş-
kileri farklı olan bireylerin durumunu mizahi bir dille anlatır. İcracı ve dinleyici-iz-
leyici ilişkisi içinde icrayı seyredenlere kendini beğenme, durumunu olumluma, 
toplumda bir canlanma ve sosyal bilinci kazandırma da mizahı kullanarak bireysel 
rahatlama kendini ifade etme işlevini üstlenmektedir. 

Yörede kadınların kendi aralarında oynadıkları oyunlar, genellikle drama-
tik orta oyunlarıdır ve bu oyunlar türküler eşliğinde karşılıklı olarak ikişerli, üçerli, 
dörderli şekilde oynanır. Kullanılan sazlar ise darbuka, def,  gibi vurmalı sazlardır. 
Bu bağlamda oyun çıkarma geleneği içinde yer alan türkülü oyunlar genellikle 
dramatik bir nitelik taşımaktadır. 

Oyun Çıkarma; Genellikle dramatik teatral özelikte olan oyunlardır. Bu 
oyunlara orta oyunları, seyirlik oyunlar da denilmektedir. Oyunlar bazen adım ve 
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ezgi eşliğinde örtüşerek, bazen de ezgi ve ritme bağlı kalmadan, doğaçlama ola-
rak oynamaktadır. İçerik olarak muzipliği, kurnazlığı, Kerç ( taklitle alay) etmeyi, 
günlük yaşamdan kesitleri anlatır. Ancak yaratım bağlamı kına geceleri olduğun-
da genellikle evlilikle veya gelin kaynana ilişkileri ile ilgili oyunlar komedi-dram 
şeklinde oynanır. 

Yörede oynanan Uzun Ahmet oyunu, Ahmet adında ki, işsiz vasıfsız saf 
bir delikanlının evlenme isteğini, konu eder. Uzun Ahmet rolünü kısa boylu bir 
oyuncu canlandırır. Burada ki tezatlık gülmecenin nedenidir. Bu oyunda toplu-
mun düşünce sesi olarak kadınların söylediği türküde, 

Uzun Ahmet kısa Ahmet 
Yaza mı geldin? Kışa mı geldin? 

Ahmet:
Hemi yaza geldim, hemi kışa geldim 
Ben şu gıza geldim, ben şu gıza geldim, cevabını verir. 

Gösterilen gelin adayı, ortak beğenilerin dışında ki tiplerden seçilerek veya 
kılık değiştirilerek, olumsuz bir tip olarak temsil edilir. Ahmet’in işini beğenmeyen 
kızın anası bir kaç istemeden sonra Ahmet’in zanaatının kuş uçurma olduğunu 
öğrenince kızını verir. Ahmet sevdiği kız ile evlendirilir. Oyun içersinde bir kına ge-
cesi yapılır. Oyunun sonunda, uzun Ahmet karısını sırtına alarak, gerdeğe girmeye 
koşar. Ahmet karakterinin tipi, aceleciliği, tuhaf olan mesleği, inadı gülmecenin 
nedenidir. Cinsiyet değiştirme olan bu gibi oyunlarda, eğlenme ve eğlendirme 
temel işlev olmakla birlikte kadının kendini tabuların dışına çıkarak ifade etmesiyle 
baskılardan kurtulma işlevi gerçekleşir.

Gelin kaynana konulu türkülü oyunlar da ise sosyal bir sorun olan gelin 
kaynana anlaşmazlıkları konu edilir. İcracılardan biri gelin, bir diğeri kaynana ro-
lüne girer. Karşılıklı atışarak, türküye göre ritmik hareket, mimik ve jestlerle oyun 
oynanır. Komik unsuru icra ortamını rahatlatır, kına yakıldıktan sonra oynanan bu 
oyunlarla hüzünlü hava dağıtılır, yerini hoş vakit geçirme ve eğlenmeye bırakır. Bu 
türküler söylenirken oyun oynanmıyorsa ses tonu, mimikler, jestler doğal olarak 
değişikliğe uğrayarak alaycı tavır (kerç) yani taklit unsuru azalarak, türkü söyleme 
icrasını etkiler. Ancak taklit varsa türküdeki mizahi nitelik artarak ortamı rahatlatır. 
Sataşmalar, tartışmalar, atışmalar türkülerde ki sözel boyutla gerçekleşirken alaycı 
tavır oyunun taklit biçimiyle gerçekleştirilir. 

Düğün mekânlarında gelinler kaynananın olduğu yerde, oyunu ger-
çekleştirebilir. Oyun bittikten sonra, günlük yaşamının rollerine geri döner. Bu 
oyunlar bazı olumsuzlukları, sosyal veya aile ilişkilerindeki sıkıntıları, hoşgörüyle 
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karşılamaya yönelik işlevler yüklenmektedir. Bu durumu yaşayanların kendilerine 
dışarıdan bir gözle bakmasına olanak tanıdığından duygudaşlık yaratmaktadır. 
Bu oyunlarda gelin tipi çoğu zaman türküyü başlatan tiptir. Baskın bir karakter 
olarak kaynananın temsil ettiği sosyal otoriteye sataşarak oyunu başlatır. Ancak 
oyunun metni içinde hangisinin daha baskın çıkacağı icracıların yeteneği ile ilgili 
bir durum olarak merak uyandırır. Sonunda genellikle gelin karakteri daha baskın 
çıkarak tabunun temsili olan kaynanayı alt eder.

Kaynana Türküsü

Duvarda elek (m)olur
El  kızı Melek (m)olur
Kör Olasın Kaynana 
Kapıda hanek (m)olur
  Of offf ağrıdı başım nanay
  Çok içmişim nanay
Duvara çaktım kazık 
Kaynanam ölmüş yazık
Kaynanama acımam 
Kahke bezine yazık
  Nakarat

Başka bir örnek;

Gelin: 
Kaynananı dilleri
Çürütür Gelinleri
Kazanda kayna kaynana
Çömçede oyna kaynana

Kaynana: 
Eli değnekli gelin 
Beli etekli gelin
Sen de avrat mı oldun da
Şişe bacaklı Gelin

Ölü oyunu: Oyun, sağlığında kocasının değerini kıymetini anlamamış bir 
kadının, kocası ölünce yaşadığı acının anlatıldığı bir oyundur. Oyun oynanmadan 
önce bir kadın gizlice erkek kılığına girer. Kadınların arasına oturur. Oyunu bilme-
yenler ne olduğunu anlamaya çalışırken koca rolünde ki kadın: “Aha ben ölüyom 
anam”  diye kendini ortaya atarak, ölü taklidi yapar. Seyirciler arasından kalkan 
karısı, ağlayarak, feryat figan eder, kocasının üzerine kapanıp üzerine ağıtlar ya-
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kar. Kadının yüksek perdeli sesiyle ortalığı velveleye vermesi ve söylemelerinde 
kendi hatalarıyla yüzleşmesi, kocasının isteklerini, yerli yersiz bahanelerle baştan 
savdığını itiraf etmesi, gülmecenin nedenidir. Sözler ağıtta ya doğaçlama olarak 
yakılır ya da bilinen bir ağıt söylenir. Bu icracının yeteneği ile ilgili bir durumdur. 
Kadının çırpınarak ağlamaları ölen kocasını diriltir. Birbirlerine sarılarak güle oyna-
ya dışarı çıkarlar. Ölme-dirilme motifinin yer aldığı bu oyunda ağıt, taklidi olarak 
mizahın bir parçası ya da mizahın ana unsurudur. Bu durum tezat gibi görülebilir. 
Ancak folklor ürünlerinin hem icra edildiği bağlam, hem de sosyal çevre içinde 
yeniden şekillendirilerek yeni bir bağlam içinde yaratılarak aktarılması işlevsel fark-
lıları ortaya çıkarmaktadır.  

Sonuç olarak; Genelde türkülü oyun icralarının konuları ve temaları in-
sanları birbirine bağlayan gerçekleri yansıtır. Düğün meydanlarında oynanan 
oyunlar kadına ait olma, mutlu olma ve haz alma duygusunu kazandıran işlevsel 
özelliklere sahiptir. Gaziantep yöresi özelinde ele aldığımız çalışmada; türkülü ka-
dın oyunlarının meydan icralarında daha çok toplumsal işlevleri gerçekleştirdiğini 
söyleyebiliriz. Diğer yandan oyun kurgusu ile baskılardan uzak karşılıklı atışmalı 
söylemeler, yanıltmalı şaşırtmalı diyaloglar, olumsuz duygulardan kurtulma ra-
hatlama sağlıklı düşünme ve uyum becerisi sağlamada bireyi ilgilendiren işlevlerle 
oyun çıkarma geleneği içinde daha çok yer almaktadır. 

Kadının algılama, değer katma ve üretme becerisi ile icra ettiği türkülü 
oyunlar, ülkemizde değişen düğün ve eğlence kültürü nedeniyle kadınlar arasın-
daki yaygınlığını hızla kaybetmektedir. Bu nedenle Türk kadının kültürel özellikle-
rini yansıtan oyunların, yörelerde derleme ve inceleme çalışmaları hızlandırılmalı-
dır. Bu oyunlar, değişim dönüşüm süreci dikkate alınarak sahne sanatları alanında 
çağdaş sunumlara hazır duruma getirilmelidir
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Kastamonu Türkülerine
Psikanalitik Açıdan Bir Bakış

Gülşah YÜKSEL1

Özet
Psikanalitik ekolün kurucusu olan Freud, hem topografik (bilinç, bilinçön-

cesi, bilinçdışı) ve yapısal (id, ego, süper ego) hem de psikoseksüel gelişim (oral, 
anal, fallik, latent, genital) dönemleri ile insan davranışının anlaşılmasında yeni 
bakış açılarının öncüsü olmuştur. Freud’un görüşleri gerek psikoloji çevresinde 
gerekse bilim dünyasında oldukça dikkat çekmiş ve değişik biçimlerde yorumlan-
mıştır. Psikanalitik görüş, sadece psikoloji ile sınırlı kalmamış, felsefede, günlük 
yaşamda ve sanatın çeşitli dallarında etkili olmuştur. Freudyan ve Neofreudyan 
psikanalistlerin sanat etkinliğine ve çeşitli edebi eserler üzerine yaptıkları çalışma-
lar, psikanaliz ve edebiyat ilişkisinin kurulmasını sağlamıştır. Psikanalitik yöntem-
le bilim insanları, edebiyat eserlerini üzerinde psikanalizin bakışaçısını kullanarak 
çözümlemeler yaparlar.  Bu araştırmada, TRT repartuvarında bulunan Kastamonu 
Türkülerinden bazıları (Gıydıvan’ın Kızları, Yaş Nane Kuru Nane, Sayidem Otur 
Yanıma, Şu Çırdaktan Gece Geçtim, Şu Cide’nin Çeşmesi ve Kız Bahçende Gül Var 
Mı?) psikanalitik bakış açısıyla incelenmiştir. Bu çalışmada psikanalitik yöntemle, 
türkülerle duygularını ifade eden sanatçıların bilinçaltının eserler üzerindeki etki-
lerinin ortaya çıkarılması amaçlanmıştır.

1- Bozok Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Türk Halkbilimi Araştırma Görevlisi, Yozgat, 
gulsah.yuksel@bozok.edu.tr
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Giriş
Ana dili Türkçe olan ya da Türk diliyle bildirimde bulunan insanların yaşa-

dığı her yerde varlığı bilinen, sözlü geleneğin vazgeçilmez icra ürünlerinden olan 
ve Türk dünyasının müştereklerinden kabul edilen türküler, Türk kültürünün temel 
unsurlarından biridir (Yakıcı, 2010:91).

Türkü, Türk’e ait, Türk’ten doğan, Türk’e özgü bir ezgidir. Bu anlamda 
Âşık Veysel “Türk’üz türkü çığırırız” diyerek türkünün Türk kültürünün ve kimli-
ğinin en önemli folklorik değerlerinden biri olduğunu belirtmiştir. Türküler, mi-
tolojik dönemden günümüze uzanan süreçte Türk milletinin yaşamını kare kare 
fotoğraflamış, geçmişten günümüze ayna tutmuş, Türk’ün davranış, düşünce ve 
duygusunu ezgilerle ifade etmiştir.

Türküler, Türk kimliğinin en önemli söz bayrağı olmuştur. Her birinde ayrı 
bir hikâyenin yaşatıldığı türküler, aynı duygu ve değerleri paylaştığımız bütün 
Türk dünyasında nağme nağme dalgalanırken; kötü günde türkülerle ağlamış, 
iyi günde türkülerle eğlenmiş, cephelerde türkülerle cesur savaşımızdır (Şimşek, 
2010:72). Kimilerine göre türküler düğünlerde halay olur çekilir, savaşlarda meh-
ter olur çalınır. Sevgiliye yalvarmadır. Kahır, sitem, aşk kokar. Mezar başında ağıt 
olur (Bekki, 2004:37-38). 

Türkülerde mertlik, yiğitlik, aşk, heyecan ve gizem vardır. Kıskançlık, şüp-
he ve endişe vardır. Emek ve çile vardır. Doğa vardır, toprak, su, ateş ve hava var-
dır. Hak ve haksızlık vardır. Mitoloji, edebiyat, tarih, felsefe, gelenek, görenek, hu-
kuk ve töre vardır. Renk ve desen vardır. Güç ve enerji vardır. Kısaca insan, bizim 
insanımız, Türk insanı vardır (Yakıcı, 2007:13). Türküler yaşamın kendisidir. Yaşam 
gibi akıp giderler, yaşamı özetlerler. Yaşanılanlar türkü olup ezgilerle dile gelir.

Bir olaya, duyguya, hayale, isteğe, beklentiye bağlı olarak bir âşık/ozan, 
şair, türkü atıcı/yakıcı tarafından yaratılan türküler zaman içinde halkın duygusuna 
tercüman olarak anonimleşir. Anonimleşen türküler Türk’ün yaşadığı coğrafyada 
çok küçük ağız değişiklikleriyle söylenerek insanların duygularının, düşüncelerinin, 
hayallerinin, isteklerinin dışa vurumunu sağlarlar. Böylece türküler bir olaya bağlı 
olarak yaşama ilişkin ipuçları verirken aynı zamanda onu yaratan sanatçının ya da 
söyleyenin ruh halini de yansıtır. Bu bağlamda türkü içeriklerinin, sözlerinin onu 
yaratan sanatçının (ozan/âşık, şair, türkü yakıcı/atıcı) ruh halini yansıttığı temel 
kabul olarak ele alınırsa ki alınmalıdır o zaman türküler üzerinden sanatçıların ruh 
hallerini belirlemek için psikanalitik düzlemde çözümlemeler yapılabilir. Bu kabul-
den hareketle sanatçının ruh halini türküler üzerinden değerlendirmeye geçme-
den önce edebiyat ile psikoloji arasındaki ilişkiye ve psikanalitik eleştiri kuramına 
değinmek gerekli görülmektedir.
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Karl Gustav Jung, Psikanaliz Açısından Edebiyat adlı kitapta bulunan “psi-
koloji ve edebiyat” isimli makalesinde, psikolojinin edebiyatı açıklayabileceğine 
ilişkin görüşlerini açıklamıştır. Jung’a göre Psişik süreçlerin incelenmesinden baş-
ka bir şey olmayan psikoloji, edebiyatın incelenmesi konusuna da el atabilir; çün-
kü insan ruhu (psyche) bütün bilimlerin ve sanatın kaynağıdır. Bir yandan, belli bir 
sanat eserinin oluşumunu açıklamasını, öte yandan bir kimseyi sanat bakımından 
yaratıcı kılan faktörleri ortaya çıkarmasını, psikolojik araştırmalardan bekleyebili-
riz (Jung, 1981:53). Psikolojiye yeni bir bakış açısı kazandırarak psikanalitik eko-
lü kuran Freud’un görüşleri gerek psikoloji çevresinde gerekse bilim dünyasında 
oldukça dikkat çekmiş ve değişik biçimlerde yorumlanmıştır. Psikanalitik görüş, 
sadece psikoloji ile sınırlı kalmamış, felsefede, günlük yaşamda ve sanatın çeşitli 
dallarında etkili olmuştur.

Freud ruhsal yapıyı bir aysberge benzetmiştir. Aysbergin görünen ucu bi-
reyin farkında olduğu, yani bilinçli olduğu kısmıdır. İd’in tamamı, ego ve süpe-
regonun bir kısmı bilinçaltında kalmaktadır. Bilinçaltı dürtülerin etkisiyle bütün 
isteklerin hiç beklemeden yerine getirilmesini beklemektedir (Selçuk, 1997:41).  
Psikanalitik kurama göre, doyuma ulaşmayan, bastırılan istek, duygu ve arzular, 
belli durumlarda nevrozlar diye tanımlanan patolojik olayların ortaya çıkmasına 
ortam sağlarlar. Bastırılan fakat ortadan kaldırılmayan istek, duygu ve arzular do-
yuma ulaşmak için başka yollardan bir çıkış noktası ararlar (Corey, 2005:69). 

Edebiyat eserlerinde psikanalizin nasıl uygulanacağının ilk örneklerini 
Freud vermiştir. Düşlerin Yorumu adlı eserinde, sonradan çok işlenen Oidipus 
karmaşası izleğinin bir örneğini Sophokles’in Kral Oidipus oyununda bulmuştur 
(Moran, 2001:153). Freud’a göre “dünya edebiyatının en büyük üç eserinin (Sop-
hokles’in Kral Oidipus Rex’i, Shakespeare’nin Hamlet’i ve Dostoyevski’nin Kara-
mazov Kardeşler’i) aynı konuyu, yani baba katilliğini ele alması rastlantı olarak 
açıklanamaz” (Freud, 1981:22). Freud dışında Thedor Reik, Otto Rank, Hanns Sa-
chs, Wilhelm Stekel, v.b. gibi psikanalizlerde edebiyat ürünlerinden yararlanmış-
lar, edebiyat eserlerindeki karakterler üzerinden tezlerini savunmuşlardır (Özbek, 
2007:15). Psikanalistler, bilinçaltının birçok sanatçının besi kaynağı olduğunu ve 
sanat eserinin, bir hayal ürünü olmasının yanında sanatçının bilinçaltından sızan 
ruh hallerini de yansıması olduğunu ileri sürerler (Özbek, 2007:15). Freud’a göre, 
birey bastırdığı isteklerini hayal kurma yoluyla doyuma ulaştırmaya çalışır. Bu ha-
yal kurma süreci ile sanatçı arasında yakın bir ilişki vardır. Tatmin edilmeyen istek, 
duygu ve arzularla dolu olan sanatçı da bir ruh hastasına yakın sayılır (Moran, 
2001:151). Bazı psikanalistlere göre, sanatçılar gibi peygamberler, filozoflar ve 
mucitler de nevrotik tiplerdir (Sarı, 2008:61).

Gerek edebiyat ile psikoloji arasındaki ilişki gerekse Freud’un kuramı ile il-
gili alan yazın okunduğunda psikanalitik kuram, sözlü geleneğin vazgeçilmez icra 
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ürünlerinden olan türkünün ortaya çıkma sürecini açıklamaya yardımcı olacak bir 
alandır. Çünkü türkü, sanatçı (ozan/âşık, şair, türkü yakıcı/atıcı) tarafından yaratı-
lır. Dolayısıyla türkünün kaynağı sanatçının ruhudur.

Freud ve diğer psikanalizlerin görüşlerinden hareketle türküye bir nevroz 
gibi bakıldığında türkünün içeriğinde sanatçı (ozan/âşık, şair, türkü yakıcı/atıcı) çe-
şitli sebeplerden (ego, süperogo baskısı) bastırıp bilinçaltına gönderdiği istekleri, 
hayalleri, arzuları v.b. gibi duyguları yoğun bir şekilde dışavurur.

Bu araştırmada, TRT repartuvarında bulunan Kastamonu Türkülerinden 
bazıları (Gıydıvan’ın Kızları, Yaş Nane Kuru Nane, Sayidem Otur Yanıma, Şu Çır-
daktan Gece Geçtim, Şu Cide’nin Çeşmesi ve Kız Bahçende Gül Var Mı?) psika-
nalitik bakış açısıyla incelenmiştir. Bu çalışmada psikanalitik yöntemle, türkülerle 
duygularını ifade eden sanatçıların bilinçaltının eserler üzerindeki etkilerinin orta-
ya çıkarılması amaçlanmıştır. 

Gıydıvan’nın Kızları

Gıydıvanın kızları (Huriyem)
Birer gonca gül olmuş (Huriyem)
Ufak ufak basta gel (Huriyem)
Tahtalar oynamasın (Huriyem)

Şamama da güzelim (Huriyem)
Her gün gider hamama (Huriyem)
Delikanlılar dururken (Huriyem)
Niçin vardın imama (Huriyem)

Gıydıvanın gızları (Huriyem)
Birer salkım leylaktır (Huriyem)
Usul usul basta gel (Huriyem)
Bizim mehle dillektir (Huriyem).

TRT THM Repertuar Sıra No: 629
Kaynak Kişi: Orhan Dağlı

Bu türküde türkü yakıcının, Gıydıvan’ın kızlarının birer gonca gül oldu-
ğu söylemesinin nedeni bu kızların hiç dokunulmamış bakireler olduğunu belirt-
mek istemesidir. Çünkü çiçek sembolizmi bakire dişiliği içermekte, gonca, leylak 
çiçekleri de saflığı ifade etmektedir (Freud, 1998:470). Türkü yakıcı, “ufak ufak 
basta gel, tahtalar oynamasın” sözüyle, bu saf ve bakire kızları incitmeden, can-
larını yakmadan koklanmalarını, sevilmelerini ve döllenmelerini vurgulamaktadır. 
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Bu kızların gençlerle yani kendiyle dillere düşmeden sessizce ve gizlice bulaşarak, 
oynaşmasını ve koklaşmasını ve sevişmesini arzulamaktadır. Gıydıvan’ın kızlarını 
birer gonca gül olarak bakire, saf ve değerli görerek onlara vurgun olduğunu 
belirtmektedir.

Yaş Nane Kuru Nane

Yaş nane kuru nane
Aman kül oldum yane yane
Ne ben öldüm kurtuldum
Aman ne sen geldin imane

Odalara küçük hanım, odalara vay…
Şimdi de rağbet modalara vay…

Çayır çıktı dizime
Aman, dolaş da gel izime
Diz dize otururken
Aman, hasret kaldık yüzüne

Odalara küçük hanım, odalara vay…
Şimdi de rağbet modalara vay…

Eğme güzel kaşını
Aman, kim bağladı başını?
Ayrılan kavuşmaz mı?
Aman, sil gözünün yaşını

Odalara küçük hanım, odalara vay…
Şimdi de rağbet modalara vay…

TRT THM Repertuar Sıra No: 491
Kaynak Kişi: Avni Özbenli

Bu türkünün yakıcısı, ayrılık acısı, sevgiliye ulaşamama isyanını ve kavuşma 
isteğini dile getirmektedir. Sevdiğiyle bir arada yaşarken, her türlü zevk ve arzuya 
ulaşırken bir anda sevdiğinin uzaklara ya da başka ele gitmesinden kaynaklanan 
bir durum söz konusudur. Türküde geçen “çayır çıtı dizime, aman, dolaş da gel 
izime, diz dize otururken, aman, hasret kaldık yüzüne” sözleriyle, zamanında sev-
gili ile cinsel olarak her türlü zevke ulaşmışken, şimdi sevgilinin yüzüne bile hasret 
kalındığını belirtmektedir. Sembolik olarak içe alma özelliği olan her türlü nesne; 
çukurlar, boşluklar, geniş ve yayvan olan eşyalar, çayırlar v.s. kadının cinselliğini ve 
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cinsel organını temsil eder (Freud, 1999:184). Ayrıca “gözün yaşı” ve “oda” sözleri 
kadınları temsil eder (Freud, 1998:445). Bu türküde çayırın dize çıkması ve odalara 
küçük hanım söylemi ile cinsel birleşmelerden söz ederken, bir anda yüze hasret 
kaymayla ayrılık acısı dile gelmektedir. Ancak yine de ayrılanların kavuşacağından 
söz edilerek, umudun tükenmediği ifade edilmektedir.

Sayidem Otur Yanıma

Sayidem Sayidem otur yanıma
Sürmeler mi çekeyim ela ela gözüne
Uyma da dedim uydun eller sözüne

Top zülüflü Sayidem otur yanıma
Kardan beyaz kollarını dola dola boynuma

Evlerinin önü hamam kapısı
Hamamdan geliyor yarin kokusu
Kendi küçük amma cilve kutusu

Sayidem Sayidem otur dizime
Sürmeler mi çekeyim ela ela gözüne
Uyma da dedim uydun eller sözüne

Top kaküllü Sayidem
Yandım senin elinden
Başka meze istemem
Eğilde ver elinden (dilinden)

Evleri evleri veren kalası
Taşını toprağını seller alası
Sende bencileyin yarsız kalası

Benim sarı çiçeğim
Sen doldur ben içeyim
Bana yardan geç dediler
Nasıl nasıl geçeyim.

TRT THM Repertuar Sıra No: 2042
Kaynak Kişi: Sarı Recep

Türkü yakıcının karşı cinse (Sayide’ye) olan arzuları ön plandadır.  Bu kuv-
vetli arzuya rağmen başkaları tarafından anlatılanlar yüzünden bir araya geleme-
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menin isyanı vardır. Türkü yakıcı, “Sayide’si” ile kavuşmanın arzusu ve ona içten 
içe beslediği bir dokunabilme, onunla olabilme isteği ile yanıp tutuşmaktadır. Bu 
türküde geçen ev, kapı, çiçek sözleri kadınlığı sembolize etmektedir. Ayrıca “su” 
ile kadının cinsel organı ifade edilmektedir. (Freud, 1999; Freud, 1998). Türkü ya-
kıcı, evden, kapıdan içeri girmeyi ve o narın çiçeğin sularıyla buluşmak isteğini çok 
kuvvetli olarak yaşamakta ve bunlardan vazgeçmesinin söz konusu olmadığını 
belirtmektedir.

Şu Çırdaktan Gece Geçtim

Şu Çırdak’dan gece geçtim (aman)
Karlı buzlu sular içtim
Ben o yardan da vazgeçtim

Yavrum şekvalar olsun Mevla’ya
Ah güvenemem fani dünyaya
Ben bir şey oldum, sarardım soldum

Şu Çırdak’ın ekinleri (aman)
Top top olmuş kâkülleri
O yârimin de vekilleri

Yavrum şekvalar olsun Mevla’ya
Ah güvenemem fani dünyaya
Ak saplı bıçak seni beni vuracak.

TRT THM Repertuar Sıra No: 1777
Kaynak Kişi: İhsan Ozanoğlu

Türkü yakıcı, sevdiğine olan duygularının devam etmesine rağmen, sev-
diğine varamadığı için bir vazgeçiş durumu vardır. Aşkından sararıp solmasına 
rağmen, sevdiğinin bu aşka karşılık vermemesi yüzünden, kendini dünyadan so-
yutlaması ve bu aşkla kavrulması söz konusudur. Ama yine de sevdiğini, ondan 
habersiz uzaktan görmeye ve onunla yetinmeye çalışma arzusu vardır.

Şu Cide’nin Çeşmesi

Şu Cide’nin çeşmesi
Şıldır şıldır akıyor.
Koyver beni bey amca da.
Kızlar yoluma bakıyor.
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Haydi de yavrum evde misin?
Pencerelerde perde misin?
Haydi de yavrum meşelikte
Yaktın beni gençlikte

Irafa fincan koydum.
İçine mercan koydum.
Huriye kızın uğruna da.
Bu canı kurban koydum.

Haydi de yavrum evde misin?
Pencerelerde perde misin?
Haydi de yavrum meşelikte
Yaktın beni gençlikte

TRT THM Repertuar Sıra No: 1814
Kaynak Kişi: Sarı Recep

Bu türküde türkü yakıcı, gençliğinin verdiği kuvvetle şıldır şıldır aktığını ve 
bu coşkusunu kızlarla paylaşmak, onlara dokunmak ve beraber olmak için yaşlı-
lardan ya da geleneklerden izin istemektedir. Erkek organı,  musluklar, çeşmeler 
gibi su akıtan şeylerle, uzama yeteneğine sahip olan nesnelerle sembolize edilir 
(Freud, 1999:183).  Bu türküdeki çeşmenin şıldır şıldır akması ile cinsel gücünü 
belirtmiş ve kendi üzerinde oluşturduğu beklentileri karşılamak ve içinde özlemini 
duyduğu sevdiğine bir an önce ulaşarak, onunla birleşmek arzusu vardır. Kısaca 
sevdiğine duyduğu aşkı, cinsel arzularıyla pekiştirme duygusu vardır.

Yine bu türküde, “fincan” ve “içine mercan koydum” sözleriyle kadın ör-
genleri sembolik olarak, içe alma özelliği olan her türlü nesneyle temsil edilir; 
örneğin kap kacak, şişe, kutu, çanta, vb. (Freud, 1999: 184). Fincanın içe alan bir 
nesne olması ve içine koyulması cinsel beraber olmaktan duyduğu hazzı anlat-
makta ve haz için canını bile kurban verebileceğinden söz etmektedir. Ozan, bu 
türküyle muradına erdiğini, sevgilisinden ve yaşamdan doyum aldığını, özellikle 
gençliğinin haz dolu serüvenini anlatmaktadır. 

Kız Bahçende Gül Var Mı?

Kız bahçende gül var mı?
Dalında bülbül var mı?
Bu akşam geleceğim.
Tenhalarda yer var mı?
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Haydindi saray çeşmesine.
Bende yandım badem ezmesine.

Kız bahçende mor meni,
Verem ettin sen beni,
Nasıl verem olmayım,
Eller sarıyor seni.

Haydindi saray çeşmesine.
Bende yandım badem ezmesine.

TRT THM Repertuar Sıra No: 1291
Kaynak Kişi : Bulunamamış

Bu türkünün yakıcısı, beğendiği bir dilbere yönelik cinsel arzularını dile 
getirmiştir. Duygularını açtığı kişiye barındırdığı hisler, aşk ve sevgiden çok bir-
likte olabilme arzusudur. Yaklaşabilme, dokunabilme, sarılabilme gibi hisselerini 
gerçekleştirmek istemesidir. Ancak hem arzularına karşılık bulamama hem de bu 
dilberin başka erkeklerle sarılmasını dile getirerek isyan etmektedir. Çiçek sembo-
lizmi bakire dişiliği ifade etmektedir (Freud, 1998:470). Türkü yakıcı, dilbere sesle-
nerek, dişiliğinin kıvamına gelip gelmediğini, dişiliğinin farkında olup olmadığını 
sorarak, eğer müsait ise bu gece geleceğini haber vermektedir. Türkünün ikinci 
kısmında ise dilbere yönelik arzularının gerçekleşmemesi ve dilberin diğer erkekler 
tarafından sahiplenilmesine yönelik bir isyan vardır. Bu isyanı, saldırganlığı kendi-
ne yönelterek çaresiz bir hastalığa yakalandığını söylemektedir.

SONUÇ:

Bu araştırmada, TRT repartuvarında bulunan Kastamonu Türküleri’nde var olan 
simgelerden hareketle bu türküleri yaratan sanatçıların (ozan/âşık, şair, türkü 
yakıcı/atıcı) bilinçaltılarının türküler üzerindeki etkilerinin ortaya çıkarılmasına 
çalışılmıştır. Verilen örneklerle, türkülerle duygularını dile getiren sanatçıların, 
bilinçaltına attıkları her materyalin bilinç düzeyine farklı sembollerle çıkarak 
doyum sağladığını, ifade bulduğunu söyleyebiliriz. Bu türkülere psikanalitik 
açıdan bakıldığında, sanatçıların gerek toplumsal yaşamdan gerekse kendi 
ruhsal durumundan kaynaklanan sebeplerle duygularını ifade ederken kullan-
dıkları sembollerle çok farklı sorunları imledikleri görülmektedir. Böylece türkü 
sözleri ile ifade edilen duyguların ilk görülenden farklı olarak ikinci bir işlevi 
olduğu düşünülmektedir. Bu bağlamda türkülerin, ortaya çıktığı coğrafyadaki 
gelenek, görenek, örf ve adetlerin etkisiyle baskı altına alınan çeşitli duygula-
rın bilinç düzeyinde ifade bulmasını sağlayan birer araç oldukları gerçeği ka-
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bul edilebilir. Böylece sanatçının (ozan/âşık, şair, türkü yakıcı/atıcı) duygularını 
ifade ederken farklı semboller kullanma ihtiyacının sebebi de açık bir şekilde 
görülmektedir.
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Kültürümüzde Türkü Sempozyumu

Çok Kültürlülük ve Kültürlerarası Etkileşim
Ekseninde Çanakkale Türküsü ve Varyantları

Üzerine Genel Bir Bakış

Eray CÖMERT1

Halk ezgilerinin belirli bir zaman dilimine dair sosyal, siyasal, ekonomik 
gündemi ve gündelik yaşamın bazı kesitlerini taşınma-aktarılma yoluyla kuşaktan 
kuşağa ilettiğini ve bu yönüyle toplumsal belleğin dinç kalmasına vesile olan bir 
iletişim aracı olduğunu söylemek mümkündür. Bu tarz müzik eserlerinin coğrafi 
yayılma alanlarını bireysel ya da toplumsal iletişim ve etkileşimin sınırlarıyla oran-
tılı şekilde genişlettiği, zamana ve mekâna dayalı olarak melodik ve/veya tema-
tik varyantlarının ortaya çıktığı, hatta çok kültürlü toplum yapılarının görüldüğü 
alanlarda kültür ve dil çeşitliliğine göre farklı ifade biçimlerinin ve anlamlarının 
türediği görülebilmektedir. Bu nedenle, halk ezgilerinin derlenmesi ve müzik mi-
rasının ortaya çıkarılması kadar, coğrafi yayılma alanlarının eser bazında tespit 
edilmesi ve bu alanlarda geçirdikleri değişikliklerin varyant karşılaştırması yoluyla 
saptanması da, kültürün yorumlanabilmesi ve diğer kültürlerle olan ilişkilerinin 
belirlenebilmesi bakımından son derece önemlidir. Ortaya çıktığı öngörülen dö-
nemin gündemini günümüze kadar taşıma olanağı yakalayan, melodik ve tematik 
varyantlarıyla son derece popüler bir eser haline gelen, Türkçe ve Türkçe’den farklı 
dillerde söylenen güfteleri ile kültürlerarası bir repertuvar elemanı kimliğine bürü-

1- İstanbul Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müzikoloji ve Müzik Teorisi Doktora Programı Öğrencisi.
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nen Çanakkale Türküsü, yayılma imkânı bulduğu coğrafi alanlar ve bu alanlarda 
geçirdiği evrim bakımından özellikli bir konumdadır ve yukarıda söz edilen düşün-
ce temelinde, bu çalışmanın başlıca argümanı olarak ele alınacaktır. Bu arada da, 
Yunanlı, Ermeni, Arnavut, Makedon ve Goralı sanatçılar tarafından seslendirilen 
Türkçe, Yunanca, Arnavutça, Makedonca ve Gorançe dillerindeki Çanakkale Tür-
küsü örnekleri üzerinden eserin kültürlerarası kimliğine atıfta bulunulacaktır.

Çanakkale Türküsü, Cumhuriyet’in ilanından sonra gerçekleştirilen halk 
ezgilerini derleme çalışmalarında ilk olarak 14 Temmuz 1948 tarihinde Ankara 
Devlet Konservatuvarı2 Derleme Heyeti tarafından Kastamonu’da Kastamonulu 
Âşık İhsan Ozanoğlu’dan derlenmiştir. Bu derleme neticesinde, Türkiye Radyo ve 
Televizyon Kurumu (TRT) Türk Halk Müziği Repertuvarı’na 461 sıra numarasıyla 
kaydedilen eser, kültür-sanat çevrelerince “Kastamonu türküsü” olarak anılmak-
tadır. Çanakkale Savaşları’nın bir hatırası olarak sevilip benimsenen ve âdeta ortak 
düşünceleri harekete geçirebilen bir sembol hüviyetine bürünen eserin literatürde 
tesadüf edilen ve Kastamonu derlemesinden daha önceki tarihlerde yayımlanmış 
nota ve güfte metinleri, onun folklorik taşınma sonucunda Kastamonu’ya gelmiş 
olabileceği ihtimalini gündeme getirmiş ve konu ilgilileri tarafından yoğun olarak 
sorgulanmıştır. Başlıca gündemi eserin kökeni üzerine olan bu sorgulamalar so-
nucunda, eldeki belgenin içeriğine ve atfettiği köken bilgisine göre çeşitli iddialar 
ortaya atılmıştır. Gerçekten de, tespit edilen nota ve güfte metni örnekleri, eserin 
Kastamonu derlemesinden daha önceki dönemlerde Marmara Bölgesi civarında 
bilindiğini kesin olarak kanıtlamış, ancak bu sefer de türkünün kaynağının belir-
lenmesi Çanakkale Türküsü araştırmalarının temel problemi haline gelmiştir. Öte 
yandan, eserin Türkiye dışında derlenmiş Türkçe güfteli örnekleri ile Türkçe’den 
farklı dillerde seslendirilen örneklerinin varlığını bildiren nota ve güfte metinleri 
de süreç içerisinde literatüre dâhil edilmiş; bu aşamada, Çanakkale Türküsü’nün 
kültürlerarası boyutu gündeme getirilmiştir. Burada belirtmek gerekir ki, yukarıda 
söz edilen nota ve güfte metinleri eserin kaynağı konusunda kesin bir yargıya var-
mak üzere muğlak noktalar barındırmaktadır ve bu yönüyle her bir belge ayrı ayrı 
değerlendirilmeye ve sorgulanmaya muhtaçtır. Ancak yine de 20. yüzyılın ilk çey-
reğinden günümüze kadar, çeşitli vesilelerle ortaya konmuş bütün bu yazılı-basılı 
dokümanların bir Çanakkale Türküsü Dağarcığı oluşturduğu gerçeğiyle karşı kar-
şıyayız. Burada, her biri, “Çanakkale Marşı”, “Çanakkale Şarkısı”, “Çanakkale”, 
“Çanakkale İçinde”, “Çanakkale Türküsü” gibi, âdeta eserin kimliğini gün yüzüne 
çıkaran birer adla hazırlanmış nota ve güfte metinlerinin, eseri oluşturan kalıp 
ezginin zamana, mekâna ve söyleyenine göre giydiği farklı giysilerin birer görün-
tüsü olduğuna vurgu yapmak gerekiyor. Eserin kültürlerarası etkileşim sürecindeki 
durumuna bakmadan önce, literatürde Türkçe güfte ile yer bulan özgün nota ve 
güfte metinlerine göz atalım ve bu sırada, eserin aidiyetine yönelik iddialara temel 

2- Ankara Devlet Konservatuarı, 1982 yılında Hacettepe Üniversitesi’ne bağlanmıştır.
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oluşturan kimi belgeler hakkındaki görüşlerimizi okurla paylaşalım.3

Çanakkale Türküsü’nün Türk kültür yaşantısındaki varlığına işaret eden 
ve tarihsel olarak bu konudaki en eski bilgiyi barındıran kaynak, Emrullah Nut-
ku’nun “Denizci Gözüyle: Çanakkale’nin Şanlı Tarihine Bir Bakış” adlı kitabıdır. 
Nutku’nun, kitabında yayımladığı ve kardeşi Seyfullah’ın annelerine yazdığını 
bildirdiği 29 Eylül 1914 tarihli mektupta geçen şu ifadeye göre, eser henüz savaş 
başlamadan bilinmekte ve askerler tarafından icra edilmektedir:

“(…). Birkaç günden beri Çanakkale sokaklarından askerler geçiyor, ‘Ça-
nakkale içinde Aynalıçarşı, Anne ben gidiyorum düşmana karşı’ şarkısını söylü-
yorlar. (…)” (Nutku, 1975:8). 

Eserin Çanakkale Savaşları’ndan sonra ortaya çıkmadığını saptamamı-
za vesile olan bu ifade Çanakkale Türküsü hakkındaki yazılarda da sıkça zikre-
dilmekte ve bu yazılarda eserin ortaya çıkışına dair en erken tarihin 1914 yılı 
olabileceği belirtilmektedir. Öte yandan, Çanakkale Türküsü’nün kökeniyle il-
gili önemli iddialardan biri, merhum Etem Ruhi Üngör tarafından ortaya atıl-
mıştır. Üngör, 1965 yılında yayımladığı “Türk Marşları” isimli kitabında, esere 
“Çanakkale Marşı” başlığıyla yer vermiş ve burada eserin bestecisinin “Destancı 
Mustafa” olduğunu ileri sürmüştür (Üngör, 1965:183). Üngör, verdiği notanın 
nereden elde edildiğini belirtmediği gibi, eserin bestecisinin Destancı Mustafa 
olduğu bilgisine nasıl ulaştığını da açıklamamış, her iki konuda da kaynak gös-
termemiştir. Diğer yandan, İhsan Ozanoğlu’nun kendisine yolladığı bir yazıyı 
1982 yılında Musiki Mecmuası’nda yayımlayan Üngör, buraya ilave ettiği notta 
şu açıklamayı yapmaktadır: 

“Bizim tesbitimize göre bu türkü de Kastamonu’ya ait bir halk türküsü 
değildir. Bu türkü(veya marş)nün bestekârı ‘Destancı Mustafa’dır. (Bkz. Etem 
Üngör, ‘Türk Marşları’, S. 183) E. R. Üngör” (Ozanoğlu, 1982:8).

1965’ten 1982 yılına kadar Üngör’ün görüşünde bir değişiklik olmadığı, 
Musiki Mecmuası’ndaki satırlarında da eserin Destancı Mustafa’ya atfedilmesini 
elzem kılan bir kaynak zikretmediği görülmektedir. Bu noktada, ezginin nereden 
elde edildiğinin belirlenmesi kadar, Destancı Mustafa’nın kim olduğunun sorgu-
lanması da konuya açıklık getirmede önemli ipuçları sağlayabilir. Bu aşamada 
Üngör’ün notasını yayımladığı ezgiyi nereden elde ettiğini belirlemek son dere-
ce güçtür. Ancak, belirtmek gerekir ki, söz konusu ezgi, notanın yayımlandığı 
tarihten önce literatüre giren ve bugün bizim tespit edebildiğimiz diğer nota-

3- Literatürde birbirinden farklı tarihlerde yayımlanmış özgün güfte metinlerine rastlanmakla birlikte, matbû kaynaklar 
eserin kültürlerarası kimliğinin vurgulandığı bu çalışmada kapsam dışı bırakılmıştır. Ancak burada belirtmek gerekir ki, 
eserin coğrafî yayılma alanının belirlenmesinde bu kaynakların önemi büyüktür ve Çanakkale Türküsü varyantlarının top-
yekûn incelendiği bir çalışmada incelenmeleri zarurîdir. Biz burada, söz konusu güfte metinlerinin bazılarına ait kaynakça 
bilgilerini vermekle yetinelim: Balaşoğlu, 1946:39; Caferoğlu, 1951:84–85;  Çanakkale İl Yıllığı, 1967:86; Ekrem, 1981:47; 
Küçükbezirci, 2006:77; Öztelli, 1972:647, 649, 834; Tezel, 1949:7. 
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lardaki ezgilerle melodik seyir bakımından organik bir bağ içerisinde olsa da, 
bunlarla birebir örtüşmemekte ve bu yönüyle özgünlüğünü ortaya koymaktadır. 
Yani, Üngör’ün notayı başka bir notadan iktibas etmiş olabileceği fikri bugün 
için belirli bir temele oturtulamamaktadır. Konunun diğer yönü itibariyle, Ün-
gör’ün bahsettiği “Destancı Mustafa”, Eyüplü Destancı Mustafa Şükrü Efendi 
ise, Üngör, O’na ait başka bir belgeyi görmüş olmalıdır. Çünkü, Eyüplü Destancı 
Mustafa Şükrü Efendi’nin Çanakkale Türküsü ile ilgili bugün bilinen en önem-
li belgesi 1915 yılında (R. 1331) yayımladığı destanıdır ve “Çanakkale Şarkısı” 
başlığıyla verilen on dört beyitten meydana gelen güfte metninden oluşmakta-
dır (Tan, 2009:89). Üngör, notayla birlikte eserin dört beyitten meydana gelen 
güftesini vermiştir ki, bu güfte, Şükrü Efendi’nin Destan’ındaki güfte ile aynı 
değildir. Kaldı ki, Şükrü Efendi’nin destanındaki beyitlerin edebî durumları ve 
bunların sıralaması, söz konusu beyitlerin farklı kaynaklardan (yazılı-basılı ya da 
şifahi) bir araya getirildiği/derlendiği izlenimi yaratırken, Üngör’ün beyitlerinin 
hece sayısı ve kafiye düzeni bakımından belirli bir düzen içerisinde olduğu göze 
çarpmaktadır. Sonuç olarak, hem ezgi, hem de güfte göz önüne alındığında 
Destancı Mustafa’nın eserin bestecisi olduğu savı desteksiz kalmaktadır.

Destancı Mustafa’nın “Çanakkale Şarkısı” başlıklı destanıyla aynı dö-
nemde yayımlanmış bir diğer belge, Şamlı Selim tarafından “Çanakkale Marşı” 
başlığıyla yayımlanan notadır (R. 1331 / M. 1915). Notada yer alan bilgiye göre, 
marşın bestecisi Darülelhan’ın keman öğretmeni Kemânî Kevser Hanım’dır (Ak-
doğu, 1991:9). Çanakkale Türküsü araştırmaları bakımından son derece çarpıcı 
bu bilgi karşısında eserin anonim olup olmadığı sorusu akla gelmektedir. Ni-
tekim, Onur Akdoğu, 1991 yılında yayımladığı kitabında bu notayı gündeme 
getirmiş, eserin bu ezgi üzerinden çeşitlenerek bugün bilinen halinin ortaya çık-
tığını ve bestecisinin Kemânî Kevser Hanım olduğunu okurla paylaşmış ve hatta 
kendi kitabını yayımladığı zamana kadar yapılan yayınların gerçeği yansıtmadığı 
iddiasında bulunmuştu (Akdoğu, 1991:9-19). İddianın “bestekâr” tanımlaması 
üzerinden ortaya atılması ilk izlenim açısından mantıklı gibi görünse de, yakın 
dönem kaynakları da göz önüne alındığında, Kevser Hanım’a atfedilen bu no-
tanın böylesi keskin ifadelere kaynak oluşturabilecek yeterlikte olduğunu söyle-
mek güçtür. Bu belge üzerindeki şüphelerimizi beyan etmek üzere yaptığımız 
beyin fırtınasını okurla paylaşalım: Şamlı Selim’in yayımladığı bu nota üzerinde, 
Kevser Hanım’ın eserin “bestecisi” olarak belirtilmesi, güfteyi söyleyenin/yazanın 
kimliği hakkında bir bilgi vermemektedir. Kaldı ki, burada verilen güfte, aynı 
dönemin bir başka yayınında, Destancı Mustafa’nın destanında verilen güfte 
ile büyük farklılıklar da içermektedir. Bu notanın yayımlandığı tarihten birkaç yıl 
sonra literatüre giren Hadank ve Heffening notalarıyla birlikte verilen güftelerin 
de, Kemânî Kevser Hanım’a atfedilen bu notadaki güftenin parçası olmadıkları 
ya da en azından buradan alınmadıkları ortadadır. Ayrıca, Emrullah Nutku’nun 
yayımladığı ve 1914 yılında kaleme alındığını bildirdiği mektupta yer verilen 
beyit, Şamlı Selim’in yayımladığı bu notada yer almamıştır. Mektubun yazım 
tarihi de, eserin Şamlı Selim notası yayımlanmadan önce bilindiğini ortaya koy-
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maktadır. Öte yandan, Nutku’nun yayımladığı mektupta yer alan “… şarkısını 
söylüyorlar.” ifadesi, var olan güftenin bir ezgi eşliğinde seslendirildiğinin kanıtı 
olabilir ve bu doğrudan doğruya, “eser Şamlı Selim nota yayımlamadan önce de 
icra ediliyordu” demektir. Bu durumda akla Kevser Hanım’ın notada “bestekâr” 
olarak tanıtılmasına uygun olarak, eserin yalnızca ezgisini meydana getirdiği 
gelmektedir. Dahası, savaşlar başlamadan önce bilinen ve halk arasında şiir ola-
rak söylenen beyitlerin Kemânî Kevser Hanım tarafından bestelendiği ve notada 
verilen beyitlerin “derleme” olduğu fikri de ortaya atılabilir. Bununla birlikte, 
Şamlı Selim notasının “Çanakkale Marşı” adıyla yayımlanması ve Nutku’nun 
yayımladığı mektupta eserin askerler tarafından seslendirildiğinin bildirilmesi, 
Kevser Hanım’ın eseri bir marş olarak meydana getirdiği şeklinde de yorumla-
nabilir. Bu noktada sorgulanması ve vurgulanması gereken asıl nokta, notadaki 
eserin bestelenme tarihidir. Gelecekte ortaya çıkarılabilecek bir belge bu konuyu 
aydınlatabilir elbette ve eser gerçekten Kevser Hanım tarafından bestelenmişse 
bugün Çanakkale Türküsü olarak bildiğimiz anonim eser söz konusu notanın 
yayın tarihinden daha önce popüler olmuş demektir. Ancak, tüm bunların birer 
varsayım ve zorlama yakıştırmalardan ibaret olduğunun altını çizmekte fayda 
vardır. Bize göre, Şamlı Selim tarafından yayımlanan bu notanın Çanakkale Tür-
küsü’nün ezgi ve güftesine dair bilinebilen en eski kaynaklardan biri olduğunu 
söylemek bugün için yeterli olacaktır.

Eserin kökenine yönelik bilgi ve belgeye dayalı bu ciddi iddialar hak-
kındaki düşüncelerimizi belirttikten sonra literatürde yer bulan özgün nota ve 
güfte metni örneklerine derleme ya da yayımlanma tarihlerine göre sırasıyla yer 
verelim. Bu örneklerin her birinin farklı tarihlerde yayımlanmış olmaları ve Ça-
nakkale Türküsü araştırmaları bakımından özgün verileri ihtiva etmeleri nede-
niyle kayda değer olduklarını da yeri gelmişken belirtelim:

Çanakkale Türküsü araştırmalarında yer verilen notalar arasında Alman 
subaylar Karl Hadank ve Willi Heffening tarafından Almanya’da yayımlanan no-
talar da yer almaktadır. Prof. Dr. Ali Osman Öztürk’ün çalışmaları neticesinde 
haberdar olduğumuz her iki nota da, eserin 20. yüzyılın ilk çeyreğindeki du-
rumunu yansıtmaları bakımından önemlidir. Ancak her iki notanın da eserin 
kökenine dair kat’i ipuçları verdikleri söylenemez. Şöyle ki, Hadank’ın 1919 yılın-
da “Çanakkale Marşı” adıyla yayımladığı notadaki ezgi, Şamlı Selim tarafından 
Kemânî Kevser Hanım’a atfen yayımlanan notanın ezgisiyle aynı denebilecek 
ölçüde benzerlik göstermektedir (Hadank, 1919:63-92), (Öztürk, 2006:262). İki 
ezgi arasındaki bu benzerlik, notaların yayımlandıkları tarihler göz önüne alın-
dığında, Hadank notasının Şamlı Selim notasından iktibas edilmiş olabileceği 
fikrini doğurmaktadır. Zira, Hadank 1917 ve 1918 yıllarında Marmara Denizi’nin 
güney kıyısındaki küçük bir liman kasabasında –kendi ifadesiyle– Türk asker ve 
çocuklarını türkü söylemeye “heveslendirmeye” çalışırken, Şamlı Selim notası 
1915 yılında çoktan yayımlanmıştı. Ayrıca, her iki notanın başlığında da “Çanak-
kale Marşı” adının kullanılması düşüncemizi destekler niteliktedir. Diğer yandan, 
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iki nota arasındaki en büyük farklılığın güftelerinden kaynaklandığı görülmek-
tedir. Şamlı Selim’in yayımladığı notada eserin güftesi on üç beyit olarak verilir-
ken, Hadank nota ile birlikte yalnızca yedi beyitten oluşan güfte yayımlamıştır. 
Bu da, Hadank’ın Marmara Denizi’nin güney kıyısındaki küçük liman kasabasın-
da yalnızca güfte derlemiş olabileceği fikrinin kapılarını aralamaktadır. Çünkü, 
eser ezgi ve güftesiyle bir bütün olarak iktibas edilmiş olsaydı, Hadank’ın da –en 
azından– bu on üç beyitten oluşan güfteyi yayımlaması gerekirdi. Böyle olma-
dığına göre, Hadank yalnızca güfte derlemiş, eserin ezgisini de dönemin bilinen 
kaynağından yani Şamlı Selim notasından iktibas etmiş olmalıdır. Bu durumda, 
Hadank notasının yalnızca eserin coğrafî yayılma alanının tespitine dair önemli 
bir kaynak olduğu zikredilebilir. Öte yandan, Prof. Dr. Ali Osman Öztürk’ün ya-
yımladığı özet çeviriden edinilen bilgiye göre; Alman subay Willi Heffening, Ça-
nakkale Türküsü’nü “Eskişehirli Ahmed oğlu Cemaleddin, (memleketini bilme-
diği) Mehmed adında biri, Konya Vilayeti’nden Beyşehirli Yusuf oğlu Mehmed 
ve Erzurumlu Mustafa Onbaşı” olmak üzere dört ayrı kişiden derlemiş; ancak, 
derleme yeri ve tarihi hakkında bilgi vermemiştir (Heffening, 1923:?), (Öztürk, 
1997:87). Öztürk, derleme tarihinin 1917/18 yılı kış mevsimi olarak anlaşıldığı-
nı bildirmektedir. Kaynak kişilerden ilki, türküyü hem söyleyerek, hem de dikte 
ettirerek yardımcı olmuş, diğerleri ise güfte metnini yazılı olarak Heffening’e 
iletmişlerdir (Öztürk, 1997:87-88). Heffening, notayla birlikte eserin yirmi iki 
beyitten meydana gelen güftesini yayımlamıştır. Verdiği dipnotta, çalışmasının 
tamamlanmasından sonra Hadank’ta türkünün yedi kıtasını daha bulduğunu, 
ancak orada kendi koleksiyonunda olmayan bir tek kıta yer aldığını belirtmiştir 
(Öztürk, 1997:87). Beyitler incelendiğinde, bazılarının Karl Hadank’ın yayımla-
dığı beyitlerle birebir örtüştüğü, bazılarının da ifade ya da konu bakımından 
küçük farklılıklar içerdiği görülmektedir. Heffening’in 1923 yılında yayımladı-
ğı notada yöre belirtmemesi ve kaynak kişilerin farklı yörelerden olması eserin 
kökenine ve coğrafî yayılma alanına yönelik bilgi edinmede herhangi bir fayda 
sağlamamaktadır.

1935 yılına gelindiğinde Çanakkale Türküsü’nün kökenine ilişkin önem-
li bir bilgi literatürde yer almaya başlamıştır. Mahmut Ragıp Kösemihal [Ga-
zimihal] “Türk Halk Müziklerinin Kökeni Meselesi” isimli kitabında Çanakkale 
Türküsü’nün notasına ve dört beyitten meydana gelen güftesine yer vermiştir  
(Kösemihal, 1935:46). “(…). İşte Çanakkale savaşlarında yeniden canlanmış eski 
bir türkü (…)” sözleriyle takdim ettiği eserin Çanakkale Savaşları’ndan önce de 
bilinip söylenen bir ağıt olduğunu ve savaş sıralarında yeni sözler eklenerek güf-
tenin güncellendiğini bildirmiştir. Vahit Lütfi [Salcı]’yı tanık olarak gösterdiği 
satırlarında, eserin savaş zamanında yeniden popüler hale geldiğini şöyle anlat-
maktadır:

“Bu kıta’ları son iki üçerlisi, Çanakkale savaşında uydurulmuş mısralar 
olmakla beraber, asıl türkü ondan daha eskidir: ilk iki kıt’adan anlaşıldığı gibi: 
sevgi macerasında Çanakkalede öldürülen bir delikanlı ağzından yakılmış sa-
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ğıttır. Bay Vahit Lütfi, bu türkünün, gençliğinde (yani genel savaştan çok önce) 
söylendiğini ve hattâ bizzat söylediği yerleri hatırlayıp anlatıyor. Bir ara unutul-
duktan sonra Çanakkale savaşı sıralarında –mevzu yakınlığına binaen– yeniden 
hatırlanarak çok moda olmuş, zamana uygun mısraları araya katılmıştır.”4 (Kö-
semihal, 1935:46).

Eserin savaşlardan önceki halinin Çanakkale’de bilindiğini aktaran bu 
açıklama, Çanakkale Türküsü’ne dair melodik varyant takibi ve coğrafî yayılım 
alanı tespiti açısından son derece önemlidir. Ayrıca, bu varyantın notayla tespit 
edilmesi de günümüze bir arşiv belgesi olarak aktarılması bakımından önemli-
dir. Ancak, notası yazılan ezginin kaynağı belirtilmemiştir. Nerede, kimden, ne 
zaman derlendiğine dair malumat yoktur. Gazimihal eseri acaba Vahit Lütfi’den 
mi derlemiştir? Yazarın “… bizzat söylediği yerleri hatırlayıp anlatıyor.” ifadesini 
böyle mi anlamalı, yorumlamalıyız? Yoksa, yazar eseri kendi hatırladığı biçimiyle 
mi notaya almıştır? Yazarın bu soruların cevap oluşturabilecek bir açıklaması 
yoktur.

Kültür Bakanlığı [Milli Eğitim Bakanlığı] Güzel Sanatlar Genel Müdür-
lüğü, 1936 yılında 67 vilayeti kapsayan bir anket düzenlemiştir. Halk Musikisi, 
Halk Raksları ve Sportif Oyunlar olarak üç ana başlıkta hazırlanan soru-cevap 
fişleri illere gönderilmiş; Valilikler, Halkevleri, İl Kültür Müdürlükleri ve Maarif 
Müdürlüklerinin çalışmaları ile anket aynı yıl içerisinde tamamlanmıştır. Bu çalış-
ma kapsamında İstanbul’da doldurulan anket fişleri, Süleyman Şenel tarafından 
hazırlanan “İstanbul Çevresi Alan Araştırmaları” adlı kitapta 2010 yılının Ekim 
ayında yayımlanmıştır (Şenel, 2010:192/I). İstanbul/Üsküdar’da doldurulduğu 
belirtilen anket fişinde Çanakkale Türküsü'nün iki beyitten oluşan güftesinin 
1936 yılı içerisinde tespit edildiği görülmektedir. Anket fişine göre, türküyü söy-
leyenin adı “Abdullah”, yaşı ise “56”dır. İş gücü “mütekait” olarak kaydedilen 
kaynak kişinin “çaldığı çalgı” ile ilgili kısım boş bırakılmıştır. Kaynak kişinin eseri 
“Üsküdar’da”, “genel savaş sıralarında” öğrendiği belirtilmiştir. Ezgi hakkında 
herhangi bir malumat içermeyen belge Çanakkale Türküsü’nün yayılma alanının 
tespiti konusunda önemli bir veri sağlamıştır [Bkz. EK–1].

Balıkesir Halkevi öğretmeni Mustafa Salman tarafından 1937 yılında ya-
yımlanan “Öz Ses ve Zevk Kaynaklarımız” adlı kitapta “Çanakkale Türküsü” baş-
lıklı bir nota yayımlanmıştır (Salman, 1937:68). Dokuz beyitten meydana gelen 
güfte ile yayımlanan notada eserin yöresi “Denizli” olarak belirtilmiştir. Notada 
derlemenin ne zaman gerçekleştiği ve kaynak kişinin kim olduğu hakkında bir 
malumat yer almamaktadır. Nota, Çanakkale Türküsü’nün yayıldığı coğrafî ala-
nı belgelemesi bakımından özgün bir durumdadır. Zira, Denizli’den derlenmiş 
başka bir Çanakkale Türküsü örneğine literatürde henüz tesadüf edilememiştir 

4- Aynı yazı daha sonra Musiki Mecmuası’nda da yayımlanmıştır. Çanakkale Türküsü ile ilgili kısım, Mecmua’nın 1984 
senesinin Aralık ayında yayımlanan sayısında yer almıştır (Kösemihal, 1984:24).
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[Bkz. EK–2].

1945 yılında Bedri Akalın tarafından piyasaya sunulan “Köy Enstitüle-
rinde Müzik Eğitimi Kılavuzu” isimli bir eğitim kitabında da, Çanakkale Türküsü 
notası ve dört beyitten meydana gelen güftesi yer almıştır ve nota üzerinde ese-
rin öğrencilerden derlendiği belirtilmiştir (Akalın, 1945:256). Ancak ne zaman, 
nerede ve hangi öğrencilerden derlendiği hakkında bir bilgi verilmemiştir [Bkz. 
EK–3]. Bu nota, 1990 yılında Nimetullah Hafız tarafından yayımlanan ve Çanak-
kale Türküsü’ne dair yazılan bazı makalelerde eserin Rumeli varyantlarından biri 
olarak gösterilen notayla ölçü rakamı, karar tonu, güfte, güfte sıralaması vb. 
bakımından aynıdır ve bu durum Hafız’ın bu notadan iktibas ettiği fikrini doğur-
maktadır [Krş. (Hafız, 1990:208)].

Muzaffer Sarısözen, 1952 yılında yayımladığı “Yurttan Sesler” adlı kita-
bında Çanakkale Türküsü’ne de yer vermiştir (Sarısözen, 1952:13). O dönemde 
Ankara Devlet Konservatuvarı Folklor Arşiv Şefi olan Sarısözen eseri yayımlar-
ken kaynak kişi, derleme yeri ve derleme zamanı hakkında bilgi vermemiştir. Bu 
arada, Ankara Devlet Konservatuvarı Derleme Heyeti’nin 1948 yılında Kastamo-
nu’da gerçekleştirdiği ve Çanakkale Türküsü’nün resmî derleme gezilerinde ilk 
defa tespit edildiği çalışmaya Sarısözen’in de bizzat katıldığı bilinmekte ve TRT 
Türk Halk Müziği Repertuvarı’na da dâhil edilen Çanakkale Türküsü varyantının 
bu derleme sonucunda elde edildiği düşünülmektedir.5 TRT THM Repertuvarı’n-
da yer alan Çanakkale Türküsü varyantının Muzaffer Sarısözen’in 1952’de ya-
yımladığı örnekle karar sesleri ve güftenin terennüm mısraları dışında aynı olma-
sı her iki notanın da aynı derleme neticesinde dikte edildiği düşüncesini ortaya 
çıkarmaktadır. Nitekim, TRT THM Repertuvarı’ndaki notada derleyen ve notaya 
alan kişinin Muzaffer Sarısözen olduğu belirtilmektedir. Bu noktada, TRT Reper-
tuvarı’ndaki notanın 1952 yılında yayımlanan notadan transpoze edilmek sure-
tiyle yazıya aktarıldığı düşünülebilir. Ancak, 1973 yılında Repertuvar Kurulu’nun 
onayı ile yayımlanan TRT notasının, Sarısözen’in ya da onun öğrencisi olan bir 
radyo sanatçısının el yazısından aktarılarak kabul edildiğini şifahi kaynaklardan 
öğrendiğimizi de buraya not düşelim.

1977 yılına gelindiğinde Çanakkale Türküsü’nün Türkiye dışı coğrafi alan-
larda da seslendirildiğine dair önemli bir yayın literatürde yer almaya başlamış-
tır. Tacida Hafız, “Türk Folkloru Araştırmaları Yıllığı”nda yayımladığı “Prizren’de 
Türk Halk Türküleri ve Kaynakları” adlı makalesinde, Çanakkale Türküsü’nün 
Prizren’de de söylendiğini ve çeşitli değişimlere uğrayarak varlığını devam ettir-
diğini anlatmaktadır (Hafız, 1977:116). Eserin iki beyitten oluşan güftesini ya-
yımlayan Hafız, notanın ne zaman, nerede ve kimden/kimlerden dikte edildiğini 
bildirmemiştir. Türkçe güfte ile yayımlanan nota Çanakkale Türküsü’nün coğrafî 
yayılma alanının belirlenmesinde önemli bir role sahiptir.

5- Derleme fişi için şu kaynaklara başvurulabilir: (Şenel, 2009:115); (Tan, 2009:87)
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Musiki Mecmuası’nın 1982 yılı Mart ayında çıkan 389 numaralı sayısında 
İhsan Ozanoğlu’nun kaleminden “Çanakkale Türküsü” başlıklı bir yazı ile ese-
rin notası yayımlanmıştır (Ozanoğlu, 1982:8). Ozanoğlu 13 Şubat 1981 tarihin-
de vefat etmiştir. Dolayısıyla, bu yazının yayımlandığı tarihte hayatta değildir. 
Söz konusu yazı, Musiki Mecmuası’nın o dönemdeki sorumlusu Etem Ruhi Ün-
gör’ün himmetleriyle yayımlanmıştır. Ancak, Üngör, Ozanoğlu’nun bu yazıyı ne 
zaman yazdığını, O’na ne zaman ve nasıl ulaştırdığını açıklığa kavuşturmamıştır. 
Ozanoğlu yazıda Çanakkale Türküsü’nün Kastamonu varyantı ve Muzaffer Sa-
rısözen’in türküyü derlemesi hakkında bilgiler vermektedir. Üngör’ün Destancı 
Mustafa’yla ilgili iddiasını aktardığımız kısımda da belirttiğimiz üzere, kendisi 
eserin “Kastamonu türküsü olmadığını” ve “Destancı Mustafa’ya ait bir beste 
olduğunu” Ozanoğlu’nun bu yazısına düştüğü dipnotta açıklamıştır.

Çanakkale Türküsü hakkındaki araştırmalarda “Yurt Ansiklopedisi”nin 
“Çanakkale” maddesine atıfta bulunularak (Yurt Ansiklopedisi, 1982:1909), 
eserin Tuna boylarındaki Adakale’den de derlendiği sıkça zikredilmektedir. Diğer 
yandan, Romen halk bilimci ve etnolog Ghizela Suliteanu, 1966 yılı sonbaharın-
da bir ay süreyle Adakale (Romanya)’de kalmış ve burada yaşayan Türklerden 
halk ezgileri derlemiştir. Suliteanu, buradaki çalışmaları sırasında Hüsnie Şemsi 
adlı bayandan derlediği Çanakkale Türküsü örneğini, 1971 Eylül’ünde notaya al-
mış ve 1986 yılında İzmir’de gerçekleştirilen III. Milletlerarası Türk Folklor Kong-
resi için hazırladığı bildiri metni içerisinde “War Song ‘Čanakkaleh’” başlığıyla 
yayımlamıştır (Suliteanu, 1987:287). Suliteanu, eserin tek beyitten meydana 
gelen Türkçe güftesini porte üzerinde göstermiş, güfteye ait başka beyitlerin 
olup olmadığı hakkında malumat vermemiştir. Eserin coğrafî yayılma alanının 
belirlenmesinde büyük önem arz eden bu nota yayınıyla “Adakale” varyantı da 
literatürdeki yerini almıştır [Bkz. EK–4].

Çanakkale Türküsü’nün Türkiye dışında da söylendiğini bildiren nota ya-
yınlarından biri Dr. Suphi Saatçi tarafından literatüre kazandırılmıştır. Saatçi, 
“Kerkük’ten Derlenen Olay Türküleri” adlı kitabında Kerküklü mahalli sanatçı 
İzzettin Nimet’ten derlediği Çanakkale Türküsü varyantına yer vermiştir (Saatçi, 
1993:47). İzzettin Nimet’in ses kaydından yararlanılarak Süleyman Şenel tara-
fından dikte edilen eser, altı beyitten meydan gelen Türkçe güfte ile yayımlan-
mıştır. Notanın yayımlandığı kitapta derlemelerin ne zaman gerçekleştiğine dair 
bir bilgi yer almamaktadır. 

Kırımlı sanatçı Fevzi M. Aliyev, yaşamı boyunca biriktirdiği Kırım halk ez-
gilerini 2001 yılında yayımladığı “Antologia Krımskoy Narodnoy Muzıki” (Kırım 
Halk Müziği Antolojisi) adlı kitabında toplamış ve burada Çanakkale Türküsü’ne 
de yer vermiştir (Aliyev, 2001:209). Aliyev’in üç beyitten meydana gelen güfte 
ile yayımladığı nota, eserin Türkiye dışında Türkçe güfte ile söylenen örnekleri 
arasına Kırım varyantının katılmasına vesile olmuştur. Güfte, gerek porte altında 
ve gerekse şiir olarak, Kiril alfabesi ile Türkçe dilinde yazılmıştır. Güfteyi oluş-
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turan beyitler -ikinci beyit hariç- farklı coğrafi alanlarda Türkçe dilinde yayım-
lanmış örneklerle aynıdır. Ancak, ezgi itibariyle Kırım varyantının eserin diğer 
örnekleri arasında özgün bir konumda olduğu söylenebilir [Bkz. EK–5]. 

Buraya kadar sözü edilen nota ve güfte metinlerini, derleme ya da yayın 
tarihlerine göre kronolojik olarak bir kez daha hatırlayalım:

Derleme  Yayın Kaynak
Tarihi Tarihi
    ? 1915 Destancı Mustafa’nın yayımladığı “Çanakkale Şarkısı”
  adlı destan
    ? 1915 Şamlı Selim’in “Çanakkale Marşı” adıyla yayımladığı
  nota
1917/18 1919 Karl Hadank tarafından “Çanakkale Marşı” başlığıyla 
  yayımlanan nota
1917/18 1923 Willi Heffening tarafından “Melodien” başlığıyla
  yayımlanan Çanakkale Türküsü notası
    ? 1935 M. Ragıp Kösemihal [Gazimihal] tarafından yayımlanan 
  Çanakkale Türküsü notası
1936 2010 Kültür Bakanlığı [Milli Eğitim Bakanlığı] tarafından 
  gerçekleştirilen anket çalışmalarında
  İstanbul/Üsküdar’da doldurulan anket fişi
    ? 1937 Mustafa Salman tarafından “Çanakkale
  Türküsü” başlığıyla yayımlanan nota 
    ? 1945 Bedri Akalın tarafından “Çanakkale Türküsü” başlığıyla 
  yayımlanan nota
    ? 1948 Ankara Devlet Konservatuvarı derleme fişi
    ? 1952 Muzaffer Sarısözen tarafından “Çanakkale” başlığıyla 
  yayımlanan nota
    ? 1965 Etem Ruhi Üngör tarafından yayımlanan “Çanakkale 
  Marşı” başlıklı nota
    ? 1973  TRT Müzik Dairesi tarafından “Çanakkale İçinde” 
  başlığıyla yayımlanan nota
    ? 1977 Tacida Hafız tarafından yayımlanan “Çanakkale 
  Türküsü” notası
    ? 1982 Musiki Mecmuası’nda yayımlanan “Çanakkale Türküsü” 
  başlıklı nota
1966 1987 Ghizela Suliteanu tarafından “War Song ‘Canakkaleh’” 
  başlığıyla yayımlanan nota
    ? 1993 Suphi Saatçi tarafından yayımlanan “Çanakkale 
  Türküsü” notası
    ? 2001 Fevzi M. Aliyev tarafından “Чaнaкъ-къaле” 
  (Çanakkale) başlığıyla yayımlanan nota
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Burada, 20. yüzyılın ilk çeyreğinden itibaren literatürde yer almaya baş-
layan Çanakkale Türküsü nota ve güfte metinlerinin coğrafî alan bakımından ilk 
olarak Anadolu’daki örnekler üzerinde şekillendiği görülmektedir. Zaman içe-
risinde, Prizren, Adakale, Kerkük, Kırım gibi Anadolu dışı alanlarda derlenmiş 
örnekler de literatürdeki yerini almış ve eserin yayılma imkânı bulduğu alanın 
sınırları daha da belirginleşmiştir. Bu noktada, söz konusu örneklerin tümünün 
Türkçe güfte ile seslendirildiğini hatırlatalım. Diğer taraftan, 1987 yılına gelin-
diğinde eserin Türkçe’den farklı bir dilde icra edildiği bilgisinin literatürde yer 
almaya başladığını görüyoruz. İrfan Morina, eserin Arnavutça güfte ile de icra 
edildiğini, İzmir’de düzenlenen III. Milletlerarası Türk Folklor Kongresi (1986) 
için hazırladığı “Çanakkale Türküsünün Arnavutça Söylenişi” başlıklı bildirisinde 
şu sözlerle aktarmıştır:

“(…). Çanakkale savaşlarına Türk ordusu içinde Rumeli’de yaşayan halk-
ların da katıldığı bilinen bir gerçektir. Bu arada, Arnavut gençlerinin de (tabii ki 
İslâm mefkûresi uğrunda) Fransız ve İngiliz askerlerine karşı savaş yürüttüğünü 
hesaba koymak gerekir. Savaş bittikten sonra Rumeli’nin değişik yörelerindeki 
aile ocaklarına dönen söz konusu gençler bu savaşın manevi hatırası olan Ça-
nakkale türküsünü de nakil etmişlerdir.

Fakat Çanakkale türküsü bu kez uzamış, şekil muhteva ve ezgi açısından 
kimi değişikliklere uğramıştır. Bilindiği gibi Çanakkale türküsü Türklerde bağla-
ma ile çalınıp söylenir. Arnavut halkında ise bu halkın milli çalgısı olan ‘çiftelija’ 
(çiftetelli) ile söylenmektedir. Türklerde olduğu gibi Arnavutlarda da Çanakka-
le türküsü söylenirken Mehmetçiğin eşsiz cesareti, yiğitliği, vatanseverliği dile 
gelirken öte yandan da Fransız ve İngilizlerin mağlubiyeti ağırlık kazanır. (…).” 
(Morina, 1987:161–162).

Morina’nın, eserin dokuz kıt’adan meydana gelen güftesi ile güftenin 
Türkçe tercümesini yayımladığı bu bildirisi (Morina, 1987:164–166), Çanakka-
le Türküsü üzerine yapılan çalışmalara kaynak teşkil etmiş ve eserin Arnavut-
ça güfte ile seslendirilen bir versiyonunun olduğu, Morina’nın bildirisine atfen 
kimi yayınlarda zikredilmiştir. Ancak, bildiride eserin yalnızca güftesi verildiği 
için Arnavutça varyantın ezgisi bilinememektedir. Öte yandan,  Melda Duygu-
lu, 2008 yılında yayımladığı “Çanakkale Türkü Söyler” adlı kitabında Çanakkale 
Türküsü’nün farklı dillerdeki söylenişlerine ver vermiş, bu sırada da, eserin Go-
rançe dilindeki bir örneğinin güftesini “Hej Vo Čanakkalje” başlığıyla okurla bu-
luşturmuştur (Duygulu, 2008:66–67). Arnavutça örnekte olduğu gibi, Gorançe 
dilindeki Çanakkale Türküsü varyantının ezgisi hakkında da bir malumat elde 
edilememektedir. Ancak, her iki güfte de, eserin Türk dünyası dışındaki varlı-
ğını ortaya koymaları bakımından son derece önemlidir. Nitekim, yalnızca bu 
verilere göre bile, Çanakkale Türküsü’nün çokdilli bir müzik eseri olarak farklı 
kültürlerde icra edildiğinden söz edilebilir.
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Farklı dillerde icra edilmiş örneklerinin saptanması, eserin o kültürün bir 
parçası olarak değerlendirilmesini ne derece mümkün kılar? Söz gelimi, eserin 
Arnavutça güftesinin tespit edilmesi, onun Arnavut müzik kültürünün bir parça-
sı olarak kabul edilebilmesi için tek başına yeterli midir? Buradaki temel tartışma 
bu sorular üzerinden şekillenmelidir ve eserin çokkültürlü kimliğine atıfta bulu-
nulacaksa bu soruların cevapları göz önüne alınmalıdır. Zira, eserin belirli bir 
kültüre mâl edilebilmesi ya da o kültürün bir parçası olarak anılabilmesi için, o 
kültürde yeterince yaygın olup olmadığının, dar ve geniş coğrafi alanlarda farklı 
örneklerinin tespit edilip edilmediğinin sorgulanması son derece önemlidir. Bu 
düşünce temelinde, birbirinden farklı dillerde icra edilen Çanakkale Türküsü var-
yantları üzerine gerçekleştirdiğimiz çalışmalarda, eserin melodik ve tematik var-
yantı durumunda olan 40’ı aşkın ses kaydına ulaşılmış ve yayılma alanını tespit 
etmek üzere özgün bilgiler elde edilmiştir. Bu ses kayıtları arasında, Yunanlı ve 
Ermeni sanatçıların icra ettikleri Türkçe güfteli örneklerin yanı sıra yine Yunanlı 
sanatçılar tarafından icra edilen Yunanca güfteli örneklere de tesadüf edilmiş-
tir. Ayrıca, İstanbul’da yaşayan Arnavut kökenli halk sanatçısı Kâni Yıldız’dan 
Çanakkale Türküsü’nün Arnavutçasını derleme imkânı yakalanmış; daha sonra, 
eski Yugoslavya zamanında ya da bugünkü Arnavutluk ve Makedonya sınırları 
içerisinde yayımlanmış/kaydedilmiş Arnavutça güfteli bir kısım ses kaydına ula-
şılmıştır. Eserin Gorançe dilinde icra edilmiş bir örneği ile Makedonca güfteyle 
icra edilmiş farklı örneklerinin ses kayıtları da elde edilmiştir. Bütün bu örnekler, 
Çanakkale Türküsü’nün kültürlerarası yolculuğunu gözler önüne sermektedir 
ve Türkiye’den farklı olarak eserin Yunanistan, Makedonya, Arnavutluk, Kosova 
gibi Anadolu dışı coğrafi alanlardaki durumu ile farklı dillerdeki söylenişlerini 
olabildiğince ortaya koymaktadır. Ancak, yine de, eserin bu kültürlerde yaygın 
bir repertuvar elemanı olarak icra edilip edilmediği, Yunanistan, Makedonya, 
Arnavutluk, Kosova gibi alanlarda gerçekleştirilecek saha çalışmaları aracılığıyla 
daha belirgin bir şekilde ortaya çıkarılabilecektir.

Eserin farklı kültür ve dillere nasıl ulaştığı konusunda kesin bir bilgi elde 
etmek son derece güçtür. Zira, sözlü kültür ürünlerinin taşınma-aktarılma yo-
luyla farklı coğrafi alanlara ulaştığı ve farklı örneklerinin ortaya çıktığı bilinen 
bir gerçektir. Bu bakımdan yazılı-basılı bir belgede bu tarz bir veriye tesadüf 
edilme olasılığı bize göre düşüktür. Ancak, yine de, eserin Yunanca ve Arnavu-
ça söylenişlerine dair kaynaklarda zikredilen bilgileri fikir vermeleri bakımından 
buraya aktarmakta fayda vardır. Markos F. Dragoumis’in verdiği bilgiye göre, 
Yunanca güfteli örnek önceleri Türkçe sözlerle icra edilmiş; daha sonra, sözleri 
herhangi bir savaş sahasında hayatını yitiren askerle ilgili olduğundan, Yunan 
askerleri tarafından Yunanca’ya tercüme edilerek benimsenmiştir (Dragoumis, 
2008:285). Dragoumis bu bilgiyi, bir askerin “Küçük Asya Askeri Harekâtı”ndan 
döndükten sonra Bizans nota yazım sistemiyle yazdığı notaya dayandırmaktadır 
[Bkz. EK–6/B]. İrfan Morina’nın verdiği bilgiye göre ise, eserin Arnavutça güf-
teli versiyonu, İslam mefkûresi uğruna İngiliz ve Fransızlara karşı savaşan Ar-
navut gençler tarafından savaşın manevi hatırası olarak nakledilmiştir (Morina, 
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1987:161–162). Gorançe6 ve Makedonca7 güfteli örneklerle ilgili bu tarz bir bilgi 
ne yazık ki elde edilememiştir.

Yukarıda varlığı bildirilen ses kayıtları arasından, Yunanlı sanatçı Marika 
Papagika ve Ermeni sanatçı Bogos Kirecciyan tarafından icra edilen Türkçe güfte-
li ses kayıtları ile Yunanlı sanatçı Giorgos Stavroulis’in icra ettiği Yunanca güfteli 
bir örnek, Arnavut kökenli halk sanatçısı Kâni Yıldız’dan derlediğimiz Arnavutça 
güfteli örnek, Goralı sanatçı Arza Redzeplari’nin icra ettiği Gorançe dilindeki ör-
nek ve Makedon sanatçı Vaska Ilieva’nın seslendirdiği Makedonca güfteli örnek 
bu çalışmaya dâhil edilmiştir. Bu kayıtlar arasında, M. Papagika, B. Kirecciyan 
ve G. Stavroulis’in sesinden kaydedilen örnekler hususi bir aranağmeyle,8 Arza 
Redzeplari ve Vaska Ilieva’nın sesinden kaydedilen örnekler ise güfte ezgisinin 
melodik varyant biçiminde tekrar edilmesiyle icra edilmektedir. Diğer ses kaydı 
ise (Arnavutça güfteli), çalgı eşliği olmadan (vokal olarak) icra edilmiştir.

Çalışma sırasında, Türkçe ya da Türkçe’den farklı dillerde icra edilen ör-
neklerin, genellikle kalıp ezgi/güfte ezgisi bakımından “Çanakkale Türküsü” var-
yantı olarak ele alınabileceği saptanmış ve eserde görülen melodik ve stilistik 
farklılıklar bu açıdan değerlendirilmiştir. Bu durumda, ses kayıtlarında yer alan 
ezgilerin çoğunlukla güfte ezgileri bakımından Çanakkale Türküsü’yle alakalı ol-
duklarını söylemek olasıdır. Kalıp ezginin, eserin icra edildiği dil ve müzik gelene-
ği açısından Türkçe güfteli örneklerden kimi noktalarda ayrıldığı belirlenmiştir. 
Güfte+ezgi ilişkisine bağlı kuple görünümü içerisinde, bloklar özelinde ortaya 
çıkan ritmik farklılıkların prozodiden kaynaklandığı görülmüş; öte yandan, blok 
sonlarına eklenen terennümlerle ya da melodik parçacıklarla iç yapı üzerinde 
birtakım değişiklere gidildiği, ancak ana yapının bozulmadığı tespit edilmiştir. 
Özellikle, Yunanca ve Makedonca örneklerde görülen bu durum, eserin pro-
fesyonel icra ortamına taşınması esnasında kazandığı bir özellik olarak yorum-
lanmıştır. Sözü daha fazla uzatmadan, okuru Çanakkale Türküsü’nün Türkçe, 
Yunanca, Arnavutça, Gorançe ve Makedonca varyantlarıyla baş başa bırakalım.

Yunanlı sanatçı Marika Papagika’nın 1923 yılında Amerika Birleşik Dev-
letleri’nde çıkardığı taş plak, Çanakkale Türküsü'nün bugün için bilinebilen en 

6- Morina’nın Arnavutça güfteli örnek için verdiği bilgi, Gorançe örnek için de pekâlâ geçerli olabilir. Zira, Goralılar da 
-Arnavutlar gibi- Çanakkale Cephesi’nde savaşmış ve savaş sonunda hayatta kalan Goralılar memleketlerine dönmüşlerdir 
[Çanakkale Savaşları’na katılan Goralılar hakkında bilgi için Bkz. Güçlütürk, 2007:4–14].
7- Makedonca güfte ile icra edilen örneğin 1903 yılında İlinden Ayaklanması sırasında Kruşevo kentinde Türklere karşı 
söylendiğine dair şifahi bir bilgi elde ettiğimizi buraya not düşelim. İnandırıcı bulmamakla birlikte, bunu teyit edebilecek 
herhangi bir belgenin elde edilemediğini; böyle bir belgenin ortaya çıkarılmasının ise, Çanakkale Türküsü araştırmaları 
bakımından bir dönüm noktası olacağını da yeri gelmişken zikredelim.
8- Burada, 20. yüzyılın ilk çeyreğinden itibaren literatüre giren Türkçe güfte ile yayımlanmış notaların hiçbirinde giriş/
ayak ezgisinin verilmeyişine dikkat çekmek gerekmektedir. Bu durum, güftenin inşâd edildiği melodinin aynı zamanda 
giriş ezgisi ve/veya aranağme olarak da kullanıldığına işaret etse de bunun bir ispatı yoktur. Benzer şekilde, münhasır bir 
giriş nağmesi ya da aranağmenin gerçekten olmadığının da bir ispatı yoktur. Burada vurguyu, Çanakkale Türküsü’yle ilgili 
yayımlanan notalarda kayıtlara geçirilmiş hususi bir giriş ezgisi ya da aranağmenin olmayışına yapmak gerekmektedir. 
Oysa, yalnızca burada değineceğimiz ses kayıtlarında değil, 20. yüzyılın ilk çeyreğinden sonra yayımlanmış ses kayıtlarının 
büyük çoğunluğunda da eserin münhasır aranağmelerle icra edildiği görülmektedir. Ancak, kimi ses kayıtlarında ayak 
ezgisinin, güfte ezgisinin tekrarı ya da melodik varyantı şeklinde seslendirildiği de görülmektedir.
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eski ses kaydını ihtiva etmektedir. Columbia 
Phonograph Company tarafından yalnız-
ca ABD’de satışa sunulan 12"- 78 devirli taş 
plakta Marika Papagika’ya, Alexis Zoumbas 
(Keman), Markos Sifnios (Çello) ve George 
Papagika (Simbal) eşlik etmişlerdir. Plak üze-
rinde eserin adı “Chanakale. Canto” olarak 
belirtilmiş ve “Popular Song” (Popüler Şarkı) 
tanımlaması yapılmıştır. Taş plak etiketinde 
yer alan bu tanım, Çanakkale Türküsü’nün 
20. yüzyılın ilk çeyreği içerisinde son derece 
yaygın bir eser olduğunun fiziki kanıtıdır.

Eser, “Plevne’den çıktım aklım selâ-
met” mısraıyla başlayan ve üç beyitten mey-

dana gelen Türkçe güfte ile seslendirilmiştir. Eser “kırık” bir Türkçe ile seslendi-
rilmektedir ve icra sırasında kimi zaman kelimelerin telaffuzundan kaynaklanan 
bozukluklar ortaya çıkmaktadır.9 İcra sırasında aranağme olarak da kullanılan 
giriş ezgisi, 20. yüzyılın ilk çeyreğinden itibaren farklı coğrafi alanlarda yayım-
lanmış Türkçe güfteli Çanakkale Türküsü notalarında yer almamaktadır. Dolayı-
sıyla, Papagika tarafından seslendirilen bu örnekte, Çanakkale Türküsü'nün ilk 
kez özgün bir aranağme ile icra edildiği görülmektedir. Bu aranağme, Çanakka-
le Türküsü’yle ilgili diğer ses kayıtlarında da görülmemektedir; yalnızca bu ses 
kaydı için esere dâhil edildiği anlaşılmaktadır. Bu noktada, Marika Papagika’nın 
seslendirdiği bu örneğin yalnızca güftesinin ve güfte ezgisinin Çanakkale Tür-
küsü ile bağlantılı olduğunu söylemek mümkündür [Bkz. Nota No.: 01]. Eserin 
güftesi aşağıda gösterilmiştir:

Plevne’den çıktım aklım selâmet (ah) 
Çanakkale varmazdan koptu da kıyamet 
Ah gençliğim eyvah 

Çanakkale içinde vurdular beni (ah) 
Ölmeden mezara koydular beni 
Ah gençliğim eyvah 

Çanakkale boğazı dardır geçilmez (ah) 
Edirne’nin suları kandan içilmez
Ah gençliğim eyvah

İstanbul’dan çıktım başım selâmet / Bogos Kirecciyan

9- Güftede görülen bu tarz bozukluklar ses uyumuna dikkat edilerek yazıya geçirilmiştir. Fakat, Türkçe açısından kusur 
sayılabilecek bazı hece ya da harf eksiklik ya da fazlalıklarına müdahale edilmemiş, bunlar ses kaydında bulunduğu 
şekliyle muhafaza edilmiştir.
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Ermeni sanatçı Bogos Kirecciyan tarafından İstanbul’da seslendirilen 
eser, Balkan Record Company tarafından 10"-78 devirli plakta Amerika Birleşik 
Devletleri’nde satışa sunulmuştur;10 plak Türkiye’de yayımlanmamıştır. Bogos 
Kirecciyan’a; Hrant Kenkulian (ud), Şükrü Tunar (klarnet), Ahmet Yatman (ka-
nun), Haydar Tatlıyay (keman) ve Ali Kocadinç (darbuka) eşlik etmişlerdir. 4018-
A numaralı plağın diğer yüzünde aynı sanatçılar tarafından seslendirilen Aman 
Doktor11 adlı eser kayıtlıdır.

Çanakkale Türküsü'nün Türkçe güfte ile seslendirilen örnekleri arasında 
yer alan kayıtta, eserin “İstanbul’dan çıktım başım selâmet” mısraıyla başlayan 
ve üç beyitten meydana gelen güfte ile seslendirildiği görülmektedir. Eserin ara-
nağmesi ve güfte ezgisi, melodik açıdan iki ayrı parçadan meydana gelmektedir. 
İcra sırasında aranağme olarak da kullanılan giriş ezgisi, Türkçe güfte ile ses-
lendirilen diğer Çanakkale Türküsü örneklerinde görülmemektedir. Dolayısıyla, 
Bogos Kirecciyan tarafından seslendirilen bu örnekte, Çanakkale Türküsü'nün 
özgün bir aranağme ile icra edildiği anlaşılmaktadır. Bu noktada, Kirecciyan ta-
rafından icra edilen bu örneğin yalnızca güfte ve güfte ezgisi bakımından Ça-
nakkale Türküsü ile bağlantılı olduğundan söz etmek mümkündür [Bkz. Nota 
No.: 02]. Eser şu güfteyle icra edilmiştir:

İstanbul’dan çıktım başım selâmet
Çanakkale’ye varmadan koptu kıyamet
Of gençliğim eyvah

Çanakkale içinde vurdular beni
Ölmeden mezara koydular beni
Of gençliğim eyvah

Çanakkale içinde bir dolu testi
Analar babalar ümidi kesti
Of gençliğim eyvah

Eser, 23 Ocak 1983 tarihinde Selânik’te düzenlenen Laikos Heimonas 2 
(Folk Winter 2) festivali kapsamında, Giorgos Stavroulis (vokal), Christos Yianno-
poulos (gayda) ve Yiannis Dobridis [toumbeleki (dümbelek/darbuka)] tarafından 
seslendirilmiştir. Georgis Melikis tarafından kaydedilen esere, Selânik Belediyesi 
sponsorluğunda, Laikos Heimonas Festivali kapsamında çıkarılan longplayde yer 
verilmiştir. Longplay, ilerleyen tarihlerde Dimos Thessaloinikis tarafından CD’ye 
çevrilerek 2002 yılında yeniden yayımlanmıştır. CD kitapçığının arka kapağın-

10- Bogos Kirecciyan’ın seslendirdiği bu kayıt J. K. Graziosi arşivinden mp3 formatında temin edilmiştir. Graziosi’nin 
verdiği bilgilere göre eser tahminen 1953-54 yıllarında İstanbul’da kaydedilmiş ve ABD’de piyasaya sunulmuştur. Ayrıca, 
Graziosi, Bogos Kirecciyan’ın Udi Hrant’ın kayınbiraderi olduğu bilgisini de vermiştir. Bunun dışında gerek plak, gerekse 
sanatçı hakkında herhangi bir bilgiye ulaşmak mümkün olamamıştır.
11- Mendilimin yeşili adıyla da bilinen eser.
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da Τσανακκαλε (Tsanakale) adıyla ve yavaş 
[ağır] tarihi melodi (slow historic tune) ta-
nımlaması ile gösterilen eser, Batı ve Doğu 
Trakya’da yaygın olarak bilinmektedir.12

Ses kaydında eserin iki beyitten 
meydana gelen güfteyle vokal+enstrü-
mantal tarzda seslendirildiği görülmekte-
dir. Ezgi, gayda ve darbuka ile icra edilen 
usullü bir melodi ile başlamakta ve sonra-
sında yine usullü olan güfte ezgisine ge-
çilmektedir. Eserin güftesi ve aranağmesi 
ezgi bakımından iki ayrı parça halindedir. 
Burada seslendirilen aranağme, Çanakkale 
Türküsü varyantı durumunda bulunan di-
ğer örneklerde görülmemektedir ve yalnız-
ca “Mesa ston Tsanakale me skotosane” 
mısraıyla başlayan bu örneğe mahsustur 
[Bkz. Nota No.: 03]. Eserin güftesi aşağı-
daki gibidir:13

Güfte  :
Mesa ston Tsanakale me skotosane (aman aman)
Dhihos ti manula mu me paradhosane
O me paradhosane
 
Min kles manula mu min kles ki’an skotothika (aman aman)
Yia tin patridha hathika ke yia ti leftheria
O ke yia ti leftheria

Tercüme14 :
Çanakkale içinde öldürdüler beni
Anacığıma teslim ettiler beni
O teslim ettiler

12- J. K. Graziosi, 2009 yılının Kasım ayında bize yolladığı bir e-postada, eserin Batı Trakya’daki yaygınlığını ve önemini şu 
sözlerle ifade etmişti: 
“Geçen sene [2008] Yunanistan ve Türkiye’yi kapsayan bir seyahat gerçekleştirdim. Batı Trakya’da bulunduğum sıralarda 
eserin bu versiyonunu birçok kez dinleme olanağı yakaladım. Mesela, eseri Oinoi’deki Gagavuz göçmenlerin yaşadığı bir 
köyde ve eskiden Beştepe adıyla anılan Pendalofos Köyü’nde, Türk ziyaretçilerin şerefine icra ederlerken dinleme fırsatım 
oldu. Eser, Thirea Köyü’nde yaşayan Chrisostomos Papadopoulos’un da favori şarkısıydı. Bana anlattığına göre, Thirea 
Köyü’nde yaşayan ve hepsi de Rum olan 12 kişi, I. Dünya Savaşı sırasında Osmanlı ordusunda görevli olarak Çanakkale 
Muharebeleri’ne katılmış ve ölmüş.”
13- Atina’da faaliyet gösteren Küçük Asya Araştırmaları Merkezi’ne bağlı Melpo Merlie Halk Müziği Arşivi’nin sorumlusu, 
Araştırmacı-Yazar Markos F. Dragoumis, eserin bu versiyonunu 1962 yılında Yunanistan’ın Aegina Adası’nda derlemiş; 
2008 yılında yayımladığı “Aiginis Mousiki Periigisis” isimli kitabında da notasına, güftesine ve eserle ilgili açıklamalara yer 
vermiştir (Dragoumis, 2008:284-285) [Bkz. EK–6/A, EK–6/B].
14- Tercüme: Ali Fuat Aydın
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Ağlama anacığım ağlama vurulur isem
Vatan için öldürüldüm ve özgürlük için
O özgürlük için

Çanakala mrena nisa prej Stamollit / Kâni Yıldız
Çanakkale Türküsü’nün Arnavutça güfte ile seslendirilen bu örneği, İs-

tanbul / Alibeyköy’de Kâni Yıldız’dan derlenerek notaya alınmıştır. 17 Ağustos 
2010 tarihinde gerçekleşen derlemede kaynak kişi eseri çalgı eşliği olmadan, 
dört beyitten meydana gelen güfte ile seslendirmiştir. Bu nedenle elimizde yal-
nızca güfte ezgisi mevcuttur15 [Bkz. Nota No.: 04]. Eserin ezgisi, Arnavutluk ya 
da Makedonya’da icra edilen örneklerin ezgileri ile büyük benzerlik içindedir.  
Güfte aşağıdaki gibidir:

Güfte  :
Çanakala mrena nisa prej Stamollit 
Oh none une po shkoj karshi dushmonit
O per trit un medet 

Çanakala mrena ni bunarn mejdis
Oh mos e pini uyt or vllazen se kom zeherlis
O per trit un medet

Çanakala mrena topi po bumlom
Xhylja poj mshon detin deti po gufon
O per trit un medet

Çanakala mrena ni bunar i fell
Oh none une u djega uj spo muj mej nxer
O per trit un medet

 Tercüme16  :
Çanakkale içinde çıktım İstanbul’dan
Anne ben gidiyorum düşmana karşı
Of gençliğime vay

Çanakkale içinde bir derin kuyu
O suyu içmeyin kardeşler zehirlemişlerdir
Of gençliğime vay
Çanakkale içinde top gümlüyor
Top mermisi denizi vuruyor deniz kabarıyor

15- Arnavutluk ya da Makedonya’da Arnavutça güfteli Çanakkale Türküsü varyantlarının birbirinden farklı aranağmelerle 
çalgı eşliğinde icra edildiğini yeri gelmişken belirtelim.
16- Tercüme: Kâni Yıldız

Kültürümüzde Türkü Sempozyumu



- 50 -

Of gençliğime vay

Çanakkale içinde derin bir kuyu
Anne ben yandım su çıkaramıyorum
Of gençliğime vay

Hey vo Çanakkale se koptisa kiyamet / Arza Redzeplari
Gorançe dilindeki Çanakkale Türküsü örneği Goralı sanatçı Arza Redzep-

lari’nin Goranske narodne pesne 1 [Gorançe halk şarkıları 1] adlı albümünde yer 
almaktadır. “Hey vo Çanakkale se koptisa kiyamet” mısraıyla başlayan eser, altı 
beyitten meydana gelen güfte ile seslendirilmiştir. Vokal+enstrümantal tarz-
da icra edilen eserin aranağmesi, güfte ezgisinin melodik varyantı biçimindedir 
[Bkz. Nota No.: 05]. 

 Güfte  :
Hey vo Çanakkale se koptisa kiyamet
Ah be mayko mua ti da viciş halyamet
O mlados otide

Koy od nas ye zenet koy nişanliya
A melek Azraili duşe ni zima
O ne te prasuye

Hey vo Çanakkale bunar so sinciri
Nepite be arkardaşi zeharliyya voda
O mlados ni zamina

Duşmanu vo ruke da ne paneme
İşte ne umrene vo kabur na stavaye
O ey şehitliye

Hey vo Çanakkale redoy redoy yigiti
Ti da viciş gledanice ka panuyet şehidi
O mlados mi proyde

Amin ostre sablye mlogo iseklye
A babo i mati umot preseklye
O za şehidi

 Tercüme17  :

17- Eserin güftesi ve güfte tercümesi, ses kaydını da kendisinden temin ettiğimiz Sn. Bünyamin Aksungur tarafından bize 
iletilmiştir; aynen aktarıyoruz.
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Çanakkale’de kıyametler kopuyor
Ah bre annem budur alamet
Of gençliğim gitti

İçimizden kimimiz evli kimimiz nişanlıdır
Fakat Azrail meleği canlarımızı alıyor
Of hiç affetmiyor
 
Çanakkale’de zincirli kuyu
İçmeyin bre arkadaşlar suyu zehirlidir
Of gençliğimiz geçti

Düşmanın ellerine düşmeyelim
Ölmeden kabire koyarlar
Of şehitler

Çanakkalede sıra sıra yiğitler
Düşerken şehitleri sen bir görsen
Of gençliğim gitti

Emin’i keskin kılıçlar çokça keserler
Baba ve annesi ise umutlarını keserler
Of şehitler için

Ne plachi majko ne zhalaj ako ti zaginam / Vaska Ilieva
Makedonların efsanevi sanatçısı Vaska Ilieva’nın üç beyitten meyda-

na gelen güfte ile seslendirdiği, “Ne plachi majko ne zhalaj ako ti zaginam” 
mısraıyla başlayan eser vokal+enstrümantal tarzda icra edilmiştir. Eserin güfte 
ezgisi, Çanakkale Türküsü’nün Türkiye’de yaygın olarak bilinen kalıp ezgisinin 
melodik varyantı durumundadır. Eserin aranağmesi ise güfte ezgisinin tekrarı 
biçimindedir [Bkz. Nota No.: 06]. 

Ses kaydının ne zaman gerçekleştiği ya da plak, kaset, CD gibi bir med-
ya ortamında yayımlanıp yayımlanmadığına ilişkin bilgi edinilememiştir. Ancak, 
eserin, radyo ya da televizyon yayınları aracılığıyla ses kayıt ortamına aktarılmış 
olma ihtimali kuvvetlidir; zira, Ilieva diskografilerinde esere rastlanmamaktadır. 
Eserin güftesi şöyledir:

Güfte  :
Ne plachi majko ne zhalaj ako ti zaginam (aman aman) 
[Ne plachi majko ne zhalaj ako ti zaginam (aman aman)]
So dushman jas ke se bijam da go isterame 
Ay od nasha zemja 
[So dushman jas ke se bijam da go isterame

Kültürümüzde Türkü Sempozyumu



- 52 -

Ay od Makedonija]

Staro i mlado stanvajte site na noze (aman aman) 
[Staro i mlado stanvajte site na noze (aman aman)]
Zemajte pushki patroni i levolveri 
Ay i levolveri 
[Dushmanot da go isterame od nasha zemja 
Ay od Makedonija]

Dushmanot da go isterame od nasha zemja (aman aman)
[Dushmanot da go isterame tsırveno jabolko (aman aman)]
Krstot da si napravime vo grada Soluna  
Ay vo grada Soluna
[Zname da si razveeme od nasha zemja
Ay vo Makedonija]

 Tercüme18  :
Ağlama anne üzülme ölürsem eğer (aman aman)
[Ağlama anne üzülme ölürsem eğer (aman aman)]
Düşmanla savaşacağım onları kovmak için
Ay topraklarımızdan 
[Düşmanla savaşacağım onları kovmak için
Ay Makedonya’dan]

Yaşlı ve gençler kalkın herkes ayağa (aman aman)
[Yaşlı ve gençler kalkın herkes ayağa (aman aman)]
Tüfek ve kurşunları alınız ve tabancaları
Ay ve tabancaları
[Düşmanı kovalım topraklarımızdan
Ay Makedonya’dan]

Düşmanı kovalım topraklarımızdan (aman aman)
[Düşmanı kovalım kırmızı elma (aman aman)]
Haçı yapalım Selanik’te 
Ay Selanik’te
[Dalgalandıralım bayrağımızı topraklarımızda
Ay Makedonya’da]

18- Tercüme: Atilla Azizi
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Transliterasyon:
Çanakkale içinde urdılar meni
Olmezden mezarlara koydılar meni, of
Yandıgım bar

Atma avcı urma da meni peşman olursın
Çanakkale içinde teslim olursın, of
Yandıgım bar

Çanakkale içinde bir uzun selvi
Kimimiz nişanlı da kimimiz evli, of
Yandıgım bar
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EK–6/B: DRAGOUMİS, Markos F., 2008 (Ocak). Aiginis Mousiki Periigisis, Ati-
na, s. 285.

Çanakkale içinde öldürdüler beni,
Ve düşmanın ellerine beni teslim ettiler

Anneciğim lütfen ağlama
Öldürdüyse bile tatlı memleket için teslim ettiler beni

Angeliki Haldaiou
Anitsaiou [Aegina]

Yorum
On iki-on dört heceli mısralar – İki mısralı temalar
1920 yazında, Batılı müttefikler -İngiliz idaresi altında ve bizim kara kuvvet-
lerimizden bir alayın katılmasıyla- [Mustafa] Kemal idaresindeki kuvvetlerin 
direnişini aşıp Dardanelia (Tsanak Kale)’yı işgal ettiler. Bu şarkı önceden Türk-
çe sözleriyle piyasaya çıkarıldı. Sonra, herhangi bir savaş sahasında hayatını 
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yitiren askerle ilgili olduğundan, Yunan askerleri tarafından da, Yunanca’ya 
çevrilerek benimsendi. Burada, Küçük Asya askeri harekâtından döndükten 
sonra bu ezgiyi Bizans nota yazım sisteminde notaya almış olan bir aske-
rin şahitliğini sunuyorum, kendisi derlemesini bu şekilde tanıtmış: “Önce-
den Türk, sonra Yunan askerleri tarafından Küçük Asya askeri harekâtında 
1920–1922 okunmuş olan ve bizim onlardan dinlediğimiz şarkı (PEB 33)”. 
Orijinal olan ezginin metni bu sözlerle başlıyor: “Çanakkale içinde vurdular 
beni”, yani “Burada, Çanakkale’de vurdular beni”. (Dragoumis, 2008:285) 
[Tercüme: Nikos Andrikos]
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Sivas Türküleri Etkileşim Sahası

Salih TURHAN1

Özet
Halen TRT Kurumu derlemelerine göre Türkiye genelinde sayı olarak yak-

laşık 400 ezgi  ile Sivas almaktadır.Kuşkusuz geniş mülki sınırlara ve kültürel zen-
ginliğe sahip olan Sivas’ın ezgi sayısı bununla sınırlı olamaz.İl bazında yapılacak 
özel araştırma ve derleme çalışmaları ile en az bu sayıyı iki katına çıkarmak müm-
kündür. 

Halk kültürü camiasınca bilindiği üzere, kültürel değerlerin sahiplenilmesi 
konusunda bir çok il, bölge, ülkeler arasında tartışma, polemik, hatta bir halk 
ezgisi (Sarı Gelin) türküsü konusunda Azerbaycan Cumhuriyeti, Türkiye Cumhuri-
yetine diplomatik Nota verebiliyor. 

Sivas’ ait gerek mevcut repertuar gerekse yapılacak olan muhtemel çalış-
malarda, başka illerde de var olan bir çok ezgi ve metin çeşitlemeleri görülecektir.
Söz konusu bu çeşitlemeleri dışlamadan halk bilimi ışığında değerlendirerek ortak 
bir kültürün tezahürü olarak ele alıp uygun zeminlerde işlemek gerekmektedir. 

Dolayısı ile bu konu, yakın-uzak iller, ilçeler arasında kültürel husumete 
dönüştürülmemeli. 

İşte bu bildiride de itibari olarak Sivas, merkez kabul edilerek Sivas’a ait 

1- Kültür ve Turizm Bakanlığı Sanatçısı, Araştırmacı
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olarak bilinen, okunan Türkülerin (Sözlü Kırık Hava, Uzun Hava) başka il ve bölge-
lerdeki çeşitlemeleri verilecektir. 

Anahtar kelimeler: Kültür, etkileşim, çeşitleme, Türkü, Sivas  

Türkiye siyasi sınırları ve Osmanlı İmparatorluğu siyasi sınırlarının bir kıs-
mının esas alındığı kültürel coğrafyaya ait şehir ve bölgelerden tespit edilen ano-
nim ezgilerle beraber bestecisi bilinen bir kısım ezgilerle birlikte bugün resmi ku-
rum, şahıs arşiv ve koleksiyonlarında yaklaşık 8000 sözlü ezgiyi görebilmekteyiz.
Söz konusu bu ezgilerin çoğu 1926-1980’li yıllar arasında yapıldı.Yine bir taraftan 
özel derlemeler devam ederken yaklaşık son 30 yıldan beri de daha ziyade TRT 
arşivinde bulunan 5000 türkü içerisinden konusuna,  teknik özellilerine göre se-
çilerek değişik düzeydeki ilmi toplantılarda türküler hakkında çeşitli tespit, tasnif, 
mukayeseli çalışmalar, incelemeler yapılmaktadır. 

Halen TRT repertuarındaki mevcut resmi derlemelere göre, ezgi sayısı ba-
kımından Türkiye genelinde ilk sırayı, yaklaşık 400 türkü ile Sivas almaktadır. 

Ancak bir çok il için geçerli olan bu tespit ;1926’da başlayıp 1960’lı, 70’li 
yıllara kadar devam eden resmi derlemelere göre yapılan bir tespittir. 

Yine bir çok kişi tarafından yapılan özel araştırma ve derleme çalışmaları 
ile bugün için TRT repertuarı esas alındığında çokça artırılmıştır. 

TRT repertuarının bir bakıma donmasının / dondurulmasının olumlu ve 
olumsuz olmak üzere değişik sebepleri vardır.Ayrı bir konu başlığı olduğu için 
burada yer verilmeyecektir.  

Genel halk bilimi disiplini dahilindeki tüm branşlarda olduğu gibi Sivas 
sözlü ezgilerinde de  uzaktan yakına doğru artan bir etkileşimin (Etkileme / et-
kilenme) olması ya da yakından uzağa doğru etkileşimin (Etkileme / etkilenme) 
azalması çok tabii bir durumdur. 

Söz konusu bu durumu, bir ayırım unsuru değil, çeşitli müzik unsurlarının 
benzeşmesi (Etkileme/etkilenme) olarak algılayıp bilakis kültürel  yakınlığın, zen-
ginliğin tezahürü olarak değerlendirmek gerekir. 

Biz sanatçılar, araştırmacılar, akademisyenler, radyo-tv programcıları, su-
nucuları çalışmalarında,  mesleki uygulamalarında bu bilinç ve anlayışla hareket 
ederlerse kültür-sanat adına önemli bir misyon yerine getirilmiş olacaktır. 

Türkiye’de yapılan ilk sistemli derleme çalışmalarının üzerinden yaklaşık 
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80-90 yıl geçmesine rağmen, halen birbirine yakın illerin sakinleri, hatta bu illerin 
bilinçli-bilinçsiz sanatçıları arasında halk ezgilerini sahiplenme konusunda çocuk-
su tartışmalar sürüp gitmektedir. 

Halkın, böyle düşünüyor olması kendi hataları olmayıp bu işle uğraşan 
her seviyedeki sanatçının/sanatçıların “bu türkü, bu ezgi, bu oyun havası,  bizim 
şehrimize, bizim ülkemize, bizim milletimize, babama, amcama, dedeme, akraba-
ma vb. aittir” deyip adeta sahiplenerek karşı tarafı bir şekilde kültür hırsızlığı ile 
itham etmektedirler. Oysa halk biliminden biraz nasiplenmiş olunsa bu tartışma 
ve didişmelerin gereksiz olduğu rahatlıkla anlaşılacaktır. 

Bu durumu yanlış algılayıp benzer ifadede bulunanlar, bilmeliler ki aynı 
ifadeyi karşı taraf yani yakındaki şehir ahalisi ve sanatçıları ve ahalisi de kendileri 
için benzer ithamlarda bulunmaktadırlar. 

Sivas türkülerinin genel etkileşim (etkileme / etkilenme) coğrafyasını itibari 
olarak belirleyecek olursak; 

Tokat,  Erzincan, Erzurum, Kars, Elazığ, Malatya, Diyarbakır, Şanlıurfa, 
Gaziantep,  Ordu, Giresun, Gümüşhane, Bayburt, Tunceli, Yozgat, Kayseri illeri, 
Rumeli, Azerbaycan ve Irak-Türkmeneli bölgsi ile ezgi, usul-tartım, makam, me-
tin-tema yönünden benzeşme-etkileşim söz konusudur. 

Şimdi bu ortak unsurlar çerçevesinde Sivas’ı,  merkez kabul ederek,  Si-
vas’tan derlenen  ya da Sivas’a ait olduğu bilinen / sanılan Türkülerin  etkileşimini 
gösteren başka illerdeki / bölgelerdeki tespit edebildiğimiz çeşitlemelerini verelim. 

Kendi tespitimize göre toplam 48 türküde etkileşim izleri görülmektedir.
Bunlardan 37’sı;sözlü kırık hava-türkü, 11 adedi ise uzun hava formundaki türkü-
lerdir. 

Kuşkusuz, ileride yapılacak kolektif çalışmalarla bu etkileşim örneklerinin 
artacağı muhakkaktır. 

Şimdi bu açıklamalar ışığında Sivas Türkülerinin başka ülke, bölge ve iller-
deki çeşitlemeleri görelim. 

I. Bölüm: Sözlü Kırık Havalar-Türküler 

1.Ağıl’ın altı kenger (Mahmut Bey) / Sivas- Zara
-Ayağında kundura / Şanlıurfa
-Güllü gider Hoğu’ya (Ezgi, makam ve usul benzerliği ile) / Elazığ
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-Bizim yaylamız meşelik (Ezgi benzerliği ile) / Adıyaman
-…(Ezgi, makam ve usul benzerliği ile)./ Van 

2.Ay doğar Giresun’dan / Sivas 
-İçme de begim içme serhoş olursun (Ezgi, makam ve usul benzerliği ile) 

/ Irak-Kerkük 

3.Bağa girdim üzüme / Sivas
-Çaya indim taşı yok (Söz, ezgi, makam ve usul benzerliği ile) / Sivas-Zara 

4.Bir küçük dünyam var içimde (Sümmani Ağzı) / Sivas-Şarkışla 
-Ben razı değilem hicrana gama (Sümmani Ağzı) (Ezgi, makam ve usul 

benzerliği ile) / Erzurum 

5.Bir of çeksem karşıki dağlar yıkılır / Sivas
-Kar mı yağmış şu Harput’un başına (Söz, ezgi, makam ve usul benzerliği 

ile) / Elazığ

6.Bülbül bir yumurta guzlar / Sivas-Kangal
-Bülbülün göğsü al olu (Söz, ezgi, makam ve usul benzerliği ile) / Erzurum

7.Çamlı bele süreydim yolunu (Köroğlu-Kırat Güzellemesi)(Çeşitleme) / Si-
vas-Şarkışla

- (Tema, ezgi, makam  benzerliği ile) / Bolu, Sivas, Erzurum, Kars

8.Çığrışır bülbüller gelmiyor bağban / Sivas-Şarkışla
-Çığrışır bülbüller gelmiyor bağban (Form farklılığı, söz benzerliği ile) / 

Sivas-Divriği 

9.Dağlar seni delik delik delerim / Sivas-Kangal
-Dağlar seni delik-delik delerim (Form farklılığı, 1.kıta söz benzerliği ile) / 

Orta Toroslar
-Dağlar sizi delik delik delerim (Form farklılığı, 1.kıta söz benzerliği ile) / 

Malatya 

10.Değirmen dört dolanır / Sivas-Bostankaya
-(Ezgi benzerliği ile  / Doğu-Güneydoğu (Kürtçe)

11.Deniz kenarında bir ev yapmışam / Sivas
-……….( Ezgi, makam ve usul benzerliği ile) / Van
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12.Dut ağacı dut verir / Sivas-Gürün-Karapınar köyü
- Ellik havaları (Ezgi ve makam benzerliği ile) / Tokat

13.Endim tevaf ettim Koç Babayı / Sivas-Divriği
-Endim tevaf eyledim Koç Babayı (Söz benzerliği ile) / Ankara-Çubuk

14.Ey şahin bakışlım bülbül avazlım / Sivas-Yıldızeli
-Ey şahin bakışlım bülbül avazlım (Söz benzerliği ile) / Erzincan

15.Fincanı taştan oyarlar / Sivas
-Fincanı taştan oyarlar( Söz, makam, ezgi, usul yönünden aynısı) / Elazığ
-Saçın ucun hörmezler (Ezgi benzerliği ile) / Azerbaycan

16.Geline bak geline / Sivas-Yıldızeli
-Köprüden geçti gelin ( Söz, ezgi benzerliği  ile) / Kırşehir
-Mendilim işle yolla (Söz, ezgi benzerliği ile) / Elazığ
-Haldan bilmez ne fayda (Ezgi ve söz benzerliği le) / Irak-Kerkük

17.Güzelliğin on par’etmez / Sivas-Şarkışla
-Eşrefoğlu al haberi (Ezgi ve usul benzerliği ile) / Kars

18.Horozumu kaçırdılar / Sivas
-Horozumu kaçırdılar (Kısmi söz benzerliği ile) / Kayseri
-Horozumu kaçırdılar (Kısmi söz benzerliği ile) / Eskişehir

19.İnceldim fidan oldum / Sivas-Şarkışla
-İnceldim fidan oldum (Söz benzerliği ile) / Sivas-Şarkışla

20.İndim Koçbabayı tevaf eyledim (Koç Baba) / Sivas
-İndim Koç Babay tevaf eyledim (Koç Baba)(Söz benzerliği ile) / Ankara

21.İpek mendil dane dane / Sivas-Divriği
-(Benzer ezgi ve söz ile) / Malatya, Kayseri

22.Kaleden inişm’olur? / Sivas-Zara
-Kaleden inişm’olur? (1.Kıta söz benzerliği ile) / Sivas 

23.Kalenin başında ekerler darı (Temir Ağa) / Sivas-İmranlı
-Ezgi, usul, söz benzerliği ile) / Amasya, Tokat, Gümüşhane, Bayburt, Er-

zincan, Erzurum, Kars, Artvin,Ağrı, Van, Muş, Bitlis, Elazığ, Malatya, Tunceli ille-
rinde. 
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24. Katı havadan uçarsın / Sivas-Divriği
-Çorabı çektim dizime (Makam, usul, ezgi benzerliği ile) / Van
-Derelerde kum savrulur / Diyarbakır
-Yel eser kum savrulur (Makam, usul, ezgi benzerliği ile) / Elazığ

25.Kavakta kuru dal var / Sivas-Kangal-Karasuver köyü
-Kutuda kara biber (Livan oy) (Usul ve ezgi benzerliği ile) / Erzurum-Aşkale

26.Kiremit bacaları / Sivas
-Kiremit bacaları (Söz, ezgi benzerliği ile) / Erzurum

27.Koyun gelir yata yata / Sivas
-Koyun gelir yata yata (Söz ve ezgi benzerliği ile) / Adana 

28.Köprünün altı diken / Sivas-Suşehri
-Çıktım Nemrut dağına (Kısmi ezgi benzerliği ile) / Adıyaman

29.Mecnun gibi dolaşıyom çollerde / Sivas
-Mecnun gibi dolaşıyom çöllerde (1.Kıta metni Bozlak olarak) / Kırşehir

30.Mecnunum Leylamı gördüm / Sivas
-Bkz. Nail Tan’ın ilgili makalesi. (Türkünün metni altı farklı şair adına gö-

rünmekte. Dolayısı ile uzun hava ve kırık hava formunda olmak üzere farklı ezgi-
lerle değişik yörelerin repertuarında yer almaktadır). 

31.Nasıl vasfedeyim seni sultanım / Sivas
-Nasıl methedeyim sevdiyim sen i(Söz benzerliği ile) / Erzurum 

32.Ördek çalkanır göllerde / Sivas
-Ördek (Söz ve ezgi benzerliği ile) / Bolu 
-Ördek çalkanır göllerde (Ezgi zöz benzerliği ile) / Van 
-Ben giderim Erek yolu (Ezgi benzerliği ile) / Van

33.Sabah oldu şavkın batmaz (Yıldız) / Sivas-Divriği 
-(Benzer ad, ezgi ve tema ile) / Erzurum, Erzincan, Tokat, sırf Yıldız adı 

ile;Yozgat, Ankara, Çankırı, Niğde’de mevcuttur. 

34.Sabahtan kalktım ki ezan sesi var (Burçak tarlası) / Sivas 
-Burçak tarlası (Söz, tema ve ezgi benzerliği ile) / Tokat,Yozgat

35.Tevekte üzüm kara / Sivas-Zara 
-Gel benim gelin yarim (Ezgi, makam, usul benzerliği ile) / Elazığ
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-Evlerinin direği (Ezgi, makam, usul benzerliği ile) / Diyarbakır
-Ay doğdu batmadı mı? (Ezgi, makam, usul benzerliği ile) / TSM Rep.

36.Vardım eşiğine yüzümü sürdüm…(Tatyan Havası) / Sivas 
-Aynısı / Erzurum 

37.Zeynep bu güzellik var mı soyunda / Sivas-Kangal-Mamaş
-Aynısı / Elazığ
-Evlerinin ögü mermer döşeli (Zeynel’im) (Ezgi benzerliği ile) / Irak-Kerkük
-Yad avçı meni vurdu (Ezgi benzerliği ile) / Irak-Erbil
-Dilbere gönderdim mektup al elvan (Ezgi benzerliği ile) / Azerbaycan 

II. Bölüm:uzun Havalar 

1.Akşam olur güneş gider ay gelir (Maya) / Sivas-Divriği
-Akşam olur gölge düşer gayaya (Ezgi ve makam benzerliği ile) / Sivas
-Bir kara kaş bir kar göz sende var (Ezgi ve makam benzerliği ile) / Elazığ
-Humar gözlüm bakışından doyamam (Ezgi ve makam benzerliği ile) / Ela-

zığ
-Huma kuşu (Ezgi ve makam benzerliği ile) / Erzurum
-Bir gül için bülbül giymiş karalar (Ezgi ve makam benzerliği ile) / Erzincan 

2.Ben gidiyom Rüştü Beyim Ağlama (Mehrali Bey) / Sivas
-Mehrali bey (Tema benzerliği ile Kırık Hava formunda) / Niğde

3.Ben de bu dünyaya geldim geleli / Sivas-Divriği 
-Metni;altı değişik şaire ait olmak üzere farklı ezgilerle Başka-başka iller-

de bilinip icra edilmektedir.Bu çeşitlemeleri / farklılıkları Nail TAN Makale halinde 
yayımlamıştır. 

-Metin benzerliği ile farklı şair ve farklı yörelerde (Aynı sempozyumda Nail 
Tan’ın Bildiri konusu) 

4.Göç göç oldu (Ağıt-Uzun Hava) / Sivas
-Aynı metin aynı makam ancak ritmik icra edilen çeşitlemesi / Erzurum

5.Felek şad olacak günün görmedim / Sivas
-Benzer metin (Kırık hava-form farklılığı ile) / Yozgat

6.Havayıdır deli gönül havayı (Maya) (Karaca Oğlan’dan) / Sivas-Zara
-Aynı metin farklı ezgi ile “Bozlak” olarak / Çukurova
-Aynı metin farklı ezgi ile (Maya tarzı) / Erzurum 
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7.Kalkın durnalar Van’dan çekilin / Sivas
Kalkın durnam Van’dan çekilin (Form farklılığı, söz benzerliği ile) / Erzurum

8.İtikatın tam tut yolun tanı / Sivas-Zara
-(Ezgi benzerliği ile) / Diyarbakır 

9.Karlı dağlar karanlığın bastı mı? / Sivas-Zara
-Erzincan’a girdim ne güzel bağlar (Ezgi ve benzerliği ile) / Erzincan
-Anama söyleyin damda yatmasın (Ezgi ve benzerliği ile) / Gaziantep

10.Seyyah olup şu alemi gezerim / Sivas
-Seyyah olup şu alemi gezerim (Form farklılığı, söz benzerliği ile) / Erzincan

11.Ter sine mi (Hoyrat) / Sivas-Zara
(Ezgi benzerliği ile)(Şirvan Hoyrat) / Elazığ-Diyarbakır

SONUÇ:

Sivas ilimiz de diğer illerimiz gibi halk biliminin kendi kuralları dahilinde, bu-
lunduğu kültürel coğrafyanın özelliklerine haiz olmak üzere kendine özgü 
repertuar, makam, icra, üslup, tavır, tartım gibi edebi, teknik vb. karakterini 
oluşturmuştur. 
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Sivas Türküleri Üzerine İstatistiksel
Bir Analiz Çalışması

Yrd. Doç.Dr. Zekeriya KAPTAN1

Özet
Bu çalışma; Sivas halk ezgilerinin, genel özellikleri(makam/ayak/dizi, ölçü/

usul, konu, derleyen kişi, kaynak kişi) bağlamında istatistiksel bir çalışmadır.

Araştırma, tarama modelinde betimsel bir çalışmadır (Karasar, 2004). 
Araştırmada Sivas halk ezgilerinin istatistiksel açıdan bir analizi yapılmıştır. Bunun 
için TRT Türk Halk Müziği repertuarında kayıtlı 6403 halk ezgisi taranmış, bu ta-
rama sonucunda Sivas’ta derlenmiş 514 halk ezgisi tespit edilmiştir. Bu ezgilerin 
halk müziği biçimleri açısından dağılımı ise şöyledir: 326; Kırık Hava, 132; Uzun 
Hava, 46; Oyun Havası.  Bu ezgilerden notasal olarak tespiti yapılmamış 132 uzun 
hava ve daha çok çalgısal bir özellik taşıyan 46 oyun havası çalışmaya dâhil edil-
memiştir. Çalışma kapsamına giren 287 kırık hava ezgisinin (sözlü ezgiler); kay-
nak kişi, derleyen kişi, makam/ayak/dizi, ölçü/usul ve konusu bakımından frekans, 
yüzde dağılımları istatistiksel olarak tespit edilmiştir. İstatistiksel analiz işlemi için 
SPSS 15,0 bilgisayar programı kullanılmıştır. Çalışma sonucunda elde edilen veri-
ler betimsel olarak yorumlanmıştır.

Böyle bir çalışmanın Sivas yerel kültürünün müzik sanatı alanında tanınıp 
anlaşılmasına katkı sağlaması düşünülmüştür.

1- Cumhuriyet Üniversitesi Eğt. Fak. G.S.E.B. Müzik Anabilim Dalı, zkaptan@cumhuriyet.edu.tr
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A Statistical Analysis Study On Sivas Folk-Song

Abstract

This research is a statistical study in context to the general properties 
(mode, rhythm/style, theme, person who had compiled and origin person) of 
Sivas folk melodies.

Research is a descriptive study in scanning model (Karasar, 2004). In this 
research there is a statistical analysis on Sivas folk melodies. Therefore, 6403 folk 
songs entered in TRT Turkish Folk Music Repertoire scanned, in conclusion, 514 
folk melodies compilatied   from Sivas confirmed. Distribution of these melodies 
according to folk music forms are like: 326; kırık hava, 132; uzun hava, 46; oyun 
havası. From these melodies, 132 uzun hava, not confirmed aspect of notation 
and rather having an instrumental character 46 kırık hava, not incorporated to 
this study. In terms of mode, frequency, percentage distribution and correlation 
relation confirmed according to rhythm/style, theme, person who had compiled, 
origin person of 287 kırık hava fall within this study. SPSS programme had used 
for statistical analysis.The datas coming from research had evaluated in descrip-
tive perspective.

It has considered that, a research like this, will assist Sivas local culture to 
be known and   registered in extent of  music art.

Key words: Sivas, Folk-Song, Analysis

1. Giriş
İnsanın diğer canlılardan farklı olarak hemen ayağa kalkıp yaşama çaba-

sına girmek konusundaki acizliğine bağlı olarak, toplu halde yaşama gerekliliği 
dürtüsü toplumsallığı, toplumsal yaşamı doğurmuştur. Toplumsal yaşam içerisin-
de bireylerin birbirleriyle olan etkileşimi, bir takım değerlerin oluşmasını sağlamış, 
bu da zamanla her toplumun kendine özgü, diğerlerinden farklı bir yaşam tarzı 
ve anlayışın ortaya çıkmasına yol açmıştır. Kendine özgü kalıp ve değerler içerisin-
de şekillenen bu yaşam tarzı, o toplumun kültürünü oluşturmaktadır. Kültür, bir 
toplumda geçerli olan ve gelenek halinde devam eden her türlü duygu, düşünce, 
inanç, sanat ve yaşayış öğelerinin tümüdür. Bu öğelerden biri; bireyin kültürel yapı 
içinde aldığı estetik tavır, estetik algı ve edinimlerin bir dışavurum eylemi olanı 
sanattır. Sanatın farklı türlerde kendini göstermesinin yanında diğer bir türü de; 
sessel boyutuyla müziktir.
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Müzik, kültürün en önemli boyutlarından, en temel alanlarından ve başlıca 
değişkenlerinden biridir(Uçan, 2005). Kültürel farklılıkların algılanmasında önemli 
bir ölçüt olarak müziğin belirleyici olan bu yönü, o kültürün ürünü olan yerel/
halk müziklerinde kendini gösterir. Halk müziği; ait oldukları toplumun kültürünü 
yansıtan, geleneksel yönüyle kuşaktan kuşağa aktarılan, yerel kaynaklı ezgilerdir. 
Anadolu’da bu ezgilere sıklıkla Türkü denmektedir.

Türkiye’de halk kültürünün zenginliği, halk müziğinin çeşit olarak daha 
zengin bir yapıya dönüşmesine yol açmıştır. Bu zenginlik köklerini tarihin derinlik-
lerinden alır. Anadolu, coğrafi konumu nedeniyle tarih boyunca kültür yollarının 
kesiştiği bir merkez olmuş, aynı zamanda geçmiş zaman içinde çok sayıda kültürü 
içerisinde barındırmıştır. Bu bakımdan Türkiye’deki halk müziği yöresel bağlamda 
zenginlik ve çeşitlilik gösterir. Örneğin Zeybekler; Ege, Halaylar; Doğu Anadolu. 
Horonlar; Karadeniz, Bozlaklar; Orta Anadolu, Hoyratlar; Güney Doğu Anadolu 
yörelerinin farklılığı iken Semah ve Deyişler her yörede görülebilmektedir. Sivas, 
her ne kadar coğrafi anlamda bir Orta ya da İç Anadolu şehri olarak görülse de 
müzik kültürü açısından daha çok Doğu Anadolu halk müziği dokusu içerisinde 
görülebilir.

Sivas halk müziği; özgünlüğü, renkliliği ve zenginliği ile Ülkemiz halk mü-
ziği dokusu içerisinde ayrı bir yere sahiptir (Kaya, 1998). Doğan Kaya, Sivas’ın 
kültürel zenginliğine yönelik şunları söylemektedir: “…Daha ilk çağlardan itibaren 
birçok kavim burada iskân tutmuş, kendisinden izler bırakmıştır. Coğrafi konumu 
bakımından da, ayrı bölgelerden, ayrı karakterde ve farklı kültürlerden olan insan-
ların uğrak yeri haline gelmiş, böylece yıllar boyu ticari, iktisadi, sosyal ve kültü-
rel açıdan devamlı etkileşim içinde kalmıştır. Bundan dolayıdır ki, Anadolu’da bir 
kültür merkezi olmuş, bu özelliğini yıllarca korumuştur.” Sivas halk ozanlarının 
(âşıkların) diyarıdır. Pir Sultan Abdal’dan Âşık Ruhsatiye, Âşık Veysel’den Âşık Sefil 
Selimi’ye uzanan zaman koridorunda Sivas, Anadolu da Âşıklık geleneğinin kalbi-
nin attığı yer olmuştur (Pürlü, 2006).

Zengin bir halk müziği birikimine sahip Anadolu’da, Sivas ilinin halk müzi-
ği ezgileri bakımından ilk sıralarda yer aldığı hemen herkesçe de genel kabul gö-
ren bir gerçektir. Bu gerçeklik TRT Halk Müziği repertuarının incelenmesi yoluyla 
da kanıtlanabilir bir nitelik göstermektedir. Bugün itibariyle TRT Halk Müziği re-
pertuarında derlenen halk müziği ezgi sayısı, 6403’tür. Bunlardan 514 tanesi Sivas 
ilinde derlenen ezgilerdir (TRT, 2009). Bu rakam toplam rakama oranlandığında, 
diğer illere oranla çok yüksek olduğu görülebilir.

Sivas ilinde yapılan halk müziği ezgi derlemelerinin başlangıç tarihi 
1926’ya kadar gitmektedir. Darul- Elhan müdürü Yusuf Ziya Bey halk müziği der-
lenmesi yolunda en ideal yolun “Fonoğrafla Çalışmak” olduğu kanaatine vardık-
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tan sonra 30 Temmuz 1926 tarihinde İstanbul’a getirilen bir fonoğrafla Darul- 
Elhan heyeti Anadolu’ ya Birinci Derleme Gezisine çıkmıştır. Bu geziye Yusuf Ziya 
Bey, Rauf Yekta Bey, Dürrü Bey ve Ekrem Besim Bey katılmıştır. Bu gezide, Adana, 
Gaziantep, Urfa, Niğde, Kayseri ve Sivas’tan 250 kadar türkü ve ezgi doğrudan 
notaya alınmak ve fonoğrafla disklere tespit edilmek üzere derlenmiştir (Şenel, 
1999).  Yusuf Ziya Demirci’nin Köy Halk Türküleri adlı eserinde büyük çoğunluğu 
Âşık Veysel ve Muzaffer Sarısözen’den olmak üzere 1926–1937 yılları arasında Si-
vas ilinde derlenmiş 20 kadar halk müziği ezgisi bulunmaktadır. Sivas halk müziği 
ezgilerinin derlenip TRT repertuarına kazandırılmasında kuşkusuz en büyük pay 
Muzaffer Sarısözen’e aittir. 17 Ağustos 1937’de, Halil Bedii Yönetken, Ulvi Cemal 
Erkin, Hasan Ferit Alnar, Necil Kazım Akses ve Arif Etikan’ dan derleme ekibinin 
Sivas’a gelmesiyle ve Sivas’ta Muzaffer Sarısözen’in de bu ekibe dahil olmasıyla 
Sivas halk müziği ezgilerinin resmi olarak ve daha örgütlü biçimde derlenme işine 
başlanmıştır (Bekki, 2004). Ahmet Kutsi Tecer tarafından düzenlenen Halk Şairleri 
Bayramına katılan ve o yıllarda sadece usta malı eserler ve yöre ezgileri okuyan 
Âşık Veysel bayramda okuduklarıyla bir ilk’e kaynaklık etmiştir. Sonrasında ya-
yınlanan Sivas Halk Şairleri Bayramı (1932) adlı broşür, Âşık Veysel’in okuduğu 
eserlere de yer vermesi dolayısıyla, Sivas ilinde yapılmış ilk yarı resmi ezgi tespiti 
olmuştur. Vehbi Cem Aşkun, iki ciltlik Sivas Folkloru (1940) adlı kitabında, Düğün 
Türküleri ve Türküler başlığı altında 23 adet Sivas halk müziği eserine yer vermiştir. 
Bu çalışma Sivas halk müziği eserlerine kapsamlı olarak yer veren ilk çalışmadır. 
Bununla birlikte, Cahit Öztelli’nin Bütün Halk Türküleri (1972) adlı derleme kita-
bında 26 adet, Mehmet Özbek’in Folklor ve Türkülerimiz (1975) adlı kitabında 41 
adet, Nejat Birdoğan’a ait Notalarıyla Türkülerimiz (1988) adlı kitapta 23 adet, 
Salih Turhan’nın Kültür Bakanlığı tarafından yayımlanan Anadolu Halk Türküleri 
(1992) adlı kitabında 7 adet, TRT tarafından yayımlanan Türk Halk Müziğinden 
Seçmeler I (1998) kitap da 9 adet, Hasan Soysal’a ait Sivas Türküleri (2000) adlı ki-
tap da 273 adet, Sivas halk müziği eserine yer verilmiştir. Diğer yandan Sivas halk 
müziğini içerik ve müzikbilim açısından inceleyen ilk çalışma Selahattin Bekki’ye 
aittir. Çalışma Baş Yastıkta Göz Yolda (1994) adı altında kitap olarak yayımlanmış-
tır.  Bu alanda yapılan farklı bir çalışma Sevda Şanlı’nın hazırladığı Sivas Türküleri 
(1999) adlı lisans tezidir. Çalışmada Sivas halk müziği eserlerinin konularına ve ya-
pılarına göre tasnif edildiği görülmektedir. Ancak alanyazın incelendiğinde özel-
likle herhangi bir yörenin halk müziği ile ilgili olarak coğrafyası bağlamında ne tür 
özellikler (makam/ayak/dizi, ölçü/usul, konu, derleyen kişi, kaynak kişi) gösterdiği 
pek araştırılmış değildir.

Bu çalışmanın amacı, Sivas halk ezgilerinin, genel özellikleri(makam/ayak/
dizi, ölçü/usul, konu, derleyen kişi, kaynak kişi) bağlamında bir istatiğini çıkar-
maktır. Böyle bir çalışmanın Sivas yerel kültürünün müzik sanatı alanında tanınıp 
anlaşılmasına katkı sağlaması düşünülmüştür.
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2. Yöntem
Çalışma, tarama modelinde betimsel bir çalışmadır (Karasar, 2004). Ça-

lışma da Sivas halk ezgilerinin istatistiksel açıdan analizi yapılmıştır. Bunun için 
TRT Türk Halk Müziği repertuarında kayıtlı 6403 halk ezgisi taranmış, bu tarama 
sonucunda Sivas’ta derlenmiş 514 halk ezgisi tespit edilmiştir. Bu ezgilerin halk 
müziği biçimleri açısından dağılımı ise şöyledir: 326; Kırık Hava, 132; Uzun Hava, 
46; Oyun Havası.  Bu ezgilerden notasal olarak tespiti yapılmamış 132 uzun hava 
ve daha çok çalgısal bir özellik taşıyan 46 oyun havası çalışmaya dâhil edilmemiş-
tir. Çalışma kapsamına giren 287 kırık hava ezgisinin (sözlü ezgiler); kaynak kişi, 
derleyen kişi, makam/ayak/dizi, ölçü/usul ve konusu bakımından frekans, yüzde 
dağılımları istatistiksel olarak tespit edilmiştir. İstatistiksel analiz işlemi için SPSS 
15,0 bilgisayar programı kullanılmıştır. Çalışma sonucunda elde edilen veriler be-
timsel olarak yorumlanmıştır.

3. Bulgular
Sivas, coğrafi özelliği bakımından, farklı bölgelerden, ayrı karakterde ve 

çok farklı kültürlerden insanların sürekli bir buluşma yeri haline gelmiştir. Bun-
dan dolayıdır ki Sivas tarih boyunca özellikle sosyal ve kültürel açıdan sürekli bir 
etkileşim içinde kalmıştır. Bu etkileşim zengin bir kültürel birikimi de beraberinde 
getirmiştir. Zengin bir kültürel birikime sahip Sivas’ta müzikte bir o kadar zengin, 
farklı, bir çeşitlilik olarak kendini göstermektedir.

Sivas, ülkemizde âşıklık geleneğinin en önde gelen yörelerinden birisidir. 
Gerek sayı, gerekse nitelik olarak yetiştirdiği âşıklar (saz şairi) bakımından daima 
adından söz ettirmiş ve hatta “âşıklar yatağı olarak nitelendirilmiştir (Kaya, 1998). 
Bugün Sivas’ta tespit edilen âşıkların sayısı 1000’in üzerindedir.

Cumhuriyetten sonra, Ülkemizde halk müziği alanında yapılan derleme 
çalışmalarında Sivas İlinin tercih edilen iller arasında daima ilk sıralarda yer aldığı 
söylenebilir. 1926 yılında Sivas ilinin de dâhil edildiği ilk derleme çalışmaları bu-
gün halen sürekliliğini Sivas’ta korumaktadır.

Sivas’ta bugüne kadar birçok kişi ve kurum tarafından derleme çalışmaları 
yapılmıştır.  Buna göre;

Muzaffer SARISÖZEN; 107 adet derlediği türkü sayısı ve bu sayı ile % 37,3 
lük bir oranla ilk sırada yer almaktadır. Diğer kişiler ve kurumlar; TRT Müzik Dai. 
Başk.; 27 türkü, % 9.4 oran, Nida TÜFEKÇİ; 16 türkü, % 5.6 oran, Orhan Gazi 
YILMAZ; 15 türkü, % 5.2 oran, TRT İstanbul-Ankara Rad. Müd.; 15 türkü, % 5.2 
oran, İhsan ÖZTÜRK; 14 türkü, % 14 oran, Erkan SÜRMEN; 9 türkü, % 3.1 oran, 
Arif MEŞHUR; 8 türkü, % 2.8 oranla sıralanmaktadır.
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Bunlara ek olarak;  Yücel PAŞMAKÇI, Ahmet YAMACI, Süleyman YILDIZ, 
Necla AKBEN, Can ETİLİ, Yıldıray ÇINAR, Metin ERYÜREK, Mustafa ÖZGÜL, Muhlis 
AKARSU, Yavuz TOP, Musa EROĞLU, Rıfat KAYA, Uğur KAYA gibi daha sayamadı-
ğımız birçok isim tarafından Sivas iline ait türküler derlenerek TRT Müzik Dairesi 
Başkanlığı arşivine kazandırılmıştır. 

3.1. Konularına Göre Sivas Türküleri:
Halk müzikleri konuları bakımından gerek yabancı gerekse ülkemizde bir-

çok araştırmacı tarafından farklı farklı şekillerde sınıflandırılmıştır. Konuyla ilgili 
geniş bir anlatım Salahaddin BEKKİ’ye ait “Baş yastıkta Göz Yolda” adlı kitap da 
yer almaktadır. Bu çalışmada Doğan KAYA (1999) ‘ya ait sınıflandırma temel/ör-
nek alınmıştır.

Tablo 1. Konularına Göre Sivas Türkülerinin Dağılımı:

Konularına Göre Sivas Türküleri Sayı %
1. Tabiat Türküleri 2 ,7
2. Aşk, Dostluk, Kardeşlik Türküleri 131 45,6
3. Yiğitlikleri ve Tarihi Olayları Anlatan Türküler 1 ,3
4. Tören (Düğün, Ayin-i Cem, Sayacı, Oturak) Türküleri 16 5,6
5. Hayvanlar Üzerine Söylenmiş Türküler 4 1,4
6. Olay Türküleri 4 1,4
7. Bitki ve Çiçeklerle İlgili Türküler 2 ,7
8. Kişiler Üzerine Söylenmiş Türküler 3 1,0
9. Keder, Dert ve Hastalık Türküleri 55 19,2
10. Gurbet ve Hasret Türküleri 30 10,5
11. Meslek ve İş Türküleri 1 ,3
12. Ölüm Türküleri (Ağıtlar) 5 1,7
13. Ninniler ve Çocuk Türküleri 1 ,3
14. Mizahi Türküler 2 ,7
15. Yergi Türküleri 1 ,3
16. Öğretici ve Öğüt Verici Türküler 29 10,1
  Toplam 287 100,0

Tablo 1 incelendiğinde; Sivas türkülerinde işlenen “Aşk, Dostluk, Kardeş-
lik” konularının en yüksek sayıda ve oranda olduğu görülmektedir. 

Aşk, halk şiirinde çok sıkça işlenen bir temadır. Bir bakıma aşk, Âşık edebi-
yatının temelini teşkil eder. Âşık edebiyatındaki bu aşk genellikle beşeri aşk, yani 
kişiye duyulan aşktır. Bundan dolayıdır ki; Sivas türkülerinde de aşk/sevda ağırlıklı 
olarak işlenen konular arasındadır.
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Bununla birlikte dostluk ve kardeşlik temalarının Sivas türkülerinde işle-
nen ağırlıklı konularından olduğu görülmektedir. Bunun nedeninin dostluk ve 
kardeşlik duygularının çok fazlaca önemsendiği ve hassasiyetle üzerinde duruldu-
ğu sonucuna gidilebilir.

Diğer yandan, “Keder, Dert, Hastalık” konularının Sivas türkülerinde iş-
lenme sıklığı bakımından ikinci sırada olduğu görülmektedir. Bu durum başta 
coğrafi, ekonomik, siyasi ve tarihsel olarak geçmişte yaşanmış bir takım olumsuz 
olaylara bağlanabilir. 

Diğer yandan, “Gurbet ve Hasret” konularının Sivas türkülerinde işlenme 
sıklığı bakımından üçüncü sırada olduğu görülmektedir. Bu durum bizi iç ve dış 
göçün Sivas’ta çok yoğun bir şekilde yaşandığı ve tarihsel olarak süreklilik göster-
diği sonucuna götürebilir. 

3.2. Makam/Ayak/ Dizilerine Göre Sivas Türküleri:

Tablo 2. Makam/Ayak/Dizilerine Göre Sivas Türkülerinin Dağılımı:

Makam/Ayak/Dizilerine Göre Sivas Türküleri Sayı %
1. Karcığar 7 2,4
2. Uşşak 114 39,7
3. Hüseyni 91 31,7
4. Pençgâh 3 1,0
5. Hüzzam 3 1,0
6. Rast 3 1,0
7. Segâh 5 1,7
8. Buselik 6 2,1
9. Hicaz 12 4,2
10. Nikriz 4 1,4
11. Gülizar 8 2,8
12. Çargâh 25 8,7
13. Arazbar 1 ,3
14. Kürdi 4 1,4
15. Nişabur 1 ,3
 Toplam 287 100,0

Tablo 2 incelendiğinde; Sivas türkülerinde “Uşşak” makam/ayak/dizsinin 
sayısal ve oran olarak ilk sırada olduğu, “Hüseyni” dizisinin ise ikinci sırada olduğu 
görülmektedir. 
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Hüseyni ve Uşşak dizileri geleneksel Türk müziğinin en eski dizilerindendir. 
Bu diziler Anadolu halk ezgilerinde çok fazlaca kullanılan, tercih edilen ve çok se-
vilen diziler arasında yer alır. Hatta bu dizilere "Âşıklar Makamı" da denilmektedir. 
Konuyla ilgili bazı araştırmacılar ise bu dizileri “Kerem” ayağı içerisinde düşün-
mektedirler. “Yanık Kerem, Kesik Kerem” gibi…

Bu dizilerin Sivas türkülerinde sıkça kullanılması, tercih edilmesi, yöre in-
sanının bu dizilere, dizi seslerine ve seyirlerine geçmişten bir yatkınlığı (Kulak aşi-
nalığı) olması, doğal olarak bu dizilere gereksinim duyması, diğer yandan; yöreye 
ait türkü yakıcılarının ses genişliklerinin bu dizilerin ses aralıklarına daha uygun 
olması birincil bir neden olarak görülebilir. 

Bununla birlikte makam/ayak/dizi dağılımında bir zenginlik ve çeşitlilik ol-
duğu da görülmektedir. Sivas türkülerinde ki bu durum kültürel etkileşime bağ-
lanabilir. 

3.3. Ölçü/Usullerine Göre Sivas Türküleri:

Tablo 3. Ölçü/Usullerine Göre Sivas Türkülerinin Dağılımı:

Ölçü/Usullerine Göre Sivas Türküleri Sayı %
1. 7/8 19 6,6
2. 2/4 60 20,9
3. 4/4 94 32,8
4. 5/8 15 5,2
5. 9/8 15 5,2
6. 8/8 2 ,7
7. 10/8 26 9,1
8. 12/8 20 7,0
9. 3/4 3 1,0
10. 3/8 2 ,7
11. 6/4 - 6/8 14 4,9
12. 15/8 2 ,7
13. 18/8 4 1,4
14. 20/8 2 ,7
15. 2/2 2 ,7
16. 15/4 3 1,0
17. 5/4 1 ,3
18. 11/4 1 ,3
19. 21/8 1 ,3
20. 20/8 1 ,3
  Toplam 287 100,0
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Tablo 3 incelendiğinde; Sivas türkülerinin daha çok 4/4 lük ve 2/4 lük ölçü-
lerde söylendiği görülmektedir.

2/4 lük ve 4/4 lük ölçü birimleri genel olarak basit ya da ana usuller olarak 
adlandırılır.

Halk müziğimizde bu usuller yaygın olarak kullanılmaktadır. Anadolu’nun 
her bölgesinde bu usullere rastlamak mümkündür.

Sivas türkülerinde bu usullerin sıklıkla kullanılmasına neden olarak, yöre 
insanının bu ölçü birimlerine geçmişe bağlı olarak yatkın/alışkın oldukları söyle-
nebilir. 

Bununla birlikte dikkati çeken diğer bir durum usullerdeki zenginlik ve 
çeşitliliktir. Yine bu durum kültürel etkileşime bağlanabilir.

 
3.4. Yörelere Göre Sivas Türküleri:

Tablo 4. Yörelere Göre Sivas Türkülerinin Dağılımı:

Yörelere Göre Sivas Türküleri Sayı %
1. Şarkışla 55 19,9
2. İmranlı 7 2,4
3. Kangal 34 12,2
4. Divriği 41 13,5
5. Yıldızeli 8 2,8
6. Zara 13 4,5
7. Gemerek 1 ,3
8. Ulaş 7 2,4
9. Suşehri 3 1,0
10 Hafik 4 1,4
11. Gürün 2 ,7
12. Merkez 112 40,4
 Toplam 287 100,0

Tablo 4 incelendiğinde; Sivas türkülerinin yöresel dağılım olarak sırayla; 
“Merkez, Şarkışla, Divriği” ilçelerinde yoğunluk gösterdikleri görülmektedir.

Sivas türkülerindeki derleme oranlarının bu ilçelerde yoğunlaşmasında ki 
başlıca neden; Sivas’ın müziko-kültürel açıdan üç ana yöreye ayrılıyor olmasıdır. 
Bu yöreler;
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İlbeyli/Elbeyli Yöresi: Merkeze bağlı köyler,

Emlek Yöresi: Şarkışla İlçesi’ne bağlı ve o yöreye ait köyler,

Çamşıhı Yöresi: Divriği İlçesi’ne bağlı ve o yöreye ait köyler dir

Bu yörelerde “Âşıklık Geleneği”nin geçmişten günümüze yaşatılıyor ve 
canlı tutuluyor olması bu ilçelerdeki derlenen türkü sayısında ki artışa önemli bir 
neden olarak görülebilir.

3.5. Kaynak Kişilere Göre Sivas Türküleri:

Tablo 5. Kaynak Kişilere Göre Sivas Türkülerinin Dağılımı:

Kaynak kişilere göre Sivas Türküleri Sayı %
 1. Âşık Ali İzzet Özkan 4 1,4
 2. Müslüm Sümbül 2 ,7
 3. Osman Şan 3 1,0
 4. Mehmet Ali Torun 4 1,4
 5. Yöre Ekibi 4 1,4
 6. Nuri Üstünses 17 5,9
 7. Âşık Veysel Şatıroğlu 28 9,8
 8. Sırrı Sarısözen 12 4,2
 9. Muzaffer Sarısözen 17 5,9
 10. Hüseyin Aslan 3 1,0
 11. Kemal Sarısözen 3 1,0
 12. Halil Söyler 10 3,5
 13. Âşık Ali Kızıltuğ 3 1,0
 14. Fikriye Meşhur 5 1,7
 15. Nurşen Sarıca 5 1,7
 16. Muhlis Akarsu 12 4,2
 17. Ali Sultan 6 2,1
 18. Feyzullah Çınar 3 1,0
 19. Mahmut Erdal 5 1,7
 20. İhsan Öztürk 5 1,4
 21. Medine Köseoğlu 4 1,4
 22. Yüksel Yıldız 15 4,9
 23. Remziye Akkaplan 5 1,7
 24 Behlül Selam - T. Selam - R. Çınar 4 1,4
 25 Âşık Sefil Selimi 1 ,3
 26. Diğerleri 102 40.1
 Toplam 287 100,0
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Tablo 5 incelendiğinde; Sivas türkülerinde kaynak kişiler sıralamasında;

Âşık Veysel ŞATIROĞLU; Şarkışla-Emlek Yöresi; Nuri ÜSTÜNSES; Divri-
ği-Çamşıhı Yöresi; Muzaffer SARISÖZEN; Merkez den olduğu görülmektedir.

SONUÇ ve ÖNERİLER:

Sivas coğrafi konum bakımından çok geniş bir alana yayılmış bir durumdadır. 
Bu yönüyle Sivas, farklı kültürlerle sürekli bir etkileşim içinde olmuştur. Kültü-
rel etkileşimin yoğun ve sürekli olarak yaşandığı Sivas’ta halk müziği alanı da 
zengin bir yapıdadır. Makam/ayak/dizi ve usul/ölçü birimlerindeki bu zenginlik 
ve çeşitliliğin, kültürel etkileşimle doğrudan ilgili olduğu sonucuna gidilebilir.

Sivas Âşıklık Geleneği’nin yüzyıllar boyunca yaşatıldığı ve canlı tutulduğu bir 
ildir. Kaya(1998)’ya göre; Sivas yöresinde âşıklıkla irsiyet (kalıtım) arasındaki 
ilgi azımsanmayacak derecedir. Âşıklılık geleneğinin ilk örneklerine XVI. yüzyıl-
da rastladığımız Sivas’ta bu gelenek günümüze kadar sürmüştür. Bu süreklilik 
kalıtıma bağlanabilir. 

Araştırmayla Sivas yerel kültürünün müzik sanatı alanında tanınıp anlaşılması-
na katkı sağlayacağı sonucuna gidilmeye çalışılmıştır.

Örnek bir çalışma olduğu düşünülen bu çalışmanın, kapsamının geniş tutul-
masıyla tüm Anadolu yerel müzikleri için yapılması düşünülebilir.
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Sivas ve Çevresi Seferberlik Türküleri Üzerine

Müjgan ÜÇER1

Türkülerimiz
Türkü [Türkî<Türk’ten nisbet eki -î ile Türk usûlü],2 Türk halk şiirinin halk 

ezgileriyle bestelenmiş çok yaygın bir formudur. Türkü kavramı, doğuş ve yayılışı, 
çeşitleri ve teknik özellikleri ile türkülerimizin tasnifi, konunun uzmanları tarafın-
dan derinlemesine incelenmiştir. Cahit Öztelli’nin tanımıyla türkü; ninniyle beşik-
ten başlayıp, ağıtla mezara kadar bütün yaşayışımızı içine alan, en dikkate değer 
edebî mahsullerimizdir.3 Türkülerimiz; gönül çağlayanının ezgiye yansıyan şiiridir. 
Ninnilerimiz ve ağıtlarımız haricindeki bütün türkülerimize, oyunla eşlik edilebilir.

Bir olay, bir arzu ve bir heyecan ile doğan türkülerimizin başlangıçta sahibi 
belli ise de halkın duygularında yaşayarak, dilinde dolaşarak asıl sahibi unutulmuş 
ve zamanla halkın malı olarak anonimleşmiştir. Türküler; birçok araştırıcı tarafın-
dan genel olarak yapılarına, konularına ve ezgilerine göre sınıflandırılmıştır. 

Seferberlik üzerine yakılan türkülerimizin, konularına göre türkü tasnifin-
de ayrı bir başlık halinde yer almadığı görülmüştür. Türkü çeşitlerini yapılarına, 
konularına ve ezgilerine göre tasnif eden Dr. Doğan Kaya; konularına göre türkü-
leri 23 ana ve 10 da alt başlık altında toplamıştır. Kaya’nın bu tasnifinde 3. sırada: 
“Yiğitlik Türküleri ve Tarihi Olayları Konu Edinen Türküler”; 5. sırada: “Askerlik 
Türküleri”; 15. sırada: “Gurbet ve Hasret Türküleri” ve 18. sırada: “Ölüm Türkü-

1- Emekli Eczacı, Halk Bilimci Yazar
2- İlhan Ayverdi, Misalli Büyük Türkçe Sözlük, İstanbul, 2005, s. 3217.
3- Cahit Öztelli, Halk Türküleri, İstanbul, 1953, s. 3.
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leri (Ağıtlar)” vardır.4 Seferberlik ile ilgili türkülerimizi de askerlik, yiğitlik ve tarihi 
olayları konu edinen türküler ile gurbet, hasret ve ölüm türküleri (ağıt) konulu 
türkülerimiz çerçevesinde düşünmemiz mümkündür. 

Seferberlik
Seferberlik; bir ülkede devlet emriyle askerî, yönetim ve ekonomik alan-

larda ülkeyi savaş gereklerine uyacak duruma sokan hazırlık ve önlemlerin tümü-
dür.5 Ülkemizde olduğu gibi Sivas’ta da halkımızın seferberlik olarak tanımladığı 
dönem; I. Dünya Savaşı’na girişimiz ve savaşın birçok cephede bütün şiddetiyle 
sürdüğü yıllardır. 

Seferberlik; Osmanlı Devleti’nin kendisine öteden beri ömür biçen düş-
manlarıyla dört sene boyunca toptan kavgaya girmesiydi.6 Osmanlı Devleti, Al-
manların ekonomik ve askerî yardım vaatleri ve İttihat ve Terakki Partisi’nin ön-
derleri; Enver, Cemal ve Talat Paşaların kararları sonucunda, 2 Ağustos 1914’de 
önce gizli bir Osmanlı İmparatorluğu-Alman İttifak Anlaşması imzaladı ve aynı 
gün seferberlik ilan edildi. 3 Kasım 1914’te İngiliz ve Fransız savaş gemilerinin 
Çanakkale Tabyaları’nı topa tutmaya başlamasıyla Osmanlı İmparatorluğu fiilen 
savaşa girdi. I. Dünya Savaşı’nda Osmanlı Devleti, 2.900.000 askeri silâh altına 
aldı. Dokuz ayrı cephede; Doğu (Kafkasya), Kanal, Çanakkale, Irak, Mısır-Filistin, 
Suriye, Hicaz-Yemen, Romanya, Galiçya ve Makedonya cephelerinde dört yıl bo-
yunca süren savaşta, 400.000 şehit verildi, 1.050.000 asker de yaralandı veya esir 
düştü. Dört yıl süren savaştan, 30 Ekim 1918’ de Mondros Mütarekesi ile çekilen 
Osmanlı Devleti’nin yenilgileri, devletin sonunu getirdi.7

Bu savaşlarda binlerce vatan evlâdı şehit olmuş, sakat kalmış, kaybolarak 
haber alınamamış, çocuklar babasız kalmış, analar evlatlarını kaybetmiş, insanla-
rımız savaş rüzgârlarının önünde savrulmuşlardır. Hele savaşın getirdiği yokluk, 
açlık, göçler, başta tifüs olmak üzere salgın hastalıklar, dağılan aileler insanımı-
zı derinden sarsmıştır. Dokuz cephede çarpışan ordumuz; sadece düşmanlarıyla 
değil; açlık, sefalet ve bulaşıcı hastalıklarla da savaşıyor, Sarıkamış ve Galiçya’da 
donarak, Filistin ve Hicaz’da yanarak ölüm kalım mücadelesi veriyordu. Bu dört 
yıl boyunca tarlaların sürülmediğini, insanların yiyecek bulamadıklarını, birçok yö-
remizde olduğu gibi Sivas’ta da büyüklerimiz hep anlatırlardı. Doğu’dan Sivas’a 
da büyük göçlerin yaşandığı 93 Harbi denilen 1293/1877-1878 Osmanlı Rus Sa-
vaşı’ndan sonra, artarda gelen savaşlar; Trablusgarp Savaşı (1911-1912), Balkan 
Savaşı (1912-1913), I. Dünya Savaşı (1914-1918) ve ardından Kurtuluş Savaşımız 

4- Doğan Kaya, Anonim Halk Şiiri, Ankara, 2004, s. 155-156.
5- Seferber: Arapça sefer ve Farsça ber ile sefer+ber; savaşa gönderilmek üzere hazırlanmış veya savaşa girmiş askerî 
kuvvet [bkz. TDK Türkçe Sözlük (haz. Şükrü Halûk Akalın), Ankara, 2011, 11. Baskı, s. 2056.
6- Talip Mert, “Sivas Öğretmen Okulları”, Hayat Ağacı, Sivas, 2012, S. 17, s. 13 [Seferberliğin ilânından on gün önce 
temeli atılmış olan Sivas Öğretmen Okulu (Dâru’l-Muallimîn) bütün zorluklara ve yokluğa rağmen kesme taştan bir kale 
sağlamlığı ile yapılmış ve günümüze gelmiş çok güzel bir binadır].
7- Salih Turhan-Abuzer Akbıyık, Yemen Türküleri, Ankara, 2010, s. 21-22.
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süresince (1919-1922) uzun süre askerlik yapan vatan evlatlarının yaşadıkları zor-
lukları büyüklerimizden dinledik.8

Bütün çarelerin tükendiğinin sanıldığı zamanda birlik ve beraberliğin 
verdiği güçle, vatanın bölünmez bütünlüğü ve tam bağımsızlığına kavuşmamız, 
milletimizin azmi sayesinde başarılmıştır. Bugünlerin değerini iyi bilmek için sefer-
berliği yaşayan ve seferberlik türküleriyle büyüyen o nesli ve de seferberlik türkü-
lerini unutmamamız gerekiyor. Çünkü “bu toprağın türküleri gönlümüze ferman, 
yüreğimize derman olmuş.”9

Sivas Yöresi Seferberlik Türküleri
Sivas’ın yakın tarihinden; vatan için kendini adayan kahraman hemşehri-

lerimizin savaş hatıralarına dair fazla kaynak yok. Çok azını tanıdığımız ve onların 
ibretle bilmemiz gereken hayatları, tuttukları hatıra defterleri ve anlattıklarının 
yazıya geçirilmesi sayesinde tarihin dehlizlerinde kaybolmayarak günümüze ulaş-
mış bulunuyor.10

Savaşların getirdiği ölümün, ayrılık ve yokluğun, insanımızın gönlünde, 
ruhunda ve zihninde derin izler bırakan acıları türkü, ağıt ve destanlara aksetmiş, 
seferberlik türkülerimizde milletimizin kader ve kederleri, gözyaşı ve gönül yağ-
murlarından süzülerek mâni, türkü ve ağıtlarında dile gelmiştir.

I. Dünya Savaşı bütün şiddetiyle devam ederken, ülkemizin birçok yöre-
sinde olduğu gibi Sivas çevresinde de asker toplanması, Sivas’ta derlediğimiz bir 
mânide şöyle dile getirilmişti: 

Dereler otlanıyor

8- Evinden, yurdundan koparak Sivas’a gelen, göçler ve savaş sebebiyle yakınlarını kaybedenlerin çektiği acılar ve bunların 
hikâyeleri başlı başına bir konudur. O günlerin zorluğu Sivas halkının diline şu cümlelerle yansımıştı: Kıyâmet anlamında 
kullanılan “ho günü”, yerinden yurdundan olmak anlamında “kabdan kaba boşalmak ne kolay?” sözü, yokluk, yoksunluk 
ve çaresizliğin ifadesi olan; “onmadığımızı ölmediğimize sayak (sayalım)” avunma sözünü sadece birkaç örnek olarak 
kaydedebiliriz. 
9- Halil Atılgan, “Bu Toprağın Türküleri”, Erciyes,  Şubat 2012, Kayseri, s. 30.
10- Sivaslıların savaş hatıralarına ait bazı kaynaklar: 
 • Ergun Göze, Rusya’da Üç Esâret Yılı (Ahmet Göze’nin Anıları), Boğaziçi Yayınları, İstanbul, 1991, 2. Baskı.
 • Bekir Güzeldağ, “İki Sivaslı Gâzinin Kafkas ve Balkan Cepheleri Savaş Anıları”, Hayat Ağacı, S. 1, Kış/2005, Sivas, s. 
44-48. 
 • Hasan Kaya, “Balkan Savaşlarının İlk Şehidi: Sivaslı Mülâzım-ı Sâni Cemal Efendi”, Hayat Ağacı, S. 5, Bahar/2006, 
Sivas, s. 18-19.
 • Müjgân Üçer-H. Suna Ertekin Akkaya, “Örnek Bir Hekim Dr. Osman Nuri Ertekin”, VIII. Türk Tıp Tarihi Kongresi 2004, 
Sivas-Divriği, Editörler: Nil Sarı-Ayşegül D. Erdemir, İstanbul, 2006, s.547-577; Müjgân Üçer, “Vatana Adanan Bir Ömür: 
Dr. Osman Nuri Ertekin/Trablusgarp, Balkan ve Birinci Dünya Savaşındaki Hizmetleri”, Hayat Ağacı, S. 7, Kış/2007, Sivas, s: 
44-51. 
 • Merih (Erbuğ) Baran, Kaybolan Yıllar, Mülazım Ahmet Hilmi’nin (Erbuğ) Sarıkamış, Sibirya, Afganistan Hatıraları ve 
Hayatı, Ankara, 2007, Vadi Yayınları.
 • Turan Alkan, “I. Dünya Harbinde Sivaslı Bir Zâbitin (Mülâzım-ı Evvel Mehmed Efendi) Hatıra Defterinden”, Revak 91, 
Sivas, 1991, s. 8-14.
 • Tekin Şener, “Bir Mektubun Anlattığı, Bir Milletin Yaşadığı Seferberlik Hatırası”, Hayat Ağacı, S. 3, Yaz/2005, Sivas, s. 
134-137.
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Onbeşli11 toplanıyor 
Kızlar ne ise ne
Gelinler dertleniyor 

Çok yakın coğrafyada, Yozgat’ta söylenmiş olan bir mâni de şöyledir:

Davul zurna çalınıyor
On beşliler gelsin diye
On beşliden asker m’olur
Topluyorlar ölsün diye12

1920 yılına kadar, mülkî idâre ve askerî bakımdan Sivas vilâyetine bağlı 
sancak merkezi olan Tokat’ta, Seferberlik hüznüyle söylenen benzer bir gönül ya-
digârı mânimiz de şöyleydi: 

Hey onbeşli onbeşli 
Tokat yolları taşlı
Onbeşliler gidiyor
Kızların gözü yaşlı13

11- Onbeşli: 1315/1899 doğumlu.
12- Salih Turhan- Abuzer Akbıyık, Yemen Türküleri, Ankara, 2010, s. 102.
13- Çanakkale cephesi için asker toplamak üzere Tokat’a giden heyette bulunan Feryadî Hafız Hakkı Bey’in (d. 1885-öl. 
1963) bu türküyü yaktığını kaydeden Rıfat Kaya; türkünün orijinal kaydındaki başlangıç metnini vermekte ve maalesef bu 
türkünün düğün salonlarında oyun havasına büründüğünü belirterek, “Hey onbeşli, ağıttan oyun havasına” tespitiyle, 
“çok ayıp ve de yazıktır” demektedir. Rıfat Kaya; ayrıca türkünün orijinal kaydında, “93 Harbi, Balkan Harbi, Çanakkale 
Harbi derken, Anadolu’da eriyip giden genç erkek nüfusundan evde kalma ve evlenememe endişesi duyan genç kızların 
hissiyatına, Feryâdî Hakkı Hafız’ın bu vesileyle tercüman olduğunu kaydetmekte ve türkünün orijinal kaydında şöyle 
başladığını belirtmektedir. [Rıfat Kaya, “Feryâdî Hâfız Hakkı’nın Hayatı ve Musiki Serüveni” Hayat Ağacı, S. 13, 2009, 
Sivas, s. 23-24]:
  Damdan attım kendimi
  Bulamadım dengimi
  Kandırması kolaydır
  Bulmalıdır fendini 
Bu türkü; TRT Müzik Dairesi Başkanlığı, Türk Halk Müziği Repertuarı Sıralı-Süreli Nota Yayınları arasına; 24.5.1977 tarihli 
Repertuvar Kurulu kararı ile ve 1616 sıra numarası ile kaydedilmiştir [Yöresi: Tokat, Kaynak kişi Hamdi Tüfekçi, Derleyen 
ve Notalayan: Nida Tüfekçi]. 
Bekir Altındal; “Hey Onbeşli Onbeşli Üzerine” başlıklı makalesinde, “Onbeşli” türküsünün; Tokat’ın Tahtoba köyünden 
Seferberlik için askere alınan bir gence yakıldığını kaydetmekte ve ayrıca Dr. Mehmet Yardımcı’nın şu ifadeleri ile de Zile 
ile bir bağ kurmaktadır: 
“1315 doğumlu olan babamın, yaşıtlarıyla birlikte Zile’de, 1917 yılında silah altına alınmalarıyla arkalarından yakıldığını 
babamdan dinlediğim gibi, onbeşlilerin ikinci kez Kurtuluş Savaşı için askere gidişleriyle, Zile’de yaygınlaşan bir türkü 
olduğunu da annem anlatırdı.”
Bekir Altındal, “Hey Onbeşli Onbeşli” türküsünün bilinen ve söylenen ikinci ve üçüncü kıtalarının daha ağır ve hüznü 
ifade etmesi gereken birinci kıtasına eklenerek zaman içinde oyun havası tarzına dönüştüğünü düşünmekte ve o zamanki 
ritminin şu anda TRT’de kayıtlı olduğu şekilde olmadığı kanaatini taşımaktadır [bkz. Bekir Altındal, “Hey Onbeşli Onbeşli 
Üzerine” Özhaber Gazetesi”, 07-15 Şubat 2008, Y. 10, S. 1280–1287, Zile.
Bu türkü hakkında düşüncelerini sorduğum Uğur Kaya; 12.10.2011 tarihli e-mektubunda; türkünün konu itibarıyla sefer-
berliği anlatmasının farkına varılmasına rağmen pek çok yorumcu ve müzik adamının bu konuda pek duyarlı olamadığını, 
bu konuda türküyü hiç bir zaman tempolu ve oyun havası şeklinde yorumlamamak gerektiğini, belirmektedir. Uğur 
Kaya’nın Sivas’taki Türk Halk Müziği Koro şefliği döneminde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı programlarında türkünün 
temposunu düşürerek olması gereken nüans ve yorumu yakalamaya özen gösterdiğini; hatta türküyü bu önemini belirten 
ifadelerle dinleyicilere izah ettiğini de biliyoruz. Dileğimiz aynı hassasiyeti görmediğimiz yorumcular tarafından da bu 
hususun dikkate alınması ve seferberlik günlerinin hatırasını taşıyan bu ağıtın oyun havası olarak icra edilmemesidir. 
“Onbeşli” türküsünün düğünlerde oyun havası olarak çalınıp oynanmasından üzüntü duyarak, bu duruma gereken hassa-
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Yaşlılardan dinlediğimize göre askerler Sivas’ın Kabakyazısı14 denilen as-
kerî alanda eğitiliyordu. Askerin toplandığı yer de Sivas Ulu Cami’ idi. Çanakkale 
cephesine gidecekler, Tokat üzerinden yola çıkıyorlardı. Doğu (Kafkasya) Cephe-
si’ne gidecek askerler Sivas’ın Kılavuz mevkiinde aile ve yakınlarının, konu-kom-
şunun mahşerî bir kalabalılığı ile uğurlanıyordu. Sivaslılar; çok genç, âdeta ana 
kuzularının bulunduğu askerlerden dolayı bu tabura: “Vay anam taburu” adını 
vermişlerdi. Ana kuzusu bu çocukların savaş rüzgârları önünde savrulması bir Si-
vas seferberlik ağıtında şöyle ifade edilmişti: 

Bunlar daha mahcub çocuk
Tâlim bellemeden öldü15

Sivas Yöresi Seferberlik Türkülerimize Örnekler:
Ben Gidiyom Rüştü Beyim Ağlama [Mihrali Bey Ağıtı]: Destan kahrama-

nı olan Mihrali Bey (1853-1905), Karapapak/Karakalpak Türklerinden olup, “93 
Harbi” denilen 1877/1878 Osmanlı Rus savaşında gösterdiği kahramanlıklardan 
sonra beraberindeki Karapapaklarla gelerek Sivas/Merkez Acıyurt’un (Acılıyurt) 
Konak mezrasına yerleşirler. Yemen’deki isyanı bastırmak için gönderildiğinde 
orada hastalanıp ölmesi üzerine yakınları tarafından yakılmıştır.16 [Bu türkünün 
notası için bkz. TRT Müzik Dairesi Başkanlığı THM Repertuarı Sıra No. 1403]. Sivas 
türküleri içinde yer alan bu türkü, Malatyalı sanatçı Kemal Keskin’in plağa okuma-
sı sebebiyle Malatya’ya mal edilmiştir. Halbuki bu türkü Sivas-Acıyurt köyüne aittir 
ve Mihrali Bey yakınları tarafından yakılmıştır.17 Bu ağıt, sözleri ve notasıyla birlikte 
birçok kaynakta yar almıştır:18 

siyetin gösterilmesini isteyen şu makaleleri de kaydedebiliriz: 
 • Ali Orhan Günaydın, “Biri Bu Yanlışa Dur Demeli”, Özhaber Gazetesi, Zile, 25 Mayıs 2007, S. 1066. 
 • Emrullah Güney, “Hey Onbeşli”, Erciyes, Nisan 2011, Kayseri, S. 400, s. 26.
Bu çalışmamızı yaptığımız şu günlerde Prof. Dr. Bingür Sönmez ve Erkan Oğur tarafından hazırlanan "Hey Onbeşli Onbeşli 
Oyun Havası Değildir”, konulu videoda da aynı hassasiyet üzerinde durulmakta ve erişim adresi şöyle verilmektedir: 
http://www.youtube.com/watch?v=Wlnfm2ut-vk.
Bu görüntüde; 
Hey onbeşli onbeşli
Tokat yolları taşlı
diye başlayan türkünün birinci dörtlüğünü şu dörtlük takip etmektedir: 
Gene kavga sesleniyor
On altılı isteniyor
Gidenlerin biri gelmez
Silâhları paslanıyor
14- Merhum Prof. Dr. Fahreddin Kırzıoğlu, 1985 yılında Sivas’a geldiklerinde; “Kabak Yazısı (Meydanı)” adının, askerî 
eğitimde direk üzerinde bulunan bir kabağa nişan alındığı için verildiğini söylemişlerdi.
15- Kadir Pürlü, Sivas’ta İlbeyli Türkmenleri, C. I, Sivas, 2002, s. 448. K. K. Ahmet Türk, Çongar (d. 1932) Derleme tarihi: 
1988.
16- Doğan Kaya, “Bir Destan Kahramanı Mihrali Bey”, Halk Kültürü-1984/4, İstanbul, 1985, s. 80-95.
17- Selahattin Bekki, Baş Yastıkta Göz Yolda Sivas Türküleri, İstanbul, 2004, s. 156-159.
18- Mustafa Özgül, Salih Turhan, Kubilay Dökmetaş, “Mehrali Bey Ağıtı” Notalarıyla Uzun Havalarımız, Ankara, 1996, s. 
116; Salih Turhan-Abuzer Akbıyık, “Mehrali Bey”, Yemen Türküleri, Ankara, 2010, s. 91-92,Yöresi: Sivas, Kaynak: Kemal 
Keskin, Derleyen ve Notalayan: Ömer Şan; Salih Turhan-Abuzer Akbıyık, Age, “Yedi Kaleminen Yazı Yazarım Mihrali Bey”, 
Yemen Türküleri, Age, s. 160-162. Yöresi: Orta Anadolu, Kaynak: Hüdai Şahin, Derleyen: Banttan Yazıldı, Notalayan: 
Yücel Paşmakçı.
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Ben gidiyom Rüştü Beyim19 ağlama
Köz olup da ciğerimi dağlama
Alay gitti beni burada eğleme
Yemen’e de benim ağam Yemen’e
  Endi m’ola Mihrali Bey Yemen’e (oy oy) Yemen’e
  Kurdu m’ola çadırları çimene çimene
  Oğul köz düştüğü yeri yakar kime ne
  Oğul dert benim değil mi vallah kime ne

Ta ezel ezelden yaslayım yaslı
Çifte al kılıcın uçları paslı
Mihrali’yi sorarsan ezelden yaslı
Yemen’e de benim ağam Yemen’e
  Endi m’ola Mihrali Bey Yemen’e (oy oy) Yemen’e
  Kurdu m’ola çadırları çimene çimene
  Oğul köz düştüğü yeri yakar kime ne
  Oğul dert benim değil mi vallah kime ne

Ben gidiyom Rüştü Beyim sana bir nişan
Susuzluktan alayları perişan
Hiç iflâh olur mu Yemen’e düşen
Yemen’e de benim ağam Yemen’e
  Endi m’ola Mihrali Bey Yemen’e (oy oy) Yemen’e
  Kurdu m’ola çadırları çimene çimene
  Oğul köz düştüğü yeri yakar kime ne
  Oğul dert benim değil mi vallah kime ne

Bir Şehid Yavrusu’nun Annesi ile Hasbihali [Seferberlik Türküsü]: Se-
ferberliğin hüznünü, çaresizliğini, tükenmişliğini, cephede kalanların acısını dile 
getiren Hâfız Hakkı Feryadî Bey (d. 1885-öl. 1963), yazdığı şiirlerde ve yaptığı 
bestelerde millet ve vatan sevgisinin doruğa çıkmasına zemin hazırlamış, Ana-
dolu’yu baştanbaşa gezerek millî uyanışın kahramanı olmuş, söylediği marşlar ve 
türkülerle yüreklere tercümân olmuştur. Bu türküyü Hüzzâm makâmında bestele-
yerek, sürenin kısıtlı olması sebebiyle türkünün sadece yer verdiğimiz iki üçlüğünü 
bağlantılarıyla plağa okumuştur.20 Türkünün tamamı on üçlüktür.

19- Mihrali Bey’in oğlu Rüştü Bey’in annesi Bahar Hanım, Mihrali Bey’in ilk eşiydi. 1878 yılında Sivas’a doğru gelirlerken, 
kundakta ve uyumakta olan Rüştü Bey’i konakladıkları yerde unuttuklarını fark edince, Rüştü Bey’in halası her tehlikeyi 
göze olarak geri dönmüş ve Rüştü Bey’i bıraktıkları yerden alarak kafileye yetişmiştir. Rüştü Bey’in, Afife ve Cezvanur 
adlı iki kızı vardı [Rüştü Bey’in Cezvanur’dan olan torunu Şahdane Kangal Hanım’ın, Sivas’ta 1996 yılında verdiği bilgi]. 
Mihrali Bey’in Konak mezrasında yaptırmış olduğu aşı boyalı muhteşem tavanıyla ünlü konağı 1999 yılında tescil edilmiş 
ve Sivas Valiliği tarafından onarılmıştır.
20- Rıfat Kaya’nın Arşivinden. Plâka Okuyan: Hâfız Hakkı Feryâdî; Notaya Alan: Ahmet Turan Şan. Rıfat Kaya, Agm, s. 24; 
Selahattin Bekki, Age, s. 347-348.
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Çocuk:
Anne benim babam yok mu nerde kaldı gelmedi
Gözümüzden akan yaşı el uzatıp silmedi
Ben büyüdüm beni görüp muradına ermedi
  Hep esirler geldi ama benim babam gelmedi
  Hep yetimler güldü ama benim yüzüm gülmedi

Anne:
Ağlama sen nazlı yavrum ben eylerim figanı
Milletime vatanıma kurban verdim babanı
Seferberlik yaktı bizi ağlatıyor cihanı
  Hep esirler geldi ama benim babam gelmedi
  Hep yetimler güldü ama benim yüzüm gülmedi

Birkaç Seferberlik Türküsü Daha…
Seferberlikte, Yemen-Hicâz cephesinde askerlerimiz için yakılan Yemen 

Türkülerimiz, Salih Turhan ve Abuzer Akbıyık tarafından, notalarıyla kitap halinde 
yayımlanmış olup bu eserde; Sivas yöresinden “İhtiyat m’ettin geri bakmaya [Ne-
cip]” ve “Merhametsiz Pâdişâh askerleri” türküleri de yer almış bulunmaktadır.21

Mustafa Özgül, Salih Turhan ve Kubilay Dökmetaş tarafından hazırlanan 
Notalarıyla Uzun Havalarımız adlı kitap ve Selahattin Bekki’nin, Baş Yastıkta Göz 
Yolda, Sivas Türküleri kitabında yer alan; “Karlı dağlar karanlığın bastı mı” ve “Ben 
pınara vardım annem” adlı iki askerlik türküsünü de seferberlikle ilgili olabilir dü-
şüncesiyle okuyucunun ilgisine sunuyoruz.22

Sivas/Hafik’te ezgisi bulunamayan şöyle bir askerlik türküsü de vardır: 

Askerin şiltesi hep bir sırada
Çifte onbaşılar döner arada
Gidem soram nazlı yârim nerede
Kendi gurbet elde gönlü sılada23

Ve Tarafımızdan Derlenen Bir Seferberlik ve Askerlik Türküleri:24

21- Salih Turhan- Abuzer Akbıyık, Age:
 • İhtiyat m’ettin geri bakmaya (Necip): (Aşık Veysel), s. 120-124, 
 • Merhametsiz padişah askerleri: (Ali İzzet Özkan), s. 135.
22- Mustafa Özgül, Salih Turhan, Kubilay Dökmetaş, Age:
 • Karlı Dağlar, s. 357, 
 • Ben Pınara, s. 120.
Selahattin Bekki, Baş Yastıkta Göz Yolda, Sivas Türküleri, İstanbul, 2004:
  Karlı Dağlar, s. 394.
  Ben Pınara, s. 372. 
23- Hasan Şimşek, “Hafik’in Düzyayla Köyünden Türküler”, Sivas Folkloru,  Haziran 1973, Sivas, S. 5, s. 13.
24- Müjgân Üçer, Atalar Sözü Yerde Kalmaz, “Türkülerden Örnekler”,  İstanbul, 1998, s. 317-320. Bu türkülerin ezgilerini 
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Seferberlik Türküsü25

Seferberlik geldi âlem de şaştı
Çantasını alan dağlara kaçtı

Akşamdan yükleri tay eylediler
Sabahtan askere gel eylediler

Akşam oldu top atıldı yat derler
Saat üçte nöbetin var kalk derler
Devriyeler hazır oldu marş derler
Öldürecek bizi zalım ayrılık

Çantasının bağı üç arşın astar
Nerde güzel görsem kocası asker
Asker karıları yârini ister
Dolan da sılana gelsene asker

Saçım sarı ben bu saçı satarım
Mektup yazar askerime atarım
Eğer mektubumun aynı26 gelmezse
Hasta olur hastanede yatarım

Çanakkale Türküsü27 

Çanakkalesi’nde bir derin kuyu
Kuyunun içinde ılıcak suyu
On kuruşa aldım bir kâse suyu
Bilmem hayal midir bilmem düş müdür
Mektubun gelmiyor yollar kış mıdır

Çanakkalesi'nde ben oldum asker
Allah'ım sılamı bana da göster
Sılada bulunan ahbaplar dostlar
Yazın mektubumu salın acele

Asker o dağlarda dağların mı var

kaydetmek için çalışmalarımız devam etmektedir.
25- Sivas merkez Gümüşdere (Adız) Köyü doğumlu Hatice Kayabaşı (d. 1950)’dan, 1997 yılında Sivas’ta derlenmiştir. 
Müjgân Üçer; Atalar Sözü Yerde Kalmaz, Age, s. 319.
26- Mektubun aynı: Mektubun cevabı.
27- Derleyen: Müjgân Üçer; Sivas merkez Gümüşdere (Adız) Köyü doğumlu Hatice Kayabaşı (d. 1950)’dan, 1997 yılında 
Sivas’ta derlenmiştir. Müjgân Üçer; Atalar Sözü Yerde Kalmaz, Age, s. 319.
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Al yeşil çubuklu bağların mı var
Dolan da sılana gelsene asker
Arkanda gelin yâr ağların mı var

Asker Türküsü28

Kara kazan kaynamasın
Atım cirit oynamasın
Yedi sene asker oldum
Asker yârim ağlamasın

Mendilimde gül oya
Gülmedim doya doya
Asker yârim beklerim
Gününü saya saya

Pilav pişirdim yavan
Üstüne doğradım soğan
Yatağına uzanmış
Uyan askerim uyan

Asker Türküsü29 

Sabah olur ben erkenden kalkarım
Er kalkar da yollarıma bakarım
Sağ olur da asker yârim gelirse
Kınasından ellerime yakarım

Bir kuş kondu da silâhının başına
Benden selâm söylen yüzbaşısına
Eğer yâre kavuşmadan ölürsem
Doğru gelsin mezarımın başına

İstanbul içinde bir yiğit gezer
Eğdirmiş kaşını Avrupa düzer30

Bu asker benimdir değmesin nazar
Söyleyin çavuşa çalsın maşallah31

28- Derleyen: Müjgân Üçer, Sivas merkez Gümüşdere (Adız) Köyü doğumlu Hatice Kayabaşı (d. 1950)’dan, 1997 yılında 
Sivas’ta derlenmiştir. Müjgân Üçer; Atalar Sözü Yerde Kalmaz, Age, s. 320.
29- Derleyen: Müjgân Üçer; Sivas merkez Gümüşdere (Adız) Köyü doğumlu Hatice Kayabaşı (d. 1950)’dan, 1997 yılında 
Sivas’ta derlenmiştir. Müjgân Üçer; Atalar Sözü Yerde Kalmaz, Age, s. 320.
30- Avrupa düzmek: Eskiden (1900’lü yılların ilk çeyreğinde), genç erkeklerin saçlarına süs vererek yaptıkları tarama şekli 
[Bir Sivas manisinde saçının teli olarak “Avrupa’nın teli”  ifadesi geçer]
31- Çalsın maşallah: Maşallah desin.
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Kadir Pürlü Tarafından Derlenen Seferberlik Ağıtları32

Seferberlik Ağıdı33

Enver34 de potine bindi35

Beşlinin36 önüne indi
Bunlar daha mahcub çocuk
Talim bellemeden öldü

Erzurum’da sıra gavah37

Eskerler geliyor ufah38

Eskerlerde ümit yoktur
Çitillere39 adın goyah40

Erzurum’un minâresi
Yıkılsın Hasankale’si41

Sağ yanımı top götürdü
Sol yanım süngü yarası

Seferberlik Ağıdı42

Firgatli firgatli değ43 seher yeli
Eğilmedik dalı eğ seher yeli
Nice yiğitlerin tutuldu yolu 
Kâfir dumanladı yollarımızı

Atına bindi de gedikten aştı
Papağın44 gölgesi kaşıma düştü

32- Kadir Pürlü, Sivas’ta İlbeyli Türkmenleri, C.1, Sivas, 2002, s. 447-448. Kadir Pürlü’nün verdiği bilgiye göre, bu türküle-
rden ezgisi kaydedilmiş olanların notaya alınmasına çalışılmaktadır.
33- Derleyen: Kadir Pürlü. Ahmet Türk (d. 1932, Çongar Köyü)’ten 1988 yılında derlenmiştir.
34- Enver Paşa
35- Potine binmek: Mecâzen, askerleri savaşa sokmak.
36- Beşli: 1315 doğumlu gençler. Şiirde kafiyeyi denk getirmek için böyle söylenmiş olmalı. Bu ağıt Sarıkamış için 
söylendiğine göre çocuklar 1914 tarihinde 15 yaşındalar.
37- Gavah (=Kavak)
38- Uvah (=Ufak)
39- Çitil: Yeni doğacak çocuklar. Gidenlerden ümit kesilmiş, bari yeni doğacaklara onların adlarını verelim, demek isten-
miş.
40- Goyah (=Koyalım)
41- İlbeyli köylerinden Çongar’da derlenmiş olan bu ağıt, acaba ailesi ve köyü hakkında hiçbir bilgiye ulaşamadığımız 
Hasankale’nin kurtuluş kahramanı Sivaslı Şehit Ali Çavuş veya Hasankale’de kendisi gibi şehit olmuş bir Sivaslı bir vatan 
evladı için söylenmiş olabilir miydi? Sivaslı Şehit Ali Çavuş, I. Dünya Savaşı’nda, Erzurum Hasankale (Pasinler)’de şehit 
olmuş bir vatan kahramanıdır. Ali Çavuş, Hasankale’nin 13 Mart 1918’deki kurtuluşunda en önde savaşırken yaralanmış 
ve üç gün sonra şehit olmuştur. Hasankale’de, Sivaslı Şehit Ali Çavuş için bir anıt yaptırılmıştır.
42- Derleyen: Kadir Pürlü. Fatma Yıldız [Karalar köyü, yaş 95]’dan 1988 yılında derlenmiştir.
43- Değ (=Dokun) seher yeli: Firkat, ayrılık hüznüyle eserek, bizim üzüntümüze ortak ol, anlamında kullanılmıştır.
44- Papak: Yünden örülmüş başlık.
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Bir selâm verdi de hemen savuştu
Selâmı elinde ne var nazlı yâr

Ayağıma demir çarık45 giyerim
Cücüklerim46 palazlandı sayarım
Öldüğünü söylüyorlar inanmam
Ölenece47 hatırını sayarım 

Seferberlik Ağıdı48

Pırçalığın49 aşı datlı
İstiyor golu guvatlı50

Erkeklere ne demeli
Arpa buğday pek fiyatlı

Ulu Cami Ulu Cami
Said sana uğrayacak
Golu guruyasıca düşman
Ciğerimi dağlayacak

Seferberlik Ağıdı51

Bizden selâm söylen Sultan Reşad’a
Kınalı beşikler kaldı köşede
Sultan Hamid gerek asker yaşada
O da halledildi devrâna bakın

Urus cephesinde yükseldi duman
Bu karalı günler gider bir zaman
Gelinler dul kaldı uşaklar üryân
Şu dövleti Âl-i Osman’a bakın

45- Ayağına demir çarık giymek: Kendisini çok zor işler beklemek.
46- Cücük: Civciv, palazlanmak (=Civciv için piliç olmak). Cücükleri palazlanmak: Burada, küçük çocuklar biraz büyüdüler, 
ortaya geldiler anlamında kullanılmıştır.
47- Ölenece: Ölene kadar
48- Derleyen: Kadir Pürlü. Fatma Yıldız (Karalar Köyü, yaş 95)’dan 1988 yılında derlenmiştir.
49- Pırçalıh (=Bırçalık): Lat. Scorzorena mollis. Çok yıllık, otsu ve sarı çiçek açan bu bitkinin kahverengi olan kökünün 
kabuğu soyularak içindeki beyaz kısmı yenir. Turhan Baytop, Türkçe Bitki Adları Sözlüğü, Ankara, 1994, s. 47. “Pırçalıh”, 
seferberlik ve kıtlık zamanlarında ekmek yerine yenilmiştir. Kadir Pürlü, “Asırlardır Sivaslılara Gıda Olan Bitkiler”, Hayat 
Ağacı, S.17, Sivas 2012, s.100.
50- Golu guvatlı (=Kolu kuvvetli)
51- Derleyen: Kadir Pürlü. Ayşe Karaca [Söğütcük köyü, 90 yaşında]’dan ve Mustafa Özkartal [Çongarköy, d. 1909]’dan, 
11.10 1986 tarihinde derlenmiştir.
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Urus’un kralı tahttan düşesin
Âl-i Osman devleti binler yaşasın
………………………………………..
Azdı yaralarım dermana bakın

Denizde Yollarını Şaşıran Askerlerin Ağıdı:52 

Bu ağıdı, Seferberlik zamanında Sivas merkez Durdulu köyünden askere 
gidip dönen biri nakletmiştir. Denizde yollarını şaşırmışlar ve on bir ay denizde 
nereye gittiklerini bilmeden dolaşmışlar. Bu ağıt, kaybolma anında askerlerden 
biri tarafından söylenmiştir:

Yaz gelende gemilerin yağlanır
Güz gelende tersâneye bağlanır
Zaman gelir döne döne ağlanır
  Aman Allah nasip eyle karayı
  Evvel karayı da sonra sılayı

Cemseboğazı’ndan53 indirdik düze
Ne yelken dayanır ne kürek bize
Arz edip gidiyor Kızıldeniz’e
  Aman Allah nasip eyle karayı
  Evvel karayı da sonra sılayı

Mısır’ın başında kurtlar uluşur
Arkadaşlar Allah diye çağrışır
Sılada yavrular bize ağlaşır
  Aman Allah nasip eyle karayı
  Evvel karayı da sonra sılayı

Kaptanlar oturmuş gemisin yağlar
Yüzbaşı oturmuş kumandan ağlar
On bir ay deyince göründü dağlar
  Aman Allah nasip eyle karayı
  Evvel karayı da sonra sılayı

52- Kadir Pürlü, Age, s. 449. Ağıt; Osman Karataş tarafından, Durdululu Mecit Karataş’tan 3.3.1988 tarihinde derlenmiş-
tir.
53- Cemse Boğazı: Süveyş Kanalı’ndan Kızıldeniz’e açılan boğaz.
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Erzurum Ağıdı54

Naçarım da deli gönül naçarım
Kara kütük gibi yanar içerim
Ölmeyince senden vaz mı geçerim
Eli göçüp kendi kalan Erzurum

Yine mi doğdu da ay ile yıldız
Kavgalar olurdu geceli gündüz
Deftere kaydoldu üç bin atlı kız
Eli göçüp kendi kalan Erzurum

Erzurum’un önü düz ova yazı
Yazıda yayılır ördeği kazı
Kap’altına55 saldılar gelini kızı
Eli göçüp kendi kalan Erzurum

Sofralar gelirdi gümüş kaşıklı
Odalar var idi altın eşikli
Ağlaşır gelinler yanı beşikli
Eli göçüp kendi kalan Erzurum

Erzurum’da koca vali yatıyor
Kumandanlar Erzurum’u satıyor
İslâm durdu kâfir gülle atıyor
Eli göçüp kendi kalan Erzurum

Seferberlikte Şehit Olan Çongar Köyünden Danış’ın Ağıdı:56

Danış seferberlikte şehit olur. Çongarlı Hacı Ömer’in tek erkek evlâdı ol-
duğu için bu olay çok acıklı olmuş ve bu ağıt yakılmış. Ağıdı, aynı köyden Danış’ın 
annesi Eşe ve Selver Kadın söylemiş:

Oğlumun da adı Danış
Gel alış yüreğim alış
Tek oğlumu öldürdüler
Ağlasana bacım Mavuş

54- Kadir Pürlü, Age, s. 451. Ağıt; Kadir Pürlü tarafından, Karalarlı Vezzuha Pürlü’den 12.12.1993 tarihinde derlenmiştir.
55- Kap’altına (Kapı altına)
56- Kadir Pürlü, Age, s. 437. Söğütcük köyünde, Meryem Yıldırım’dan derlenmiştir.
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Kapıda kağnısı eğli
Dayağı üstüne bağlı
Ömer Ağa elin oğlu
Ağlasana bacım Mavuş

Gülbahar’ın benzi soldu
Döndü iptikinden57 oldu
Nasıl kıydın kadir Mevla’m
Dört ananın bir tek oğlu

Seferberlikte Şehit Olan Musa’nın Ağıdı:58 

Seferberlikte şehit olan Koyunculu Musa’nın künyesi eve geldiğinde, an-
nesi dayanamayarak ölür. Musa’nın babasının yeniden evlenmesi ve gelini evden 
kovması sebebiyle Musa’nın eşi Fadik Gelin, bu acıya dayanamayarak, sadece ilk 
dörtlüğünü verdiğimiz şu ağıdı söyler: 

Keklik senin kumda bişer yemeğin
Cılk oldu yumurtan zaydır emeğin
Eşim gitti ırsız59 kaldı düneğim60

Bir yar için ağlıyorum burada
(…)

Kadir Pürlü Tarafından Derlenen Seferberlik Türküleri:61

Seferberlik Türküsü62

Top havanlar getmiyor
Soğuktan eller tutmuyor
Bu yıl günler karaymış
Gelinler keten örtmüyor

Kıbleden yağmur yürüdü
Gelenler çifte yürüdü
Tez gel nazlı eşim tez gel
Kalede ekin kurudu

57- İptiki (=İptidâ): Önceki, evvelki.
58- Kadir Pürlü, Age, s. 450. Ağıt; Karalarköyü’nde Vezzuha Pürlü’den 18.1.1988 tarihinde derlenmiştir.
59- Irsız: Sahipsiz, kimsesiz.
60- Dünek (=Tünek). Tünemek’ten<tünek<tün. Tün: Gece; Tünemek: Gecelemek; Tünek: Gecelenecek yer, ev, kalacak 
yer.
61- Kadir Pürlü, Age, s. 511-512.
62- Kadir Pürlü, Age, s. 450. Karalar köyünde Fatma Yıldız [90 yaşında]’dan.1988 yılında derlenmiştir.
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Seferberlik Türküsü63

Yağmur yağar dereleri otlanır
Mızıka çalınır asker toplanır
Tek olanın kapıları kitlenir64

Sivas’a vardım da asker derildi
Soğanlı Dağı’nda yiğit vuruldu
Kaçaklara asma emri verildi

Seferberlik derler tebdilim şaştı65

Çantayı alanlar dağları aştı
Koç koyuna dolaşır gibi dolaştı

Seferberlik Türküsü66

Devem kayada yatmaz
Zenciri suya batmaz
Kör ola Urus gözün
Gelin kocasız yatmaz

Esir Türküsü67

Ilgıt ılgıt eser seher yelleri
Gelip göresiniz hallerimizi
Kavimden kardeşten soran olursa
Gelsin satın alsın yollarımızı68

  Gece pek bağlarlar kollarımızı
  Kâfir lal69 eyledi dillerimizi

Bir yanında tavlaları yaptırır
Bir yanında gülleleri döktürür 
Demir sepet ile taşlar çektirir
Sepet yanır70 etti bellerimizi
  

63- Karalar köyünde Vezzuha Pürlü’den 18.1.1988 tarihinde derlenmiştir.
64- Tek olmak: Bir evin bir oğlu olmak. Kapıları kitlenmek: Evi kapalı kalmak, ocağı yok olmak. Bir evin bir oğlu olur ve o 
da ölürse, ocağı dağılır, soyu tükenir, anlamında kullanılan bir deyimdir.
65- Tebdili şaşmak: Ne yapacağını bilememek, çâresiz kalmak.
66- Kadir Pürlü tarafından Damılı köyü kadınlar topluluğundan 1988 yılında derlenmiştir
67- Derleyen: Yakup Güler [Yenikızılcakışla Lise öğrencisi]. Derleme Tarihi: 26.3.1997
68- Yolunu satın almak: Gelemeyen kimsenin yanına gitmek.
69- Lal (=Lâl): Dilsiz
70- Yanır: Yara
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  Gece pek bağlarlar kollarımızı
  Kâfir lal eyledi dillerimizi

Bir yanımız deniz derya geçilmez
Bir yanımız Gâvurdağı kaçılmaz
Mevlâm kanat vermeyince uçulmaz
Mevlâm açık etsin yollarımızı
  Gece pek bağlarlar kollarımızı
  Kâfir lal eyledi dillerimizi

Batum Türküsü71

Ey ağalar size methin eyleyim
Böyle bir nevrâkı72 vardır Batum’un
Hiçbir düvel el çekmemiş içinden
Böyle bir nevrâkı vardır Batum’un
(…)

Bir yanı Çerkez de bir yanı Gürcü
Bir yanı deniz de bulunmaz ucu
Al’Osman devleti çeker kılıcı
Böyle bir nevrâkı vardır Batum’un

Rıfat Kaya’nın Arşivinde Bulunan Bir Taşplâktan Yemen Ağıtı:73

Bir tel vurdum Yemen’de kardaşıma
Tez yetişsin cenâzemin başına
Suçum varsa yazsın mezar taşına
Yazık oldu yazık şu genç yaşıma
Şu gençlikte neler geldi başıma 

Çarşafım çivide asılı kaldı
Çeyizim sandıkta basılı kaldı
Bizim şu mahkeme mahşere kaldı
Yazık oldu yazık şu genç yaşıma
Şu gençlikte neler geldi başıma

Bir Başka Ağıt: Genç bir gelinin vefâtı üzerine Kangal’da, kocası tarafın-

71- Derleyen: Kadir Pürlü. Ahmet Türk (d. 1932, Çongar Köyü’nden 16.08.1993 tarihinde derlenmiştir. 
72- Nevrâk (=Revnâk): Göz alıcı güzellik, parlaklık.
73- TRT Müzik Dairesi Başkanlığı THM Nota Yayınları No. 4058, Yöre: Elazığ, Kaynak Kişi: Hâfız Ahmet Süslüzâde. Derley-
en: Plâktan Yazıldı; Notaya Alan: Ahmet Turan Şan.
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dan yakılan ve ezgisi tespit edilemeyen bu ağıtın hikâyesi şöyledir:

Birinci Dünya Savaşı’nda Doğu’dan göçlerle Kangal’a gelenler içinde kim-
sesiz bir de genç kız vardır. Göçmenler burada bir ailenin hanında konaklarlar. Bu 
genç kızı, han sahibinin oğluyla evlendirirler. Seferberliğin sürüklediği anasız, ba-
basız kimsesiz bu taze gelin hastalanır. Aile büyüklerinin bir iş için başka bir yere 
gitmesi gereken eşine gitmemesini, hasta olduğunu söylerse de eşi, büyüklerinin 
sözünden çıkamaz ve yola koyulur. Kocası, epeyce yol almışken, hanımına kötü 
bir şey olduğunu hissederek geri döner ve eve gelince eşinin vefat ettiğini görür, 
bu ağıtı yakar.74

Elbisesi sandıkta basılı kaldı
Halısı tezgâhta asılı kaldı
Ceren gözlüm bana küsülü kaldı
  Acep benim gibi olmuş var m’ola
  Gülü teze75 iken solmuş var m’ola

Tel vurun da gelsin bunun babası
Acep duydu m’ola garip anası
Üç aylar içinde Cuma gecesi
  Acep benim gibi olmuş var m’ola
  Gülü teze iken solmuş var m’ola

Bir Seferberlik Destanı: Tekin Şener, “Bir Mektubun Anlattığı, Bir Milletin 
Yaşadığı Seferberlik Hatırası” başlıkla araştırmasında şu bilgileri veriyor:76

“Yıldızeli’nin Karalar köyünden Ali, askerliğini Kars-Ardahan yöresinde ya-
par ve bir daha kendisinden haber alınamaz. 93 yani 1293/1877-1878 Osmanlı 
Rus harbinde şehit olmuş ve arkasında gözü yaşlı bir dul ve kundakta bir yetim 
bırakmıştır. Karalarlı Ali’nin oğlu Veli büyür ve Cihan Harbi [I. Dünya Savaşı]’n-
de ve akabinde Kafkas Cephesi’nde sekiz yıl askerlik yapar. Muhitinde Molla Veli 
olarak tanınan Veli [Özer] cephelerde geçirdiği sekiz yıl boyunca, yaşadıklarını, 
hissettiklerini defterine yazar. Yeni yazıyı da öğrendiği için uzun süre köy kâtipliği 
yapar, âlim ve muteber kişidir Molla Veli. 1950 yılında Veli Özer’in tek oğlu Ali 
de askerlik görevi için babasının sekiz yıl savaştığı, dedesinin şehit olduğu Kars’a 
gider. Molla Veli, oğluna manzum uzun bir mektup gönderir. Veli Özer’in sefer-
berlik yıllarından itibaren yazmayı başladığı manzume, Anadolu Türkü’nün asırlar 
boyu yaşadığı çilenin ve eğilmez duruşunun içten ifadesidir. Molla Veli’nin torunu 

74- Kangallı Ayşe Akyıldız’dan [d. 1915-öl. 2008], 2006 yılında, tarafımızdan, Sivas’ta derlenmiştir.
75- Teze (=Taze)
76- Tekin Şener, “Bir Mektubun Anlattığı, Bir Milletin Yaşadığı Seferberlik Hatırası”, Hayat Ağacı, Yaz/2005, Sivas, s. 
134–137.
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Mustafa Özer, köylülerin bu manzumeden kısım kısım ezberlediklerini ve ezgi ile 
okuduklarını söylemiştir”.

Destan 34 dörtlükten müteşekkildir. Veli Özer önce “seferberliği”, “İstan-
bul ve İzmir’in işgalini”, “vatanın taksim edildiğini”, “Kemal Paşa’nın duruma vâkıf 
olup kongre topladığını”, “İstiklâl ilan edilip ordunun donandığını” dile getiriyor. 
Millî bir tecrübeden doğan ve halkın hissiyâtını yansıtan bu destânın 1., 2., 5., 32., 
33. ve 34. (son) dörtlükleri şöyledir:

Babadan Oğluna Mektup- Seferberlik Hatırası

Ceddin doksan üçte Kars’ta kalmıştır
Eskilerden haber sormalı kuzum
Baban bu vatana kurban olmuştur 
Narman dağlarında olmalı kuzum

Üç yüz otuz birde ben asker oldum
Otuz dokuz Temmuz tezkere aldım
Bu arada çok ağladım az güldüm
Dünya gam yüküdür bilmeli kuzum

(…)

Âl’Osman devleti kurdu bir düğün
Yüz bin İslâm geldi güreşe o gün
Hiç kimse kalmadı kırıldı o gün
Kitli kapılardan bilmeli kuzum 

(…)

On yıl devam eden böyle biter mi
Bir milletin buna gücü yeter mi
Hiçbir millet böyle birbirini tutar mı
Vatana can verip durmalı kuzum

Dünyanın işidir hep gelir geçer
Devran bir gün bize de döner
Bir oğlum var o da garip düşer
Vatanı bekleyip durmalı kuzum

Sefil Özer bu yerleri hep gezdi
Seyredip âlemi kalbine yazdı
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Başına geleni hatıra düzdü
Sağ olup sılaya dönmeli kuzum

SONUÇ:

TRT THM Repertuarına seferberlik türkülerimizin bir kısmı girmiş olmakla bera-
ber, halk müziği uzmanları yöremizde, derlenmesi gereken onlarca seferberlik 
türküsünün daha bulunduğunu belirtmektedirler. Değişik zamanlarda çeşitli 
araştırmacılar tarafından yöremizin seferberlik türkülerinin sözleri ve hatıraları 
kayda alınmasına rağmen, bunların ezgilerinin tespiti için notaya alınmaları 
gerekmektedir. Çalışmalarımız bu yönde devam etmektedir.

AÇIKLAMA:

Bilgilerinden istifade ettiğim; Prof. Dr. Bingür Sönmez, Dr. Süleyman Şenel, 
Rıfat Kaya, Uğur Kaya, Dr. Mehmet Yardımcı ve Bekir Altındal’a çok teşekkür 
ederim.
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TRT Repertuarında Bulunan 
Divriği Türküleri

Üzerine Bir İnceleme

Hasan Tahsin SÜMBÜLLÜ1

Özet
Türk Halk Müziği (THM); tür, biçim ve çeşitlilik özellikleri yanı sıra, yayıldı-

ğı alan ve yöresel özellikleri bakımından da zengin temeller üzerine oturmuş bir 
yapıya sahiptir. Bu yapı, THM’ nin temelini oluşturan yöre repertuarları incelendi-
ğinde görülmektedir.

Bu araştırma, Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT) repertuarına (Rep. 
No: 1-4600) kayıtlı Sivas ili Divriği yöresi türküleri ile sınırlıdır. Araştırmada, Divriği 
yöresine ait türkülerin melodik yapı bakımından analizi yapılarak söz konusu tür-
külerin usûl, ses sahası, seyir ve dizilerin isimlendirilmesi yönlerinden incelenmesi 
ve böylece Divriği türkülerinin genel karakter durum tespiti amaçlanmaktadır.

Türkülerin makamsal analizi; karar sesi, güçlüsü, ses sahaları, hangi dizile-
rin ne sıklıkla kullanıldığı, seyir yapıları, seyirlerin başlangıç ve bitiş sesleri ve hangi 
makamlar ile paralellik gösterdikleri incelenmiştir.

Türkülerin usûl analizi; eserler içerisinde hangi usûllerin yer aldığı, bu usûl-
lerden birleşik ve karma olanların hangi kalıplarda kullanıldığı, aynı eser içerisinde 
kaç farklı usûle yer verildiği gibi kriterlere yönelik analizler yapılmıştır. 

Türkülerin güfte analizi; tema ve terennüm bakımından hangi kelimelerin, 
ne sıklıkla kullanıldığı tespit edilmeye çalışılmıştır. 

1- Yrd. Doç. Dr. Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bilimleri Bölümü, htsumbullu@atauni.edu.tr.
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Bu analizler sonucunda gerekli değerlendirmeler yapılarak önerilerde bu-
lunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Divriği Türküleri, Makam, Usûl ve Güfte Analizi

Divriği adı, tarihsel süreçte bir takım değişikliklere uğrayarak günümüzde 
kullanılan son halini, Cumhuriyetten sonra Divriği olarak almıştır. Kente çeşitli dö-
nemlerde verilen adlar, kentteki kültür birikimini göstermektedir: 'el-Abrig' (Arap-
ça), 'Tephrice' (Tefrike, Bizans), 'Difrigi' (Selçuk), 'Divrik' veya 'Divrigi' (Osmanlı).2

Divriği ilçesi coğrafik konumu bakımından Sivas ilinin Doğu Anadolu Böl-
gesi'nde kalan ve Yukarı Fırat bölümünün İç Anadolu sınırı yakınındadır. İlçenin 
yüzölçümü 2.782 km2’dir. Kuzeyde İmranlı ve Zara, batıda Kangal, güneyde Ma-
latya, doğuda Erzincan ile çevrilidir.

Divriği ilçesinde bulunan Ulu Cami mimari açıdan büyük önem taşımakta-
dır. Ayrıca Ulu Cami yanında bulunan şifahane, Divriği’nin tarihsel süreç içerisinde 
önemli bir kültür ve sağlık merkezi olduğunun göstergesidir. Çeşitli devletlerin 
iletişiminde bulunduğu bir bölge ve uğrak noktası olması kültürel yönden de canlı 
kalmasını sağlamıştır.

Divriği ilçesinde tarım ve hayvancılığın yanında en önemli kamu kuruluşu, 
Divriği Madenler Müessesidir. Halkın geçimine büyük katkı sağlamaktadır. Fakat 
günümüzde bu kurum işlevselliğini kaybetmiş durumdadır.

                        Şekil 1. Divriği Haritası

2- Divriği Tarihi, http://www.divrigihaber.com/sayfa.asp?sayfaID=4, Erişim Tarihi:Ağustos 2011
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Divriği tarihi hakkında geniş ve yeterli bilgi yoktur. İlk kuruluşunun MÖ 
90 olduğu ileri sürülmektedir. Divriği Roma İmparatorluğu bölündüğünde Doğu 
Roma’ya (Bizans’a) tabi olmuştur. Malazgirt meydan savaşından (1071) sonra Sel-
çuklu hükümdarı Alpaslan’ın kumandanlarından Ahmet Danişmendi Sivas, Kayse-
ri, Malatya; Emir Saltuk’u Erzurum, Harput; Mengücek Gazi’yi de Erzincan Kemah 
ve Divriği havalisini ıslah için görevlendirmiştir. Böylece Divriği 1092 de Türk ege-
menliğine girmiştir. Bu kumandanlar gittikleri yerlerde kendi adlarıyla birer devlet 
kurmuşlardır. Mengücek Gazi’nin bağlı olduğu Oğuz boylarından Kayı, Bayat, Ka-
raevli ve Alkaevli boylarına yerleştiği bilinmektedir.

Merkezi Erzincan olan Mengüç Devleti'nin kurucusu Mengücek Gazi ha-
yatta iken Divriği ve çevresini oğlu İsak Beye devretmiştir. Bunun üzerine 1095’te 
Divriği Mengüçlü Devleti kurulmuştur. Doğuda Erzincan, güney batıda Danişmed-
liler, kuzey batıda Saltukoğullarıyla sınırlandırılmıştır. 

Divriği Mengüçlü Devleti'nin hükümdarı İsak Beyin 1142 de ölümü üze-
rine devlet iki beyliğe ayrılmıştır. Mengüçlü Beyliğinin Divriği kolunu Süleyman 
Bey kurmuştur. Süleyman Şah’ın 1224 te yaptırdığı kaleyle oğlu Ahmet Şah’ın 
1228 de yaptırdığı Ulu cami ve ayrıca Ulu camiye bitişik olarak Ahmet Şah'ın karısı 
Turan Melek tarafından yaptırılan çağın en büyük hastanelerinden biri olan Da-
rüşşifa, ilk tıp fakültelerinden birisidir. Ayrıca medreseler, şifahaneler, köprüler, 
hamamlar, bedesten ve suyolları gibi birçok mimari yapılar dikkat çekmektedir. 

Osmanlı İmparatorluğunca Sivas Beylerbeyliği'ne bağlı bir bağlı bir sancak 
olarak örgütlenen Divriği, Harput, Arapgir ve Zara yolu üzerinde önemli bir konak 
olmuştur fakat zamanla bu önemini kaybetmiştir.

Sivas ilinin yeniden örgütlenmesi üzerine bir ilçe merkezi haline getirilen 
Divriği 1937 yılında Sivas – Erzincan demir yolunun buraya erişmesi, yakınında 
bulunan zengin demir yataklarının işletilmeye açılmasıyla yeniden kalkınmaya 
başlamıştır. 1970 yılında hizmete açılan Sivas-Kangal-Divriği karayolu ilçeye daha 
da canlılık kazandırmıştır. İlçenin nüfusu yavaş yavaş artmaya başlamıştır.3

Sivas Kültüründe Musiki
Sivas ili özellikle musiki ve folklorik açıdan yurdumuzda önemli bir konu-

ma sahiptir. Âşıklık geleneğinin de etkili olduğu bu yörede farklı icrasal anlayışla-
rın varlığı, yörenin kültürel zenginliğini açıkça göstermektedir. Sivas ili musikisi ile 
ilgili Sivaslı sanatçılardan Kaya’nın önemli tespitleri aşağıdaki gibidir.

“Sivas'ın Şarkışla ilçesinin geleneksel müziği genelde Kayseri, Kırşehir, 

3- Divriği Tarihçesi, http://www.divrigim.com/divrigi_tarihcesi.asp, Erişim Tarihi: Ağustos 2011
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Yozgat tavrı ile bir yakınlaşma içerisindedir. Şarkışlalı Ali İzzet ÖZKAN bunun en 
iyi örnekleri arasındadır. Yine Şarkışla ile bütünleşen Âşık Veysel ŞATIROĞLU, Si-
vas'ta Kangal, Divriği, Zara, Yıldızeli, Malatya, Erzincan, Tokat, Tunceli sınırlarını 
da zorlayan geniş tabanlı bir musikinin ürünüdür. Âşık Veysel kendine has çalıp 
söyleme tekniği ile bağlamada bir akort ismine damgasını vurmuş 'Veysel Düzeni" 
-ki bu düzen şimdi kısa sap ya da çöğür gibi adlar verilmiştir- günümüzde, halk 
müziği çalış tekniği olarak çok ileri boyutlara varmıştır. 

Âşıklık geleneğinin önemli isimlerinden Pir Sultan Abdal, Yıldızeli'nin Ba-
naz köyündendir. Kangal'ın Deliktaş köyünden olan Âşık Ruhsati’de Sivas ili âşık-
larındandır.

Divriği, kendine has folklorik yapısıyla Kangal, Erzincan ve Malatya folk-
loruna benzer özellikler gösterir. Özellikle Çamşıhı uzun havalarıyla Malatya Ar-
guvan uzun hava türleri arasında çok büyük benzerlikler vardır. Yine Divriğili Nuri 
ÜSTÜNSES de bu yörenin seçkin isimlerindendir.

Zara'nın musiki yapısı Elazığ, Diyarbakır ve Urfa musiki yapısıyla da benzer 
özellikler gösterir. Zaralı Halil SÖYLER bu yapının ve bölgenin en etkili isimleri 
arasındadır.

Suşehri ve Koyulhisar Tokat, Ordu ve Giresun folkloru ile daha çok uyum 
içerisindedir. 

THM repertuarı adına yaptığı derleme çalışmaları ve Ankara Radyosun-
da kurmuş olduğu Yurttan Sesler Korosu ile Muzaffer SARISÖZEN Sivas ili adına 
unutulmaması gereken bir isimdir. Yine Ankara ve İstanbul Radyosunda ve Kültür 
Bakanlığı Devlet Türk Halk Müziği Korolarında görevli Sivaslı sanatçılar Sivas ili 
adına musiki ve kültürel zenginliklerin göstergesidir.”4

Divriği musikisi içerisinde, Çamşıh yöresi ve Çamşıh havaları önem arz et-
mektedir. Çamşıh, Divriği ilçesine bağlı; 8 çekirdek köyün (Balova, Başören, Çakı-
rağa, Dışbudak, Gölören, Gözecik, Gürpınar, Şahin) ve merkez köylerini çevreleyen 
belde köylerinin (Keçikaya, Güneş, Hıdırlık, Dikmeçay, Tortu, Yağbasan, İmirhan..
gibi) toplamına verilen bir yöre adıdır. Çamşıh denilince akla, Alevi- Bektaşi gele-
neği, felsefesi, türküleri, inancı ve yaşam biçimi gelmektedir.

“Çamşıhı ağzı: Sivas ilinin Çamşıhı yöresi halkının kendine özgü görüş, 
duyuş, anlayış ve anlatış özelliğine göre yapılanmış söyleyiş biçimi; Çamşıhı tavrı. 
Bu yöre halkına ait ezgilerde bulunan özelliklerin oluşturduğu bütün. “Çamşı-

4- KAYA, Uğur. (1998). Sivas'ta Musiki. Altıncı Şehir, Sayı: 3 (http://www.sivasder.org/index.php?Page=DergiIcerik&Iceri-
kNo=109, Erişim Tarihi: Ağustos 2011)
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hı ağzı, güneye doğru gidildiğinde karşılaşılan Arguvan ağzı ve daha güneydeki 
Barak ağzı ile ufak ayrımlarla aynı yapıdadır. Çamşıhı ağzının yoğunlaştığı uzun-
havaların belirgin özelliği 11 heceli maya biçimindeki özgür kanatlarla söylenmiş 
olmaları ve ezgilerinde çarpmalarla yapılan bezeklerin çokça bulunması ve yanık 
bir etki bırakmalarıdır. Bu uzunhavalarda daha çok, kuvvetli aşk, gurbet, sitem, 
hayıflanma ve kadere serzeniş konuları işlenmiştir.”5 (Özbek, 1998, s.43)

   Şekil 2. Çamşıhı Yöresi Haritası

Sivas İline bağlı bu farklı musiki zenginliğinin teferruatlı olarak araştırılma-
sı gerektiği tarafımızca önerilmektedir. Bu araştırma, Sivas ili zengin musiki çeşit-
liliği içerisinde Divriği yöresi musikisi ile sınırlandırılmıştır. Araştırmada TRT THM 
Divriği yöresi repertuarı içersinde çeşitli durum tespitleri yapılarak Divriği yöresine 
ait musiki kimliği ve bu musiki repertuarından analizler yardımı ile nicel veriler 
elde etmek amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda, Divriği musikisinin; makam, 
usul ve güfte özellikleri kapsamında bulgular elde edilmiştir. Divriği yöresi reper-
tuarına ait bulgular ve yorumları aşağıdaki gibidir.

1. Divriği Türkülerinden Elde Edilen Bulgular
Araştırmada, TRT THM Divriği türkülerinden elde edilen bulgular doğrul-

tusunda; makam, usûl ve güfte analizleri yapılmıştır.

Araştırmada, öncelikle TRT THM repertuarından elde edilen ve Divriği tür-
külerinin kimlik bilgilerinden durum tespiti yapılmıştır. Bu durum tespiti kapsa-
mında; Divriği türkülerinin Sivas türküleri içerisindeki oranı, Divriği türkülerinin 
repertuardaki yöresel incelemesi, Divriği türkülerinin kaynak kişi oranı, Divriği tür-
külerini derleyene ve notalayana göre durum tespitleri yapılarak bulgular elde 
edilmiştir.

Divriği türkülerinin makam analizi yapılırken; pes ses, tiz ses, ses alanı, 
makam, karar perdesi, güçlü perdesi, yeden perdesi, seyir, genişleme, donanım 

5- ÖZBEK, Mehmet. (1998). Türk Halk Müziği El Kitabı I Terimler Sözlüğü. Ankara: AKM
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ve ses değiştirici işaretler oranlarına göre durum tespitleri yapılarak bulgular elde 
edilmiştir.

Divriği türkülerinin usûl analizi yapılırken; tür bakımından usûl, birim ba-
kımından usûl, kalıp bakımından usûl oranlarına göre durum tespitleri yapılarak 
bulgular elde edilmiştir.

Divriği türkülerinin güfte analizi yapılırken; tema bakımından güfte, teren-
nüm bakımından güfte oranlarına göre durum tespitleri yapılarak bulgular elde 
edilmiştir.

Durum tespiti ve analizlerden elde edilen bulgular ve yorumları aşağıdaki 
gibidir.

1.1. Divriği Türkülerinin Kimlik Bilgilerine Yönelik Durum Tespitinden 
Elde Edilen Bulgular

Divriği türkülerinin kimlik bilgilerine yönelik bulgular; TRT THM Sözlü 
Eserler Repertuarından elde edilmiştir. Bulgulara yönelik, Divriği türkülerinin Sivas 
türküleri içerisindeki oranı, Divriği türkülerinin repertuardaki yöresel incelemesi, 
Divriği türkülerinin kaynak kişi oranı, Divriği türkülerini derleyene ve notalayana 
göre durum tespitleri aşağıdaki gibidir.

Divriği Türkülerinin Sivas Türküleri İçerisindeki Oranı

Yöre f %
Sivas 325 100
Divriği 37 11,4

TRT THM Sözlü Eserler Repertuarında, Sivas iline ait 325 türkü içerisinde 
Divriği’ye ait %11,4 oran ile eser sayısı, 37’dir. 

Divriği türkülerinin, Sivas türküleri içerisindeki oranı; %11,4’dür.

Divriği Türkülerinin Repertuardaki Yöresel İncelemesi

Yöresi    f %
SİVAS/Divriği   31 83,8
SİVAS/Divriği/Adatepe Köyü 2 5,4
SİVAS/Divriği/Anzağar Köyü 1 2,7
SİVAS/Divriği/Kuluncak  1 2,7
SİVAS/Divriği/Mursal Köyü 1 2,7
SİVAS/Divriği/Tülük Köyü  1 2,7
Toplam    37 100
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TRT THM Divriği türkülerinin yöre-yüzdelik dağılımı oranlarına göre; Divri-
ği türküleri, %2,7 oranı ile Anzağar Köyü, Kuluncak, Mursal Köyü, Tülük Köyü 1’er 
eser, %5,4 oranı ile Adatepe Köyü 2 eser ve %83,8 oranı ile Divriği-Merkez 31 eser 
olmak üzere toplamda, 37 türküden oluşmaktadır.

Yöre-yüzdelik dağılım oranına göre Divriği-Merkez 31 türkü ve %83,8 ora-
nı ile TRT THM Sivas ili Divriği İlçesi Repertuarında en çok eser bulunduran bölge 
olduğu tespit edilmektedir.

Divriği Türkülerinin Kaynak Kişisi Oranı

Kaynak Kişi  f %
Nuri Üstünses   17 45,9
Âşık Ali Kızıltuğ   3 8,1
Mahmut Erdal  4 10,8
Âşık Ali Metin  2 5,4
İsmet Macun   2 5,4
Muzaffer Şahin   2 5,4
Aziz Pala   1 2,7
Bekir Tektaş   1 2,7
Hasan Erdoğan  1 2,7
Hasan Eylen   1 2,7
Haydar Doğan   1 2,7
Mehmet Yüzgeç  1 2,7
Sait Ateş   1 2,7
Toplam   37 100

TRT THM Divriği türküleri kaynak kişi-yüzdelik oranına göre; Nuri Üstünses 
%45,9 oranı ile 17 esere, Mahmut Erdal %8,1 oran ile 4 esere, Âşık Ali Kızıltuğ 
%8,1 oran ile 3 esere, Âşık Ali Metin, İsmet Macun ve Muzaffer Şahin %5,4 oran 
ile 2 esere, Aziz Pala, Bekir Tektaş, Hasan Erdoğan, Hasan Eylen, Haydar Doğan, 
Mehmet Yüzgeç ve Sait Ateş %2,7 oran ile 1’er esere kaynak olmuşlardır.

Divriği türkülerine %45,9 oran ve 17 eser ile Nuri Üstünses, en çok eser 
kazandıran kaynak kişi olduğu tespit edilmektedir.

Kaynak kişilere yönelik veriler, tarama ve sözlü görüşme6 yöntemi ile elde 
edilmiştir.

6- Görüşme yöntemi; Divriği’ li ozanlardan Ozan Sinemi ve TRT Ankara Radyosu THM Ses Sanatçısı Kubilay DÖKMETAŞ ile 
yapılmıştır.
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Kaynak Kişi  Bölgesi
Nuri Üstünses  Divriği
Âşık Ali Kızıltuğ  Divriği-Mursal
Mahmut Erdal  Çamşıh
Âşık Ali Metin  Çamşıh
İsmet Macun  Divriği
Muzaffer Şahin  Yozgat-Emlek Bölgesi
Aziz Pala  Divriği
Bekir Tektaş  Divriği-Çamşıh (Anzağar)
Hasan Erdoğan  Divriği
Hasan Eylen  Divriği
Haydar Doğan  Bilinmiyor
Mehmet Yüzgeç  Divriği
Sait Ateş  Divriği

Bu durum tespitinden elde edilen bulgular aşağıdaki gibidir.

Kaynak Kişi-Bölgesi f %
Divriği   8 61,5
Çamşıh   3 23,1
Yozgat-Emlek   1 7,7
Bilinmiyor  1 7,7
Toplam   13 100

TRT THM Divriği türküleri kaynak kişi-bölgesi ve yüzdelik oranına göre; 
Divriği’den %61,5 oran ile 8, Çamşıh bölgesinden %23,1 oran ile 3, Yozgat-Emlek 
bölgesinden %7,7 oran ile 1 kaynak kişi repertuara katkıda bulunmuştur. %7,7 
oran ile 1 kaynak kişinin ise bölgesi bilinmemektedir.

Divriği türkülerinde, %23,1 oran ile 3 kişinin; Divriği ilçesi, Çamşıh bölge-
sinden olduğu tespit edilmiştir. 

Divriği Türkülerinin Derleyene Göre Oranı

Derleyen   Türü f %
Muzaffer Sarısözen  Şahıs 15 40,5
Nida Tüfekçi   Şahıs 5 13,5
TRT Müzik Dai. Bşk. THM Md. Kurum 4 10,8
Ahmet Yamacı   Şahıs 2 5,4
Mustafa Özgül   Şahıs 2 5,4
Muzaffer Şahin   Şahıs 2 5,4
TRT İstanbul Rad. THM Md. Kurum 2 5,4
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Yücel Paşmakçı   Şahıs 2 5,4
Mahmut Erdal   Şahıs 1 2,7
Osman Özdenkçi  Şahıs 1 2,7
Yıldıray Çınar   Şahıs 1 2,7
Toplam     37 100

TRT THM türküleri derleyen-yüzdelik oranına göre; Muzaffer Sarısözen 
%40,5 oran ile 15 eser, Nida Tüfekçi %13,5 oran ile 5 eser, TRT Müzik Dai. Bşk. 
THM Md. %10,8 oran ile 4 eser, Ahmet Yamacı, Mustafa Özgül, Muzaffer Şahin, 
TRT İstanbul Radyosu THM Md. ve Yücel Paşmakçı %5,4 oran ile 2 eser, Osman 
Özdenkçi, Mahmut Erdal ve Yıldıray Çınar %2,7 oran ile 1 eser derledikleri görül-
mektedir.

Yapılan bu derlemeler sonucu; %16,2 oran ile 6 eser kurumsal, %83,8 
oran ile 31 eser ise şahıs derleme faaliyetleri ile gerçekleştiği söylenebilir.

Divriği İlçesi türkülerinin repertuara kazandırılmasında; %40,5 oran ve 15 
eser ile Muzaffer Sarısözen, en çok eser derleyen derlemeci olduğu tespit edil-
mektedir.

Divriği Türkülerinin Derleme Tarihi Oranı

Derleme Tarihi f %
Var  11 29,7
Yok  26 70,3
Toplam  37 100

TRT THM Divriği türkülerinin derleme tarihi-yüzdelik oranına göre; %29,7 
oran ile 11 eserde derleme tarihi tespit edilmiştir. Geri kalan %70,3 oran ile 26 
eserde ise derleme tarihine yönelik bir bilgi mevcut değildir. 

Divriği türküleri derleme tarihlerinin çoğunlukla belli olmadığı tespit edil-
miştir.

Divriği Türkülerini Notalayana Göre Oranı

Notalayan  f %
Muzaffer Sarısözen 15 40,5
Nida Tüfekçi  6 16,2
Yücel Paşmakçı  4 10,8
Altan Demirel/İ. Öztürk 3 8,1
Ahmet Yamacı  2 5,4
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Erkan Sürmen  2 5,4
Mustafa Özgül  2 5,4
Ömer Şan  1 2,7
Erdem Çalışkanel 1 2,7
Osman Özdenkçi 1 2,7
Toplam   37 100

TRT THM Divriği türküleri notalayan-yüzdelik oranına göre; Muzaffer Sa-
rısözen %40,5 ile 15 eser, Nida Tüfekçi %16, 2 oran ile 6 eser, Yücel Paşmakçı 
%10,8 oran ile 4 eser, Altan Demirel/İ. Öztürk %8,1 oran ile 3 eser, Ahmet Yamacı, 
Erkan Sürmen ve Mustafa Özgül % 5,4 oran ile 2 eser, Ömer Şan, Erdem Çalış-
kanel ve Osman Özdenkçi %2,7 oran ile 1 eser notaya aldıkları tespit edilmiştir.

Divriği türkülerinin repertuara kazandırılmasında; %40,5 oran ve 15 eser 
ile Muzaffer Sarısözen, en çok eser notalayan kişi olduğu tespit edilmiştir.

Divriği Türkülerinde Kullanılan Özel Adlandırmalar
Araştırmada özel adlandırma; türkü başlığının altında parantez içerisinde 

verilen ve ilgili türküye yönelik bilgileri kapsayan notlardan oluşmaktadır.

Özel Ad  f %
Var  8 21,6
Yok  29 78,4
Toplam  37 100

TRT THM Divriği türküleri özel ad-yüzdelik oranına göre; %21,6 oran ile 
8 eserde özel ad kullanılmıştır. Geri kalan %70,3 oran ile 26 eserde ise özel ad 
kullanımına rastlanmamıştır.

Divriği türküleri içerisinde; Ötme Bülbül Ötme türküsünde Semah, Endim 
Davet Ettim Koç Babayı türküsünde Koç Baba, Kır At Bu Dağları Aşmalı Bugün 
türküsünde Semah, Gine Dertli Dertli İniliyorsun türküsünde Semah, Kurbanlar 
Tığlanıp Gülbenk Çekildi türküsünde Görgü Cem'ine Giriş, Bir Sabah Uğradım 
Göl Kenarına türküsünde Halay Havası, Ulu Tanrı Seni Övmüş Yaratmış türküsün-
de Ağır Kaşık Havası ve Yürü Yürü Yalan Dünya türküsünde Yunus Emre'den 
özel adlarının kullanıldığı tespit edilmiştir. Bu doğrultuda Divriği; semahlar, halay-
lar ve kaşık havalarının buluştuğu bir kavşak noktası olduğu söylenebilir.

Divriği türkülerinde, %21,6 oran ile 8 eserde özel adlandırmanın yapıldığı 
tespit edilmektedir.
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1.2. Divriği Türkülerinin Makam, Usûl ve Güfte Analizinden Elde Edi-
len Bulgular

TRT THM Divriği türkü analizleri yapılırken objektif bulgular elde edebilme 
adına, repertuarlara ait notaların yalnız söz bölümleri dikkate alınmıştır. Eserlerin 
saz bölümleri ya da söz sonrası bitiş sazı ilavesi olan bölümler ve analizler dikkate 
alınmamıştır. Saz bölümlerinde kullanılan farklı melodilerin pes ses, tiz ses, ses 
alanı, karar, yeden, genişleme, geçki ya da ses değiştirici işaret oranlarını etkile-
yebileceği düşüncesi ile eserlerin yalnız söz bölümlerinin analizlerinin yapılması 
tarafımızca uygun bulunmuştur. Makam, usûl ve güfte analizine yönelik bulgular, 
sırası ile aşağıdaki gibidir.

1.2.1. Makamsal Analiz
Divriği türkülerinin makamsal analizine yönelik; pes ses, tiz ses, ses alanı, 

makam, karar perdesi, güçlü perdesi, yeden perdesi, seyir, genişleme, donanım ve 
ses değiştirici işaret oranlarından bulgular elde edilmiştir.

Divriği türkülerine yönelik yapılan analizlerde, perdeler harf sembolleri 
(la:A, si:B, do:C gibi) ile oktav sınırları rakamsal olarak gösterilmiştir. Makamsal 
analizde ses alanı olarak kullanılan perdelerin adlandırılması şekil 3.’ de gösteril-
miştir.

      Şekil 3. Makamsal Analizde Kullanılan Perdelerin Adlandırılması

Makamsal analizden elde edilen bulgular, sırası ile aşağıdaki gibidir.

Pes Ses Oranı
Pes: kalın ses.7 Araştırmada pes ses, TRT THM Divriği türkü notalarının söz 

bölümleri içerisindeki en kalın nota/perde/ses anlamında kullanılmıştır.

Pes Ses  F %
A4  19 51,4
B4  1 2,7
F#3  3 8,1
G3  14 37,8
Toplam  37 100

7- ULUÇ, Murat Özden. (2002). Müzik Sözlüğü. Ankara: Yurt Renkleri, s.157
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TRT THM 37 Divriği türküsünden elde edilen bulgular doğrultusunda; A4 
perdesi %51,4 oranı ile 19 eserde, G3 perdesi %37,8 oranı ile 14 eserde, F#3 
perdesi %8,1 oranı ile 3 eserde, B4 perdesi %2,7 oranı ile 1 eserde pes ses olarak 
kullanıldıkları görülmektedir.

Elde edilen bulgular doğrultusunda; Divriği türkülerinde en çok kullanılan 
pes sesin, A4 perdesi olduğu tespit edilmektedir.

Tiz Ses Oranı
Tiz: İnce ses.8 Araştırmada tiz ses, TRT THM Divriği türkü notalarının söz 

bölümleri içerisindeki en ince nota/perde/ses anlamında kullanılmıştır.

Tiz Ses  f %
A5  10 27,0
B5  1 2,7
Bb25  1 2,7
C4  1 2,7
C5  1 2,7
D4  5 13,5
E4  6 16,2
F#4  1 2,7
F4  3 8,1
G4  8 21,6
Toplam  37 100

TRT THM 37 Divriği türküsünden elde edilen bulgular doğrultusunda; A5 
perdesi %27,0 oranı ile 10 eserde, G4 perdesi %21,6 oranı ile 8 eserde, E4 perdesi 
%16,2 oranı ile 6 eserde, D4 perdesi %13,5 oranı ile 5 eserde, F4 perdesi %8,1 
oranı ile 3 eserde, C5, B5, Bb25, F#4, D4 ve C4 perdeleri ise %2,7 oran ile 1 eserde 
tiz ses olarak kullanıldıkları görülmektedir.

Elde edilen bulgular doğrultusunda; Divriği türkülerinde en çok kullanılan 
tiz sesin, A5 perdesi olduğu tespit edilmektedir.

Ses Alanı Oranı
Araştırmada ses alanı, TRT THM Divriği yöresine ait türkü notalarının söz 

bölümleri içerisindeki en kalın ve en ince nota/perde/ses aralığı anlamında kulla-
nılmıştır.

8- ULUÇ, Murat Özden. (2002). Müzik Sözlüğü. Ankara: Yurt Renkleri, s.181
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Ses Alanı f %
4 ses  2 5,4
5 ses  6 16,2
6 ses  6 16,2
7 ses  7 18,9
8 ses  8 21,6
9 ses  7 18,9
10 ses  1 2,7
Toplam  37 100

TRT THM Sözlü Eserler Repertuarı içerisinde 37 kırık havadan elde edilen 
bulgular doğrultusunda; 8 ses %21,6 oranı ile 8 eserde, 7 ses %18,9 oranı ile 7 
eserde, 6 ses %16,2 oranı ile 6 eserde, 4 ses %5,4 oranı ile 2 eserde, 10 ses %2,7 
oranı ile 1 eserde ses alanı olarak kullanıldıkları görülmektedir.

Elde edilen bulgular doğrultusunda; Divriği türkülerinde en çok kullanılan 
ses alanının, 8 ses yani 1 oktav alan olduğu tespit edilmektedir.

Makam Oranı
Makam: Bir dizide karar ve güçlünün önemi belirtilmek ve diğer kurallara 

da bağlı kalmak suretiyle nağmeler meydana getirerek gezinmeye denir.9 Araştır-
mada; TRT THM Divriği türküleri, Türk Sanat Müziği (TSM) makamları ile gelenek-
sel yöntemle karşılaştırılarak makamsal adlandırılmıştır. Fakat dizi adlandırmada 
tercih edilen terim, makam ön adı ile yapılmıştır.

Makam   f %
Çargâh-Hüseyni  2 5,4
Gerdaniye  2 5,4
Gülizar   3 8,1
Hicaz   4 10,8
Hüseyni   12 32,4
Hüzzam   1 2,7
Muhayyer  2 5,4
Uşşak   10 27,0
Tahir   1 2,7
Toplam   37 100

TRT THM 37 Divriği türküsünden elde edilen bulgular doğrultusunda; Hü-
seyni %32,4 oranı ile 12 eser, Uşşak %27,0 oranı ile 10 eser, Hicaz %10,8 oranı ile 
4 eser, Gülizar %8,1 oranı ile 3 eser, Gerdaniye, Çargâh ve Muhayyer %5,4 oranı 

9- ÖZKAN, İsmail Hakkı. (1994). Türk Mûsıkîsi Nazariyatı ve Usûlleri. İstanbul: Ötüken Yayınları, s.77
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ile 2 eser, Hüzzam ve Tahir ise %2,7 oranı ile 1 eserde makam olarak kullanıldıkları 
görülmektedir.

Elde edilen bulgular doğrultusunda; Divriği türkülerinde Hüseyni ve Uşşak 
makamı özelliğine sahip eserlerin % 59,4 oranında kullanıldıkları tespit edilmek-
tedir. Uşşak ve Hüseyni makam aileleri içerisinde ele alabileceğimiz Gerdaniye, Ta-
hir, Muhayyer ve Gülizar makamlarını da bu gurup içerisinde düşündüğümüzde, 
Divriği türkülerinde en çok kullanılan makamların, %81,1 oranında Uşşak, Hüsey-
ni makamları ve ailelerinin olduğu tespit edilmektedir.

Karar Perdesi Oranı
Karar: Türk Musikisi’nde bir makamın seyrinin bitişi. Seyrin bittiği son ses 

“karargâh”dır.10 Araştırmada karar perdesi, TRT THM Divriği türkülerinin bittiği 
nota/perde/ses anlamında kullanılmıştır.

Karar Perdesi f %
A4  31 83,8
B4  1 2,7
Bb24  1 2,7
Bb4  1 2,7
C4  2 5,4
D4  1 2,7
Toplam  37 100

TRT THM 37 Divriği türküsünden elde edilen bulgular doğrultusunda; A4 
perdesi %83,8 oranı ile 31 eserde, C4 perdesi %5,4 oranı ile 2 eserde, B4, Bb24, 
Bb4, D4 perdeleri ise %2,7 oranı ile 1 eserde karar perdesi olarak kullanıldıkları 
görülmektedir.

Elde edilen bulgular doğrultusunda; Divriği türkülerinde en çok kullanılan 
karar perdesinin, A4 perdesi olduğu tespit edilmektedir.

Güçlü Perdesi Oranı
Güçlü: Bir makam veya dizide durak perdesinden sonra en fazla ehemmi-

yet arz eden perde.11 Araştırmada güçlü perdesi, TRT THM Divriği türkülerindeki 
ezgisel yoğunluğunun, karar perdesinden sonra kullanılan en yoğun yani ikincil 
nota/perde/ses anlamında kullanılmıştır.

10- ÖZTUNA, Yılmaz. (2000). Türk Mûsıkîsi Kavram ve Terimler Ansiklopedisi. Ankara: AKM, s.185.
11- ÖZTUNA, Yılmaz. (2000). Türk Mûsıkîsi Kavram ve Terimler Ansiklopedisi. Ankara: AKM, s.136.
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Güçlüsü  f %
A5  2 5,4
D4  14 37,8
E4  13 35,1
G4  7 18,9
Yok  1 2,7
Toplam  37 100

TRT THM 37 Divriği türküsünden elde edilen bulgular doğrultusunda; D4 
perdesi %37,8 oranı ile 14 eserde, E4 perdesi %35,1 oranı ile 13 eserde, G4 per-
desi %18,9 oranı ile 7 eserde, A5 perdesi %5,4 oranı ile 2 eserde güçlü perdesi 
olarak kullanıldıkları görülmektedir.

Elde edilen bulgular doğrultusunda; Divriği türkülerinde en çok kullanılan 
güçlü perdesinin, makamı oluşturan dörtlü ve beşlilerin birleşme yeri olan D4 ve 
E4 perdeleri oldukları tespit edilmektedir.

Yeden Perdesi Oranı
Yeden: Karar sesinden önceki nota. 7. derece.12 Araştırmada yeden, TRT 

THM Divriği türkülerinde, dizinin 7. derecesi ve karar perdesine götüren nota/
perde/ses anlamında kullanılmıştır.

Yeden  f %
B4  2 5,4
C4  1 2,7
Yok  34 91,9
Toplam  37 100

TRT THM 37 Divriği türküsünden elde edilen bulgular doğrultusunda; ye-
den perdesi %91,9 oranı ile 34 eserde kullanılmamıştır. B4 perdesi %5,4 oranı 
ile 2 eserde, C4 perdesi %2,7 oranı ile 1 eserde yeden olarak kullanıldığı görül-
mektedir.

Elde edilen bulgular doğrultusunda; Divriği türkülerinde yeden perdesinin 
çoğunlukla kullanılmadığı sonucuna ulaşılmıştır. 

Seyir Oranı
Seyir: Türk Müziğinde belirli aralık düzenine sahip dizilerin makam kimliği 

kazanabilmeleri için şart olan, ezgi hareketini düzenleyen kurallardır. Türk Müzi-
ğinde aynı diziyi kullanan birde fazla makam olabildiği için (örn. Uşşak, Bayati, 

12- ÖZTUNA, Yılmaz. (2000). Türk Mûsıkîsi Kavram ve Terimler Ansiklopedisi. Ankara: AKM, s.136.
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Isfahan, Acem) seyir bilinmeden dizi bir şey ifade etmez.13 Araştırmada seyir, tür-
külerin belirli prensipler doğrultusundaki yapmış olduğu gezinti anlamında kulla-
nılmıştır.

Seyir  f %
Çıkıcı  11 29,7
İnici  9 24,3
İnici-Çıkıcı 17 45,9
Toplam  37 100

TRT THM 37 Divriği türküsünden elde edilen bulgular doğrultusunda; İni-
ci-Çıkıcı seyir karakteri %45,9 oranı ile 17 eserde, Çıkıcı seyir karakteri %29,7 oranı 
ile 11 eserde, İnici seyir karakteri %24,3 oranı ile 9 eserde seyir olarak kullanıldığı 
görülmektedir.

Elde edilen bulgular doğrultusunda; Divriği türkülerinde en çok kullanılan 
seyir karakterinin, inici-çıkıcı seyir karakteri olduğu tespit edilmektedir.

Genişleme Oranı
Araştırmada genişleme, türkülerin 8 sesten oluşan dizi dışına taşması ve 

pes ya da tiz bölgeden yapılan ilave ses alanları anlamında kullanılmıştır.

Genişleme f %
Pestten  3 8,1
Tizden  1 2,7
Yok  33 89,2
Toplam  37 100

TRT THM 37 Divriği türküsünden elde edilen bulgular doğrultusunda; 
genişleme %89,2 oranı ile 33 eserde kullanılmamıştır. Pes bölgeden genişleme 
%8,1 oranı ile 3 eserde, Tiz bölgeden genişleme %2,7 oranı ile 1 eserde kullanıl-
dığı görülmektedir.

Elde edilen bulgular doğrultusunda; Divriği türkülerinin çoğunlukla geniş-
lemiş bölge kullanılmadığı tespit edilmektedir.

Donanım Oranı
Donanım: Bir musiki eserinin notasında, usul rakamlarının öncesine ve 

portede hemen anahtardan sonra konan değiştirme işaretleri.14 Araştırmada do-
nanım, türkü notalarında sol anahtarından sonra usulden önce yazılan ses değiş-

13- TANRIKORUR, Cinuçen. (2001), Osmanlı Dönemi Türk Mûsikîsi. İstanbul: Dergâh Yayınları. S.201
14- ÖZTUNA, Yılmaz. (2000). Türk Mûsıkîsi Kavram ve Terimler Ansiklopedisi. Ankara: AKM, s.98.
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tirici işaretler anlamında kullanılmıştır. Donanım sayesinde bir notanın, ton ya da 
makamsal olarak adlandırılabilmesi mümkündür.

Donanım f %
Sib  3 8,1
Sib2  29 78,4
Sib2 Mib 1 2,7
Sib2-Fa# 1 2,7
Yok  3 8,1
Toplam  37 100

TRT THM 37 Divriği türküsünden elde edilen bulgular doğrultusunda; do-
nanım olarak Sib2%78,4 oranı ile 29 eserde, Sib %8,1 oranı ile 3 eserde, Sib2-Mib 
ve Sib2-Fa# ise %2,7 oranı ile 1’er eserde donanım olarak kullanıldığı görülmek-
tedir.

Elde edilen bulgular doğrultusunda; Divriği türkülerinde en çok kullanılan 
donanım, Sib2 perdesi ile olduğu tespit edilmiştir.

Ses Değiştirici İşaret Oranı
Araştırmada ses değiştirici işaretler, bir eser ya da nota içerisinde kullanı-

lan, bir tam ses aralığının 9 komaya bölünmesi ile elde edilen ve koma değerlerini 
şekil olarak adlandırılmakta yardımcı olan diyez-bemol işaretleri olarak kullanıl-
mıştır.

Ses Değ İş  f %
Do#   2 5,4
Fa#   8 21,6
Fa# Fa nat  3 8,1
Fa# Mib   1 2,7
Fa# Sinat Fa nat  1 2,7
Fa#3   3 8,1
Fa#3 Fa nat  1 2,7
Fa#-Fa nat-Mib  1 2,7
Fanat   1 2,7
Mib2 Fa#  1 2,7
Mib-Fa#  1 2,7
Yok   14 37,8
Toplam   37 100

TRT THM 37 Divriği türküsünden elde edilen bulgular doğrultusunda; 14 
eserde ses değiştirici işaret kullanılmamıştır. 23 eser içersinde ses değiştirici işa-
ret mevcuttur. 23 eser içerisinde en çok kullanılan ses değiştirici işaret Fa#, ardın-
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dan Fa nat olduğu görülmektedir. Divriği türkülerinde, perde kullanım sıklığına 
göre ses değiştirici işaretlere yönelik bulgular aşağıdaki gibidir.

Ses Değ İş f
Fa#  14
Fa nat  7
Fa#3  4
Mib  3
Do#  2
Mib2  1
Si nat  1

TRT THM Sözlü Eserler Repertuarı içerisinde 23 kırık havadan elde edilen 
bulgular doğrultusunda; Fa# 14 eserde, Fa nat 7 eserde, Fa#3 4 eserde, Mib 3 
eserde, Do# 2 eserde, Mib2 ve Si nat 1’er eserde ses değiştirici işaret kullanıldığı 
görülmektedir.

Elde edilen bulgular doğrultusunda; Divriği türkülerinde en çok kullanılan 
ses değiştirici işaretin, Fa# perdesi olduğu tespit edilmektedir.

1.2.2. Usûl Analizi
Usûl: Belirli düzümlerden (ritim veya tartım) oluşan, kalıp halinde tespit edil-

miş ölçülerdir. Bir başka ifadeyle, düzümün özel kalıplar haline getirilmiş şeklidir.15

Divriği türkülerinin usul analizi, Muzaffer Sarısözen’in verdiği nazari bilgi-
ler doğrultusunda yapılmıştır.

Divriği türkülerinin usûl analizine yönelik; tür bakımından usûl, birim ba-
kımından usûl, kalıp bakımından usûl oranlarından elde edilen bulgular, sırası ile 
aşağıdaki gibidir.

Tür Bakımından Usûl

15- EMNALAR, Atınç. (1998). Türk Halk Müziği ve Nazariyatı. İzmir: Ege Üniversitesi Yayınevi, s. 110
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TRT THM 37 Divriği türküsünden elde edilen bulgular doğrultusunda;  Ana 
usûller %67,6 oranı ile 25 eserde, Birleşik usûller %18,9 oranı ile 7 eserde, Karma 
Usûller %5,4 oranı ile 2 eserde kullanıldığı ve 1 eserde ise serbest usûl kullanıldığı 
görülmektedir.

Elde edilen bulgular doğrultusunda; Divriği türkülerinde en çok kullanılan 
usûlün, Ana Usûller olduğu tespit edilmektedir.

Birim Bakımından Usûl

Usûl   f %
2/2   1 2,7
2/4   10 27,0
3/8   1 2,7
4/4   11 29,7
6/4   2 5,4
6/8   1 2,7
7/8   3 8,1
9/8   2 5,4
10/8   1 2,7
12/8   2 5,4
19/8   1 2,7
10/8+2/4+9/8+2/4 1 2,7
9/8+8/8+2/4+3/4 1 2,7
Toplam   37 100

TRT THM Sözlü Eserler Repertuarı içerisinde 37 kırık havadan elde edilen 
bulgular doğrultusunda;  4/4lük usûl %29,7 oranı ile 11 eserde, 2/4lük usûl %27,0 
oranı ile 10 eserde, 7/8lik usûl %8,1 oranı ile 3 eserde, 6/4, 9/8 ve 12/8lik usûller 
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%5,4 oranı ile 2 eserde, 2/2, 3/8, 6/8, 10/8, 19/8’lik usûller ise %2,7 oranı ile 1 
eserde kullanılmıştır. 2 türkü içerisinde usûl değişikliği tespit edilmiştir. 

Elde edilen bulgular doğrultusunda; Divriği türkülerinde en çok kullanılan 
usûlün, 4 ve 2 zamanlı (4/4lük ve 2/4lük) Ana Usûller olduğu tespit edilmektedir.

Kalıp Bakımından Usûl

   Kalıp    F %
6/4  (4+2)    2 16,7
6/8  (3+3)    1 8,3
7/8  (2+2+3)   3 25,0
9/8  (2+2+2+3)   2 16,7
10/8  (2+3+2+3) / (3+2+2+3) 1 8,3
12/8  (3+3+3+3)   2 16,7
19/8  (9+10)    1 8,3
   Toplam    12 100

TRT THM 8 Birleşik ve 4 Karma usûlde derlenmiş Divriği türkülerinden 
elde edilen bulgular doğrultusunda;  6 zamanlı (6/4lük) birleşik usûlde derlenmiş 
2 eserlerde kullanılan kalıp (4+2) şeklinde olduğu tespit edilmiştir. 10 zaman-
lı (10/8lik) karma usûlde ise TSM curcuna usûlüne karşılık gelen (2+3+2+3) / 
(3+2+2+3) kalıplarının 1 eserde karışık kullanıldığı görülmektedir. 7 ve 9 zamanlı 
(7/8lik ve 9/8lik) birleşik usûllerde derlenmiş 5 eserde ise üçlü kalıbı sonda kullanıl-
dığı tespit edilmiştir. 19 zamanlı (19/8lik) karma usûlün kullanıldığı 1 eserde ise 9 
ve 10 zamanlı usûllerin karma olarak kullanıldığı tespit edilmiştir.

1.2.3. Güfte Analizi
Divriği türkülerinin güfte analizine yönelik; tema bakımından güfte, te-

rennüm bakımından güfte oranlarından elde edilen bulgular sırası ile aşağıdaki 
gibidir.

Tema Bakımından Güfte

Tema  f %
Ayrılık  3 8,1
Dert  1 2,7
El-Yabancı 1 2,7
Gönül  2 5,4
Felek  1 2,7
Güzel  1 2,7
Hasret  1 2,7
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Tasavvuf 9 24,3
Kardeşlik 1 2,7
Ölüm  2 5,4
Sevgi  15 40,5
Toplam  37 100

TRT THM 37 Divriği türküsünden elde edilen bulgular doğrultusunda;  
güfteler içerisinde kullanılan temaların %40,5 oran ile 15 eserde sevgi, %24,3 
oran ile 9 eserde tasavvuf, %8,1 oran ile 3 eserde ayrılık, %5,4 oran ile 2 eserde 
gönül ve ölüm, %2,7 oran ile 1 eserde ise dert, el-yabancı, felek, güzel, hasret ve 
kardeşlik gibi temalar kullanıldığı görülmektedir.

Elde edilen bulgular doğrultusunda; Divriği türkülerinde en çok kullanılan 
temanın, sevgi olduğu tespit edilmektedir.

Terennüm Bakımından Güfte
Terennüm; Türk musikisinin çoğunlukla büyük formlu söz eserlerinde 

bestecilerin, güftenin anlam gücünden faydalanmaksızın da melodi yaratmadaki 
hünerlerini göstermek amacıyla güfteye ilave olarak düşünüp besteledikleri, ço-
ğunlukla güftenin veznine, ama mutlaka usulün darblarına uygun kelime, mısra, 
beyt veya daha uzun söz guruplarıyla, kendi aralarında tam veya yarım kafiyeli 
ritmik hecelerden oluşan, en az güfte kadar önemli bir süs unsurudur.16

Lafzî, îkaî ve karışık olmak üzere üç başlıkta terennümü inceleyen Tanrıko-
rur; “…adı terennüm olmamakla beraber, “bağlantı” adı ile folklorik musikimizde 
kullanılan güfte dışı canım yar, ruhum yar, hayranın var; yar senin kaşın yar senin 
gözün kapkara, kapkara gönlüm yara, Diley, levâki, leylâni, leylim, lolo, loy, yale-
lel gibi lafzî ve îkaî ilaveler, bazen esas güfteden çok daha uzun olabilmektedir. 
Klasik musikimizden farklı olarak, hemen her türkü için değişik terennüm şekilleri 
kullanılmıştır…”17 Türkü formlu eserlerdeki terennümlere yönelik örnekler sun-
maktadır.

Terennüm f %
Var  30 81,1
Yok  7 18,9
Toplam  37 100

TRT THM 37 Divriği türküsünden elde edilen bulgular doğrultusunda;  
%81,1 oranı ile 30 eserde terennüm kullanıldığı ve %18,9 oranı ile 7 eserde ise 
terennüm kullanılmadığı görülmektedir.

16- TANRIKORUR, Cinuçen. (1998). Müzik Kimliğimiz Üzerine Düşünceler. İstanbul: Ötüken Yayınları, s. 120
17- TANRIKORUR, Cinuçen. (1998). Müzik Kimliğimiz Üzerine Düşünceler. İstanbul: Ötüken Yayınları, s. 135
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Elde edilen bulgular doğrultusunda; Divriği türkülerinde %81,1 oranı ile 
30 eserde terennüm kullandığı tespit edilmektedir

%81,1 oranı ile 30 eserde kullanılan terennümlere yönelik yapılan analiz 
sonuçları, kullanım sıklığına göre aşağıdaki gibidir.

TRT THM 30 Divriği türküsünden elde edilen bulgular doğrultusunda;  
eserler içerisinde en çok kullanılan terennüm, oy kelimesi olduğu görülmektedir. 
Oy kelimesi 8 eserde terennüm olarak kullanılmaktadır. Aman kelimesi 6 eserde, 
dost-ya dost, nenni, vay ve yar kelimeleri 4 eserde, yavrum 3 eserde, ey ve zalim 
kelimeleri 2 eserde, ağam, amaney, dıloy, gülüm, hay, haydi, hey, hü, loy, nanay, 
ömrüm, sürmelim, vah ve yavri kelimeleri ise 1’er eserde terennüm olarak kulla-
nıldıkları görülmektedir.

Elde edilen bulgular doğrultusunda; Divriği türkülerinde en çok kullanılan 
terennümün, oy kelimesi olduğu tespit edilmektedir.

Sonuçlar ve Öneriler
TRT THM Divriği türkülerinden elde edilen bulgular doğrultusunda, sonuç-

lar ve bu sonuçlara yönelik öneriler aşağıdaki gibidir.

SONUÇ:

TRT THM Divriği Türküleri Kimlik Bilgilerinden Elde Edilen Sonuçlar
• 31 türkü ve %83,8 oranı ile TRT THM Divriği türkülerinde en çok eser bulun-
duran bölgenin “Divriği” olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Divriği kavramı ilçenin 
genel adı olması yanında ilçe merkezine de verilen addır. Bu neden ile ilçe 
merkezi değil de Divriği denilince, ilçe sınırlarını mı akla gelmelidir? sorusu 
tarafımızdan çok düşünülmüştür. Fakat yazılı kaynağın önemi bakımından TRT 
THM repertuarında yöresi kısmında yazan alan için Divriği-Merkez olarak dü-
şünülmesi daha doğru olacağı sonucuna ulaşılmıştır. Yani notada Yöresi: Sivas 
olan türküler içerisinde Sivas-Merkez değil de Sivas ili sınırları içerisindeki her 
yer akla gelmelidir. Bu durum, Sivas’a ait türküler içerisinde bu araştırmada 
incelenmeyen başka Divriği türkülerinin de var olduğu manasına gelmektedir. 
Dolayısıyla bu alanda araştırma yapan kişiler için sorun olduğu kadar yapılan 
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araştırmaların objektifliği ve doğru sonuca ulaşabilmesi adına hüsran demek-
tir. Bu durum TRT THM repertuarının tamamı için de geçerli olduğu düşünü-
lürse türkü derleme çalışmalarında yörenin açıklamalı olarak yazılmamasından 
dolayı bu tür konularda yapılan bilimsel çalışmaların objektif olamayacağı so-
nucuna da ulaşılmıştır.

• Çamşıh bölgesi kültürü ve geleneği ile yetişen âşık ya da Türkü yakıcıların, 
Divriği repertuarının oluşmasında etkili oldukları sonucuna ulaşılmaktadır.

• %23,1 oran ile 3 kişinin; Divriği ilçesi, Çamşıh bölgesinden olduğu tespit 
edilmiştir. 

• Nuri Üstünses %45,9 oran ve 17 eser ile en çok eser kazandıran kaynak kişi 
olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

• %16,2 oran ile 6 eser kurumsal, %83,8 oran ile 31 eser ise şahıs derleme 
faaliyetleri ile türkülerin repertuara kazandırıldığı sonucuna ulaşılmaktadır.

• Muzaffer Sarısözen, %40,5 oran ve 15 eser ile en çok eser derleyen derlemeci 
olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

• Divriği türküleri derleme tarihleri çoğunlukla belli değildir. Türkü notalarına 
göre en eski derlenen eser, 1944 yılına ait “Akşam Olur Garanlığa Galırsın” adlı 
türküdür. En yeni derlenen türkü ise 1986 yılına ait olan “Tiren Geldi Morma-
na'ya Dayandı” adlı türkünün olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

• Divriği yöresine yönelik son yıllarda türkü derleme çalışmalarının derleme 
tarihine göre, neredeyse hiç yapılmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

• Muzaffer Sarısözen, %40,5 oran ve 15 eser ile en çok eser notalayan kişi 
olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

• Muzaffer Sarısözen, Ahmet Yamacı, Mustafa Özgül ve Osman Özdenkçi’nin 
derlediği türkülerde hem derleyen hem de notalayan kişiler oldukları sonucu-
na ulaşılmıştır.

• Yurt genelinde derleme çalışmalarında bulunan Muzaffer Sarısözen’i ayrı 
tutmak koşulu ile yöre sanatçılarının ve yörede yaşayan sanatçıların Divriği 
ilçesi türküleri adına yeterli düzeyde derleme faaliyetlerinde bulunmadıkları 
sonucuna ulaşılmıştır.
• Divriği türkülerinde 8 eserde özel adlandırma yapılmıştır. Bu özel adlandırma 
doğrultusunda; Divriği türkülerinde, 5 semah, 1 halay havası, 1 kaşık havası ve 
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1 ilahi türü/formu olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Özel adlandırmaya örnek aşa-
ğıdaki gibidir. Semah ifadesi başlık altında parantez içerisinde gösterilmiştir.

• Divriği; semahlar, halaylar ve kaşık havalarının buluştuğu bir kavşak noktası 
olduğu tespit edilmiştir.

TRT THM Divriği Türkülerinin Makam, Usûl ve Güfte Analizinden Elde Edi-
len Sonuçlar

• A4 perdesinin %51,4 oran ve 19 eser ile en çok kullanılan pes ses olduğu 
sonucuna ulaşılmıştır. 

• A5 perdesi %27,0 oran ve 10 eser ile en çok kullanılan tiz ses olduğu sonu-
cuna ulaşılmıştır.

• 8 sesli ezgi yoğunluğunun %21,6 oranı ile 8 eserde ses alanı olarak kullandığı 
sonucuna ulaşılmıştır.

• Divriği türkülerinin 29 eser ve %78,3 oran ile bir oktavlık dizi içerisinde ol-
dukları sonucuna ulaşılmıştır. 1 oktavdan fazla ses alanına sahip eser sayısı 8 
ve oranı ise % 21,7’dir.

• Hüseyni (%32,4 oran ile 12 eser) ve Uşşak (%27,0 oran ile 10 eser) makam-
ları, toplamda % 59,4 oran ile Divriği türkülerinde en yoğun kullanılan ma-
kamlar oldukları tespit edilmiştir. Uşşak ve Hüseyni makam aileleri içerisinde 
ele alabileceğimiz Gerdaniye, Tahir, Muhayyer ve Gülizar makamlarını da bu 
gurup içerisinde düşündüğümüzde, Divriği türkülerinin %81,1 oranında Uşşak 
ve Hüseyni makam gurupları içerisinde kullandığı sonucuna ulaşılmıştır.

• A4 perdesinin %83,8 oranı ile 31 eserde en çok kullanılan karar perdesi ol-
duğu sonucuna ulaşılmıştır.

• Divriği türkülerinde 34 eser ve %91,9 oran ile la perdesinde karar veren Uş-
şak, Hüseyni ve Hicaz makamları ve bu makamların ailelerine mensup makam-
lardan oluştukları sonucuna ulaşılmıştır.
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• D4 perdesi %37,8 oranı ile 14 eserde ve E4 perdesi %35,1 oranı ile 13 eserde 
güçlü perdesi olarak kullanıldığı sonucuna ulaşılmıştır.

• %91,9 oranı ile 34 eserde yeden perdesi kullanılmadığı sonucuna ulaşılmış-
tır.

• %45,9 oranı ile 17 eserde İnici-Çıkıcı seyir karakteri kullanıldığı sonucuna 
ulaşılmıştır.

• %89,2 oran ile 33 eserde genişleme yapılmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

• Sib2 perdesi %78,4 oranı ile 29 eserde donanım olarak kullanıldığı sonucuna 
ulaşılmıştır.

• En çok kullanılan ses değiştirici işaret Fa# perdesi olmuştur. Fa# perdesinin 
14 eserde ses değiştirici işaret olarak kullanıldığı sonucuna ulaşılmıştır.

• En çok kullanılan usûlün, Ana Usûller olduğu tespit edilmiştir.

• %29,7 oran ile 11 eserde 4 zamanlı (4/4lük) ve %27,0 oran ile 10 eserde 2 
zamanlı (2/4lük) ana usûllerin en çok kullanılan usuller olduğu sonucuna ula-
şılmıştır.

• 6 zamanlı (6/4lük) birleşik usûlde kalıp (4+2), 10 zamanlı (10/8lik) karma 
usûlde ise TSM curcuna usûlüne karşılık gelen (2+3+2+3) ve (3+2+2+3) ka-
lıplarının karışık kullanıldığı, 7 ve 9 zamanlı (7/8lik ve 9/8lik) birleşik usûllerde 
üçlü kalıbının sonda,  19 zamanlı (19/8lik) karma usûlde ise 9 ve 10 zamanlı 
usûllerin karma olarak kullanıldığı sonucuna ulaşılmıştır.

• Sevgi teması en çok kullanılan tema olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

• Divriği türkülerinde 19 eser ve %51,3 oran ile gönül, güzel, kardeşlik ve 
sevgi, 9 eser ve %24,3 oranı ile ayrılık, dert, el-yabancı, felek, hasret ve ölüm, 
9 eser ve %24,3 oranı ile tasavvuf konularının tema olarak işlendiği sonucuna 
ulaşılmıştır.

• %81,1 oranı ile 30 eserde terennüm kullanıldığı tespit edilmiştir. Kullanım 
sıklığına göre en çok kullanılan terennüm, 8 eser ile oy kelimesinin olduğu 
sonucuna ulaşılmıştır.
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ÖNERİLER:

Türkü derlemeciliği hususunda derleme yapan kişilere büyük görev düştüğü-
nü tekrar hatırlatmak gerekmektedir. Yapılacak en ufak yanlışlık, hata ya da 
unutulacak en küçük bilgi, türkünün ifadelendirilmesinde olduğu gibi bilimsel 
çalışmaların sonuçlarını da etkileyebileceğini unutmamak gerekir. Bu hataların 
yalnız derlemeciler tarafından değil notaya alan ya da notalayan –ressam- ta-
rafından da kaynaklandığı bilinmektedir.

• Bu doğrultuda, Türkü repertuarlarında nota yazım hataları sıklıkla tespit edil-
miştir. Bu hataların tekrar gözden geçirilmesi ve giderilmesi önerilmektedir.

Örnek olarak; 3794-Gitme Durnam Gitme Yollar Iraktır adlı türkünün notasına 
göre yöresi Sivas’tır. Fakat TRT THM Sözlü Eserler Repertuar kitabında ise aynı 
türkünün yöresi Sivas/Divriği olarak yazıldığı tespit edilmiştir.

Rüstem Avcı tarafından derlenen Bulgaristan/Haskova yöresine ait Gökte Oniki 
Yıldız türküsü ile Divriği yöresine ait Nefes Harceyleme adlı türkünün repertuar 
numaralarının 3838 olduğu tespit edilmiştir.

3838-Nefes Harceyleme adlı türkünün notasında “Derleyen: Mahmut Erdal” 
olmasına rağmen TRT THM Sözlü Eserler Repertuarı Kitabında “Derleyen: Bant-
tan yazıldı” ifadesinin olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Hangi bilginin doğru ol-
duğu tartışma konusudur.
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• Bir müzik eserinde, donanım unsuru o eserin tanımlanmasında yani ton ya 
da makamını belli etmede önemli rol oynamaktadır. Eserlerin repertuara alın-
masında, donanım özelliklerinin dikkate alınması gerektiği ve makamsal anla-
yışa göre donanım oluşturulması önerilmektedir. Bu anlayış, kendine has özel-
likleri olan Türk Müziği makamsal anlayışta olması gerektiği ve Batı Müziğinde 
olduğu gibi yalnız diyez ya da bemoller ile kurulu donanımdan oluşmaması 
önerilmektedir.

• 6 ve 12 zamanlı birleşik usullerin, 2 ve 4 zamanlı ana usullerin üçerli şekli 
ile karıştırılması tarafımızca mümkün görülmektedir. Bu durumun nazari bir 
problem olduğu düşünülmektedir. THM’ de usul problemine yönelik bilimsel 
çalışmaların artırılması gerektiği önerilmektedir.

• Sivas ili içerisinde bulunan Kültür Bakanlığı Devlet Türk Halk Müziği Korosu, 
Cumhuriyet Üniversitesine bağlı müzik eğitimi veren kurumlar ve diğer benzer 
ilgili kuruluşların, yörenin kültürel zenginliklerini yazılı kaynaklara dönüştüre-
rek etno-müzikolojik araştırmalarda ya da derleme faaliyetlerinde bulunmaları 
önerilmektedir. 

• Yöre sanatçılarının ve yörede yaşayan sanatçıların derleme faaliyetleri hu-
susunda bundan sonra daha aktif rol oynamaları ya da üstlenmeleri gerektiği 
önerilmektedir.

• Divriği ilçesine yönelik yapılan bu araştırma ışığında, Sivas ili gibi zengin 
kültüre sahip birçok il bulunan yurdumuzda, TRT THM Repertuarında bulunan 
eser sayısının 5000 türküye yakın olduğu bilinmektedir. Medeniyetler beşiği 
Anadolu için bu sayının az olduğu tarafımızca düşünülmektedir. Bu doğrultu-
da, yurt genelinde derleme faaliyetleri sayısının artırılması gerektiği ve özellikle 
icra kurumlarına (TRT-Kültür Bakanlığı) düşen yük miktarının gerek akademik 
çevrelerce gerekse ferdi olarak gösterilen çabalarla paylaşılması gerektiği öne-
rilmektedir.
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• Bu doğrultuda; TRT THM Repertuarının zenginleştirilmesi adına Türkü tanımı 
ve özelliklerinin yeniden gözden geçirilmesi, halka mal olmuş Beste Türküle-
ri’nde THM repertuarına zenginlik kazandırabileceği ve beste türkülerin der-
lenmesi de önerilmektedir.
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EK I - TRT THM Divriği Yöresi Sözlü Eserler Repertuar Listesi 

Sıra 
No 

Rep 
No REPERTUAR ADI YÖRESİ KAYNAK KİŞİ DERLEYEN NOTALAYAN 

1 112 HALİL OĞLAN GEL SENİNLE KAÇALIM SİVAS/Divriği Nuri Üstünses Ahmet Yamacı Ahmet Yamacı 
2 116 KARA DUTA YASLANDIM SİVAS/Divriği Nuri Üstünses Ahmet Yamacı Ahmet Yamacı 

3 203 ÖTME BÜLBÜL ÖTME ŞEN DEĞİL BAĞIM SİVAS/Divriği
/Mursal Köyü Hasan Eylen Muzaffer Sarısözen Muzaffer 

Sarısözen 

4 244 EŞİMDEN AYRILDIM YOKTUR KARARIM SİVAS/Divriği Nuri Üstünses Muzaffer Sarısözen Muzaffer 
Sarısözen 

5 246 İZZET'İ ÇAĞIRIN EY KALBİ MERMER SİVAS/Divriği Nuri Üstünses Muzaffer Sarısözen Muzaffer 
Sarısözen 

6 256 İPEK MENDİL DANE DANE SİVAS/Divriği Nuri Üstünses Muzaffer Sarısözen Muzaffer 
Sarısözen 

7 263 ENDİM DAVET ETTİM KOÇ BABAYI SİVAS/Divriği Nuri Üstünses Muzaffer Sarısözen Muzaffer 
Sarısözen 

8 324 DERE GEÇİT VERMEZSE SİVAS/Divriği Nuri Üstünses Muzaffer Sarısözen Muzaffer 
Sarısözen 

9 336 BEN DE ŞAŞTIM BU GÖNLÜMÜN ELİNDEN SİVAS/Divriği Nuri Üstünses Muzaffer Sarısözen Muzaffer 
Sarısözen 

10 498 AÇIL MOR MENEVŞEM BAHAR ERİŞDİ SİVAS/Divriği Nuri Üstünses Muzaffer Sarısözen Muzaffer 
Sarısözen 

11 538 DUMLUCA'NIN BAYIRINA SİVAS/Divriği Nuri Üstünses Muzaffer Sarısözen Muzaffer 
Sarısözen 

12 646 DAM ÜSTÜNDE ÇUL SERER SİVAS/Divriği Aşık Ali Kızıltuğ Yücel Paşmakçı Yücel Paşmakçı 
13 896 BİR SABAH UĞRADIM GÖL KENARINA SİVAS/Divriği Aziz Pala Yücel Paşmakçı Yücel Paşmakçı 

14 909 AKŞAM OLUR GARANLIĞA GALIRSIN SİVAS/Divriği
/Tülük Köyü Mehmet Yüzgeç Muzaffer Sarısözen Muzaffer 

Sarısözen 

15 919 AŞAN BİLİR KARLI DAĞIN ARDINI SİVAS/Divriği Nuri Üstünses Muzaffer Sarısözen Muzaffer 
Sarısözen 

16 1135 YANDIM ALLAH YANDIM YATAMIYORUM SİVAS/Divriği Nuri Üstünses Muzaffer Sarısözen Muzaffer 
Sarısözen 

17 1172 KAHPE FELEK ŞAŞIRTTIRDI YOLUMU SİVAS/Divriği Nuri Üstünses Muzaffer Sarısözen Muzaffer 
Sarısözen 

18 1196 MERDİVEN ÜSTÜNDEYİM SİVAS/Divriği Sait Ateş Mustafa Özgül Mustafa Özgül 

19 1460 KIR AT BU DAĞLARI AŞMALI BUGÜN SİVAS/Divriği Aşık Ali Kızıltuğ TRT İstanbul Rad. 
THM Md. Nida Tüfekçi 

20 1581 GİNE GAM YÜKÜNÜN KERVANI GELDİ SİVAS/Divriği Nuri Üstünses Muzaffer Sarısözen Muzaffer 
Sarısözen 

21 1603 GİNE DERTLİ DERTLİ İNİLİYORSUN SİVAS/Divriği Mahmut Erdal Nida Tüfekçi Nida Tüfekçi 
22 1677 ULU TANRI SENİ ÖVMÜŞ YARATMIŞ SİVAS/Divriği Nuri Üstünses Nida Tüfekçi Nida Tüfekçi 

23 1707 KATI HAVADAN UÇARSIN SİVAS/Divriği Nuri Üstünses Muzaffer Sarısözen Muzaffer 
Sarısözen 

24 1752 KAHPE FELEK SANA NETTİM NEYLEDİM SİVAS/Divriği
/Anzağar Köyü Bekir Tektaş Osman Özdenkçi Osman Özdenkçi 

25 2281 OSANDIM SENİN ELİNDEN SİVAS/Divriği Mahmut Erdal Nida Tüfekçi Nida Tüfekçi 

26 2447 KEKLİĞİ VURDUM UÇTU (Sürmelim) SİVAS/Divriği
/Adatepe Köyü İsmet Macun TRT Müzik Dai. 

Bşk. THM Md. Erkan Sürmen 

27 2448 GARŞIDAN GAZ GELİYOR SİVAS/Divriği
/Adatepe Köyü İsmet Macun TRT Müzik Dai. 

Bşk. THM Md. Erkan Sürmen 

28 2467 BENİ GÖRÜP YÜZÜN ÖTE DÖNDERME SİVAS/Divriği Nuri Üstünses Nida Tüfekçi Nida Tüfekçi 
29 2580 SANA NASİHATİM VAR SİVAS/Divriği Mahmut Erdal Yıldıray Çınar Altan Demirel 

30 2694 YÜRÜ YÜRÜ YALAN DÜNYA SİVAS/Divriği Hasan Erdoğan TRT Müzik Dai. 
Bşk. THM Md. Yücel Paşmakçı 

31 2972 TİREN GELDİ MORMANA'YA DAYANDI SİVAS/Divriği
/Kuluncak Haydar Doğan Mustafa Özgül Mustafa Özgül 

32 3052 KURBANLAR TIĞLANIP GÜLBENK ÇEKİLDİ SİVAS/Divriği Aşık Ali Metin Nida Tüfekçi Nida Tüfekçi 

33 3511 MURSAL'DAN ÇIKTIM HEKME'YE DOĞRU (Barabar) SİVAS/Divriği Aşık Ali Kızıltuğ TRT Müzik Dai. 
Bşk. THM Md. Ömer Şan 

34 3793 ÇERMİĞİN ALTINDA BÜYÜK BİR DERE SİVAS/Divriği Muzaffer Şahin Muzaffer Şahin Altan Demirel/İ. 
Öztürk 

35 3794 GİTME DURNAM GİTME YOLLAR IRAKTIR SİVAS/Divriği Muzaffer Şahin Muzaffer Şahin Altan Demirel/İ. 
Öztürk 

36 3838 NEFES HARCEYLEME SİVAS/Divriği Mahmut Erdal Banttan Yazıldı Erdem 
Çalışkanel 

37 3927 ÖMÜR BAHÇASININ GÜLÜ SOLMADAN SİVAS/Divriği Aşık Ali Metin TRT İstanbul 
Radyosu THM Md. Yücel Paşmakçı 
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Sıra  
No 

Rep 
No 

REPERTUAR 
ADI ÖZEL AD YÖRESİ KAYNAK 

KİŞİ DERLEYEN DER 
TAR NOTALAYAN Pes 

ses Tiz ses Ses 
aralığı Makam Karar 

sesi Güçlüsü Yeden Seyir Genişleme Donanım Ses  
değiş. iş. Usul Zaman Birim Kalıp Söz - tema Terennüm 

1 112 
HALİL OĞLAN GEL 
SENİNLE KAÇALIM  SİVAS/Divriği Nuri 

Üstünses 
Ahmet 
Yamacı 1956 Ahmet 

Yamacı A4 A5 8 Hüseyni A4 E4 yok İnici-
çıkıcı yok sib2 fa#-fa 

nat 9 9 8 2+2+2+3 sevgi yok 

2 116 
KARA DUTA 
YASLANDIM  SİVAS/Divriği Nuri 

Üstünses 
Ahmet 
Yamacı 1956 Ahmet 

Yamacı F#3 D4 6 Uşşak A4 D4 yok Çıkıcı yok sib2 fa# 2 2 4 2 sevgi vay 

3 203 
ÖTME BÜLBÜL 

ÖTME ŞEN DEĞİL 
BAĞIM 

SEMAH SİVAS/Divriği/ 
Mursal Köyü 

Hasan 
Eylen 

Muzaffer 
Sarısözen  Muzaffer 

Sarısözen A4 A5 8 Hüseyni A4 E4 yok İnici-
çıkıcı yok sib2 fa# 2 2 4 2 yar-sufi ya dost 

4 244 
EŞİMDEN AYRILDIM 
YOKTUR KARARIM  SİVAS/Divriği Nuri 

Üstünses 
Muzaffer 
Sarısözen  Muzaffer 

Sarısözen G3 A5 9 Gülizar A4 G4 yok İnici yok sib2 fa# 2 2 4 2 sevgi yok 

5 246 
İZZET'İ ÇAĞIRIN EY 

KALBİ MERMER  SİVAS/Divriği Nuri 
Üstünses 

Muzaffer 
Sarısözen  Muzaffer 

Sarısözen G3 A5 9 Tahir A4 G4 yok İnici yok sib2 fa# 2 2 2 2 sevgi aman aman ey 
yavri yavri 

6 256 
İPEK MENDİL DANE 

DANE  SİVAS/Divriği Nuri 
Üstünses 

Muzaffer 
Sarısözen  Muzaffer 

Sarısözen A4 A5 8 Hüseyni A4 E4 yok İnici-
çıkıcı yok sib2 fa#3 12 12 8 3+3+3+3 sevgi oy oy 

7 263 
ENDİM DAVET 

ETTİM KOÇ BABAYI 
KOÇ 

BABA SİVAS/Divriği Nuri 
Üstünses 

Muzaffer 
Sarısözen  Muzaffer 

Sarısözen G3 G4 8 Hüseyni A4 E4 yok İnici-
çıkıcı yok sib2 yok 4 4 4 2 koç-sufi amman yavrum 

8 324 
DERE GEÇİT 
VERMEZSE  SİVAS/Divriği Nuri 

Üstünses 
Muzaffer 
Sarısözen  Muzaffer 

Sarısözen G3 F#4 7 Hüzzam B4 D4 yok İnici-
çıkıcı yok yok mib-fa# 4 4 4 2 yar-sufi oy yar 

9 336 
BEN DE ŞAŞTIM BU 

GÖNLÜMÜN 
ELİNDEN 

 SİVAS/Divriği Nuri 
Üstünses 

Muzaffer 
Sarısözen  Muzaffer 

Sarısözen A4 G4 7 Çargah-
Hüseyni C4 E4 B4 

İnici-
çıkıcı/ 
çıkıcı 

yok yok yok 2 2 4 2 sevgi aman 

10 498 
AÇIL MOR 

MENEVŞEM BAHAR 
ERİŞDİ 

 SİVAS/Divriği Nuri 
Üstünses 

Muzaffer 
Sarısözen  Muzaffer 

Sarısözen B4 G4 6 Çargah-
Hüseyni C4 E4 B4 İnici-

çıkıcı yok yok yok 2 2 4 2 sevgi 
menevşem oy 
birtanem ey 

haydi de haydi 

11 538 
DUMLUCA'NIN 

BAYIRINA  SİVAS/Divriği Nuri 
Üstünses 

Muzaffer 
Sarısözen  Muzaffer 

Sarısözen A4 A5 8 Hicaz A4 D4 yok İnici-
çıkıcı yok Sib fa# fa 

nat 9 9 8 2+2+2+3 sevgi vay 

12 646 
DAM ÜSTÜNDE ÇUL 

SERER  SİVAS/Divriği Aşık Ali 
Kızıltuğ 

Yücel 
Paşmakçı  Yücel 

Paşmakçı A4 G4 7 Hüseyni A4 E4 yok İnici-
çıkıcı yok sib2 yok 2 2 4 2 sevgi yar nenni loy 

13 896 
BİR SABAH 

UĞRADIM GÖL 
KENARINA 

HALAY 
HAVASI SİVAS/Divriği Aziz Pala Yücel 

Paşmakçı 1974 Yücel 
Paşmakçı G3 D4 5 Uşşak A4 D4 yok Çıkıcı yok sib2 yok 12 12 8 3+3+3+3 

sevgi turna 
benzetmesi yok 

14 909 
AKŞAM OLUR 
GARANLIĞA 

GALIRSIN 
 SİVAS/Divriği/ 

Tülük Köyü 
Mehmet 
Yüzgeç 

Muzaffer 
Sarısözen 1944 Muzaffer 

Sarısözen F#3 E4 7 Hüseyni A4 E4 yok Çıkıcı pestten sib2 fa#3 3 3 8 3 sevgi oy gelin, 

15 919 
AŞAN BİLİR KARLI 

DAĞIN ARDINI  SİVAS/Divriği Nuri 
Üstünses 

Muzaffer 
Sarısözen  Muzaffer 

Sarısözen G3 A5 9 Gerdaniye A4 G4 yok İnici yok sib2 fa#3 fa 
nat 2 2 4 2 sevgi aman 

16 1135 
YANDIM ALLAH 

YANDIM 
YATAMIYORUM 

 SİVAS/Divriği Nuri 
Üstünses 

Muzaffer 
Sarısözen  Muzaffer 

Sarısözen A4 C5 10 Muhayyer A4 A5 yok İnici tizden sib2 fa# 4 4 4 2 sevgi 
vah vah oy oy 
aman gülüm 

amaney 

17 1172 
KAHPE FELEK 
ŞAŞIRTTIRDI 

YOLUMU 
 SİVAS/Divriği Nuri 

Üstünses 
Muzaffer 
Sarısözen  Muzaffer 

Sarısözen G3 G4 8 Gerdaniye A4 G4 yok İnici yok sib2 fa# 2 2 4 2 
ölüm 

ayrılık tren vay zalim oy 

18 1196 
MERDİVEN 

ÜSTÜNDEYİM  SİVAS/Divriği Sait Ateş Mustafa 
Özgül  Mustafa 

Özgül G3 C4 4 Hüseyni A4 YOK yok Çıkıcı yok sib2 yok 6 6 4 4+2 YAR nenni 

19 1460 
KIR AT BU DAĞLARI 

AŞMALI BUGÜN SEMAH SİVAS/Divriği Aşık Ali 
Kızıltuğ 

TRT İstanbul 
Rad. THM 

Md. 
1975 Nida 

Tüfekçi G3 A5 9 Mürekkep 
Gülizar A4 G4 yok İnici yok sib2 fa#-fa 

nat-mib karma 10+2+9+2 8+4+8+4 2+3+2+3/2/2+3+2+2/2 
ilahi aşk 
tasavvuf 

ömrüm nenni 
dost hü 

20 1581 
GİNE GAM 

YÜKÜNÜN KERVANI 
GELDİ 

 SİVAS/Divriği Nuri 
Üstünses 

Muzaffer 
Sarısözen  Muzaffer 

Sarısözen A4 E4 5 Uşşak A4 D4 yok İnici-
çıkıcı yok sib2 yok 4 4 4 2 dert yavrum 

21 1603 
GİNE DERTLİ 

DERTLİ 
İNİLİYORSUN 

SEMAH SİVAS/Divriği Mahmut 
Erdal Nida Tüfekçi 1970 Nida 

Tüfekçi G3 G4 8 Hüseyni A4 E4 yok İnici-
çıkıcı yok sib2 fa# mib karma 9+8+2+3 8+8+4+4 9/8+8/8+2/4+3/4 güzel hay 

22 1677 
ULU TANRI SENİ 

ÖVMÜŞ YARATMIŞ 
AĞIR 

KAŞIK SİVAS/Divriği Nuri 
Üstünses Nida Tüfekçi  Nida 

Tüfekçi G3 A5 9 Hicaz D4 G4 C4 Çıkıcı pestten sib2 
mib 

mib2 
fa# 4 4 4 2 

güzel 
gönül oy oy gel yar 
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25 
 

EK II  - TRT THM Divriği Yöresi Sözlü Eserler Analiz Tablosu 

 

HAVASI 

23 1707 
KATI HAVADAN 

UÇARSIN  SİVAS/Divriği Nuri 
Üstünses 

Muzaffer 
Sarısözen  Muzaffer 

Sarısözen A4 F4 6 Hicaz BB4 D4 yok İnici-
çıkıcı yok sib do# 10 10 8 2+3+2+3 / 3+2+2+3 

gönül 
ayrılık ağam nanay 

24 1752 
KAHPE FELEK SANA 
NETTİM NEYLEDİM  SİVAS/Divriği/ 

Anzağar Köyü 
Bekir 
Tektaş 

Osman 
Özdenkçi  Osman 

Özdenkçi A4 B5 9 Gülizar A4 G4 yok İnici yok sib2 
fa# 

sinat fa 
nat 

4 4 4 2 
gurbet-
felek aman aman 

25 2281 
OSANDIM SENİN 

ELİNDEN  SİVAS/Divriği Mahmut 
Erdal Nida Tüfekçi  Nida 

Tüfekçi A4 E4 5 Uşşak A4 D4 yok İnici-
çıkıcı yok sib2 yok 19 19 8 (9+10)/8 gönül oy oy zalim 

vay 

26 2447 
KEKLİĞİ VURDUM 

UÇTU (Sürmelim)  SİVAS/Divriği/ 
Adatepe Köyü 

İsmet 
Macun 

TRT Müzik 
Dai. Bşk. 
THM Md. 

1981 Erkan 
Sürmen A4 E4 5 Hüseyni A4 E4 yok İnici-

çıkıcı yok sib2 yok 6 6 4 4+2 
hasret 
murat 

alamama 
sürmelim 

27 2448 
GARŞIDAN GAZ 

GELİYOR  SİVAS/Divriği/ 
Adatepe Köyü 

İsmet 
Macun 

TRT Müzik 
Dai. Bşk. 
THM Md. 

1981 Erkan 
Sürmen A4 F4 6 Uşşak A4 D4 yok Çıkıcı yok sib2 yok 4 4 4 2 el nasihat ellerin yari 

ömrümün varı 

28 2467 
BENİ GÖRÜP YÜZÜN 

ÖTE DÖNDERME  SİVAS/Divriği Nuri 
Üstünses Nida Tüfekçi  Nida 

Tüfekçi A4 A5 8 Hüseyni A4 Mİ yok İnici-
çıkıcı yok sib2-

fa# fanat 4 4 4 2 sevgi yavrum 

29 2580 
SANA NASİHATİM 

VAR  SİVAS/Divriği Mahmut 
Erdal 

Yıldıray 
Çınar  Altan 

Demirel A4 F4 6 Uşşak A4 D4 yok Çıkıcı yok sib2 yok 4 4 4 2 
nasihat 

sufi hey 

30 2694 
YÜRÜ YÜRÜ YALAN 

DÜNYA 
YUNUS 

EMRE'DEN SİVAS/Divriği Hasan 
Erdoğan 

TRT Müzik 
Dai. Bşk. 
THM Md. 

 Yücel 
Paşmakçı A4 G4 7 Hüseyni A4 E4 yok İnici yok sib2 fa# 4 4 4 2 sufi yok 

31 2972 
TİREN GELDİ 

MORMANA'YA 
DAYANDI 

 SİVAS/Divriği/ 
Kuluncak 

Haydar 
Doğan 

Mustafa 
Özgül 1986 Mustafa 

Özgül A4 G4 7 Hüseyni A4 E4 yok İnici-
çıkıcı yok sib2 fa# fa 

nat 2 2 4 2 
ölüm 

ayrılık dost 

32 3052 
KURBANLAR 

TIĞLANIP GÜLBENK 
ÇEKİLDİ 

GÖRGÜ 
CEM'İNE 

GİRİŞ 
SİVAS/Divriği Aşık Ali 

Metin Nida Tüfekçi 1985 Nida 
Tüfekçi G3 D4 5 Hicaz A4 D4 yok İnici-

çıkıcı yok sib do# 7 7 8 2+2+3 sufi yok 

33 3511 
MURSAL'DAN 

ÇIKTIM HEKME'YE 
DOĞRU (Barabar) 

 SİVAS/Divriği Aşık Ali 
Kızıltuğ 

TRT Müzik 
Dai. Bşk. 
THM Md. 

1975 Ömer Şan A4 D4 4 Uşşak A4 D4 yok Çıkıcı yok sib2 yok serbest+2 2 4 2 kardeşlik nenni 

34 3793 
ÇERMİĞİN ALTINDA 

BÜYÜK BİR DERE  SİVAS/Divriği Muzaffer 
Şahin 

Muzaffer 
Şahin  

Altan 
Demirel/İ. 

Öztürk 
G3 D4 5 Uşşak A4 D4 yok Çıkıcı yok sib2 yok 6 6 8 3+3 

sevgi 
ayrılık yok 

35 3794 
GİTME DURNAM 
GİTME YOLLAR 

IRAKTIR 
 SİVAS/Divriği Muzaffer 

Şahin 
Muzaffer 

Şahin  
Altan 

Demirel/İ. 
Öztürk 

F#3 E4 7 Uşşak A4 D4 yok Çıkıcı pestten sib2 fa#3 4 4 4 2 ayrılık dıloy 

36 3838 
NEFES 

HARCEYLEME  SİVAS/Divriği Mahmut 
Erdal 

Banttan 
Yazıldı  Erdem 

Çalışkanel G3 E4 6 Uşşak A4 D4 yok Çıkıcı yok sib2 yok 7 7 8 2+2+3   

37 3927 
ÖMÜR BAHÇASININ 
GÜLÜ SOLMADAN  SİVAS/Divriği Aşık Ali 

Metin 

TRT İstanbul 
Radyosu 

THM Md. 
 Yücel 

Paşmakçı A4 Bb25 9 Muhayyer A4 A5 yok İnici yok sib2 fa# 7 7 8 2+2+3 sufi yok 
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Ozanlar ve Türküler Beşiği Bir Köy Mamaş

Ertuğrul ÖZKANAT1

Mamaş, şimdiki adıyla Soğukpınar, Sivas İli Kangal İlçesine bağlı bir köy-
dür. Köylülerin anlatımına göre Mamaş kelimesi Ermenice olup, daha önce bu-
rada Ermeniler yaşamış. Köyde şu anda Türkmen Aleviler yaşamaktadır. Köyde 
yaşayanlar, yaklaşık 300 yıl önce Malatya’nın Hekimhan ilçesinin Çanakpınar ve 
Budaklı köylerinden gelerek buraya yerleşmişlerdir.  

Mamaş, âşık ve ozanların yoğun olduğu bir köydür. Bu nedenle türkü 
bakımından oldukça zengin bir yöredir. Geçmişten günümüze birçok âşık gelip 
geçmiştir. Bunlardan bazıları: Âşık Feryadi (Deli Derviş), Âşık Hasan, Âşık Süley-
man, Efgani, Suzani, Revani ve Figani’dir. Bu âşıkların çoğu aynı zamanda çok iyi 
saz çalabilen birer saz ustasıdır. Öyle ki; Deli Derviş Feryadi sazda çok ileri giderek, 
saza Deli Derviş Perdesi diye bir de perde eklemiştir. Âşık Hasan ise Mamaş köyüne 
sazı ve müziği öğreten kişidir. Âşık Süleyman, Âşık Suzani ve Âşık Revani 1931’de 
Sivas’ta düzenlenen I.Âşıklar Bayramı’na Mamaş’tan katılan âşıklardır. 

Mamaş Köyünün en başta gelen türkülerinden olan ve TRT Repertuarında 
bulunan “Zeynebim” türküsü Âşık Süleyman’a aittir. Zeynep, insanüstü bir güzel-
liğe sahiptir ve görenler güzelliği karşısında âşık olmaktadır. Herkes yüzeysel bir 
sevgiyle bakıp geçer ama Âşık Süleyman Zeynebe olan aşkını gönülden koparcası-
na dile getirir ve böylece bu türkü doğar.

1- Sivas İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Folklor Araştırmacısı
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Zeynebim
Zeynep bu güzellik var mı soyunda
Elvan elvan güller biter bağında 
Arife gününde bayram ayında
  Zeynebim Zeynebim allı Zeynebim
  Beş köyün içinde şanlı Zeynebim
  
Zeynebe yaptırdım altından tarak
Tara zülüflerin bir yana bırak
Zeynebe gidemem yollar pek ırak
  Zeynebim Zeynebim allı Zeynebim
  Beş köyün içinde şanlı Zeynebim

Söğüdün yaprağı narindir narin
İçerim yanıyor dışarım serin
Zeynebi bu hafta ettiler gelin
  Zeynebim Zeynebim allı Zeynebim
  Beş köyün içinde şanlı Zeynebim

Kangal’dan aşağı Mamaş’ın köyü
Derindir kuyusu serindir suyu
Güzeller içinde Zeynebin huyu
  Zeynebim Zeynebim allı Zeynebim
  Beş köyün içinde şanlı Zeynebim

Mamaş’ın bilinen türkülerinden biri de “Gülüm de Ben Mamaşlıyım” tür-
küsüdür. Bu türkü köye ait olup anonimdir. Özellikle düğünlerde halay çekerken 
söylenir. Türkü uzun havayla başlıyor ve sonra hızlanıyor. 

Gülüm de Ben Mamaşlıyım

Uzun hava:
Yaz gelince yaylaları yeşerir
O zaman açılır da gülü Mamaş’ın
Goyun gelir guzuları meleşir
Soğukpınar yaylasıdır Mamaş’ın
 
Kimisi saz çalar kimi kemanı
Klarnet çalmanın da geldi zamanı
Olursa düğünler de bayram zamanı
Nasip ola görsen de halin Mamaş’ın

Kültürümüzde Türkü Sempozyumu
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Yiyen bilir gaymağını yağını
Sağan bilir de ak memeli goyunu
İçen bilir de Soğukpınar suyunu
Akıyor çeşmeden de balı Mamaş’ın

Hareketli bölüm:
Gülüm de ben Mamaşlıyım
Ağam da ben Mamaşlıyım
Pınarları tekneli
Gülüm de ben Mamaşlıyım

Bir kötünün gahrını
Gülüm de ben Mamaşlıyım
Ölenece çekmeli
Gülüm de ben Mamaşlıyım
 
Şu dağın ardıyınan
Gülüm de ben Mamaşlıyım
Gezerem orduyunan
Ağam da ben Mamaşlıyam

Vurun beni öldürün
Ağam da ben Mamaşlıyam
O yarin derdiyinen
Ağam da ben Mamaşlıyım

Köyde türküler tam çalgı adı verilen sazlar eşliğinde söylenmektedir. Bağ-
lama, keman ve klarnetten oluşan bu sazlar birlikte çalındığı zaman çok güzel 
ahenk sağlar. 

Yörede söylenen ve Âşık Ruhsati’nin oğlu Âşık Minhaci’ye ait türkü de 
şöyledir:

Eğer yarin sana yaren olursa
Şu yalan dünyada gam olmazımış
Her yüze güleni dost olur sanma
Her güzel ahdına tam olmazımış

Ademoğlu korkar namus arından
Yoluna ser verir geçer serinden
İnsanlık umulmaz mar ibni mardan
Yılan avusundan em olmazımış
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Minhaci ah çeker derinden daim
Kaderim böyleyimiş kime ne deyim
Bir bina aslından olmazsa gayim
Çürük kerpiçinen him olmazımış

Köyün eski âşıklarından Figani’nin genç yaşta hanımını kaybetmesi üzeri-
ne söylediği ağıt:

Yine yelken gahtı bulandı hava
Semaya set çeken yellere döndüm
Felek nazlı yari de elimden aldı
Kervanı gelmeyen yollara döndüm

O yar geldi geçti bana bakmadı
Felek hendekler gazdırdım da sular akmadı
Yolları bekledim de yavru çıkmadı
Yoz guşu dumana salmışa döndüm

Şahin saldım turnaları almadı
Yükseğimiş de ün eyledim enmedi
Çok dilek diledim gabul olmadı
Guru yerde goyun yaymışa döndüm

Mamaş’ta söylenen ve İğdecikli Âşık Veli’ye ait bir deyiş:

Nereden gelirsin böyle 
Dost elinden gelen sayil
Bir hayırlı haber bize 
Pir elinden gelen sayil

Bak şu kaşa bak şu yüze
Sürme çekmiş ela göze
Bir hayırlı haber bize
Dost elinden gelen sayil

Mar: Yılan
Em: İlaç
Him: Temel
Gayim: Sağlam
Yoz kuşu: Yavrulayacak olan kuş
Sayil: Mihman, misafir

Kültürümüzde Türkü Sempozyumu
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Sen vardın mı Amasya’ya
Seyrettin mi gaşı yaya
Umut oldun mu her şeye
Dost elinden gelen sayil

Veli’m eydir ahu-zarım
Goymaz beni intizarım
Amasya’da kaldı Şahım
Dost elinden gelen sayil

Bu deyiş, o tarihte Hacı Bektaş dergâhının postunda oturan Cemalettin 
Efendi’nin Amasya’ya sürgün edilmesinden sonra Âşık Veli tarafından söylenmiş-
tir. 

Yörede söylenen Âşık Veysel’e ait bir türkü:

İnanma cahilin guru lafına
Kültürsüz insanın külü yalandır
Hükmetse dünyanın her tarafına
İşleri ameli hâli yalandır

Har suyundan süzen çeşme göl olmaz
Gül dikende biter diken gül olmaz
Dız dız eden her arıda bal olmaz
Peteksiz arının balı yalandır

İnsan bir deryadır ilimde ahir
İlimsiz insanın şöhreti zahir
Cahilden bir eyilik beklemez ahır
İşleri ameli hali yalandır

Cahil okur amma alim olamaz
Alimlik sırrına herkes eremez
Veysel bu sözlerin cahil anlamaz
Sonra derler sana dili yalandır

Mamaş’ın yaşayan âşıklarından Âşık Cemal’e ait bir deyiş:

Gelin dostlar bir olalım
Yürüyelim Hakka doğru
Yaradana inanalım
Yürüyelim Hakka doğru



- 168 -

  Ali Ali canım Ali
  Hak sendedir kendin tanı

Dostumuzu tanıyalım
Cehalete kanmayalım
Eğri yola sapmayalım
Yürüyelim Hakka doğru
  Ali Ali canım Ali
  Hak sendedir kendin tanı

Fakirleri doyuralım
Yetimleri okutalım
Cehaleti unutalım
Yürüyelim Hakka doğru
  Ali Ali canım Ali
  Hak sendedir kendin tanı

Elbet gece gündüz olmaz
Vakitsiz de güneş doğmaz
İyilikten heç zarar gelmez
Yürüyelim Hakka doğru
  Ali Ali canım Ali
  Hak sendedir kendin tanı

Babam Adem annem Havva
Akıl vermiş Tanrı sana
Sapmayalım sağa sola
Yürüyelim Hakka doğru
  Ali Ali canım Ali
  Hak sendedir kendin tanı

Anamız bir babamız bir
Bu ayrılık bilmem nedir
Cemal de bir garip kuldur
Yürüyelim Hakka doğru
  Ali Ali canım Ali
  Hak sendedir kendin tanı

Köyün geçmişte yaşamış âşıklarından Efgani, “Topal Hoca” lakabıyla ta-
nınırdı. Hayatı boyunca köyde imamlık yapmış olan Efgani (Hüseyin DÖNMEZ), 
1947 yılında Amasya’nın Kalfalı köyüne çocuk okutmak için gider. Köy hasretliği 
başlayınca alır kalemi eline şu dizeleri dile getirir: 

Kültürümüzde Türkü Sempozyumu
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Gönül ne beklersin gurbet ellerde
Gidelim sılaya gayri yaz geldi
Açılmıştır susam sümbül nergizi
Dağların zamanı allı yaz geldi

Müddete erince her şey erişir
Irmaklar coş eder sular gaynaşır
Enginden ovada gözler gamaşır
Dağlar kemha giymiş allı yaz geldi

Tahammül olunmaz kullar haline 
Güzeller çıkıyor seyran eline
Efgani de sazın almış eline
Ağlayarak çalar telli yaz geldi

Türküler ve deyişler genellikle Cemlerde, düğünlerde ve yerel etkinliklerde 
söylenmektedir. Eskiden orakla ekin biçerken türkü ve mani söylenirmiş. Ekin de-
renlerin hepsi bir sıraya dizilirler, ellerindeki orağı salladıkça onun ritmiyle türkü 
söylerler. Buna “Çifte Havası” denir. örneğin:

Ekinler biçilir de hozan olursa
Yaprağı dökülür de gazel olursa
Bir yiğidin yari de güzel olursa
Ömrü ardı sıra sökülür gider

Bu bir Çifte Havası’dır. Bu tür maniler çalışanlar arasında karşılıklı söylenir. 
Bir tarladakiler türkü söylediği zaman, diğer tarladakiler de aynı türküyü söyle-
yerek onlara karşılık verir. Bu şekilde bir nevi yorgunluk atılır ve yapılan işe şevk 
duyulur. 

SONUÇ:

Sivas İli, Kangal İlçesine bağlı Mamaş (Soğukpınar) Köyü halk müziği alanında 
öne çıkmış bir köydür. Köyde saz ve söz ustası önemli âşıkların yetişmesi bu 
sonucu doğurmuştur. Âşık Feryadi (Deli Derviş), Âşık Hasan, Âşık Süleyman 
gibi saz ustası ozanlar yıllarca çalıp-söylemişler ve Mamaş’a müzik kültürünü 
yerleştirmişlerdir. Daha sonra onların izinden yeni ozanlar ve mahalli sanatçılar 
yetişmiştir. Köyde saz çalıp türkü söyleyenler çoğalmış, bunun sonucunda da 
çalıp-söyleme geleneği oluşmuştur.
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KAYNAK KİŞİLER

1- Adı Soyadı: Hüseyin SOĞUK
Doğum Tarihi: 1932
Doğum Yeri: Soğukpınar (Mamaş) Köyü
Eğitim Durumu: İlkokul
Mesleği: Müzisyen (Emekli)
 
2- Adı Soyadı: Cemal KOÇAK
Doğum Tarihi: 1927
Doğum Yeri: Soğukpınar (Mamaş) Köyü
Eğitim Durumu: İlkokul
Mesleği: Müzisyen (Emekli)
 
3- Adı Soyadı: Asım SOĞUK
Doğum Tarihi: 1928
Doğum Yeri: Soğukpınar (Mamaş) Köyü
Eğitim Durumu: İlkokul
Mesleği: Emekli Memur
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14. Oturum

Sempozyumu Bildirileri
Sivas - 22-25 Ekim 2011

Türk Dünyasında Türkü-1

Kültürümüzde Türkü
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Türkülerimizde Dağ Kültürü

Yrd. Doç. Dr. Ebru ŞENOCAK1

 Dağlar , Türk halkının gönlünde en umarsız yaralara merhem olan, derdi-
ni ve sevincini paylaştığı aranılan bir dosttur. Türkülerin eriştirici ve dönüştürücü 
gücü sayesinde yaşanmışlığını söze taşıyan insanoğlu, nesiller arasında köprüler 
kurarak bizleri ata kültüne bağlar. "Oy dağlar", "Yol ver dağlar", "Meskenim dağlar-
dı", "Dağlara küstüm", "Şu dağlarda kar olsaydım", "Dağlardan aşam", vb. gibi pek 
çok Anadolu türküsündeki dağlara yapılan sitemlerde, ahlarda, dualar - beddua-
larda, yakılan ağıtlarda ve paylaşılan sırlarda daima mitolojik ana/babaya gönder-
meler yapılmıştır. Nedir dağlarla alıp verilemeyen? Ya da nedendir dağların dost 
bilinmesi?

 Yapılan çalışmada, türkülerimizde geçen dağ kültünün yeri ve önemi araş-
tırılarak, insanoğluna ev sahipliği yapan sığınılacak bir yuva, yalnızlığı paylaşan 
bir dost, intikam alınmak istenen heybetli bir düşman, kurban adanan bir sunak, 
dilekleri Tanrı'ya ulaştıran kutsal bir merkez, gücünü ispat etmek isteyen kahrama-
nın erginlenme mekânı vb. gibi fonksiyonları tespit edilecektir.

 Anahtar Kelimeler: Dağ kültü, türküler, erginlenme mekânı, mitolojik 
ana/baba. 

1- Fırat Üniversitesi İnsan ve Sosyal bilimler Fakültesi türk Dili ve Edebiyatı Bölümü-ELAZIĞ
esenocak@firat.edu.tr
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 Giriş
 Türküler, birtoplumu ötekileşmekten koruyan, geçmişini geleceğetaş-
yan kutsal nağmelerdir. Türkülerini bilmeyenler, kendini ve milletini anlayamaz. 
Çünkü türkülerin nağmelerinde bizim milletimizin yankılanan hikâyeleri yatar. 
İnsana ve yaşanmışlıklarına dair her şey türkülerle söze dönüşür. Sevdalıların, 
gurbet acısı çekenlerin, savaş zaferleriyle tarih yazan bağrı yanık Anadolu halkı-
nın tesellisi oluverirler.

 Türküler, insanın ontolojik anlamda varoluş süreçlerini tanımlayan nağ-
melerdir. Bu yüzden türkülerimizdeki semboller açımlandığında her birinin de-
ğerlerimizi yansıtan anlam yüklü aynalar olduğu görülür. Erdemlerimizin, keli-
melerin büyülü dünyasıyla nakşedildiği türküler, atalarımızın gelecek nesillere 
bıraktığı en önemli miraslarıdır. Hele de dağ türküleri, âşıklarımızın en çok işle-
diği motif olmuştur. Ayrılığın, gücün, sağlamlığın, yıkılmazlığın, yurt olmanın 
sembolü olan dağ motifi, bazen bir ana/baba, bazen dert ortağı, bazen aşılması 
güç bir engel, bazen de erginlenme mekânı olarak vb. gibi karşımıza çıkar. Biz 
dağların türkülerde rastladığımız fonksiyonlarını şu alt başlıklar altında değer-
lendireceğiz:
 
 1. Kültürel Bellekte Dağ Kültü
 İnsanı mekâna bağlayan, somutlaşan nesnelerde hüzünlerini ve sevinç-
lerini yaşatabilmek, özlediği değerleri hatırlayabilmektir. Bu bağlamda dağlara    
seslenilirken bazen Ağrı Dağı, Gavur Dağı, Munzur Dağı, Ali Dağı, Emir Dağı, 
Süphan Dağı, Kırklar Dağı, Everek Dağı, Çiçek Dağı, Yıldız Dağı, Erzurum Dağı, 
Umut Dağı vb. gibi ifadeler kullanılır. Âşık, dağlara adıyla yakarırken, kişinin/top-
lumun anılarını ezgilerin diliyle raks ettirerek bugünde güncellemeyi amaçlar. 
İnsana zamanda yolculuk yaptıran dağ türküleri, efsaneleşen öyküleriyle insanlık 
tarihini sır gibi içinde saklar. Dağlar, o somut ve taşlaşan görüntüsünün ardında, 
türkülerle can bulur. Kolektif bilincin anılarını bütün rengiyle dile getirir.
 
 Türk insanı, tarih boyunca içine attığı sevdasını, acısını, dertlerini sazın 
inleten nağmeleriyle paylaşmıştır. Bu yüzden türküler, hüznün bekçileridir. Ses-
sizliğe indirgenmiş sesi açımlayandır. "Toprağın türküsünü yakan insan, aslında 
ona yansıyan kendi varlığının türküsünü söylemiş olur." (Korkmaz 2004: 126). 
Türküler, bütün yokluklara rağmen yeniden küllerinden doğabilecek kahraman 
bir millet olduğumuzun yanık belgesidir. Onları dinleyip dinlettikçe, geçmişi 
anda yaşayabileceğimiz gönül bağlarımızdır. Dadaloğlu bir türküsünde, duydu-
ğu sıla hasretini kekik kokulu dağların anısıyla dindirmeye çalışır:
            "Dadalı'm sıladan haber
 Gözümde dağların tüter
 Koç Dağı'nda kekik biter
 Burcu burcu koktu m'ola" (Görkem 2006(b): 66)
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 Farklı bir türküde dağlar, "biz" duygusunu unutarak yediği ekmeğe ihanet 
edenlerin, kimsesiz bırakanların acısıyla söylenir. Çok misafirperver olmasıyla şöh-
ret kazanan Recepli Avşar aşireti beyi, bir aşiret kavgasında yenilir, obası dağılır, 
yalnız ve perişan bırakılır. Bugüne kadar onun sayesinde diğer beylerin şerrinden 
kurtulan yer/yurt edinen obalar, aşiret beyine arka çıkmazlar. Dadaloğlu bu olay 
üzerine duygulanıp şu türküyü söyler:

 "Binboğa'yayaylamaya çıkardık
 Katar ile tülü maya çekerdik
 Şöhret için altın koşa takardık
 Ağ elleri kınalı kızlar nic'oldu" (Görkem 2006(b): 331)

 Türkülerimizde dağ kültü, "Türkülerin mitik anlamda geçmiş zamanı ilga 
eden ve yeniden kuran" (Korkmaz 2004: 128) özelliğiyle birleşerek geçmiş - şimdi 
ilişkisine, birlik duygusuna işaret eden ve mutlu günleri hatırlatan kutsal bir bağ-
dır. Dadaloğlu şu türküsünde, eski yurtları olan Çukurova'yı, aşiretini, Torosları ve 
geçmiş parlak günleri anımsar:

 "Dağlar senin koc'Avşar'ın varıdı
 Yaylatmazdı Bozdoğan'ı Cerid'i
 Tor mayalar (uğrunda) güzellerinyürüdü
 Aralıkta kalan beylernic'oldu" (Görkem 2006(b): 333)

 Şehriyar için ise Heyder Baba, bütün çocukluğunu koynunda geçirdiği, 
ayrı kaldığı geçmiş zamanı onunla yeniden hatırlayıp mutlu olduğu ulu bir sığı-
naktır. Şair, adıyla hitap ettiği Heyder Baba ile şöyle dertleşir:

 "Heyder Baba, geldim seniyohlıyam,
 Bir deyatam gucağındayuhlıyam,
 Ömri govam, bekle burada hahlıyam,
 Uşahlığa diyem bize gelsin bir,
 Aydın günler ağlaryüze gülsün bir." (Ergin 1981: 17).
 
 Âşık Veysel'in de hayatında iki önemli dağ vardır. Veysel'in anılarını yaşat-
tığı, geçmişe doğru yolculuk yaptığı ve adına türkü yaktığı dağlardan birisi Bese-
rek Dağı, diğeri ise Gül Dede tepesidir:

  "Beserek'te lâle sümbülyürüdü
 Güldede'yi çayır çimen bürüdü
 Karataş'ta kar kalmadı eridi
 Akargözümyaşı sel deyiyazmış" (Kaya 2004: 289) "
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 "Arzusun çektiğim Beserek Dağı
 Elvan elvan çiçeklerin açtı mı
 Çevreyanın güzellerin otağı
 Bizim elleryaylasına göçtü mü" (Kaya 2004: 143)

 Dağlar, toplumun uzun yaşanmışlıklarını biriktiren bellek mekânları olma-
sı açısından ayrı bir öneme sahiptir. Oğuzların dillere destan dağları olan Karaçuk 
Dağı, Kazılık Dağı Dede Korkut hikâyelerinde sıkça geçmekte olup yurt sınırında 
halkı koruyup kollayan muhafızlar gibidir. Dünyanın yaratılışına şahit olan dağlar, 
mekân düzleminde insan hayatına anlam kazandıran bir mono-mittir. "Mono- 
mit, sıkıştırılmış salt enerjidir. Soyut ve sıkıştırılmış bir enerji kaynağı olan mono- 
mit, edebi metinlerin dünyasında somut simgelere dönüşerek kedisini ifade eder. 
Bu simgeler insan, eşya ve doğal düzene ait mağara, dağ, su, çadır, ev, orman 
ve hayvan sembolizmi şeklinde görüntü düzlemine çıkarılırlar." (Özcan 2006: 4) 
Erciyes Dağı türküsünde, insanlığın uzun tarihi ve kültürel birikimine şöyle işaret 
edilir:

 "Eksilmez başında dumanın, kışın
 Var mıdır dünyada senin bir eşin
 Sorsam sual etsem, on bin varyaşın
 Dünyanın binasın bilin Erciyes" (Öztelli 1972: 323)

 Ve Karacaoğlan devam eder:

 "Keramet var toprağında taşında
 Torsığınların da şahin peşinde
 Kalamıklı'da Kadıncık başında
 Kırık kırık eseryelin Erciyes" (Öztelli 1972: 323)

 
 Dağlar, belleğe açılan mitik kapılardır. "Türklerin mekânı dönüştürmeveya 
içselleştirme faaliyetlerine" (Duymaz-Şahin 2008: 118) örnek teşkil eden dağlar, 
bir milletin kolektif bilincini nesilden nesile taşırlar. Bizim dağlarımız nice kera-
metlere, mucizelere mekân olmuştur. Nihal İlimen'in ifadesiyle "Bizler, dağları 
koynunda peygamber besleyen bir misyonun varisleriyiz." (www.tarihfelsefesi.
com) Allah'a en yakın mekânlar olması açısından dağlar, koruyan, dilekleri Allah'a 
ulaştıran, bağrında türbe ve yatırlar saklayan kutsal mekânlardır. Hz. Musa'nın Tur 
Dağı'nda yüce Allah ile konuşması, Hz. Muhammed'in Hira Dağı'nda "oku!" emrini 
alması, Hz. Nuh'un gemisinin Süphan Dağı'nda karaya oturması, Ashab-ı Kehf'in 
dağların koynunda ibret-i âlem olarak yüzyıllarca uyuması vb. gibi hâdiseler dağ-
ların türkülerimizdeki önemini açıklamaktadır. Bu yüzden atalarımızın emanetine, 
türkülerimize daha duyarlı bir şekilde sahip çıkmalıyız.
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 Kişileştirilen, insani özellikler verilen dağlar bazen de derin yaşanmışlıkla-
rın izlerini taşıyaraktarihin dirilişine kutsal bir mekân olurlar:

 "Biryanım Akdeniz biryanım Ege,
 Sor tarih söylesin dünden bugüne
 Erciyes şükrederyükselip göğe
 Erzurum'da gel gör kışımı benim

 Gün olur Erzincan boynunu büker
 Sakarya'm derdini denize döker
 Hertaşın altında birşehityatar
 Birseyret dağımı taşımı benim" (Sakaoğlu-Alptekin 2006: 255-256)

 "Bellek sanatı için mekân neyse, hatırlama kültürü için de zaman odur. 
Geçmiş, ancak kendisiyle ilişki içinde olunması halinde ortaya çıkar" (Assman 
2001: 35) İnsanoğlunun ata kültüne olan özlemi başta türkülerimiz olmak üzere 
efsanelerimizde, ağıtlarımızda vb. gibi edebi türlerimizde yaşatılır.

         Türkülerimizde kişileştirilen dağlar, efsanelerimizde insan asıllı olarak anlatılır. 
Dağlar, eski Türk dininde insanlar gibi konuşan, çoluk çocuk sahibi olan, çoğalan, 
öfkelenen, cezalandıran, ana/babalıkyapan kutsal varlıklardır. Öyle kiTrabzon'da 
anlatılan "Dağlar Anası" adlı bir efsanemizde; yayla vakti gelince insanların yaylaya 
çıkmasından büyük sevinç duyan dağlar, yayladan inme vakti gelince de bir o ka-
dar üzülür ve inlemeye başlar. Bu duruma inanmayanlar, yayladan inme zamanı 
dağda kalır ve dağların iniltisiyle ölür" (Şimşek 2002: 1 5) Uzaktan bakıldığında 
yere yatmış bir insanı andıran Elazığ'daki Hazar Dağı da adını, bir kış günü Hezar 
Baba adlı zaferler yazan bir komutanın bin kişilik (hezar) ordusuyla telef olması 
üzerine almıştır. (Görkem 2006(a): 186). Yer adına bağlı efsanenin bir benzeri 
Azerbaycan'da anlatılır. Efsaneye göre Ağrı Dağı büyük, Garnıyarık Dağı ise küçük 
olan iki kardeştir. Büyük kardeş küçüğüne sahip çıkmaz. Hatta savaşta onu yalnız 
bırakıp sevdiği kızı da alarak kaçar. Köyüne gelen küçük kardeş olanları duyunca 
sinesi yarılarak dağa döner. Bunu gören büyük kardeşin de kalp ağrıları artarak 
dağa dönüşür. (Alptekin 2001: 29) Görülüyor ki dağlar, efsanelerimizde de insa-
nın kaderini yaşamıştır. Türkülerimizde ise bu yaşanmışlıklar, söz ve nağmelerle 
dillerden dillere dolaştırılır.

         "Evrensel benzeşim ve uyumun insani boyutunu simgeleyen türküler" (Kork-
maz 2004: 122), bizi geçmişimize bağlayan köprüler gibidir. Belki de tarih kitapla 
rına dahi geçmemiş binlerce olay, saz şairlerinin dizelerinde can bularak günümü-
ze kadargelmeyi başarmıştır. 19. yy.da Çukurova'da Kozan çevresindeki aşiretlerin 
zorunlu iskân fermanına karşı ayaklanmalarında yakılmış olup dağlar, aşirete baş-
buğluk eden derebeyi Kozanoğlu ve yanındaki halk tarafından sığınılacak
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bir mabet, özgürlüğün haykırıldığı kutsal bir mekân olmuştur. Bu türkülerden en 
ünlüsü, en bilineni Dadaloğlu tarafından yakılır:

 "Kalktı göç eyledi Avşar elleri
  Ağır ağır giden eller bizimdir
  Arap atlaryakın eyler ırağı
  Yüce dağdan aşanyollar bizimdir

 Belimizde kılıcımız kirmani
 Taşı deler mızrağımın temreni
 Hakkımızda devlet etmiş fermanı
 Ferman padişahın, dağlarbizimdir" (Öztelli 1972: 665)

 "Toplumsal belleğin zaman ve mekân kavramları, söz konusu grubun 
duygusal ve değerlerle yüklü yaşam bağlamı içindeki iletişim biçimleri ile oluşur." 
(Asmann 2001: 43) Dağlar bu anlamda, toplumsal belleğin hatırlatıcı öz imgeleri 
olup "sürekliliği ve kendine özgülüğü" (Asmann 2001: 44) ile kimlik bilincini geliş-
tirir. Gavur Dağı, Toroslar vb. gibi pek çok dağ, Anadolu halkının Köroğlu, Yörük 
Ali, Ger Ali vb. gibi önder kabul ettiği kurtarıcı kahramanlarıyla birlikte 
anılır.

 
 Kurtuluş Savaşı'nda düşmana karşı çıkan ilk yiğitlerden Yörük Ali, dağların 
koruyuculuğunda büyük kahramanlıklar göstermiş olup adına pek çok türkü ya-
kılmıştır:

 "Karşıki dağı oydular
 İçine de çete koydular
 Yörük Ali'nin de adını
 Hz. Ali koydular" (Öztelli 1972: 706).

 Ger Ali de kahraman bir babayiğittir. Bir işten dolayı dağa çıkıp devlete âsi 
olan Ger Ali, bütün eşkıyaları sindirerek büyük nama sahip olur:

 "Ger Ali'yi doğuran ana gelmez cihana
 Dağları bedesten eden Ger Ali" (Öztelli 1972: 725).

 Görülüyor ki kolektif bilincin hatıralarını ölümsüzleştiren bellek mekânı 
olarak dağ türküleri, gönüllerimizi kanatan, bireysel/toplumsal yaşanmışlıkları ha-
fızalarımızda yeniden dirilten ve tarihimizi bir belge niteliğinde geçmişten bugüne 
taşıyan kutsal nağmelerdir.
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         2. Mitolojik Ana / Baba Olarak Dağ Kültü
 Dağlar, ana kucağı gibidir. Bütün kâinattaki canlılara kucak açıp, onları 
besleyen, koruyan yüce gönüllü bir ana/baba... "Bazı Türk halkları dağı ata-ana, 
ulu ata, ulu ana kahraman saymışlardır." (Bayat 2006: 52). Bu yüzden dağlar, 
bazen avcıları kendisine çeken bir sevgili, bazen de ona seslenilen bir dost, dert 
ortağı, ana/baba olarak görülmüştür. Öyle ki hiç düşünmeden dayarız sırtımızı 
yüce ana/babaya... Aşağıdaki türkülerimizde:

 "Dayadım sırtımı yamaçlarına
  Gönül sevdalandı dağ başlarına
  Beni götürsünler dar ağacına
  Derdimin dermanı olsana dağlar" (www.bizimturkulerimiz.com)

 "Fidanlar yeşerdi yaprağa düştü
  Dereler çağladı ırmağa düştü
  Nice koçyiğitler toprağa düştü
 Gönlümün dermanı olsana dağlar" (www.bizimturkulerimiz.com)

 diyen âşık, sanki ana/babasına seslenerek yardım diler dağlardan. Çünkü 
dağlar, dara düşenin tek dostudur. Kişiyi ata kültüne bağlayan güçlü, yıkılmaz, 
sağlam dayanaklardır.

 Çile evi olarak nitelendirebileceğimiz dünyada, her daim sarsılmadan dağ 
gibi ayakta durabilmek kolay değildir. Ya da yokuşu tırmanırken isyankâr olma-
mak. Analarımız dara düşünce "Başım alıp şu dağlara çıkasım var!" der. Derdi, 
çileyi omuzlarına yüklenen analarımız dağlara sığınır. Dağlar, yamaçlarına gözü 
kapalı dayandığımız, eteklerinde ısındığımız bir yuva gibidir. Güvendiğimiz dağ-
lara kar yağmadığını görmek ne büyük bir mutluktur. Başımız sıkıştığında ana/
babamıza koşar gibi dağlara sığınmak, bizi tehlikelerden koruyacağından emin 
olmak. Ergenekon Dağı da ana rahmi gibi, çocuklarını bağrına basıp büyüten ve 
çoğaltan fonksiyonuyla destanda yer alır. "Dağ kültünün, doğurganlık bağlamın-
da ilk ata veya ecdat olarak şekillenmesi, bazı bilim adamlarına göre dağın hayat 
gücünü kendinde barındırarak, enerji kaynağı olması ile karakterize edilir." (Bayat 
2006: 53). Dadaloğlu'nun türkülerinde dağın rahim özelliği şöyle dile getirilir:

 "Kozan Dağı karlı buzlu
  İçi dolu gelin kızlı
  Öldürürler beyim seni
  O kâfirler dünden sözlü" (Öztelli 1972: 663).

 "Kozan Dağı dağ değil mi
  içi dolu bey değil mi
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 Kozan beyini öldürmüşler
 Bu da bize ardeğil mi?" (Öztelli 1972: 664).

 Farklı bir türküde şöyle der âşık:

  Dersim dört dağ içinde
  Gülü var bağ içinde
  Dersimi Hak saklasın
  Biryârim var içinde" (Malkoç 2005, C.2: 117)

 Dağlar güçlü, yıkılmaz bir insan gibidir. Fatih Kısaparmak, "Bu adam be-
nim babam" adlı türküsünde, maneviyatın gücüyle koca bir çınar gibi yıllara mey-
dan okuyan, ata/dağ motifiyle örnek bir insan modeli çizer:

 "Bu adam benim babam
  Derdi dağlardan büyük
  Çaresiz, beli bükük hey
  Bir gün olsun gülmemiş
  Rahat nedir bilmemiş
  Gözyaşını silmemiş
  Bir lokma ekmek için
  Kimseye eğilmemiş
  Bu adam benim babam hey
  Benim babam mert adamdı
  Mangal gibiyüreği
  Yufka gibi kalbi vardı (www.gulyarasi.com)

 Ana/babalar dağ gibidir. Soğuktan, sıcaktan haber etmez evladına, saçı-
nın bir tek teline zarar gelsin istemez. Bu yüzden dağlar koruyucudur, sahiptir/
iyedir, kol kanat gerendir. Kısaparmak'ın türküsü şöyle devam eder:

   Bir dikili ağacı olmadı belki
   Ama kendisi
   Onuruylayaşayan koskoca bir çınardı
  Üstümdeki kol kanat
  Sırtımıyasladığım dağ gibiydi
  Ben babamın oğluyum
  Tepeden tırnağa Anadolu'yum" (www.gulyarasi.com)

 Dağlar, dost bilinip bazen dertlerin paylaşıldığı bazen de haber sorulduğu 
canlı varlıklardır. Her şeye gece gündüz vâkıf olduğu için yârini arayan şair de ana 
yarısı/teyze gibi gördüğü dağlardan şöyle haber sorar:
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 "Bu dağlar eze (teyze) dağlar
 Yâr gele geze dağlar
 Yâr buradan geçerken
 Ne dedi size dağlar" (Öztelli 1972: 317)

 Diyebiliriz ki dağlar genellikle, ata kültünün bir yansıması olarak kendisi-
ne sığınılan, güçlü, sırtı yere gelmez eril varlıklardır. Bir evin/vatanın reisi olarak 
nitelendirebileceğimiz dağlar, bazen ana/baba fonksiyonuyla besleyen, koruyup 
kollayan bazen de zorlu yollarda güçlü, yıkılmaz şahsiyetleriyle sembolik kavram 
değerlerine sahiplerdir.

 3. Erginlenme Mekânı Olarak Dağ Kültü
 Issız ve tenha mekânlardan bütün dünyaya meydan okuyan dağlar, yalnız 
kahramanlar gibidir. Yalnızların, dertlilerin dert ortağı, benliğini arayanların, özü-
ne dönenlerin, erginlenerek bireyleşmek isteyenlerin uğrak yeridir. Türk kültürün-
de ad alabilmek için ilk şart, gücünü ispat etmektir. Bu yüzden av avlayabilmek, 
kılıç kuşanmak, ata binmek önemli değerlerdir. Türkülerimizde dağların av yeri 
olduğu sık sık hatırlatılır:

 "Şu dağlara avcu daldı
 O güzel ceylanı aldı
 Benyanarım ceylanıma
 Yavruları öksüz kaldı" (Öztelli 1972: 308)

 "Eğri Dağı'nın taşında
 Avcılar gezer başında
 Yâryitirdim on beşinde
 Sana geldim Eğri Dağı" (Sakaoğlu 2004: 418)

 
 Doğada bütün nesnelerin bir iyesi vardır. "Dağlar ve obalar, yalnız kendi 
iyelerinin değil diğer ruhların da barındığı yerlerdir. Bu nedenle dağ, taş kültü 
Türk mitolojisinde ritüellerin yapıldığı ıdık mekânlar olarak bilinirler." (Bayat 206: 
47). Dağlar, avcıları kendisine çeken orman iyeleriyle doludur. "Mitolojik Ana'nın 
semantik dallanması sonunda bağımsız koruyucu ruha dönüşmüş dağ iyesi za-
manla Altay-Sayan Türkleri'nde tıpkı orman hâmisi gibi sarı saçlı kadın olarak ta-
savvur edilmiştir. Orman hâmisi genelde kadın olarak kalmışsa da, dağ ruhu kadın 
başlangıçtan uzaklaşarak çoğu kez erkek olarak bilinir." (Bayat 2006: 48).

 Dağlar, av mekânı olmasının yanı sıra nice savaşların da savaş meydanı 
olmuş ve bu savaşlara tanıklık etmiştir:
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 "Çok döğüşler olur kimseler bilmez
 Söylemeye diliyokturdili dağların" (Sakaoğlu-Alptekin 2006: 30)

 Farklı türkülerimizde dağların, başındaki karlarıyla soğukluğun, uzaklığın, 
zorluğun sembolü olduğu görülür. Aşağıdaki türküde âşık, kendisini dağın karı 
olarak ifade ederken yenilmesi güç, zorlu bir rakip olduğunu vurgular:

 "Bu dağın karı benem
 Gün vursa erimenem
 Yediyılyerdeyatsam
 Aşığam çürümenem
 Vanlıyam, şanlıyam, kılıcı kanlıyam
 Vanlıyam, şanlıyam, kılıcı kanlıyam (Malkoç 2005, C.2: 106)

 İnsanoğlu dağ gibidir. Dağlar, ortaya çıkarılmayı bekleyen nice cevherlerle 
doludur. "Maden yatakları ve filizleri kutsal sayılmaktadır. Bu yüzden maden ya-
takları ve mağaralar Yeryüzü Ana'nın rahmiyle özdeşleştirilmiştir. Maden yatakla-
rından çıkartılan filizler bir anlamda "ceninler"di. Bitki ve hayvan organizmalarının 
hayatından farklı bir zaman ritmine uyuyorlarmış gibi ağır ağır da olsa büyüyorlar 
ve yeraltı karanlıklarında "olgunlaşıyorlardı." Demek ki onların Yeryüzü Ana'nın 
bağrından çıkartılması hamilelik dönemi tamamlanmadan yapılmış bir ameliyat-
tı." (Eliade 2003: 70). İnsanoğlu da içindeki cevheri aklını kullanarak çıkarmalı, en-
gellere karşı sabırla karşı koymalı ve nefsine söz geçirmeyi öğrenmelidir. O zaman 
uğruna savaştığı değerlerle alacağı ödül daha büyük olacaktır.

 Dağlar kimi zaman korkusuz, başkaldıran insan gibidir. Âşık İslam bir tür-
küsünde şöyle der:

  
 Nedir bu demi devranın
  Her biryanı saran dağlar
  Hiç kimseden yoktur pekin
  Eser tipi boran dağlar

  Bahmaz tilkiye aslana
   Bac vermez düşman dostuna
  Âşık İslam'ın kastına
 Durup cengi kuran dağlar" (Sakaoğlu-Alptekin 2006: 257)

 
 Dağlar, bizim milletimizin soylu rüyalarının bekçiliğini yapar. Dağ gibi 
olabilmek, dünyaya hükmedebilmektir. Belleğimizde anılarımızla yer eden dağ 
kültü, kaosa baş kaldıran kahramanların öykülerini barındırır. Nice kahraman 
yiğitler bu anlamda dağa sığınmış ve özgürlüğünü, haksızlığa karşı mücadele
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gücünü tüm dünyaya dağlardan haykırmıştır. Kahramanların, zor anlarında dağa 
sığınması, dağlarda iken zaferler yazması dağın atalık fonksiyonuyla ilgilidir. 
Köroğlu vb. gibi pek çok yiğit, kendisine ötekileşen/yabancılaşanların karşısında 
dağ gibi durmuş ve dağ başlarını yurt tutmuştur.

 "Şehirler bana bir tuzak
 İnsan sohbetleri yasak
  Uzak olun benden uzak
  Benim meskenim dağlardır dağlar
 Dağlardır dağlar, dağlardır dağlar..." (www.turkuyurdu.com)

 şeklinde seslenen nice kahramanlar, haksızlığa karşı adalet istemiş, özgür-
lük için başkaldırmış, sıradan hayatın insanlarından farklılaşarak şehrin karmaşa-
sından kaçıp dağların, tabiatın bozulmamışlığına sığınmıştır. Dağlarla bütünleşen 
Köroğlu, kendini şöyle tanımlar:

 "Ben bir Köroğlu'ydum dağda gezerdim
 Çalıya, çırpıya kelle dizerdim
 Esen rüzgârdan izler seçerdim
 Kimsemyoktu, Balkan'dayalnızgezerdim
 Demir topuzlan kelle ezerdim
 Benyedi dağa hükmederdim
 Geçenden baçını isterdim" (Öztelli 1972: 824)

 
 Köroğlu'nun kutsal mekânı Çamlıbel'dir. "Mekân, bireyin geçmişini sor-
gulamasını ve bugünü kurmasını sağlar. Bu bakımdan mekân bilinçtir. Köroğlu 
Destanı'nın aslî mekânı olan Çamlıbel, Köroğlu'nun kendi'liğini kazandığı, ben'ini 
keşfettiği, ölümsüzlüğü bulduğu yerdir." (Çetindağ 2011: 161)

 Dede Korkut hikâyelerinde de sık sık dağlardan bahsedilir. Hikâyelerde 
dağ motifi,"Göğsü güzel kaba dağlara gün değende" (Ergin 1989: 78), "Alaca atlı 
Şökli Melik katı pusmış/Pusdığında kara tağlara tuman düşmiş" (Ergin 1989: 220), 
"Karlu kara tağlarun yıkılmasun" (Ergin 1989: 115), "Akar senün sularun Kazılık 
Tağı/Akar iken akmaz olsun" (Ergin 1989: 78) şeklinde geçmekte olup bazen dua- 
beddua edilen, bazen dumanlı bazen de karlı dağlardır. Dağlar, özellikle de Ala 
Dağ, Kazılık Dağı sık sık adı geçen kutsal dağlardır ki öfkenin dindirildiği, kah-
ramanları rahatlatan mekânlar olarak da geçer. Kazan'ın "Hüner, atın mıdır erin 
mi?" şeklindeki ağır sözleri üzerine Kazan'a âsi olan Begil, eşinin "Yigidüm, big yi-
güdüm, padişahlar Tanrı'nın kölgesidür, padişaha âsi olanın işi rast gelmez... Sen 
gideli hanum arkurı yatan ala tağların avlanmamışdur. Ava bingil könlün açılsun" 
(Ergin 1989: 218) sözleri üzerine ava çıkar, öfkesini dindirir.
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Âşık Ruhsati de bir şiirinde, dağların bu özelliğine değinir:

 "Gönlüm darlandı da çıktım dağlara
 Gönlüm eğlencesi dağlar merhaba
 Aktı çeşmimyaşı döndü çaylara
 Çeşmim eğlencesi dağlarmerhaba" (Özdemir 2008: 45)

 Farklı bir türkümüzde âşık için yine dağlar, gönlü dağlananların kaçıp 
gittiği, huzuru aradığı kutsal bir mekân olarak geçer:

 "Divane gönlümün bulanması var
  Çıkarım dağlara çıkar yörürüm
  Elime aldım aşk maşalasını
 Sinemiodlarayakaryürürüm" (Sakaoğlu 2004: 516)

 Dağlar, mağara vb. gibi gizil mekânları barındıran, kuyunun tam tersi 
olarak değerlendirebileceğimiz sembolik bir değere sahiptir. Dipsiz derinlikleri 
dikeyleşen boyutta engin, açık mekânlara ulaştıran dağlar, bilinçtir ve aklın/
hafızanın birikimidir. Görünüşte dağ, sıkıştırılmış bir enerji kaynağıdır. Ama 
açımlandığı zaman ova gibi olur. Kahramanlar, aklın/bilincin merkezine ulaşarak 
heybetli, büyük ve görkemli görünen dağları aşarak ulaşılabilir yollara, dü-
zlüklere dönüştürür. Derdi başından aşan insan için de zaman, en güzel ilaçtır. 
Bütün sıkıntılar sabırla aşılır. Gün gelir, bitmez sanılan acılar birer birer unutulur, 
ilk günün acısı hafifler ve o gün bayram oluverir:

 "Bir dağ ne kadaryüce olsa bir kenarıyol olur
 Buna bayram günü derler dostla düşman bir olur
 Amman amman amman
 Amman Amman Amman
 Benyandım seni bilmem" (Malkoç 2004, C.1: 19)

 
 Farklı bir türkümüzde, bülbüle seslenen şair, karlı dağlarla engellerin 
büyüklüğünü ifade eder. Dertli insanın halinden dert çekenin anlayacağı ve karlı 
dağları aşmanın zorluğu, dünü yarında görebilmeyi başaranların acı tecrübesi-
yle aktarılır:

  "Aşan bilir karlı dağın ardını
  Çeken bilir ayrılığın derdini
  Bülbül kaça aldın (aman) 7 gülün narhını
  Gül alıp satmanın aman aman aman eyzamanı değil" (Malkoç 2004, C.1
129)
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 Atalarımız boşuna söylememiş, "Tebdil-i mekânda ferahlık vardır" diye. 
Mekân değiştirmek, yeni başlangıçlara adım atmaktır. Bu yüzden de hayır 
vardır her göçte... Kendini aşmak isteyen, zamanı değiştirmek isteyen her bi-
rey, kalıplaşmış kuralları yıkabilme cesaretini daima göstermiştir. Âşık bu yüce 
duygularla şöyle çığırır:

  "Kısmet olur ben bu elden gidersem
  Yüce dağlaryol görünür gözüme
  Dostum çıkmış evlerinden beriye
  Top zülüfler tel görünürgözüme" (Sakaoğlu 2004: 409)

 Dağlar, bağrı yanıkların mekânıdır. Tanrı'ya yakın olup derdini paylaş-
mak isteyenlerin, gizemli güzelliklerin farkındalığını arzulayanların mekânı. Hak 
yolunda kendini Allah'â adayanların, elinde asa diyar diyar gezen nice deli/ve-
lilerin mekânı. Üstünden aşılamayınca Şirin'in aşkı için dağların bağrını delen 
Ferhatların imtihan yeri. Dağlar, hayatın her aşamasında karşılaşabileceğimiz bir 
dönüm noktası gibidir. Aşılmayı bekleyen engelli yollarıyla bütün kahramanları 
meydanına çağırır, eleğinden geçirir, onları sadakatiyle, ihanetiyle, birlik ve be-
raberliğiyle ölçer. Aşağıdaki türküde, aşkları uğruna acı çeken çile yolcularının 
zorlu imtihanları anlatılır:

 "Asuman ile Zeycan beraber öldü
 Yusuf ile Züleyha zindanda kaldı
 Ferhat Şirin için kayalar deldi
 Sevenlere düşmansın yalan dünya
 Ah yalan dünya vah yalan dünya" (www.youtube.com)

 Dağlar, bir erginlenme mekânıdır. Türkülerimizde bunu ava çıkan, savaş 
meydanlarında yiğitlik gösteren kahramanların sınandığı bir imtihan yeri, sabre-
denlerin, âşıkların çilehanesi olarakgörmekteyiz.

  4. Merkez Sembolizmi Olarak Dağ Kültü
Dağlar, arzı tutan sağlam direkler gibidir. Yüce yaratıcının büyüklüğünün, 
haşmetinin, kudretinin timsalidir. Tabiattaki bütün canlılara yol gösteren ko-
ruyup kollayandır.

 "Ulu kuşlar sana konar
 Bulutlar birbirin kovar
 Sabah güneşi sana doğar
 Neyüksektir başın senin" (Öztelli 1972: 328)
 
 Dağlar, kutsal mekânlardır. Dilek ağaçlarının hep yüksek dağların başına
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dikilmesi de Tanrı'ya yakın olmasından, Tanrı ile konuşur gibi algılanmasından 
kaynaklanır. "Bazen saray, kale, mağara, merdiven vb. gibi dağlar da merkez 
sembolizmi çizer. Çünkü bu özel mekânlar, bir varoluş tarzından başka birine 
geçişi mümkün kılan düzey kopmasını biçimsel olarak temsil etmektedir veya 
kozmolojik düzlemde yerleştirirsek Gök, Yer ve Cehennem arasındaki iletişimi 
mümkün kılmaktadır." (Eliade 1 992: 32). Kozmik anlamda üç âlemi birbirine 
bağlayan "Dağın veya ormanın, reel dünya ile öteki dünyanın, hayatla ölümün, 
gizli olanla açık olanın sınırını oluşturduğu görülmektedir. Bu yönüyle dağ tıpkı 
orman gibi öteki âleme açılan kapı görevini yerine getirmektedir." (Bayat 2006: 
47, 48). "Kuzey Altay'daki inanışa göre yerle göğü birleştiren dağa Demir-Kazık 
denilmektedir." (Ögel 1995: 462)

 Emel Esin'in belirttiğine göre "Türk dünyasının erken devirdeki merkezi 
Kögmen Dağları sanılmaktadır." (Kurt 1983: 15) Göktürk yazıtlarında Bumin 
Kağan'ın korunmasını sıksık tembih ettiği mukaddes vatan Ötüken de kutsal bir 
merkez sembolizmi çizer. "Atalarımızın idare ettiği yer-su cümlesindeki yer-su, 
vatan kültü olan yer-su'dur. Kült olan bu vatan yer-su'yu, Ötügen ve Budun İnli 
dağ ruhları GökTürklerin mukadderatını idare ediyorlardı." (İnan 2000: 48)

 Yunus Emre de merkez sembolizmi olarak Arafat Dağı'ndan bahseder ve 
bu dağın dua edilen kutsal bir mekân olduğunu vurgular:

 "Arafat dağıdır bizim dağımız
  Anda kabul olur bizim duamız
  Medine 'deyatar peygamberimiz 
 Yâ Muhammed canı arzularseni" (Kosal 1991: 63)

 Türkülerimizde geçen Kaf Dağı da bu fonksiyonlarıyla değerlendirilebilir. 
Karacaoğlan bir türküsünde Kaf Dağı'nı "Bir dağ var yar(ı) demir, yarı altından" 
şeklinde ifade eder:

 "Kûh-ı KafDağı'nın ardını aşar
  Oraya varıncayolunu şaşar
  Dünyanın öt'ucunda tuzağa düşer
  Ordan öte uçar gider leylekler

 Bir dağ vardır sade çakmak taşından
 Bir dağ vardır hiç aşılmaz başından
 Birşehir var varan ölür dışından
 Ordan öte uçargiderleylekler" (Sakaoğlu 2004: 592)

 Görüldüğü gibi tespit ettiğimiz şiirlerde Arafat Dağı ve Kaf Dağı, halk-
tasavvurunda bir merkez sembolizmi çizer. Dünyanın düzeni, ona olan yakın-
lığa, uzaklığa göre belirlenir. Öyle ki bu merkezden uzaklaşan, onu aşıp gidecek 
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olanların sonu ölümdür.

 5. Sembol Olarak Dağ Kültü:
 5.1.Uzaklık sembolü/engel dağlar
 Türkülerimizde "başı karlı dağlar", "dumanlı dağlar", "dağı duman almak", 
"yüce dağlar", "dinsiz imansız dağlar" vb. gibi kavramlarla geçen, geçit vermeyen 
yollarıyla anlatılan dağlar hep uzaklığın, mesafenin sembolüdür. Âşığın dilinde 
dağlar, zalim insanlar gibi sevenleri birbirinden ayıran, kurulan köprüleri yıkma-
ya çalışandır. Öyle ki ölüm bile ayrılığa yeğ tutulur:

 "Yüce dağlar olmasaydı
  Laleleri solmasaydı
  Ölüm Allah'ın emri de
  Şu ayrılık olmasaydı" (Malkoç 2005, C.2: 227)

 Farklı türkülerde hasret acısına neden olan mesafeler, aradaki karlı ve 
dumanlı dağlarla dile getirilir:

 "Aramızda karlı dağlar
  Hasretin bağrımı dağlar
  Başa geldi olmaz işler
  Yokluğunda öldü gönlüm" (Malkoç 2005, C.2: 261)

 "Kalkın arayerden dumanlı dağlar
 Dost elinin bahçe bağı görünsün" (Sakaoğlu-Alptekin 2006: 42)

 Şu türkümüzde de, Tokat-Sivas sınırında yüksek bir dağ olan Yıldız 
Dağı'nın başındaki hasret dumanı, Kerem'in çözüm bulamadığı imkânsız aşkı ile 
özdeşleştirilir:

 "Her taşlardan çok boyalı taşın var
  Şahin yuva yapmış, öter kuşun var
  Kerem gibi ne belalı başın var
  Yıldız Dağı niçin kalkmaz dumanın" (Öztelli 1972: 330)

 Bazı türkülerimizde, âşığın sevgiliye olan aşk acısının büyüklüğü, "ulu ve 
görkemli dağları duman almak", "başı duman olmak" deyimleri ile ifade edilir:

 Dağları duman aldı
 Bülbülü figan aldı (oy dağlar oy dağlar)
 Ezraile can vermezdim
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 Canan aldı canımı (oy dağlar sümbüllü bağlar oy)" (Malkoç 2005, C.2: 56).

 "Dağlar duman olur
  Çayır çimen olur
  Benyari görmezsem
  Halimyaman olur
  Halimyaman olur vay vay" (Malkoç 2004, C.1: 22)

 "Dağı duman olanın
  Haliyaman olanın
  Uyku girmez gözüne
  Gönlü viran olanın" (Malkoç 2005, C.2: 185).

 Göğsü çimenli, mor sümbüllü dağlar, vatanı bekleyen Mehmetçiklerin, to-
prağını korumak için bedenini gül gibi toprağa ekip vuslata erenlerin mekânıdır. 
Öfkesini başına aldığı duman ile gösteren, düşüncelerini buluta soktuğu başlarıy-
la gizleyen dağlar, güneşi görebilmek için mücadele eden yiğitlerin mekânıdır. 
Yüreği dağlanan analar ve bağrı yanık Anadolu halkı duyduğu derin acıyı, türküler-
in teselli veren ezgisiyle paylaşırken derdini, başı dumanlı dağlarla ifade eder:

 "Şuyüce dağları duman kaplamış
  Yine mi gurbetten kara haber var
  Seher vakti buyerde kimler ağlamış
  Çimenler üstünde gözyaşları var" (Malkoç 2004, C.1: 75)

 Aşağıdaki türküde de Süleyman Paşa'nın komutasındaki Türkmenler, Ha-
tay- Dörtyol mıntıkasında Arapları bozguna uğratırlar. Süleyman Paşa'nın isteği 
üzerine Dadaloğlu şu türküyü söyler:

  Gavur Dağlarına bir duman çöktü
  Gırcı boran ile karışır oldu
  Hâlini arz eyle de sadrâzama
  VarSultan Mahmud'u göryetergayrı (Görkem (b) 2006: 118)

 Farklı bir türküde âşık, içindeki kaosu, Gavur Dağı'nı kaplayan duman ile 
anlatır:

 "Ilgıt ılgıt esen garbîninyeli
 Şol Gâvur Dağı'nın başı duman mı
 Deli gönlüm ne kaynayıp coşarsın
 Yoksa bu gün delirdiğin zaman mı" (Sakaoğlu 2004: 423)
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 Başındaki kar ve dumanla aşılması güç, geçit vermeyen dağlar, türküler-
imizde kendisine yalvarılan öfkeli, zâlim bir insandır:

 "Dağlar geçit verin konup geçeyim
  Bir daha bu ele gelmeyesiye
  Bağrıma hançerin salan elleri
 Birdaha dönüp de görmeyesiye" (Sakaoğlu 2004: 414)

 "Başı duman pare pare
  Yol ver dağlaryol ver bana
  Gönlüm gitmek isteryare
 Yol verdağlaryol verbana" (Malkoç 2005, C.2: 266).

  Dağlar, sevgileri koparıp araya soğukluk bırakan suç ortaklarıdır. Bu 
yüzden âşık, göğsü çimenli dağlara yalvarır ki yol versin ve yâri gelip ona ka-
vuşsun. Ama dağlarda merhamet ne gezer? Bu yüzden şair dağlara sitem eder. 
Vicdanı olmayan dağlara "Dinsiz, imansız dağlar!" diye hitap eder:,

  Oy dağlar dağlar dağlar
  Başı dumanlı dağlar
  Göğsü çimenli dağlar
  Ben derdimi söylesem
  Gün durur bulut ağlar
  Yol verinyarim gele
  Dinsiz imansız dağlar" (Malkoç 2004, C.1: 80)

 Farklı bir türküde sevenleri birbirinden ayıran, araya konulan dargınlıklara, 
örülen duvarlara sebep olan dağlar, bütün çabalarına rağmen yine de insanoğlu-
na "gözden uzak gönülden ırak" dedirtemez. "Dağ dağa kavuşmaz, insan insana 
kavuşur" diyen atalarımız sevgiyle mesafelerin aşılacağını türkülerimizde müjdeler:

 "Kaşların mildir yârim
  Dilin bülbüldür yârim
  Aramız dağlar olmuş
 Kalbimizbirdiryârim" (Öztelli 1972: 180).

 Aşağıdaki türkülerde, engel olması, geçit vermemesi yetmiyormuş gibi 
"kardan kemer bağlayarak", "kar ile boran sürerek" soğukluğa sebep olan, araya 
giren mesafenin derecesini arttırarak daha da zalimleşen, merhametsiz dağlara 
sitem edilir:
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 "Dağlar siz ne dağlarsız
  Kardan kemer bağlarsız
  Gül sizde, bülbül sizde
  Siz ne derde ağlarsız" (Öztelli 1972: 317)

 "Erzurum dağları kar ile boran
  Aldıyüreğimi dert ile verem
  Sizde bulunmaz mı bir kurşun kalem
  Yazam arzuhalımı,yâre gönderem" (Öztelli 1972: 268).

 "Erzurum dağları kardır, geçilmez
 Gizlisırdır, heradama açılmaz" (Öztelli 1972: 735).

 "Kar mıyağmışyüce dağlar başına
 Merhamet eylemez gözleriminyaşına
 Daha değmemiştim on beşyaşıma
 Vurdu felek kırdı kollarımı dalımdan
 Nerelere gidem arz edeyim halimden" (Tokel 2004: 295).

 Farklı bir türkümüzde gönül, dağlara benzetilerek hüzünler dile getirilir:

 "Gönül dağıyağmur boran olunca
  Akar can özümden sel gizli gizli
  Bir tenhada can canânı bulunca
  Sinemiyaralardilgizligizli" (Tokel 2004: 285)

 Dağlar, kimilerine cefa dağları olur. Tırmandıkça ulaşılamayan, emekleri 
boşa çıkaran uzun, kıvrım kıvrım yollarıyla düğümlenip çıkmaza sürüklenen insanı 
tanımlar:

 "Cefa dağlarında dokandım taşa
 Kardaş ekmeğini kakarlar başa
 Bütün emeklerim gitti boşa
 Eğil dağlar eğil bir gül alayım
 Asker karısıyım, nerde kalayım" (Öztelli 1972: 655)

 Aşağıdaki türküde çaresizlik ve mutsuzluk, "iki dağın arasında kalmak" 
deyimiyle aktarılır:

 "İki dağın arasında kalmışam
  Bülbül gibi daldan dala konmuşam ey konmuşam ey
  Ne güngörmüş ne de murad almışam" (Malkoç 2004, C.1: 28)
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 Şu türkümüzde de dağlar, "dağlamak" deyimiyle birlikte kullanılarak ayrılık 
derdinin, yaraya tuz basar gibi azdırılmasından bahsedilir:

 "Dağlar dağladı beni
  Gören ağladı beni
  Ayırdı zalim felek
  Derde bağladı beni" (Malkoç 2005, C.2: 185)

 Görülüyor ki dağlar, ulu ve görkemli duruşuyla dertlerin büyüklüğünü 
ve aşılmasındaki zorluğu ifade ederler. Öyle ki taş olup dertlere göğüs gererek 
bağrının delinip yol edilmesine sabreden dağlar, insan-dağ ilişkisine konu olmuş, 
halk tasavvurunda gönül dağları, cefa dağları ifadesi ile aktarılmıştır.

 5.2. Öç Alınmak İstenen/Düşman Gibi Görülen Dağlar
 Dağlar sağlam, güçlü, eğilmez görünüşleriyle aradaki mesafenin, ayrılığın 
sebebidir. Kişiyi sevgiliden, ana/babadan, evlattan hatta yurttan ayıran koca bir 
engeldir. Engel olan her şey çatışmaya davetiye çıkarır. Bu yüzden dertli bütün 
insanların çığırışını "Bir od düşmüş dağlar gibi yanarım" (Sakaoğlu-Alptekin 
2006: 32) diye dillendiren âşık, acısının büyüklüğünden veryansın ederek dağlara 
düşman olur:

 "Şu dağları delmeli
  Kül edip elemeli
  İçerim kan ağlıyor
  Yarimi görmeyeli" (Malkoç 2004, C.1: 99)

 "Dağlar seni delik delik delerim delerim,
 Kalbur alır toprağını elerim aman aman
 Elerim aman aman dumanlı dağlar" (Malkoç 2004, C.1: 135)

 İnsanoğlu, sorunu tatlı dille çözemezse ikinci çözüm yolu olarak karşısın-
dakini söz düellosuna çağırır o da olmazsa yumruğa sarılır. Bir türkümüzde dağlar, 
halden anlamayandır. Bu vurdumduymazlık, âşığın içteki gönül acısıyla onu tehdit 
etmesine neden olur. Öcünü alarak rahatlamaya, halini eşitlerse o zaman derdine 
derman olacağına inanır:

 "Bir gün geliryollar geçen yamacında
 Arılar da balını almaz ağacından
 Ben sana neyledim de kıvrandırdın acılardan
 Of dağlar ofofyollar ofçaldınızyarimi" (www.nomorelyrics.net/tr)

 Sevgiliyi yârinden ayıran dağlar, dostluğa layık görülmüş iken yol vermeyen
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ses vermeyen zalimliğiyle taşlanır. "Seni de yer topraklar!" sözüyle beddua alan 
dağlara sonunun ölüm olacağı haykırılır:

 "Of dağlar of of taşlar of
  Aldınız benden yarimi
  Of dağlar of of yollar of
  Kime diyeyim derdimi

  Ben sana sır verdim de sen bana yol vermedin
  Ben sana feryat ettim sesime ses vermedin
  Akmaz oldu ırmaklar soldu yeşil yapraklar
  Bu kadarzalim olma seni deyertopraklar" (www.nomorelyrics.net/tr)

 Türkülerimizde, sırtından vuran insanmış gibi dağlara sitem edilir. Güve-
nilen kişinin kalleşliğiyle sırtı yere gelen insanoğlu, gördüğü bu hakaret karşısında 
ölümle tehdit eder dağları. Her insanın kıyameti nasıl ki ölümse, dağlara da verilen 
en büyük ceza ölüm olur.

 5.3.Dert Ortağı Olarak Dağlar
 İnsanoğlu ölümü kabullenen tek varlıktır. Yüce Allah'ın, dağlara, taşlara 
verdiği emaneti hiçbiri almamış, insan kabul etmiştir. İnsan, ölüm ve doğumu 
bir anda yaşayabilecek tek varlıktır. Âyet-i kerime'de şöyle aktarılır: "Biz emaneti 
göklere, yerküreye ve dağlara teklif ettik, ama onlar bunu yüklenmek istemediler, 
ondan koktular ve onu insan yüklendi. Kuşkusuz insan çok zalim, çok bilgisizdir." 
(33/Ahzâb-72). Çiğ süt emen insanoğlu, dağlardan daha katı yüreklidir. Bu yüzden 
insan, dağlar kadar güvenilmemesi gerekendir.

 Türkülerimizde bazen sitem edip bağrını deldiğimiz dağlar, bizi sırtımızdan 
vuran insanoğlu karşısında en büyük sırdaşımız, dostumuz oluverir. Aşağıdaki 
türkülerde aşk acısıyla yanan âşık, kendine bir dert ortağı arayarak dağlara seslenir:

 "Dağlara lale düştü
 Güle velvele düştü
 Oy dağlar dağlar
 Bu benim deli göynüm
 Haldan hallara düştü
 Oydağlardağlar (Malkoç 2005, C.2: 87)

 "Derdime dermansın dağlar dağlar
  Beni götürsünler yarin yanına
  Gönlümde sevdamsın dağlar dağlar
  Katlime fermansın dağlar dağlar
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 Sen beni anlarsın dağlar oy oy (Malkoç 2005, C.2: 271)

 "Dağlar dağımdır benim
 Gam ortağımdır benim
 Söyletme çok ağlarım
 Yaman çağımdır benim" (Malkoç 2004, C.1: 80)

 Türkü örneklerinde görüldüğü gibi dağlar, dertlerin paylaşıldığı bir 
dost, derdin dermanı olarak görülen, huzurun mekânı olarak bilinen yaşayan 
varlıklardır. Dağların türkülerle can bulması, yüzyıllık tarihi ve kültürel birikimin 
nesillerin hafızasında, gönlünde ve dilinde yaşatılmasının ifadesidir.

 Diyebiliriz ki türküler, varoluşsal kaygılarımızın bilince yansıyan izleridir. 
Biz, türkülerle varlığımızı çoğaltır, geçmişe yolculuğumuzu geleceğe taşırız. Mi-
tik sembolleriyle tarihin derinliklerinde yuvalanan değerleri, bellek mekânların-
da yeniden diriltme imkânı buluruz. Dilimizde nağmelere döktüğümüz türküler, 
gönül ve aklımızda milli duyuşun, kolektif bilincin anılarını yeşerten sonsuzluğa 
açılan anahtarı biz de olan kapılardır. Türkülerimizde bu kutsal kapılar, dağ sem-
bolü ile aralanarak bellek mekânı, erginlenme yeri, engel, düşman, uzaklık, dert 
ortağı, vb. gibi özellikleriyle sembolize edilerek nağmelere dökülmüştür.
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  Anadolu Türküleri ile Azerbaycan Halk Mahnılarının
  Benzer Özellikleri ve Bu Türkülerin

Keman Eğitimi ve Yorumculuğunda Yer Alması

Yrd. Doç Dr. Lale HUSEYNOVA1 

 Özet
 İster Türk, isterse de Azerbaycan türküleri (mahnıları) veya el nağmeleri bu 
ülkelerde, eski çağlardan beri vokal müziğinin geniş yaygın bir çeşidi olarak bilin-
mektedir. Tür ve çeşitlerine, yer ve mekânına, karakter ve icra formlarına göre Türk 
ve Azerbaycan türkülerinin ortak özelliklerinden biri ondadır ki, söz ve müziğin 
özel bağlantısına esaslanır. Her ikisi ilk çağlardan itibaren merasimlerle ilişkili 
olmuştur. Bu çalışmanın amacı da bu özellikleri ortaya çıkarmaktır. Bu Türküler 
demeler, deyişler, koşmalar, beyitler vb. şiir formlarından ibarettir. Yapı olarak en 
önemli özellikleri ise türkülerin çoğunlukla tek cümleli ve bir bölümlü olmalarıdır. 

 Profesyonel türkülerin formalaşmasında Âşık (Ozan) müziğinin büyük et-
kisi olmuştur. Ozanların sanatı edebiyat, müzik, yorumculukla bağlı olmaktadır. 
Bu sanat hem Türkiye, hem de Azerbaycan'da mevcuttur.

 Araştırmada Türk ve Azerbaycan türkülerinin makamsal, ritmik özellikleri de 
araştırılmıştır. Türk ve Azerbaycan Halk müziğinde kullanılan çalgılar incelenmiştir. 

1-Cumhuriyet Üniversitesi Müzik Bölümü Müzik Bilimleri ABD
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Araştırmada Türk ve Azerbaycan Halk Türkülerinin Keman Eğitimi ve Yorumculu-
ğunda yer alan eserleri analiz edilmiştir. Bu eserlerin keman öğretim ve eğitimin-
de öğrencilerin ister teknik, isterse de müzikal bakımdan gelişmelerine yardımcı, 
keman eğitimi ve dağarcığına katkı sağlayacak nitelikte olması kanaatine gelin-
miştir. Halk Türkülerinin ezgilerini içinde yaşatan bu eserlerle öğrencilerin kendi 
müziklerine daha yakından kavuşması ve üstlenilen bu hazineyi bizden sonraki 
nesillere bırakmakta çok etkili olduğu sonucuna varılmıştır.

 Giriş
 Her milletin kendine özgü halk müziği vardır. Bu halk müziği de o mille-
tin kültürünü temsil eder. Halk tarafından ortaya çıkan, değişik konulara sahip, 
halk müziğinin bir kolu olan türküler, tarih boyu insanlarla beraber yaşamış, 
onlara eşlik etmiş ve müziğin önemli türlerinden biri olarak meydana gelmiştir. 
Avrupa ülkelerinde profesyonel türkü türünün önemli gelişim süreci Antik Çağ 
şairlerinin, trubadur ve minnezingerlerin ( şarkı söyleyenler) yapıtlarıyla bağlı 
olduğu gibi, Türk dünyasında da türküler halkın içinden çıkmış insanların ya-
rattıkları benzersiz sanatla bağlantılı olmuştur. İnsanoğlunun hayatı boyunca 
yaşadığı sevinicini ve kederini bu türkülerde görmek mümkündür. Bu türküler 
köylünün, âşığın yarattıkları bir müziktir. Halk türküleri Koşma, Ninni, Destan 
gibi Halk Edebiyatı türlerini içerir.

 İster Türk türküleri, isterse de Azerbaycan mahnıları veya el nağmeleri 
bu ülkelerde eski çağlardan beri, vokal müziğinin geniş yaygın bir çeşidi ola-
rak bilinmektedir. Hem Türk, hem de Azerbaycan halk türküleri tür ve mazmun 
itibariyle çok zengindir. Müzikolog ve folklorcu, derlemeci ve araştırmacı Halil 
Bedi Yönetken, Türk Halk Müziğini şöyle tanımlamıştır: " Türk Halk Müziği, çok 
orijinal ve zengin bir müziktir. Modal-metrik yönden olduğu kadar, yapı ve form 
bakımından da büyük özellik ve güzellik taşımaktadır. Zengin ve çeşitli çalgılara 
sahiptir" (Hoşsu, 1997, s.5)

 Azerbaycan'ın ünlü bestecisi, büyük müzik bilim adamı olan Üzeyir Ha-
cıbeyli Azerbaycan'da müzik biliminin temellerini atmıştır. Eserlerinde, Azerbay-
can halk müziğini çağdaş bir şekilde yorumlamıştır. Üzeyir Hacıbeyli Azerbaycan 
halk edebiyatını ve müziğini klasik batı müziği ile birleştirerek klasik müziğin halk 
arasında sevilmesini sağlamıştır. Hacıbeyli "Azerbaycan Halk Müziğinin Esasları" 
adlı kitabında şöyle yazmıştır: "Azerbaycan Halk Müziği bir tek Azerbaycanlılar 
tarafından anlaşılıp sevilmiyor, aynı zamanda birçok halkların kalbine yol aça-
biliyor. Azerbaycan Halk Müziği zengin vezin-ritim özelliklerine sahiptir. Aydın 
metrik vezinli ve serbest vezinli müzik olarak halk müziği ikiye ayrılır"(Hacıbeyov, 
1985, s. 11).
 Tür ve çeşitlerine, yer ve mekânına, karakter ve icra formlarına göre Türk 
ve Azerbaycan türkülerinin ortak özelliklerinden biri de odur ki, söz ve müziğin
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özel bağlantısında ki ahengidir. Her ikisi ilk çağlardan itibaren merasimlerle 
bağlantılıdır. Farklı koşullar içinde farklı türkü türleri oluşmuştur. Genellikle bu 
türküler sözlerin içerdiği konulara göre değişmektedir. Kahramanlık ve yiğitlik 
konulu, aşk ve sevda konularını anlatan, güzelliği vasıf eden, düğün ve kına 
törenlerini konu eden, ninniler, ölüm vb. konulu türküler mevcuttur. Türküler 
sözlerindeki dürüstlük, saflık, temizlik, sıcaklık vb. gibi özellikleriyle dikkat çek-
mektedirler. Müzik ile söz o kadar çok uyum sağlıyor ki, bu türkülere hayran kal-
mamak mümkün değildir. Halk Türkülerinin bu kadar zengin, bu kadar rengâ-
renk, bu kadar doğal olmaları onların benzersiz bir sanat eserleri olmalarını bir 
daha kanıtlamış olmaktadır. Örneğin, yiğitlerin savaş meydanında gösterdikleri 
kahramanlıklarını, annelerin çocuklarını okşayarak uyuturken içten gelen anne 
şefkatini, köylülerin tarlalardan topladıkları ürünlerinin sevincini içeren sözler ve 
ezgilerin birbirini tamamlamasıyla türküler meydana çıkmaktadır. Her iki halkın 
yapı olarak en önemli ortak özellikleri ise türkülerin çoğunlukla tek cümleli, tek 
sesli ve bir bölümlü olmalarıdır.

 Denildiği gibi, Halk Türkülerinde halkın duygu ve düşüncelerini, sevinç 
ve acılarını anlatan türküler yer almaktadır. Örneğin, Erzurum yöresine ve derle-
mesi Nida Tüfekçi ve Mustafa Hoşsu' ya ait olan "Uca Dağların Başında" (Köroğlu 
Solağı) türküsünde Halk, kahramanından söz ediyor:

 Her taraftan üç beş kelle  Kargının ucunu salla
 Terkiye bastığın varmı  Etme düşmana ey valla

         Köroğlu söyler şanından
         Kuş uçurmaz meydanından

 Azerbaycan Halk Mahnılarında da bu konular geniş tezahürünü bul-
muştur. Azerbaycan Halk Mahnıları içinde kahramanlık- "Piyada Köroğlu", "Atlı 
Köroğlu", "Babek", "Nebi", emek- "Biçinçi Nağmesi", "Çek, Şumla Yeri", düğün 
ve kına- "Kınayaktı", "Ay Mübarek" vb. konuları içeren türküler halkın içinden 
çıkmış, dededen babaya, babadan oğla, hep bu gelenekle günümüze kadar 
yaşamış ve yaşamaktadır. Azerbaycan Halk Mahnılarının önemli bir kolu ise lirik 
mahnılardır. Genellikle esas lirik mahnılar Azerbaycan müzik folklorunde önemli 
yer tutmaktadır. Örneğin, "Sarı Gelin", "Garagile", "Xumar oldum", "Laçın", "Sona 
Bülbüller", "Keklik" güzelliği ile dikkat çekmektedir.

 Üzeyir Beyin söylediği gibi, bu mahnılar şahaneliği ve güzelliğiyle her zaman 
diğer halkların da dikkatini çekmiştir. 19. Yüzyılın ortalarında Rus müziğinin ünlü 
isimlerinden Michail Glinka "Asya Musiki Dergisi"nde (1816) basılmış olan "Galanın 
Dibinde" Azerbaycan Halk Mahnısı ile tanışarak, bu mahnının ezgilerini kendi op-
erası "Ruslan ve Lüdmila" ya (1842) koro şeklinde uyarlamıştır. "Galanın dibinde
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bir kuş olaydım" Operanın 3. perdesinin tam merkezindedir. Sahne "Cadı 
Naina'nın Kızlarının Korosu" ismi ile Operada yer almaktadır. "Rus Musiki Edebi-
yatı" (Frid, s.164) kitabında bu koronun Azerbaycan Halk Türkü ezgileri üzerinde 
bestelenmesinden bahsedilmiştir. Aynı zamanda Üzeyir Hacıbeyli'nin "Arşın Mal 
Alan" operetinde "Galanın dibinde bir kuş olaydım" türküsünün ezgileri "Kızların 
Korosu" sahnesinde yer almaktadır:
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 Profesyonel türkülerin şekillendirilmesinde âşık müziğinin büyük etkisi 
olmuştur. Bilindiği gibi halk ozanları diyar diyar dolaşarak sazlı sözlü atışmalar 
yaparmışlar. Türkler, İslamiyet'ten önce, Orta Asya'da yaşadıkları dönemlerde 
Şamanizm dinine inanıyorlardı. Şamanizm'de, ateş, su ve gökyüzü mukaddesti. 
Şaman denilen kişi, bir halk ozanı, halk saz şairidir. Şaman elinde kopuzu (bugünkü 
bağlamanın atası) ile gönlüne, diline düşen şiiri, sazının telinden çıkan ezgilerle 
türkü çığıran sanatkârdır (Hoşsu, s.8). Koşmalar, destanlar, güzellemeler vb. şiir 
türleri âşık müziğinde yer almaktadır. Kırşehirli Âşık Sait'ten alınan " Gızılırmak Can 
İncitme Sen Bugün" türküsünde ırmaktan, kuştan, Âşık Daimi'den alınan "Âşıklar 
Neylesin Seni" adlı diğer bir türküde ise yaşam ve dünyadan bahsedilmiştir.

 Azerbaycan'da da âşık müziği büyük etkiye sahiptir. Âşık- Azerbaycan'da 
halk şairi, çalgıcı (müzisyen), besteci ve şarkıcıdır. Onun sanatı edebiyatla, müzik 
ve icra ile dans ve tiyatro elementleriyle bağlıdır. Âşık hem şiir, hem de müzik 
bestelemekte, aynı zamanda saz çalıp söylemektedir. Âşık Alesker Azerbaycan 
âşıkları içinde en ünlü isimlerinden birisidir. O Aşık Ali'nin öğrencisi olmuş ve âşık 
sanatının adetlerini, geleneklerini derinden öğrenmiştir. Aşk konuları, yardım-
sever insani özellikler onun yapıtlarında önemli yer tutmuştur. Âşık Alesker'in 
şiirleri yüksek bedii sanat örnekleridir. O âşık edebiyatının tüm türlerinde şiirler 
yazmış, yeni formlu âşık havaları yaratmış, âşık şiirinin inkişafına kuvvetli etkil-
er göstermiştir. Âşık Alesker kendi sanatıyla birçok Türk dili konuşan halkların 
arasında da ün kazanmıştır. Sinkretik bir özelliği olan, yani bir kişinin şahsına ait 
müzisyenliği, şairliği ve aktörlüğü birleştiren âşık edebiyatı, halkın kültürel eğiti-
minde önemli rol oynamakta ve yeni, çağdaş düşüncelerin yayılmasına da vesile 
olmaktadır. Âşık Alı, ÂşıkAleskervb. Transkafkasya sınırlarıyla bağlı kalmayarak, 
kardeş Türkiye'yi, İran'ı, Rusya ve Orta Asya'yı gezip dolaşmış, buradaki düğünle-
rde, çeşitli merasim ve halk şenliklerinde sanatlarını icra etmişlerdir:

 Âşık olup terk-i veten olanın,
 Ezel başdan pürkamah gerekdir.
 Oturub durmakda edebin bile,
 Merifet elminde dolu gerekdir.
 Halka hegigetten metleb kandıra,
 Şeytanı öldüre, nefsin yandıra,
 El içinde pak otura, pak dura,
 Dalımca hoş sedalı gerekdir.

 XIX. yy. âşık musikisinin gelişmesi, yeni saz havalarının ortaya çıkması ve 
nihayet, bazı saz havalarının notaya geçirilmesi açısından da önemli bir dönem 
olmuştur. XIX. yüzyılda da, Azerbaycan'ın Kazak, Tovuz, Şemkir, Salyan vb. böl-
geleri âşık sanatının önemli gelişme merkezleri olmuşlardır. Bu bölgelerde yetişen 
Âşık Alı, Şemkirli Âşık Hüseyn, Âşık Musa, Âşık Mahmud, Âşık Esed, Âşık Beşti, Âşık
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 Ahmed vb. ünlü halk sanatçıları, Azerbaycan'ın ve Transkafkasya'nın her 
tarafında çok iyi tanınmaktadırlar.

 Türk Halk Müziğinin sözel yapısını halk şiiri nazım biçimlerinden türkü 
ve mani, âşık edebiyatı nazım biçimlerinden de koşma, destan vb. oluşturur. 
Mani en küçük nazım şeklidir. Yedi hece ve dört satırdan oluşur. Birinci, ikinci ve 
dördüncü satırlar bir-birine uyumlu, üçüncü satır ise serbest olur. Örneğin, Orta 
Anadolu yöresine, derlemesi M. Sarısözen'e ait olan türkü dikkat çekmektedir:

  Asmalıdır evimiz
  Yeni düştü sevimiz
  Sevda böyle giderse
  Çatlar ölür birimiz

  Bir başka örnek:

  Zülüf dökülmüş yüze
  Kaşlar yakışmış göze
  Usandım bu canımdan
  Derd ile geze geze

 Hem Azerbaycan, hem Türk Halk Türkülerinde uygulanan mani nazım 
şekline güzel örnek olan Azerbaycan Halk ninnilerinden biri dikkate sunulmuş-
tur. Ninni yedi hece ve dört satırdan oluşmuştur. 1 .,2.,4. satırlar uyumlu, 3. 
satır ise serbesttir. Örnekteki Lay-lay - Beşik Nağmesi analarımızın yüzyıllarca 
kulaktan kulağa söyledikleri ninnilerdendir:

 Lay-lay dedim yatasan,
 Gızıl güle batasan.
 Gızıl gülün içinde
  Şirin uyku tapasan.

 Türk Halk Müziğinde kullanılan ana makamlardan her biri için az ya da 
çok örnek mevcuttur. Mesela Türk Halk Müziğinde segâh makamına dâhil çok 
sayıda türkü bulunmaktadır (Turhan., Adıgüzel, s. 28). Azerbaycan mahnıları 
da genellikle, Şur, Segâh, Bayatı Şiraz, Rast, Çahargah makamlarına dayanmak-
tadır. Buradan da her iki halkın aynı makam özellikleri ortaya çıkmaktadır. Özel-
likle Segâh makamının çok kullanılmasının nedeni ile GTHM1 deki bütün "Si" 
kararlı türkülere, Azeri ayağında türküler de denmiştir.

 Halk Müziğinde de her iki halkın müziğinde kullanılan müzik aletlerinde 
de ortak aletler vardır. Genellikle müzik aletleri 3 kısma ayrılır:
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 1.Telli çalgılar:
    Bu aletler mızrap, yay ile çalınır.

 2.Nefesli çalgılar:
     Bu aletler ağaç ve madeni cisimlerden yapılır, üfleyerek çalınır.

 3.Vurmalı çalgılar:
    Bu aletler sabit ve ayarlayarak, vurarak veya çubuklarla çalınır.

        Azerbaycan Halk Çalgı Aletleri           Türk Halkı Çalgı Aletleri

 Metrik-ritim özelliklerinin yanı sıra türkülerde her iki halkın ortak nokta-
ları vardır. Genellikle, burada 2/4, 3/4, 4/4, 6/8 gibi ritimler önem taşımaktadır. 
Türk Halk Türkülerinden "Asmalıdır Evimiz" (2/4), "Çoban" (2/4), "Armudu Taşlay-
alım" (2/4), "Geline Bak Geline" (2/4), "Koyun Gelir Yata Yata" (3/4), "Dağlar" (3/4), 
"Kütahya'nın Pınarları" (4/4), "Konma Bülbül" (4/4), " Allı Turnam" (4/4), "Çanak-
kale İçinde" (4/4), " Zülüf Dökülmüş" (4/4), "Bir Daracık Pencere" (6/8), vb. güzel 
örneklerdendir.

 Azerbaycan Halk Mahnılarından "Galalıyam" (6/8), "Garagız" (3/4), "Bağa 
Girdim Üzüme" (4/4 veya 6/8 Allegro), "Gelmedi" (3/4), "Laçın" (6/8), "Elinde Sazın 
Gurbanı" (3/4), "Küçelere Su Sepmişem" (6/8),"Uca Dağlar" (3/4), "Meyvelerde Üç 
Meyve Var" (6/8), "Evleri Var Hana Hana" (2/4), "Yarın Bağında" (6/8), "Aman 
Keklik Elinden" (6/8), "Araz Üste, Düz Üste" (6/8), "Garabağda Bir Denesen" (3/4), 
"Bülbüller Oxur" (6/8), "Yâdıma Sen Düşende" (6/8), "Hesiri Basma, Dolan Gel" 
(6/8), "Aç Xurcunu" (6/8) vb. bu gibi eşsiz güzellikleriyle seçilen halk mahnılarını 
örnek göstermek mümkündür.

 Azerbaycan mahnılarının çoğu 6/8 tartıma sahiptir. Azerbaycan müziği-
ni araştıran Prof. İzabella Abezgauz "Üzeyir Hacıbeyov'un "Köroğlu" Operası, 
Bestecinin Bedii Keşifleri Hakkında" (1987) adlı kitabında bu konuyu derinden 
araştırmış ve Azerbaycan Halk Müziğine genellikle 6/8 ritminin kendine özgü 
olduğunu yazmıştır.

 Bu mahnıların özel mantıki kuruluşu da dikkat çekmektedir. Örneğin, 
"Bağa Girdim Üzüme" mahnısı 3 bölümlüdür. Birinci bölüm 2 cümleden ibaret 
olan periyottur. Periyot tekrarlardan oluşmaktadır, ama cümle varyasyon şeklinde

Tar, Saz, Kamança, Tar, Bağlama, Kemane
Balaban, Zurna, Tüfek Mey, Zurna, Dili Düdük

Nağara, Goşa nağara, Def Koltuk Davulu, Darbuka, Def
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kurulmuştur:

 Bağa girdim üzüme,
 Tikan batdı dizime.
 Eyildim çıxartmağa,
 Yar sataşdı gözüme.

 Devamı mahnının ikinci bölümüdür:

 Ay qız heyranın ollam,
 Ay qız ceyranın ollam

 Bu bölüm hem sekvens, hem de modülasyondur. "Şur" mugamından 
"Rast" a geçilmektedir. Mahnının röprizinde tekrar "Şur"a dönülmektedir:

 Gelersen qadan allam,
 Gedersen yola sallam.

 Her bir ulusu yaşatan onun geleneksel müzikleridir. Halk Müziği mühim 
konulardandır ve onu korumak lazımdır. Hem Azerbaycan Halk Mahnıları, hem 
de Türk Halk Türküleri her iki halkın en büyük kültürel değerlerinden birisidir. Ve 
bu Geleneksel Halk Müziğinin eğitimde, eğitim müziğinde, yorumculuğunda yer 
alması büyük önem taşımaktadır. Dedelerimizden, babalarımızdan bizlere ka-
lan hazineyi gelecek nesillere aktarmak her bir vatandaşın borcudur. Bu yüzden 
ilköğretim, lise, üniversitelerdeki müzik eğitimi için yapılmış olan Halk Türküleri-
nin düzenlemeleri çok gereklidir. Bu türkülerin düzenlemesi Halk Müziğine katkı 
sağlamasından ziyade, hem de yorumculukta yeni bir repertuar kazandırılması-
na da yardımcı olmaktadır.

 Azerbaycan besteci ve keman eğitimci - yorumcularının ilköğretimden 
başlayarak konservatuar seviyesine kadar öğrenciler için mahnıların keman ve pi-
yano düzenlemeleri, çeşitli halk mahnılarını içinde birleştirmiştir. Azerbaycan Dev-
let Konservatuarının (şimdiki Bakü Müzik Akademisi) profesörü Tahir Atakişiyev'in 
ilköğretim müzik okulları için (7-8 yaş öğrencileri için) Halk Mahnılarının keman 
ve piyano düzenlemeleri "Keman Çalmak için ilköğretim Tedris Kitabı" (1962) adlı 
nota kitabında yer almıştır. Kitapta, Azerbaycan Halk Mahnılarından "Beşik başın-
da" (Nota yazısı Üzeyir Bey Hacıbeyli'ye ait), tartımı 3/4, "Şur" ve "Şüşter" makam-
ları duyulmaktadır. Mahnının içinde bir makamdan diğerine geçit vardır, "Tiflisin 
yolları" (Nota yazısı Seid Rüstemov'undur), "Rast" Makamındadır, tartım 2/4, bir 
başka düzenleme "Garagız" "Rast" makamına ait, ritim 3/4, "Alagöz", tartım 3/4 
vb.Halk Mahnılarından yapılan bu düzenlemeler eğitimci ve yorumculara armağan 
edilmiştir. ilköğretim müzik okulları için yapılan bu düzenlemeler bahsedilen yaş
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seviyesine göre ayarlansa da, bazı keman teknik ve yöntemleriyle zenginleştirilm-
iştir. Bu düzenlemeler ilköğretim öğrencilerinde hem halk mahnılarına karşı büyük 
bir sevgi duygusu, hem de bazı keman-yay teknikleriyle tanışma fırsatını kazan-
mış olmalarına yardımcı olmuştur. Örneğin, kemanda en temel yay tekniklerin-
den olan detache, legato tekniklerinin, üçlemelerde iki bağlı, bir ayrı veya tersi, 2 
veya 4 bağlı, üst yay, alt yay kullanılması, onaltılıklarda noktalı, kesik kesik çalgı 
tekniklerinden; martele, markato tekniklerinin öğrenilmesi öğrencilere yeni bir 
boyut kazandırmaktadır. Bazı düzenlemelerde hatta basit pozisyon geçişleri (boş 
teller aracılığıyla I-III poz.) sol elde belli bir aşamalara gelinmesinde çok olumlu 
katkılar sağlamaktadır.

 Azerbaycan'ın ünlü bestecisi Cövdet Hacıyev "Dilberim" Azerbaycan Halk 
Mahnısını biraz büyük yaş grubuna (3-4 sınıflar için, 9-10 yaş grubu) göre Ke-
man ve Piyano için düzenlemiştir. Düzenleme varyasyon şeklindedir. Tema ve 
varyasyonlardan ibarettir. Düzenlemede yay tekniklerinden (sağ el) staccato, dou-
bl teknik vb. görmek mümkündür. Aynı zamanda keman partisyonunda ses rengi-
nin değişmemesi için kullanılan yüksek pozisyonlar (sol el) öğrencilerin geliştir-
ilmesine yardımcı olmuştur.

 Diğer ünlü Azerbaycan bestecisi Tofig Bakıhanov'un İlköğretim Müzik 
Okullarına armağan ettiği kaynak "Azerbaycan Halk Ezgilerinin Keman ve Piyano 
için Düzenlemeleri - 17 çocuk parçası" nota kitabıdır. Kitapta "Sudan Gelen Sürme-
li Kız", "Gül Açtı", "Gülgez" vb. halk mahnılarının düzenlemeleri yer almaktadır.

 Keman çalgı repertuarında Azerbaycan bestecilerinin Halk Mahnılarının 
keman için düzenlemelerinden başka, bestecilerin Keman Sonat, Konçerto vb. es-
erlerinde de bu mahnıların yer aldıklarını görüyoruz. Örneğin, ünlü besteci Tofig 
Bakıhanov Keman ve Orkestra için Birinci Konçertosunda "Ey Zalım Yar" adlı halk 
mahnısının ezgisinden istifade etmiştir.

 T.Bakıhanov yapıtlarında aynı zamanda Türk Halk Türkülerinin ezgilerin-
den de örnekler görmek mümkündür. Bestecinin 1987 yılında bestelediği Keman 
ve Piyano için Beşinci Sonatında "Hani Benim Yemenim", "Köroğlu Yiğitlemesi", 
"Şişmanoğlu", "Boztepe", "Çek Küreği Güzelim" vb. türkülerin ezgileri yer almak-
tadır. Besteci bu hakta şöyle yazmaktadır: " Türk Halk Müziği makam özelliklerine 
göre Azerbaycan müziğine yakındır. Bu müzik ritmik şekillerin güzelliği ile dik-
katimi çekmiştir"( Gafarova, s. 17).

 Keman ve Piyano için bestelenmiş bu Sonatın her üç bölümünde Türk Halk 
Müziğinin özellikleri açık şekilde ifade edilmiştir. Besteci Muzaffer Sarısözen'in 
"Türk Halk Musikisi Usulleri" (Ankara,1962) folklor kitabından ayrıntılı bir şekilde
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 Eserde Türk müziğinde özel ritimler dikkat çekmektedir (7/8, 5/8). Eserde çok 
sayıda keman -yay teknikleri, 16-24 legato, martele, ricochet, arco- pizzicato 
sıralamaları, rengârenk pasajlar, arpejler, çeşitli akortlar sonatın özelliğini daha 
da artırmaktadır (Hasanova, s. 144).

 Türkiye'de de, keman çalgısı için hazırlanmış ve basılmış olan Halk 
Türkülerinin yer aldığı nota kitapları müzik eğitimi kurumlarında büyük kat-
kı sağlamaktadır. Prof. Dr. Ali Uçan' ın Anadolu Güzel Sanatlar Liseleri Müzik 
Bölümleri için Lise Hazırlık ile 1, 2 ve 3. sınıf Keman Ders Kitapları keman eğiti-
mine ve dağarcığına katkı sağlamak amacıyla hazırlanmıştır. Bu kitaplarda 
türkülerin solo keman, örneğin, "Erzurum Yıldızı" (Erzurum yöresine ait), "Kara 
Biber" (Niğde yöresine ait), "Eklemedir Koca Konak" (Aydın yöresine ait), iki 
keman için "Sivas Ellerinde" (Sivas yöresine ait), "Zülüf Dökülmüş Yüze" (Kırşe-
hir yöresine ait) vb. keman düzenlemeleri yer almaktadır. Keman eğitiminde 
başlangıç tekniklerden olan detache ve legato, basit pozisyon örnekleri bu türkü 
düzenlemelerinde geniş kullanılmıştır. Sınıf seviyesine göre bu türkü düzenlem-
elerinde sağ el için daha üstün yay tekniklerinin, sol elde ise üst pozisyonların 
eklenmesi öğrencilere yeni boyut kazandırmaktadır.

 Solo keman ve iki keman düzenlemelerinden başka Keman ve Piyano 
için türkülerin düzenlemelerinin yer aldığı diğer kaynak Mehmet Efe'ye ait olan 
"Keman ve Piyano için Türk Ezgileri" kitabıdır. "... Geleneksel Türk Müziği eser-
lerinin eğitim müziğimize malzeme olarak kazandırılması önem arz etmektedir. 
Çünkü bu tür eserler Klasik Batı Müziği temelli eğitim yapan müzik eğitimi ku-
rumlarımızda Geleneksel Müziğimize uzak kalan öğrencilerimizi kendi müziğiyle 
daha pratik bir yolla buluşturma yöntemi olarak zengin bir müzikal hazine ile 
birlikte arşivlerimizde durmaktadır"(Efe, s.2). Kitapta "Havada Bulut Yok" (Muş 
yöresine ait), "Kütahya'nın Pınarları" (Kütahya yöresine ait), " Hekimoğlu" (Ordu 
yöresine ait) vb. türkü ezgilerinin düzenlemeleri yer almaktadır.

Keman çalgısı için hazırlanmış ve tamamı "Türk Müziği" kaynaklı ilk oda müziği 
dağarcığı olan "iki Keman için Anadolu Ezgileri" nota kitabı hem keman eğitiminde 
yararlanılabilecek bir kaynak, hem de konser programlarında bölümler halinde 
veya bütünüyle seslendirilebilecek şekilde düzenlenmiştir. Kitaptaki 20 Anadolu 
ezgisinin seçiminde yöre, makam vb. özellikler yerine kemanın ses rengine ve ses 
sınırlarına uygunluk gözetilmiştir. Eserlerin tamamı, keman eğitimi bakımından 
öğrencilerin teknik ve müzikal açıdan gelişmelerine katkı sağlayacak niteliktedir 
(Çilden, s.3).

 Genellikle tüm bu düzenlemeler parmak numaraları ve yay hareketleri 
eklenmek üzere kemancılara müzikalite ve ustalıklarını geliştirmek fırsatını da ver-
mektedir. Kitaplarda yer alan eserler hem konserlerde, hem de sınavlarda rahat

çalınabilecek  niteliktedirler.
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 SONUÇ:

 Hem Türk Türküleri, hem de Azerbaycan Halk Mahnıları tür ve mazmun   
itibariyle çok zengindir. Bu türküler makamsal ve ritmik özellikleriyle dikkat 
çekmektedir. Profesyonel türkülerin şekillendirilmesinde âşık müziğinin büyük
etkisi olmuştur. Türkülerin notaya geçirilmesi özellikle önem taşımak-
tadır. Bu çalışmada özellikle keman eğitimi ve yorumculuğu için yapılmış 
olan Halk Türkülerinin düzenlemelerinden bahsedilmiş ve incelenmiştir. 
Düzenlenmelerden oluşan bu nota kitapları keman eğitimine ve dağarcığı-
na katkı sağlamak amacıyla hazırlanmak için değil, aynı zamanda yo-
rumcuların müzikalitesini ve ustalığını geliştirmek için de özellikle hem 
sağ, hem de sol el teknik ve yöntemlerini içeren düzenlemelerle zengin-
leştirilmiştir. Düzenlemelerde ezgilerin yöre, makam özelliklerinin kemanın 
ses rengi ve sınırlarına uygun şekilde uyarlanmasına da dikkat edilmiştir.
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Ardanuç ve Ahıska Bölgelerinden
 Derlenen Bazı Türküler

Musa ÖKSÜZ1 - Ülkü ÖNAL2

 Giriş
 Bugün Gürcistan siyasi sınırları içinde bulunan ve Ardahan ili sınırımıza 15 
km mesafede bir Türk yurdu olan Ahıska'nın bütün Kuzeydoğu Anadolu ile olduğu 
gibi Ardanuç'la da çok köklü tarihî ve kültürel münasebetleri vardır. Ahıska 300 
yıl beylik, 250 yıl da eyalet merkezliği yapmıştır. Daha sonraki süreçte yaşanan 
bütün badirelere rağmen 1944 sürgününe kadar Türk kimliğini koruyabilmiştir.

 Ardanuç da Ahıska gibi çok köklü bir tarih ve zengin bir kültüre sahip-
tir. Dünyanın en uzun ömürlü iktidar süren sülalelerinden biri olan Bagratlılar'a 
merkezlik daha sonra da Kıpçak Atabekleri'ne ev sahipliği yapmıştır. Ardanuç- 
Ahıska ilişkisi 1578'de Ahıska'nın Osmanlı tarafından fethedilmesinden sonra ku-
rulan Çıldır eyaletinin merkezinin Ahıska olması ve Ardanuç'un ona bağlanmasıyla 
daha da perçinlenmiştir.

 1828'den sonra siyasi olarak Ahıska'nın bölgeyle yolları ayrılsa bile kültür 
bağı hiç kopmamıştır. Bu bağı oluşturan unsurlardan biri de hiç şüphesiz türkülerdir. 
Çünkü Türk insanı sevgisini, aşkını, nefretini, özlemini velhasıl bütün sevinçlerini ve 
acılarını türkülerinde dile getirir ve kuşaktan kuşağa türkülerinde yaşatır. Türküler,

1-  Öğretim Görevlisi; AÇÜ Eğitim Fakültesi, Artvin. 0505 8171747/musaoksuz28@hotmail.com
2-   Halk Bilimi Araştırmacısı, Emekli Kütüphane Müdürü. 0505 914 67 09/ ulkuonal08@hotmail.com
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Türk insanının duygu ve düşüncelerini, zihin ve his dünyasını, beşikten (ninni) 
mezara (ağıt) kadar tüm hayatını büyük bir yalınlık ve canlılıkla yansıtan sözlü 
kültür ürünleridir.

 Tarihî kaderi bir olan insan topluluklarının türkülerinde de ortaklıkların 
olması tabiî bir durumdur. Yirmi yılı aşkın bir süredir Ülkü Önal tarafından 
bölgede yapılan halk kültürünü derleme faaliyetleri sonucu Ardanuç ve Ahıska 
türkülerinin pek çok açıdan ortaklık gösterdiği görülmüştür.

 Bu çalışmada Ardanuç ve Ahıska bölgelerinde yaptığımız halk kültürünü 
derleme faaliyetleri sırasında ulaştığımız türkülerin bir kısmı verilecektir. 
Türkülerin yazımında ağız özelliklerinin korunmasına mümkün mertebe gayret 
edilmiştir. Çoğu derbeder makamında (âşık makamlarının serbest makamla 
uzun hava gibi okunan biçimlerinden biri) söylenmekte olan bu türkülerin bir 
kısmı Ardanuç'tan, bir kısmı da yurdumuzun çeşitli bölgelerinde yaşayan -Türki-
ye'ye göç etmek zorunda kalmış- Ahıska kökenli insanlardan derlenmiştir.

  Ahıska Türküleri
  1-Ahşam Girdim Havliya

 Ahşam girdim havliya   Kapimizin öği ağıl 
 Ben sarıldım tavliya1   Oğlan adın İsmail
 Tavli beyaz ben beyaz   Babam sena kız vermaz
 Allah oni bena yaz   İstar öl istar bayıl
 
 Oğlan adın Aslan'dur   Çorabın nakışları
 Gal tuvara yaslan dur    Çıhamam yohuşları
 Babam sana kız vermaz   Yara selam götürün
 Beş mecari2 sallandur   Ahıska'nın kuşlari

 Oğlan adın Ali'dur   Meni demaya geldim
 Boyun selvi talidur   Kaymak yemaya geldim
 El çek bizim kapidan   Kaymak meramım değil
 Göran desin ayridur   Seni görmaya geldim3

 Bütün bentleri aaba düzeninde 7'li mâni dörtlüklerinden oluşan bu türkü, 
muhtemelen bir karşılıklı türkünün kızlar tarafından söylenen bölümleridir. Kay-
nak kişi kadın olduğu için sadece kızlarca söylenen dörtlükler aktarılmış olabilir.

1- Tavli: Etine dolgun, şişman.
2- Mecar: Macar altını, çoğunlukla düğünlerde geline takılır
3- Kaynak Kişi: Menekşe Uravelli
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 2- Boğün Günlardan Pazar (Manili Türkü-1)

 Boğün günlardan pazar   Kardeşim kalabadur
 Yârim kalada gezar   Mektubi valadadur
 Eğdurmuş papağını   Gedin deyin kardeşima 
 Sallanur bega benzar   Kardeşi dar hâldadur

 İstanbul kavahlari   Kardeşa deyin yegin gelsin
 Tolli gelur harhları   At binsin yeğin gelsin
 Gün vurmiş çisa çalmiş   Can çekildi yüz örtüldi
 O yârin yanahları   Daha neymaya gelsin

 Su gelur  harh uzuni   Köprinin alti buzdur
 Gül bürümüş yüzüni   Oğlan kalh atın gezdur
 O boyda ölmasah   Babam sena kzı vermaz
 Görsah yâr yüzüni   Mollaya nusğa yazdur

 Gemi gelur birezdan   Bu dere uzun olsa
 Tahtalari kirezdan   Edrefi bizim olsa
 Sena bir çift sözüm var   Acara'da yâr hasta 
 Şİmdi demam birezdan   Yastuği dizim olsa 

 Karşida çirah4 yanar   Karşida kilisalar
 Bahtutça irah yanar   Kilidini kırsalar
 Bu ne gam şerbetir   Orda Müslüman yoh mi
 İştuhça yürek yanar   Yârimi göndersalar

 Karşida çeperlar    Karşıya kapan derlar
 Yıhılanda yaparlar   Ökçeya taban derlar
 İçardan ateş almiş   Kız ne kuriliyersin
 Dişardan su serperlar   Nişanlına çoban derlar

 Sabah açila yârim   Karşi yabansuz olmaz
 Atın kamçila yârim   Ökççe tabansuz olmaz
 Bir parmah kağıt yaz   Darılmayın komşilar
 Könlüm açıla yârim   Süri çobansız olmaz

 Sabah naz ile gelur   Karşida herk ederlar5

 Kuş avazinan gelur    Herga bir gün gedarlar

4- Çirah: Lamba, kandil
5- Herk et-: Tarlayı sürüp toprağı altüst etmek.
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 Ağlama deli gönül   Cani dildan sevduğum
 Başa yazilan gelur   Beyla mi terk edarlar

 Camiya fener geldi   Karşida kuş kalasi
 Ahlıma nelar geldi   Duşti kızın valası6

 Yaşım küçük ben küçük   Kızın bena meyli var
 Başıma nelar geldi   Vermaz kâfir anası

 Bu tağın ardındayım   Meni meni men eglar
 Begların yurdundayım   Meniya gelan beglar
 Dedilar yâr gediyer   Meni da bir iş yohtur
 Ben onun derdindayım   Bir odur gönül eglar

 Kuşburnunun kurisi   Ay bulutta bulutta
 Geldi kızlar sürisi   Livorum7 kaldi tuta
 Sürisinda gözüm yoh   Gettim geleceh idim
 Yahti beni birisi    Beni koydun umutta
       
          Arhaluğum ikidur
          Biri Firenk çitidur
          Ela bir yâr sevmişim
                      Beglar onun itidur8

 Bütün bentleri aa ba düzeninde 7'li mâni dörtlüklerinden oluşan bu türkü
muhtemelen bir karşılıklı türküdür. Çünkü bazı dörtlüklerin kızlar bazılarının
erkekler dilinden olduğu çok açık görülmektedir.

 3- Bu Tağlar Uli Tağlar

 Bu tağlar uli tağlar   Bu tağlar baştan ağlar
 Meyveli suli tağlar   Kebaplar şişdan ağlar
 Burda bir garip ölmiş   İnca bel gümüş kemer
 Gök gürlar bulut ağlar   Al yanah diştan ağlar

 Bu tağlar olmasaydı   Bu tağın ardi meşe
 Sararıp solmasaydı   Gün geça kölge düşe
 Bir ayriluh bir yohluh   Bizi vatandan edan
 Heç biri olmasaydı   Dermansuz derde düşe9 

6- Vala: Gelinlerin başına örtülen renkli eşarp. 
7- Livor: Tabanca
8- Kaynak kişi: Livaze Uravelli
9- Kaynak kişi: Gülseher Kerimkızı.
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 7'li mâni dörtlüklerinden oluşan ve bütün bentleri aa ba düzenindeki bu 
türkü, TRT türkü repertuvarına kayıtlı olan Bu Dağlar Kömürdendir10 türküsüyle 
şekil, tema ve tavır açısından çok benzerlik göstermektedir.

 4- Durnam (Yol Kaydesi)

 Durnam gedar düzüm düzüm  Durnamın kanadi sari
 Boyni kanadından uzun   Yiturmişam nazli yâri
 Durnam benim iki gözüm  Ben ağlarım zari zari
 Durnam yâra selam götür  Durnam yâra selam götür

             Durnam gedarsın neraya
             Heç mi bahmasın geriya 
              Ala gözlüm ham periya
             Durnam yâra  selam götür11

 Özellikle yayla ve mezralara göçülürken yolda söylenen türkülerden biridir. 

 5- Evleyinan İkindinin Arasi

 Evleyinan ikindinin arası        Evleyinan ikindinin çağında
 Yahti beni şu kaşlarının karasi     Bir gül bitmiş Türkiya'nın bağında
 Kimi hançer kimi biçah yarasi     Yıhılası Gürcistanın dağında
 O yâr yaraladi yaram var benim     Gürcilar yaraladi yaram var benim12

 2005 yılında Ardanuç bölgesinde yaptığımız derlemelerde bu türkünün 
biraz farklı bir şekline ulaşmıştık. Ahıska varyantında sanki sevgiliye sitemden zi-
yade memleket hasreti hâkimken daha önce derlediğimiz türküde sevgiliden
şikâyet edilmektedir.

 Evleyinan ikindinin arasi         Evlayinan ikindinin çağında
 Bilmam biçah yohsa kılıç yarasi        Bir gül bitmiş nazli yârin bağında
 Yahti beni kaşlarının karasi            Yıhılası Arabistan tağında
 O yâr yaraladi yaram var benim        O yâr yaraladi yaram var benim13

10- Yöre:    Kars/Kaynak: Tekin Büyükkara/ Derleyen: Yücel Paşmakçı/ Notalayan: Yücel Paşmakçı /TRT Müz. Da. Yay. THM
Rep. Nu.: 3943/ Ölçü:4/4
Bu dağlar kömürdendir       Bu yol Pasin'e gider      Bir at bindim başı yok     Hadi leyli leylanı
Geçen gün ömürdendir       Döner tersine gider      Br çay geçtim daşı yok    Mevlam yazmış fermanı
Feleğin bir guşu var             Burda bir garip ölmüş   Burda bir yiğit ölmüş     Ya al canım gurtulam
Pençesi demirdendir           Guşlar yasına gider        Yanında gardaşı yok      Ya ver derde dermanı
11- Kaynak kişi: Saniye Mehmetoğlu.
12- Kaynak kişi: Gülseher Kerimkızı.
13- Kaynak kişi: Naim Kara/Ülkü, Önal, Ardanuç-Ahıska Manileri ve Türküleri s. 153, Ürün Yay, Ankara,2005.
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 6- Garip (Ağıt)
    
   Bendan ağır tahta vuran olmadi                  Bena içurdilar zehirdan bade
   Ağzımın burnumun kani turmadi            Elveda sevduğum siz kalıdı yâda
   Yatmadin Banisa'da14  yâr ben nedeyim       Biri Urusya'da biri Klıde'da15

   Ezrail göskümda firğat edeyim                  Bu benim derdimdan kana ağlasın
 

   Pencereden bahtım yollar çamurdur           Anam yohtur yürek yağın edida
   Garip sanin gönlün taştur demirdur         Bacım yohtur yaha yırta saç töke
   Yedi yıl deduğun heyirli ömürdür         Kardeş yohtur mezerima taş tika
  Gel ey garibim sen getma o yerlara        Bir çalidur mezer taşi garibin16

 Bu türküde sürgün ve esaret yılarında bütün akrabalarından ayrı düşe-
rek ya da onları kaybederek tamamen garip kalmış bir insanın çaresizliği dile 
getirilmektedir. Türkünün bazı bölümleri, Erzurum yöresinden derlenen ve Âşık 
Garip dilinden söylenmiş bir türküyle benzerlik göstermektedir.17 

 7- Gelin (Nasihat)

 Ey güzel ana gelin   Evinin sırlarını
 Gedah imama gelin   Kimsaya satma gelin
 Esbabın yırtılanda   İki komşi dögüşsa
 Sen kendin yama gelin   Tuvardan bahma gelin

 Komşidan aş gelanda   Evinin işlarında
 Önca sen yema gelin   Tembelluh etma gelin
 Kayın baban öginda   Heç kimsedan izunsuz
 Uzanıp yatma gelin   Anana getme gelin 

 Kaynananın sözina   Çıhıp konah ögünda
 Sen heç katma gelin   Yüngüllüh18 etma gelin
 Adamın sözlarına   Sohahtan ses gelanda
 İnatluh etma gelin   Kapiya getma gelin
 Fitna komşi sözina    Heç kulah tutma gelin19

       Kocanda da habersuz
       Evdan şey satma gelin

14- Ahıska'da bir köy.
15- Ahıska'da bir köy. 
16- Kaynak kişi: Gülseher Kerimkızı.
17- "Gurbet elde Baş Yastığa Gelende", TRT Müz. Da. Yay. THM Rep. Nu: 2145, Derleyen Muzaffer Yöndem
18- Yüngüllüh: Hafifmeşreplik
19- Kaynak kişi: Livaze Uravelli.
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Kocanda sana vurdiysa
Anana getma gelin

 7'li hece ve abcb düzenindeki mâni dörtlüklerinden oluşan bu türkü bir 
gelin çıkarma türküsüdür.

 8 - Gelin Çıkarma Türküsü

 Anam bu hanada oldum
 Şimdi gelin oldum gediyerim
 Ağırağırev süpürdüm
 Şen olasın babam evi
 Helal et gediyerim babam evi.20

 Muhtemelen bu türkü, daha önce Tahir Abbas'tan derlediğimiz bir Ahıs-
ka türküsünün bir bölümüdür. Hem söyleniş özellikleri hem de sözleri açısından 
benzerlikler göstermektedir:

 Gedin anama soylayın            Çoh yedim nanın niymeytin
 Anam ağlasın              Şen babam evi
 Yengam geldi gediyerim           Şimdi da töküm gediyerim
 Başimi bağlasın             Kal babam evi oy 

       Ağır ağır ev süpürdüm
       Şen babam evi
       Atlım gelmiş gediyerim
       Kal babam evi oy21

 9- Henzede

 Tolandi geldi yanıma   Sona kekliktur gezişi
 Başında vala Henzede   Yorgun maraldur turişi
 Ataşi şirin canıma    O gözalın kula Henzede
 Saldi velvela Henzede   Benzemez kula Henzede22

 "Vala"nın gelin başlığı olduğu düşünülürse bu türkü bir gelin türküsü 
olabilir. İlk olarak kızı veya sevdiği bir kız gelin giderken kendine helalleşmeye 
uğrayan biri tarafından söylenmiştir.

20- Kaynak kişi: Köşeli Resul.
21- Kaynak kişi: Tahir Abbas/ Ülkü, Önal, age., s.162.
22- Kaynak kişi: Gülseher Kerimkızı.
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 10- Keten Gömlek Giymiş

   Keten gömlek giymiş yatmiş uyumiş
     Ala gözlarini yuği bürimiş
     Dünyada benim sevduğum birimiş
     Ben ayrılsam şirin dillar ayrılmaz
 Ben ayrılsam güzel ellar ayrılmaz

  Keten gömlek geymiş etek dizinda
       Arzimanım kaldi ala gözünda
     Üç bengi var yanağında pastayüzünda
     Ben ayrılsam güzel ellar ayrılmaz
      Ben ayrılsam şirin dillar ayrılmaz23

  11- Sabahtan Kalktım Güneş Parlıyor

   Sabahtan kalhtım güneş parliyer
   Ağam atın terkisini bağliyer
     Yüzüne bahtım melul meşkül ağliyer
      Tez gel ağam tez gel eğlenmiyasın
      Elda gözel çohtur yanılmıyasın

     Ağami yolladım kömür almasına
     On beş manat24  verdim onun cermesina
       Tez gel ağam tez gel eğlenmiyasın
      Elda gözel çohtur yanılmıyasın25

      Bu türkü de yurdumuzda yaygın olarak bilinen yemen türkülerinden biri 
olan Mızıka Çalındı Düğün Mü Sandın26  türküsünün bir varyantıdır. Kaynak kişinin 
ikinci bendin üçüncü dizesini hatırlayamadığı görülmektedir. Çünkü birinci bent-
te de görüldüğü gibi aaa + bb uyak düzenli beş mısradan oluşan bentler olmalı. 
Yaygın olarak bilinen Yemen türküsünün yapısı da o şekildedir. ikinci bentten

23- Kaynak kişi: Temindar Eşref.
24- Manat: Para (Azerbaycan, Tükrmenistan para birimi).
25- Kaynak kişi: Gülseher Kerimkızı.
26- Yöre: Erzurum/ Kaynak: Faruk Kaleli/ Derleyen: Muzaffer Sarısözen/ Notalayan: Muzaffer Sarısözen /     TRT Müz.
Da. Yay. THM Rep. Nu.: 794/ Ölçü: 10/8.
Mızıka çalındı düğün mü sandın                           Koyun gelir kuzusunun adı yok
Al (beyaz) yeşil bayrağı gelin mi sandın Sıralanmış külekerin sütü yok 
Yemene gideni gelir mi sandın   Ağamsız da bu yerlerin tadı yok 
Tez gel ağam tez gel dayanamirem
(Dön gel ağam ön gel dayanamirem)  Ağamı yollarlar (yolladım) Yemen eline 
Uyku gaflet basmış uyanamirem  Çifte tabancayı (tabancalar) takmış beline
Ağam öldüğüne (ey ey ey) inanamirem  Ayrılmak olur mu yeni (taze) geline 
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anlaşıldığı üzere bu derlemede ulaşılan türkü savaşa giden birinin ardından değil 
de ticaret için giden kocanın ardından söylenmiştir.
 
   12- Sarı Kız-1

  Yığulurlar bir araya gözeller                Hayte gedah bahçaluğa bağluğa
  Al yanahtan şeker şerbet ezerler    Sari kızın eli düşmiş tarluğa  
  İzun alur babasından gezerler     Bir öpişi degar bir çift yayluğa
  Hayti hayti sena kurban sari kız             Hayte hayte sena kurban sari kız 
  
  Sari kız deduğun bir inca kızdur        Hayde gedah hasbahçaya gazela
  Babasi bezirgân geyduği bezdur        Gözüm düşti palkondaki gözela
  Bir hokka gümüş kemer belina azdur        Bir öpişi yüregimi tazela
  Hayti hayti sena kurban sari kız        Hayte hayte sena kurban sari kız27

  Aşağıdaki türkü de bu türkünün varyantlarından biridir. Birincisi, bentleri-
nin dördüncü dizesi kavuştakolan (3+1 şeklinde) aaak-bbbk uyak düzenli bir tür-
küdür. İkincisi ise bu türkünün biraz bozulmuş hâlidir ve uyak düzeni aabb- ccbb 
şeklinde kavuştağı çift dizelidir.

 13- Sarı Kız-2

 Sari kız da balkonlarda sallanur Sari kız deduğun bir ince kızdur
 Her öpüşta o yanahlar ballanur Yediğu bekmez yirtuği (geyduği) bezdur
 Haydi haydi yandi canım sari kız Haydi haydi yandi canım sari kız
 De gel de gel canım sari kız  De gel de gel canım sari kız

    Sari kızın babasi da bezirgân
     Heç kimsaya de sözi etmaz birdan
     Haydi haydi yandi canım sari kız
     De gel de gel yandi canım sari kız28

 14- Zöhre'm Gelmedi

 Seherdan geliyer bülbül firaği  Zöhre deduğlari İran gökçegi
 Gönül ne taniyer yağın iraği  Ah buhah29  üstüne kara pürçegi
 O Taher Mirza'nın çeşmiçiraği  İkimiz da bir ağacın çiçegi
 Neden eller geldi Zöhrem gelmedi Neden eller geldi Zöhrem gelmedi.30

27- Kaynak kişi: Gülseher Kerimkızı.
28- Kaynak kişi: Nidayı Rıdvanov.
29- Buhah: Gerdan, boyun.
30- Kaynak kişi: Gülseher Kerimkızı.
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      Bu türkü Sarıkamış yöresinden Kurbani Kılıç tarafından derlenerek uzun 
hava repertuvarına kaydedilen Zöhrem Gelmedi türküsünün bir varyantıdır. 
Görüldüğü gibi bu derlemede ulaştığımız sözler, repertuvardakilerden biraz 
farklıdır. Repertuvardaki sözler, "Sıra sıra gelen mektep uşağı/ neden eller geldi 
Zöhre'm gelmedi.// Çığrışın bülbüller mest edin bağı/Zöhre'm Han Tahir'in çeşmi 
çırağı" şeklinde iki dize peşine kavuştaktan oluşurken (2 + k) derlemede ulaşılan 
türkü üç dize ve kavuştaktan (3 + k) oluşmaktadır.

  Ardanuç Türküleri
  1- Altın Yüzüğün Kaşi

  Altın yüzüğün kaşi  Mendil dalda kaldı
  Tolanur daği taşi  Geçan şöför aldı
  Ben gurbeta yolladım  Yârim galacah diya
  Hem yâri hem kardeşi  Gözlarım yolda kaldi
  Edali yâr    Edalı yâr
  Ağlarım yana yana  Ağlarım yana yana 
  Ne çare var   Ne çare var 

    
    Mendilimin yeşili
    Ben yiturdum eşimi
    Arayıp bulacağım
    Nazlı yâr yoldaşımı
    Edalı yâr
    Ağlarım yana yana 
    Ne çare var31

 2- Başındaki Yazmayi

 Başındaki yazmayi  Başındaki yazmanın
 Yera vurdum kazmayi  Solsun çiçeği solsun
 Yârim nerdan örgandın  Ben o yâri istamam
 Kibar kibar gezmayi  Kimin olursa olsun
 Tay tay tarina nay  Tay tay tarina nay  
 Narina narina nay  Narina narina nay
 Nay nay narina nay  Nay nay narina nay

    Yâr meşeda yatiyer
    Yanına taşlar batiyer
    Edanlara kalmasın
    Yâr yalanuz yatiyer

31- Kaynak kişi: Eliminur Akyıldız.
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    Tay tay narina nay
    Narina narina nay
    Nay nay narina nay32

         Karşıberi oynanan bir oyun sırasında söylenen türküdür. Yedi heceli aaba 
düzenli mâni dörtlüklerine üç dize kavuştak ilave edilerek söylenen türkünün 
ikinci bendinde abcb düzeni olması dikkat çekicidir.

        3- Bu dağlar Ulu Dağlar

          Bu dağlar ulu dağlar  Bu dağlar allı dağlar
         Zaferin yolu dağlar  Uğurlu şanlı dağlar
         En kötü köşenizde  Er yiğitler meydanı
         Şehitler dolu dağlar  Başı bulutlu dağlar
          Korusu kuşlu dağlar  Bu dağlar allı dağlar
          Yalçın yokuşlu dağlar  Taşları yaslı dağlar
         Size yıkım yok mudur  Üç ay bülbüller öte
          Ata duruşlu dağlar  Dokuz ay yaslı dağlar

    Bu dağlar olmasaydı
    Sararıp solmasaydı
    Bir ayrılık bir ölüm
    Hiçbiri olmasaydı33

       Yedi heceli aaba düzenli mâni dörtlüklerinden oluşan bu türkü Ahıska 
bölgelerinden derlenen "Bu Tağlar Uli Tağlar" türküsünün bölge varyantıdır.

         4- Gediyerim Gelsena (Mercan Oy)

         Gediyerim gelsena (oy)  Odanin tavani yoh (oy)
          Ray ray mercan oy  Ray ray mercan oy
          Yolimi bağlasana   (oy)  Yıldızlar göriniyer (oy)
           Ray ray mercan oy  Ray ray mercan oy
            Ben seni seviyorum (oy)  Kara gözli sevduğum (oy)
  Ray ray mercan oy  Ray ray mercan oy
            Gözlarımdan bilsana (oy) Ne güzel goriniyer (oy)
  Ray ray mercan oy  Ray ray mercan oy

  

32- Kaynak kişi: Nazmiye Arslan.
33- Kaynaj kişi: Zekiye Kara.
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    Karşidan gelanlara (oy)
    Ray ray mercan oy 
    Gaz koydum fenerlara (oy)
    Ray ray mercan oy
    Gözüm çapkın alişti (oy)
    Ray ray mercan oy
    Bakıyor güzellara (oy)
    Ray ray mercan oy34

  Aslında türküdeki ana bentler yedi heceli aaba düzenli mâni dörtlüklerin-
den oluşmaktadır. Her dizeden sonra ilave bir dize eklendiği için düzen abab-
cbab şekline dönüşmüştür. "Başındaki Yazmayi" adlı türkü tavır ve yapı olarak 
bu türküye çok benzer. Farkları ise birincide ilaveler bent sonunda yapılmışken 
bunda dize aralarına serpiştirilmiş olmasıdır. Bu türkünün ikinci bendinde de 
uyak düzeninin değişmesi ayrı bir benzerliktir. Eklemeler, tavır ve yapı özel-
liklerine bakılırsa Başındaki Yazmayı adlı türküyle aynı türkünün parçaları ya 
da varyantıdır denilebilir.

  5- Havuza Su Bağladım

  Havuza su bağladım  Kavah uzanur gedar
  Girdim çıhtım ağladım  Dali bezanur gedar
  Kaytan buhuyli yâri  Buse vermayan kızlar
  Neralara yolladım   Günah kazanur gedar

  A leyli leyli va leyli  A leyli leyli va leyli

    Gedarım beylasına
    Karagöz mehlesina
    Karagöz evda yohtur
    Göçmüştür yaylasına
    A leyli leyli va leyli35

  6- Horoz

  Dağlar kopmiş geliyer  Kaşların kaş tabaği
  Taşların arasından  Yanhları bal tabaği
  Kim anlar kim anliyacah  Horoz dilin lal olsun
  Bo gönül yarasından  Ne tez ettin sabahi

34- Kaynak kişi: Münevver Aydın.
35- Kaynak kişi: Nazmiye Arslan.
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    Ben horozum ötarım
    Yaği bala katarım
    Siz sarılın siz yatın
    Ben vağtında ötarım36

          7- İsitma Tutti Beni (Oyun Türküsü)

          İsitma tutti beni   Bahçalarda kavahlar
          Tutti kurutti beni  Tepesinde yaprahlar
          Neylarım beyla yâri  Ben toymadım yârima
           Getti unutti beni  Toysun kara toprahlar

      Alaca yastuh yüzi
      Kim bilur kalbimizi
      Esti bir hafif rüzgar

     Ayurdi ikimizi37

 8- Kudrettan Çekilmiş Kalemdur Kaşın

 Kudrettan çekilmiş kalemdur kaşın
  Geymiş karalar yastadur başın
  Kız atan mi ölmiş yohsa kardeşin
  Ahu gözlüm ne beklarsın mezeri 

 Kadın
 Kudrettan çekilmiş kalemdur kaşım
  Geymişim karalar yastadur başım
  Ne atam ölmüştür ne da kardeşim
  Yâr aşhına dolanurum mezeri

 Sen ana rahmina geldin gelali
  Ak ellerin elvan elvan kınalı
  Kaç yıl oldi senin yârin öleli
  Ahu gözlüm ne beklarsın mezari

 Kadın
 Ben ana rehmina geldim gelali
  Ak elllarım elvan elvan kınalı
  Yedi yıldır benim yârim öleli
  Yâr aşkına dolanırım mezarı 

36- Kaynak kişi: Kasım Okal (Âşık Gülhanî).
37- Kaynak kişi: Perihan Koca - Abdullah Koca.
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 Mezarını çayırçimen bürümüş
  Samyel esmiş yaprakları kurumuş
  Yedi yıl oldu şimdi çürümüş
  Ahu gözlüm heç beklama mezarı38

 Bu türkünün mezar başında ağlarken gördüğü bir kadınla bir âşığın (Kay-
nak kişi Sümmani olduğunu belirtmiştir.) karşılıklı söyledikleri bir türkü olduğu-
na inanılır. Türkünün daha önce derlenerek kayıtlara geçmiş şekli şu şekildedir:

 Karalar giymişsin yaslıdır başın      Karalar giymişim yaslıdır başım
 Kudretten sürmeli karadır kaşın       Kudretten sürmeli karadır kaşım
 Bu yatan anan mı yoksa kardaşın      Bu yatan ne babam ne kardeşim
 Niçin dolanırsın sen bu mezarı       Yâr aşkına dolanırım mezarı39 

 
 9- Sabahtur Ezana Bak (Ağıt)

 Sabahtur ezana bak  Gelina bak gelina
 Kalbimi kazana bak  (Al) kına yakmış elina
 Ezrail'in ne suçi   Gerdek çisası vurmuş
 Defteri yazana bak  Saçlarının telina

 Mezerluğun taşlari  Ayvanda oturanlar
 Yüksek uçar kuşları  Hançeri dik vuranlar
 Nasıl kıydız yârima  Ezrail can aliyer
 Yârin arkadaşları  Yetişin Müslümanlar

 Mezarluhta yatanlar  Yel vurur fani fani
 Yani yera batanlar  Felek kaldur yorgani
 Gittim baktım lal olmuş  Yastuk kimdan istiyem
 Bülbül gibi ötan yâr  Döşek sultanım hani

 Ver yüzüğün saklıyem  Ördegin eşi geldi
 Gül yerina kokliyem  Yüzüğün kaşi geldi
 Vallahi ant içarım  Kalk soyun benim yârim
 Parmağıma tağmiyem  Tabut teneşir geldi40 

38- Kaynak kişi: Faik Albayrak.
39- : "http://www.turkudostlari.net/soz.asp?turku = 18584" adresinden 20.09. 2011 tarihinde ulaşılmıştır. Bilgiye kay-
nakolarak ise "Sadi Yaver Ataman; Anadolu Halk Sazları: Yerli Musikiciler ve Halk Müzik Karakterleri, Burhaneddin Mat., 
İstanbul, 1938,s. 44" gösterilmektedir.
40- Kaynak kişi: Cemil Keskin.
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 Bu türkünün hikâyesini kaynak kişi şu şekilde anlatmaktadır: Köyün birinde 
bir genç kız ve iki delikanlı varmış. Delikanlılar birbiriyle çok iyi arkadaşmışlar ve 
aynı kızı seviyorlarmış ama birbirlerinin bu durumunu bilmiyorlarmış. Biri elçi 
gönderip kızı istetmiş diğeri ses çıkaramamış.

 Kızın da gönlü olduğu için isteyen delikanlıya kızı vermişler, nişan 
yapılmış, düğün hazırlıkları başlamış. Diğer genç durumdan çok rahatsız olmuş 
ama hiç belli etmiyor hep içine atıyormuş. Bu delikanlı ısrarla arkadaşının sağdıcı 
olmak istemiş ve olmuş da. Damadı gerdek odasına kadar götürmüş. Damat 
sağ ayağını içeri atarken sağdıç bıçağını çıkarıp iki omzunun arasından defalar-
ca bıçaklamış. Damat oracıkta eşiğe yığılmış ve ölmüş. Gelin içerde damadı 
beklemiş, beklemiş. Sabah ezanı okunmaya başladığında odanın kapısını açınca 
damadın ölüsünü görmüş. Kız hemen saçlarının tellerinden saz yapıp çalmaya 
başlamış ve bu türküyü söylemiş.

 Cemil Keskin bu türküyü askerde Ardanuç'un Gümüşhane köyünden 
arkadaşı Ali Osman Çiftçi'den dinlemiş.

 10- Sari Papuç Düzdadur

 Sari papuç düzdadur  Sari papuç dilimi
 Top zülüflar yüzdadur  Ben yiturdum gulimi
 On iki gelin sevdim  Gulimi kohlayanlar
 Gena gönlüm kızdadur  Göza alsın ölümi

 Sari papuç çizuği  Bir elinda var nacah
 Kız na bilur yazuği  Sandım bena vuracah
 Egil egil bir öpem  Oğlanların günahi
 O da bir yol azuği  Kızlardan sorulacah

   Bu türki türki degil
              Ağlamahtur ağlamah
               Şimdi bir adet çıhti
             Kız oğlana yalvarmah41

 11- Sefil Mahmut

 Sefil Mahmut bu kış burda kışladi
 Yaralari göz göz oldi işladi

41- Kaynak kişi: Hasan Özcü.
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 Kan kuruyup can çıhmaya başladi
  Dilim tutmaz nica diyem yâr Mahmut

 Keşke bu yerlara gelmaz olaydım
 Seni beyla hâlda gormaz olaydım
 Kırılsın kollarım vurmaz olaydım
 Bundan beyla Mahmut diyem yâr Mahmut42

 12- Yüksek Eyvanın Altı

 Yüksek eyvanın alti  Ben yârim o yârim
 Kardeş binmiş al ati  Haftaları sayarım
 Kardeş binmiş gediyer  Bugun yârim gelmezsa
 Biz kimin amanati  Kaderima sayarım

 Peşkir çektim sicima  Senin gezdiğin yerlar
 Güvenma el picina  Gedişin naza benzar
 Yâr üstüna yâr sevmiş  Boyun şahpaza benzar
 Oda gedar gücüma  Açılmış yaza benzar

 Peşkir çektim direktan  Gedarsın yolda durma
 Bir of çektim yürektan  Sağda dur solda durma
 Benim derdim dert değil Sağında yârın vardur
 Hâkim gelsin felektan  Soluna ateş düşsün43

 Kaynak kişi, bu türkünün özellikle çapa yaparken ve çayır biçerken 
söylenen bir iş türküsü olduğunu ve karşılıklı söylendiğini belirtmiştir.

     
SONUÇ:

 Bu çalışmada vermeye çalıştığımız yirmi altı türküye genel olarak 
   baktığımızda

 Yapılarına Göre; Uyak düzeni açısından 26 türkünün 13'ü aaba    
   (aaxa), 10'u aaab şeklindedir. Diğer üç türkü ise abcb/ aabb/ aaabb şeklinde    
   uyaklanmıştır. Vezin olarak yedi, sekiz ve on bir hece ile söylenmişlerdir. 14'ü  
   yedi heceli, 9'u on bir heceli, 3 tanesi ise 8 hecelidir. Yedi ve sekiz heceliler  
   aslında aynı konu üzerine söylenmiş mâni dörtlüklerinden oluşan türkülerdir.

 Çoğunluğu aaba kafiye düzenindedirler ve içlerinde düzensiz kafiye 
sistemine sahip olanlar ise çok azdır. On bir heceliler ise genellikle koşma tarzında 

42- Kaynak kişi: Hayriye Çelik.  1994-Ekşinar köyü/ Ardanu.-Ahıska Mânileri ve Türküleri, s. 153
43- Kaynak kişi: Nazimet Gül.
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söylenmiştürkülerdir.
    
 Mânilerin art arda getirilmesiyle oluşturulmuş türkülerin çoğu karşılıklı 
türkü (atışma türkü) tarzında oluşmuştur türkülerdir. Koşma tarzındaki türküle-
rden bir tanesi de soru cevap şeklinde bir karşılıklı türküdür.

 Derlenen Ahıska türkülerinde bağlantı yoktur. Yalnız Ardanuç bölge-
sinden derlenenlerin çoğu için tam tersi bir durum söz konusudur. Ardanuç 
türkülerinin bazılarında özellikle mısra sonlarında, aralarında bazen de bentlerin 
sonunda "tay tay tarina nay/ narina narina nay/ nay nay narina nay/ of of/ oy/ 
edali yâr/ ray ray mercan oy/ a leyli leyli va leyli" gibi nidalara ve ilavelere yer 
verilmiştir.

 Konularına Göre; aşk, sevdalık, gurbet, dert, acı, ayrılık, hasret, ölüm 
gibi çok değişik konular işlenmekle birlikte çoğunlukla ayrılık, hasret ve bunların 
doğurduğu acıların ağırlıklı olarak dile getirildiği görülmektedir. Bu durum özel-
likle Ahıska türkülerinde çok bariz görülebilir. Bunda bölge insanının son yüz 
elli yıldır yaşadığı olumsuzlukların büyük etkisi vardır. Ardanuç türkülerinde ise 
aşk ve sevgi gibi konuların daha fazla işlendiği görülmektedir. Türkülerden ba-
zıları ise mevsimliktiryani belirli zamanlarda söylenir; tarlada çalışırken, bir yere 
göçerken...vb.

   KAYNAKÇA:

      
 ÖNAL,Ülkü; Ardanuç-Ahıska Mânileri veTürküleri, s. 162, ÜrünYay., Ankara 

       2005.
       "http://www.turkudostlari.net/soz.asp?turku = 18584" (20.09.2011)
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Türk Dünyasında "Sarı Gelin" Türküsünün Yeri

       
Doç. Dr. Kemale ALESKERLİ1

 Özet
 Türkülerin çeşitli formları yüzyıllarla halk arasından çıkmış, ayrı ayrı bi-
reylerle, onların yarattıkları eşsiz sanat eserleriyle bağlı olmuştur. Zaman geçtik-
çe bu türküler müzik yapıtlarının önemli alanlarından birine çevrilmiştir. Hem 
tür, hem de anlam itibariyle bu türküler çok zengindir. Bunlardan Anadolu'da 
çok bilinen "Sarı Gelin" türküsü değeri ile seçilmektedir. Araştırmada "Sarı Ge-
lin'in hikmetli türkü olarak adlandırılması önemli noktalardan biridir. Araştır-
macı birkaç delillere istinaden derin araştırma yaparak "Sarı Gelin" türküsünün 
gücü, değerli edebi ve müzikdili, milli unsurları, dini vedoğa unsurlarını ortaya 
çıkarmaya çalışmıştır. Ve bu türkünün Türk dünyası, Türk dilli, Türk menşeli halk-
lara ait olduğunu sübut etmiştir.

 Giriş
 Bütün eski halklarda olduğu gibi, Azerbaycan halkının da soy kökünde 
var olan dini- mitoloji, kozmogonik tefekkür ve dünya görüşü çok eski çağlara 
dayanıyor. Halkın inançlar dünyasında öğle bir nesneler var ki, onları bu şekilde 
ifade etmek mümkünse, "kan hafızası" diye adlandırabiliriz. Azerbaycan halkının 
kültürel ve maneviyat dünyasının büyüklüğünü, etkileme gücünü ortaya çıkaran

1- Bakü Müzik Akademisi
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bazı görüşler, inançlar, fikirler mevcuttur ki; Onlar eski çağlardan bu yana ilkel 
şekilde ortaya çıkarak, sonraları biçimlenmiş, dış görünüşü değişse bile, kendi 
içeriğini korumayı başarmıştır.

 Hakkında konuşacağımız "Sarı Gelin" Türküsü bu anlamda yalnız Azer-
baycan'da değil, tüm Türk dili konuşan halkların soy kökünü, yaradılış kural-
larının içeriğini aydınlatarak, tarihi gelişme yolunda bile kendi etkisini yitirmemiş, 
"görüntü" şeklinde "insanlaştırılıp", insan biçimine salınsa da, gerçek anlam-
da kod - şifreye dönüşmüştür. Bu araştırmada kültürel servetlerimize iğrenç 
el uzatan, hatta sözlerini bile değiştirerek ermeni dilinde söyleyen "Sarı Gelin" 
türküsünün yalnız Türk dünyasına ait olmasını kanıtlamak amacıyla, tarihçileri, 
etnografları, filologları, müzisyenleri uzun yıllardır düşündüren bu türküde ec-
datlarımızın bize anlattığı öğütlerinin şifrelerini çözmeye çalışılmıştır.

 İlk önce söylememiz gerekiyor ki, "Sarı Gelin"in ortaya çıkış tarihi, 
başlangıcından itibaren, birçok araştırmacıları her zaman düşündürmüştür. 
Günümüzde hatta doğru sonuçlara varanlar da olmuştur. "Sarı Gelin"i araştır-
mak için her şeyden önce, bir-birine uzak olan ayrı ayrı bilim alanların bedii 
tefekkürle bağlılığını ortaya çıkarmak gerekiyor. Çünkü "Sarı Gelin" - sıradan bir 
türkü değildir. Bu türkü geçmişimizi öğrenmek, geçtiğimiz yolu aydınlatmak için 
etnogenezimizin (bir milletin kökeni) temelinde duran sanki "kan hafızasında 
benimsenmiş" bir yoldur, asırların derinliğinden günümüze kadar bırakılan bir 
hikmettir. Bu türkü içinde her şeyi - müziğini, dinini, dilini, ahlakını, en önemlisi 
ise; İnsan ile Doğanın birliğini, ilişkisini birleştirmiştir. Sarı Gelin; Türk halkının dil 
birliğidir, kültürel tarihinin ezelidir, onun yaşıdır. Bu türküyü araştırmak tabi ki, 
karmaşık emek istiyor. Yalnız bu şekilde araştırma yapmakla bazı amaçlara ulaş-
mak mümkün olabilir. Bu yüzden "Sarı Gelin"i araştırmak için mecbur, Toponimi, 
Dilcilik, Müzik, Etno- Soy Psikoloji, Tarih, Edebiyat gibi bilimlerin yardımına 
sığınmak, yalnız bu şekilde silahlanıp "uzak geçmişe" bakmak gerekmektedir.

 Türkü ile ilgili belli delilleri gözden geçirirken, anlaşılıyor ki, ulu, müdrik 
halkımız "Sarı Gelin"i miras gibi geleceğe aktarmış, bizlere bırakmıştır. Bu türkü; 
Esrarengiz, "ulaşılmaz" söz ve müziğiyle asırların derinliklerinden, tarihin amansız 
fırtınasından süzülüp, nesilden-nesle geçmiş ve günümüze kadar gelip bizlere 
ulaşmıştır. O yüzden bu türkünün yaşını belirlemek bile mümkün değildir. Ama 
"Sarı Gelin"i diğer Azerbaycan halk türkülerinden farklılaştıran bir şer vardır, bu 
türküler içerisinde onun yeri özeldir, başkadır. Peki, acaba neden bu böyledir?

 Önce türkünün ismine dikkat edelim ve "Sarı" sözünün anlamını açalım. 
Türk dili konuşan halklarda "Sarı" renginin eskiden mitoloji inanışla ilişkili olduğu 
yaygınlaşmıştır. Eski insanın tasavvurunda açık renkler iyilik simgesinin, tanrısının 
belirtisi olmuştur. Ecdatlarımız açık renkli zerreciklerden "İyilik" başlangıcının
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olduğuna inanıyorlarmış. Bu yüzden de Işığın bölgesi olan Sarı Güneş, eski in-
sanın tasavvurunda sıradan değil, eşsiz, yüce sayılmıştır.

 Demek ki, "Sarı" renk - Güneşin rengidir, ama diğer taraftan da, sarı yön 
de bildirmektedir. Özellikle doğada dört ana (güneş, su, toprak, hava) öğelerin-
den oluşan, en önemlisi olan Güneşe, Ateşe doğru yön demektir (!)

 "Güneş" - Türk halklarında sonsuzluk, hayatın simgesidir, ateş ise onun 
parçasıdır. Evreni yaşatan Güneş şuası - ateş öğesi, doğa kuvvetidir. Sarı kız, 
Güneşin kızıdır, Baharın simgesidir. Güneşin şuasının içerisinden çıkan kız, 
Güneşin insan hali, Işık kız, insanlaşan (insan haline dönüşen) kızdır. Sarı renk, 
Güneş Tanrısının rengidir. Sarı renk Güneşle ilişkili olduğu için, Türk dili konuşan 
halklar onu kuvvet rengi gibi kabul etmişlerdir.

 Şimdi de "Gelin" sözünün anlamına dikkat edelim. Gelin sözcüğünde, 
eğer "i" harfine vurguyla söylersek, "evlenen", yani aile sahibi olacak kız anlamına 
geldiğini görüceğiz. Ama işin enteresan tarafı odur ki, "e" harfine vurgu kul-
lanırsak, o zaman "Gelin", aynen "sarı" sözü gibi, yön bildirmiş olacaktır. Burada 
çok önemli noktaya dikkat çekmek istiyoruz. "Sarı" kelimesi Azerbaycan dilinde, 
gramerinde eş sesli olduğu için hem renk, hem de yön bildirmektedir. Şifreyi 
çözmeye çalıştığımız, açıkladığımız bu kısımda "sarı" kelimesi yönü anlatıyor. 
Buradan şu sonuçlara varılıyor ki, eski çağlarda başlangıç, varlık, ilahilik, kudret 
simgesi olan, Ateşe, Güneşe tapınma manasını bildiren "Sarı Gelin"in, yüzyıllarca 
sonra evlenen kız biçimine dönüşülmesiyle ortaya çıkmıştır. Bu da Mitoloji, İçti-
mai- Felsefi, Bedii Tefekkür ve fikirler, çevredeki ortam değiştikçe, unutulmuştur.

 Demek ki bizim ecdatlarımız kendilerini Doğanın bir parçası ve Doğayla 
sıkı bir birlik şeklinde olduklarını anlıyorlarmış. Eski insanlar onları saran dünyayı 
o kadar doğru ifade edebiliyorlarmış ki, bu türkü aracılığıyla ta eski çağlardan 
beri Bilim, Sanat ve Müziği bir araya getirmişlerdir.

 Buradan belli oluyor ki, eğer Güneş ta eski çağlardan Evreni yaratan 
esas tanrı olarak bilinmişse, o zaman bir çok Türk dili konuşan halklarda "Sarı 
Gelin" ikili karakter taşımıştır. Bunlardan asıl ikincisi ecdatlarımızın bizlere anlat-
tığı öğüt şifrelerinin çözülmesini aydınlatmaktadır:

 1-Sarı gelin - Güneşin bölgesi, onun ışığının temsilcisi gibidir;
 2-Sarı gelin - Güneşin durduğu en yüce zirveye, doruğa, sonsuzluğa, 
Tanrıya sarı ("doğru" anlamında, yön bildirerek) çağrı gibidir (!)

 Türkünün metininde Ateşten (Güneş) başka, bildiğimiz diğer üç doğa  
hava, su, toprak unsurlarına da rastlanıyor ki, bu da hiç tesadüf olarak çıkma-
maktadır.
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Müziğin özelliğine dikkat edelim. Onu lirik türküler listesine dahil etmek hiç 
doğru değildir. Çünkü türkünün sözlerinin gizli, içten anlamı vardır. Asıl bu "söz 
hikmeti"nin, söz açılımının üzerinde araştırma yapıp, "Sarı Gelin" türküsünün sır 
dağarcığı olmasını belli etmek mümkündür.

 Bu sırrın karşısında bazen en güzel yorumcular bile güçsüzdür, çünkü 
bu türkü, yorumcudan özel ortam, insanda ki maneviyat ve psikolojik istek ve 
temiz bir kişi talep etmektedir. Bu yüzden de "Sarı Gelin" her hangi ve sıradan bir 
yorumcunun icra edebileceği bir türkü değildir.

 Türkünün özelliklerini incelerken, onun ilk görünüşte basit gözüken sö-
zlerine, içeriğine özel olarak dikkat etmeliyiz. Çoğu kişinin düşüncesine göre 
"Sarı Gelin" , bir şahsın kavuşamadığı, bir kıza olan sonsuz aşkı hakkında bir 
türküdür. Aslında türkünün anlamının hiçbir kızla alakası bile yoktur. Tüm maz-
mun "ulaşılmazlık" mevhumu üzerinde kurulmuş ve mecaz anlamda kullanılan 
söz ve ifadelerde saklanmıştır. Dikkatimizi bu özelliklere yönlendirip, türkünün 
sözlerini satır satır izleyelim.

 "Saçın ucun hörmezler" - aslında bu cümle kızın saçının değil de, Gök-
ten gelen Işığın, Güneşin şualarının ulaşılmazlığı anlamını ifade eden alegoridir. 
Hem de unutmayalım ki, Güneşin saçlı kızı kendi kendiliğinden, Doğa olayıdır. 
Onun sıcaklığı çok olduğu için saçlıdır (saçlar onun şualarıdır).

 "Gülü sulu dermezler" - cümlesi hayat çeşmesi, kaynağı anlamını veren 
Suyun insana, doğaya, hayvana hayat vermesini anlatıyor ve sabah sabah gülün 
koparılması kutsal sayılana karşı günahtır. Türkünün bir çok mısralarının sonuna 
dikkat edersek, "etmezler"-yapmak olmaz, yasaktır gibi kelimelerle karşılaşmak-
tayız. Genellikle, Doğaya, dört ana unsura, öğeye karşı kullanmak yasaktır, "ol-
maz" anlamını verir.

 "Bu sevda ne sevdadır?" - Tanrıya olan aşkın sınırsızlığını bildiriyor.

 "Seni bana vermezler" -Tanrıya kavuşmanın mümkün olmayacağı an-
lamına gelmektedir. Burada yine alegoriyle karşılaşıyoruz, tek mevhumun (Tan-
rı) net bir karakterde (kız karakterinde) saklı bir ifadesi vardır. Aslında Tanrıya 
ulaşmanın gayri mümkünlüğünü ifade etmektedir ve konunun çıkış noktasını 
"Neynim aman, aman. Sarı gelin", yani "Neynim aman, aman, (Tanrıya) Sarı 
(doğru) gelin"-anlamına gelen mısrasında görülüyor.

 "Bu derenin Uzunu" - yine söz mecaz anlamda kullanılmıştır, aslında 
büyük bir uzaklık, yıldızlar ile aradaki mesafe anlamını veriyor. Bu konuda aşağı-
dakilere dikkat edelim.
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 "Çoban gaytar (türkçesi: geri getir) kuzunu"  - uçurumlu yere girme-
mek için çobanı geri dönderen bir duadır, aslında saklı bir şekilde adı geçen 
Kehkeşan (Saman yolu), Ak yol, Süt yolu simgesidir (!)

 Kehkeşana ait ta XII yüzyıl ünlü Azerbaycan mütefekkiri Nizami Genç evi 
böyle söylemiştir:

 Sanma vermez felekde aman yolu Kehkeşan,
 Deymez birce arpaya saman yolu Kehkeşan.
 Havalanıb felekden uçmalısan, uçmalı,
 Sanma ki, dar dünyanı gucmalısan, gucmalı
   ("Sırlar hazinesi", onuncu sohbet)

 Konu açılmışken, Kehkeşan - içerisinde Güneş sisteminin yerleştiği Galaksi-
nin ismidir, burada bir daha "Sarı Gelin"in Güneş sistemiyle bağlılığı vurgulanıyor(!)

 Demek ki, türküde, eski tasavvurlarda Galaksinin ölçüleri, sıklığı ve dönme 
hızına kadar büyük konulara bile yer verilmiştir.

 "Ne ola, bir gün göreydim" - kulun Tanrıdan istediği nura kavuşma 
dileğidir.

 "Nazlı Yarın Yüzünü" - onun, yani kulun Tanrıyı "görmek", ona kavuş-
mak isteğidir.

 Türkünün son bendi ise özellikle ilgi çekiyor:

 "Koy (Bırak) ninen ölsün" - cümlesi anlaşılmadığı için çoğu zaman icra 
bileedilmiyor. Bunun nedenleri aşağıdakilerden ibarettir:

 1. Azerbaycan dilinde "nine" - kelimesi ta mader şahlık çağından iti-
baren kullanılarak, ürün tanrıçası olarak biliniyordu. Hali hazırda da Azerbay-
can'ın bir çok illerinde bu gelenek korunmaktadır. Bu ise türkünün yine de bizim 
eski kökenlerimize dayandığının, Azerbaycan'da var olan "ana, kadın yönetimi 
döneminin" onayıdır. Hatta, günümüzde Azerbaycan'ın bazı illerinde (Yukarı 
Karabağ da bu kısma aittir), anaya hitap ederken "nine" kelimesinden istifade 
ediliyor.
 2. "Koy ninen ölsün" - cümlesine felsefi noktadan bakarsak, ölenle 
doğanın, yan yana adımlaması anlamına geliyor. "Nine" - ölüp - yeniden canlanan 
Doğadır, içinde yenisini oluşturuyor, büyütüyor, ışıklı dünyaya devir ediyor. "Nine" 
- hem ölüm getirmekte, hem de hayat vermektedir. Bu yüzden de, "Koy ninen 
ölsün" - ölüm-dirimin ebedi, sonsuz olduğu ve hayatın onun üzerinde kurulduğu
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düşüncesini onaylıyor.

 "Yaranma - doğma - ölüm" - ta eski çağlardan insanın dikkat noktası 
olmuştur. Eski zamanlarda insan kendisiyle Doğa arasında hiç bir ayrım yapmıyor-
du, tam tersi, kendisiyle Doğa arasında ki yakınlıkve aynı özelliklere sahip old-
uğunu düşünüyordu. Doğa olayları insanı Doğaya yönlendirmişti. O devrin in-
sanının Doğa hakkında düşüncesi olan "ölüm - olum" felsefi anlayışı, kavraması 
ortadan kalktığı gibi, bugün de sanki beddua gibi duyulan "Koy ninen ölsün"ün de 
manasını anlamak zorlaşmıştır. Genellikle çağdaş insan Doğadan uzaklaşmıştır. 
Bu yüzden de tabi ki, eski insan için esas mevhum olan "Tanrıya sarı (doğru) gelin" 
çağrısı da bugün unutulmuştur. Bütün bunlardan kaynaklanarak, sonralar hayatla 
bağlı değişen yaşam tarzı, çevrede oluşan yeni adet - gelenekler, insanı esas konu-
lardan uzaklaştırarak, gelişmekte olan insanın eski çağlarda ortaya çıkan fikirle-
rden, düşüncelerden uzakdurmasına neden olmuştur.

 Türkünün eski çağlara ait olması hakkında bizim diğer sağlam delillerimiz 
de vardır. "Sarı Gelin"in sözleri Azerbaycan'ın eski halk şiir türü olan yedi hece-
li dört mısradan oluşan bayatiye de tam uygundur. Bu da "Sarı Gelin"in bir tek 
eski çağlara değil, aynı zamanda yalnız Türk dünyasına ait olmasını ve dilimizi, 
kökenimizi, bizim kim olduğumuzu bir daha kanıtlamış oluyor. Bendlerin anal-
izi gösteriyor ki, burada bütün hece ayırmalarının toplamı yedi rakamı üzerinde 
kurulmuş, bayatideki gibi üçüncü mısrası serbest, diğerleri uyumlu ve kafiyelidir. 
Aynı zamanda, esas fikir de bayatide olduğu gibi son iki mısrada ifade ediliyor. Bu 
da "Sarı Gelin"le yine de uyum sağlıyor:

 Tablo 1. "Sarı Gelin" Türkü sözlerinin hecelere bölünmüş tablosu

        1               2      3           4     5         6                7
        Sa            çın       u         cun   hör        mez              ler
       Gü             lü     su            lu    der        mez              ler
       

  Sa             rı     ge            lin                 
        Bu           sev     da           ne   sev              da               dır
       

  Se            ni     ba           na   ver             mez             ler
      

 Ney          nim      a          man aman
       

Ney           nim      a          man aman        
Sa               rı     ge           lin         
Bu             de     re           nin    u               zu               nu        
Ço            ban            gay            tar    gu                 zu              nu
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        1                 2      3                4        5                6                7

        Sa  rı      ge             lin 

       Ne  o      la           bir               gö              rey              dim

      Naz  lı      ya            rın              yü               zü               nü

       Ney            nim              a             man            aman

       Ney            nim              a          man           aman  

       Sa  rı               ge              lin             

         Bu            sev              da             ne              sev               da               dır

         Se             ni                ba              na              ver               mez             ler

        Koy            ni               nen            öl                 sün           a               man

      Koy             ni               nen            öl               sün              a              man

       Sa              rı                ge               lin

 Şunu belirtelim ki, bu hece bölünmelerinin yedi rakamıyla birbirine uyması 
sadece bayatiyle bağlı bir özellik değildir. Onun, neden asıl yedi rakamıyla ilişkili 
olduğu hiç tesadüf olarak ortaya çıkmamıştır. Yukarıdakinden yani Tanrıdan bir 
işarettir. Türkünün müzik konusunda gelişimine, yönüne dikkat edersek, görürüz 
ki, burada hazin, duygusal türkülere ait olmayan bir özellik vardır. Sözler türküyü 
takip etmektedir, türkünün başındaki ("Saçın ucun hörmezler") yukarı doğru çıkan 
dizi, beşli aralığına (tam 5 , "d" - re notası - "a"- la notası) sıçrayış "Tanrıya sarı gelin" 
- çağrısını bir daha onaylamış oluyor. Türkünün tonu ise yukarıda söylediklerim-
izin zirvesidir - "d" - re esas dayanma noktası - Güneşin şafakları, nurlaşma, altın 
renkli mirtraldır (!)

    
       SONUÇ:

 Böylece, "Sarı Gelin" türküsünün temelinde yaptığımız araştırma şunu   
     gösteriyor ki, bu türkünün söz ve müziği bir biriyle yegane, tek Varlığın şual 
      anmasına benzer tam birliği, Evrenin direkt seslerle, sözlerle ifadesidir. 
        Türkünün içeriği de asıl şundadır; "Sarı Gelin" - Tanrıya sarı (doğru) gelin"   
         demektir.

           Söylenenler Azerbaycan halkının görüş ve iç dünyası, çevreyi anlama 
           becerisi, onun eski çağlardan şekillenen tefekkürüne bağlı olmasını kanıtlıyor. 
      Ve bir başka halkın kökeninde, dünya görüşünde buna benzer bedii tefekkür   
         ve derin zeka bulmak gayri mümkündür. Onun kökeni çok derinliklere uzanıyor
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 ve kadim Türklerin mistik - ritüel yapıtlarına denk geliyor.Tüm bunlar 
dünya halklarının düşünce dünyasında, kültüründe Azerbaycan halkı ve onun soy 
kökeninin yerini özellikle belirtiyor.

 P.S. Makaleyi bitirirken onun toplam sayfa sayısının ve makale üzerinde 
tüm bitirme işlerinin üç adet yedi rakamı oluşturması ( 07.07.201 1) ortaya çık-
mıştır.
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Köroğlu ve Kaçak Nebi Destanları'nda Geçen
Türkü Metinleri'ne Karşılaştırmalı Bakış

Mustafa ÖZGÜL1

 
 Özet
 Bu çalışmada, farklı yüzyıllarda ortaya çıkmış olmasına rağmen çok ben-
zerlik gösteren Türk dünyasının iki kahramanlık destanında geçen türküleri, kar-
şılaştırmalı olarak inceleyeceğiz. Türk dünyasının farklı coğrafyalarında söylenen 
destan türkülerinin benzerliğini ortaya koyarak, türkülerin Türk dünyasının birli-
ğinin ve ortak kültüre sahip oluşunun apaçık ispatı olduğunu göstermiş olacağız.

 XVI. yüzyılda Türk dünyasının farklı coğrafyalarında, halkı sömüren, ona 
acının bin bir çeşidini yaşatan zalim bey ve paşalara karşı gelerek, onlardan he-
sap soran Koçyiğit Köroğlu ortaya çıkmıştır. XIX. Yüzyılda ise, Çarlık Rusya'nın 
Azerbaycan bölgesinde yapmış olduğu zulümlerin karşısında çelikten bir zırh gibi 
duran Kaçak Nebi'yi görüyoruz. Her iki destanda geçen türküleri incelediğimizde, 
çok benzer motiflerle örüldüğü görülmektedir. At sırtında bir elinde kılıcı, bir elin-
de sazı ile Türk halkının acılarını ve sevinçlerini, kahramanlık türküleriyle haykır-
mışlardır. Diyardan diyara dolaşan bu türküler sayesiyle Türk halkı zalimlere karşı 
mücadelede kendinde cesaret bulmuştur.
 
          Anahtar Kelimeler: Kahramanlık, özgürlük, halk, fedakarlık, türkü

1- İzmit Bilim ve Sanat Merkezi, m.ozgulbilsem@hotmail.com
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 Giriş
 Destanlar direkt olarak tarihi belge olmamakla beraber, tarih ilminin ya-
rarlanabileceği yanları vardır. Destanlarda kahramanlık unsuru öne çıkar ve bir 
şahsın etrafında toplanır. Bu kahraman olağanüstü meziyetlere sahiptir. Destanlar 
millîdir ve genellikle manzum ağırlıklı bir anlatımı vardır. Destanlarda toplumun 
yaşadığı coğrafyayı, gelenekleri, inançları ve diğer folklor unsurlarını çok canlı bir 
şekilde görebiliriz.
 
 Destanlar, genellikle nazımla düzenlenmiştir. Ulusların yazılı kültür çağına 
eriştikten sonra "edebiyat" deyimiyle gösterilen söz sanatı yaratmaları, yazı-öncesi 
çağlarda söz, ezgi ve seyirlik anlatımın bileşimi içinde düşünülebilir. Destanlar da 
bu bakıma, eski çağlarda ezgiye eşlik etmeye en uygun biçimde, ölçülü söz biçi-
minde söylenmiştir.(Boratav,2000:35). Destanda geçen türkü bölümleri, anlatıma 
güç ve rahatlık katmanın yanında, geçtiği kültürün ve coğrafyanın ruhunu da 
yansıtmaktadır.
 
 Türk dünyası her bakımdan homojen bir yapıda olmasa da, temelde bir-
çok noktada benzer taraflarımızın "başlangıçtaki ortak hayat"tan beri devam etti-
ğini, Türk Dünyası'nın çok geniş bir coğrafyasında yaşayan destanlarımızda ve bu 
anlatıların içinde halkın dilden dile söylediği türkülerimizde görmekteyiz.
 
 1. Köroğlu      Türkülerinde     Halk      ve        Kaçak     Nebi    Türkülerinde      Halk    Benzerliği:
 Köroğlu Destanı halk kitlelerinin yaratıcılık ürünüdür. Bu nedenledir ki, 
destanda halk mücadelesi, halk psikolojisi ve halk dünya görüşü ifade edilmek-
tedir. Destanda yer alan esas kahramanlar at bakıcısı, demirci, çoban, nalbant. 
v.b. karakterlerden oluşur. Destan kahramanının, halkın düşmanlarına (paşalara, 
hanlara, sultanlara, beylere) karşı amansız mücadele verdiğini görürüz. Köroğlu 
her zaman halkın sözü ile hareket eder, onlarla dertleşirdi. Bir olayla karşılaştığı 
zaman silah arkadaşları, delileri ile konuşur, istişare ederdi:
 
 Yiğit delilerim, haberdar olun
 Bugün bir tedbire gelmen gerektir
 Erzurum kızından haber gelindi
 Metlebi anlayıp bilmem gerekir
 
 Çıkın kavgasına paşanın, beyin,
 Zalım muhannetin kaddini eyin!
 Mert yiğit boynuna götürmez değin.
 Düşmanı dünyadan silmekgerektir
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 Köroğlu, destanda bikaç defa arkadaşlarının ve halkın sözünden çıkar. Bu
nedenle de başına çok büyük felaketler gelir. Bu yaşanılanlar üzerine her şeyi yerli
yerince düşünen, tedbirli, güzel sözlü Nigâr Hanım, Köroğlu'na Deliler ile birlikte 
şöyle der:

 Kal koşup sabah eken
  Nanın sufraya tikmeyen
  Arının kahrını çekmeyen
  Balın kıymeti ne biler?.. 

 Utan koç Köroğlu utan!
 Dağların damenini tutan!
 Senin gibi başa çatan!
 İlin kıymetini ne bilir?
 
 Köroğlu kendinin yanıldığını anlar, "Siz haklıydınız" diyerek kendi yanlışlık-
larını itiraf eder. Bundan sonra onların sözünden çıkmayacağına söz verir. Köroğ-
lu, vatanı ve yoldaşları ile iftihar eder.

 Deme ki, Köroğlu tekdi,
 Sayısız delisi var.
 Demircioğlu, Belli Ahmet
  Eyvaz, İsabalı'sı var.

 Namertlerden durar ırak
  Mertler için arka, dayak,
 Billur şişe, otak,
 Döşemeye halısı var.

 Köroğlu'nun yuca boyu
  Her yerde tutulur loyu,
 Çemlibel'de götür koyu
  Ağır oba, ulusu var.
 
 Bütün bunlar gösteriyor ki, "Köroğlu Destanı" büyük bir halk harekâtı, 
halk mücadelesi ile birlikte ortaya çıkmıştır. Bu mücadelenin asıl kahramanları ise, 
yine bu çalışkan halkın fedakâr savunucusu yiğitlerdir.
 
 Köroğlu destanında olduğu gibi, Kaçak Nebi destanında da halkın zalim 
beyve paşaların baskısı altında inlediğini görüyoruz. Nebi küçükyaştan itibaren 
fakirfukara köylünün sırtından geçinen, halkı keyfi uygulamaları ileezen ağalara 
beylere karşı kin duymaktadır. Annesinden Köroğlu Destanı'nın kahramanlık sah-
nelerini dinleyerek büyüyen ve hep Köroğlu gibi yiğit biri olmak isteyen Kaçak 
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Nebi, Çarlık rejiminin zalim beylerine karşı isyan bayrağı çekmiştir. Nebi ve hayat
arkadaşı Hacer'in hayatları bu zalimlere karşı mücadele ile geçmiştir.

         Nebi'nin ölümü Azerbaycan ve İran köylülerini müteessir eder. Ölümü ile ilgili 
söylenen türküler(Nebiyev,1993) keder ve gam yüklüdür:

        Dağıttı koymuda düşmanlar oba
         Kara yurdu görüm kalsın haraba
         Koç Nebi gedipti ayrılmaz haba
      Darasın saçını teller ağlasın!
      Yerisin üstüne iller ağlasın

        Nasıl bakım bu kadalı eyere
        Çekdi namert çapraz dağı Hecer'e
         Kanlı kömleyini verim Gözel'e
      Tarasın saçını teller ağlasın
      Nebi'nin üstünde iller ağlasın.

        Döksün gözyaşını illerim menim
         Gör nasıl soluktu, güllerim menim
         Tutulup, bal oldu dillerim menim
           Tarasın saçını teller ağlasın
           Nebi'nin üstünde iller ağlasın

          2. Köroğlu ve Kaçak Nebi Destan Türkülerinde Kadın Suretleri Benzerliği:
         Türk Destanlarında ve halk hikâyelerinde kahramanın yanında, onun en 
önemli yardımcısı eşidir. Halk Edebiyatı ürünlerimiz, yeri gelince eşi ile birlikte 
düşmanla göğüs göğüse savaşan yiğit kadın örnekleri ile doludur. Dede Korkut 
Kitabı'nda [Ergin, 2001 ] Salur kazan'ın yanında onunla birlikte, düşmanla müca-
dele veren Burla Hatunu görürüz.
 
 Köroğlu'nda Nigar, Kaçak Nebi destanında ise, Hacer hanım vardır.

 2.1. Nigâr Hanım
 Köroğlu destanının esas suretlerinden biridir. Nigar hanımsız "Köroğlu" 
destanını tasavvur etmek imkânsızdır. Onu hayata aydın bir gözle bakabilen, öz-
gür fikirli bir genç kız olarak görürüz. Atasının yaşadığı saray hayatında yaşamak 
istemiyordu. O, hanları, beyleri, sevmiyor; onlardan nefret ediyordu. O, kendi 
kalbinin sesine kulak vererek, Köroğlu'na fikrini şöyle ifade etmektedir (Boratav, 
1984):

 Başına döndüğüm ay Koç Köroğlu,
 Eğer yiğitsense, gel apar meni!
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 Hasretinden yoktu sebrim, kararım,
              İncidir seraser ahü zar meni

 Men hotkar kızıyam, Nigar'dır adım,
 Şahlara, hanlara melul koymadım.
 Birsensen dünyada menim muradım
  İsterem özüne eyle yar meni!

 Köroğlu'nu ulvî bir muhabbetle sevmektedir. Destanda Nigar Hanım, son 
derece sanatkârane işlenmiştir. Asırlardan beri yüzlerce âşık neslinin kudretli tem-
silcileri şiirsel sanatın bütün inceliklerinden istifade ederek, "Nigar hanım" suretini 
defalarca cilalamıştır.

 Köroğlu ise, Nigar hanıma söylediği şu türkü (Makal,1987) ile seslenir:

 Ala gözlü Nigâr seni
  Çenlibel'e götürürüm
  Alıp Kır Atım terkine
  Dönüp yele götürürüm

 Mailem göz ü kaşına
  Düşmezem ter savaşına
  Dönüp dolanam başına
  Tutup dile götürürüm

 Köroğlu gelse damağa
  Dayanamaz sultan ağa
  Kır Atı sürdüm mü dağa
  Çenlibel'e götürürüm

 Köroğlu türkülerinde Nigar Hanım'ın "ana" olmak arzusu çok acıklı bir şe-
kilde tasvir edilmiştir. O, Köroğlu'na herkesin çocuğu var, hatta kuşlar bile yavrusu 
ile uçuyor, niçin bizim evladımız olmasın? Der. Nigar Hanım kendi arzusunu kalbi-
nin dili ile şöyle ifade eder:

 ( Anadol, 1997)

 Nasıl bakım ev eşiye,
 Yaralı gönlüm üşüye
 Toz bürümüş boş beşiye
 Şirin layla çalam yoktu.
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 Çenlibel'i güller bezer,
 Güller saralsa, kim üzer?
 Her kaş balasıyla gezer,
 Niye senin balan yoktu

 Koroğlusan, hay salarsan,
 Paşalardan bac alarsan,
 Nice şeherler talarsan,
 Sen tek şehri talan yoktu.

 Nigarı derde getirem,
 Cesedin kabre getirem,
 Koroğlu namın götürem,
 Yurdumda son olan yoktur.
 ( layla: ninni)

 Nigar'ın ağzından söylenen bu güzel türkü üzerine söz söylemeye gerek 
yoktur. O, kadın ruhuyla, evlâdın aile için ne kadar büyük bir hazine ve güzellik 
olduğunu apaçık dile getirmiştir

 2.2. Hacer Hanım
 Hacer, çok cesur bir kadındır. Kahramanlıkta Kaçak Nebi'den geri kalma-
yan Hacer Hanım, ezilen halkı, zalim beylerden korumada ve bu uğurda verdiği 
mücadelede tam bir destansı kahramanlık gösterir.

 Kaçak Nebi gibi Hacer de, küçüklükten itibaren Köroğlu Destanı'nı din-
leyerek büyümüştür. Hacer, Nebi'nin anası Güzel Ananın küçükken kendilerine 
Binbir Gece Masalı'ndan, Köroğlu'ndan bahsettiğini söyler.

 Küçük yaştan itibaren Köroğlu Destanı'nı dinleyerek büyüyen Nebi ve Ha-
cer'in Köroğlu'ndan etkilenmemesi, onu kendilerine örnek almamaları mümkün 
olamaz. Nebi'nin Köroğlu'na benzemesi gibi Hacer ile de Nigar Hanımın yaşantısı 
arasında çok fazla paralellik bulunmaktadır.

 Kaçak Nebi'nin en baş dövüş arkadaşı Hacer'dir. Hacer çok becerikli, kor-
kusuz, çevik, koçak ve kocasına sadık bir kadındır. O, küçük yaştan itibaren köyle-
rinde gördüğü Nebi'ye âşık olmuştur. Nebi'nin yiğitliği, mağrurluğu, bütün özellik-
leri, Hacer'in yüreğini etkiliyordu. Bu sebeple de baba ve anasının rızası olmadığı 
halde, tıpkı Nigar gibi, sevdiği Nebi ile birlikte dağlara kaçmıştır.
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 Gazamat İstidi

 Gazamat istidi yata bilmirem,
 Düşmenim güclüdü bata bilmirem,
 Ayagda gandalag gaça bilmirem,
  Menim bu günümde gelesen, Nebi,
  Gazamat dalını delesen Nebi!

 Gazamat istidi ağrıyır başım,
 Ahır gece gündüz ganlı göz yaşım,
 Olubdu daş divar menim sırdaşım.
  Menim bu günümdegelesen, Nebi,
  Gazamatdalını delesen Nebi!

 Men gelende şamamalar gülüdü,
 Dört yanımı atlı gazak bürüdü,
 Yazıg canım gazamatda çürüdü.
  Menim bu günümdegelesen, Nebi,
  Gazamatdalını delesen Nebi! (Ahundov,1994)

 Destan boyunca Hacer, diğer kadınlar gibi, rahat bir hayat, ev eşik, evlat 
arzulamıştır. Birgün Hacer, Nebi'nin başını kucağına alarak, Nebi'ye şöyle söyler: " 
Nebi, biz ne zaman rahat yaşayacağız, çocuk sahibi olacağız." (Tıpkı Hacer Hanı-
mın yukarda Köroğlu'na söylediği gibi.)

 Hacer'in evladı yoktur, ama destesine gelen her genci, yiğidi evladı gibi 
görür ve korurdu. Onlara analık yakınlığı ile yaklaşırdı.

 Azerbaycanlı halkbilimci Azad Nebiyev'in derlediği destan metninde (Ne-
biyev,1993), başka varyantlarda rast gelmediğimiz bir bölüm vardır. Burada şöyle 
söylenmektedir: "Hacer'i zalimler hapishaneye koyarlar. Düşman beyler, Hacer'in 
kundaktaki çocuğunu öldürürler.

 Ana ferdadını her yer duyar:
 
 Bülbülem, gülümden düştüm ırağa,
 Can yoktu canında döze ferağa,
 Yeteydin yeteydin barı sorağa,
  Geçti süngülere körpem, ay Nebi!
  Nerdesin, nerdesin, hay haray Nebi!
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 Ay iller, ay na'lem göğe dayandı,
 Söyleyin hakk yolun, diyik hayandı,
 Al dilim ağzımda alıştı yandı,
  Geçti süngülere körpem, ay Nebi!
  Nerdesin, nerdesin, hay haray Nebi.

 Ne zalim yüzün var, ay koca dünya,
 Zulmün arşa çıktı, say koca dünya.
 Tuttun, fakirlere vay koca dünya,
  Geçti süngülere körpem, ay Nebi!
  Nerdesin, nerdesen, hay haray Nebi!

 Hacer, akıllı, çilekeş, yiğit bir Türk kadınıdır. Bütün bu yaşadıkları, onun 
mücadeleci biri olduğunu ortaya koymaya yeterlidir. Kavga zamanı hiçbir arkada-
şından, hatta Nebi'den de geri kalmamıştır. Bu nedenle halk, türkülerinde onun 
adını Nebi ile birlikte söylemiştir.

 Nebi bir yiğitti, düşüptü kaçak
  Kardaşı Mehdi'dir, özünden koçak
  Kubernat elinde oluptu naçag
   Mahalde diyorlar kaçaktır, Nebi!
  Hacer'i özünden koçaktır, Nebi.

 Zurna, mağarası, kavalı gelsin
  Görüm ki, beylerin zavalı gelsin
  Mahalda deyirler, kaçaktır, Nebi!  
  Hacer'i özünden koçaktır, Nebi!

 Kırdığı pristav geler mi sana
  Nebi baş eyer mi Hampaya, Hana
  Boz atın belinde girer meydana
  Mahalda deyirler, kaçaktır, Nebi!
  Hacer'i özünden koçaktır, Nebi!

           3. Köroğlu Türkülerindeki "Kırat" ile Kaçak Nebi Türkülerindeki "Bozat"
Arasındaki Benzerlikler:

 İlk devirlerden bugüne kadar at, Türklerin hayatındaki ehemmiyetinden 
dolayı verilip alınan hediyelerin başında gelmiştir. Bunu istisnasız bütün Türklerin 
hayatında görüyoruz.
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 Türk efsanelerinde cins atların doğuş hikâyeleri de çok ilginçtir: Sudan, 
ırmaklardan, göllerden çıkan atlardan bahsedilir. Köroğlu'nun efsaneleşmiş Kıratı 
da böyle olağanüstü bir attır. Babası ırmaktan çıkan bir su aygırı olan Kırat, Bingöl 
dağlarında sihirli köpükten içer. Köroğlu ile beraber ab-ı hayat suyundan içerek 
ölmezliğe kavuşur.

 Kırat Köroğlu destanının bel kemiğini oluşturmaktadır. Köroğlu'nu kanat-
larına alarak ilden ile uçuran, yüce dağlardan aşıran Kırat olmasaydı, bugün bütün 
Türk dünyasının yanında başka milletlerce de okunan Köroğlu türkülerini dinleye-
meyecektik.

 Köroğlu, kır atına karşı sevgisini şöyle dile getirir(Makal, 1987:118):

 Kır Atım

 Yel gibi uçarsın kanat mı taktın
  Hey doruca donlu yaman Kır-Atım
  Beni hasretinle nasıl da yaktın
  Heydoruca donlu benli Kır-atım.

 Kulağın kirişte, bekledin yolum
  Şaşırmam ben gayri sağ ile solum
  Bizi olsa olsa ayırır ölüm
  Heydoruca donlu benli Kır-Atım.

 Binbir küheylana seni değişmem
  Beni tanımana ben asla şaşmam
  Köroğlu, bir daha hileye düşmem
  Heydoruca donlu benli Kır-Atım.

 Köroğlu'nun sevgi şiirleri arasında denilebilir ki en güzelleri Kır Atı için 
söyledikleridir. Eski Türk geleneği bu konuda Köroğlu Destanı'nda en canlı şekliyle 
yaşar. Yiğit için bilinir ki, vazgeçilmez üç değerli nesne vardır: Atı, avratı ve yurdu. 
(Cunbur, 1983)

 Köroğlu'nu ilden ile, dağdan dağa aşıran; onu zalim Bolu Beyi'ne karşı 
elde ettiği zaferlerdeki en büyük yardımcısı Kırattır. Köroğlu'da sahip olduğu bu 
efsanevî at üzerine türküler düzmüştür. Bu kahramanlık türkülerinde Kıratın nal 
seslerini duyar gibi oluruz.

 Köroğlu'nun Kırat üzerine söylemiş olduğu türkülere bir örnek:
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 Kır-At'a Türkü (Makal, 1987:115)

 Gözünü sevdiğim Kır-At
  Sana uzun yol olaydı
  Şöyle elek, selesi sık
  Boynu selvi dal olaydı

 Fanisin hey dünya fani
  Esirin eyledin beni
  Yüzdürmeye Kır-At seni
  Tuna gibi sel olaydı

 Neslin Düldül, aslın Kır-At
  Üstünde alınır murat
  Dal boyunda çifte kanat
  Başındaki tel olaydı

 Söyle hey Köroğlu söyle
  Kır-At'ın methini eyle
  Düşmanı kıracak yerde
  Bozbulanık sel olaydı.

 Köroğlu'yu Kır Atsız düşünemeyeceğimiz gibi, Kafkas dağlarında, obala-
rında Çarlık rejiminin zalim beylerine karşı savaş veren Kaçak Nebi'yi de Boz Atsız 
düşünmemiz mümkün değildir. Kır At olmadan Köroğlu kolsuz kanatsızdır. Kaçak 
Nebi de Boz At olmadan çaresizdir. Yukarıda da değindiğimiz gibi, yiğide güç 
veren altındaki atıdır. Hele hele Kırat ve Bozat gibi bir atsa, o kişi için artık aşılması 
güç olan bir engel kalmamıştır.

 Nebi, Boz atına çok güvenir. Tıpkı Köroğlu'nun Kır Atı'na güvenmesi gibi. 
Kaçak Nebi'nin düşmanlarının gözünde "Bozat" çok önemli idi. Bozat adeta Kaçak 
Nebi'nin kanatlarıydı. Batıdan vurup doğudan çıkıyordu.

 Bozat ve Kırat'ın ikisinde de çok "özellikli olan atların" çiftleşmesiyle mey-
dana gelmiş olduğunu ve ikisinde de atların gizlenmesi motifini görüyoruz.(Ber-
güşat,1987)
 
 Bozat (Nebiyev,s.395) ile Kırat (Boratav,s.28)'ın bir önemli benzer tara-
fı da, ikisi de sahipleri ile birlikte (onların ölümüne dayanamayıp) ölmektedir. 
Köroğlu'nun bazı rivayetlerinde ise, Köroğlu Kıratın ölümüne dayanamaz ve ölür.
(Boratav, 1984)

 Her iki atın da kahramanın acısını ve sevincini onunla birlikte paylaşan 
hayvanlar olduğunu görüyoruz.
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 Kaçak Nebi'nin Boz Atı'na yakılan türküler:

 Boz atım savaşta şimşektir şimşek
  Bir kartal bakışlı gözleri fişek
  Belimde kılıcım elimde tüfek
  Boz atım ileri, aman günüdür
  Hacer'in tutsakta yaman günüdür.(Bergüşat,1987)

 ***
 Kırdığı pristav geler mi sana
  Nebi baş eğer mi hampaya, hana
  Boz atın belinde girer meydana
  Mahalda deyirler kaçaktır Nebi
  Avradı özünden koçaktır Nebi. (Nebiyev,1993)

 ***
 Nebi'nin bığları eşme eşmedi,
 Papağı gülleden deşme deşmedi
  Nebi'nin atını heç at keçmedi,
  Koy sana desinler ay nadan Nebi
   Tüfengi havada oynadan Nebi

 Boz at meni bu davadan kurtarsan
  Kanat açıp salvartı'ya aparsan
  Kaçaklar deyerler sene min ehsen
    Koy sana desinler ay nadan Nebi
   Tüfengi havada oynadan Nebi.

 Boz at, seni ser tövlede bağlarım
  Yalını okşayıp mexmer çullaram
  Kızıldan, gümüşten seni nallaram
  Koy sene desinler ay nadan Nebi,
  Tüfengi havada oynadan Nebi.(Ahundov,1994)

 Bozat, tıpkı "Kırat" gibi kahramanına uzakları yakın eder. En zor anlarda 
onu selamete çıkarır. Vermiş olduğumuz türkülerin hepsinde atların adeta kanatlı 
olduğu ifade edilmektedir. Kırat'ın bu vasfı özellikle Paris rivayetinde görülmekte-
dir. Babası Köroğlu'na "eğer bu at ahırda beslenirken bir parça ziya görmeseydi 
kanatlı olacaktı" der. Bozat'ın da uçarcasına hızlı koşması bariz özelliklerindendir.

 Türk halkının muhayyilesinde hep şahlanışın ve kükreyişin sembolü olan at, 
incelemiş olduğumuz Köroğlu ve Kaçak Nebi destanlarında da, zulme ve adaletsiz
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yönetime başkaldırışın en önemli motifidir. Bozat ve Kırat destanlarda kurtaran
ve kavuşturandır.

 
      SONUÇ VE ÖNERİLER :
 

 Türk dünyasının iki destanında geçen türküleri karşılaştırmalı olarak ince    
lediğimiz çalışmamızda, ancak birkaç motifi ele alabildik. Türkü metinlerinde 
geçen halk, kadın suretleri ve efsanevi atları incelediğimiz çalışmamızda çok 
önemli benzerlikler ortaya çıktı.

 Şunu söyleyebiliriz ki, halk, Köroğlu ve Kaçak Nebi Destanları'nda geçen   
 türkülerinde, kahramana, kendi içlerinden geçen ama kendisine haksızlık 
eden      yöneticilerine bir türlü söyleyemediğini söyletmiştir. Halk bu şekilde, 
ümidini güçlendirmekte ve yöneticilere bir gün gelir sizden bunların hesabını 
soracak bir Köroğlu ya da Kaçak Nebi çıkar demek istemiştir. Bir gün gelecek 
zalimlerin ve kötülerin saltanatı yerle bir olacaktır mesajını apaçık dile getiren 
halk, bu haykırışını Âşıkları vasıtasıyla manzum olarak destanlarla, türkülerle 
seslendirmiştir.

 Bunun yanında, Türk kadınının, sevdiği erkeğe tam bir vefa ile candan bağ-
landığını, hiçbir engeli tanımadan, onunla her türlü zorluğa göğüs gerebil-
diğini gördük. Ayrıca çalışmamızın son bölümünde ele aldığımız efsanevi at 
motifinde, halkın bu şekilde hem özgürlük talebini dile getirişini, hem de atın 
bütün Türk dünyasında ortak bir kültürel sembol olduğunu görmüş olduk.

 Sonuç olarak burada ele aldığımız ve bunların dışındaki birçok paralelliğe 
göre, açık bir şekilde diyebiliriz ki, Türk dünyası aynı kültür coğrafyasından 
beslenmektedir. Söylediğimiz türkülerin, destanların aynı motiflerle dokun-
muş olması Türk dünyasındaki kültür birliğinin somut ispatıdır.
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 XIV-XV Esr Türkü Havasının İhyasi

   
Prof. Dr. Refik H. İMRANİ

 Türk dilli halkların zengin medeni irsi ile ilgili konuşmağa hiç bir ihtiyac 
yokdur. Onların dünya kültürünün formalaşmasında oynadığı böyük ve ehemiy-
yetli röl bir hakikat kibi tarihi faktlarda, ilmi dokümanlarda, kütab ve arşivlerde 
kendi eksini bulmuşdu. Türk halklarının kültür irsinin geniş arealda; Şark, Asiya 
ve Batı ülkelerinde temsil olunması şunu eyani şekilde ortaya cıkarmış olur. Türk-
dilli halkların ortak tarihi, eski ve müasir kültür nailiyyetleri spesifik milli hüsusiy-
yetlere göre bir-birinden seçilsede bir çok ortak cehetlere; meişet, dil, poetik ve 
müzik tefekkür tarzine, merasim enenelerine göre bir-birini tamamlıyor ve vahid 
Türk kültür irsini, exlakını, düşüncesini ortaya koymuş oluyor. Aynan şu cehetle-
re göre hem tarihen, hem de şu zaman böyük Türk dünyasının kültürü yaşıyor.

 Türk halkların kültürünün geniş eraziler boyu yayılmasında iki esas amili 
göstermek gerekiyor; türk dilini ve onun poetik, müzik düşüncesini qeyd etmek 
isterdim. Türklerin gen yaddaşının yaşamasının esas özelikleri gösterilen amille-
rin aynı köke esaslanmasında kendini ortak şekilde gösteriyor. Türk dilli halkların 
dilleri farklı şivelere, dialektlere,aynı zamanda onların müzik sanatı farklı ses 
dizilerine malik olsalar da dilde olan ortak deyerler, mana ve mezmunlar vahid 
Türk kültürü ünsürlerini formalaşdırır. Şu da Türk dünyasının manavi deyerler 
sistemini yaratmış oluyor.
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 Orta eserlerde milli enenelerini İran imperiyası çerçivelerinde koruyub sax-
lamış bir sıra türkdilli halkların çagdaş müzik kültürünü karşılıklı olarak araştırdıkda 
Tuyuk havasının Cıgatay müzik enenesinde, Koşuk havasının Orta Asiya türklerinin, 
Cengi, Arazvarı, Mehebbetname havalarının Azerbaycanda, Türki havalarının ise 
Türk milli enenesinde korunub saxlandıgının şahidi oluruk. Şair A.Nevainin Mize-
nül- Övsan eserinde Arazvarinin İrak terekemelerine, Mehebbetnamenin, Cengi-
nin, Müstezadın ümumiyyetle türk ulusuna aid oldugu bildiriliyor ve yazılıyor ki, 
ozanların ozmagı ve özbeklerin buday-budayı hiç bir vezne uykun olmadıgı için 
onlardan behs edilmedi. Nümuneler olsa da onların eruz elmine dexli yokdur.1

 Я.Няваинин вердийи бу мялумат фикримъя орта ясрлярдя Азярбайъанда 
«Озмаь», Юзбякистанда ися «Будай - будай» поетик вя мусиги жанрларынын олмасы 
фактыны да тясдигляйир. Бурадан беля бир мянтиги нятиъя дя чыхармаг олар ки, 
бу мусиги жанрлары щеъа вязни ясасында йазылмыш шеирляря охунмушдур. 
Гядим мусиги жанрларынын бярпасы заманы гязяллярин бящрляря эюря дцзэцн 
охунушунун бюйцк ящямиййяти олаъаг. Буну нязяря алараг щямин гязяллярин 
щансы бящрлярдя олмасы ъядвялиндя метрик юлчцляри ярузун ишаряляри вя 
мясафялярин нотла узунлуглары ашаьыдакы ъядвялдя эюстярилмишдир.

     «Тцркц» щавасынын щансы метрик юлчцрдя олмасы ъядвяли

 Ъядвялдян бящрлярин дцзэцн охунушуну юйряндикдян сонра Я. Няваинин 
«Мизан цл - ювзан» ясяриндя мусиги жанрлары щаггында верилян мялуматлардан 
«Тцркц» щавасынын ищйасына диггят йетиряк.

 Тцрки щавасынын ищйасы

Я.Няваинин вердийи нювбяти мялуматлар  Тцрки няьмясиня аиддир. Мцяллиф 
йазыр ки, «...йеня бир няьмядир ки, она тцрки дейирляр. Бу сюз она дярд олубдур. 
О, мяълислярдя охунан, щяддян артыг бяйянилян, кюнцл ачан, ейш-ишрятя алудя 
кеф ящлиня файдалы няьмядир. Султанлар ону даща йахшы сюйлядийиня эюря 
тцркигуйлуг лягяби иля мяшщур оланлары щимайя едяр. О, рямяли – мцсяммяни - 
мягсур вязниндя мейдана чыхыр. Бейт:

1- Nevai A.A. Mizenül-Övsan Nurlan, Bakü 2006, s.15.
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Ей сяадят мятля’и ол аризи - мащинг сининг,
Ящли - биниш гибляэащи хаки - дярэащинг сининг.

фА’ ил А тцн фА’ илА тцн фА’ илА тцн фА’ илАн

Бу вязн щядсиз хош, ряван, рущ охшайан вя сялис олдуьу цчцн щязряти 
султани - сащибгиран бцтцн диванлар арасында бядян ичря ъан вя улдузлар арасында 
парлаг эцняш кими олан юз диванларыны башдан айаьа гядяр бу вязндя йазыб 
тяртиб етмишляр».2 Ону хцсуси олараг гейд едим ки, «Тцрки»ляр тцрк халгларынын 
мусиги мядяниййятиндя эениш йайылмыш мусиги жанрларындандыр. 

«Тцрки» няьмя, шаркы, мащны, мусиги щавасы анламларында эениш 
йайыл

мышдыр. Онун орта ясрлярдян дюврцмцзя гядяр чохлу нювляри олмушдур. 
Бунлар щаггында эениш мялумат верян Йылмаз Юзтуна йазыр:

Тцрки-Асл. Тцрк Мусикисинде XV асырда 20(40) заманлы вя 6(14)дарблы 
бир бюйцк цсул. (Ъамицл - Елщан)

Тцрки – Асл - Кадим. Тцрк Мусикисинде XV асырда 24 заманлы ве 17 дарблы 
бир бцйцк цсул (Ъамицл - Елщан)

Тцрки – Асл - Саэыйр. Тцрк Мусикисинде XV асырда Тцрки - Асл бцйцк 
цсулуне верилен там ад.

Тцрки - Щиъаз. Щиъази - Тцрки’йе верилен диэер бир ад.

Тцрки - и Щафиф. XV асыр Тцрк Мусикиси’нде кулланылмыш, заманымыза 
юрнеэи эелмейен 12(24) заманлы ве 4(*8) дарблы кцчцк усул.

Тцрки - и Сери. XV асыр Тцрк Мусикиси’нде кулланылмыш ве заманымыза 
юрнеэи эелмейен 6(12) заман ве 2(14) дарблы бир кцчцк усул ки, Тцрки - и Нафифин 
йарысыдыр».3  

«Тцрки» щаваларынын щансы шеирляр ясасында охунмасыны Й.Юзтуна 
беля изащ едир: «Туркц эцфтелери чок дефа щеъа везни иле, базан везинсиздир; 
факат аруз эюрцлмез. Кафийелер йарым кафийе ола билир ве чок дефа 
ъинаслыдыр. Кафийе бозуклуклары чок фазладыр. Эцфте ексерийа велирли ве 
дцзэцн бир шекил эюстермез. Мена перишан щалде ола билир. Щатта мена 
сыррлары чокдур. Факат сон дереъе маналылары да мевъуддур. Тцркц де шаркы 
эиби чок дефа 4 мисра олмакла берабер 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 мисрада да ола 

2- Няваи Я. эюстярилян ясяри с. 86-87
3- Юзтуна Йылмаз. Бюйцк Тцрк Мусикиси Ансиклопедиси II ъилд. Кцлтцр Баканлыьы. Тцркийе.1990.с.409-410.



- 250 -

Kültürümüzde Türkü Sempozyumu

билир. Факат узунлары надирдир. Ексерийа бир кач (чох дефа 3) китабдыр. Щер 
кыт’а сонунда накарат вардыр. Накарат бирден зийаде мисрада олур ве карар 
накаратта верилир. Шаркыда мисра, тцркцде кыт’а ещемиййетлидир. Анадолу ве 
Румели тцрклеринде ен фазла Цшшак, Щцсейни, Каръыэар, Мущаййер, Щиъаз, 
Эерданийе, Сеэащ, Щцззам, Байаты, Оуъ, Чарэащ, Раст, Мащур эиби макамлар 
эюрцнцр, Карс йюресинде Буселик чок кулланыр. Базы бюлэелерде месала 
Керкцк’те Саба («Календери» денир) чоктур.

Елимизде дерленмиш, нотайа ве банда алынмыш бир кач бин тцркц вардыр. 
Тцркц, бу мащсулларын мцштерек исмидир. Аслында бир кысмы тцркц деэил, 
кошма, семаи, кайабашы, узунщава в.с.’дир. Саз шаирлеринин ил’кел дейишлери 
тцрки сайыламаз. Бунлары мусики есери деэил, сазла охунан манзум сюзлер кабул 
етмек эерекир. Ексери тцркцлер парлак ве эюзелдир. Эюзел олмайанлар унутулур 
сюйленмез. Класик мусики текнийи иле айныдыр. Услуь фаркы вардыр. Даща 
ишленмемиш ве саф мусики есерлеридир... Тцркц уммцмийетле шаркыдан даща 
сербест бир шекилдир. Ескиден класик мусикиде Тцркц, класик бестекарларын 
щеъа везни иле йазылмыш эцфтелерине денирди. Бунлар щафиф парчалардыр. 
XV-XVII асырларда чок кулланылмышдыр».4

Я.Няваинин гязяли эюстярмякля йанашы бу бящрдя йазылан гязяллярин 
щансы емосионал тясир васитясиня малик олмасы щаггында вердийи мялуматлар 
фикримъя мараг доьурур. Ейни заманда сарайларда, султанларын щцзурунда бу 
нюв бящрли гязяллярин неъя гаршыланмасы щаггында верилян билэиляр гядим 
вя мцасир дюврцмцздя хцсусян дя анадолу тцркляринин янянясиндя мювъуд 
олмуш «Тцрки»лярин щансы емосионал тясир васитясиня малик олмасы щаггында 
тясяввцр йарадыр. Артыг гязялин характеристикасына ясасян гядим янянядя ифа 
едилмиш Тцркилярин характери щаггда мцяййян фикир сюйлямяк олар. Буна 
кечмяздян яввял гязялин бящря эюря дцзэцн охунушуну эюстярян ъядвяля диггят 
йетиряк.

4- Йеня орада с.457.

�
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Рямяли – мцсяммяни - мягсур вязниндя йазылмыш Тцркинин метрик юлчцсц 
7/8 юлчцсцня ясасланыр. Онун ясас тя’филяси олан «фА’ ил А тцн»цн q e q q ритмик 
формулу рямялин ясас гялиби кими моно метрик юлчцнцн стабил инкишафыны 
тямин едир. Онун метрик вязни 4 зярбяйя бюлмяси 3 дяфя ардыъыл тякрар 
олундуьу цчцн ифада мцяййян стабиллийи, монометрлилийи йарадыр, лакин 
гязялин сонунда «фА’илАн»дакы q e q. ритмик формулларын вязни 3-я бюлцнмяси 
нятиъясиндя сонлугда яввялки ахыъылыьа хас олмайан конкретлилик, фикрин гыса 
шякилдя ифадяси мцшащидя олунур. Биринъи ритмик формуллар 7/8-я, икинъи 
ритмик формуллар ися 6/8-я ясасланыр. Гязялин бящри 15 щеъалы олдуьу цчцн 
йарадылан мелодик фикирляр дя узун олмалыдыр. Инди ися бейтлярин дцзэцн 
охунушунун интонасийа графикляриня диггят йетиряк.

«Тцрки»нин биринъи мисрасынын интонасийа графикиндян эюрцндцйц 
кими бейтин биринъи йарысынын интонасийалары ашаьы йцксяклийя, икинъи 
йарысы ися орта реэистин йцксяклийиня бярабярдир. Орта реэистр интонасийалары 
«и» вя «о» саитляринин щесабына олдуьу графикдян айдын шякилдя эюрцнцр. 
Мятндя  верилмиш мащин(г), синин(г), дярэащин(г) сюзляриндяки «г» щярфи 
тяляффцз едилмир. Бейтин сонунда ифа едилян «и» саитляри охунушун динамик 
эярэинлийини йцксякдя сахлайыр.

Тцркинин мелодик гурулушу Чащарэащ муьамынын лад-интонасийалары 
ясасындадыр. Мелодийанын мящз Чащарэащ цстцндя олмасы Йылмаз Юзтунанын 
фикринин тясдиги кими эютцрцля биляр.

«Тцрки»нин икинъи мисрасынын интонасийа графики биринъи бейтин 
интонасийа графикиня бир гядяр охшаса да ондан фярглидир. Икинъи бейтин 
биринъи йарымщиссясиндя 4 «и» саитинин сюзгурулушунда ардыъыл эялмяси 
нятиъясиндя динамик йцксялиш замана эюря яввялки саитлярин узунлуьундан 
бюйцкдцр. Диэяр сюзбирляшмяляриндя саитлярин тяляффцзцндя динамик 
йахынлыг мювъуддур.
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Бейтлярин интонасийа гурулушларынын тящлилиндян сонра Тцрки 
щавасынын мелодик гурулушунун бярпасынын нязяри тящлилиня диггят 
йетиряк. Мелодийанын бярпасында гязялин метрик юлчцляри бир ясас кими 
эютцрцлмцшдцр. Гязялин ясас тя’филяси олан «фА’ ил А тцн»цн q e q q ритмик 
формулу мелодийанын ясасыны тяшкил едир вя ейни заманда дюрд ханялик 
эиришин ритмик бцнюврясидир. Тцрки щавасынын характери нязяря алындыьы 
цчцн эиришин 7/8 юлчцйя ясасланан ритмик формуллар ясасында  верилмяси 
нязярдя тутулмушдур. Бу характер Я. Няваинин Тцрки щавалары щаггында 
дедийи фикирляр ясасында формалашдырылмыш вя щаванын яввялиня дахил 
едилмишдир. Гязялин сонунда «фА’илАн»дакы q e q. ритмик формуллар вокал 
партийасынын 4 вя 8-ъи ханяляриндя верилмишдир.
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Тцркц щавасынын нязяри тящлили дя эюстярди ки, гязялин метрик 
юлчцляри иля бярпа едилян мелодийанын метрик юлчцляри цст - цстя дцшцр. 

XIV-XV ясрлярин унудулмуш вя бу вахта гядяр ня Азярбайъанда, ня дя Шярг 
юлкяляринин мусигичиляри вя мусигишцнасларынын мусиги мядяниййятляриндя 
щяйата кечирмядикляри орта ясрлярин мусигисинин бярпасы проблеми, бунун 
щяйата кечирилмяси механизми, нязяри ясаслары, методолоэийасы там йени 
елми наилиййят кими гиймятляндирилмялидир. Бу методолоэийа няинки, орта 
яср мусиги жанрларынын, щятта ян гядим дювр мусиги жанрларымызын, фолклор 
мусиги нцмуняляримизин бярпа едилиб щяйата гайтарылмасы ишиндя явязолунмаз 
хидмят эюстяря биляр. Инанмаг истярдим ки, щям Мядяниййят Назирлийинин, 
щям дя МЕА-нын рящбярлийи бу йени елми наилиййятин там шякилдя щяйата 
кечирилмясиндя лазыми ишляри эюрцб Азярбайъанын аьлаэялмяз гядяр зянэин 
мядяни ирсинин унудулмуш нцмуняляринин щяйата гайтарылмасы сащясиндя 
уьурлу наилиййятляр ялдя едяъяляр.
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Makedonya ve Anaolu'da Söylenen
Bazı Türkülerin Benzerlikleri Üzerine 

Doç. Dr. Salahaddin BEKKİ1

 Sayın Başkan,
 Değerli Türkü Severler,

 Makedonya ve Anadolu'da söylenen bazı türkülerin benzerlikleri üzeri-
ne hazırladığım konuşmamın başında Makedonya ile ilgili kısa bir bilgi vermek 
istiyorum.

 Aslı eski Yunanca'ya dayanan "Makedon/Makedonya" kelimesi, dilimize 
Fransızca'dan geçmiştir ve "karışık", "türlü", "muhtelif parçalardan oluşan", "yamalı 
bohça", "sebze ya da meyve salatası" anlamlarına gelir (Castellan 1995:1 5, Nure-
dini 2007: 1).

 Sınırları kesin olmasa da "güneyde Ege Denizi'nin kuzeybatı kıyılarından, 
kuzeyde Vardar Nehri'nin orta kısımlarına, doğuda Marta Nehri'nden batıda Te-
salya ve Sar Dağı"na kadar uzanan coğrafya, Makedonya olarak isimlendirilmek- 
tedir (Nuredini 2007: 1).

 Asya'dan Avrupa'ya uzanan ana yolun Balkan yarımadasındaki güzergâ-
hında bulunan Makedonya, bu konumu sebebiyle çeşitli milletlerin tarih boyunca 
sahip olmaya çalıştıkları bir bölge olmuştur.

1- Ahi Evran Ünv. Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü sbekk@gmail.com
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 Edirne'nin fethinden sonra OsmanlI'nın yöneldiği ilk coğrafya olan Ma-
kedonya'nın kapıları 1364'te kazanılan Sırp Sındığı Savaşı ile aralanmış; 1371 'de 
Evrenos Bey komutasındaki kuvvetler tarafından kazanılan Çirmen Savaşı'ndan 
sonra bu kapılar ardına kadar açılmıştır. 1389'da Üsküp, Pirlepeve istip, 1391'de 
de Manastır'ın fethiyle Makedonya'nın tamamı Osmanlı idaresine geçmiştir (Nu-
redini 2007: 3). Makedonya, bu tarihten sonra, Osmanlı'nın Avrupa'da yapacağı 
fetihler için kullanacağı bir üs haline gelir (Castellen 1995: 68). Osmanlı fetihleriyle 
Balkanlardaki Türk varlığı ve sahip olunan topraklar 1521'de en üst seviyeye ulaşır.

 Balkan Savaşlarına (1912) kadar Osmanlı idaresi altında kalan Makedon-
ya, Birinci Dünya Savaşı'nın sonunda (1 Aralık 1919) Sırp, Hırvat ve Slovenlerden 
(SHS) oluşan üçlü krallık arasında taksim edilmiştir. Üçe bölünen Makedonya'nın 
"Ege Makedonyası" Yunanistan'a; "Pirin Makedonyası" Bulgaristan'a verilmiş, "Var-
dar Makedonyası" ise yeni kurulan birleşik krallığa (SHS) bırakılmıştır (Nuredini 
2007: 4). 1945 yılında Yugoslavya'ya katılan Makedonya, 1991'de bağımsızlığını 
ilan etmiştir.

 Bugün bağımsız bir devlet olarak tanınan Makedonya, yalnızca birleşik 
krallığın sahip olduğu "Vardar Makedonyası" topraklarına sahiptir. Kuzeyde Sırbis-
tan, güneyde Yunanistan, batıda Kosova ve Arnavutluk, doğuda Bulgaristan ile 
komşu olan Makedonya'nın yüzölçümü 25.714 km2 dir. 1991 ve 1994'te olmak 
üzere iki defa sayım yapılan ülkenin nüfusu 2.400.000'dır. Bu nüfusun % 50'sini 
Hıristiyanlar, diğer %50'sini ise Müslümanlar (Arnavutlar, Türkler, Romenler, Po-
maklar, Boşnaklar vd. gruplar) teşkil etmektedir (Nuredini 2007: 4).2 Makedon-
ya'daki Türklerin Müslüman nüfus içindeki oranı ise yaklaşık %4,5'dir. Resmi kayıt-
larda 90.000 olarak gösterilen Türk nüfusunun gerçeği yansıtmadığı Makedonya 
Türk Demokratik Partisi tarafından dile getirilmektedir. Bu partiye göre Türk nü-
fusu 120.000 ila 150.000 arasında olmalıdır (Nuredini 2007: 7). Bu verilere göre 
Makedonya, Balkan yarımadasındaki Türk nüfusun en yoğun olarak bulunduğu 
ülke konumundadır.

 Balkanlarda 5-6 asır süren Osmanlı hâkimiyeti, o bölgenin maddî ve ma-
nevî hayatını derinden etkilemiştir. Anadolu'da olduğu gibi Makedonya'da da 
Türk edebiyatı iki kolda -klasik ve halk olmak üzere- gelişme göstermiştir. Balkan 
Savaşlarından sonra Makedonya'da gelişen ve devam eden Türk edebiyatının bir 
kolunu oluşturan klasik edebiyatın kesintiye uğradığı; diğer kol olan sözlü edebi-
yatın ise II. Dünya Savaşı'ndan sonra gelişecek olan çağdaş edebiyat ile gelenek 
arasındaki bağı oluşturduğu görülmektedir. Makedonya'daki sözlü edebiyatın en 
önemli unsurlarından biri de türkülerdir.

2- Başvurduğumuz kaynaklar, Makedonya'daki etnik yapının çeşitliği dolayısıyla birbiriyle çelişen rakamlar verilmektedir.
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 Bildirimizde, Sayın Hamdi Hasan'ın "Makedonya Türklerince Söylenen 
Türküler, Atatürk Kültür Merkezi Yayınları, Ankara, 2008"3  adlı kitabında yer alan 
türkülerin Anadolu'da bilinen/söylenen türkülerle şekil ve içerik bakımından ben-
zerlikleri üzerinde durulacaktır.

 Hamdi Hasan'ın çalışmasında 698 adet türkü metni bulunmaktadır. Sayın 
Hasan, yayımladığı metinlerin bir kısmını (142 adet) bizzat kendisi derlemiş; bir 
kısmını Üsküp Halk ve Üniversite Kütüphanesi'ndeki çeşitli cönk ve mecmualardan 
tespit etmiş bir kısmını daha önce yayınlanmış kitaplar -Mustafa Ramiz4  ve Aluş 
Nuş5 - ile "Sesler" ve "Çevren" gibi dergilerden derlemiştir.

 Makedonya'da söylenen türkülerin hemen hemen hepsi anonim türkü 
tanımına uyan metinlerden oluşmakta ve çoğu şekil itibariyle yapısında kararlılık 
bulunan düzenli metinler olarak karşımıza çıkmaktadır. Çok az sayıda yapısında 
kararlılık bulunmayan türkülerin bulunması, derlenen metinlerin yazıya aktarımı 
sırasında derlemecinin şahsi tasarrufu veya dikkatsizliğinden kaynaklanmış olabi-
lir. Aynı durum Anadolu'dan derlenen türkülerin metin olarak yayımı sırasında da 
karşımıza çıkmaktadır (Bekki 2004: 133, 179)

 Makedonya türküleri içerisinde en kalabalık grubu mani kıtalarından ku-
rulu türküler oluşturmakta; manileri dörtlükler, üçlükler ve ikiliklerle kurulu türkü-
ler takip etmektedir. "Maninin kısa dörtlüklerden oluşması, müziksiz [de] söyle-
nebilmesi onların yaratılmasını ve hatırlanmasını kolaylaştırmıştır (Başgöz 2008: 
109)".
 TRT Türk Halk Müziği Repertuarında "Rumeli Türküleri" başlığı altında yak-
laşık 350 türkü bulunmaktadır. Bu türkülerin makam veezgisel yapısını inceleyen 
Gülçin Yahya Kaçar'ın tespitleri şöyledir: "... Pek çoğu anonim olan bu türkülerde 
makam, seyir özellikleri klasik üslupla örtüşen bir yapıdadır. Çok sesli unsurların 
ya da Batı müziği tonalitesine yakın Nihavend, Bûselikgibi makamların kullanılma-
dığı tespit edilmiştir. Anadolu bölgesine ait 4000 türküde yapılan makam tespi-
tinde olduğu gibi Rumeli türkülerinde de en çok kullanılan makam 90 adet türkü 
ile Hüseynî makamıdır (2008: 217-234)." Hüseyni makamı, halk türkülerinde "Ke-
rem ayağı"na karşılık gelmektedir.

3- Hamdi Hasan'ın bu kitabı, "Söz Başı (s. XXI-XXII)", "Kısaltmalar (s. XXIII)", "Giriş (s. 1-6)", " Halk Türküleri Hakkında Genel 
Bilgi (s. 7-10)", başlıklarını taşıyan kısımlardan sonra iki ana bölümden oluşmaktadır. Birinci bölüm türkülerin şekil ve 
konu bakımından sınıflandırılmasına ayrılmıştır (s. 11-56). İkinci bölüm Türkü metinlerinden oluşmaktadır. Burada yazar, 
birinci bölümde yapmış olduğu konu tasnifine uygun olarak metinleri; 1.Ninniler (s. 71-749, Aşk Türküleri (s. 75-253), 
3.Ayrılık Türküleri (s. 253-289), 4. Tarih Olaylarıyla İlgili Türküler (s. 290-299), Yergi Türküleri (s.300-308),
6. Eşkıya Türküleri (s. 309-320), 7. Hapishane Türküleri (320-323), 8. Ağıtlar (s. 324-369), 9. Düğün Türküleri (s. 
370¬399), 10. Çeşitli Bayram ve Dinî İnançlarla İlgili Türküler (s. 399-404), 11. Değişik Duyguları Dile Getiren Konular 
Üzerine Söylenen Türküler (s. 404-422), 12. Mülemmâlarve İki Dilli Türküler (s. 422-424) şeklinde sıralamıştır. Kitap, "Yer, 
Millet ve İnsan Adları Dizini (s. 425-431)", "Kaynak Kişiler Dizini (s. 433-436)", "Derleyiciler Dizini (s. 437)", "Sözlük (s. 
439¬450)" ve "Bibliyografya (s.451-454)" ile sona ermektedir.
4-Mustafa Ramiz, Notaları ile Rumeli Türküleri, Hadise Yayınevi, İstanbul, 1958.
5- Aluş Nuş, Rumeli Türküleri /Güfte ve Besteleriyle, Say Yayınları, İstanbul, 1996.
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 Makedonya'da söylenen türküler, konu bakımından da Türkiye'de söyle-
nen türkülerle büyük oranda örtüşmektedir. Hamdi Hasan'ın (2008: 23) yapmış 
olduğu konu tasnifi ile Doğan Kaya'nın (2007: 745-746) yapmış olduğu konu tas-
nifinin karşılaştırılması bu durumu gözler önüne sermektedir. Bazı farklılıkların 
olması, Makedonya'nın coğrafi konumu ve demografik yapısıyla doğrudan ilgilidir 
ve bu durum da son derece normaldir.

 Bu genel değerlendirmelerden sonra seçtiğimiz metinler üzerinden Ma-
kedonya türküleri ile Anadolu'da söylenen/bilinen türkülerin benzerliklerine geç-
mek istiyorum.

 ilk türkümüz, nispetsiz evlilik motifi üzerine kurulmuş. 10 adet ayrı metin 
olarak tespit ettiğimiz türkülerin ortak teması, yaşça kendisinden çok küçük olan, 
çocuk sayılabilecek kişilerle evlendirilen kızların yaşadığı problemleri konu edinmiş. 
Tespit edebildiğim kadarıyla en eski derleme İgnacz Kunos (1860-1945)'a ait. Metin, 
Kunos'un "Osmanlı-Türk Halk Edebiyatı Derlemeleri" üst başlığıyla yayımlanan iki 
ciltlik eserinin ikinci cildi "Osmanlı-Türk Masal ve Türküleri, 1899" da yayımlanmış.

 Türkünün ilk bendi şöyle:
 Yük altında para kesesi
 Aldı beni şu çocuğun tasası
 Öpmek bilmez koçmak bilmez basası (Kunos 1998: 62)

Anadolu'dan derlenen metinler ağırlıklı olarak "Sabah olur çocuk gider oyuna" 
dizesiyle başlıyor. Mehmet Tuğrul, derlediği metni "Hiciv Türküleri" arasında "Ço-
cuk" başlığıyla yayınlamış (1945: 78-79). Mehmet Özbek, "Folklor ve Türkülerimiz" 
adlı kitabında, "Çocukla evlendirilen gelinin ağıtı (1975: 296-297)" ve "Gelin ağıtı 
(1975: 297)" olmak üzere aynı türkünün iki ayrı metnine yer vermiş. Özbek, ayrıca 
TRTTHM Repertuarında 2826 numarayla Malatya türküleri arasında kayıtlı olan 
"Sabah olur oğlan gider işine" adlı türküyü notalayan kişi olarak da karşımıza çıkı-
yor. TRTTHM Repertuarında Denizli ve Burdur'dan derlenmiş iki adet metin daha 
var. Makedonya türküleri içerisinde ise "Süleyman" adıyla karşımıza çıkan metin, 
"Sesler" adlı dergideki bilgilere göre Durlombosu köyünden Mehmet Mehmedali 
adlı bir şahıs tarafından yakılmış (Hasan 2008: 307). Türkünün ilk bendi ve bağ-
lantısı şöyle:

 Sabah olur çarığını giyemez
 Tarlaya gider bir evlek süremez
  Aman be oglum buna da canlar dayanmaz
  Ben soramadım soranlara aşk olsun
  Annenin babanın iki gözü kör olsun (HH /496/307-308)
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 Çok değişik yörelerde birbiriyle örtüşen yapı ve içerikte karşımıza çıkan ve 
"nispetsiz evlilikleri" işleyen bu türkünün Malatya metninde "Karahan Gediği", Bur-
sa metninde "Eynegöl" coğrafi isim olarak geçmektedir. Bu durum türküyü belli bir 
yöreye bağlama çabasının ifadesi olarak düşünülebilir.

 Türkü metinlerine bakıldığında, türkünün ana teması olan kızın beklenti-
lerine cevap vermeyen bir evliliğe zorlanması, bunun beraberinde getirdiği mut-
suzluk tüm çıplaklığıyla gözler önüne serilir. Öpmesini, sevmesini bilmeyen bir 
çocuğa, "akçe" karşılığı verilen kız, buna sebep olan anne ve babasına çok ağır 
ilenmelerde bulunur. Bildirimiz değer verdiğimiz türkülerin dışında "nispetsiz evli-
likleri" konu edinen başka türküler de vardır (Güven 2009: 214, 303).

 Üzerinde duracağımız ikinci metin, TRT THM Repertuarında 331 numara 
ile Sivas türküleri içerisinde yer alan "Zeynep bu güzellik var mı soyunda" türküsü-
dür. Türkü, Âşık Süleyman Fahri'den Muzaffer Sarısözen tarafından derlenmiş ve 
notaya alınmış. Çok meşhur olan türkünün ilk bendi ve bağlantı kısmı şöyledir:

 Zeynep bu güzellik var mı soyunda
 Elvan elvan güller biter bağında
 Arife gününde bayram ayında
  Zeynep'im Zeynep'im allı Zeynep'im
  Beş köyün içinde şanlı Zeynep'İm (TRT THM Rep. 331)

 Türkünün son bendinde Zeynep'in Kangal'ın Mamaş köyünden olduğu 
dile getiriliyor. Makedonya türküleri içerisinde "Zeyneb' imi aldılar gece yarısı" ve 
"Zeynep türküsü-Zeynep şarkısı" başlıklarıyla iki metin bulunmaktadır. Hamdi Ha-
san, birinci türküyü "Aşk Türküleri", ikinci türküyü ise "Eşkıya Türküleri" başlığı al-
tında tasnif etmiştir. İştip Pırnali köyünden derlenen türkünün ilk bendi şöyledir:

 Zeyneb'im Zeyneb'im alli Zeyneb'im
 Üç gün arasında oynak Zeyneb'im
 Üç gün kızlar içinde benli Zeyneb'im (HH/388/252)

 Radoviş Konçe köyünden derlenen metnin ilk bendi ve bağlantı kısmı,
 
 Zeyneb'imi aldılar gece yarısı
 Zeyneb'imi yaptılar Arap karısı
  Zeyneb'im Zeynep'im oynak Zeyneb'im
  Dört köyün içinde şanlı Zeynen'im (HH/516/300)

         bu şekilde geçmektedir. Makedonya'da tespit edilmiş iki metin, Sivas metnine 
göre şekil ve ahenk yönünden daha zayıf görünüyor. Bu durumu iki türkünün son
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bentlerine baktığımız daha iyi görebiliriz:

 Zeyneb'ime yaptılar fil dişten tarak
  Tara zülfünü tara gerdanın kara
  Zeyneb'im Zeyneb'im oynak Zeyneb'im
  Dört köyün içinde şanlı Zeyneb'im (HH/516/320)

 ***
 Zeyneb'e yaptırdım bir tarak kümüşten tarak
 Al Zeynep bu tarayı zülüfü tara
 Al Zeynep bu tarayı gerdana bırak (HH/388/252)
 
 İzzet Altınmeşe, Kerkük'te,

 Zeynel'e yaptırdım altından tarak
 Dara zülüflerini bir yan bırak
 İstedim size gelim yollar çok ırak
   Zeynel'im Zeynel'im bala bala Zeynel'im
   Kollarıv boynuma dola dola Zeynel'im (Yücel 2009: 879)

 şeklinde söylenen türkünün, "Zeynep" türküsünün bir eş metni olduğunu 
söylemektedir. Bu da sözlü kültür içerisinde hazır söz kalıpları ve ezgileri üzerine 
yeniden kurulan türkülere güzel bir örnektir.

 Üçüncü örneğimiz son zamanlarda bir hayli popüler olan "Bir taş attım 
pencereye tık dedi" adlı türküdür. Makedonya, Valandovo bölgesinde üç dizelik 
iki bent olarak tespit edilen türkünün ilk bendi ve bağlantı dizesi şöyledir:

 Bir taş attım pencereye 'tık' dedi
  Anası çıktı kızım evde 'yok' dedi
  İnanmazsan gir içeri 'bak' dedi
  Cihan da bilir benim sana yandığım (HH/117/109)

 Türkünün ikinci bendi, TRTTHM Repertuarında 1478 numarayla Orta Ana-
dolu türküleri içerisinde yer alan Ahmet Yamacı'nın Ali Ulvi Erandaç'tan derlediği 
"Küçük yaşta aldım sazı elime" adlı türkünün ilk bendi ile aynıdır. Türkünün ilk 
bendi günümüzde popüler olan parçayla uyum içerisinde. Popüler türkünün sanal 
ortamdan tespit ettiğimiz ilk bent ve bağlantıları şöyle:

 Bir taş attım pencereye tık dedi
 Anası çıktı kızım evde yok dedi vay vay
 İnanmazsan gel yukarı bak dedi
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 Armut dalda kız balkonda sallanır vay vay
  Şekeryemlş dudakları ballanır vay vay

 Atalım mı Arap kızı atalım mı vay vay
              Senin için on beş sene yatalım mı vay vay
  Rakıyı da şaraba katalım mı vay vay

 (http://www.nomorelyrlcs.net/tr/sozlerl/5908-Blr_Ta_Attm_Pencereye- 
sozlerl.html)

 Bu türkünün TRTTHM Repertuarında Antalya-Akseki'den derlenmiş bir 
metni daha bulunuyor. Hasan Yazıcıoğlu'ndan 1952'de derlenmiş. Üç dizelik iki 
bent ve iki dizelik bağlantılardan kurulu türkünün ilk bendi ve bağlantısı şöyle:

 Bir taş attım darabaya tık dedi
  Bir gız çıktı annem evde yok dedi
  İnanmazsan çık yukarı bak dedi
   Ölüm ver Allah'ım ayrılık verme
   Gız seni seviyom da ellere deme (TRT THM Rep. 133)

 Aynı türkü, Elazığ'da "Nesibe" türküsü olarak yıllarca söylenmiş. Fikret 
Memişoğlu'nun "Harput Ahengi" adlı kitabında üç dizeden oluşan on bent ve iki 
dizelik bağlantılarla kurulmuş olarak karşımıza çıkıyor:

 Bir taş attım pencereye tak dedi
  Eşo'm çıktı Neso'm evde yok dedi
  İnanmazsan çık yukarı bak dedi
   Konma bülbül konma mezar taşıma
   Bu genç yaşta neler geldi başıma (Memişoğlu 1992: 57)

 Aynı türkünün Elazığ'ın yaşayan en önemli sanatkârlarından Paşa Demir-
bağ'dan derlenen metni ise şöyle başlıyor:

 Bir taş geldi pencereye tık dedi
  Eşo'm çıktı Nesibe'm evde yok dedi
  İnanmazsan çık yukarı bak dedi
   Konma bülbül konma mezar taşıma
    Genç yaşımda neler geldi başıma (Önal 2011: 68)

 Yaklaşık bir ay önce yine Elazığ'ın önemli bilim adanı ve sanatkârlarından
Doç. Dr. Türker Eroğlu, bir dost meclisinde aynı türkünün ilk bendini şöyle icra
etmişti:
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 Bir daş attım pencereye tıhk dedi
 Eşo'm çıhdı ankom evde yohk dedi
 İnanmazsan çıhk yuharı bahk dedi
  Konma bülbül konma mezar daşıma
  Şu gençlik de neler geldi başıma (İstanbul, 17 Eylül 2011)

 Yukarıda sıraladığımız üç farklı kaynak kişiden alınan metinlere göre bu 
türkünün Elazığ'da doğduğu ve oradan değişik bölgelere yayıldığı tahmin edi-
lebilir. Türküde geçen "Nesibe", "Harput", "Hamdi Çavuş" gibi mahallî ibareler de 
tahminimizi desteklemektedir. Türkünün Elazığ dışında tespit edilen Makedon-
ya ve popüler diye adlandırdığımız eş metinlerinde bir tutarsızlık görülmektedir. 
Şöyle ki, bir delikanlı sevgilisini görmek üzere onun evinin önüne gelir. Geldiğini 
bildirmek için sevgilisinin bulunduğunu düşündüğü odanın camına bir taş atar ve 
kızın anası camdan bakıp delikanlıyı görür ve "kızım evde yok, inanmazsan yukarı 
gelip bakabilirsin" der. Türkünün kaç-göç dönemi yaşanan bir zamanda yakıldığı 
düşünülürse burada cama çıkanın ve delikanlıya seslenenin kız olması gerekir. Za-
ten hem Elazığ'dan derlenen metinler hem de Antalya metni cama çıkıp delikanlıyı 
yukarıya davet edenin kız olduğunu söylüyor.

 Bu bağlamda Makedonya ve popüler diye adlandırdığımız metin, türkü-
lerde meydana gelen anlam değişmelerinin olumsuz yönde olanlarına güzel bir 
örnek diye düşünüyorum. Türkülerde belirli ölçülerde cinsellik vardır ama popüler 
metinde, işlenen cinsellik, türkülerin geleneksel bağlamda cinselliğe verdikleri öl-
çünün çok dışına çıkıyor.

 Burada bir özellik daha var. Elazığ varyantı "Nesibe"nin ölümü üzerine 
yakılan bir ağıttır. Metnin altına düşülen notta "Emsalsiz esmer güzeli (Nesibe) için 
yakılmıştır (Memişoğlu 1992: 57)" ibaresi bulunmaktadır. Diğer metinlerin oyun 
havası niteliği taşıdığı görülmektedir. Böyle, zamanla ağıtların oyunlara eşlik eden 
havalara dönüştüğü de bilinen bir gerçektir. Bu durumu "Heyon beşlikon beşlik" 
adlı türküde de takip edebiliyoruz.

 Üzerinde duracağımız dördüncü örnek, "Çek deveci develeri..." dizesiy-
le başlayan ve Ankara, Burdur, Kırşehir, Konya, Nevşehir, Yozgat gibi illerimizde 
hemen hemen her düğünde oyunlara eşlik eden bir oyun havasıdır. Makedonya, 
Radoviş bölgesinden derlenen türkünün Anadolu'dan derlenen metinlerle büyük 
oranda örtüştüğü görülmektedir. Metinde geçen "Sordum aslın nereli/ Aslın feslin 
nereli/Sordum İskendereli [Makedonya]..." ibarelerinden türkünün bir memleket 
ismine bağlanarak sahiplenilmeye çalışıldığı görülmektedir. Bu sahiplenme diğer 
bölgelerden derlenen metinlerde de görülmektedir.

 Anadolu'da yaygın olarak söylenen oyun türkülerinden biri de "Fincanı"
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taştan oyarlar" adlı parçadır. TRT THM Repertuarında Sivas, Trabzon, Eskişehir ve
Hatay adına bu türkünün çeşitlenmeleri kaydedilmiş. Hamdi Hasan'ın kitabında
yer alan metin, Sivas metniyle büyük oranda örtüşmektedir. Rumeli metninin ilk
bendi ve bağlantısı şöyledir:

 Fincanı taştan oyarlar  Anam oyarlar
 İçine bade koyarlar
 Sen bize gelme duyarlar  Anam duyarlar

   Sen yine doldur fincanı
   Sen kimin canısın canı (HH/182/145)

 Sivas metni, bent aynı kalmak suretiyle, bağlantıdaki dizelerin yerleri 
değiştirilmiş olarak karşımıza çıkıyor:

 Fincanı taştan oyarlar  Balam oyarlar
 İçine bade koyarlar
 Sen bize gelme duyarlar  Balam duyarlar

   Sen kimin canısın canı
   Sen yine doldur fincanı (TRT THM Rep. 315)

    SONUÇ:

 Sayın Başkan, Değerli Katılımcılar,
 Yukarıda verdiğimiz örnekler dışında "Leblebi koydum tasa", Hey on

 beşli", "İzmir'in kavakları" gibi daha onlarca türkünün benzer olduğu görül-
mektedir. Anonim türkü kavramına uygun olarak bunların dışında özellikle 
mani kıtalarıyla kurulan türkülerin künye bilgileri kapatıldığında Makedon-
ya'da mı tespit edilmiş yoksa Anadolu'nun herhangi bir köşesinden mi elde 
edilmiş olduğu pek belli olmamaktadır. Dikkatli gözler ancak bazı fonetik 
özelliklerden bu türkülerin Anadolu dışında, Rumeli'de söyleniyor olduğunu 
fark edebilir.

 Türküler üzerinde yapılacak mukayeseli çalışmalarda, anonim bir türkü-
nün ilk defa nerede, kim tarafından yakıldığı ve hangi yörelere nasıl yayıldığı 
konusunda yapılacak çalışmaların sağlıklı neticeler veremeyeceği görülmekte-
dir. Bu hususu Mehmet Tuğrul'un "Söğüdün çürüğü" başlığıyla yayınladığı tür-
kü metni üzerinde göstermek istiyorum. Türkü, on bir hecelik iki dizeden olu-
şan bentlere mani kıtasından oluşan bağlantının eklenmesiyle oluşturulmuş:
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 Söğüdün Çürüğü

 Söğüdün çürüğü özünden olur
 Yâr üçün ağlayan gözünden olur   Gel gel
   Aslan garem gel garem
   Fındıkları gır garem
   Eller yârini bulmuş
   Sen de benim ol garem
 Vardım baktım demir gapı sürgülü
 Siyah saçlar sırmayınan örgülü   Gel gel
   Aslan garem gel garem
   Fındıkları gır garem
   Eller yârini bulmuş
   Sen de benim ol garem
 Evinize vardım boynun eğdin mi
 Nazlı yârin hatırına değdin mi   Gel gel
   Aslan garem gel garem
   Fındıkları gır garem
   Eller yârini bulmuş
   Sen de benim ol garem
 Bir guş geldi pencereye tık dedi
 Bir gız çıktı annem evde yok dedi  Gel gel
   Aslan garem gel garem
   Fındıkları gır garem
   Eller yârini bulmuş
   Sen de benim ol garem
 Garanfilim saksılarda çanakta
 Bir gız sevdim şu garşıkı gonakta   Gel gel
   Aslan garem gel garem
   Fındıkları gır garem
   Eller yârini bulmuş
   Sen de benim ol garem
     (Tuğrul 1945: 105-106)

 Bu metinde bentleri oluşturan dizelerin başka türkülerde de geçtiği he-
men göze çarpıyor. Birinci bentteki, "Söğüdün çürüğü özünden olur / Yâr üçün 
ağlayan gözünden olur" dizeleri, "Haydarlı" diye bilinen bir Sivas türküsünün 
üçüncü bendinde aynen geçmektedir: "Ağacın çürüğü özünden olur/ Yiğidin iyisi 
süzünden olur / Yâr lçln ağlayan gözünden olur (TRT THM Rep. 1191)"

 Türkünün ikinci bendini oluşturan "Vardım baktım demir gapı sürgülü /
Siyah saçlar sırmayınan örgülü" dizeleri, bir Elazığ türküsünde de karşımıza çıkıyor:
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"Vardım bakdım demir kapı sürgülü / Siyah saçlar sırma ile örgülü / Benim yârim
annesinden görgülü (Memiş 1992: 131; Yücel 2009: 815)".

 Türkünün dördüncü bendindeki dizelerin yukarıda üzerinde durduğumuz 
"Bir taş attım pencereye tık dedi" adlı türküyle benzerliği hemen fark ediliyor. Ma-
kedonya türkülerinin büyük bir kısmı, "Bir taş attım pencereye" örneğinde olduğu 
gibi bu şekilde oluşturulmuş.

 Makedonya'da söylenen türküler şekil açısından incelendiğinde mani kıta-
larından kurulu türkülerin ilk sırada, dörtlüklerle kurulu türkülerin ise ikinci sırada 
geldiği görülmektedir. Bu durum, Makedonya'da âşık tarzı şiir geleneğinin can-
lılığını çok erken dönemlerden itibaren kaybetmeye başladığının göstergesidir. 
Makedonya türkülerini Sivas türküleri ile mukayese ettiğimizde bu durum daha 
bir açıklık kazanmaktadır. Sivas türküleri arasında dörtlüklerle kurulu metinlerin 
sayıca çokluğu, Sivas'ta Âşık tarzı şiir geleneğine mensup temsilcilerin günümüzde 
de yaşıyor olmasına bağlanabilir.

 Makedonya ile Anadolu'da söylenen türkülerin işledikleri konular bakı-
mından da aynı özelliği gösterdiğini konuşmamızın başında belirtmiştir.

 Bu kadar benzerliğin olması bize şaşırtıcı gelmemelidir. Zira Rumeli, husu-
sen de Makedonya, 1364'ten 1912'ye kadar yaklaşık 550 yıl Türk nüfusun ağırlıklı 
olarak yaşadığı ve vatanlaştırdığı bir coğrafyanın adıdır. Girişte de ifade ettiğimiz 
gibi bugün Balkanlardaki Türk nüfusunun en yoğun olduğu bölge de yine Make-
donya'dır. Makedonya'da gelişen sözlü ve yazılı edebiyatın kaynağı ile Anadolu'da 
gelişen sözlü ve yazılı edebiyatın kaynağı aynıdır. Bu sebeple, Makedonya Türk 
edebiyatı üzerine yapılacak mukayeseli çalışmalarda bütüncül bir yaklaşım sergi-
lenmelidir. Türküler söz konusu olduğunda, Makedonya'dan derlenmiş türkülerin 
Anadolu'daki herhangi bir bölgeden derlenmiş türküler gibi ele alınması gerekir.

 Bugün Makedonya, Kerkük gibi Bosna gibi gurbette boynu bükük kalmış 
türkülerin vatanıdır. Esma Şimşek Hocamızın, Türk Yurdu Dergisinin 269. sayı-
sında (Ocak 2010) dile getirdiği endişelerin yersiz olmadığını, ülkemiz üzerinde 
oynanan türlü oyunlarla "her yönüyle 'biz' olan 'bizi' anlatan türkülerimizin 'biz'den 
koparılmak" istendiğini bilelim. Yirmi yıl sonra "Diyarbakırlı Celal Güzel ses'in tür-
küleriyle Elazığ'da söylenen bazı türkülerin benzerlikleri üzerine" başlığını taşıyan 
bildiriler hazırlamayalım.

 Unutmayalım ki, aynı türkülerle ağlayan, aynı türkülerle gülen, aynı ağıt-
larla toprağa verilen insanlar birbirlerine kolay kolay düşman olmazlar. Bunun için 
ta ana sınıflarından başlayarak çocuklarımızın ruhuna nüfuz edecek, onları biz
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yapacak ezgileri fısıldamaya başlayalım. Hepinizi saygıyla selamlarım.
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     EKLER: TÜRKÜ METİNLERİ

Karşılaştırmada kullanılan TRT Türk Halk Müziği Repertuarında bulunan tür-
külerin künyeleri (yöre, kaynak kişi, derleyen, notalayan) metnin başında, 
repertuar numaraları ise metnin sonunda (TRT THM Rep. kısaltmasıyla) ve-
rilmiştir. Hamdi Hasan'ın eserinden alınan metinlerde de-varsa- künye bilgisi 
metnin başında, türkünün geçtiği sayfa ve türkü numarası ise metnin sonun-
da (HH) kısaltmasıyla gösterilmiştir. Diğer kaynaklardan alınan metinlerde de 
aynı yöntem izlenmiştir. Metinlerin sıralanışında öncelik Makedonya'dan der-
lenmiş metinlere verilmiş, eş metinler, daha sonra sıralanmıştır. Metinlerin ya-
zımında imla yönünden iktibas yapılan kaynaklara sadık kalınmış fakat türkü-
lerin şekilsel özelliklerini daha belirginleştirmek için daha önce yayımladığımız 
"Baş Yastıkta Göz Yolda / Sivas Türküleri" kitabındaki görsellik esas alınmıştır.

 I. Süleyman
 (Makedonya / Ustrumiça - Durlombosu köyü)
 
 Sabah olur çarığını giyemez
 Tarlaya gider bir evlek süremez
 Aman be oğlum buna da canlar dayanmaz
   Ben soramadım soranlara aşk olsun
   Annenin babanın iki gözü kör olsun
 Akşam olur çorbasını içemez
  Uykusu gelir kaşığını tutamaz
  Aman be oğlum buna da canlar dayanmaz
   Ben soramadım soranlara aşk olsun
    Annenin babanın iki gözü kör olsun
 Yağmur yağar endekleri seller alır
  Oğlan küçük karısını eller alır
  Aman be oğlum buna eller dayanır mı
   Ben soramadım soranlara aşk olsun
   Annenin babanın iki gözü kör olsun
    (HH/496/307-308)

 I.1. Yük Altında Para Kesesi
 (İgnacz Kunos)

 Yük altında para kesesi
 Aldı beni şu çocuğun tasası
 Öpmek bilmez koçmak bilmez basası
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 Gel gidelim şu yokuştan aşağı
  Beş yüzedir belindeki kuşağı
  Ninni ninni deyeyim şu çucuğa

 Gider oynar gelir yüke dayanır
  Akşam yatar saba(h) olur uyanır
  Hey ağalar buna can mı dayanır

 Akşam olur yemeyini yeyemez
  Saba(h) olur şalvarını giyemez
  El yanında yârim vardır deyemez

 Gel gidelim şu karşıkı bahçeye
  Kırmızı gül devşirelim bohçaya
  Anam babam tama etmiş akçeye
           (Kunos 1998: 62)

 I.2. Sabah Olur Çocuk Gider Oyuna
 (Denizli / Süleyman UĞUR / Celal VURAL)

 Sabah olur çocuk gider oyuna
  Oynar oynar kum doldurur koynuna
  Yalanım varısa obalınız boynuma
   Naha çocuk gebereydin öleydin
    Sen öleydin ben dengimi buleydim
 Sabah olur çarığını keyemez
  Çifte gider bir evlek yer süremez
  Eve gelir hiç halinden bilemez
    Naha çocuk gebereydin öleydin
    Sen öleydin ben dengimi buleydim
 Ben de bıktım bu çocuğun elinden
  Heder ettim el alemin dilinden
  Geçtim senin maşadından malından
    Naha çocuk gebereydin öleydin 
    Sen öleydin ben dengimi buleydim
    (TRT THM Rep. 3259)

 Obal: vebal, günah
 Naha: (ilahi), ne olurdu
 Evlek: (dönüm), tarlaya tohum ekmek için saban iziyle bölünen bölümle 
 rinden her biri
 Heder etmek: utanmak, boşa gitmek, boşuna geçmek. Mal maşat: TDK 
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 Derleme Sözlüğü C. IX, s 3113'te "mal maşat" karşılığı olarak "sığır" kelime-
si geçmektedir.
 
 I.3. Sabah Olur Çocuk Gider Oyuna
 (Burdur / Salih TURHAN / Ahmet YAMACI)

 Sabah olur çocuk gider oyuna
 Oynar oynar kum doldurur koynuna
  Bütün günahlarım baba boynuna
   Baba beni bir çocuğa verdiniz
    Verdiniz de günahıma girdiniz
 Sabah olur çarığını giyemez
  Akşam olur bir evlek yer süremez
  İki sözü bir arada diyemez
   Hey bacılar buna can mı dayanır
    Akşamyatar kuşluk vakti uyanır 
 Sabah olur çorbasını içemez
  Öğle olur oyunundan geçemez
  Yâr olup da bulup beni seçemez
   Baba beni bir çocuğa verdiniz
    Verdiniz de günahıma girdiniz
    (TRTTHM Rep. 1490)

 I.4. Sabah Olur Oğlan Gider İşine
 (Malatya / Sıddık DOĞAN / Mehmet ÖZBEK)

 Sabah olur oğlan gider işine
  Oynar oynar taş doldurur peşine
  Kurban olam sürme kara kaşına
  Yayladan gel kömür gözlüm yayladan
   Mermer daşa sabun goydum eridi
  Gügümlere su doldurdum ılıdı
  Benim yârim şu cihanda bir idi
  Yayladan gel kömür gözlüm yayladan
  Önüme koydular ıssı hediği
  Aramızda vardır Kar(a)han Gediği
  Bana derler kimin kızı gelini
  Yayladan gel kömür gözlüm yayladan
     (TRT THM Rep. 2826)

Issı: sıcak
Hedik: kaynatılmış buğday

Kültürümüzde Türkü Sempozyumu
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 I.5. Çocukla Evlendirilen Gelinin Ağıtı
 (Bursa)

 Sabah olur oğlan gider oyuna
  Yamru yumru taş doldurur koynuna
  Ana şunun bakmadın mı boyuna
        Ana beni niye verdin çocuğa
        Akşamcıktan yuvarlanır bucuğa
 Biz gelirken bu ekinler yoğidi
  Açıldı mı yaylaların söğüdü
  Kalmadı mı Eynegöl'ün yiğidi
           Ana beni niye verdin çocuğa
         Oynar oynar kum doldurur kucağa
 Ana beni niye verdin ellere
 Genç yaşımda dayanamam dillere
 Atam bari ben kendimi sellere
           Ana beni niye verdin çocuğa
           Akşamcıktan yuvarlanır bucağa
     (Özbek 1975: 296-297)

 I.6. Gelin Ağıtı

 Sabah olur çocuk gider oyuna
 Oynar oynar taş doldurur koynuna
 Gelen geçen şamar vurur boynuna 
          Ben güzelim bir çocuğa verdiler
          Verdiler de günahıma girdiler
 Sabah olur çarığını giyemez
 Çifte gider bir evleği süremez
 Eve gelir halin nedir diyemez
           Ben güzelim bir çocuğa verdiler
           Verdiler de günahıma girdiler
 Elime verdiler mısır darası
 Yanıma koydular kedi yavrusu
 Bana derler şu çocuğun karısı
            Ben güzelim bir çocuğa verdiler
            Verdiler de günahıma girdiler
 Sabah olur duman çıkar bacadan
 Öğleden olur çocuk hocadan
 İlahi çocuk sensin beni kocadan
             Anne beni niçin verdin ellere
             Sen düşürdün beni dilden diller (Özbek 1975: 297)
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 I.7. ÇocukTürküsü
 (Vahit TOPÇUGiL)

 Sabah olur duman çıkar bacadan
  Öğlen olur çocuk gelir hocadan
  İlahi çocuk sensin beni kocadan
      Anne beni niçin verdin çocuğu
      Bir bacağımı kaldıramıyor kucağa
 Sabah olur çocuk gider oyuna
 Oynar oynar kum doldurur koynuna
  Bütün günah annesinin boynuna
      Anne beni niçin verdin çocuğu
      Bir bacağımı kaldıramıyor kucağa
 Yağmur yağar hendekleri sel alır
  Oğlan da küçük karısını el alır
     Anne beni niçin verdin çocuğu
     Bir bacağımı kaldıramıyor kucağa
 Sabah olur çarığını giyemez
  Tarlaya gider bir evleği süremez
  Akşam olur yemeğini yiyemez
     Anne beni niçin verdin çocuğu
     Bir bacağımı kaldıramıyor kucağa
 İlahi çocuk iki gözün kör olsun
 Ben gene bulurum kocayı
 Gül memelerim sağ olsun

 Ben geçerken ekinleri gök idi
 Göründü mü annemgilin söğüdü
 Kırıldı mı köyümüzün yiğidi
       Anne beni niçin verdin ellere
       Sen düşürdün beni dilden dillere
              (Başgöz 2008: 162)

 I.8. Çocuk Türküsü
 (İbrahim GÖKBAKAR)

 Has eyvana halı serdim gül gibi
 İtin oğlu geldi düştü çul gibi
 El pençe durdu önümde kul gibi
        Ben bir meral bir nâdâna verdiler
         Verdiler de günahıma girdiler

Kültürümüzde Türkü Sempozyumu
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 Has ayvana halı serdim yumuşak
  Koynuma koydular bir körpe uşak
  Yiğit değil oturak da konuşak
      Ben bir meral bir nâdâna verdiler
       Verdiler de günahıma girdiler
 Kapımızın önü sıra söğütler
  Anam babam gelmiş beni öğütler
  Kırılaydı mahledeki yiğitler
         Ben bir meral bir nâdâna verdiler
         Verdiler de günahıma girdiler
 Sabah olur kalkar gider kuzuya
  Ekmeğini doğrar döker tazıya
  Yiğit değil ağ baldırı kocuya
         Ben bir meral bir nâdâna verdiler
         Verdiler de günahıma girdiler
 Sabah olur kalkar gider oyuna
  Aşıkları toplar koyar koynuna
  Öpmek gelmez kıymak gelmez aklına
         Ben bir meral bir nâdâna verdiler
         Verdiler de günahıma girdiler
           (Başgöz 2008: 163)

 II. Zeyneb'imi Aldılar Gece Yarısı
 (Makedonya / Radoviş-Konçe köyü)

 Zeyneb'imi aldılar gece yarısı
 Zeyneb'imi yaptılar arap karısı
        Zeyneb'im Zeyneb'im oynak Zeyneb'im
        Dört köyün içinde şanlı Zeyneb'im
 Zeyneb'ime sordular gelin mi oldun
 Üç günün içinde sarardın soldun
         Zeyneb'im Zeyneb'im oynak Zeyneb'im
        Dört köyün içinde şanlı Zeyneb'im
 Zeyneb'ime yaptılar fil dşten tarak
 Tara zülfünü tara gerdanın kara
                    Zeyneb'im Zeyneb'im oynak Zeyneb'im
        Dört köyün içinde şanlı Zeyneb'im
               (HH/516/320)
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 II. a. Zeynep Türküsü - Zeynep Şarkısı
 (Makedonya / İştip-Pırmalı köyü)

 Zeyneb'im Zeyneb'im alli Zeyneb'im
  Üç gün arasında oynak Zeyneb'im
  Üç gün kızlar içinde benli Zeyneb'im

 Zeyneb'im evleri yayla düzünde
  Uçkurlar elinde Zeyneb donlar dizinde

 Eyvan eyva vardır beyaz koynunda
  Ep güzeller vardır Zeynep senin soyunda
  Çok güzeller vardır Zeynep senin soyunda

 Zeyneb'in evleri amama yakın
  Sayına soluna Zeynep amayli takın
  Sen çok güzelsin Zeynep âlemden sakın

 Zeynep binmiş arabaya gelir yaslana yaslana
  Bir ince rahmet Zeynep to zülüflü ıslana ıslana

  Zeyneb'e yaptırdım bir tarak kümüşten tarak
  Al Zeynep bu tarayı zülüfü tara
  Al Zeynep bu tarayı gerdana bırak
         (HH/388/252)

 II.1. Zeynel'e Yaptırdım Altından Tarak
 (Cemil CANKAT-ÇARGAH)

 Zeynel'e yaptırdım altından tarak
  Dara zülüflerini bir yan bırak
  İstedim size gelim yollar çok ırak
         Zeynel'lm Zeynel'lm bala bala Zeynel'lm
        Kolların boynuma dola dola Zeynel'lm
 Zeynel'e yaptırdım altından kaşık
  Üstüneyazdırdım men sana âşık
  İstedim size gelim yollar dolaşık
                        Zeynel'lm Zeynel'lm bala bala Zeynel'lm
          Kolların boynuma dola dola Zeynel'lm
 Yüce dağ başında yatmış uyumuş
 Ela gözlerini uyku bürümüş
 Evvel küçük idi şimdi büyümüş
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   Zeynel'im Zeynel'im bala bala Zeynel'im
   Kolların boynuma dola dola Zeynel'im 
               (Yücel 2009: 879)

 II.2. Zeynep Bu Güzellik Var mı Soyunda
 (Âşık Süleyman FAHRİ / Muzaffer SARISÖZEN)

 Zeynep bu güzellik var mı soyunda
  Elvan elvan güller biter bağında
  Arife gününde bayram ayında
   Zeynep'im Zeynep'im allı Zeynep'im
    Beş köyün içinde şanlı Zeynep'im
 Zeynep'e yaptırdım altından tarak
  Tara zülüflerin bir yana bırak
  Zeynep'e gidemem yollar pek ırak
     Zeynep'im Zeynep'im allı Zeynep'im
      Beş köyün içinde şanlı Zeynep'im
 Söğüdün yaprağı narindir narin
  İçerim yanıyor dışarım serin
  Zeynep'i bu hafta ettiler gelin
      Zeynep'im Zeynep'im allı Zeynep'im
      Beş köyün içinde şanlı Zeynep'im
 Kangal'dan aşağı Mamaş'ın köyü
  Derindir kuyusu serindir suyu
  Güzeller içinde Zeynep'in huyu
       Zeynep'im Zeynep'im allı Zeynep'im
      Beş köyün içinde şanlı Zeynep'im
                (TRT THM Rep. 331)
 Elvan: renk
 Narin: ince yapılı, nazik

 III. Bir taş Attım Pencereye 
 (Makedonya / Valandovo)

 Bir taş attım pencereye 'tık' dedi
  Anası çıktı kızım evde 'yok' dedi
  İnanmazsan gir içeri 'bak' dedi
       Cihan da bilir benim sana yandığım
 Küçük yaştan aldım sazı elime
  Dertli dertsiz vurdum sazın teline
  Uyma dedim uydun eller sözüne
         Cihan da bilir benim sana yandığım (HH/117/109)
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 III.1. Bir Taş Attım Darabaya (Oyun Havası)
 (Antalya / Akseki / Hesna YAZICIOĞLU / Durmuş YAZICIOĞLU)

  Bir taş attım darabaya tık dedi
   Bir gız çıktı annem evde yok dedi
  İnanmazsan çık yukarı bak dedi
   Ölüm ver Allah'ım ayrılık verme
   Gız seni seviyorum da ellere deme 
 Galkar galkar darabaya avrulur
  Siyah saçlar al yanağa devrülür
  Seni saran yanar [yanar] gavrulur
   Ölüm ver Allah'ım ayrılık verme
   Gız seni seviyorum da ellere deme
         (TRT THM Rep. 133)
 Daraba: tahta perde, tahta bölme, kepenk.
 Avrul-: yaslanmak, dayanmak.

 III.2. Nesibe Türküsü
 (Elazığ)

  Bir taş attım pencereye tak dedi
  Eşo'm çıktı Neso'm evde yok dedi
  İnanmazsan çık yukarı bak dedi
   Konma bülbül konma mezar taşıma
   Bu genç yaşta neler geldi başıma
 Bir yazmam var düre düre eklerim
  Ölene dek yâr yolunu beklerim
  Hiçe gitti çektiğim emeklerim
   Konma bülbül konma mezar taşıma
   Bu genç yaşta neler geldi başıma
 Bir sazım var altı telden bağlama
  Ben gidersem kömür gözlüm ağlama
  Ölsem bile ellere bel bağlama
   Konma bülbül konma mezar taşıma
   Bu genç yaşta neler geldi başıma
 Duman almış mezarımın üstünü
  Kömür gözlüm acep benden küstü mü
  Ahbaplarım bizden ümit kesdi mi
   Konma bülbül konma mezar taşıma
   Bu genç yaşta neler geldi başıma
 Mezarımı derin kazın dar olsun
 Üzerinde lâle sünbül nar olsun. 
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 Benim yârim şu cihanda bir olsun.
   Konma bülbül konma mezar taşıma
   Bu genç yaşta neler geldi başıma
 Mezarım üstünde lâleler biter
  Lâlenin üstünde bülbüller öter
  Ötme bülbülüm örtme dertlerim artar
   Konma bülbül konma mezar taşıma
   Bu genç yaşta neler geldi başıma 
 Ben giderken üç ay vardı bayrama
  Bayram oldu çıkamadım seyrana
  Hamdi Çavuş evin olsun verana
   Konma bülbül konma mezar taşıma
   Bu genç yaşta neler geldi başıma
 Çifte çıkar martinimin dumanı
  İstanbul'dan gelir ölüm fermanı
  Katillerin yoktur dini imanı
   Konma bülbül konma mezar taşıma
   Bu genç yaşta neler geldi başıma
 Ufak tefek taşdan kale yapılmaz
  On altıyla Hamdi Çavuş tutulmaz
  Nesibe ölmekle Harput yıkılmaz
    (Memişoğlu 1992: 57-58)

 III.3. Bir Taş Geldi Pencereye Tık Dedi
 (Elazığ / Paşa DEMİRBAĞ)

 Bir taş geldi pencereye tık dedi
  Eşo'm çıktı Nesibe'm evde yok dedi
  İnanmazsan çık yukarı bak dedi
   Konma bülbül konma mezar taşıma
   Bu genç yaşta neler geldi başıma
 Bir sazın var altı telden bağlama
  Ben gidersem kömür gözlüm
  Ağlama Ölür isem ellere bel bağlama
   Konma bülbül konma mezar taşıma
   Bu genç yaşta neler geldi başıma
 Bir yazmam var düre düre eklerim
  Ölenedek yâr yolunu beklerim
  Boşa gitmiş şu benim emeklerim
   Konma bülbül konma mezar taşıma
   Bu genç yaşta neler geldi başıma
Duman almış mezarının üstünü
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 Kömür gözlüm acep benden küstü mü
  Ahbaplarım ümidini kesti mi
   Konma bülbül konma mezar taşıma
   Bu genç yaşımda neler geldi başıma
 Ufacık taşlarla kala yapılmaz
  On atlıyla Hamdi Çavuş tutulmaz
  Nesibe ölmekle Harput yıkılmaz
   Konma bülbül konma mezar taşıma
   Bu genç yaşımda neler geldi başıma
  Uzun olur uzun yolun selvisi
  Ben bilmezdim benim yârim hangisi
  Kara kaşlı kara gözlü kendisi
   Konma bülbül konma mezar taşıma
   Bu genç yaşımda neler geldi başıma
    (Önal 2011: 68-69)

 III.4. Bir Taş Attım Pencereye
 (Popüler Metin)

 Bir taş attım pencereye
 Bir taş attım pencereye tık dedi
 Anası çıktı kızım evde yok dedi vay vay
 İnanmazsan gel yukarı bak dedi
 Armut dalda kız balkonda sallanır vay vay
 Şeker yemiş dudakları ballanır vay vay

 Atalım mı Arap kızı atalım mı vay vay
  Senin için on beş sene yatalım mı vay vay
  Rakıyı da şaraba katalım mı vay vay

 Demirciler demir döğer ocakta
 Şimdi ki kızlar ne hoş olur kucakta vay vay-2
 Öpüşürken yemek yandı ocakta
 Armutu dalda kız balkonda sallanır vay vay
 Şeker yemiş dudakları ballanır vay vay
 
 Atalım mı arap kızı atalım mı vay vay
  Senin için onbeş sene yatalım mı vay vay
  Rakıyı da şaraba katalım mı vay vay

 Demirciler demir döğer tunç olur
 Altın yüzük parmağıma güç olur vay vay
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 Sevip sevip ayrılması geç olur
 Armut dalda kız balkonda sallanır vay vay
 Şeker yemiş dudakları ballanır vay vay

 Atalım mı Arap kızı atalım mı vay vay
  Senin için on beş sene yatalım mı vay vay
  Rakıyı da şaraba katalım mı vay vay
 (http://www.nomorelyrics.net/tr/sozleri/5908-Bir_Ta_Attm_Pencereye-sozleri.
html)

 IV. Çek Deveci Develerin Sulansın
 (Makendonya / Radoviş)

 Çek deveci develerin sulansın
  Akan çeşmelerin suyi bulansın

 Çek deveci develerin yokuşa
  Gül memeler birbirine tokuşa

 Deve yüksek atamadım urgani
  Üşüdükçe çek üstüne yorgani

 Deve yüksek atamadım kilimi
  Susadıkçes ver ağzıma dilini

 Sordum aslın nereli
 Aslın faslın nereli
 Sordum İskendereli (Makedonya)
 Elma yanakli
 Kirez dudakli
 Turunç memeli
 Sallama yavrum er yanın
 Düşürürsün bebeğin
   (HH/134/119)

 IV.1. Deveci (Oyun Havası)
 (Ankara)

 Çek deveci develerin sulansın
 Sulansın da akan çayla bulansın
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 Devem yüksek atamadım urganı
 Susadıkça ver ağzıma gerdanı

 Devem yüksek atamadım kilimi
  Susadıkça ver ağzıma dilini

 Bir ok attım hızıladı
  Dağda ceran (ceylan) guzuladı
  Göğnüm seni arzıladı

 Bir ok attım herge düştü
  Herkten balabannar uçtu
  Deli göğnüm sana düştü
   (Tuğrul 1945: 110)
 Ceran: ceylan
 Herk: nadasa bırakılan arazi,tarla
 Balaban: toy (kuş cinsi)

 IV.2. Develi (Oyun Havası)
 (Ankara)

 Çek deveci develerin beş olsun  Aman
 Biri sana biri bana eş olsun  Yavrı yavrı yavrı

   Develi develi sordum aslın nereli
   Derdi İskendereli hani beben yuğudu
   Bebe girdi yaşına gubalak ister başına

 Çek deveci develerin sulansın  Aman
 Sulansın da akan çaylar bulansın  Yavrı yavrı yavrı

   Develi develi sordum aslın nereli
   Derdi İskendereli hani beben yuğudu
   Bebe girdi yaşına gubalak ister başına
 
 Çek deveci develerin engine  Aman
 Şimdi rağbet güzel ile zengine  Yavrı yavrı yavrı

   Elin de yemeni yedi dağın çimeni
   Oğlan sıkma mememi çağınırım nenemi
     (Tuğrul 1645: 110-111)
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 IV.3. Develi (Oyun Havası)
 (Kırşehir / Kiraz YILMAZ / Meltem YILMAZ)

 Çek deveci develeri yokuşa    Aman yâr yâr aman 
 Ağ memeler birbirine tokuşa    Aman aman amman develi

 Develi daylah
 Bal ile gaymah
 Sen kimin yârisin de
 Her yanların oynah

 Devem yüksek atamadım urganı   Aman yâr yâr aman 
 Üşüdükçe çek başına yorganı   Aman aman amman develi

 Develi daylah
 Bal ile gaymah
 Sen kimin yârisin de
 Her yanların oynah

 Deveci de develerin sulansın    Aman yâr yâr aman
 Akan çeşmelerin gözü bulansın    Aman aman amman develi

 Develi daylah
 Bal ile gaymah
 Sen kimin yârisin de
 Her yanların oynah

 (Öğrencimiz Meltem Yılmaz tarafından derlenen bu metin ilk defa
yayınlanmaktadır.)

 IV.4. Çek Deveci Develeri İngine
 (Nevşehir / Fadik ÜNAL / Serpil Mutlu)

 Çek deveci develeri ingine (de amman amman ingine kız on yedi benlim amman ingine)  
 Deyyus baban virsin seni zengine (de yâr yâr yârim zengine)

    Hayriye kızın saçlar amman
    Oynuyor omuzun başları canım

 Çekdeveci develeri yukuşa (da yâr yâr yârim yokuşa kız onyedi benlim amman yukuşa)  
 Ağ memeler birbirine tokuşa (da yâr yâr yârim tokuşa kız on yedi benlim amman tokuşa)
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  Hayriye'm saçları yakıyor amman
  Bakışları canlar yakıyor amman
  Ellere kınalar yakıyor amman

 Devem yüksek atamadım kilimi (de amman kilimi kız on yedi benlim amman kilimi)   

 Susadıkça ver ağzıma dilini (de aman amman dilini)

  Hayriye kızın saçları amman
   Oynuyor omuzun başları canım

 Devem yüksek atamadım urganı (da aman urganı kız on yedi benlim aman urganı)  

 Üşüdükçe çek başına yorganı (da aman amman amman yorganı)

  Hayriye camdan bakıyor amman
   Bakışları canlar yakıyor amman
   Ellere kınalar yakıyor amman

 (Öğrencimiz Serpil Mutlu tarafından derlenen bu metin ilk defa yayın-
lanmaktadır.

 V. Fincanı Taştan Oyarlar
 (Rumeli)

 Fincanı taştan oyarlar  Anam oyarlar  
  İçine bade koyarlar
  Sen bize gelme duyarlar Anam duyarlar
       Sen yine doldur fincanı
       Sen kimin canısın canı
 Fincanı rafa dizerler
 İçine bade süzerler
 Sen bize gelme sezerler
        Sen yine doldur fincanı
         Sen kimin canısın canı
 Fincanın dibi düz olur
 Sen bize gelme söz olur
 Bir kadeh bade az olur 
         Sen yine doldur fincanı
          Sen kimin canısın canı
           (HH/182/145)
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 V.1. Fincanı Taştan Oyarlar
 (Sivas / A. Kadir SARISÖZEN / Muzaffer SARISÖZEN)

 Fincanı taştan oyarlar    Balam oyarlar
 İçine bade koyarlar
 Sen bize gelme duyarlar    Balam oyarlar

       Sen kimin canısın canı
       Sen yine doldur fincanı

 Fincanı rafa dizerler    Balam dizerler
 İçine bade süzerler
 Sen bize gelme sezerler     Balam sezerler

                  Sen kimin canısın canı
       Sen yine doldur fincanı

 Fincanın dibi düz olur    Balam düz olur 
 Sen bize gelme söz olur
 Bir kadeh bade az olur      Balam az olur

       Sen kimin canısın canı
       Sen yine doldur fincanı

 Fincanı doldur sıradan      Balam sıradan
 İçmeyen çıksın aradan
 Esirgesin Yaradan     Balam Yaradan
        
       Sen kimin canısın canı
       Sen yine doldur fincanı

 Fincanın orta göbeği    Balam göbeği
 Hanımlar sever bebeği 
 Yedi mehlenin meleği    Balam meleği

       Sen kimin canısın canı
        Sen yine doldur fincanı
 (TRT THM Rep. 315)
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      Kerkük Türküleri

Emine Miryusuf kızı RAHIMLI

 

 Halkin en büyük serveti olan folklör ,onun dünyaya bakiş açısının ,istek 
ve dileklerinin, iç aleminin tükenmez hazinesidir.Her hagi bir halkın piskolojisini 
, hayat tarzını , yöresel geleneklerini , tarihimizde tutduğu yeri bilmek amacıyla 
onun folklörünü derinden bilmek gereklidir.

 Ünlü bilim adamı Yaşar Karayev kendinin "Folklörümüzün tarihi" kitapın-
da yazıyor:

 "Kimsenin soyunu, eslini, ecdadını unutmamağa cağıran, onu bölün-
mekden kurtaran, mantıkda, düşüncede, maneviyyatda halkın birliğini de tamin 
eden folklördür.

 "Kerkük folklörü" dedikde, belli sosyal-siyasi sebeplerden soy kökünden 
ayrı kalmış, tecrid olunarak, arap ve kürtlerin yaşadığı sınırlar yakınlıgında, İrakın 
kuzeyinde, Kerkük vilayetinde toplu halinde yaşayan ve Azarbeycan Türkcesinde 
konuşan halkın folklörünün tarihi rölü büyükdür."

Genel Milli liderimiz Haydar Aliyev "Kardeşlik" dergisine verdiği genel acıklama-
sında vurgulamişdir:

 "Tarihi arastırmalarımda gördüm ki, Güney Azerbaycan, Kuzey Azarbay-
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can ve İrak türkmenleri bir bütöv halkın kollarıdır.
 
 Eta Terzibaşı, Abdülletif Banderoğlu, Mahir Nakip, Subhi Saatçi, İhsan 
Vasfi, Hoca Sabir, Mehmet Özbekve başkaları Kerkük folklorunun arastirilmasi 
yönüyle deyerli katkılarda bulunmuşlar.

 Kerkük folklöründe "hoyratlar " lirik tipin en cok yayılmış bölümüdür.Er-
ken yüzyıllıkta olduğu gibi, bu günde "hoyrat " ve "mani" Kerkük şir şekli kendine 
ait güzelliğini ve akiciliğini saklamaktadır.Bunun en başlıca sebepleri halk diline 
yakın olması, halkın anladığı sade dilde söylenilmeleri, rengaregliği, düşünce 
zenginliği ve bunun yanı sıra kisa bir şekilde olmalarıdır.

 Halkın hayat tarzının, yörsel geleneklerinin, dününün, bu gününün, ya-
rınının öğrenilmesinde "hoyrat" ve "mani"lerin rölü evez edile bilmeyecek şekilde 
büyükdür.

 Eta Terzibaşı nin yapdığı araşdirmalara dayanarak söyleye biliriz ki, 
hoyrat ve maniler cinasli ve tek kafiyeli olmakla 2 yere ayrılmaktadır.Cinaslılar 
"Hoyrat" , cinassızlarsa "mani" ve ya "maani" adlandırılmaktadırlar."Hoyrat"larda 
kendileri de tam ve tam olmayan cinaslı olmakla 2 yere ayrılmaktadırlar.Tam 
cinaslılarsa kendiliğinde 2 yere ayrılıyor ki, bunlar sade tam cinaslı ve mürekkeb 
tam cinaslı hoyratlardır.

 Folklörculerin yaptığı arastırmalardan böyle bir kanata gelmek olur ki, 
hoyrat ve bayatılara Azerbaycanın da çeşitli yerlerinde rast geliniyor.

 Hoyrat yerine "Kerkük" kaynalklarinda "koşma" ve ya "beyt" kelimeleri de 
kullanılmıştır.

 Halk şarkiları da Kerkük folklöründe lirik tipin esas bölümü olmakla hal-
kın manevi değerlerinin, hayat tarzının, geçmişinin, bu gününün, öğrenilme-
sinde, halkın dilinin korunup saklanılmasında, zenginleşmesinde benzersiz rölü 
olan tükenmez hazinedir.

 Üzülerek söylemeliyiz ki, bu gün Azarbeycanda "Kerkük halk havalarının" 
araştırılması yönüyle ilgili kaynaklar çok değildir, hatta diye biliriz ki,toplanilip 
notaya alinmasi bile yok derecesindedir.

 Azarbeycan profissiönel müziğinin mimarı, Doğuda ilk operanın ("Ley-
layla Mecnun") yazarı olan Üzeyir Hacibeyli "Türk El mahnilari"(El şarkılari) başlıklı 
mekalesinde yazıyor:

 "Halk müzik eserlerinin başkaları tarafından menimsenilmesinde hepsi-
nin başlıca sebebi halk şarkılarının toplanilmaması, notaya alınmaması ve şarkı 
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örneği gibi ebedi olarak saklanılmamasıdır.Eğer halk şarkıları notaya alınarak bir 
araya getirilerse,saklansa elbet kimse onu kendine cikamaz.Ve aynı zamanda şu 
şarkılar mahv olmaz, kisa bir zaman arasinda unutulup, yok olmaz.

 Halk şarkılarında müzükle edebi poeziya arasında güclü bir bağlılık var.
Halk şarkı sözlerinin anlamının tadkiki fölklörün genel ana dallarından biri sa-
yilmaktadır. "Kerkük" arşivlerinde halk şarkılarının toplanılmasına, şir şeklinde 
basılmasına, müziğinin tahliline ve tadkikine yönelik bir çok işler görülmüştür.

 Folklörcü Eta terzibaşının "Kerkük havaları" isimli kitabında Kerkük hava-
larıyla ilgili bir çok kiymetli bilgiler elde etmek mümkündür.Araştırmacı Kerkük 
havalarını uzun ve kısa ve ya kırık havalar adı altında qruplara ayırmıştır.Kısa 
havalar sırasına beste (halk türküsü), tenzile(dini türkü ve şerqi), şerqi, halay ve 
oyun havalarını içerilemiş, uzun havalar sırasınaysa muğamlar, hoyrat havaları, 
divan-urfa kazel, ozan havaları, Kerem havası, sazlama ve ninniler olmak üzere 
yerleştirmiştir.

 Uzun havalar sırasına yerleştirilmiş hoyrat uslubları sadeliyi ve kisa ol-
masıyla seçilmektedir.Hoyratlar halk arasında lirik tipin büyük kapsamda yayıl-
mış janrıdır.Kerkük follöründe 20 den çok hoyrat şekli vardır. Beşiri, Mühalif, 
İskenderi, Karabaği, Bayat, Ahmet dayı, Atıcı, Matar ve başkalarının isimlerini 
çekmek olur.

 Hoyrat havaları okunurken miyan adlandırılan ek kelime ve satırlardan 
kullanılıyor. Miyanlar her havanın ahangine uygun olarak seçiliyor ve önde , 
ortada, okunmasına uygun olarak 3 şekilde oluyorlar.Mesala "Eydene" hoyrat 
şeklinde miyan hoyratın her misrasında önde işleniliyor

 Onuda söylemek gerekir ki, her hoyrat şekilinde istenilen miyandan kul-
lanmak olmaz."Dellihasanı", "Malalla", şekillerinde "A...x", "Kesuk" şeklinde "Dede 
,bu gün " ve.s. Bu miyanlar hoyratların başlanğıcında okunur.

 Bir kısım miyanlar da var ki, hoyratın ortasında kullanılıyor.Mesela "Mu-
çala" şeklinde "Uzun boylum, senem gözlüm" ,"İskenderi"de "Evi yanmış" ,"Uzun 
boylum" ."Ay ay babam oğlu" ve .s bu gibi ifadeler kullanılıyor.

 Bazı hoyratlar da var ki, miyansız okunuyor.Hoyrat şekillerine has olan 
önemli bir özellikde vardır ki, bu her şeklin sonunda bir kısım bestelerin okun-
masıdır.Manilerin her birinin kendine has döndermesi -tekrarı olur, yani negera-
tı.

    "Kerkük" folöründe halk türküleri rengarengliğine, güzelliğine, sadeliyine aki-
cilığına göre halk tarafından çabuk kavranılır ve çok geniş yayılan lirik tipdir.
Kerkük folklöründe, halk türkülerinin bayatılardan, hoyratlardan kaynaklandığı 
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gibi, Azarbeycan folklöründe de, halk şarkılarının büyük bir kısmı bayatılardan 
kaynaklanmıştır.

 Hem Kerkük, hem de Azarbeycan şarkılarında 8,11,13,14 ve .s heceli 
şirlere rastlanmaktadır.Bu şir formaları teleffüz ve bölgü bakımından bir sim-
metriye dayanmaktadır.

 Halk şarkılarının metinlerine gelinceyse söyleye biliriz ki, genel olarak 
halk türkülerinin metinleri aşk mevzusu esasında kurulmuştur."Ninne yarim", 
"Oğlan yaylığın hani", "Benim ipek yayliğım var, almağa gelir" ve .s .türkülerin 
isimlerini söyleye biliriz.

 Kerkük türkülerinin en büyük bestecesi, ud ifacısı olan Abdurrahman 
Kızılaydır.Onun 20 ye yakın bestesi vardır. "Bu hal ne haldır güzel", "Dağlar başın 
alaydın", "Aç, aç kollarını digel yanıma ", "Altın hizma mulayim", "Evlerinde lam-
baları yanıyor" ve başkaları.

 Mehşur "Fırat" türküsü de Dicle -Fırat nehri sahilinde yaşayan Kerkük-
lerin türküsüdür.Fırat nehri şimdiki Türkiye arazisindedir.Türkünü besteleyen 
besteci yarinin ırmakta boğularak ölmesinden hüzünlenerek bu türkünü kendi 
yarine vasf ediyor.(izzet Ağabey)

 Kerkük halk havalarında dikkat çeken bir çok özellikler vardır.Azarbey-
canda "Humar oldum " ismiyle tanınan halk şarkısı , Kerkük folöründe "Yar bize 
misafir gelecek", ismiyle tanınıyor.Ama şarkının metninde bir sira değişiklikler 
vardır.Azarbeycan versiyonunda bir kaç mısra degeneresyona uğramıştır. Üzeyir 
Hacibeyli ve Müslüm Moqamayevin birlikte yazdıkları Azarbeycan halk şarkıları"-
kitabında bu şarkının şir şekli Kerkuklerde olduğ 3 mısra olarak gösterilmiştir.

 Bülbülün tartip etdiği "Azarbeycan halk şarkılari" isimli topludaysa Said 
Rüstemov bu şarkını ayniyla Kerküklerdeki gibi "yar bize misafir gelecek " ismiyle 
göstermiştir.

 Bunu gibi bir çok şarkılarda vardır ki, ister Keküklerde, istersede Azar-
beycanda benzer şekildedir.Bunlardan "Ey kara hal yar", "Dam üstedir damımız", 
"Ketan gömlek dizden yar", "Halide", "Bu hal ne haldır güzel", "Güzellerden üç 
güzel var sevmeli","Evlerinin önü yonça ", "Semavar almışım silenim yokdur","O 
yana dönder beni" ve diğerleri.

 Bu günümüzde de bu şarkılar Azarbeycan radyo ve tele-
vizyonunda, ictimai, İNT (international), Kültür kanallarında sık-
sık seslenmektedir. Hatta bestecilerimiz tarafından da Irak-Türkmen 
hoyratlarina müzik bestelenmiş ve bir çok şarkıcılarımızda bu şarkıları seslendirmek-
dedirler.Bunlardan Nermine Memmedova, Sinan Seid ve diğerlerini söyleye biliriz
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 Ünlü hanende Hacibaba Hüseynovun okuduğu "Zeytun gözlü turna " şar-
kısi da Kerkük havasıdır.

 Onu da söylemek gerekiyor ki, Kerkük türküleri Azarbeycan'dan başka 
İran ve Türkiye'de de sevilip okunup ve söylenmektedir.Türkiye'nin TRT kanalında 
da Kerkük türküleri sık-sık yayınlanmaktadır.

 Eta Terzibaşı söylüyor:

 "Eskiden bazı azerilerle dolu olan Tebriz, Marağa, Karabağ ve daha başka 
şehir ve semtlerde müzik hayatı yüksek bir seviyeye alınmıştır.O zaman irak türk-
leriyle bu ülkelerde yaşayan türkler arasında dil, edebiyat ve müzik bakımından 
bulunan yakın bağlılık kolaylıkla düşünüle bilir."

 Buradanda böyle bir kanaata gelmek oluyor ki, Nahcivan ve Nahcivan 
etrafındaki yerlerde yaşayan halkın şivesiyle Kerküklerin şive aynilığı bu birliği bir 
daha isbat etmiş oluyor.

 Sondaysa bildirimi folklörçü Kaşovskinin kelimeleriyle bitirmek istiyorum: 
"Tarihin beyaz sayfalarının açılmasında müzisyenler buna yardım ede bilenlerdir."

    KULLANILAN EDEBİYAT:

     1. Alternatifim.com.(2011)
     2. Bülbül "Azarbeycan halk şarkılari" 2-ci cilt
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     5. Kazanfer Paşayev "Kerkük folörünün janrları" Bakü 1984.
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     7  
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    Kumuk Halkın Yırları ve Özellikleri

Leyla GADGİYEVA

 
 Çok uluslu bir cumhuriyet olan Dağıstan eskiden doğuyu güney-doğu 
Avrupa ile, güneyi de kuzeyle kavuşturan önemli yollarında bulunmaktadır. 
Dağıstan'ın bulunduğu yer, Dağıstan halkların diğer halklarla ekonomik ve kültür 
ilişkilerine elverişliydi. Kafkasya'da topraklarında bulunan Dağıstan zengin tari-
hine ve kültürüne sahiptir. Dağıstan'da otuzdan fazla millet yaşamaktadır. Bun-
dan dolayı Dağıstan halkları birçok kültürel katmanlardan oluşmaktadır.

 Kumuk milleti de Dağıstanda yaşayan diğer milletleri gibi kendine özgü 
kültüre ve tarihe sahiptir. Kumukların adetleri, gelenekleri diğer Kafkaz halklarının 
kültürüne benzediği halde komşu milletlerini büyük bir çapta etkilemiştir.

 Ünlü Türk gezgini Evliya Çelebi vaktiyle Kumukların hayatı ve gelenekler-
ini, bilhassa müzik kültürünü tasvir etmiş vebu milletin kılığına, yaşam tarzına ve 
ruh yaratılışına dikkat etmiştir.

 Kukum halk folkloru zengindir ve zengin hazinesin içinde yırlar önemli bir 
yer tutar. Kumuk yırlarında milletin genetik akrabalığı, tarihi-kültür ilişkileri yansıtıl-
maktadır. Kumukların zengin ve canlı folkloru halk tarihinin değişimlerini izlemeye 
fırsat verir.Kumuk yırları milletin asırlarca süren düşüncelerini ve duygularını, tarih, 
ahlak, dünya görüşünü yansıtmaktadır. Bundan dolayı Kumuk yırları toplumun ve 
bireyselin ahlaki, hukuk kurallarını da dikkate almaktadır. İyilik ve kötülük, ahlak
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ve ahlaksızlık, kahramanlık ve korkaklık, adalet ve haklardan yoksunluk, aşk ve 
kin,suç ve ceza, namus ve namussuzluk - bütün bunlar modern yaşamda da gün-
cel (aktüel) sorunlardır.

 Kumuk yırların çeşitli türleri ve özellikleri vardır. Mitoloji, efsaneli, tören, kah-
raman ve aşk yırları sosyal hareketlerini düzenleyen faktörlerle sıkı sıkıya bağlı 
olmaktadır. Kahramanlık yırlara ait özelliklerden de biri - bireyselin toplumda te-
melleştirilmiş olan adetlere uymasıdır. Eskiden bu yazılı olmayan kuralları Kaf-
kaz ve Kumuk milleti de dahil olmak üzere yerine getirmeliydiler. Düşmana karşı 
savaşmak, intikamını almak, ailesinin namusunu korumak, konuksever ve iyi bir 
binici olmak, anababanın taleplerini yerine getirmek, babaya saygı, anneye sevgi 
göstermek yırlarda geçen temel konulardır.

 Yırların özelliği - geriIik,olayların hızlı değişmesi,lirik akınıdır.Yırların kahra-
manları yurtseven, iyi kalpli, aynı zamanda da arkadaşlarıyla eğlenmeyi seven ve 
espri sahibi olan kumukların asıl karakterini yansıtmaktadır. Kumuk düğünlerinde, 
komşu kentlere mısafir gittiğinde, dost sohbetlerinde kısa vecizelerle konuşmayı 
tercih eden biri olarak geçiyor. Doğuşundan ölümüne kadar ve ölümünden sonra 
bile yaşayan insanı yansıtmaktadır kumuk yırları. insanı fedakarca davranışlara, 
emeğe coşturan; düşüncelerle, ümitlerle, duygularla hem çağdaşlara öğüt, hem 
gelecek kuşaklara vasiyetlerdir kumuk yırları. Kumuk yırların her hangi bir türk 
folklorunda gibi vurgulanan ayrı edici çizgi özelliği de - irade gücü ve yiğiliktir. 
Halk kahramanlık yırların analizinde görüyoruz ki, bazı Türk halkların edebiyat 
eserleriyle genetik bağı olduğu halde kumuk yırlar, kumuk milletin orijinal eser-
leridir. Ağaç kumuz adındaki üç telli müzik aleti eşliğinde söylenen yırlar insanın 
özgürlüğünü, ruhunu,namusunu teşhis etmektedir.Kumuk yırların tipik ölçüsü 11 
veya 7 satırdan ibarettir. Bunlar yırlara düzenli,akıcılık katıyorlar.

 Ünlü kumuk folklorcu Adjiyev'in düşüncelerine göre kahraman- tarihi yırların 
gelişimi 14.-15. yüzyıllarına aittir.

 'Mınküllü yırı', 'Abdulla yırı', 'Aygazinin yırı', 'Djevdet yırı', 'Zoruşyırı' vs Kumuk 
halkın tanınmış en eski yırlarındandır.

 Örneğin, 'Minküllü yırı' gibi eski menkıbenin Dağıstan'ın diğer halklarının folk-
lorunda analogu bulunmamaktadır. Bütün kumuk yırları söz edilen kahraman-
ların isimleriyle adlandırılmıştır. Bu yırda da Minküllü bir çobanın ismidir.

 Yır 'Erkekler evde doğar evin dışında ölür' kumuk atasözüyle ortak bir yanı 
olan satırla başlıyor - Minküllü üyde tuvğan, kırda ösgen.

 Yırın eski çağlarına ait olduğunu da aşağıdaki satırlardan belirtiyoruz.
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Minküllü'nün saçlarını uzatması da eski devirlerde bazı Türk erkeklerinin saç 
uzatılmasını andırıyor.

 Haray bugün art yelkesin çaç gesgen
 Tuvarlağa yimik tük bitgen
 Katın kızğa yimik alay çaç bitgen
 
 (Гьарай бугюн арт елкесин чач гесген,
 Туварлагъа йимик тюк битген,
 Къатын-къызгъа йимик алай чач битген)

 Yırın konusu hep eski motiflere dayanmaktadır. Düşmanları Minküllü'nün 
koyunlarını sürüp götürmek ve Minküllü'ye sadık olan köpeklerini öldürmek için 
Minküllü'yü hile ile eve göndermesi de bize eskiçağlarda yaygın olan kahramanın 
totemini ortadan kaldırıp, sahibi öldürmeye daha kolay olduğu inanışını andırıyor. 
Kahramanın insani bir özelliği olan kanağanlık da kusur olarak gösteriliyor. Ku-
mukların diğer Kafkaz ve Türk halklarının tartışma götürmez bir kanunu kunaklık-
tır (misafir ağırlaması). Köpeklerinin kandırmalarına karşın Minküllü gelen misa-
firlerin hain düşmanlar olduğuna bir türlü inanamıyor ve evine gidiyor.

 Sen çi üyge, vay, Minküllü barırsan
 Üydegileni halın küyün bilersen
 Minküllü, urular gelse tutarbız,
 Börüler gelse, çaynap yutarbız
 Atı güçlü asger gelse, neterbiz
 Koynu koşnu sayak goyup geterbiz.
 
 (Сенчи уьйге, вай, Минкюллю,барырсан,
 Уьйдегилени гьалын-гюнюн билерсен. 
 Минкюллю,уруларгелсе,тутарбыз,
 Бёрюлергелсе,чайнап ютарбыз,
 Атыгючлюасгергелсе,нетербиз?
 Къойну-къошну саякъ къоюп гетербиз.
 -Уьчгюнлер болсун мени болжалым,
 Уьчгюнлерден меншунда къайтып гелмесем,
 Уьч окълардан болсун мени ажжалым!)

 İyi kalpli olmasından dolayı Minküllü sonunda düşmanlarından en yaşlısını 
hayatta kaldırıyor ve kendine ölüm fermanını imzalıyor. İhtiyar Minküllü'yü ölümcül 
yaralıyor. Yırda Minküllü'nün eşine arızi bir yer verilmektedir, fakat buna karşın 
Türk halkların hayatında kadının da önemli rol oynadığını görüyoruz. Ayhanım 
yaralı olan Minküllü'nün vücudundan oku çıkarıyor
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 'Minküllü yırı'nda eski Türk inanışları, Türk halkların dünya görünüşü, Ku-
mukların adetleri yansıtılmaktadır. insanı tabiattan ayıılmaması, tabiat ve insan 
arasındaki organik bağlar belirtilmektedir.Mimküllü'ye babası tarafından at ve si-
lahı verilmemesi de Minküllü'nün savaşçı değil barış çoban olmasını belirtir.

 Bütün bir özellik sırasıyla tanıştırıyor bizi Kumuk folklorun dikkate değer 
'Aygazinin yırı'. Olaylar pek hızlı hareket ediyor: Aygazi babasının en içten sevdiği 
kunaklarının geldiğini öğreniyor. Aynı zamanda arkadaşı önemli bir haber ge-
tiriyor - Bavtugay köyünden Aygazi'nin babasının katilinin geçmektedir ve bir 
biy Aygazi'nin sevgilisini kaçırmıştır. Aygazi cok zor bir durumda- adetlere göre 
kunakları ağırlamalı ve kunakların bütün istediklerini yapmalı, öte yandan ba-
basının katilinden intikamını almalı ve sevgilisini kurtarmalı. Ve bütün bunları 
çözmek için sadece bir günü var. Yırdaki satırlar genç Aygazi'nin bu üzüntülerini, 
tereddütlerini, dağınlıklığını böyle anlatır:

 Ayğazibiz bir olturğan da bir turğan
 Ayğazi üç küstüngen de üç küsgen
 Küstünlükten de konak üynü tolturğan

 Çok genç olan batır bulunduğu durumdan bir çare bulamıyor. Ne yap-
sa acaba - öçünü mü alsa, misafirperverlik kanununa mı uyarsa, sevgilisini mi 
kurtarsa; Aygazi genç olduğundan dolayı ahlak açısından annesinin nasihatları-
na uymalı. Karar verememezlik de korkaklıktan daha üstün rezalet sayılır. Başlıca 
düşünce olarak sahneye etik motifi çıkıyor. Etik motifi kahramanlık-tarihi yırlarda 
yeni bir fikirdir. Eskiden Kumuk şiirinde etik sorunları şüphesizdi, fakat 'Aygazi 
yır'ında bu sorun apaçık ortaya çıkıyor. Kahraman şüphelenmemeli: şüphelense 
bile dile getirmemeli: bu şüpheleri dinleyici veya okuyucu alt metinde anlay-
abilmelidir. Azimlik, kararlık - kahramanın ayırdediçi çizgi özelliğidir. Şüphelerin, 
ruh sarsıntılarının göstermesinden dolayı Aygazi önümüze gerçekçi, bayağı bir tip 
olarak çıkıyor.

 Aygazi'nin zor durumunda yardıma annesi geliyor.Yırda anne belirli bir 
dönemlerdeki Kumuk toplumunda davranış kuralları söyler. Anne öğütü tek doğ-
ru bir karardır, çünkü Kumuk yırlarda anne akıl hocası ve hakimdir. Oğluna böyle 
hitap ediyor:
 Bola busan kulum, bolat saldıt töşüne
  Bolmay busan yavluk bayla başına
  Düşman desen günde bir de yoluğar
  Ariv desen ondan da ariv tabılır
,  Bugün alay atandan kalğan konaklar
  Olağa bir harakı ballar kursana,
  Olağa bir bal içkiler bersene
  Üstünde ayak aylandırıp tursana
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 Böylece, Aygazi'nin birinci boyun borcu - kunaklılık adetini yere getirme-
sidir. Misafirlerin amacı belli olmasa da atlarda ihtiyacı olduğu bellidir. Atları, 
Aygazi zengin ağanın sürüsünden sürüp götürüyor. Bu davranışın objektif olarak 
değerlendirmek için tarihi bakımdan incelemeliyiz. Eskiden Kafkasya'da atlar çal-
mak rezalet değil, erkeğin yiğitliğini göstermektedir.

 Aygazi'nin ikinci boyun borcu da babasını öldüren düşmanından inti-
kamını almaktır. Aygazi düşmanı yeniyor.

 Kahraman ölümcül yaralı düşmanının dileğine uyarak dini törenini yapıyor 
ve sonra da adetlerin etik kurallarını gerçekleştiriyor. Ölmekte olanın arzuların 
yerine gelmesi de kumukların bu kurallara sımsıkı bağlı kalması belirtilmektedir. 
Fakat islamı kuralların yanısıra da adetlerin sımsıkı gerçekleştirilmesi de vurgu-
lanmaktadır. Adetlere göre yenilen kan düşmanın başını bohçaya koyarak Aygazi 
annesine götürüyor. 'Aygazinin yırı' başarılı sonuçla bitiyor. Annesine düşmanının 
kafasını getiriyor, sevgilisine yeniden kavuşuyor.

 
Yırda kumukların önemli adetlerin, etik kurallarının şahsi istek ve çıkarlarından 
üstün tutulduğu görülür. ilk olarak Aygazi kunaklık adetine uymaktadır, çünkü 
misafirlik adeti tüm halkın davranış kuralları ile bağlıdır. ikinci olarak soy ve aile 
yararına imtikamı alıyor ve en son kendi mutluluğu için sevgilisine kavuşuyor.

 Böylece, yırda Kumuk halkın etik kuralların bütünü yansıtılmaktadır: ilk 
başta halkın çıkarları, ikinci sırada - soy ve ailenin çıkarları ve en sonunda da şahsi 
isteklerdir. Çoğu yırlada gibi 'Aygazinin yır'ında da öğütçü olarak annesi çıksa da 
baba rolü üstündür, çünkü annesi ilkönce Aygazi'den babasının katillerinden inti-
kamını almasını ve babasının kunaklarını ağırlamasını talep ediyor.

 Gördüğümüz gibi satırlar baba rolünün yüceltmesini yansıtıyor. Yırın 'At-
alanı aslan tuvgan ulanı' satırlarıyla başlaması da bir raslantı değildir. Böylece, yır 
baba otoritesinin korumasına çağırıyor.

 Tahminen14.-15. yüzyıllarında gelişen kahramanlık-tarihi yırların arasın-
da 'Abdulla yırı'da yer almaktadır. Yır, Abdulla'nın annesi onun düşmanlara karşı 
savaşa çıkması çağrısından başlıyor.

 Tur tursana, meni, Abdullam, tursana
 Yurt yağanı basıp gelgen yavlar bar
 Yağalağa yavlar geldi, uruldu
 Sağa tengli batır erler kırıldı
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 Fakat kendi feci ölümünü rüyasında gören Abdulla, savaşa gitmek istemi-
yor. Annesi de oğlunun anlattığı rüyadan onun öleçeğini bilerek çağrısında ısrar 
etmektedir. Üstelik oğluna beddua ediyor. Yırda Abdulla'nın daha genç olduğu 
ama buna rağmen düşman saldırırken herkesin onunla savaşmak boyun borcu 
olduğunu görmekteyiz. Yırda yabancı istilacılarıyla savaşan halkın ıstirapları vur-
gulanmaktadır.

 Kartnı kurtnu koymay tura kaytmağa
  Katın kıznı olja tuta satmağa

 (Къартны-къуртнукъоймайтуракъайтмагъа, 
 Къатын-къызны олжа тута сатмагъа!).

 Abdulla'nın ölümü ile feci sonuçlanan yırın bununla birlikte iyimser bir 
sonucu vardır.

 Kabağalar meni anam boyumda
  Kuba kazlar enni busa kozlayudır
  Seni balana kolu barğan kızbaynı
  Senden aldın abaylarıbız bozlaydır
  Bir sağa çi bir gün ölüm bir gün yas
  Olağa çı haman yılav haman yas.

 Böylece, Kumuk folklor malzemesinin analizi şunu ortaya koyuyor ki, yır-
larda hemen hemen bütün eski biçim motifler, konular, imgeler gösterilmiştir. 
Kumuk yırlarında Kumukların makullüğü, gözlem yeteneği, sadakat ve namus gibi 
ahlaki kılıkları yansıtılmaktadır.
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Kerkük Türküleri

Yrd. Doç. Dr. Fatih ERKOÇLU1

 Giriş
 Lazkiye bugün Suriye sınırlarında kalmış, Antakya'ya takriben 40 km me-
safede yer alan bir şehirdir. Şehir uzun yıllar Türk hâkimiyetinde bulundu. Osmanlı 
devletinin I. Dünya Savaşı'nda yenilmesi üzerine şehir, Ekim 1918 yılında ilk önce 
İngilizler müteakiben de Fransızların işgaline uğradı2.  Halen Suriye'ye bağlı bir 
muhafazalık (idari birim) olarak yönetilen şehir, Suriye'de Türkmenlerin yaşadığı 
bölgelerden sadece birisidir.

 Osmanlı yönetiminde Beyrut vilayetine bağlı olan Lazkiye kazası ile ilgili 
olarak Beyrut valisi Azmî Bey'in emriyle Beyrut Ticaret Mektebi Müdürü Mehmet 
Refik Temîmî ve Mekteb-i Sultânî Müdür-i Sânîsi Mehmet Behçet3  Beyler tara-
fından hazırlanan birinci cildi Beyrut, Akka ve Nablus'u kapsayan Beyrut Vilâyeti, 
Cenûb Kısmı4  isimli kitap ile Trablus Şâm, Lazkiye'yi kapsayan Beyrut Vilayeti (2) 
Şimal Kısmı5  isimli ikinci kitap Osmanlının son dönem Lübnan ve Suriye'si (özel-
likle Tartus, Hısnu'l-Ekrâd ve Lazkiye) hakkında geniş olarak birçok konuyu ihtiva 
etmesi bakımından oldukça önemlidir. Biz Lazkiye Türkmenleri ve Türküleri başlıklı 

1- Yrd. Doç. Dr. Fatih Erkoçoğlu, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Ortaçağ Tarihi Anabilim 
Dalı Ankara. ferkocoglu@ybu.edu.tr; fatiherkocoglu@hotmail.com
2- Şit Tufan Buzpınar, "Lazkiye", DİA, Ankara 2003, XXVII, 118
3- Mehmet Refîk ve Mehmet Behçet Beylerin hayat hikayeleri kısaca kitabın başında zikredilmiştir.
4- Beyrut Vilâyeti, Cenûp Kısmı, Beyrut Akka, Nablus, Vilâyet Matbaası 1333/1917.
5- Beyrut Vilayeti (2) Şimal Kısmı, Trablus Şam ve Lazkiye, Vilayet Matbaası 1333/1917. 
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tebliğimizi büyük ölçüde bu çalışmadan yararlanmak suretiyle hazırlamaya çalış-
tık. Suriye ve Lübnan'ın, kitap basıldıktan kısa bir süre sonra tamamıyla Osmanlı 
hâkimiyetinden çıkmış olması ve sonrasında burada kurulan hükümetler ve bil-
hassa Hafız Esed dönemlerinde bölgede yaşayan Türkler hakkında doğruya yakın 
bilgilerin elde edilmesine imkân bırakmamıştır.

 Mehmet Refik ve Mehmet Behçet Beylerin iki ciltlik bu çalışmaları sadece 
Lazkiye Türkmenleri hakkında değil aşağıda zikredeceğimiz diğer bölgelerde yaşa-
yan Türkmenler açısından da oldukça mühimdir. Lazkiye'de yaşayan Türkmenlerin 
sosyal, ekonomik hayatları ile lisan ve edebiyatlarına yer verilen bu eser, bugün 
Suriye'de Lazkiye şehri sınırlarında yaşayan sayıları 100 binlere ulaşan bu Türkmen 
topluluğu için yegâne önemli bir kaynaktır denilebilir.

 Gerçi hazırlanmış olan bu iki ciltlik eserin muhtevasına6  baktığımızda böl-
genin sadece tarihi, coğrafî ve ekonomik yapısı ile ilgili değil, bölge insanı ile ala-
kalı pek çok meseleyi ele aldığı görülmektedir. Bölgede yaşayan halklar içerisinde 
başta Sünnîler, ismailîler, Nusayrîlerve Dürzîler olmak üzere Hıristiyan ve Yahudi 
toplulukları hakkında da detaylı kabul edilebilecek malumat yer almaktadır. Bu 
açıdan bakıldığında bu eserin, bölge üzerinde çalışma yapacaklar için önemli bir 
kaynak teşkil ettiği izahtan varestedir.

 Eser, 1917 yılında basıldığına göre eserin en azından birkaç sene öncesinden 
hazırlanmaya başlandığı anlaşılmaktadır. Cilt sonlarında verilen zengin kaynakça,7  
yazarların Beyrut'ta çalışıyor ve bölgeyi çok iyi tanıyor olmaları, bölgede yaptıkları 
saha araştırmalarını da eserlerine dâhil etmiş olmaları, eserin kıymetini daha da 
artırmaktadır. Ayrıca eserde çok sayıda orijinal fotoğraf ve haritaya yer verilmiştir.

 Mehmet Behçet ve Mehmet Refîk'in hazırladıkları kitaptan aktarmaya
çalıştığımız Türkmenler ve türkülerini, 2004 yılından itibaren Suriye'ye yaptığımız

6- Beyrut Vilâyeti (2) Şimal Kısmı adını taşıyan ikinci cilt, şu konuları ihtiva etmektedir: 1) Trablusve Lazkiye livalarının 
mevki, hudud ve mesahası; 2) Kısm-ı Şimâli'nin Ahvâl-i Tabiiyyesi; 3) İklim; 4) Suriye'de Tabiat-ı Turâb; 5) Nüfus; 6) Ahalî, 
(burada alt başlık halinde detaylı olarak, Türkmenlerin aslı ve menşeinden girmek suretiyle umumi anlamda onların kısım-
lar, ahvâl-i ictimaiyyeleri, tarihi, ilk Türkmen hükümdarlar, Selçuk hükümetleri ve Türkmenler, Türkmenlerin muhâceretleri, 
Osman hükümeti ve Türkmenler, Asya-yı Suğrâ'da Türkmenler, Zû'l-Kadriyye Hanedanı, Ramazanoğulları, Karakoyunlu-
larve Akkoyunlular, Beyrut Türkmenlerinin menşei ve mülahazalar konularına yer veriyor) 7) Edyân ve Mezâhib (kitapta 
islam fırkalarından bahsedildikten sonra özellikle detaylı bir şekilde İsmailîler ve İsmailiyye ile Nusayrî fırkalarını çok geniş 
ele alınmıştır. 8) Muhâceret Meselesi ve Suriye'de Tenâkus-i Nüfus, 9) Asâr-i Nâfi'a, 10) Suriye Tarihinden iki Sayfa (Memâ-
lik-i Bahriyye, Suriye'de Ehl-i Salîb), 11) Tarihi Kitâbeler (Burada birçok cami ve medrese kitabesine yer verilmektedir.) Bu 
konular ele alındıktan sonra Tedkîkât ve Tetebbu'ât-ı Mahalliye başlığı altında 1) Lübnan'dan Geçerken, 2)Trablus Şâm 
Livası, 3)Trablus Şâm Merkez Kazası, 4)Trablus Şâm: 1-Trablus'un Manzara ve Vaziyet-i Hâriciyyesi, 2-Trablus'un Hutût-ı 
Dâhiliyyesi, 3-Ahvâl-i Umûmiyye, 4-Trablus'un Ahvâl-i ictimâiyyesi, 5- Ahvâl-i Rûhiyyesi, 6- Trablus'un Ahvâl-i Sıhhiyesi, 7- 
Lisân, Edebiyât ve Sanayi-i Nefîse, 8- Hareket-i ilmiyye, 5) Hilbâ'ya Doğru, 6) Akâr Kazası, 7) Akâr Dağları, 8) Hısnu'l-Ekrâd 
Kazâsı, 9) Tel Keleh, 10) Sâfîtâ Kazâsı, 11) Nusayrî Edebiyatı, 12) Birmana'dan Tartûsa, 13) Tartûs Nâhiyesi, 14) Livâ'dan 
Livâ'ya (Tartûs Banyâs Yolu), 15) Lazkiye Livâsı, 16) Markab Kazası, 17) İsmailîler Hakkında Tedkîkât-ı Mahalliye, 18) 
Banyâs'dan Cebele'ye, 19) Cebele, 20) Nusayriye Dağları, 21) Sahyûn (Kazası) 22) Bâbinâ-Lazkiye Yolu, 23) Lazkiye Merkez 
Kazası, 24) Lazkiye 25) Lazkiye Türkmenleri (1- Ahvâl-i ictimâiyye ve Rûhiye, 2- Lisân ve Edebiyât) 26) Avdet.
7- Beyrut Vilâyeti, Şimal Kısmı, Kaynakçasında 7 Türkçe, 33 Arapça, 14 Fransızca umumî ve 61 hususî eser, 22 İngilizce, 15 
Almanca olmak üzere toplam 152 esere yer verilmiştir.
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ziyaretlerde Lazkiye'de ve Dımeşk'te yaşayan Lazkiye'li Türkmenlerden takviye et-
meye çalışmış ve Dımeşk'te bazı Lazkiyeli aileyle görüşmüştük. Lazkiye'deki Türk-
men köylerine gidemediğimiz gibi bir Türkmen düğününe dahi katılamadığımızı 
burada üzülerek söylememiz gerekmektedir. Yaptığımız görüşmelerde ise sadece 
Lazkiye Türkmenlerinin günümüz yaşamları hakkında çok kısa bilgiler edinmiş, 
fakat türküleri hakkında herhangi bir malumata ulaşamamıştık. Esed yönetiminin 
-halen kendi halkına karşı gösterdiği baskı ve zulüm göz önünde bulundurulacak 
olursa- Suriye halkının ve özelde Lazkiye Türkmenlerin de korkularından herhangi 
bir bilgi vermekten çekindikleri ortada idi. Zira bizim ziyaretleri gerçekleştirdiği-
miz yıllarda Suriye-Türkiye ilişkileri henüz düzelmeye başlamıştı, fakat polis baskısı 
halk üzerinde etkili bir şekilde hissedilmekteydi. Bugün gelinen nokta da bunu 
açıkça göstermektedir.

 Bu girişten sonra Türkmenlerin yaşadığı, Osmanlının son dönemlerindeki 
Lazkiye Kazası ve Beyrut'ta yaşayan Türkmenler hakkında kısaca bahsetmenin ya-
rarlı olacağını düşünüyoruz.

 B.Lazkiye Kazâsı
 Eski bir yerleşim birimi olan Lazkiye,8  Osmanlı devletinin son dönem-
lerinde Beyrut'a bağlı olan ve buranın 180 km kuzeyinde yer alan bir sahil şehri 
idi. Livâ merkezi bir kasaba olup, 12 bin ahalisi bulunuyordu. Şehirde 11 cami, 
29 mescit, 7 kilise, bir manastır, bir idâdiye-i mülkiye, 18 ibtidaiyye mektebi, 8 
han, 6 hamam, 937 dükkân ve mağaza, 32 yel ve hayvan değirmeni vardı. Limanı 
küçük ve eski kalesinin enkazıyla dolduğu için sadece küçük süngerci kayıklarının 
kullanılmasına uygundu. Eski bir yerleşim birimi olan Lazkiye kazasının kuzeyinde 
Haleb vilayeti, doğu kısmında Sahyûn güneyinde ise Cebele kazaları bulunuyordu. 
Lazkiye'nin batısı ise Akdeniz'le çevrili idi. Kaza, 4 nâhiye ve 181 köyden oluşmakta 
idi ve kazanın nüfusu 39.173 idi. Bu nüfusun sadece 2257'si Hıristiyan ve Yahudi, 
geri kalanın tamamı ise Müslüman idi. Kazâ'nın başta mahsulâtı ve hayvancılığına 
dair muhtelif bilgiler kaynaklarda zikredilmektedir.9

 Burada öncelikli olarak Beyrut Vilâyeti, Şimâl Kısmı içerisinde zikredilen 
ve Beyrut Vilâyeti'nde yaşayan Türkmenlerden kısaca bahsetmek istiyoruz. Eserde 
Türkmenler dört kısımda ele alınmaktadır:

 1) Akâr Kazâsı Türkmenleri (Trablus Şâm Livâsı'nda)
 Akâr'da bulunan Türkmenler kazanın, kuzey doğu cihetlerinden ve sarp

8- Geniş bilgi için bkz. Yâkût el-Hamevî, Şihâbeddin Ebû Abdullah Yâkût el-Hamevî er-Rûmî el-Bağdâdî (626/1228), Mu'ce-
mu'l Büldân, (thk. Ferîd Abdulaziz el- Cündî), Beyrut trz, V, 6, 7; Ebû'l-Fidâ, Melik el-Müeyyed 'Imadüddin İsmail b. Mu-
hammed b. Ömer (732/1331), Takvîmu'l-Büldân, Paris 1835, s. 256
9- Şemseddin Sâmi, Kâmusu'l-A'lâm, İstanbul 1314, V,3963, 3964. Ayrıca bkz. Şit Tufan Buzpınar, "Lazkiye", XXVII, 117, 118
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dağlar üzerinde yerleşmişler, Gevâşra10  (300 kişi), Iydmun11  (150), Cüdeyde (100) 
ve Dûse (50) isimli köylerde oturmaktadırlar. Toplam sayıları 600 kişidir.12  Bugün 
bu köyler Lübnan sınırları içerisinde yer almaktadır.

 2)Hısnu"l-Ekrâd13  Kazâsı Türkmenleri
 Humus şehrinin takriben 30 km batısında yer alan Hısnu'l-Ekrâd'daki Türk-
menler kazanın batı cihetinde bulunan, Zâra, Hakiye,14 Hasırciye köylerinde yaşa-
maktadırlar. Bu köylerin her birinin nüfusu 100 ile 150 arasında olup, toplamda 
400 ile 500 civarında Türkmen burada ikamet etmektedir.15 

 3) Huzûr Nâhiyesi Türkmenleri
 Huzûr nâhiyesinde yaşayan Türkmenler, ahalisi Rum, Marunî veya Nu-
sayrî olan köyler arasında bulunmakta olup, Besâtîn (Bostân kelimesinin çoğulu, 
burada 100 kişi yaşıyor), Beyt-i Arslan (250 kişi), Mitrâs (Metrâs) (250 kişi), Ayn-ı 
Dâbiş (300 kişi) isimli dört köyde yerleşmişlerdir ve toplamda bu köylerde 900 kişi 
yaşamaktadır.

 4)Hazîne, Bâyır ve Bucak Nâhiyesi Türkmenleri (Lazkiye Livâsı'nda)
 Bizim asıl konumuzu teşkil eden Lazkiye Tükmenleri ise üç kısımda ele 
alınmaktadır. Birinci kısım Lazkiye Livâsı'na tabi Hazîne Nâhiyesi Türkmenleridir 
ki bunlar Burc-İslâm, Sulayb mıntıkalarında oturmaktadırlar. Her birinde takriben 
1000 ila 1500 kişi olup, toplamında 3000 civarında Türkmen Hazîne Nâhiyesi'nde 
yaşamaktadır.

 İkinci kısım Lazkiye Livâsı'na tabi Bâyır Nâhiyesi Türkmenleridir. Türkmen-
ler nâhiye merkezi olan Kebeliye kasabasının dışında Gebere, Şeren, Çukurcak, 
Gölcük, Kebîr, Karacağız, Şamarviran, Akçabâyır, Kalaba, Erenlik, Musîbin, Kapak-
liye, Hizbet-Sülâs, Vali, Kızılcura Abûd, Kızılcura Ezherî, Yâmâdiye, Kızıl köylerinde 
oturmaktadırlar. Bu köylerde en az 20 en fazla da 400 ila 500 kişi yaşamakta

10- Mehmet Behçet ve Mehmet Refîk gezilerinde bu köye de uğramışlardır. Gevaşra kelimesinin manasının göçebe insan 
anlamında Arapça çoğul haline (Göçer-Gevaçir) getirilmesinin hatalı bir okunuşu olduğunu ifade etmektedirler. Beyrut 
Vilayeti, Şimal Kısmı, 350. Bu köy, Behçet Güngör tarafından 12 Ekim 2006 tarihinde Yeni Şafak Gazetesi'nde haber 
yapılmıştır. Buna göre Gevaşra'da o tarihte 3 bin 700 Türk yaşamaktadır.
Bu yazıda Gevaşra köyünün ismi Göçerler olarak verilmiştir. Beyrut'un kuzeydoğusunda bulunan bu köy bugün Türk asıllı 
Lübnanlıların yaşadığı bir köydür. Cengiz Orhonlu köyün ismini Kuvaşra olarak okumuştur. Bkz. "Suriye Türkleri", Türk 
Dünyası El Kitabı, Ankara 1976, s. 1134. Yukarıda ifade edildiği üzere doğrusu Gevaşra olmalıdır.
11- Cengiz Orhonlu bu köyün ismini İdmon olarak okumuştur. Bkz. "Suriye Türkleri", 1134.
12- Beyrut Vilâyeti, Şimâl Kısmı, 47.
13- Asıl ismi Hısnu's-Safh (Yamaç kalesi) olan bu kale bugün Kal'atu'l-Hısn (Erzurum'un Pasinler ilçesi bölgede Hasankale 
olarak adlandırılır) veya Hısnu'l-Ekrâd (Kürtler Kalesi) olarak anılmaktadır. Kürtler kalesi ismi XI. Yüzyılın ilkyarısında Haleb 
Emiri Şiblü'd-Devle tarafından buraya yerleştirilmiş olan Kürt müfrezesinden gelmektedir. Bkz. M. Sobernheim, "Hısnü'l- 
Ekrâd", İA, Eskişehir 1997, V-1, 455, 456. ayrıca bkz. Ebû'l-Fidâ, Takvim, 258 
14- Orhonlu Hakkıye olarak okumuştur. Bkz. agm, 1134.
15- Beyrut Vilayeti, Şimal Kısmı, 47. Ayrıca bkz. Enver Çakar, 1519'da Trablus sancağı'nda Hısnu'l-Ekrâd kazasına tabi 
olarak 20 hane vergi nüfuslu küçük bir Salur şubesinin bulunduğunu söylemektedir. Bkz. "XVI. Yüzyıl'da Suriye Türk-
menleri", Türkler, Ankara 2002, X, 416. Ayrıca geniş bilgi için bkz. aynı müellif, "XVI. Yüzyılda Suriye'de Yaşayan Salur ve 
Çoğun Türkmenleri", Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Elazığ 2002, XII-2, 330.
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olup, toplamı tahminen üç, dört bin civarındadır.16 Bundan dolayı da Bâyır Nâ-
hiyesi bir Türkmen nahiyesi olarak addedilebilir. Bu nahiyede Arapların yaşadığı 
sadece 5 veya 6 köy bulunmaktadır.

 Üçüncü kısım ise Lazkiye Livâsı'na bağlı Basîta ya da Bucak Nahiyesi Türk-
menleridir. Türkmenler, nahiye merkezi olan Keşîş kasabasının dışında Bedrusiyye 
(Bödrüsiyye), Fakı Hasan, isabekli, Turunca, Bozoğlan, Kislecik, Zeytuncuk, Saray, 
Zağrin, Şakırviran, Almaliye, Merrân köylerinde oturmaktadırlar. Bu köylerde Bâ-
yır köylerinde olduğu gibi en az 20 en fazla da 400 ila 500 kişilik nüfuslara sahip 
olup, üç, dört bin civarında Türkmen yaşamaktadır.17 Buna göre Beyrutvilayetinde 
10.000 civarında Türkmen'in yaşadığı anlaşılmaktadır.  Bugün halen Lazkiye'de 
çok sayıda Türkmen'in yaşadığı bilinmektedir. Fakat sayılarının ne kadar olduğuna 
dair kesin bir bilgiye sahip değiliz. Bunda Suriye'nin, Esed iktidarları sayesinde 
uzun yıllar kapalı bir kutu oluşunun büyük rolü vardır. Buna rağmen bugün Arap-
laştırılmış Türkmenler hariç tutulacak olursa tahminimize göre Lazkiye'de yaşayan 
Türkmen sayısı 100.000 civarında olabileceğidir. Suriye'nin genelinde ise bu sayı 
daha da artacaktır. Zira israil'in işgali sonrasında Golan tepelerinden (özellikle Ku-
naytıra'dan) kaçan ve başkent Dımeşk'e göç edenler, Halep ve çevresinde yaşayan 
Türkler ile Türkiye'den buraya göç edenler de18  eklenecek olursa bu rakamın 1 
milyon olması muhtemeldir. Yine daha önce belirttiğimiz üzere elimizde Suriye 
tarafından kaynaklanan nedenlerle kesin bir sayı bulunmamaktadır.

 Eserde, Hazîne, Bâyır ve Bucak Türkmenlerinin bir kısmının -kendilerinin 
tam olarak bilemedikleri bir zamanda- Tokat, Adana, Erzurum ve Kemah'dan 
geldiklerini söylerken diğer bir kısmının ise Sultan Selim zamanında ya da oğlu 
Kanunî Sultan Süleyman zamanında Canberdi Gazalî olayı sonrasında bölgeye 
yerleştirildiklerini beyan ettikleri ifade edilmektedir.19  Yazarlar, araştırmalar ve

16- Suriye'nin Akdeniz kıyılarında başta Lazkiye şehir merkezi Cimmel Harası (Türkmen Mahallesi) olmak üzere Basit, 
Bayır, Behlüliye, Kesap nahiye ve köylerinde Bayır-Bucak Türkmenleri yaşamaktadır. Bu şehir ve nahiyelere bağlı Türkler'in 
yaşadığı köy sayısı ise yörelere göre şöyledir: Lazkiye vilayet merkezi ve Kesap Nahiyesi'ne bağlı 6; Bucak bölgesinde 
sahil boyunca 84; Behlüliye Nahiyesi'ne bağlı 12; Bayır Nahiyesi merkezine bağlı Kebeli'nin kuzeyinde 27, doğusun-
da 8, güneyinde 11; incesu'nun batısından güneye doğru olan bölümünde 20, doğusunda 17 köy bulunmaktadır. 
Suriye hükümeti, son yıllarda Türkçe yer adlarını Arapça'ya çevirdiğinden İsabeğli "iseviye", Kabamazı "Belutiye", Tırınca 
"Ummu't-Tuyûr", Karınca "Behlüliye" olmuştur. Bazı Türk köylerinin isimleri ise şöyledir: (Karamustafa, Büyükpınar, Köy 
Çiçekliyazı mahalleleri), Hayat, Salur, al-Yemame, es-Semra, al-Gassâniye, Kasta'l-Maaf, Gımam, Ummu't-Tuyûr, Zınzıf, 
Turunç, Meydancık, Hacranlı Hasancık Saray, Camuslu, Bödirsiye, Karaca, Çamurlu, Bostancık, Fakıhasan, Karabacak, 
Mollamahmutlu, Ubeydiye, Karamanlı, Kara Cücük, Türkmenli, Çalkamanlı, Sağırt, Ali, Elmalı, Abanlı, Bayır nahiyesinden, 
Gebelli, Dervişhan, Gebere, Şeren, Karaahmet, Gökdağ, Yumuşak, Mılıklı, Kebir, Murtlu, Karakisa, Ulucak, Kara pınar, 
Aşağı Karamanlı, Yukarı Karamanlı, Saldıran, Karacağız, isapınar, Kulcuk Pınar, Kulcuk, Çukurcak, Nisibin, Dağdağan, Çov-
karan, Sarraf, Kapıkaya, Ablaklı, Kapaklı, Çanacık, Korali, Çınarlı, Kızıkçuracık, el-Kasab, Kislecik, Mahruka, Kuruca, Kızınca, 
Ağcabayır, Cümeren Yamadı, Burc-islam, Sulayb. http://tudat.clubs.bilkent.edu.tr/suriye.html. 26 Eylül 2011 pazartesi. 
Ayrıca krş. irfan Ünver Nasrattınoğlu,"Suriye Türkleri", Karınca Kooperatîf Postası, (Temmuz 1 997), Sayı 727, s. 38.
17- Beyrut Vilâyeti, Şimâl Kısmı, 48.
18- Dımeşk!te -özellikle Türkiye'den buraya hicret edenlerin yerleşmelerinden dolayı- Muhâcirîn denilen bir mahalle
bulunmaktadır.
19- 1707 yılına ait bir defterden Trablus-Şâm dahilinde Çakallu Dokuzu ve Sarılı Tüccarlısı cemaatlerinin Lazkiye yakınlarına, 
aynı şekilde Rakka'ya iskan olunan il-beylü Türkmenlerine tabi cemaatlerden bir kısmı, yerlerini terk ederek etraf kazâ ve 
vilayetlere dağılmışlardır. 14 Mart 1729 tarihli bir fermandan anlaşıldığı üzere yerlerini terk eden bu cemaatlerden birisi 
olan Tarikli cemaatinden 9 hane Trablus-Şâm ve Lazkiye'ye yerleşmişlerdir.
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ve gerek bölge gerekse Anadolu, Erzurum ve Erzincan'ı bilenlerle yaptıkları görüş-
meler sonucunda Suriye vilayetinde bulunan Türkmenleri iki kısımda ele almakta-
dırlar.20

 
 Birinci kısma göre Bâyır, Bûcak, Hazîne ve Ordu Tükmenlerinin, Anado-
lu'da Erzincan ve Erzurum'da bulunan Türkmenlere çok benzedikleri, Eğin ve 
Kemah taraflarında yaşayan Türkmen kadınları ve köylerinin birebir Bâyır ve 
Bucak kadınlarına ve köylerine benzedikleri ifade edilmektedir. ikinci kısma 
göre Huzûr, Akâr, Humus, Havrân Türkmenlerinin ise yine Anadolu'da bulunan 
Afşar'lara benzedikleri aktarılmaktadır.

 C.Lazkiye Türkmenlerinin Sosyal, Ekonomik ve Dinî Hayatları
 Yazarlar hazırlamış oldukları bu çalışmada ziyaret gerçekleştirdikleri 
Lazkiye nahiyeleri ve köylerinde görüştükleri Türkmenlerin sosyal, ekonomik, 
dinî durumları ile lisan ve edebiyatlarına dair önemli malumatı vermekte ve bazı 
müşahedelerini aktarmaktadırlar.21

 Lazkiye Türkmenleri kesin tarihinin bilinemediği bir zamanda meşe ve 
çam ormanları ile kaplı, dağlık ve sarp araziye sahip bu yerlere yerleşmişlerdir. On-
lar burada coğrafi zorluklar ve çeşitli sıkıntılarla baş etmek zorunda kalmışlardır. 
Özellikle ormanlardan ağaç kesimi işleri ile uğraştıklarından vücutlarının, çelimsiz 
ve zayıf halde olduklarının görüldüğü ifade edilmektedir.

 Lazkiye Türkmenlerinin yaşayışlarının yazarların, araştırma gezilerinde 
ziyaret ettikleri diğer nahiye ve köylerdeki topluluklardan farklılık arz etmediği-
ni, taş yığınlarını andıran bina yığınlarında, hayatlarını geçirdikleri ve birkaç 
odadan oluşan ağaların evlerinin de dâhil olduğu bu binalarda genel anlamda 
fakirlik, sefaletve mahrumiyetin olduğu kaydedilmektedir.

 Keçi yününden mamul ve palas tabir edilen eski kilimleri yere sererek 
döşekleri üzerinde uzanmanın bu kitle için bir saadet olduğu, buğday saplarından 
örülmüş tepsilerin üzerine dizilmiş bakır taslarda, dumanı özünde isli bir çorba

1693 yılında Menbic nahiyesine yerleştirilen il-beyli Türkmenlerine bağlı teşekküllerden Karataşlı, Tarîkli ve il-beyli cemaat-
lerinden 32 hane, 1729 yılında yerlerini terk ederek Maraş, Antakya, Adana, Lazkiye ve Trablus-Şâm'a giderek orayı mesken 
edinmişlerdir. Ayrıca Hama, Humus ve Maaratü'n-Nûman kazalarına iskân olunan Türkmenlerin bir kısmı, Arap kabilelerinin 
zulüm ve tecavüzlerinden dolayı, yerlerini terk etmek zorunda kalmışlar ve dağılmışlardır. Bunların eski yerlerine iskânı için 
1710 yılında emir çıkmıştır. Aynı şekilde Arap eşkiyâsının zulmünden kaçarakyerlerini terk ile bir kısmı Trablus-Şâm ve Lazkiye 
eyaletleri ile Şâm, Kudüs dâhilindeki bölgelere yerleşmişlerdir. Bkz. Yusuf Halaçoğlu, XVIII Yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu-
mun İskân Siyaseti ve Aşiretlerin Yerleştirilmesi, Ankara 1997, s. 84, 121, 122, 124, 141.
20- Beyrut Vilâyeti, Şimâl Kısmı, 51.
21-Özelde Lazkiye genelde Suriye'de yaşayan Türklerle ilgili olarakyazılan çalışmalarda, burada yaşayan Türkler hakkında genel 
bir tarihi süreç verildikten sonra -ki Yaşar Kalafat'ın çalışmasını istisna tutmamız gerekir- burada bulunan köylerin isimleri 
zikredilmekte ve müteakiben de ağırlıklı olarak Suriye'de yaşayan Türklerin sorunları ve özellikle Suriye devletinin bunlara 
yönelik baskıları, Hatay meselesi ve Suriye'den Türkiye'ye göç eden Türkmenlerin sorunları üzerinde durulmaktadır.
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içebilmenin ve nihayet bulgur yemeği üzerine yoğurt dökerek yaptıkları sıcak 
serasiri yemenin büyük bir bahtiyarlık olduğu zikredilmektedir. Ayrıca onların 
hayatlarının kesnik denilen, ekşimiş yoğurdu kaynatarak bozduktan ve bu bo-
zuk yoğurdu bir müddet süzerek testilerin içinde kurduktan sonra yerin altında 
uzun bir zaman zarfında tekrar ekşiterek hazırlanan bir yemeği yemekle geçtiği 
aktarılmaktadır. Ayrıca Kesnikden adeselere (mercimek) benzer değirmi (yuvar-
lak) parçalar yaparak güneşte kuruttukları ve sürük adını verdikleri bir başka yiye-
ceğin Lazkiye Türkmenlerinin meşhur yemeklerinden olduğu nakledilmektedir.22

 Türkmenlerin kıyafetlerine gelince Türkmen kadınlarının komşu oldukları 
Nusayrîlerin şalvar ve mintanları gibi giyindikleri, güneşten fazla yanmış sima-
larını terlik tabir ettikleri beyaz benekli siyah başörtüleriyle sardıkları ve bunların 
altında püskülsüz kırmızı fesler giyerek, ağızlarını dahi örttüklerinden yüzlerinde 
sadece gözleri ve burunlarının gözüktüğü ifade edilmektedir. Sulayb'da yaşayan 
Türkmen kadınlarının ise başlarını kırmızı yemenilerle örttükleri belirtilmektedir.

 Türkmen erkekleri küçük adını verdikleri şalvarlarla, dizlik diye isimlendir-
dikleri bir nevi donlar kullanmaktadırlar. Başlarında beyaz bir keçe külah veya 
kırmızı bir fes bulunurdu. Bunun üzerini de beyaz benekli siyah yemenilerle sarar-
lardı. Türkmen ağalarının giyim kuşamları ise tamamıyla farklı olup, zubun23  de-
nilen bir çeşit entari üzerinde uzunca bir ceket giyerler, bazen de batılı kıyafetler 
kullanırlardı.

 Türkmenlerin birbirinden tamamen farklı iki sınıfa ayrıldıkları, birinci sınıfı 
ağalar, ikinci sınıfı ise köylülerin oluşturduğu aktarılmaktadır. Köylüler ağalarına 
karşı çok fazla bağlılık hissettiklerinden dolayı, ağalarından çok zarar gördükleri 
ve ağaları tarafından ezildikleri zikredilmektedir. Bâyır'da sayıları yüze ulaşan 
meşhur dört aile ve Bucak'ta sayıları elliye yakın iki tanınmış ailenin ağaları, Türk-
menler nezdinde sorgulanmaz olarak addedildikleri, birinci ailelerin ağaları iki yüz 
kadar, ikinciler ise bunun birkaç misli kadar gelire sahip oldukları, bunların da 
Türkmen köylülerini arazilerinde çalıştırmak suretiyle geçimlerini sürdürdükleri
beyan edilmektedir. Diğer Türkmenlerin ise daha fakir ve yoksul bir halde 
yaşadıkları belirtilmektedir.

Yaşar Kalafat'ın, Suriye'de bulunan Bayır-Bucak Türkleri ile ilgili olarak hazırlamış olduğu çalışması ise Suriye'de ve Türkiye'de 
yaşayan Türkmenlerin halk inançlarını ele almaktadır. Biz bu çalışmalardan seçme bir bibliyografyayı burada vermekle ye-
tineceğiz. Cengiz Orhonlu, "Lazkiye Türkleri", Türk Kültürü, Şubat 1966, sayı 40, s. 426-429; aynı müellif "Suriye Türkleri", 
1132-1139; Mustafa Kafalı, "Suriye Türkleri I", Töre, (Şubat 1973), Sayı 21, s. 32-34; aynı müellif "Suriye Türkleri II", Töre, 
(Nisan 1973), Sayı 23, s. 23-30; Mehmet Tekin, "Suriye'de Türkmen Bölgesi ve Basında Bayır-Bucak Türkleri", Güneyde 
Kültür, (Temmuz 1993), Sayı 53, s. 20-28; İsmet Bozoğlan "Suriye'de Bayır-Bucak Türkleri", Güneyde Kültür, Sayı 53, s.
29-32; Yaşar Kalafat, Karşılaştırmalı Bayır-Bucak Türkmen Halk İnançları, Ankara 1996; İrfan Ünver Nasrattınoğlu, "Suriye 
Türkleri", 37-40; Nadir Gökoğlu, Hatay'ın Anavatana Katılmasının Ardından Suriye'de Kalan Bayır-Bucak Türkmenleri ve 
İlhak Sürecine Katkıları, Hacettepe Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü, Ankara 2002; Ömer Osman Umar, 
"Suriye Türkleri", Türkler, Ankara 2002, XX, 594-602.
22- Her türlü mahrumiyet-i ğıdaya katlanan bu insanların bulgur, mercimek ve diğer hububattan yapılan yemeklerin
erişilmez bir saadet olduğu ifade edilmektedir. Bkz. Beyrut Vilâyeti, Şimâl Kısmı, 572
23- Yaşar Kalafat da kıyafetin ismini zubun olarak vermiştir. Bkz. Karşılaştırmalı Bayır-Bucak Türkmen Halk İnaçları, 61.
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 Maddi yönden yoksul olan bu insanların ruhen de fakir oldukları, ağaların 
her türlü zulümlerine hapis ve baskılarına katlanarak en ufak bir şeyle kanaat 
ederek bir an evvel ölüme kavuşmak niyetiyle yaşayan bu insanların ruhu o ka-
dar aciz ve güçsüz silah kullanmak ve mukavemet etmek gibi vasıflar sarf-ı nazar 
edilirse en küçük bir sırrı bile tutmaktan aciz olan bu binlerce insanı beş on jan-
darma ile en ücra köşelere kadar sürmenin mümkün olduğu nakledilmektedir.

 Beyrut Vilâyeti isimli kitapta Lazkiye Türkmenleri'nin dinî yaşamları hak-
kında da bir miktar bilgi bulunmaktadır. Buna göre bu Türkmenler için en büyük 
tesellinin dinin vaad ettiği saadet olduğu ifade edildikten sonra, bunların cüm-
lesinin Müslüman ve Sünnî olduğu zikredilmektedir. Türkmenlerin namazlarına 
büyük bir azimle bağlı oldukları, ayrıca Mevlid-i Nebî kıssası okunduğunda derin 
bir vecd ve huşu duydukları belirtilmekte, sıhhatlerine, yaşayışlarına ve elbiselerine 
pek önem vermedikleri, her şeye sabır ve tahammül göstererek hayatlarını geçir-
dikleri aktarılmaktadır.

 Türkmenlerin eğitimi ile ilgili olarak onların okuryazarlık oranının old-
ukça düşük olduğu belirtilmekte, ağalarının bile çok az okumaları ve yazmalarının 
olduğu ifade edilmektedir. Resmî kayıtlarda Kuruca, Çamuran, Gebere, Gölcük 
ve Saray'da bulunduğu zikredilen mekteplerin hiçbirinin hali hazırda mevcut ol-
madığı hatta uzunca bir süredir bunların kapalı olmasının, Türkmenler için bir 
önem arz etmediği üzülerek zikredilmektedir.

 D.Lazkiye Türkmenleri'nin Lisân ve Edebiyatı
 Lazkiye Türkmenlerinin aralarında Türkçe konuştukları, buna rağmen 
konuştukları lehçenin Türkmence'den büsbütün uzak olduğu, fakat Osmanlı 
lehçesine ise daha yakın olduğu ifade edilmektedir. Lazkiye Türkmenlerinin şivel-
erinin Akâr dağlarında bulunan diğer Türkmenlerden farklık arz ettiği ve Anado-
lu'ya daha yakın olduğu zikredilmektedir. Ayrıca burada terennüm edilen şarkılar 
incelendiği taktirde bu yakınlığın bariz bir şekilde görüldüğü aktarılmaktadır ki 
biz burada bunları ele almak istiyoruz.

 E.Lazkiye Türküleri
 Beyrut vilâyeti kitabının yazarları Mehmet Refîkve Mehmet Behçet, ziyaret 
ettikleri bölgelerde tespit ettikleri bölge halkına dair şarkılar, türküler ve atasö-
zlerini kitaplarında yer vermişlerdir. Bu meyanda Lazkiye Türkmenleri arasında 
meşhur olan belli başlı türküler ise şöyledir.
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 1-Lazkiye hapisindeyim
    Demir yapısındayım
    Itap24 etme sevdiğim
    İlk kapı sendeyim

 2- Feride misin Feridem
      Ne bakıyon geriden
     Kuzulu koyun gibi
     Ayrıldın mı sürüden

 3- Ağ yokuş yordu beni
      Yaralı koydu beni
     Kör olası gariblik
     Aradı buldu beni

 4- Çarşudan aldım keten
      Gülleri dikn diken
     Hiçbir kaygım yok ama
     Vatan boynumu büken

 5- Gemideyim gemide
      Ayağım yemenide
      Alma beni kuracı25

      Sevdiğim var geride

 6- Evinden indirdiler
      Vapura bindirdiler
      Yenile nişanlıydım
       Yemene gönderdiler

 7- Zıbını26 diktim kutlu yâr
     Sohbeti tatlı yâr
     Geldi geçti selamsız
      Selamı kıymetli yâr

 8- Gel benim gülüm gülüm
      Yaprağı dilim dilim
      Öldürseler vaz gelmem
      Etseler dilim dilim

24- 'Itap: azarlama
25- Kur'acı: kur'a çektiren, kur'a çektirmeye memur zabit ve heyet
26- Zıbın: üç etekli entari. Bkz. Ali Rıza Yalman, Cenupta Türkmen Oymakları, ; (Haz. Sabahat Emir) Ankara 1997, II, 536
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 9- Karşıdan kaz geliyor
     Yolunmuş az geliyor
     İşte ha sana haber
      Nişanlın vaz geliyor

  10-      Bu dere saz bağladı
       Dibi nergis bağladı    
        Beni bir gelin urdu
        Yaramı gız bağladı

   11-  Ağlı karalı taşlar
        Asker talime başlar
       Çifte değirmen döndürür
       Gözümden akan yaşlar

   12-        Elifin hecesi var
       Gündüzün gecesi var
        Sevicen27 gızlardan sev
         Gelinin gocası var

  13-Bu gün ayın onudur
       Yüküm buğday unudur
       Evliye gönül verme
       Gider eve unudur

  14-  Çıksam Kozan dağlarına
       Garı dizleye dizleye
        Yaralarım köz köz oldu
        Yarı gözleye gözleye

  15-Elif dedim be dedim
       Yar ben sana dedim
        Kuş kanadı kalem olsa
        Yazılmaz benim derdim

  16-Reyhan ektim bir evlek
        Dadandı kara leylek

     Leylek gözün kör olsun
     Reyhan28 yarime gerek

         

27- Sevince anlamında
28- Kasmak: daraltmak, kısaltmak, baskı altında tutmak.
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        17- Getir ana elbisemi giyeyim
   Giyeyim de yar yoluna gideyim
   Şimden geri29 bu sağlığı ne ideyim
   Ağla, sızla yüreğime kan doldu

        18-  Getir ana elbisemi kasayım30

    Kasayımda kazıklara asayım
    Senin için dostlarımdan küseyim
    Ağla, sızla yüreğime kan doldu

         Bu türkülere benzer olmak üzere Lazkiye Türkmenleri arasında söylenen daha 
birçokları mevcut olduğu belirtildikten sonra, bir kısmının biraz dekolte olmaları 
nedeniyle kitapta yerverilmediği nakledilmektedir.

        Hulasa bütün bu şarkıların Lazkiye'de büyük bir lezzetle terennüm edilmekte 
oldukları için burada yaşayan Türkmenlerin zevk-i mahsusları hakkında az çok bir 
fikir verebilecek bir halde bulundukları söylenmekte, fakat bu şarkıların hemen 
hepsinin Anadolu'da özellikle Kemah taraflarında okunduğu ifade edilmektedir.

        Bundan dolayı da bu şarkılardan birçoğunun Lazkiye Türkmenlerinin mah-
sulü bulunduğunun zannedilmemesi gerektiği hatırlatılmaktadır. Esasen birinci 
türkünün Lazkiye'ye mahsus olduğu anlaşılmakta ise de diğerlerinin böyle ol-
madığı, iki ile on üçüncüsü Konya, beşincisi Trabzon, on dördüncüsü Adana, on 
beşincisi ise Ankara, kalanlardan birçoğu da Kemah taraflarındakilere benzediği 
ve oraca bilindiği rivayet edilmektedir. Bu itibarla buralardan intikal etmiş olması 
muhtemeldir denilmektedir. Bu arada yazarlarımız Mehmet Refîk ve Mehmet Be-
hçet'in bu türkülerin notalarını çıkartıp çıkartmadıklarına dair hazırladıkları kitapta 
herhangi bir kayıt bulamadığımızı üzülerek belirtmemiz gerekmektedir.

         Yazarlarımız burada yaşayan Türkmenlerde pek bariz bir sanatkâraneliğe 
tasâdüf edilmediğinden bu şarkıların dışarıdan buraya geldiğini kabul etmenin 
daha doğru olacağını ifade etmektedirler. Ayrıca bu türkülerin yanı sıra Lazki-
ye Türkmenleri arasında Köroğlu, Zaloğlu Rüstem ve Âşık Garib gibi hikâyelerin 
bilindiği de belirtilmektedir.

           Hali hazırda konuşulan halk Arapçasının Suriye'de gün geçtikçe Türkmen-
ler arasında daha fazla kullanıldığı ve Arapça halk şiirleri dahi bu bölgede daha 
ziyade kabul ve itibar edildiği düşünüldüğünde Türkmenlerin nezdinde Türkçe'nin 
geleceğinin çok da iyi bir durumda olmadığı üzülerek ifade edilmektedir.

29- Şimdiden sonra ifadesinin kısaltılarak söylenişi
30- Kasmak: daraltmak, kısaltmak, baskı altında tutmak.
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SONUÇ:

 Osmanlı devletinin yıkılmaya yüz tuttuğu bir zamanda Beyrut valisi Azmî 
Bey'in emriyle Beyrut'ta çalışan Mehmet Refîk ve Mehmet Behçet isimli iki görev-
li tarafından hazırlanmış olan ve Beyrut Vilâyeti Cenûb Kısmı ve Beyrut Vilâyeti 
Şimâl Kısmı olarak iki cilt halinde yayımlanan eserde Türkmenler ve özelde Lazki-
ye'de yaşayan Türkmenler hakkında önemli bilgiler yer almaktadır.

 Lazkiye'de yaşayan Türkmenlerin sosyal, ekonomik, dinî hayatları ile lisan 
ve edebiyatları hakkında bilgi veren bu eser, bugün Suriye'nin Lazkiye şehri sınır-
larında kalmış olan sayıları 100 binlere ulaşan bu Türkmen topluluğu hakkında 
yegâne önemli bir kaynaktır.

 Osmanlının son dönemlerinde, Lazkiye'de yaşayan Bâyır ve Bucak Türk-
men topluluklarının iyi bir yaşam sürmedikleri, ekonomik anlamda sıkıntılar 
içerisinde bulundukları, ağalarının dahi okur ve yazarlıklarının yeterli olmadığı, 
mekteplerin kapalı olduğu anlaşılmaktadır.

 Lazkiye Türkmenlerinin kendi aralarında meşhur olan ve yukarıda yer 
verdiğimiz türkülerin bir kısmının Anadolu'nun bazı şehirlerinde bilindiği belir-
tilmekte birlikte bölge halkının bariz bir sanatkâraneliklerinin olmadığı yazarlarca 
ifade edilmektedir. Bu türkülerin melodilerinin kaydedilip kaydedilmediği ve no-
taya alınıp alınmadığına dair kitapta herhangi bir bilgi yer almamaktadır

 Son olarak gündelik Arapça halk dilinin bölgede yaşayan Türkmenler 
arasında gün be gün daha fazla yaygınlık kazanmasıyla, Türkmenlerin Araplaşma 
tehlikesi ile karşı karşıya kaldıkları ifade edilmektedir. 2004 yılından itibaren Suri-
ye'ye yapmış olduğumuz inceleme ve araştırma gezilerinde bu durum tarafımızca 
da tespit edilmiştir. Türkçe okullarda okutulmadığı için sadece evlerde konuşulan 
bir dil olarak kalmıştır. Buna rağmen halen Lazkiye'de, Halep'te ve Dımeşk'in başta 
Kadem ve Muhacirîn mahalleri olmak üzere bazı yerlerde halen Türkçe konuşul-
maktadır. Orada bulunduğumuz zamanlarda çok az sayıda Türkmen gencinin 
Türkiye'deki eğitim kurumlarında eğitimlerini tamamladıkları bize aktarılmıştır.

 Mehmet Behçet ve Mehmet Refîk'in hazırladıkları kitaptan aktarmaya 
çalıştığımız, Lazkiye Türkülerini ziyaretlerimiz sırasında Suriye'de Lazkiye'de ve 
Dımeşk'te yaşayan Lazkiye'li Türkmenlerden takviye etmeye çalışmış ve bu mealde 
bazı Lazkiyeli aile ile görüşmüştük. Bu mülakatlarımızda LazkiyeTürkmenlerinin 
yaşamları hakkında kısa bilgiler edinmiş, fakat türküleri hakkında herhangi bir 
malumat bulamamıştık. Esed yönetiminin -halen kendi halkına karşı gösterdiği 
baskı ve zulüm göz önünde bulundurulduğunda- Suriye halkının ve özelde Laz-
kiye Türkmenlerinin de korkularından herhangi bir bilgi vermekten çekindikleri 
anlaşılmıştır.
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 Türkçe eğitim veren kurumlarının bulunmamasına rağmen halen 
Türkçe'nin konuşuluyor olması, Türkiye devletinin burada daha aktif bir rol 
oynamasını gerekli kılmaktadır. Dımeşk'te ve Halep'te açılmış olan Türk Kültür 
merkezleri kısmen bu eksikliği giderse de yeterli olmadığı açıktır. Şu an itibariyle 
de Suriye hükümeti ile Türk hükümetinin arasında ilişkiler durmuş olmakla birlikte 
Suriye'de, Arap baharından etkilenerek meydana gelebilecek bir değişimin, bura-
da yaşayan Türkmenlerin hayrına olabileceğini düşünmekteyiz.
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Özbek Halk Koşuklarının
Sınıflandırılması Meselesi Hakkında

        
Prof. Dr. Cabbar İşankul

 Koşuklar, folklorun en eski ve en zengin türlerinden biridir. "Divanü Lûga-
tit Türk" eserinde atasözü, bilmece gibi türlerin yanında, halk koşuklarının zikre-
dilmesi boşuna değildir.1  Bu durum, bir açıdan halk koşuklarının eski dönemlerde 
de çok renkli olduğunu, tarihî köklerinin ne kadar derinlere gittiğini gösterir ve 
diğer açıdan da koşukların sınıflandırılmasında da önemli yer tutar.

 İlk önce "koşuk" derken ne kastedilmektedir? Sözlü sanata ait olan yani 
anonim olan halk koşukları ile belli bir sanatçı tarafından yaratılan koşuklar ara-
sında negibi benzerliklerve farklılıklar var? Bu ikisinin benzeryanı; musikîye, ahen-
ge ve belli bir ölçüye-vezne uymasıdır. Anonim koşuklar, yazılı edebiyat örneği 
olan koşuklardan; gelenekselliği, topluma ve yaşama ait olması, birkaç varyanta 
sahip olması, asırlar boyunca halk tarafından sözlü olarak yaratılması ve sözlü 
miras olarak kabul edilmeleri bakımından farklıdır.

 Halk koşukları tarihine baktığımızda, uzun süreli bir gelişme süreci es-
nasında, koşukların mitolojik tasavvurdan sanatsal tasavvura dönüştüğüne şahit 
oluruz. Dolayısıyla, koşuklarda eski tasavvurların izlerinin yanı sıra, geçmişte ya da 
günümüzde yaşanan olaylar ve düşünceler ifade edilmektedir.

1- Divanü Lûgati-t Türk. Çeviren Besim Atalay. I-IV Ciltler.- Ankara: Türk Tarih Kurumu Basımevi, 1992.
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 Türk boylarında "koş" kelimesi üç anlama sahiptir: "koşuksöylemek", "çift 
sürmek" - toprak sürmek ve "çift". Kelimenin bu üç anlamı da birbiriyle uyum 
içindedir.

 "Koş" mevsim, yani ilkbahar merasiminde ilahlar için söylenen övgü 
sözüdür. (Saha Türklerinde şamanlık koşuğu - kuturuu - sözü kut -ruh, uruu-
övmek, kutlamak anlamlarını ifade eder).2 Dolayısıyla "koşuksöylemek" bereket 
kültüyle ilişkilidirve ekin biçerken bu koşuğun söylenmesi şarttı.

 Koşuk kelimesi "Divanü Lûgati-t Türk"te "koşuğ", Yusuf Has Hacib'in 
eserinde "koşuk", Haydar Harezmî eserlerinde "koş", Mahmud UmarZamahşerî'nin 
"Mukaddimetü-l edep" eserinde "koşuk", Alişir Nevaî'nin eserlerinde "koşık", 
"surud", "ayalgu", "lehn", "türkü"; Zahiriddin Muhammed Babür'ün "Babürnâme" 
adlı eserinde ise "koşik" şeklinde kullanılmıştır.3  Alişir Nevaî de, Babür de halk 
koşuklarını kastederken "koşuk" kelimesinı kullanırlar. Diğerdurumlarda "surud" ya 
da saydığımız başka bir kelimeyi kullanırlar.4

 Özbek halk koşukları günümüze kadar pek çok defa incelenmiş olmasına 
rağmen doğru bir şekilde sınıflandırılmamıştır.

 Folklorcu M. Alaviya Özbek koşuklarını; "1. Lirik Koşuklar 2. Mehr Beyitleri, 
3. Termalar 4. Çalışma Koşukları, 5. Mevsim-Merasim Koşukları" olarak beş guru-
ba ayırmıştır.5

 F.Karamatov       halk        koşuklarını; " 1. Yaşam  Koşukları, 2.          Aile-Merasim          Koşukları,
3.İş, Çalışma Koşukları, 4. Tarihî Koşuklar ve 5. Sosyal itiraz Koşukları" şeklindeki 
gruplara ayırmıştır. A. Musakulov koşukları üç guruba ayırarak inceler; "?) Mera-
sim Koşukları: düğün ve matem koşukları, b) Merasime Bağlı Olmayan Lirik Koşuk-
lar: çalışma koşukları, ninniler, termalar, aşk ve hayat koşukları, c) Çocuk Folklo-
runa Ait Lirik Koşuklar". Bu son sınıflandırmanın diğerlerine nazaran daha tutarlı 
olduğunu söylemek mümkündür. Fakat bu sınıflandırmada "Mevsim-Merasimlere 
Ait Koşuklar" dikkatten kaçmıştır. M. Alaviya'nın sınıflandırmasında ise, "Aile- 
Merasim Koşuklarına" yerverilmemiştir. "Mehr Beyitleri" başlığı halk koşuklarına 
aitdeğildir. F. Karamatov'un sınıflandırması bazı belirsizlikleresahiptir. Öncelikle 
"hayat ve aile merasimi" terimi doğru bir kullanım değildir. Çünkü aile merasim-
leri yaşam özellikleri ile ayrıcalık taşır. Ayrıca, sosyal-itiraz koşukları demek de

2- Obryadovaya poeziya Saha (Yakutov) - Novosibirks: Nauka 2003. -s..59.
3- Bakınız: Divanu Lugat-it Turk. Ceviren Besim Atalay. I cilt - Ankara: Türk Tarih Kurumu basımevi, 1992. -s. 376;
Yusuf Has Hacib. Kutadgu Bilig. Hazırlayan Kayum Kerimov. -Taşkent: Fan, 1971. s.58; Alişir Nevaî Mizau -I avzan
-Taşkent: Badiiy adabiyot, 1967. -s 180: Zahiriddin Muhammed Babür. Babürnâme. -Taşkent:
4- Bakınız: "Yana qo'shiq" dürkim, yarğuştak usulida şa'yidür ve bazı advar kutubida ul usul zikir bolubtur". Alişir Nevaî.
Mizanu-l avzan - Taşkent: Badiiy adabiyot, 1949.-s.68
5- Alaviya M. O'zbek marosim qo'shiqlari. - Taşkent: Fan, 1974. -s.49.
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sınıflandırma belirsizliğe yol açan başlıklardan biridir.

 Karakalpak âlimleri ise koşukları; "Mevsim Koşukları, Düğün Koşukları, 
Matem Koşukları, Çoban Koşukları ve Dinî Koşuklar" adını verdikleri beş başlık 
altında sınıflandırmışlarıdır6.

 Koşukların sınıflandırılması meselesinde yurt dışındaki bilim adamlarının 
fikirleri de farklıdır. Bazı bilim adamları koşukları, söyleniş şekli ve musikîliğine 
göre sınıflandırmak gerektiğini söylerken, bazıları da icra yerine yerine göre 
sınıflandırmanın doğru olacağını kaydetmişlerdir. Bazı araştırmacılar koşukların 
belli bir türünü esas alarak değerlendirme yapmış, bazıları ise başka bir türü esas 
almışlardır.

 Rusfolklorcusu D. M. Balaşovhalkkoşuklarını; "Mevsim Koşukları, Düğün 
Koşukları ve Matem-Merasim Koşukları" olarak üç guruba ayırır.7

 Bu noktada koşukları hangi ölçütlere göre sınıflandırmak gerekir, 
sorusunun ortaya atılması çok doğaldır.

 Bize göre, koşukları sınıflandırırken tek ölçüte uymak lâzım. Koşuk 
türünün içinde yer alan tür ve alt türlerin her birinin kendine özgü özelliklere sahip 
olması çok doğaldır. Fakat bu durum, onları sınıflandırırken tek bir ölçüte dayanıl-
ması gerektiğine engel olamaz. Bundan yola çıkarak koşuklar icra yeri, durumu, 
müzikle ilişkisi ve sanatsallığına göre sınıflandırılmalıdır: 1) İcra Yeri , 2) Şiirsel 
(Poetik) Yapısı; 3) Müzikle ve Dansla ilişkisine göre.

 Söyleniş yerine göre sınıflandırıldığında koşuklar "merasime ait" koşuk-
lar ve "merasime ait olmayan" koşuklar olarak iki guruba ayrılır. Merasim koşuk-
ları da aynı zamanda "mevsim merasim koşukları" ve "aile-yaşam merasimleri 
koşukları" olarak iki alt guruba ayrılır. Mevsim merasim koşukları konusuna ve 
vazifesine göre yılın dört mevsimi ile ilgili (Nevruz, Sust Hatun, Çay Mama, Abla 
Bereke, Yasun-yusun) koşukları içeririr.

 Merasim koşukları, insan hayatının en önemli dönüm noktaları olan 
doğum, ergenlik, evlenme, ölüm ve onların doğaya yaklaşımını aksettirir ve yaşa-
ma ait, psikolojik ve estetik vazifeyi yerine getirir.

 Bazı mevsim merasim koşuklarının zamanın geçmesiye lirik koşuklara

6- Bakınız: Karakalpak Folkloru Denemeleri. - Taşkent: Fan, 1977. - s. 130-142; Ayimbetov K. Karakalpak Folkloru.- Nukus
1977.- s. 24-40.
7- Bakınız: Balaşov D.M. ? radavoy i vidovoy sistematizatsiye folklora // Russkiy folklor. Tom 17. -Leningrad: Nauka, 1977
-s. 23-33; Propp V. Janrovoy sostav russkogo folklora //Folklor i deystvielnost. - Moskva, 1976. -s.66-69
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dönüştüğü görülür. "Qoshingni qora deydilar", "Kichkinajon kichkina", çocuklara 
ait "Boychechak", "Chuchvara qaynaydi", "Oftob chiqdi olamga" koşuklarını buna 
örnek verebiliriz. Bu koşuklar ilk önce mevsim merasimi sırasında söylenmiştir. 
"Qoshingni qora deydilar", "Kichkinajon kichkina", "Boychechak" koşukları Nevruz, 
yani ilkbahar mevsimi ile ilgilidir.

 Aile-yaşam denilmesinin nedeni sadece düğün ya da matem değil, ailede 
düzenlenen bütün merasimleri kapsamasından dolayıdır. Örneğin, "kinna, badik, 
alkışlar," özel olarak düzenlenen merasimlerde söylenmiştir. Fakat aradan zaman 
geçince onların bu özelliği değişerek istenilen zamanda "kuşnaç, falcı" ya da "emçi" 
tarafından söylenir ve bunları söyleyenler değiştiğinde "aytim" adıyla anılır olmuş-
tur. Dolayısıyla sözün büyüleyici gücünü temel alan metinlere "aytim" deriz. Mer-
asime ait olmayan koşuklar ise, esas itibarıyla lirik koşuklardan ibarettir. Merasim 
koşuklarından farkı, onların herhangi bir merasimle ilgili olmadıkları, istenilen va-
kitte ve istenilen yerde söylenebilmeleridir. Bu türe ait koşuklar:

 "1. İş Çalışma koşukları
  2.  Tarihîhi koşuklar
      3. Termalar
   4. Çocuk Koşukları: ninniler, huyalar (babalar tarafından söylenen ninniler)
  5. Lirik koşuklar" şeklinde sınıflandırılabilir.

 Araştırmacılar, iş/çalışma koşuklarını halk koşuklarının en eski türlerden 
biri olarak kabul ederler. iş/çalışma koşukları da ilk zamanlar özel merasimlerde 
söylenmiştir. Fakat zamanın ilerlemesiyle merasim unutularak sadece koşuk metni 
korunmuştur. Örneğin, "koş, orim, oblo bereke, hop mayda, yargıçak koşuklarını" 
alalım. Bu koşukların söylendiği toprak sürmek, ekin biçmek, harman etmek gibi 
eskiden birer merasimdi.

 İş/çalışma koşukları; "a) Tarımla ilgili Koşuklar (koş, oblo bereke, yargıçak 
koşukları), b) Hayvancılıkla ilgili Koşuklar (sağımla ilgili koşuklar: huşey-huşey, 
turey-turey, çurey-çurey) ve c)Meslek koşukları" (çıkrık, dokumacı, halı doku-
ma koşukları) başlıklarından oluşmaktadır. Tarihî Koşuklar: Tarihte yaşanan bir 
olay ya da tarihte yaşayan bir şahısla ilgili mısralardır. Tarihî koşukların en güzel 
örnekleri Kaşgarlı Mahmud'un "Divanü Lûgati-t Türk" kitabında yer almıştır. Eserde 
geçen dört adet marsiyeyi ağıt örnekleri olarak değil, tarihî kahramanlık koşuğu 
olarak incelemek gerekir. Özbekler arasında söylenen "Namaz", "Merdikârlar" gibi 
koşukları da bu grupta sayabiliriz.

 Uzmanlar termanın hem lirik türe hem epik türe ait olduğunu kaydeder-
ler. Termanın profesyonel sanatçı olan bahşi tarafından söylenmesi ve destan 
söyleme
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geleneğine sıkıca bağlı olması, onu epik olarak inceleme imkânını sağlayabilir. 
Fakat termalarda epik olaylar söz konusu değildir. Terma, sanatçının his ve duygu-
larını, ruh durumunu ifade eder. Yani bahşi terma söyleyerek kendini destan söyle-
meye, etrafındakileri de destan dinlemeye hazırlamıştır. "Kunlarim", "Do'mbiram", 
"Nima aytay" birer termadır.

 Çocuk Koşukları: Bu terimi de geniş anlamda kabul etmek lâzım. 
Büyükler tatafından çocuklar için söylenen koşuklar: niniler ve huyalar. Ninninin 
ne zaman ve niçin söylendiğini herkes bilir. Huya, Özbekistan'ın güneyinde baba-
ların çocuklarını okşamak ve sevmek için söyledikleri koşuktur. Huyanın, ninniden 
farkı, erkekler tarafından söylenmesidir. Huyalar günümüze kadar korunmuştur.

 Çocuklar tarafından söylenen koşuklar "Boychechak", "Chittigul", "Oq ter-
akmi ko'kterak" gibi koşuklardan ibarettir.

 Özbek halk koşuklarının büyük bir kısmı lirik koşuklardan ibarettir. Lirik 
koşuklar derken aşk konusunu ele alan koşukları kastetmekteyiz. Lirik koşuklar 
da kendi aralarında "1) Karşılıklı Söylenen Koşuklar (öleng ve lapar) 2) Karşılıklı 
Olmadan Farklı Konularda Söylenen Koşuklar" olarak iki gurupta incelenir.

 Şiirsel (Poetik) Yapısına Göre koşukların âhengini, yani sanatsal özelliğini 
tekrarlar ve nakarat belirler. Koşukları âhengine göre sınıflandırdığımızda iki duru-
ma şahit oluruz. ilk duruma göre, her dörtlük bağımsız şekilde, birbiriyle birleşerek 
her biri ayrı ruh hâlini ifade eder ve kendine özgü kompozisyon yapısına sahiptir. 
ikinci durumda koşuk metnindeki dörtlükler birleşerek belli bir olayı ya da durumu 
tasvir ederler. Koşukları âhengine göre sınıflandırırken onları iki gurupta inceleriz:

 a) Olay örgüsüne sahip dörtlükler.
 b) Olay örgüsüne sahip olmayan dörtlükler".

 Olay örgüsüne sahip koşuklarda, yukarıda kaydettiğimiz gibi, her dört 
mısra belli bir olayla birbiriyle bağlanır. Burada olaylar art arda gelerek genel bir 
olayı ortaya çıkarırlar.

 Olay örgüsü meselesi üzerinde âlimler farklı görüşleri ileri sürmüşleridir. 
Bazı âlimlere göre olay örgüsü bütün koşuklarda vardır.8  Diğer âlimlere göre de 
olay örgüsüne sahiplik koşuklara özgü bir durum değildir. Her iki bakış da yan-
lıştır. Çünkü olay örgüsüne sahip olmak her koşuğun mutlak özelliği değildir. Bi-
zim incelediğimiz koşukların büyük bir kısmı olay örgüsüne sahip değildir. Ama 
bu, koşuklarda olay örgüsü yok demek de değildir. Öyle koşuklar vardır ki, bunlar-
da olay örgüsü ön plandadır. Böyle koşuklar belli bir olayı ifade etmeye yöneliktir.

8- Akimova T.M. O poetiçeskoy prirode narodniy liriçeşkoy pesne.-Sarayov, 1966. -s.9- 11
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 Olay örgüsüne sahip olmayan koşuklarda her dörtlük bağımsız bir şekil-
de ayrı ruh hâlini ifade eder. Bunları sadece âhenk ve tekrarlar birbirine bağlar.

 Olay örgüsüne sahip olmayan koşuklar kompozisyon bakımından 3 guru-
ba ayrılır.

 1. Durum Koşukları: Bütün koşuklarda bir ruh hâli ve bir durum tasvir 
edilir. Durum koşuklarında kahrman kimseye hitap etmez, kendi durumunu anlat-
maya çalışır.

 2. Hitap Koşukları: Bu tür koşuklarda kahraman yârine ya da bir yakınına 
hitap eder.

 3. Karşılıklı Söylenen Koşuklar: En güzel örnekleri lapar ve ölengdir. Bu 
koşuklarda kız ve delikanlı çift olarak ya da karşılıklı olarak koşuk söyler, yarışırlar.

 Koşukların büyük bir kısmı parmak vezniyle söylenen dörtlüklerden ibaret-
tir. Ayrıca aruz vezniyle söylenenleri de vardır.9

 Tekrarlar, halk koşukları için çok önemli bir unsurdur. Dörtlüğün ister 
başında, ister ortasında ve ister sonunda gelsin, tekrarlar koşuklarda ifade edilen 
anlamın daha net ortaya konulmasını ve musikî bütünlüğü sağlar.

 Koşuklardaki nakaratlar geleneksel nakaratlar ve geleneksel olmayan 
nakaratlar olarak iki guruba ayrılır. Geleneksel nakaratlarda kelime, mısra ya da 
dörtlükler tekrarlanır. Böyle geleneksel nakaratlara farklı koşuklarda rastlamak 
mümkündür. Daha doğrusu, koşukta âhengi sağlayan nakaratlar kalıcıdır, ama 
koşuk metni ise değişir. Metin ne olursa olsun nakaratla uyum sağlar. Tekrarlarda 
metinle sıkı bir bağlılık vardır. Nakaratlarda ise mazmuna bağlılık görülmez. Yani 
burada âhenk çok daha önemlidir.

 Bunun dışında bazı koşuklarda sadece belli bir sesin (ha, hu) ve mısranın 
tekrar kullanıldığı görülür ve bunlar geleneksel olmayan nakaratlar olarak değer-
lendirilebilir.10

 Koşuğun musikîyle ilişkisine gelince, pek koşuk yanında, matem koşuk-
larında bile musikî âhenk vardır. Fakat matem koşukları herhangi bir müzik aleti 
eşliğinde söylenmez. Buna göre matem koşuklarını ve mevsim merasimiyle ilgili 
bazı koşukları dikkate almazsak, bütün koşuklar bir müzik aletiyle söylenir. Bun-
dan yola çıkarak koşukları:"1.Müzik aleti eşliğinde söylenen koşuklar; 2.Müzik 

9- Timofeyev L.İ. Lirika // Kratkaya litireturnaya ensiklopediya. -?.: 1967. ?.4.-s.210
10- Fuad Köprülü kısa heceli, yani dörtlük şeklindeki koşukların uzun heceli koşuklara göre daha önce ortaya çıktığını
ve Türk koşuklarının genelde 5-15 heceden ibaret olduğunu kaydetmiştir. Fuad Köprülü. Edebiyat Araştırmaları. - İstanbul
Ötüken, 1989. -s. 125.
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aleti eşlik etmeden söylenen koşuklar" olarak iki guruba ayırabiliriz.

 Günümüzde canlı icrada Özbek koşukları tef, dombıra, dutar, balaman, 
tar vb. çalgılar eşliğinde söylenir. Koşuğun mânâsına ve söylenmekte olan duruma 
göre müzik aleti seçilir.

 Koşuk ve dansa gelince bunların her dönemde müzik eşliğinde yapıldığı 
bellidir. Fuad Köprülü Türklerin edebî bakışlarının dinî tasavvurlar, dans ve 
musikîyle geliştiğini yazar.11  «Çağatay Lûgatı»nda koşuk için "dans havasına 
bağlanan musikî" şeklinde açıklama yapılmıştır.

 Koşukların dansla ilişkisine gelince, hiçbir koşuk yoktur ki, onda hareket 
olmasın. Her ne kadar ağıt ve matem koşuklarındaki hareketlere dans diyemezsek 
de onların dans unsurlarını tam olarak koruduğunu söyleyebiliriz. Örneğin, matem 
merasiminde yaslı birinin yüzünü tırmayalarak kendinden geçmesi matem merasi-
mindeki en eski dans şekillerinden biridir.

 Koşuk ve dansın en mükemmel uyum sağladığı şekli "Beshqarsak" koşuk-
ları ve oyununda görebiliriz. Bu oyunda el çırpmak ve koşuk tekrarları çok önem-
lidir. Oyuncular bir halka yaparak el çırpmalara uygun hareket ederler. El çırp-
manın farklı çeşitleri vardır: küçük el çırpması, tekel çırpma, çift el çırpma vb. Bu 
oyunda el çırpmalar çalgı görevi görür, ama bu, koşuğun müziksiz söyleneceği 
demek değildir. El çırpmaları da, müzik de, nakaratlar da mükemmel bir şekilde 
birbiriyle uyum sağlar.

 "Karsak" kurt demektir12 , yani "Kurt oyunu" dansı ve koşukları genelde 
hayvancılıkla ilgilenen bölgelerde düğünlerde, bayramlarda, ziyafetlerde sevilerek 
söylenmiştir.

 Oyun; katılımcılarının el çırparak daire oluşturmaları ve dansçının ortada 
dans etmesi üç şeyi hatırlatır. Birincisi, avlanmaya gelen avcıların halka yaparak 
saldırmaları; ikincisi, çadır çanının yuvarlak şekilde olması ve onun ortasındaki 
uvuklar, halka yapan oyun katılımcıları ve dansçıyı hatırlatır; üçüncüsü Köpkarı 
diğer bir adı "Kök böri" - Mavi kurt) oyunu. Bu oyunda da katılımcılar önce bir 
daire oluşturur, sonra da ulağı almaya çalışırlar.

 Bize göre, her üç durum da halkımızın mevsimlik merasimi olan Nevruz'la 
ilgilidir. Çünkü kış gelince ilkbaharın iyi gelmesi için birçok merasim yapılmıştır. 
Bunlardan ilki avdır, sonra Köpkari, daha sonra da hayvanları geniş yaylalara 
götürerek otağ dikmişlerdir.

11- Fuad Köprülü. Edebiyat Araştırmaları. -İstanbul: Ötüken, 1989 -s. 109.
12- Kaşgarlı Mahmut "Divanü Lûgati-t Türk'te "karsak" ın bir tilki çeşidi olduğunu kaybeder. Bakınız: Divanü Lûgati-t
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 Fuad Köprülü eski çağlarda Türklerin müziklerinin - küğlerinin 365 çeşit 
olduğunu, yani her gün hakanın huzurunda farklı müziğin çalındığını kaydet-
miştir.13  Otağ kurmada kullanılan çubuk sayısı da genelde 52 tane olup, bir sene-
deki 52 haftayı ifade etmektedir.

 Sınıflandırmaya devam etmek mümkün. Örneğin, erkek ve kadın koşuk-
ları, her bölgenin kendine has özelliklerine dayanarak Surhanderya, Kaşkaderya, 
Cizzah, Semerkant, Buhara, Taşkent, Nemengen, Andican, Fergana ve Harezm 
koşukları olarak guruplara ayırabiliriz. Ama böyle bir sınıflandırma ikincil sınıflan-
dırmadır. Önemli sınıflandırma ise, ister merasim koşukları olsun, ister merasime 
ait olmayan koşuklar olsun, bütün koşuklar için ortak olan ölçütlere dayanarak 
sınıflandırılmasıdır.

 Fikrimizi özetleyecek olursak, halk koşuklarının yaşam ve icra özellikleri 
onların kendine özgülüğünü gösteren amillerdir. Bunların sınıflandırılmasında her 
türün ortaya çıkış şekli, şekillenmesi ve günümüz sözlü icrasındaki durumu, şiirsel 
özellikleri, sanatsal tasvir vasıtaları, mitolojik düşünce doğası ve timsallerinin bir 
bütünlük olarak araştırılması gerekir
 

13- Fuad Köprülü. Edebiyat Araştırmaları. - İstanbul: Ötüken, 1989, -s. 113
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Kırım Tatar Halk Müziğinde
Anadolu ve Rumeli Türküleri

      
Doç. Dr. İsmet Zaatov1

 Düşüncelerimize göre Anadolu'dan Kırım Yarımadası'na Anadolu Türkle-
rinin yarattığı türkülerin yayılması 13 yy. başlarından itibaren başlanmıştır. Tarih 
kaynaklarında kayıt edilen Anadolu Türklerinin Kırım'da yerleşimleri 1222 senesi 
Selçuklu Sultanı Birinci Alaeddin Keykubat'ın Komutanı Kastamonu Emiri Hüsamet-
tin Çoban'ın ordusunun Kırım'daki Sudakşehrini zabt edilmesiylegerçekleştirilmiş-
tir (1, s 127). 1265 senesi Altınordu Devleti'nin hükümdarı Berke Han tarafından 
Selçuklu Sultanı ikinci izzeddin Keykavus'u Bizans imparatoru Mikhail Paleoglo-
gos'un esirinden azat edildikten sonra Berke Han'dan kendisine iktaya verilmiş 
olan Sudak-Otuz-Solhat üçgen'in arasındaki Güney-Doğu Kırım'ın sahilindeki top-
raklarına kendi elindeki olan tüm kişileriyle yerleşiyor. XIII yy. son on yıllıklarında 
Anadolu'dan Balkanları ve Tuna Nehri'ni aşarak Ahmet Hoca Yasevi'nin kurduğu 
Yasaviya Tarikatının en yetenekli yayılımcısı olan Sarı Saltukve Sarı Saltuk'un mü-
ridleri Kırım'a yerleşiyorlar. XIV-XV. ve sonraki yüz yıllımlarda (2 s. 11) Anadolu'dan 
Türklerin Kırım'a göçleri çeşitli sayılarda durmadan devam etmekteydi. Binlerce 
Anadolu Türklerinin Kırım'a yolu sadece Karadeniz ve Balkanlar üzerinden değil 
Kafkaslar üzerinden de Kırım'a gelen Anadolu Türklerinin sayısı hep artmaktaydı 
(3, s.39). Evliya Çelebi'nin yazdıklarına göre Anadolu'dan Kafkaslar üzerinden Eski 
Yurta (Bağçasaray civarları - i.Z.) XIV yy. Süleyman Şah'ın oğlu Baytagan Han'ın 
kendi adamlarıyla gelip yerleştiklerini öğreniyoruz (4, s. 47). XIII- XV yy'nın Kı-
rım Müslüman Türklerinin mezarlıklarındaki defnedilen Türklerin baş taşlarındaki
kaydedilen merhumlarının doğduğu yerlerine baktığımız zaman Horasandan 
- Konya'ya kadar bir coğrafiyayla karşılaşıyoruz. Baş taşlardaki yazılardan mer-
humların Erbil, Halep, Cend, Lur, Kastamonu, Ahlat, Tokat, Sivas, Tebriz gibi o 
dönemdeki Türklerin hükümdarlıklarının altında olan bölgelerden göç etiklerini 
oğreniyoruz (5, s. 242).Kırım hükümdarı Birinci Mengli Giray Han'nın ve Osmanlı 
hükümdarı Fatih Sultan Mehmet aralarında 1478 senesi istanbul'da imzalanan 

1- Sımferopol - Akmescit, Kırım - Ukrayna
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anlaşmasına rağmen Kırım Hanlığı'nın Osmanlı imparatorluğu'nun himayesine 
girdiğinden sonra Kırım'ın Güney sahili Kefeden Manğüb Kalesi'ne kadar Osmanlı 
Sultanlarının hakimiyetine girmişti ve o topraklara Anadolu'dan göç daha çok faz-
lalaşmıştı. Böylelikle Türklerin Anadolu'nun çeşitli köşelerinden Kırım topraklarına 
göçleri XVIII yy. sonlarına kadar devam etmişti. Göç edenler tabi ki Kırım'a yerle-
şirken Anadolu'nun çeşitli yörelerine ait olan türkülerini Kırım'a taşıyorlardı. Uzun 
bir zaman süresi geçince tebliğimizin devamında incelenecek ve bahsedilecek tür-
külerin zamanında Kırım'a Anadolu'dan getirildiği Kırım'da unutulmaya başlamıştı 
ve bugünlerde zaten unutulmuş bir halde bulumaktadır ve aynı türküler Kırım'da 
hem de Kırım'ın dışarısında Kırım Tatarlar'ın halk türküleri olarak tanıtılmaktadır-
lar. Ankaralı Dr. Ali Yakıcı'nın bahsettiği gibi önemli bir Türk kültür merkezi olan, 
Köroğlu'dan Nasreddin Hoca'ya, Karacaoğlan'dan Âşık Ömer'e, Yunus Emre'den 
Âşık Garip'e birçok kültür ürününü büneyesinde barındıran Kırım'ın sözlü gele-
nekte yaşayan güçlü birtürkü repertuvarının olduğu söylenmektedir (8, s. 380).

 Anadolu türkulerinin Kırıma ulaşımını zikrettiğimiz Anadolu'dan göçlerin 
haricinde başka çeşitli yolları da vardı. istanbul'daki Osmanlı saraylarından Bağ-
çasaray'daki Girayların Han saraylarına devamlı gelip giden çeşitli sanatçı grup-
larına ait olan meddah, âşık, ozan, neyzen ve başka türlü müzisyenlerin akımı 
yaşanmaktaydı. Bu konuda Evliya Çelebi'nin Kırım hakkında yazdığı "Seyahat-
namesinde" geniş ve kapsamlı örneklerine rastlamaktayız (4, s. 118,119). Kırım 
Hanların arasında cok sayıda şair, âşik ve besteci rastlanmaktadır. Onlar arasın-
da en önde gelen ilk isim tabiki II. Gazi Bora Giray Han (1554-1607) hazretleri-
ne aittir. iyi bir öğrenim ve eğitim gören Arapça, Farsça, Kırım Tatarca, Türkçe 
dillerini iyi seviyede bilmesi yanında; istidatlı neyzen, musikişinas, edip, şair ve 
başarılı kumandandı. Şiirlerinde ve bestelerinde "Gazayi" mahlasını kullanmış ve 
divan şiirinde ün kazanmıştır. Yüzlerce sazeserlerin muelifi olan Gazi Giray uzun 
süre zaman içersinde Anadolu'nun çeşitli köşelerine bulunup Anadolu âşıkla-
rının önemli merkezleri olarak tanınan Erzurum'da da bulunmuştur (6, s. 209)
ve Kırım'a dönerken muhakkak o dönemdeki Anadolu'da halk arasında sevilen 
türkülerinden öğrenerek ve onları Bağçasaray'a getirip Kırım Tatarlarlarına sun-
mustur. iki saray arası haricinde o yıllardaki Anadolu'nun ve Kırım'ın aralarında 
umum kültür alışverişi ve özellikle türkü alışverişi çeşitli kanallarıyla hep devam 
etmiştir. Kırım Hanlığı Rusya tarafından işgal edildikten sonra bu kültürel alışveriş 
protsesleri azalmıştır, ama her şeye rağmen halk arasında ve Kırım'daki hükmeden 
zaman-zaman değişen çeşitli iktisadi-içtimai-siyasi uyumlarına bakmadan 1944
senesi Kırım Tatar halkının Kırım'dan Sovyet-Stalin rejimi tarafından sürgün edil-
mesine kadar devam etmiştir. Kırım Tatar Türklerinin Sibirya, Ural, Orta Asya ve 
Rusya Federasyonu'nun Kuzey bölgelerinde sürdürdükleri sürgünlük dönemlerin-
de bu bağlar, Sovyet rejimi tarafından yasaklandığı için kesilmekteydi. Sovyetler 
Birliği'nin 1991 senesinde dağılmasından sonra bahsettiğimiz bağlar tekrar can-
landırılmıştır.
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 Bugünlerde Kırım'da Kırım Tatarların halk türküleri olarak tanınan Anado-
lu kökenli olan türkülerin ilmi şekillendirilmesi ve incelemesi etnomüzikoloji prak-
tiğinde iş bu tebliginin çerçevesinde ilk kez tetkik edilecektir.

 Kırım'a, Kırım Yarımadası'nın yerleşim özelliği ve jeopolitik anlamının 
önemine rağmen başta Türkiye halkının memleketlerine baktığımız zaman XIII- 
XX y.y.larında beş-on misli daha ziyade sayıda Avrupa, Rusya ve diğer ülkelerin 
seyyahları, araştırmacıları, elçileri, ilim ve bilim adamları ziyaret etmişlerdir ve o 
dönemlerdeki Kırım Tatar halkının kültürü ve sanatları hakkında çeşitli yazılı ma-
lümatları bıraktılar. Bahsedilen malümatlarının arasında Kırım Tatarların müzik 
kültürü hakkında da çok sayıda yazılar kaydedilmiştir. Kırım Tatar müziği ile bağlı 
olan tetkikatlar ve ilmi araştırmaları ciddi seviyede ve yoğun şekilde yapıldığı tarihi 
esasen XIX y.y. ikinci yarısı ve XX y.y. birinci yarısı aralarında gerçekleştirilmiştir. 
Bu zaman çerçevesinde Kırım Tatarların müzik, yir ve türkü kültürleri Rus, Alman, 
Romen, Ukraynalı, Türk, Kırımtatar, Macar, Polonyalı müzikologlar tarafından in-
celenmiştir. İncelemelerin muelliflerin ve çalışmaların isimlerinden seçerek kısa bir 
listesini verebiliriz:

 1. Aleksey Olesnitskiy. Pesni krımskıh turok (Kırım Türklerin Türküleri). 
Moskva, 1910.
 2. A.K. Konçevskiy. Pesni Krıma (Kırım Yırları). Moskva, 1925.
 3. A. Refatov. "Kırım Tatar yirları" Moskva-Simferopol, 1928.
 4. N.N. Mironov. "Muzıkalno-etnografiçeskiye materialı", Stalinabad, 1932.
 5.Kırım Devletneşir"Tataryirları",Akmescit-Simferopol, 1940.
 6.Y Şerfedinov "Yangray Haytarma", Taşkent, 1979.
 7.F. Aliyev. "Kırım Halk muzıkasının antologiyası", Akmescit-Simferopol, 2001.
 8.Sanatı, Tarihi, Edebiyatı ve Musikisiyle KIRIM. Etem Ruhi Üngör. Bir Türk 
Soyu Olan Kırımlı Tatarların Musikisı 208-259 ss. Ankara, 2003.
 9. İ. Bahşiş. Kırımtatar Halkyirları. Simferopol, 2004
 10.İ. Bahşiş. Saylama vokal eserler, Akmescit-Simferopol, 2008.

 Uzun zaman devam eden aradan sonra Kırım Tatar sanatçiların repertu-
arlarına Türkiye'de okunan şarkılardan bir kısmı 1970'li yıllarda Özbekistan'ın baş-
kenti Taşkent'te, Bulgaristan'dan Bulgaristan kültürü günleri için gelen heyetinin
orkestrasının Türk asıllı olan çalgıcılarından alınan taş plakından öğrenmişlerdi. 
O şarkıların arasında şimdi Kırım'da Kırım Tatar Halkyirları olarak bilinen "Bizim 
taraf", "Kaynananın nesi var...", "Kızılçıklar oldu mu", "Gemim, geliyor gemim de-
nizi yara yara", "Kaynana kaynana çatla patla kaynana", "Yağmuryağar biber gibi", 
"Kim arar seni kim arar?", "Haticem", "Sıra sıra cezveler", "Berber dükkânı", "Olur ise 
olsun" gibi türküler vardı.

 XIX y.y. ait olan ve Kırım'da çok sevilen "Su Yalta'dan taş yükledim" ve 
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"Altın yüzük kesilmez" türkülerin Etem Ruhi Üngör'un "Türk Marşları" makalesinde 
istanbul türküleri olduğunu öğreniyoruz (6, s. 144).

 Hüseyin Rasim Güler'in hazırladığı "Bulgaristan Türklerinin Rumeli Türkü-
leri" kitabında değerlendirilen "Pınarın başında", "Evleri var su başında", "Haticem", 
"Kalenin dibinde", "Entarisi ala benziyor", "Kızılcıklar oldu mu?", "Akşam oldu yaka-
madım gazımı", "Hopa şinanay Sinanay nay", "Ormancı", "Telgrafın telleri", "Mek-
tup yazdım gözyaşımla", "Sabahın seher vaktinde", "Pınarın başında su verdin iç-
tim", "Evler yaptırdım", "Kara tavuk tepeli kulakları küpeli", "Doktor civanım", "Kızım 
seni kime vereyim?", "Osman paşa", "Yumurtanın sarısı", "Haydi de hopla da gel", 
"Çakıcı da dağdan iniyor, "Çoban türküsü", "Bir dalda", "Aslan yârim kız senin adın 
Hediye", "Arzu ile Kamber", "Yüksek minareden" (7), aşağı yukarı aynı şekilde Kırım-
da'da kullanılmaktadır.

 1938 senesi istanbul'da neşredilen Yusuf Ziya Demirci'nin "Köy Halk Tür-
küleri" kitabında da Kırım'da Kırım Tatar Türküleri diye adları geçen veya onla-
ra çok benzer türküler şunlardır: "Âşık Garip" (1933 s. Akşehir), "Kerem" (1937 
s.), "Karanfil türküsü" (1932 s. Muğla-Ula), "Pencereden türküsü" (1928 s. Nig-
de), "Alim türküsü" (1920 s. Konya), "Demirciler türküsü" (1924 s. Canik), "Kire-
mit türküsü" (1935 s. Kayseri), "Kiraz havası" (1924 s. Erzurum), "Gidene bak gi-
dene" (1928 s. Niğde), "Ayın ondördü türküsü" (1936 s. Konya-Sille), "Evlenme 
türkülerinden" (1927 s. Konya), "Alim türküsü "(1927 s.Alaşehir), "Fırın türküsü 
(1927 s. Konya), "Kuzu türküsü" (1927 s. Konya), "Gidin bulutlar gidin" (1926 
s. Urfa), "Karşılıklı Türkülerden, Türkmen kızı" (1927 s. Aydın-Koçarli), "Zeyne-
bim türküsü" (1926 s. Sivas), "Fadime" (1929 s. Giresun-istanbul), "Gemi tür-
küsü" (1936 s. Trabzon), "Su gelir akma ile" (1933 s. Ula), "Kaynana türküsü" ( 
1937 s. Hatay), "Fırın üstünde kürek" (1927 s. Konya), "Plevne türküsü" ( Şanlı 
Gazi Osman paşa1893s.), "Yiğitleme" (1937 s. Şarkışla-Sivrialan), "Başka bir geyik 
türküsü" (1926 s. Urfa), "Beyler bahçesi"(1928 s. Çankırı), "Çerkes Hasan türkü-
sü" (1927 s. Manisa), "Haci yarim" (1926 s. Niğde). Kırımda'ki ev kütüphanemi-
zin fonlarındaki Osman Atilla'nın "Afyonkarahisar Türküleri" kitabında rastgelen 
türkülerin isimlerini incelerken Kırım türküleriyle aynı isim taşıyan veya birbirine 
çok benzer aynı türkülerin varyantları olarak tanınan türkülerin isimlerini tak-
dim ediyoruz: "Yine dağlar yeşillendi" (10, s. 52), "Sabahın seher vaktinde" (10, s.
103), "Karanfil türküsü" (10, s. 61), "Olmaz" (10, s. 91), "Entarisi" (10, s. 103), "Fırın 
üstünde " (10, s. 127), "Ali'm gitme pazara" (10, s. 129), "Köroğlu" (10,s. 132).
 
 Elimizde bulunan Cahit Öztelli'nin "Evlerinin Önü..." kitabın içerisindeki 
türküleriyle kıyaslarken Kırım'da hala bilinen şu Anadolu türküleri görülmektedir-
ler: "Kadifeden kesesi" - istanbul (11,s. 45), "Konyalı" (11, s.58), "Felek şad olacak 
günün görmedim" - Amasya (11, s. 66), "Kalenin bedenleri" - Niksar - Aydın (11, 
s. 101), "Şu Cihanda" (11, s. 102), "Zeynebim" - Sivas (11, s. 109), "Al basımdan 



- 323 -

Kültürümüzde Türkü Sempozyumu

sevdayi" - Tokat (11, s. 114), "Girdim yarin bahçesine" - Muş (11, s. 129), "Onbeş-
li" - Tokat (11, s. 130), "Her sabah her sabah" - içel (11, s. 147), "Sallana sallana 
geçersin"- Kars (11,s.152), "Yavuz geliyor" - Karadeniz (11, s. 188), "Suya gider 
su testisi elinde" - Çankırı (11, s. 225), "Ada sahillerinde" - (11, s. 242), "Bahriye-
li" - istanbul (11, s. 247), "Hanım Ayşe" (11, s. 248), "Bir kuş gelir öte öte" (11, s. 
262), "Oğlan oğlan" - istanbul (11, s. 264), "Telgrafın telleri" - istanbul (11, s. 266), 
"Dağlar" - Zara (11, s. 317), "iki geyik" (11, s. 317), "Karanfil türküsü" (11, s. 335), 
"Uyu balam" (11, s. 404), "Yakamadım gazımı" - istanbul (11, s. 433), "Helvacı" (11, 
s. 511), "Oduncular" (11, s. 516), "Demirciler" (11,s. 517), "Kasap türküsü" (11,s. 
513), "Değirmenci ile kadın" - istanbul (11, s. 527), "Gemideyim gemide" - Burdur 
(11, s. 530), "Ali'm orak biçiyor" - Alaşehir (11, s. 532), "Gemici türkülerinden" - 
Trabzon (11, s. 537), "izmir'in Kavakları" - izmir (11, s. 550), "Bahriye çiftetellisi" - 
istanbul (11, s. 563), "Çakıcı türküsü" - Ödemiş (11,s. 564), "Kalenin ardnda" - Çan-
kırı (11,s. 569), "Türkmen kızı" - Erzurum (11, s. 585), "Döne döne" -(11, s. 600), 
"Entaresi ala benziyor" - Şuhut (11, s. 603), "Eminem" - Şuhut (11, s.613), "Konyalı" 
- Konya (11, s.618), "Çanakkale içinde" (11, s.647), "Ey gaziler" (11, s.659), "Köroğ-
lu" (11, s.677), "Plevnetürküsü" (11, s.687), "Osman Paşa" (11, s.691), "Kırım'dan 
gelirim" (11, s.692), "Ana ile kız" (11, s.754), "Ay Fadimem"(11 ,s.758),"Gelin-Kay-
nana"(11,769),"Kalenin-dibinde" Kerkük (11 ,s.802), "Osman paşa" (11,s.810), 
"Murat Reis" (11,s.818). 1908 senesi uzun zaman devamında Türkiye'de ve Kı-
rım'da araştırmalarını sürdüren Rus Türkoloğu Vladimir Gordlevski'nin Sankt-Pe-
tersburg'da sunduğu "Iz nabludeniu za turetskoy pesnyu- Turk türkülerin incel-
melerinden" isiminde tebliğinde19-20. yy. sınırlarında hem Anadolu'da hem de 
Kırım'da bilinen "Bir dalda iki kiraz biri al biri beyaz" türkü adından bahsetmiştik. 
Bu olay müzikoloji praktiğinde Kırım'da okunan bir Anadolu türküsünün ilk zikre-
dilmesi olmuştu (12,s.11). Rus müzikoloğu A. Olesnitskiy 1910 yılındta neşredilen 
"Pesni krımskih turok-Kırım Türklerin türküleri" adinda çalışmasında "Nazlı-Nazlı", 
"Beni de gamdan azat eyle" isimli ve bir kaç tane başka türkülerden bahsediyor-
du (13, s. 7) 1929 yılı Moskova devlet neşriyatının müzikal sektöründe Mihail 
Krasevnin "Pesni Krimskih tatar (Kirim Tatar türküleri)" kitabi yeryüzü görmüştü. 
Kitapta Anadolu türkülerinden "Ötme bülbül! Ötme sesin istemem!" (14,s.4,5) 
(1929 s. kaydedilmiştir). "Dertli kaval gönlüm gibi inle dur!" (14,s.6,7) (Alupkada 
Kazim Useinov'dan kaydedilmiştir), "Nazli-Nazli" (14,s.8,9) (Alupkada İbrahim Ay-
vazov'dan kaydedilmiştir), "Üç karanfil" (14,s. 16,17) (Bağcasaray'da Züleyha Ga-
bileva'dan kaydedilmistir), "Yollatırık gelini" (14,s. 18,19) (1924 yılı Alupkada çok 
yaşlı Ayvazova Hanım'dan kaydedilmiştir), "Arzi-Gamber" (14,s.20,21) (Alupkada 
Ibraim Ayvazov'dan kaydedilmiştir). 1930 senesi Moskova'da Devlet müzik ilimleri 
enstitüsünde 'Pyatnadtsat pesen Krıma" veya "15 Kırım şarqi?ler? (şarkıları)" bir 
etnomüzikolojik çalışma nesir edilmişti. Kitaptaki yayımlanan türkülerini o seneleri 
Kırım'da folklor araştırmaları sürdürürken toparlayan ve değerlendiren Ukraynalı 
etnomüzikolog A. Konçevskıy olmuştu. Kitabın adında Kırım müzikolojisinin tari-
hinde ilk ve son defa "sarqi?" - "şarkı" kelimesi kullanıldı. Kitabın içerisinde bizim 
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bakışımızın açısında Kırım'a Türkiye'den uzanan "Elmas gibi elmas parlıyorsun" 
(15,s. 14) ve ). "İstanbul ortasında nar ekilir mi?" (15, s.17) türküleri de yer alı-
yordu. Birinci türkü, 1924 yılı Yevpatoriya (Gözleve) şehrinde Kırım Tatar Devlet 
Tiyatrosu oyuncusu Ayşe Hanım Tayganskaya'dan, ikincisi ise aynı yılı aynı seherde 
"aytuvlu" Duvan Katık isimli bir Kırım Karayları temsil eden beyefendiden yazıp alın-
mıştı. Kitaptaki türkülerin Kırım Tatarca sözleri ilk defa latin alfabesinde basılmıştı.

 Büyük Azerbaycanlı kompozitöru Uzeir Gacibeylının talebesi, ünlü Azer-
baycanlı bestekarı Gara Garayev'ın öğretmeni - ilk Kırım tatarların profesyonel 
konservatuar mezunu kompozitoru Hasan Refatov 1932 yılında ilk kez tümü Kı-
rım Tatar türkçesinde latin alfabesiyle yazılan "Q?r?m tatar j?rlar?" ("Kırım Tatar 
yirları") adında kitabını neşir etmişti. Kitap, Kırım'ın başkentinde Akmescit (Simfe-
ropol) şehrinde Kırım devlet neşriyatında basılmıştı. Kitabın büyük kısımında yer 
alan teorik, analitik, etnomüzikolojik materyallerin yanında çok sayıda Kırım'da 
okunan Anadolu türkülerinin de sözleri ve notaları yer almaktaydı. Türkülerin bazı 
başlıklarını veriyoruz: "Ay doğmadan, ah canım, aynın yıldızı. Nerede kaldın, gel-
mez oldun, yavurnın kızı" (16, s. 26),"Zare ,zare, zamfure. Açılmamış gonca güle 
alirmiz yari", "Turnam gelir dizim, dizim. Boyun kanadından uzun" (16, s. 27),"Gö-
nül sabur eyle can, cok şükür eyle can! Ben bu deryayı gecalmam..."(16,s.28), 
"Yağmur yağar irir taş, Gözlerimden akar yaş..." (16, s. 28), "Kır atım yorgundur 
ağalar cenge varamam, Has benim bayraktır, silaha karşı duramam..." (16, s. 28), 
"Kyahi, kyahi akan suvlar bulanır. Bulanır da yari semtin dolanır..." (16, s. 29), 
"Şu Yaltadan bir yüzük aldım, Elmasdır taşı, Küçük köyden bir yari sevdim, On 
beşdir yaşı..." (16, s. 30), "Uçma karga uçma dutarım seni..." (16, s. 31), "Gider 
isen oğrun olsun! Kimse yolunu bağlamaz. Analardan kalma sözdür: "Kendi dü-
şen ağlamaz" (16, s. 31), "İsfihan'dan ben geç almam Nane suyu ben çalmam..." 
(16, s. 32), "Erzurum'da bağ olmaz. Siyah üzüm ak olmaz..." (16, s. 33), "Demir-
ciler demir döğer tunç olur, tunç olur,..." (16, s. 34), "Elif dedim, be dedim, Yâ-
rim sana ne dedim..." (16, s. 34), "Deniz dalgasız olmaz, kızlar sevdasız olmaz..." 
(16, s. 34), "Her kasapda et bulunmaz, Kavun, karpuz sergide..." (16, s. 35), 
"Yeşil yaprak arasında, Kırmızı gül goncası..." (16, s. 35), "Her meclisde gördüm
seni, Gözlerinden sezdim seni..."" (16, s. 36), "Sabahın seher vaktinde, Göre bilsem 
yarimi..." (16, s. 36), "Gidin bulutlar gidin, Yarime selam idin..." (16, s. 37), "Çıfte 
karanfil elmaye benzer, Her gelib geçtikçe gözlerin suzer..." (16, s. 37), "Gel benim 
tenim içinde gizli canim perisi... " (16, s. 37), "Yüksek minareden attım ben bir 
daş..." (16, s. 38), Ah, Fadime'm niçin, niçin..."(16,s.39), "Alim gider bazara, uğ-
ratırlar nazara..."(16,s.39), "Hiç bir bülbül iki dala konar mı?" (16,s.39), "Oduncu-
lar dağdan odun indirir..."(16,s.39), "Yalı kenarında zeytin ağacı, Yürek yaralandı 
yoktur ilacı..." (16, s. 41), "Araba kapu aralım, aman, Ne bakarsın analık?.." (16, 
s. 41), "Yine yeşillendi dağlar, Yüzüm güler kalbim ağlar..." (16, s. 41), "Dağların 
başındayım, onsekiz yaşındayım, Ay dağlar, vay dağlar..." (16, s. 42), "Armut dalda 
sallanır, sallandıkça ballanır..." (16, s. 42), "Altı kızın biri Fatma, kaşları var çatma, 
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çatma..." (16, s. 43), "Avcısın ey, kız! Ne gezersin derede?..." (16, s. 43), "Nazlı, 
nazlı gel yanıma, Ak ellerin sar boynuma!.." (16, s. 44), "Çıkıp da yükseklerden 
bakma, Beni ateşlere yakma..." (16, s. 45), "Sabah olsa çıksam gitsem işime yarim, 
işime, Zalim Felek düştü benim peşime, peşime..." (16, s. 45), "Som sırmadan ak-
dır canım, Senin bileğin aman, aman..." (16, s. 46), "Kaynanın nesi var? Havadan 
turna sesi var..." (16, s. 46), "Bilmez misin aslın turap olduğunu..." (16, s. 47), "Bu 
yağlığı yar işlemiş, Etrafını nağışlamış..." (16, s. 47).

 1944 senesi Sovyet rejiminin yaptığı tarihi cinayetin neticesinde Kırım Ta-
tar Türkleri Kırım'dan Sibiriya'ya, Rusya'nın kuzeyine ve Orta Asya'ya sürgün edil-
diler. Kırım Tatar Türklerinin Millet ismi, tarihi, kültürü, eğitimi, lisanî zikredilmeye 
uzun zamana kadar Sovyet komünist hâkimiyeti tarafından yasak edilmekteydi. 
Ancak uzun aradan sonra 1979 yılında Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te Yahya 
Şerfedinov'ın "Yanra Haytarma" Kırım tatar müzik eserleri kitabı neşrediliyor. Bu 
kitapta daha önceden basılmamış olan Kırım Tatarların müzik repertuarlarında yer 
alan Anadolu türküleri şunlardır: "Ben bir Köroğluyum, aman, dağda gezerim...." 
(17, s. 21), (1936 s. Kırımda A. Saidov'dan kaydedilmiş) "Bey oğlunun sarayları, 
Mermer taşdan yapıdı..." (17, s. 22), (1929 s. Kırım'da A. Bilyalov'dan kaydedil-
miş), "Atım tekerlendi, kanaram, endim de bir düzene..." (17, s. 24), (1962 s. Koki 
Usta'dan kaydedilmiştir) "Mendilim benek-benek, aman, aman, ortası çarkıfelek, 
çaresiz hallara da düştüm, Aman doktor, bir çare..." (17, s. 30), (1929 s. Kırım'da 
A. Bayramov'dan kaydedilmiştir), "Anası der ki, ben kızımı vermezim, Babası der 
ki, ben sözümden dönmezim, Bir tanem Ayşem" (17, s. 33), (1928 s. Kırımda 
M. Fetislyamov'dan kaydedilmiştir), "Bir kuşedim, aman, Uçarda edim havada, 
Attı da vurdu zalim da avcı, Yandım da yandım kavuruldum tavada" (17,s.33), 
(1936 s. Kırım'da A. Süleymanova'dan kaydedilmiştir), "...Bu dünyada üç nesne-
den korkarım, aman, Biri ayrılık, biri yoksulluk, biri ölüm..." (17, s. 35), (1 927 s. 
Kırım'da A. Bilyalov'dan kaydedilmiştir), "Rafa bir fincan koydum, içine mercan 
koydum, Kaynanamın adını, Kuyruksuz sıçan koydum" (17, s. 41), (1935 s. Kı-
rım'da S. Erecepova'dan kaydedilmiştir) "Bir sohbet olsun bu gece, Haneler nur
ile dolsun bu gece" (17, s. 46), (1926 s. Kırım'da S. Şemşedinov'dan kaydedilmiştir) 
"Ben bir fakir yiğidim, Güzel, çirkin aramam, Gece, gündüz gezerim de, Sevdiğimi 
bulamam" (17, s. 55), (1939 s. Kırım'da A. Abibullayevden kaydedilmiştir) "Aman, 
ey! Bizim sıçan evlenecek, Tahta biti kız verecek, Sivrisinek saz çalacak, Pireler 
kalkıp oynayacak" (17, s. 57), (1919 s. Koyla Usta'dan kaydedilmiştir) "A, kızım, 
seni kime vereyim?.." (17, s. 62), (1916 s. Kırım'da A. Tayganskaya'dan kaydedil-
miştir) "Berberdükkanı, aman, aman, açmalı, Berberdükkanı, amanım, aman, Saç-
malı da, Misk amberleri aman, aman, Misk amberleri sar, civan Ayşem, of!" (17, s. 
63), (1961 s. A. Saidov'dan kaydedilmiştir) "Aman, değirmenci..." (17, s.64), (1919 
s. A. Tayganskaya'dan kaydedilmiştir) "Ak koyun, beyaz baş koyun, Dereden atla-
yıp da gelir" (17, s. 65), (1961 s. M. Velicanov'dan kaydedilmiştir) "Söyletme beni, 
derdim büyüktür, ümidim, aşkım, çoktan sönükdür" (17, s. 66), (1961 s. S. Noga-
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yev'den kaydedilmiştir) "Bakın, dostlar, felek de bana ne eyledi, Aklımı aldı, beni 
mecnun eyledi" (17, s.70), (1 931 s. Kırım'da S. Emirov'dan kaydedilmiştir) "Benim 
adım Ömer-oca, Kabirim var ucdan uca" (17, s. 70), (1937 s. S. Erecepova'dan 
kaydedilmiştir) "Akşam oldu, yakamadım gazımı, Kadir mevlam böyle yazmış bas 
yazımı" (17, s.71), (1961 s. S.Nogayev'den kaydedilmiştir), "Avcı mısın, ey, kız, ne 
gezersin derede?" (1936 s. Kırım'da S. Erecepova'dan kaydedilmiştir) "Ben de bil-
mem, sebeb kimdir, Zalim benden kaçarsın?.." (17, s. 72), (1961 s. S. Nogayev'den 
kaydedilmiştir) "Mecbur oldum ben bir güle, Destan oldum dilden dile, ah, aman" 
(17,s.73), (1934s. Kırım'da A. Saidov'dan kaydedilmiştir), "Sensin ancak, derdim 
Allah aşkına..." (17, s. 75), (1961 s. S. Nogayev'den kaydedilmiştir), "iki kuğu bir 
derde ötüşür" (17, s. 76), (1924 s. Kırım'da M. Mengaziev'den kaydedilmiştir) "On-
birinci aylarda göründü dağlar, eridi, kalmadı yürekte yağlar" (17, s. 77), (1936 s. 
Kırım'da A. Saidov'dan kaydedilmiştir) "Yüksek minareden attım ben bir taş, Ne 
anam var ne kardaş" (17, s. 77), (1934 s. Kırım'da E. Emirov'dan kaydedilmiştir) 
"Mavi ile mor döğme, Mavilem, aman, yine düştün gönlüme..." (17, s. 78), (1938 
s. A. Saidov'dan kaydedilmiştir) "Bağım da var, bağım da var, Dökülecek kanım da 
var..." (17, s. 79), (1961 s. S. Nogayev'den kaydedilmiştir) "Yine aldı gam beni, öl-
düreyim gendimi..." (17, s. 80), (1928 s. Kırım'da A. Abibullayev'den kaydedilmiş-
tir) "Bahçadan bir gül kopardım, Yarim başına takmaya, Yaprağı tutuştu, yandı, 
Gülleri kan ağladı..." (17, s. 81), (1935 s. Kırım'da A. Saidov'dan kaydedilmiştir) 
"Yaylanın çimeninde, Atımı oynattım, atı, Utanma, gel yanıma, Sen benim idin 
zati..." (17, s. 84),), (1937 s. Kırım'da S. Erecepova'dan kaydedilmiştir), "Karadeniz 
üstünde gemi yali arıyor, çok doldurma kadehi, başm dumanlanıyor..."(17,s.88) 
(1937 s. Kırım'da S.Erecepova'dan kaydedilmiştir), "Sabah olsa uynsana, Gül yastı-
ğa dayansana, yemin etdim, inansana..." (17, s. 88), (1935 s. Kırım'da Mecit Ap-
paz'dan kaydedilmiştir) "Vardım çeşme başına, aman, aman, Başım koydum daşı-
na, Ben hasretliği bilmez idim, O da geldi başıma." (17, s. 89), (1937 s. Kırım'da E. 
Topçu'dan kaydedilmiştir) "Açma da yarim pencereyi Dörtyol arası..." (17, s. 90), 
(1961 s. S. Nogayev'den kaydedilmiştir) "Amanım, dostlar, usandım, usandım, Her 
göreni de ben kendime dost sandım, Her güzeli de ben kendime yar sandım..." 
(17, s. 92), (1938 s. Kırım'da S. Erecepova'dan kaydedilmiştir) "Karşıdan gördüm 
seni, Al gülüm sandım seni..." (17, s. 93), (1929 s. Kırım'da A. Tayganskaya'dan 
kaydedilmiştir) "Dereler şuma, şuma, Neler geldi başıma, Daha neler gelecektir, Bu 
garibin başına..." (17, s. 98), (1932 s. Kırım'da L. Paşayev'dan kaydedilmiştir) "Çık-
tım posta yoluna, Bindim Faytona, Faytonun dışlası, Yüz bin altına..." (17, s. 98), 
(1936 s. Kırım'da A.Saidova'dan kaydedilmiştir) "Ozen boyüların ince dumanı, 
Dağlar yayılır, seher zamanı..." (17,s. 99), (1917 s. Kırım'da G.Şerfedinov'dan kay-
dedilmiştir) "Gökdeniz kenarında, Bağladım gemimi..." (17, s. 100), (1934 s. Kı-
rım'da Süleyman Usta'dan kaydedilmiştir) "Seni gördüm, seni sevdim, Gül gibi sa-
rardım soldum, Reddetme, bırakma beni" (17,s. 102), (1935 s. Kırım'da S. 
Erecepova'dan kaydedilmiştir) "İki çeşme yan yana, Suyun içtim kana-kana..." (17, 
s. 104), (1930 s. Kırım'da S. Erecepova'dan kaydedilmiştir) "Kara tavuk tepeli, ku-
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lakları küpeli..." (17, s. 105), (1961 s. Kırım'da S. Erecepova'dan kaydedilmiştir) 
"Bahçelarde kestane, Dökülür tane tane, Amanım, civanım, gel yanıma, Liralar 
takayım boynuna..." (17, s. 106), (1916 s. Kırım'da A. Tayganskaya'dan kaydedil-
miştir) "Enterisi ala benziyor, Yanakları güle benziyor..." (17, s. 113), (1924 s. Kı-
rım'da Koyla Usta'dan kaydedilmiştir) "Deniz dalgasız olmaz, Kızlar sevdasız ol-
maz..." (17, s. 1 14), (1925 s. Kırım'da G. Kurtiyevden kayid edilmiştir) "Turnam ise 
turnam da, Ben burada durmam, Buralarda durursam da, Sararıp da solmam.." 
(17, s. 114), (1934 s. Kırım'da E. Emirov'dan kaydedilmiştir) "Usul Usul gel yanıma, 
nazlım, aman, Dayanamıyorum sana, samur saçlım, aman..." (17, s. 116), (1935 s. 
Kırım'da S. Erecepova'dan kaydedilmiştir) "Zeynebime yaptırdım, Fildişten tarak..." 
(17, s.117), (1 961 s. Kırım'da S. Zeytullaev'den kaydedilmiştir) "Kara biber aş için, 
Yandım kalem kaş için..." (17, s. 118), (1967s. Kırım'da S. Zeytullaev'den kaydedil-
miştir) "Haydi gidelim, haydi yosmam, dağlar olsun evimiz, yosmam..." (17, s. 
122), (1964 s. S. Zeytullaev'den kaydedilmiştir) "Merdivenden teker teker inerken, 
Yazması boynuma, dolanıyor severken..." (17, s. 123), (1918 s. Kırım'da G.Şerfedi-
nov'dan kaydedilmiştir) "Yarsenin gibi güzel olmaz, Asla güzelliğin solmaz..." (17, 
s. 125), (1936 s. Kırım'da E. Emirov'dan kaydedilmiştir) "Git söyleyin güneşe, doğ-
masın, Benim de yârim uzaklarda solmasın..." (17, s. 126), (1935 s. Kırım'da Mecit 
Appazov'dan kaydedilmiştir) "İki geyik bir dereden su içer, su içer, iki asret bir bi-
rinden vazgeçer, Ah Leylyaçığım vazgeçer..." (17, s. 130), (1936 s. Kırım'da E. Top-
çu'dan kaydedilmiştir) "Elmalım camdan bakayor, Beni candan yakayor..." (17, s. 
130), (1928 s. Kırım'da K. Umerova'dan kaydedilmiştir) "Dağların yolları doludur 
diken, Kahrolsun dikenni yollara döken..." (17, s. 131), (1965s. Kırım'da M. Velica-
nov'dan kaydedilmiştir) "Pencereden kar geliyor, Ardıma da baksam, yar geliyor..." 
(17, s. 131), (1938 s. Kırım'da S. Erecepova'dan kaydedilmiştir) "Ayşem, sendeki 
saçlar bende olaydı, Saçları senden,Taraması benden, ölerüm, yar, ayrılmam sen-
den..." (17, s. 132), (1932 s. Kırım'da A.Şirinkaya'dan kaydedilmiştir) "Arnavutlar 
eker bakla, Güvercinler atar takla..." (17, s. 133), (1935 s. Kırım'da Mecit Appaz'dan 
kaydedilmiştir) "Kadifeden kesesi, Bahçeden gelir sesi..." (17, s. 134), (1961 s. S. 
Nogaev'den kaydedilmiştir) "A, kız seni nerelerden izlerim, yar, izlerim, yar..." (17, 
s. 135), (1940 s. Kırım'da G.Şerfedinov'dan kaydedilmiştir) "Yalı da boyu kenarında 
zeytin ağacı, Yüreğime bir ateş düştü yoktur ilacı..." (17, s. 137), (1937 s. Kırım'da 
Z. Lümanova'dan kaydedilmiştir) "Havada uçan telli de turna, Kanadı var burma 
burma..." (17, s. 138), (1935 s. Kırım'da A. Saidov'dan kaydedilmiştir) "Her güzel-
den yar olmaz da, Siyah da yüzüm ak olmaz, Komşusundan yar severken, Yüre-
ğinde yağ kalmaz..." (17, s. 138), (1918 s. Kırım'da G.Şerfedinov'dan kaydedilmiş-
tir) "Akşam olsa, çıkar güzel meydane, Eğri koymuş dal fesine bir yane.." (17, s. 
139), (1932 s. Kırım'da G.Şerfedinov'dan kaydedilmiştir) "Seni bana gayet güzel 
dediler, Gerçek mi, güzelim, görmeye geldim..." (17, s. 143), (1939 s. Kırım'da G.
Şerfedinov'dan kaydedilmiştir) "Evleri var subaşında, Benleri var sol kaşında..." (17, 
s. 144), (1932 s. Kırımda G.Şerfedinov'dan kaydedilmiştir) "Sevdim seni edemem 
inkâr, Gönül sana verdi karar..." (17, s. 147), (1965s. S. Nogaev'den kaydedilmiştir) 
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"Karanfilim morlana, Ne hor baktın sen bana?.." (17, s. 151), (1935 s. Kırım'da L. 
Paşayev'den kaydedilmiştir) "Hersabah, hersabah, aman, Kapıdan bakarsın, Gelip 
geçenlerin, aman, Yüreğini yakarsın..." (17, s. 1 52), (1933s. Kırım'da Muradasıl 
Usta'dan kaydedilmiştir) "Bir omuzdan bir omuza saçları var, saçları, Kalem ile çe-
kilmiş kaşları yar, yar, amanım, aman, kaşları..." (17, s. 1 56), (1934 s.  Kırım'da     
S. Erecepova'dan kaydedilmiştir) "Gönlüm yine bir ateş icra, icrama dolandım, 
Sevdayi-muhabet başıma, Başıma, gör neler açtı..." (17, s. 156), (1961 s. S.Noga-
ev'denkaydedilmiştir) "Seni gördükçe titreyor, yar, yüreğim, Hasretinden yandı da 
bağrım, Ah, ah,ah, meleğim!.." (17, s. 158), (1940s. Kırım'da D. Penirci'den 
kaydedilmiştir) "Bugün aynın ondördü, Kız saçını kim ördü? örmüş ise yar ördü, 
ispat eyle, kim gördü?..." (17, s. 160), (1935 s. Kırım'da S. Erecepova'dan kaydedil-
miştir) "Karlı dağlar yüce olur, Gündüz gece, gece olur, Gör ayırılık nice olur..." (17, 
s. 161), (1932 s. Kırım'da E. Emirov'dan kaydedilmiştir) "Oğlan elini de sallama, 
Nafile de benim için ağlama..." (17, s. 162), (1 929 s. Kırım'da S. Şemşedinov'dan 
kaydedilmiştir) "Penceresi yeşil boya, Göremedim doya, doya, Gül saçardım boy-
dan boya..." (17, s. 176), (1929 s. Kırım'da S. Şemşedinov'dan kaydedilmiştir) "Hay-
di da canım, çerkes kızı, Sen allar giy ben kırmızı, Faytonlara bindireyim, Allı, 
morlu gildi reyi m..." (17, s. 177), (1934 s. Kırım'da E. Emirov'dan kaydedilmiştir) 
"Yüksek minare, kaşlerin kare, Altın, gümuş, bakır pare, Yolladım yare..." (17, s. 
180), (1957 s. S. Zeytullayev'den kaydedilmiştir) "Hem seversin, hem sevmezsin, 
Akşam olsa gelmezsin, Seni bana söylediler, Sen başkasını seversin..." (17, s. 212), 
(1922 s. Kırım'da Sami Usta'dan kaydedilmiştir) "Dertli kaval gönlüm gibi inliyor, 
Yüreğimin acısını alıyor, Yaralara merhem olur hoş sesin, inle, kaval, dertlerimi sen 
sustur..." (17, s. 213), (1918 s. Kırım'da G.Şerfedinov'dan kaydedilmiştir) "Yine ye-
şillendi dağlar, Yüzüm güler, gönlüm ağlar..." (17, s. 213), (1929 s. Kırım'da D. 
Arifov'dan kaydedilmiştir) .1967 senesinden itibaren Kırım Tatarları tekerteker Kı-
rım Anavatanlarına avdet etmeye başlamışlardı ve 1988 yılına kadar beşbin civa-
rında Kırım Tatar müslümanı kendi baba topraklarına dönebilmişti. Esas dönüş 
SSCB'nin dağılmasından sonra 1990'lı yıllarda gerçekleştirilmişti ve bu avdet de-
vam etmektedir. 1996 yılında Smferopol-Akmescit'te Kırımtatar bestekarlarından 
ilyas Bahşiş ve Edem Nalbandov'ın müellifliğinde kiril alefbesinde "Kırımtatar halk 
yirları" kitabı neşredilmişti. Kitapta notasız 348 tane Kırımtatar türküsü yer almıştı. 
Bu kitaptan bizim tahminimize göre yukarıdaki listemize şu Anadolu türkülerini 
ilave edebiliriz: "Aynaya baktım saç beyaz olmuş, neden benzim böyle sararmış, 
solmuş, Böyle değildim, Bana ne olmuş?.." (18, s. 74), "Ayşem, Ayşem mor menev-
şem, Derdim çok benim, Senden gayrı, nazlı Ayşem, Kimsem yok benim..." (18, s. 
79), "Sevdiğim seyrana çıkmış, Sallanır bin naz ile, lalası allar giyinmiş, kendisi 
beyaz ile..." (18, s. 89), "Kestaneler kestane, Aliyem, evin dağlamaları; Yüreğime 
dert olur, nazlı Aliyem, senin ağlamaların..." (18, s. 90), "Allı pullu, şamatalı gelin, 
Çiftedir benin, aman aman, Sarılmakla doyulur mu, Kaymaktır tenin, güzelim..." 
(18, s. 96), "Arabalar gelir de geçer, iz olur, Gelir bir gün akar suvar buz olur ..." 
(18, s. 106), "Arafat Dağı'ndan inerler hacılar, hacılar, inerler hacılar, Yüreğimde 
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vardır, vardır, vardır, Gamlar acılar, acılar..." (18, s. 107), "Kimlerdensin, Asiye Ha-
nım, Kimlerdensin, ofaman, aman bin faytona, gidelim, Sen benimsin..." (18, s. 
109), "Atım tekerlendi, han arayıp, indim bir düze, yaşımı getirdin, anneciğim, Bir 
çerik yüze" (18,s.110), "Açıl, açıl dağlar ,Yol verin ağalar, Ben sılama varayım, Sı-
lamda beni ,üç güzel bekler,,," (18,s.114) "Açıl, ey, ömrümün varı, Badi sabah ol-
madan. Saraydım gonca gülü, Sararıp da, solmadan..." (18, s. 115), "Dolarken 
gönlüme tatlı bir hüzün, Süsler hayalimi, gül renkli yüzün. Seni sevmek bile yetmi-
yor bana, ah, içimde bir his var, aşkından da üstün..." (18, s. 117), "Ben Kerem'im 
Kerem'liğimi bildirdim, Dost ağlatıp, düşmanları güldürdüm..." (18, s. 120), "Ben 
bahtımı sınamışım, Taşa bassam iz olur. Ağustos'ta suya düşersem, Balta kesmez 
buz olur..." (18, s. 121), "Ustasına hizmet eden, Yol bilir, erkan bilir. iblisi talim 
edenler, Nar ile suzan bilir..." (18, s. 122), "Bağa vardım, üzüm yok, El yarına gö-
züm yok. Yarim bana darılmış, Barışmaya gözü yok..." (18, s. 123), "Bağdat'a varan 
olsa, yaremi gören olsa, Terki diyar eylerim, aman, yareme bir hal olsa..." (18, s. 
124), "Amanım, civanım, gel yanıma Liraları takayım gerdanına..." (18, s. 126), 
"Bahçalarda pırasa, Bu sevdalık olmasa. Yar koynuna giren son, Asla güneş doğ-
masa..." (18, s. 127), "Bal ile yağ dolsun çöller, sahralar, isterse süt olsun yedi 
deryalar. Meyve versin cümledağlar, ovalar. isterseyazı kış olsun dünyanın..." (18, 
s. 129), "Daim esme badi sabah, Eğme dilber, barışalım. Elinde kurulu yayın, Atma, 
dilber, barışalım..." (18, s. 130), "Dolandım bahçayı nar bulamadım, Yaylayı dolan-
dım kar bulamadım, kar bulamadım. Derdimi dökmeye tar bulamadım, Aşkımı 
dökmeye yar bulamadım, yar bulamadım..." (18, s. 142), "Bülbülümü uçurdular, 
Yuvasından kaçırdılar, Sevdiğimden ayırdılar..." (18,s.143), "Ah, bu geceler, ne ka-
ranlık geceler, Yarı olan yar koynunda geceler, Yarsız kalan yar adını eceler..." (18, 
s. 146), "Vardım çeşme başına, aman, aman, Sabun koydum taşına. Ben hasretlik 
bilmezedim. - O da geldi başıma..." (18, s. 147), "Gideriz yali yali, Felimamız boya-
lı. ben sana aşık oldum, Başım oldu belali..." (18, s. 148), "Kadir mevlam senden 
şudur dileğim: Ver bana bir güzel, Gönlüm eğlensin. Ellere vermişsin, benim su-
çum ne?..." (18, s. 151), "Aşk baharı gelmeyince, Gonca gül dirilmeyince, Ya sen, 
ya ben ölmeyince, Gönül senden ayrılamaz..." (18, s. 152), "Dağistan-dağ yeridir, 
Gürcistan bağ yeridir. Dağılmış çay pazarı, a canım kızların bol yeridir..." (18, s. 
159), "Drama köpründen, Asan, Gecemi geçtin, Asan, Gecemi geçtin. Ecel şerbe-
tini, Asan, ölmeden içtin, Asan, Anadan, babadan, Asan, Nasıl vazgeçtin?..." (18, 
s. 161), "Derdim için çektim da Lokmane, Bulamadım derdime bir çare. Sırrı mı 
kimler bilmez, Aşık yare söyledim, gezdim..." (18, s. 168), "Dere, ırmaklı dere, 
Akma nafile yere. Al da git beni, dere, aman, Yârim olduğu yere..." (18, s. 169), 
"Yaşadığım yerim bağ bağçalık, Hem subaşı. Değirmenler döndürür, Gözümün 
yaşı. Yedi yıldır, bu hastalık, Benden geçmez. Doktorların ilacı, Fayda vermez..." 
(18, s. 170), "Yeşil giysem tanırlar, Beni yolcu sanırlar. Dostum yoktur, düşmanım 
çoktur, Seni benden alırlar. Dostum yoktur, düşmanım çoktur, Seni benden alırlar. 
Giderim ayan beyan, Yollara düştüm yayan. Sevda düştü başımıza, Dayan yüre-
ğim, dayan..." (18, s. 171), "Tenin yayla yoğurdu, Seni kimler doğurdu. Seni doğu-
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ran ana, Bal ilemi yoğurdu..." (18, s. 173), "Başındaki çemberin yosmam, Saçını 
bağlar, sarar. Bir gün seni görmezsem, yosmam, Gözlerim ağlar, arar..." (18, s. 
174), "Atma beni, vurma yosmam, Yazıktır bana. Martininnin kurşunların, yos-
mam, Sakla düşmana..." (18, s. 176), "Mevlam çok dertler vermiş, Dertlere derman 
vermiş, Neden, benim derdime, Asla deva vermemiş. Zalım, aşlattın beni, Derde 
oğrattın beni, Kara bağlattın beni..."(18,s.178),"Öksüz bir kuzu gibi, Yar, yar, 
aman, aman, aman, Yüreğin durmaz, meler, Edalı gelin, nasıl edelim. Hasretinden 
bunaldım, Yar, yar, aman, aman, aman, Aşkın bağrımı deler, Edalı gelin, nasıl 
edelim ..." (18, s. 183), "Kamayı vurdum yere, Kurusun kanlı dere, Ey kız, seni al-
mazsam, Canlı girerim yere. Irmak baştan bulanır, bulanır, Yar karşımda dolanır, 
dolanır..." (18, s. 185), "Al eline kalemi, kanaryam, Yaz başına geleni, kanaryam. 
Haceb nerde gömerler, kanaryam, Sevdalığdan öleni, kanaryam..." (18, s. 188), 
"Gelip girme dost bağına, dost bağına, Dost bağında gülşenim var. El uzatma 
gülşenime, gülşenime, Etrafında dikeni var..." (18, s. 189), "Kenardan geçeyim, yol 
sizin olsun, Ağular içeyim, bal sizin olsun. yardan ayrılmışım, yaslıyım, yaslı. Kara-
lar giyeyim, al sizin olsun..." (18, s. 191), "Gözyaşım şarab olsa, Gençliğim harab 
olsa, Her günüm azab olsa, Yine seni seveceğim. Arım, balım, peteğim, Gülüm, 
dalım, çiçeğim. Bilsem ki, öleceğim, Yine seni seveceğim..." (18, s. 194), "Kesek, 
kesek bulut çıkar, Pınar dağından, aman, pınar dağından. Yazılmamış ferman ge-
lir yaremin adından..." (18, s. 195), "Giydim çarıklarımı atladım taştan taşa. Hasret-
liği bilmez idim, O da geldi bu başa..." (18, s. 199), "Ben giderim, geyik gelir izim-
den, ürkek geyik, ürkmez oldu özümden, Aman, aman, özümden, Aman, aman, 
özümden..." (18, s. 200), "Kyayi giderim medreseye, Dersokurum hak için. Kyayi 
giderim meyhaneye, Mey çekerim, - kiemene?..." (18, s. 201), "Gözlerim du-
man-duman, Nedir benim çektiğim. Başımı yastığa koyup, Ecel terini döktü-
ğüm...". (18,s.202), "Ani benim elli direm şekerim, şekerim, çoktan beri hasretini 
çekerim, yar, yar, Konyalım yürü, Yürü yavrum yürü, Arslan yavrum, yürü..." 
(18,s.204). 'Kyayı-kyayı akan sular bulanır, Ah, aman, Bulanır da, yar semtini dola-
nır, Yosmam dolanır... (18,s.206), "Arslanım, Kazımım, Nerde yatıyor, Kaytan bı-
yıkları, Kana batıyor. Mezar arasında kanlı kasaplar, Adam kendi erbabina kama-
mı saplar. Cenazem geçeyor, kalkın erbablar... (18,s.207). 'Karanfil sırasına, Gül 
koydum arasına. Sana melhem deyirler, A sevdiğim, Sinemin yarasına ... 
(18,s.208)", "Kaleden kaleye şahin uçurdum, Ah ile vah ile ömrüm geçirdim. Kale-
nin önünde bir direk kiraz, Maşallah şu kıza-gerdanı beyaz... (18,s.21 6) "Kamışa 
bak kamışa, Su neylesin yanmışa. Büyük sabırlar gerek yarinden ayrılmışa... 
(18,s.217)" "Kara biber aş için,Yandım kalem kaş için. Annen seni doğurdu. Deli-
kanlı yaş için... (18,s.218)' Kara koyun kuzusu, Beyaz olur bazısı. Ah, neyleyık, ters 
yazılmış Başımızın yazısı... (18,s.221) "Karşı bağ bizim olaydı, İçerisi üzüm dolaydı. 
Yengem güzel olaydı, Ağabeyim sevip alaydı. Yağma yağmur, esme rüzgar, Yolda 
yolcum var benim. Şu mahallenin içersinde, Bir sevdiğim var benim... (18,s.226), 
'Su gelir gül dibinden, içilmez köpüğünden. Dünya dolu dilber olsa, Vazgeçmem 
sevdiğimden... (18,s.227). 'Kasabımın koyunları, çoktur onun oyunları, Amanim 
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kasap, civanim kasap, Gel bu gece görelim hesab... (18,s.228). 'Ata binersin eğer-
zis, Cenke gidersin silahsız, Çamlıbel kaldı sahipsiz, kalem tutmam, yazam seni, 
Cızam seni, kasap oğlu... (18,s.229) 'Lemhan gidiyor,firkatina can dayanır mı, 
Yumdu ol ela gözlerini, yar uyanır mı, Rüyam, nedir hiç buna insan inanır mı. Za-
lim, söyletme beni, ciğerimde yaram var, Zalim, ağlatma beni, görünümde neler 
var... (18,s.236) 'Çaya indim, çay susuz, Mavilem, aman, Ela gözler uykusuz. Her-
kesin yari gelmis, Mavilem, aman, Sen neredesin, oğürsuz...'(18, s. 237) 'Kayadan 
iner idim, Çağırırsan döner idim. Kibrit oldum derdimden, Üfürürsen, söner idim...' 
(18,s.238), 'Ata binersin, ata, Gel oynata, oynata. A kız, senin babanı, Yapacağım 
kaynata...' (18,s.240), 'Maphushane çeşmesi yandan, akıyor, yandan, Maphusluk 
bir şey değıl, sevdalık var bir andan, Ben verem oldum, ne çare, aman...' (18,s.241), 
'Meyhanenin şişeleri parlıyor, Gelmiş doktor, yaralarım bağlıyor, Garib anam, baş 
ucumda ağlıyor. Söyle doktor, söyle-ölecek miyim, Gençliğimde mezara girecek 
miyim... '(18,s.242), 'Mezarımı teren de kazin, Daraçıkolsun. Kabirimnin sol yanin-
da,ah,anem, Sevdigim olsun''(18,s.243), 'Ben de bılmem, sebeb kimdir, Zalim, 
benden kaçarsin. Olur-olmaz yösmalara, Gizli sirini açarsın...' (18,s.250), 'Mendi-
lim benek-benek,aman,aman, Dönüyör carhi felek. Yazini beraber geçirdik, Kişin 
ayirdi felek. Mendilimin yeşili,aman, Şimdi buldum eşimi. Al, bu mendil senin ol-
sun, Silersın ğöz yaşini... (18,s.251), 'Al eline sazi,Gel bazi-bazi. Ey, kücücük ha-
nım, etme bu nazi. Meftünüm ben, Meftünüm ben ince bellige, Meftünüm ben, 
Meftünüm ben saci tellıge... (18,s.259), 'Evlerin ogü nane, Ben kül oldum yana-ya-
na. İnsaf eyle,gel ımana. Ben sarilaydim ınce belle,Sardirmam senı yat-yaban ele... 
(18,s.260), 'Sinop yalisindan aldi bir duman, Dumannin içinde halimiz yaman. 
Medet yaradanim,medet el aman, Silayi, dostlar, silayi. Medet silayi. Evvelya siy-
hi,sonra silayi... (18,s.261), 'Müskül emiş sevdiginden ayirilmak,kaderde var emiş 
ayirilmak, Mümkündür,sevip-sayib ayirilmak. Ne care, Kaderde var emis ayiril-
mak... (18,s.262), 'Sacin,zılfin taramazsin, Kücücüksün, yaramazsin. Gonlüne 
denk bulamazsin, Nicin canim.elya gözlüm...' (18,s.264),"Denıze dalıymmı, Bır ba-
lık alıyımmı. Ay kavuştu, güneş kondu, Daha yalvarıyımmı. Anı, benım nalbandım, 
nalbandım, Satamadım, aldandım... "(1815.265)", 'Nahşuvan şehirine vardım, 
Nalband dücyanlarını gördum. Şükürler olsun yaradana, Ben de muradıma ırış-
dım...(18,s.267), ''Kemancemın tellerı balam,Bağlamadır, bağlama. Gıdersem de,-
gelırım, balam, Benım ıçın ağlama Oğlan yaylı, kız şanlı, balam, Gonüller kalsın 
bağlı. Asker oldum, giderim, balam, Yar sevme benden ğayrı...''(18,s.276),''Ne gü-
zelsın, bir danesin bir dane, Nazlı gülüm,aman. Hasretın etdı benı dıvane, Denış-
mem senı cümle cıhane,Nazlı gülüm, aman. Olaydı, Olaydı, Söyle nızam olaydı - 
Her güzel sevdıgını alaydı...''(18,s.282), ''Ben bıt fakır yığıtım, Hep gezerim, 
duralmam. Sevdıgımı ararım, Hiç bir yerden bulamam. Olur ıse olsun...''(18,s. 
283),''Penceresı eşıl boya, Saralmadım doya- doya. Eger sarsam doya-doya, Mum 
yakrdım boydan-boya...''(18,s. 292),"Portakalı oydurdum, içıne şerbet koydur-
dum. Şu mahaleden bır yar sevdım,Anesine duydrdum..."(18,s.292),"Sabahtan 
kalktim etrata baktım, Ağlaya-sızlaya çantamı taktım, Balayi-çağayı yölda bırak-
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tım, Yazımız böyledır, yanar küyerım...''(18,s. 298),'' Her sabahnin sahar vaktında, 
aman, Görebılsem yaremı, aman, Görebılsem yaremı. Yar sefada, ben cefada, 
aman, Çekerım ahı-zatını...(18,s. 300),''Sabah olsa, Yıne dıvan kurulur, yar kurulur, 
Yaralarım göz-göz olub, delınır, yar,delınır. Rakı, bade elden-ele dolanır, yar, do-
lanır... ''(18,s.302),"Sivastopol ogunde yatan gemiler,Atar mizan topunu,yer-kok 
titrer ,Askere gidenler-baba yigitler.Aman padisahim,izin ver bize,izin vermez 
isen,at bizi denize..."(18,s.306) ' Sevdıgım seytane çıkmıs, sallanır- bın naz ıle, Sev-
dıgı allar gıyınmış, gendısı beyaz ıle. Oturmuşlar çımenlıkte, bal ıçerler saz ıle, 
Alabılsem sağ dızıme, zülfü sıyahlım senı, sara bılsem yaş çağımda, tenı beyazım 
senı...''(18,s. 307),'' Gökten yere atarsan benı, Ateşlere yakarsan benı, Mezarlara 
koyarsan benı, sevdım senı, sevdım senı...''(18s. 308),'' Senı gördükçe tıtreyör, yar, 
yüregım, Askınnın sadığıyım, Ah,ah,ah, melegım, Daha nıce bır hasretını çekerım, 
Fırkatına can dayanamaz, Ah,ah,ah, melegım...''(18,s.310),'' Söyletme benı, der-
dım buyükdür, Ümüdum, Söyletme benı, kalbım uzükdür...''(18,s.312),'' Suya gı-
der, suvdestısı elınde, elınde, elınde, Ipek gıymış, eteklerı belınde, belınde, belın-
de, aman, Taze gelın şımdı durmaz evınde, evınde, evınde, evınde...(18,s.318),'' 
Sıra-sıra cezveler, kaynayör, kaynayör, Halımenın kaşlerı oynayör, oynayör, Halı-
menın ellerı çeberdır, çeberdır, Halımenın dışlerı bem-beyaz mermedır, Ram-
pı-rampı, ramp-rampı ,kahvesıne de, cesvesıne de, maşallah!...''(18,s. 319),'' Ara-
baya taş koydum, Yar yöluna bas koydum,Amanim,Tas oglan,Su kazali yoluna, 
Gönlümü yöldaş koydum, Amanım, Taşoğlan... ''(18,s. 325),'' Ben Samsuna varal-
mazım, param olmazsa, Şışıb kalsın böyle dünya, yarın olmazsa, Telegrafnın telle-
rını arşınlamalı, Yar üstüne yar sevennı kurşunlamalı...''(18,s. 327),'' Çatal çıkar 
keşhanenın dumanı, Yöktur topçülarnın yavrum, ne dını, ne ımanı. Asker olub, 
zordur bozmak Fermannı...''(18,s. 330)'' Tuna suyü bus-bulanık akayör, Tuna, çık-
mış, güzellernı bakayör, Nıce aşıkların bağrını yakayör, Tasvır olmaz güzellıgı Tu-
nanın..."(18,s. 331),"Yaralıyım turnam, Nerelısın sormam. Gıder ısen, arslan, yat 
dızıme, yaslan. Turnam da, turnam, Ben buralarda durmam. Bır vefasız yar ıçın, 
Sararıb da, solmam..."(18,s. 332)," Turnam dön ılk baharde, Beklerim, gel kon sa-
harde, Selam getır nazlı yardan. Turnam, bana kerem eyle. Gel, yaremden haber 
söyle, Yesıl başlı tellı turnam, Şımdı bızım gölden üçtü. Aklımı başımdan aldı, 
Vardı, ğayrı göle düştü..."(18,s. 334)," Ümüdlerım hep kırıldı, Artık yarım gelmeye-
cek. Gözyaşlarım dökülürken, Bu halımı görmeyecek..."(18,s. 338)," Davulcular 
davul da kakar, Sarhoş pencereden bakar, Alımnın anesı benı de yakar, Uyan Alım, 
uyanmaz oldun, Kalkmaz oldun da, nazlı da yardan..."(18,s.344)," Çanak-çanak 
hurmaları, Yedırdım sana Fatmam. Darğınsın bana sen, Ne dedım sana Fat-
mam?.."(18,s.345)," Hasta gönlüm yatmak ıster, Güzel de, senın dızınde. Ağletme 
benı, nazlı da dülber, Duşmanlarım gülmesın. Ben bu dertden ifla oldum, Bulama-
dım çaresını, Ayırma benı lısanından, Duşmanlarım gülmesın..."(18,s. 347)," Çakıcı 
da dağdan ınıyör, Korku da nedır, bılmeyör. Bana derler Çakıcı, dal fidan boylu, 
Etrafım duşman dolu..."(18,s. 348)," Horozumu aşırdılar, Damdan dama kaçırdı-
lar. Pılyavedıb pişırdıler... "(18,s. 353)," Çare sazım-sensın ancak, Rahım et, allah 
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aşkına. Sende yökmu kalbi-vıcdan? Söyle, allah aşkına..."(18,s. 354)," Çerkes kızı, 
çerkes kızı, Sen allar gıy, ben kırmızı. Al faytona bındıreyım, Alli-morlu giydireyım. 
Ay, canım, çerkes kızı, Yanakların kıp-kırmızı..."(18,s. 355)," Çıfte karanfıl, canım, 
Elmaye benzer. Hegelıb-gectıkçe, canım, Gözlerını süzer..."(18,s. 359)," Çıfte tellı, 
o da bana beili, Ben bır yar sevdım, cümle aleme belli. Of,of, yanar yüreğım, Kaç-
ma da, yavrum, mahv olursun..."(18,s. 360)," Çıka bılsem, çıka bılsem, O yarımnın 
köşküne, aman, aman, Doldur, doldur, ver ıçeyım, Nazlı yarım eşkına. Aymı doüğ-
muş günmu dogmus, O yarımnın gögüsüne..."(18,s. 365)," Çıktım garıb yaylasına, 
Bır yaz yazladım, Doşeğım- yastığım bır taş eyledım, Başıma gelenlerı, Bır-bır söy-
ledım," Garıb ne haldasin diyen olmadı..."(18,s. 366)," Can perısı almış ele, Raksa 
gıder güle-güle. Görmek ıle doyülurmu, Nur cemalı benzer güle. Sözüm yokdur 
ismine, Benı bend eyle kendine, Merhamet kıl bana, yar, bana,..."(18,s.372)," Be-
zendıgın çamaşır, balam, sana, ne güzel yaraşır. Bu ne kadar güzellık, balam, 
Gören gözler kamaşır. Haydi, balam, haydı, Şınanay, şınanay, Bır gece kızlar, şına-
nayna, Olmadı kızlar, bır gece, bır gece, kana-kana, Şınanay, Şınanay, sınanay-
na..."(18,s. 474)," Şu dağlar mahrum kaldı, kuş uçtu, yavru kaldı. Anaktarlar yar 
koynunda, Gönlüm mıhlavlı kaldı..."(18,s. 379)," Şu gelen kımın kızı, Fıstanı var 
kırmızı. Yanağında gülü var, Sanki sabah yildizi..."(18,s.381)," Evlerım, evlerım 
yüksek evlerım, Çıkarsam yükseklere, garıb gönlüm eglerım, Vefasız dünyada yar-
sız ne eylerım. Gel, otur yanima, Gamalarımı söyleyım. Halımden bılmeyör — Ben 
o yarı ne eyleyım..."(18,s. 390)," Gıresun kayiklari, Hep gitmekte kyarına. Sevdım 
de, alamadım, aman, Olerım efkyarına. Arslan, kız, senın adın Edıye, Yürü gidelim 
dağlara gezmeye. Fındık, fıstık aldım sana yemeye, Kalk, gideyik saat geldı yedi-
ye..."(18,s. 392)," Gidene bak, gidene, Kına koymuş elıne. Yazık yösma belıne, 
Düştün cahil elıne. Kız, senin adini koymuslar Edıye, Gel gidelım caddeleri gezme-
ye..."(18,s. 394)," Ey, gazıler, yöl göründü, aman, aman, Yine garıb başıma. Dağ-
lar-taşlar dayanalmaz, aman, aman, Benım ahi-zatima..."(18,s. 398)" Ey, kız, senın 
saçlarin, yar, yar, yar, aman, Oynar omuz başların, yar, yar, yar, aman, kız senı 
alır,kaçarlar, Duymaz arkadaslarin..."(18,s. 399)," Elya gözde kaldı ahım, Sensın 
güzellerden şahı, Olmezden saraydım senı, aman. Bari, bir selam gonder, mele-
gim, Aman, aman, ben eğleneyım, Ayağin bastıgı yerden, aman, Bır avuc topra-
ğın gönder,melegim, Aman, aman, yüzüme süreyım..."(18,s. 407)," Emınem man-
tar topluyör, Dereleri, tepeleri, atlıyör. Vardim penceresine, Eminem saçlarını 
topluyör. Aman, Emınem, ne oldu sana, Bır masa kurdum gel esana..."(18,s. 411)," 
İndim ceşme başına, dostlar, Sabun koydum taşina. Sevda nedir, bilmezdim, 
dostlar, Sevda geldi başima. Bayilirım, bayilirım yarin şeftalisine, Hic te dayanıl-
maz, dostlar, güzelin cilvesine..."(18,s. 413)," Dükyan-tezgyah gitti elinden, erıf, 
Muhtac olduk ellere. Sattin savutlarin, sarhoş erif, Verdın meyhanelere. Çarşi- çar-
şidan gezersin, erif, Düştün dilden dillere, Çekmem derdini, sarhoş erif, Yeter artik 
cektıgım. Bu can senden bezdi, sarhoş erif, Nedır senin etdigin..."(18,s. 415)," Her 
sabah, aman, her sabah, aman, Gelır de, geçersın. Kanimi kadehe döküb, aman, 
Süze,suze ıçersin. Ne candan seversin, aman, Ne de vazgeçersin. Gogercın tobuk-
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lu, yavrum, Elma da yanakli..."(18,s. 419)," Yağma yağmur, esme ruzgyar, yölda 
yöldaşim var benim. Şu guzeller içersınde, Bir sevenim var benim..."(18,s. 426)," 
Yali kenarinda bırfeneryanar, Fenerin şevkina şahinler konar. Her kim sevdigine 
boylemi yanar. Oynarim, gülerim, Kanaryam, aman, Dostlar sen olsun..."(18,s. 
428)," Yalı kenarında zeytin ağaci, Yürek yaralandi, yöktur ilyaci. Söndü yüreğım-
de gençlik mizaci. Gel artik bakletme, Gayet dardayim, Garib bül bül gibi, Ahizar-
dayim..."(18,s. 429)," Yalı kenarına çektim organi,Usudukce cek basina yorgani.
Gide-gide bir daracik yolum var,Yanaginda kan aralas beni var.Yali kenarina kayi-
gimi kayığımı, Arar, arar, şımdı buldum lyayığımı..."(18,s. 430)," Ey kız, senin ne 
belyali, ne kazalı başın var, Baş üstünde ilfan-ilfan, Saçın da var, gözün de var. 
Yandim kizlar, Bir rakı verin, Şişeden, of, kadehden, of, kyaseden, of, Yandım, 
kizlar, Bır meze verin, Yanaktan, of, dudaktan, of, kucaktan, of..."(18,s431) 2001 
senesi yıne Akmescitte bu kez kirimtatar bestekyari ve folklor araştirmacisi Fevzi 
Aliyevnın"  x  (Kirim halk muzıkasının antologıyası)" başlıklı notali kitabi yayımlan-
mıştı. Bu buyuk kolemli çalışma binden fazla Kırım asıl halklarının Kırım Tatarların, 
Kırım Karayların, Kırımçakların ve Kırım Urumların (Grekotatarların) türkü ve mü-
zık parçalarını kapsamaktadır. Bu kıtabda yer alan bizim dusuncemize gore Ana-
dolu türkülerınden olan bızım cedvelımıze ilerdeki turkuleri ılyave edebılırız: "Ak-
şam olsa saçlarımı tararsam, tararsam. Elbette, yarem, sen de, sen de beni ararsin, 
ararsin. Akşam olsa incilerimi dizersem, dizersem. Elbette, yarem,send de, sen de 
benden bezersin, bezersin..."(19,s. 43)," Anem, ben sana geldim, kanaryam,izin 
almaya.Emdiren ak sutunnu,kanaryam, Elyal et bana, ey, ey, ey..."(19,s. 47)," Kü-
çücükten aldım sazım elıme. Dertlı-dertlı ah, anem, Bastım da sazım telıne, Her 
güzelnın bağçasında bır top gülü var. Ey, Mevlyamdan korkmaz, Sana da, bana 
da olüm var..."(19,s. 50)," Ben köprüden geçerken, köprü salladi beni, koprü salla-
dı benı. Sigaramı dumanı, Yöktur kızlar imanı, Yöktur kızlar imanı..."(19,s. 55)," 
Maıl oldum meclisine, karşıdan gel karaya. Aranızda yökmu da aşna, Gelsın, gir-
sin,araya..."(19,s.52)"Bagca- bagcadan gezersin, Aşkım, bağrimi ezersin. Yazılma-
mış ak kyağıta benzersın, kalem tutmam, yazam senı, sızam seni, kasap oğluyüm 
ben..."(19,s. 57)," Yar, yüreğım, yar. Ah,ıçınde de neler var, içındekını sorarda ısen, 
Dügümlü de dertler var, Sarhoş olmuşum, Bayğuş ta olmuşum. Bır yar ıçin, ah, 
aneçiyim, Sararıb da solmuşum..."(q9,s.62), "Çıktım, baktım kabristan ustüne, 
Can-azizler teslim olub, yatmışlar. Bin-bırı bır mezarın içinde, Bir-birinin baş ucuna 
yatmışlar..."(19,s. 63),"Meyhaneler karşisında meyhane, içtım rakı, oldum deli-di-
vane. Meyhanecı şişelerı parlayür, Hekim gelmış, yaraları bağlayür..."(19,s. 108)," 
Adalardan çevir diler yölumu, Beş-on polis bağladılar kolumu. Aman da polıs gev-
şek bağla kolumu, Ben bilırım mahbüshaneyölunu..."(19,s. 112),"Meyhaneyevar-
dım, rakı ıçmedım, Etrafımı sardı duşman, bılmedım. Akar kanım, akar sıyah daş-
lara, Benden selyam olsun arkadaşlara..."(19,s. 112),"Adalar sahilinde bekleyörum, 
senı gormek, nazlı yarem ıstıyörum. Her zamankı yerimızde bekleyörum, Beni şad 
et, Şadiyem, başın ıçın..."(18,s. 171), 11 Katinam kız al kemannı, çal da bakalım. 
Çalmak, da bılımez, Oynamaz da, gülmez, Aman da, Katinam, Doldur, atalım, of, 
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of, sarıl da yatalım..."(19,s. 176), "Benı dohtur yapsınlar,amanım, Yaş kızların ba-
şına, amanım, Yaş kızların başına. Seni melhem dıyörlar, amanım, Gönülumnun 
yarasina..."(19,s. 177), "Elıfım noktalandı, Az derdim çokçalandı. Ben askere gıdı-
yörum, Sevgıden hastalandım. Elıf dedım, be dedım, Kız, ben sana ne dedım. 
Yetış anem, yetış babam, Yazılmaz benım derdım..."(19,s. 177), " Suv akayör, yetıb 
dızden, Ne yamanlık gördün bızden. Duşmanlarım ne söyledı, Yürüşünü kestın 
bızden, yaş yüregım ateşe yandı, yar..."(19,s. 180), "Ah, istanbul, istanbul, Vıran 
da kaldı. Daşına toprağına, Ah, cıvan da,kurban olğaydım..."(19,s. 181), " Yürür 
edım ben, gezer edım ben, Güzel, güzel hanımların sever edım ben. Oralıyım ben, 
Buralıyım ben, Geçme kapumu onünden, yaralıyım ben..."(19,s. 182), "Ah, kara 
tacuk kozluyör. Yumurtası buzlayör. Aç yörğanınni gıreyım, Tabanlarım sızla-
yör..."(19,s. 183), "Ay, karanlık, Ay karanlık seçılmez. Nazlı yardan vazgeçılmez. 
Gonul bır top yıp değıl, aman, bır top yıp degıl çezılmez..."(19,s. 184), "Eger çıkar-
sam şu mahbüsten araya,Duşmanlarım dızılmıştır oraya. Kimsem yöktur, çıkıb 
gelsın buraya,Buna şad ol, güzelım, bakburaya..."(19,s. 185), "Ayşe hanım nerede, 
Suv başında, derede. Amaylısı boynunda, Sevdıgı yarı koynunda. Ah, Ayşe hanım, 
Senı sevdı canım. Vurma da benı kaman ıle, Kan dolu canım..."(19,s. 187), " istan-
buldan bır kız aldım, Eve getırdım, Getırdım de, başıma, Belya yettırdım. Pudra 
ıster, şudra ıster, kolonıya ıster, Aneçığım, ben yanlıştım, Bana yöl göster...
(19,s.188) (1980-ncı yıllarda Özbekıstanda halk arasında peyda olmuştur),"Al-
dır,aldır,aldır,aldır, Mukaddes, Al dudakların baldır, canım Mukaddes, Al dudakla-
rın baldır. Senın kınali ellerınle, Mukaddes, Benı uykudan kaldır, canım Mukaddes, 
Benı uykudan kaldır...''(19,s. 189), ''Sabah da oldu, günes, doğdu, Günes doğdu, 
uyanmaz. Benım de nazlı, yareçığım, ah, nazlı yarım, Uykulardan uyanmaz 
,..''(19,s. 190), ''Oksüzüm garıbım,Ben buraya gelmışım. Param yök, pulum yök, 
Konuşmaya gelmışım...''(19,s. 196), ''Girdım yarımın bağçasına, Gülden geçılmez. 
Gülden gectım, selden gectım. Yardan geçılmez. Çok aradım, şımdı buldum kendi 
denkimi. Gonce güller arasında kayıbettım kendımı...''(19,s. 207), ''Pencereden kuş 
uçtu, Yandı yürek tutaşti. Yanma, yüregım, yanma, Ayrılıg bıze düştu. Aman, 
aman çıçeğım,Senden nasıl vazgeçeyım...''(19,s. 208) ''Çanak-kale içersınde vurdu-
lar benı. Ölmezden mezarlara koydular benı, of, Yanığım var. Atma ıngliz, vurma 
da benı, peşman olursun, Çanak-kale ıçınde teslım olursun, of, Yanığım var...''(18,s. 
209), ''Oğlan, oğlan, ne güzel oğlan. Elım sana yastık, saçlarım yörgan, Amanım 
oglan, yanıma dolan...''(19,s. 209), ''Elmalım camdan bakıyör, Beni candan yakı-
yör. Aman, canım, Elmalım, Gönlum sana sevdalı, ah, Kız senı nasıl, ah, Kız senı 
nasıl, kız seni nasıl almalı...''(19,s. 215), ''Aysenın saçları sarı. Ben çekerım ah ıle 
zarı. Aysenın gözlerı elya,sen açtın başıma bela...(19, s. 218) «Bir baktim, iki bak-
tim, Kaldirdim, duvağini attim, Kaldirdim duvağini attim. Uyan yarim, uyüklaymi-
sin, Kalkmazmisin, nazli yarem. (19, s. 218) 'Köprü dibi bum- buzlar, Gökte süyrek 
yildizlar,yar,gel,aman. Yanimizdan gelib de geçer, Beyaz gerdanli kizlar. Ağlama 
da, sari gelin, Saril boynuma.... (19, s. 219) 'Geline bak,geline, Kina koymüs eline. 
Düşmüş sarhoş eline, Yazik sacin teline... (19, s. 219). 'Yagmur yağar büllür gibi, 
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yağmur yağar büllür gibi. Yerler ıcer sunger gibi Hic olurmu bizler gibi. Oğlan bir 
tane, Cezveler yan-yane,Doldur filcane, Ver erbablara...(19, s. 220) 'Var dünyada 
bahtim da yöktur, aman, aman. Allahtan ğayri kimsem de yöktur, aman,aman. 
Sali günü ciktim da yöla,aman,aman, Selyam verdim sağ ve sola, aman, aman.'' 
(19, s. 222), ''Oküz yektım, saban sürdüm, Saban sürdüm,buğday ektım. Oküzle-
rın kurtlar yesın, Buğdayınnı kuşlar yesın. Anem duyarsa, babam duyar, Ardımız-
dan asker koyar. Koyduğu asker yüz bın olsa, Ben gıdemem, turkmen kızı...'' (19, 
s. 223), ''Şu derenın gümbürdüsü, Oşuma geldı. Şu derenın gümbürdüsü, Oşuma 
geldı, amanım, aman, yar, aman. Dün gece gördügüm düşüm, Başıma geldı...'' 
(19, s. 223), ''Deste, deste kamışlar, aman. Kızlar nakış nakışlar. Nakışlarsa nakış-
lar, aman, Secdigine bağişlar...'' (19, s.223), ''iki bulgar köprü kurar, Biri kurar, biri 
yikar...'' (19,s. 225), ''Anterisi benek, benek, aman, Çüfut kızın yanaklari tös-töge-
rek. Acidayım, kapudayım, buradayım ben, aman, Aç kapunnı çüfut kızı, Girece-
yım ben. Anterısı ala benzeyör, aman, Çüfut kızın yanakları bala benzeuör...'' (19, 
s. 226), ''Martınımı çektım de, ateş olmadi. Dönüb de baktım, yanımda kımse 
kalmadı, aman, ah, aman, Martınımı astım ben kıraz dalına. Ah, kimseler oğrama-
sın benım alıma, aman, ah, aman, aman...'' (19, s. 227), ''Ey, bostancı, Bir bostan 
ver, hastam var. Hasta da değıl, Candan aziz yarem var. Oler isem, Yöl kenarına 
gömsünler. Gelen de geçen, Garib oldü, desinler...'' (19, s.228), ''Aman, Aysem, 
canım-gözüm, Ayşem, Gel dur yanıma. Ne kadar günahım olur ise, Ayşem, Hepisi 
de boynuma. Kapumuzun önünde, Ayşem, üzum asması. Dökülür yapragı, Ay-
şem, Kalırda asması... (19, s. 229), Getir, ağam, atımı, Nalbandcilar nallatsın. Yü-
reğimde akan da kanlar, Yere de düsüb, damlasın. Getir, ağam, atımı, Bineceyim 
daşına. Ellerim bağlı, yetişmez, Egerimin kaşina..." (19,s. 230), Kara yilan sardı da 
aldı, yavrum, belimi. Çok bağırdım, çok çağırdm, aman, deryalar kesti, yavrum 
sesimi..." (19, s. 233), "Bana derler Kervan - Mustafa, Dağlarda gezerim. Elimde 
bıçak, belimde kama, Duşman da keserim..." (19, s. 236), "Beni vuran Selim, Ara-
baci Musa. Yüreciğim aktarıldı, da, Kan kusa, kusa. su gyavurun çölünde, Arman 
olurmu? Kanlı bıçak ucünda, Derman olurmu..." (19, s. 237), "Kiramet parçaları, 
Oldu da olacakları. Seviyörum çoktan seni, Darılır akrabaları. Aman, genç oğlan, 
genc oğlan, Al beni, kaç oğlan, kaç oğlan, Al beni, kaç oğlan, Akılım da başimda, 
başimda, Durma da karşimda. Gemi gelir Batumdan, Batumnın batağından. Gü-
zelim, sana varacayim, Anenin kuçağından ..." (1 9,s. 238), "Giden de gemiye 
durdum da,Dokuz da gogercin vurdum.Su Muhacir mahalesinden de,Bir ggguze-
le vuruldum.Baglamam telden,telden de,ayirilmam senden..."(19,s.239),"Kalbimi 
çalan sensin, ol işte, Benim günayhım yöktur bu işte. Ah, nereye bakarsam, Vah, 
nereye bakarsam, Karsimda sensin. Sen çiçeklerden, meleklerden güzelsin..." (19, 
s. 241), "Karadeniz üzerinde, Gemim liman ariyör. yarem uzakda kaldı, O yalıdan 
bakayör. o yalidan bakayör, Gemim liman ariyör..." (19, s. 242), "Gelin oldum gi-
diyörum, Dostlarım gelsin. Anem gelsin sol yanima, Bahtıma gelsin, aman, Babam 
gelsin sağ yanıma, Baht elim gelsin..." (19, s. 243), "Yöldan buldum bir kabak, Içi 
dolu dangalak, Vurdum yere patladı, Danğalaklar çatladı..." (19, s. 256), "Tele-
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founnun telleri, Pamuk gibi elleri. Bizi baştan çikaran, şu mektebnin beyleri. Esme-
rim dilberim, Tatlı da dilim, Gonce de gülüm, Ben yanıyörum, aman, Çok seviyö-
rum..." (19, s. 257), "Hamsi koydum tavaya, Başladım ağlamaya..." (19, s. 260), 
"Kırımdan gelirim, adım Sinandır, ey. Kılıcimi suyu kandır,dumandır, ey, Haber 
geldi, Macar Tunaya inmiş..." (19, s. 289), "Karadeniz akmam deyür, Akdenize 
bakmam deyür. Yüz bin Moskov gelmeyince, Ben yerimden kalkmam deyür..." 
(19, s. 291), "Ankaranın taşina bak, Gözlerimnin yaşina bak. Gider elden Anadolu, 
Tüfeginni hem sen de tak..." (19,s. 442). 2004 senisinde Smferopolde kırımtatar 
bestekyarı İlyas Bahşişin "Kırımtatar halk yirları" adında notalı türküler kitabı neşir 
edilmişti. Bu kitabdan Anadolu türkülerinden listemize sadece şu türkülerin bas-
lıklarını koşabiliriz: "Bir giderim, beş ardıma bakarım, Gözlerimden kanlı yaşları 
dökerim. Kyade ağlarım, kayde gülerim, Geldigim yölara bakar ağlarım" (20, s. 
30), "Sevkınle hayalın, Bunca bedri şad, bunca bedri şad. Günlerce facat ağladım, 
Bunca ğamım var" (20, s. 73), "Ben kayikka binmezim, binmezim, Binersem, dahi, 
Üsküdara varmazım. Bir tanem, Ayşem" (20, s. 271).

 Böylelikle bugüne kadar Rusiyede, eski Sovetlerde ve Kırımda yak-
lasik yüz seneyi aşan tarih devaminda matbuattan geçen Kırım Tatar Tür-
kulerinın arasında Kırımda söylenen bize belli olan Anadolu türkülerin he-
men-hemen hepisini bu teblignin çerçevesine sığdırmaya calistik. Türk 
fölklörün tarihi ile ilgilenen ve bu sahada çalışan araştırmaci meslekdeşle-
rimizden yükarıda gösteilen türkülerin Anadolunun hangi yöresine ve han-
gi tarihiy donemine ait olduklarını tespit edilmisini ricamızda bulunuyöruz.
Tabiki şu an Kırımda yüz yillarca hayatını sürduren ve Kırım Tatar halkının kültürü-
nün ayırılmaz bir parçası sayilan yüzlerce Anadolu türkülerin her birini Anadoluda 
dünyaya gelişini ve Kırıma ulasimin ayrı bir hikyayesi muahaka bulunmaktadır. 
Kendim tecrübemden bir kuçücük ornek getirmek istiyörum. Kırımda asıl Kırım 
türküsü sayilan ve bu konuda Kırımda hiç kimsede hiç bir kuşku yaratmayan bi-
zimce meşhur Kırım türküsü olan - "Zeynebim"turkusu tesadüfen Sivaş kültür ve 
Turizm Başkanlığında Sivas yöresi Kangal ilçesi Mamaş (şimdiki adı Soğukpinar) 
köyünde 1908 senesi Aşik Süleyman Fahri tarafından yazıldığını ogrendim.Firsatla 
faydalanib şunu vurgulamak istiyoruz XIII-XV yuzyilliglarinda Kırıma Anadoludan 
oguz türklerin en fazla goç eden bölge Sivas bölgesi sayilmaktadir (3, s. 40).
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Anadolu ve Özbekistan
Türkülerinin Özellikleri

Doç. Dr. Tahir KAHHAR1 

 Özbek halk edebiyatının en eski türlerinden biri halk türküleridir, Öz-
bekçede halk koşığı denilir. Özbek türkülerinde halkın milli zavkı ve müşahede 
tarzı, tarihi, kültürü yansımıştır. Türküyü yaratan da, söyleyen de, bin bin yılların 
ölümlü yollarından onları yaşatarak bugünlere kadar omuzunda taşıyarak geti-
ren de millettir. Bu için türküler millete benzer. Türküler her bir milletin özüdür, 
gönlüdür, ölümsüz ruhudur. Bu bakımdan türküleri incelemek her bir milletin 
manevi hayatında önemli olduğu gibi, onların kıyasen öğrenilmesi de kişiliğin 
evrensel kültür yaşamı bakımından çok değerlidir.

 Şunu göz önünde tutarak, biz burada Anadolu ve Özbekistan türküleri-
nin özellikleri hakkında fikir yürüteceğiz.
 
 Türkü sözünün Özbekçe'deki en yaygın karşılığı koşık. Koşık- koşmak, 
yani katmak, iki misrayı birbirine katmaktan gelmektedir. Türkü sözünün ilk ola-
rak Ali ir Nevâî'nin Mizân-ül Evzan eserinde kullanıldığı, Türk'e ait olan türkiy 
sözünden geldiği bilinmektedir. Nevai zamanında türkü söyleyen bahşılara, yani 
âşıklara türkigöy denildiğini, zamanın sultanları türkigöylere çok önem verdik-
lerini, onları saraylarında yaşattıklarını, bu türklük kültürüne verilen bir değer 
olduğunu hatırlamamızda da yarar vardır.

 Özbek halk türküleri bir kaç türden oluşmaktadır. 1. Mehnet koşıkları, yani 
mihnet, iş ve çalışmala bağlı türküler. 2. Merasim koşıkları, yani halkın geleneksel

1- Özbekistan Devlet Cihan Dilleri Üniversitesi Uluslararası Gazetecilik Fakültesi
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yaşamı, düğün, ölüm merasimlerile bağlı tüküler. 3. Lirik, ışki koşıklar, yani sevgi
ve ayrılık türküleri. 4.Tarihi türküler. 5. Termalar, yani âşık türküleri.

 Mihnet türküleri halk şiirinin en eski türüdür. Kamilcan imamov, Töre Mir-
zayev, Bahadır Sarımsakov, Ahuncan Safarovgibi ünlü Özbek folklorçu alimlerine 
göre, mihnet türküleri üç çeşitli türkülerden oluşmaktadır. 1. Çiftçilik, tarla işlerile 
bağlı türküler. 2. Hayvancılıkla alâkalı türküler. 3. Zanaatçılıkla ilgili türküler. (1)

 Mihnet türküleri içinde en yaygını "Mayda-mayda' ' koşıkları, yani harman 
türküleridir.Mayda sözünun anlamı ufacıktır; mayda sözü türkülerde harman döv-
mek; ufacık kız, sevgili anlamlarında kullanılmaktadır.

  Mayda kılsang sunday kıl,
  Elab koygan unday kıl,
  Sâçın örgan kızday kıl,
  Kılıksıb yürgan nâzday kıl,
  Tüyib koygan tuzday kıl,
  Kızılını kılday kıl,
  Sâmanı tâğday kıl

 Türkçe çevirisi şöyledir:

  Ufak etsen şöyle et,
  Elenen un gibi et,
  Saçını ören kız gibi et,
  Naz üstüne naz gibi et,
  Zerre zerre tuz gibi et,
  Buğday, arpa bağ olsun,
  Samanları dağ olsn. (2)

 Hayvançılıkla ilgili Özbek halk koşıklarında, mesele, "Hoş-hoş" türü süt
sağma zamanında söylenedi.

  Hoşımi mâlım-gâvmişim, hoş, hoş,
  Emçeklaring sâvmişim, hoş, hoş.

 "Turey, turey" ise koyunlara bakma ve onları sağma zamanında söylenedi.
  Koy içida kârasan, turey, turey
  Akıllısan, dânâsan, turey, turey. (3)

 Merasim koşıkları, yani halkın geleneksel yaşamı, düğünleri ölüm
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merasimlerile, yılın mevsimlerile bağlı türküler en yaygın, en çok söylenen türkü-
lerdir. Yılın dört mevsimile ilgili türküler vardır. Bahardaki tarla işlerinin başlanma-
sı, ekincilikle, hayvancılıkla ilgili türküler, Nevruza ait türküler, Sust Hatun türküleri 
bulunmakta. En eski Türk geleneği, yani yada (jada) taşile yağmur çağırma mera-
siminde söylenen Sust Hatun türküsünden bir örnek:

  Hâvaalanı yâğdirgin, Sust Hâtın,
  Buğdâyları boldırgın, Sust Hâtın,
  Yâmğırlarnı yâğdırgın, Sust Hâtın,
  Yâmânnıng üyi küysin, Sust Hâtın. (4)

 Sust Hâtun türküleri kırlık ve kurak bölgelerde söylenmektedir. Sust 
Hâtun, Söz Hâtın de diyorlar.

 (Şurada nâçizane bir fikrimizi bildirmek isteriz. Eski Türk dinile bağlı dü-
şüncelere göre, yüz katlı gökün en yukarısında Sut Gölü vardır, doğacak insanların 
canı (Ay ışığı gibi, ipek gibi parlak şekilde) orada bulunmaktadır. Aysut (Ayzıt-
da diyorlar) oradan periler vasıtasında insanlara canını gönderiyormuş. Bu mi-
tolojik görüşten hareket ederek,Yağmur Perisi'nin adı Sust Hâtun değil, belki Sut 
Hâtun'dur de diyebiliriz. Zaten, sust sözü Farsça'dır, Türkistan Türkçesi ve Özbek-
çe'ye yabancıdır, güçsüz anlamındadır, işte anlam bakımından da bu geleneğe 
yabancıdır.)

 Prof. Dr. Cabbar işankulov'un fikrine göre, Sust Hatun değil, Süz Hatun 
terimi doğrudur.

 Eski Türk ve Türkistan Mitolojisiyle bağlı olarak, Yazda ruzgarı durdurma-
ya yönelik Çay Mama türküleri, Güzde ise ruzgar çağırma türküleri söylenmekte-
dir. Kış aylarındaki gap - sıra ziyafetlerinde söelenen türküler, hayvancılıkla uğra-
şan yörelerde Yas Yusun, yani kımız ziyafetlerinde söylenen özel türküler vardır. 
Nâçizane fikrimize göre, Özbek türkülerinin Anadolu türkülerinden bazı farkları 
bu noktalarda görünmektedir.

 Düğün türküleri de çeşidlidir. Özbekler'de Nikah düğünü, Beşik düğünü, 
Sünnet düğünü türküleri vardır. Nikah düğününde yâr-yâr türküleri, ölenler, gelin 
selam türküleri, çağdaş türküler söylenmektedir.

 Yâr-yâr türkülerinden parçalar:
  Tâğda tâyçâk kişnaydi
  Ât boldım deb, yâr-yâr.
  Üyda kelin yığladı
  Yât boldım deb, yâr-yâr.
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  Yığlama kız, yığlama,
  Toy senki, yâr-yâr.
  Âstânası tilladan
  Üy seniki, yâr-yâr.

 Bu türkünü Ridvan Öztürk şöyle çevirmiştir.
  Dağda tayçık kişniyor
  At oldum diye, yar-yar.
  Evde gelin ağlıyor
  Yat oldum diye, yar-yar.

  Ağlama, kız, ağlama,
  Toy seniki, yar-yar.
  Eşiği altından
  Ev seniki, yar-yar. (5)

 Merasim türkülerinin en eskisi ve zengini ağıt türküleridir. Bu konuda ay-
rıca durmak lazım. Çünkü Özbek halk türkülerinin bir kaç özellikleeri Yığı-Yok-
lav'larda, ağıt türkülerinde mevcüttür.

 Özbek halk koşıklarında insan hayatının en önemli konuları, meseleleri 
yansıtılmıştır. Hayat ve ölüm konusu her zaman en başdaki, gayet önemli mesele 
olmuştur, bugünde de öyledir. Özbek halk koşıklarında Kâradaryâ, yani Karader-
ya- Siyahırmak anlamındaki mitolojik terim vardır. Ünlü folklorcumuz Prof. Dr.
Töre Mirzayev hazırlayan, 1990'da Rusça'da yayınlanan "Uzbekskaya narodnaya 
poeziya", yani "Özbek Halk Şiiri" kitabında "Kâradaryâ" türküsü basılmıştır ve ona 
Töre Mirzayev tarafından şöyle izah verilmiştir: "Karaderya- Siyahırmak mitolo-
jik düşüncedir, başka bir adı da Kurdumderya, yani Kuruırmak'tır. Bu Karaderya 
bütün dünyalarda akıyor, her bir insanın hayatında da akıyor. O ırmağa hepsi 
adamların kaygıları ve kıvançları aka geliyor, karışıyor, öldüğünde canları da Ka-
raderya'ya katılacak ve kıyamete kadar o ırmakta akacaktır. Zamanların sonunda 
Karaderya sınırsız Yokluk Okeanusu'na akıp geçerek kayboluyormuş. Her bir insan 
kulaklarını kapatarak Karaderya'nın sesini hisedebiliyormuş. Yani damarlarımızda 
akan kan, sanki hayat ve zaman hareketidir, aynen Karaderya'dır, diyorlar".(6)

 Karaderya'yı anlatan kara sıfatı kederin, kara günün, ölümün sembolu-
dur. Özbek halk koşıklarının en eski türü olan yığı, yoklâvlarda, yani ağıtlarda 
kara toprak, kara mezar, kara ölüm, kara gün, kara romal, yani kara başörtü gibi 
sözlerle insanların ölüm kaygıları ifade edilmiştir. Örneklere bakalım:

  Kâra mâzâr andadır,
  Tuprâkları maydadır,
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  Mehribân ânamdan ayrıldım,
  Endi körmâk kaydadır.

 Bu dörtlüğü Ridvan Öztürk Türkçe'ye şöyle aktarmıştır:
  Kara mezar ondadır,
  Toprakları ufak ufaktır,
  Mihriban anamdan ayrıldım,
  Şimdi görmek nerdedir. (7)

 İnsan yaşarken de, ölümünden sonra da onu yakınlarının özlemesi, hatır-
laması tabiîdir. Ölmüş yakınlarını özleyen adam hayala kapılarak onunla konuşu-
yor, yani Karaderya'ya seslenir, aynen işbu halk türküsünde söylendiği gibi:

  Şu yâkka bârgan şor kullar,
  Ânamga salâm denglar.
  Ânam meni sorasa,
  Ahvâli âğjr denglar. (8)

 Anlamı şudur:
  O yana giden kullar,
  Anama selam dersiniz.
  Anam beni sorarsa,
  Durumu ağır, dersiniz.

 Karaderya terimi başka folklorlarda varmıdır, yok mudur, şimdilik bunu 
bilmiyoruz. Belki vardır, eğer varsa, bu ayrıca, kıyasen öğrenilmesi gereken çok 
önemli konudur. işte Karaderya ile ilgili ağit türkülerinde Özbek halk türkülerinin 
daha bir özelliği görülmektedir.

 Işkiy koşıklar, yani sevgi ve ayrılık türküleri de Özbek halk koşıklarının en 
eski ve en çok söylenen türüdür

  Seni körsam aklım şâşar,
  Bosa bersang ruhım tâşar,
  Taşlama tâvâniga tüşar,
  Men seni sevdim, kâra köz,
  Cân, seni sevdim, kâra köz!

 Bu türkü parçasını şöyle çevirmek mümkün:
  Seni görüp aklım şaşar,
  Öptirirsen ruhum taşar,
  Saçın tabanına düşer,
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  Ben seni sevdim, güzelim!
  Can, seni sevdim, güzelim!

 Özbek halk aşk türküleri arasında termalar, yani âşık türküleri sayısının 
çokluğula, muhtevasının genişliğile ve nâzik lirizmile ilgi çekmektedir. Türkçeye 
Ridvan Öztürk çeviren bir kaç örneğe bakalım:

  Bu dağlar nasıl dağlar,
  Taşı var, tepesi yok,
  Sözünde durmayan yârin
  Derdi var, vefası yok.
   Karanlık geçe ile,
   Arığın içi ile,
   İki elim bağlansın
   Kızların saçı ile.
  Kapıyı iyice aç,
  Yâr, boyunu göreyim.
  Burada bir azcık kal,
  Yâr, kokuna doyayım. (9)

 Anadolu ve Özbekistan folklorundaki sevgi türkülerinde konuları, şiiri şe-
killeri, detayları bakımından da benzerlikler bulunmaktadır. Sevilen kız güzel, ön 
dört veya ön beş yaşta, ama babası veya ağası onu âşığına vermek istemes ve s. 
"Manisa'yla Bergama'nın Arası'' türküsünden parça:

  Manisa'yla Berga'manın arası,
  Yaktı da beni kaşlarının karası.
  Kara kara kargalar,
  Ceviz dalın ırgalar,
   On beşine basan kız
   Sevdiğine el sallar.

  Yelek de diktim giymedi,
  Diktiğime değmedi,
  Sağolası anam da babam,
  Sevdiğime vermedi.

 Kendi kzın sevdiğine vermeyen babalardan şikayet konulu türküler Özbek
folklorunda da var. Örneği:

  Ât bâyladım hariga,
  Harıdan nam nariga.
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  Âtam kurgur berdilar
   Özidan ham kariga.

 Özbek halk koşıklarında milli ahlak ile bağlı detaylar da bulunmaktadır, 
mesele:
  Kökkina kaptar bâradı câyiga,
  Köp nazar sâlma kişining yâriga,
  Köp nazar sâlsang kişining yâriga,
  Âsılarsan pâdşânıng dârıga. (10)
 Yani:
  Gök göğerçin üçüp konar yerine,
  Çok bakma sen başkasının yarine.
  Çok bakarsan başkasının yarine,
  Asılarsan padişahin dârine.

 İşte, eski toplumsal hayatta başka birisinin yârıya asılan adam padişahın 
dârıya (darağaçına) asılacağı hükmü bulunduğu, bu yüzden insanların belli bir 
anlamda terbiyeli olduğu bu detaydan anlaşılmaktadır. Bu da Özbek türkülerinin 
özelliklerinden biridir.

 Bu gibi özellikler Anadolu türkülerinde de vardır.

 Özbek halk türküleri yangız Özbekistan'da değil, başka ülkelerde de ta-
nınmakta ve söylenmektedir. Mesele, Meyde Meyde, Beri Gel gibi türküler Ada-
na'daki Türkistanlılar Kültür ve Yardımlaşma Derneği'nin veb köşesinde de yer al-
mıştır. Beri Gel türküsünden parça:

  Sensen menim dilberim, beri gel!
  Canımın canânesi, beri gel!
   İki cihan serveri, beri gel!
   Derdimin dermânesi, beri gel!

   Beri gel, beri ge, beri gel, beri gel,
  Canımın canânesi,berigel! (11)

 Özbek halk koşıkları içinde tarihi türkülerin de ayrıca yerı vardır. Tarihi 
konudaki türkülerin en eskisi, yazıda bizlere ulaşmış örnekleri Kaşkarlı Mahmut'un 
Divanü Lügat üt Türk kitabında mevcüttür. Samerkent'in kurucusu, Hakan Alp Er 
Tonga hakkındaki ağıt türküsü o eski koşıkların en parlak örneğidir. Tarihi tür-
küler ya anonım, ya bir şair, ya bir âşık tarafından yaratıldığı tespit edilmiştir. Bu 
türkülerde halkın ağır durumu, faciası, mücadelesi, kahramanlığı, ünlü insanların 
ölümü yansımaktadır. Mesele,1914 y.daki mardikarlik türkülerinde Sibirya' ya
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sürgün edilen Türkistanlıların dertleri söylenmektedir. Sonraki dönemlere ait tür-
külerde de toplumsal hayattaki önemli olaylar, yani basmaçılık, milli istiklal müca-
delesi, dünya savaşı ve s. konular yansıtılmıştır. Mesele, savaşta öldürülen Polat-
can'la ilgili son detay budur:

   Ât keldi-yü ât keldi,
   Ârkasından hat keldi,
   Kânga bâtib izvâşda
   Şorlı Polatcân keldi.

 Anadoluda yaratılan tarihi türkülerde de Türkiye Türklerinin toplumsal 
yaşamı, Osmanlı Devletinin son dönemleri, Anadolu'daki Milli mücadele konuları 
işlenmiştir. Mesele, "Estergon Kalesi", "Bülbülüm", "Pilevne Mahnısı" gibi:

   Tuna nehri almam diyor,
   Etrafımı yıkmam diyor,
   Şanlı Gazi Osman Paşa
   Pilevne' den çıkmam diyor. (12)

 Anadolu ve Özbekistanın tarihi türkülerinde şekil, vezin, uyak yönlerinden 
benzerlikler var, ama tema ve muhteva bakımından farklar bulunmaktadır.

 Türkistan'daki bir çok köy adları burada eskiden yaşayan türk boylarının 
adıla sabit olmuştur. Boy ve yer adları da Özbek halk türkülerindaki milli önem 
taşıyan özelliklerden biridir. Bazı örneklere bakalım:

  Özbek âtı Kurama
  Taka şâhı burama,
  Kongırâtdan kız âlma,
  Bari sâçi ulama.

 Anlamı: Özbeğ 'in bir boyu Kurama. Tekenin boynuzu burama. Kongırat
boyundan kız alma, çünkü onların saçı ulamadır. yani perukadur.

  Koy haydadim Cizzah'ga,
  Cizzah'dan ham yırâkka,
   Sendan meni ayirgan
   Tüşib ölsin dozahga.

 Anlamı: Koyunlarımla Cizzah'a gittim, Cizzah'tan da uzağa gittim. Seni
benden ayıran ölsün de cehenneme gitsin!
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 Özbek halk türküleri arasında Türkistanlıların Çarlık müstemlekesi döne-
mindeki hayatıla bağlı türküler de vardır. Örneği:

   Bizning âvul Âksuv'nıng kabâğında,
    Kâra, nâzik kızlarnıng tâmâğında,
    Ayttırganda bermagan sening akang
    Âltâyyâtsın Orıs'nıng âbâğında.

 Anlamı: Bizim köy Ak Su'yun (Sırderya) önünde,\ Esmer, nazik kızların ta-
magında.\Sorduğumda seni bana vermeyen ağa beyin,\ Rus'un hapishanesinde 
altı ay yatsın!

 Özbekistan'ın bazı il ve ilçelerinde şimdiye kadar varlığını saklayan gele-
nekler ifade edilen türküler de vardır. Örneği:

   Mankent yolu uzâk ekan,
   Kalın mâlı buzâk ekan.
   Har toyıda ulâk ekan,
   Cân Mankent kızları, nâzları! (13)

 Anlamı: Mankent'in yolu uzaktır. Geline hediyesi (kalını) buzaktır (dana-
dır). Her düğününde ulaktır (ulak- at yarışı, Eski Türkler'den kalma Bozkurt - Kök-
böri - Köpkari oyunu). Can Mankent kızları, nazları!

   Tâşkent 'ining yolıda,
   Savatçasi kolıda,
   Ming cân bersang arziydi
   Sevgan yârning yolıda.

 Bu türküyü Ridvan Öztürk şöyle çevirmiştir:
   Seveni nin yolunda
   Sepetçiliği kolunda
   Bir can versen değer
   Seven yârın yolunda. (14)

 Çevirmen Taşkent sözünü türküden atmıştır. Zaten Taşkent sözü Özbe-
kistan'da ve dünyada en tanılan bir şehir olduğu beraberinde, Taşkent adlı köyler 
Türkiye'de de, Kıbrıs'ta da olması bakımından ayrıca önem taşıyor, çünkü yer ad-
larındaki bu benzerlik Türk dünyası birliğini, bütünlüğünü anlatıcı sözdür.

 Anadolu türkülerinde de yer adlarıla ilgili örnekler vardır. Onlarda
Anadolu'nun güzel doğası, dağları, kırları, ırmakları, köyleri, şehirleri ve oralarda
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yaşayan insanların fikir ve duyguları, sevgileri, dertleri ifade edilmektedir. Mesele:
   Bitlis 'in ak dağları,
   Açar üzüm bağları,
   Bitlis 'te çok cüzel var,
   Hasta eder sağları.
    Gümüşhane gümüşü
    Yoktur yârimin eşi,
    Yüz bin altına değer
    Yârimin bir gülüşü

 Bu türküde âşık insanın zengin gönlü, gerçek sevgisi, sevgilisinin bir gü-
lüşünü yüz bin altından da yüksek, değerli sayan Anadolu Türkü'nün karakteri 
yansımaktadır. Bu da Anadolu türkülerinin özelliklerinden biridir.

 Anadolu türkülerinin özellikleri hakkında söylenirken, Şükrü Elçin hocanin 
bu konudaki fikirlerini hatırlamamızda yarar vardır. Onun yazdığına göre: "Türkü-
ler, umumiyetle herkesin anlayabileceği ortak, sâde ve tabiî bir dille, heca vezni ile 
söylenmekte veya yazılmaktadır; aruzla meydana getirilmiş örnekler vardır", aruz-
daki türkülere Divan, Selîs, Semâî, Kalendarî, Satranç, Vezni âhir denilir. Müellifin 
vurguladiği gibi, heca veznindaki türküler nakaratlı, nakaratsızdır, onlar "başlan-
gıçta ferdîyaratma eseridir, zamana ve muhite bağlı olarak anonimleşirler." Örneği 
17'inci asır saz şairi Kayıkçı Kul Mustafa'nın Genc Osman destanı. Tarikat edebiyatı 
mahsulları arasında da türküler var. "Türkülerin özünü musikî teşkil eder". Mu-
sikîsiz güfte olmaz. Beste esasına yapılan tasnifa dayanarak türküler "uzun hava" 
ve "kırık hava" olarak iki kola ayrılmaktadır. Uzun havalı türkülerde tam bir şekil 
yoktur, usul ile çalınmaz, işte Bozlak, Maya, Divan, Hoyrat, Çukurova ve Türkmânî 
gibi ezgiler bu gruptandır. Kırık havali türkülerin ölçüsü ve ritmi bellidir, bu grupa 
Karadeniz Horonları, Kuzey Doğu Bar'ları, Batı Anadolu Zeybeklerinin türküleri da-
hil edilmektedir. (15)

 İşte Anadolu türküleri beste esasına dayanarak tasnif edilmektedir.

 Özbek halk koşıklari ise, şekli, vezni ve konusuna göre tasnif edildiği bakı-
mından farklıdır diyebiliriz

 Anadolu türkülerinin özelliklerinin internet yazılarıdan da öğrenmemiz 
mümkündür.

 Örneği, www.turkceciler.com/turk da yazıldığına göre, türkü terimi ilk defa  
XV. yüzyılda Doğu Türkistan'da aruz vezniyle yazılmış ve özel bir ezgi ile söylenmiş
ürünler için kullanılmıştır. Hece vezni ile söylenmiş türkülerin Anadolu'daki ilk
örneğini ise, XVI. yüzyılda buluruz. Konularına göre türküler: Ninniler ve çocuk 
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türküleri, tabiat üzerine türküler, aşk türküleri, kahramanlık türküleri, askerlik tür-
küleri, tören türküleri, iş türküleri, acıklı olaylarla ilgili türküler, güldürücü türkü-
ler, karşılıklı söylenen türküler, oyun türküleri, ağıtlar.

 Türkü Özellikleri:
 1. Türkülerde konu zenginliği vardır. Aşk, ayrılık, ölüm, tabiat, kahraman-
lık, güzellik başlıca konularıdır. 2. Hecenin yedili, sekizli en çok da on birli kalıplarıy-
la yazılırlar. 3. Türküler genelde dörder mısralı bentlerden oluşur. 4. Bazıları koşma 
şeklindedir. 5. Bazı türkülerde her bendin sonunda aynı dize veya dizeler tekrarlanır. 
Bu tekrarlanan dizelere nakarat (kavuştak) adı verilir. Nakaratların völçüsü bazen 
ana bentlerin ölçüsünden ayrı olabilir. 6.Türkülerin kafiye örgüsü genelde şöyledir: 
"aaab cccb dddb", "aaabb cccbb dddbb" veya "aaabcc dddbcc eeebcc" şeklindedir.
7. Türküler ait oldukları bölgelere göre adlar alırlar. 8. Genelde anonimdirler ama 
söyleyeni belli olan türküler de vardır.

 Sivas türküleriye ait bir internet yazısında, türkünün daha da bütünleşen 
anlamı verilmiştir. Edebiyat Hocası köşesindaki bu yazıda türkünün "insan belle-
ğinden başka hiçbir kayıt olanağı olmayan birincil sözlü kültür ortamında, sözlü 
edebiyatın şiir şeklinde ortaya çıktığı ve daima müzik eşliğinde icra edildiği" vur-
gulanmaktadır.

 Bu yazıda türkülerin temel özellikleri şöyle açıklanmıştır: "Türk halk edebi-
yatında sözlü kültür ortamında geleneksel ezgilerle söylenilen her nazım parçası 
"türkü" diye adlandırılır. Bu bağlamda türkünün sabit veya birkaç nazım şekli yok-
tur." (16)

 Sivas    türkülerine     ait    iki    parçaya    bakalım,  biri     aşk,    ikincisi     Atatürk     konuludur.

   1. Aşkın alev oldu yanar içimde
   Gelde şu halim görde öğle git
   Derbederim siyah yoktur saçımda
   Biçare halimi görde öyle git.

   2.... Bir güneş gibi doğdun
   Türk halkına önder oldun
   Yurdumdan düşmanı kovdun
   Atatürk 'üm Atatürk 'üm

   Emsalin yokturdur senin
   Şu cihanda bir benzerin
   Kasım der yüce önderim
   Atatürk 'üm Atatürk 'üm. (17) Kasım Karşı
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 Daha bir örnek: Türkü Sevdalıları köşesinde sayın Halil Atılgan'ın yazdığı 
gibi, Anadolu türküleri yapılarına, bağlantılarına göre bir, iki, üç, dört, beş, altı, 
yedi, sekiz ve ondan fazla mısralık olabilir. Karşılıklı türküler iki,üç, dört mısralık 
bentlerden ibaret atma türkülerdir. Dialog şeklindeki atma türküler de var.

 Özbek halk koşıkları da bu bakımdan Anadolu türküleri ile çok benzerlidir.

 Sayın Atılgan, konularına göre Anadolu türkülerini şöyle tesbit edildiğini 
bildirmektedir: 1. Tabiat türküleri. 2. Aşk türküleri. 3. Yiğitlik türküleri ve tarihi 
olaylar konu edinen türküler. 4. Tören türküleri (düğün türküleri, kına türküleri, 
baş öğme/ duvaktürküleri, gelin alma türküleri, gelin karşılama türküleri,güvey 
türküleri, halkoyunlarında türküler, yani halay, bar, horon, zeybek... Ayin-i cem 
türküleri, sayacı türküleri, oturak türküleri). 5. Askerlik türküleri. 6. Yiyecekler üze-
rine söylenmiş türküler. 7. Hayvanlar üzerine söylenmiş türküler. 8. Olay türküleri. 
9. Bitki ve çiçeklerle ilgili türküler. 10. Satıcı türküleri. 11. Ekin türküleri.
12. Ramazan davulcusu türküleri. 13. Kişiler üzerine söylenmiş türküler. 14. 
Keder, dert ve hastalık türküleri 15. Gurbet ve hasret türküleri. 16. Meslek ve iş 
türküleri. 17. Eşkıya türküleri. 18. Ölüm türküleri (ağıtlar) . 19. Ninniler ve çocuk 
türküleri. 20. Hapishane türküleri. 21. Mizahî türküler. 22. Yergi türküleri. 23. 
Öğretici ve öğüt verici türküler.

 Altını çizdiğimiz ayin-i cem türküleri, eşkıya türküleri, hapishane türküleri 
Özbekfolklorunda yoktur. Bize göre, Anadolu türkülerinin Özbekistan türkülerin-
den farklı yönleri ve özellikleri bu noktalarda görünmektedir. (18)

 Yukarıdaki internet yazısında Anadolu türkülerinden de örnekler verilmiş-
tir. Çanakkale konulu türküden parça:

 Çanakkale içinde vurdular beni,
 Ölmeden mezara koydular beni,
 Of, gençliğim, eyvah...

 Bu gibi tarihi konulu türküler Anadolu türkülerinin özelliğini vurgula-
maktadır. Çünkü Çanakkale savaşı Türkiye Türkleri'nin kahramanlığını, vatan için 
yüz yüz binlerçe şehit verdiğinin simboludur. Çanakkale konulu makaleler, şiirler 
1920'lerde Türkistan basınında yayınlanmış, ama halk türküleri yangız Anadolu'ya 
mahsustur.
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   SONUÇ:
 Sonuç olarak şunları söyley biliriz: Anadolu ve Özbekistan türkülerinin 
Türk dünyası kültür hayatındaki yeri ve önemi çok büyüktür. Zaten Anadolu 
ve Özbekistan türküleri bü iki ülkede bin-bin yıllardır yaşayan, yaşamakta olan 
ve yaşayacak türklerin tarihi, toplumsal, kültürel hayatının manevî bir kayna-
ğıdır. Türküler geçmişte milletimize ruh ve kuvvet verdiği gibi bugünde de 
gönlümüzü, fikir ve duygularımızı yeni güçlerle desteklemektedir. Özümüzü, 
sözümüzü yaşattiğimiz gibi türkülerimizi de yaşatmamız, iki ülkede beraber 
söylememiz, her yönünden incelememiz, yarının insanlarına altın miras ola-
rak ulaşmasına hizmet etmemiz lazımdır.
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Türkmen Aydımları ile Anadolu Türkülerinin
Şekil, İçerik ve Yapı Özellikleri Üzerine

Bir Değerlendirme

Yrd. Doç. Dr. Halil İbrahim ŞAHİN1 

 Giriş
 Türkmenistan ile Türkiye Türklerinin kültürel değerleri arasında sıkı bir 
ilişki vardır. Oğuz boyuna mensup olmak gibi önemli bir ortaklığa sahip iki ül-
kenin tarihi, dili, edebiyatı ve folkloru üzerine yapılan incelemeler, Türkmenis-
tan ve Türkiye Türklerinin kültürel anlamda çok büyük benzerliklerin olduğunu 
ortaya koymaktadır. Özellikle folklor alanında yapılan çalışmalar, bu iki bölge 
arasında pek çok halk edebiyatı ürünün ortak olduğunu göstermiştir. Türkiye 
sahasındaki destanlar, halk hikâyeleri, masallar, atasözleri, bilmeceler, tekerle-
meler, halk şiiri örnekleri ile Türkmenistan'daki bunlara benzer halk edebiyatı 
ürünleri arasında güçlü bağlar bulunmaktadır. Örneğin Anadolu'da âşıkların ve 
meddahların anlattıkları Köroğlu, Kerem ile Aslı, Âşık Garip, Tahir ile Zühre gibi 
anlatıların şekil, içerik ve yapı açısından benzerleri Türkmenistan'daki anlatı ge-
leneğinde de bulunmaktadır1. Sadece metin bazında değil, icra ve icra ortamları 
açısından da destan ve hikâye gelenekleri arasında önemli bağlar vardır. Ayrıca 
halk şiirlerini yaratan, aktaran, değiştiren ve dönüştüren tipler olan âşıklar ve 
bahşılar arasında da icra tarzları ve repertuar açısından ortaklıklar oldukça faz-
ladır. Halk edebiyatı türlerinin hemen hepsinde karşılaştığımız bu ortaklıklar, 
Anadolu sahasındaki halk edebiyatı araştırmalarının Türkmen halk edebiyatıyla
işbirliği içinde gerçekleşmesi 

1- Balıkesir Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, hsahin@balikesir.edu.tr1- Bu konumda bk.
Türkmen 198, Türkmen 1955, Türkmen 1998, Duymaz 2001, Ekici 2004, Arslan 1997, Şahin 2011.
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gerektiği gibi bir sonuç doğurmaktadır. Geleneğin iki bölge arasında benzer bir 
çizgide bulunması, halkedebiyatı araştırmalarında karşılaşılan güçlükleri aşma-
da önemli imkânlar sunmaktadır.

 Bu bildiri, Türkmenistan'da aydım adı verilen şiirlerle Anadolu'daki tür-
külerin icra ortamı, icracıları, şekil, içerik, yapı ve işlev özellikleri üzerine bazı 
tespitleri ve değerlendirmeleri içermektedir. Halk şiiri geleneği açısından olduk-
ça benzer özelliklere sahip iki bölgenin türküye bakış açısını, türkülerin şekil ve 
içerik özelliklerini, kaynaklarını, icracılarının icra esnasında kullandıkları teknik-
leri tespit etmeye ve bunlar arasında mukayese yapmayı hedefleyen çalışmada 
Türkmenistan ve Türkiye sahasındaki türkü söyleme geleneğinin günümüzdeki 
durumu üzerine bazı sonuçlara ulaşılmıştır.

 1. "Aydım" Terimi Üzerine
 Türkmen halk kültüründe ezgili şiirler için "aydım" veya "halk aydımı" 
terimleri kullanılmaktadır. Bu terim, bahşıların dutarla söyledikleri şiirlerin yanı 
sıra halk arasında düğünlerde ve çeşitli törenlerde söylenen şiirleri de karşıla-
maktadır. "Aydım" kelimesi, Türk dilindeki "Ayt-" fiiliyle ilgilidir. Türkmen Dilinin 
Sözköki (Etimologik) Sözlügi adlı çalışmasında S. Ataniyazov, aydımın "ayt-" fi-
ilinin üzerine "-ım" yapım ekinin gelmesiyle oluştuğunu söyleyerek bu terimi, 
"Türkmen edebi dilinde müzikle ezgili bir şekilde söylenen şiirler" olarak tanım-
lar. (Ataniyazov 2004: 40).

 "Aydım" ın sözlük anlamı, "Belli bir ezgiyle söylenen şiir" şeklindedir (Türk-
men Dilinin Sözlügi 1962). Terim anlamıyla ilgili olarak R. Recebov, Edebiyat llmına 
Degişli Terminlerin Sözlügi adlı çalışmasında şu bilgileri verir: "Halk yaratıcılığının 
kadim türlerinden birisidir. Bir olay hakkındaki insan duygusunu belirli ezgilerle 
güçlü ve tesirli bir şekilde dile getiren ve çoğunlukla bir müzik aletiyle söylenen 
şiirlerdir." (Recebov 1966: 1 1). A. Gılıcov ise aydımla ilgili olarak "insanın ruhi 
zenginliğinin yansıması olan bu tür, çokeskidir. Aydım, ezgili şiir metni demektir. 
Önce ezgi yaratılır, daha sonra şiir metinleri bu ezgilerle söylenir." gibi tespitler 
yapar. Aydımın hayatın her alanında olabileceğini A. Durdıyeva'dan öğreniyoruz. 
Durdıyeva'ya göre "insan yaşamı aydımla yakından ilişkilidir. Aydım aslında anne-
nin çocuğuna beslediği sevgiyi dile getirdiği ninnilerle başlar." (Gılıcov 1995a: 15).

 Yukarıdaki tanımlarda Türkmenistan'da aydımın, Anadolu sahasındaki 
türkü teriminde olduğu üzere ezgiyle söylenen şiirleri ifade etmek için kullanıldığı-
nı görüyoruz2 . Özellikle A. Gılıcov'un verdiği bilgiler arasında geçen "önce ezgiler 
yaratılır, ardından şiirler bu ezgilerle oluşturulur" ifadesi, aydımların karakteri üze-
rine önemli ipuçları vermektedir. Buna göre gelenek, bazı ezgileri oluşturmakta

2- Anadolu sahasındaki türkü terimi için bk. Boratav 1995: 150-157, Oğuz 2001: 16, Yakıcı 2007.
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ve bu ezgiler yeni şiirlerde kullanılabilmektedir. Bu bakımdan aydımlarda birey-
sellikten daha ziyade anonimliğin ön planda olduğunu söyleyebiliriz. Önceleri adı 
sanı belli birisi veya birileri tarafından yaratılan ezgiler zamanla toplumun malı 
olmakta ve bu ezgilerle yeni şiirler yorumlanabilmektedir. B. A. Garrıyev de "Ay-
dımlar, aslında belli birisi tarafından oluşturulur, ancak sonraları birçoğu anonim 
hale gelir" diyerek bu duruma vurgu yapmaktadır (Garrıyev 1947: 24).

 Aydım teriminin kapsamına halk içinden çıkmış ve şiir söyleme yeteneği 
bulunan kadın ve erkeklerin söyledikleri toy aydımları, laleler, hüvdiler, moncıgat-
dılar, agılar, küştdepdiler ve yaramazanların yanı sıra profesyonel sanatkârlar ola-
rak niteleyebileceğimiz "bagşı"ların "tirme aydımları" da girmektedir. Aydımların 
bu şekilde çeşitli türlere ayrılmasında icracıların, yani aydımları söyleyen kişilerin 
kimlikleri oldukça önemlidir. Aydımların özellikle şekil, yapı, içerik ve ezgi özellikle-
rini belirleyen icracılardır. Bu bakımdan Türkmen aydımlarının temel özelliklerine 
geçmeden önce aydımları icra edenler ve icra ettikleri ortamlara bakmak faydalı 
olacaktır.

 2. Aydımların İcracıları ve İcra Ortamları
Aydımların icracılarını iki kısma ayırmak mümkündür. Profesyonel aydımcılar olan 
bahşılar, ilk grubu, halk arasından çıkan ve şiir söyleme yeteneğine sahip kişiler ise 
ikinci grubu oluşturmaktadır. Türkmen bahşılık geleneği, aydımların yaratılması 
ve aktarılması aşamalarında merkezi bir konuma sahiptir. Bilindiği gibi Türkmen 
bahşıları, iki kısımda değerlendirilmektedir. ilkgrupta "dessançı bagşı" adı verilen 
bahşılar bulunmaktadır. Bunlar, destan anlatma yeteneğine sahip bahşılardır. An-
cak bu bahşılar, anlatıyla birlikte aydımları da icra ederler. Olayların ortaya çıktı-
ğı kısımları anlatan bahşılar, kahramanların ağzından söylediği aydımları da icra 
ederler. Ayrıca destana başlamadan önce Azerbaycan sahası hikâye geleneğin-
deki "Ustadname"lere benzer birşekilde usta malı şiirler, yani aydımlar söylerler 
(Duymaz 1996: 66-67, Alptekin 1997: 32-34, Şahin 2011: 169). Kısacası destancı 
bahşılar, anlatmanın yanında aydımları da icra etme kabiliyetine sahip halk sanat-
çılarıdır. Bahşılılık geleneğinde aydımları icra eden asıl bahşılar, "tirmeci bagşı"lar-
dır. Bu bahşılar, destan anlatmazlar, destanlardan veya sözleri çeşitli şairlerden 
alınmış aydımları toy benzeri ortamlarda icra ederler (Veliyev 1983: 22).

 Türkmenistan'da Hallı Bagşı, Çovdur Bagşı, Sarı Bagşı, Kel Bagşı, Şükür 
Bagşı, Mıllı Taçmıradov, Taçmemmed Suhangulıyev, Nazar Bagşı, Yoldaş Bag-
şı, Muhı Bagşı, Gurban Bagşı, Anna Bagşı, Magtımgulı Garlıyev, Türkmen bag-
şıları arasında aydım söyleme yetenekleriyle öne çıkmışlardır (Recebov 1995: 
13). Amangeldi Gönübek; "Gökdepe Mukamı", "Urup Çıkdı", "Saltık", "Burna-
şak", "Bike Halan", "Alagayışlı", "Heserli", "Ceren Kıvlam", "Hacıgolak"; Hallı Ba-
gşı; "Teşnit", "Galan Yar", "Elden Gider", "Sallana", "Kim biler", "Saçın", Zülpün
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senin", "Gözüm düşdi", "Amman amman", "Bagın gülüne", "Bilen bar mı"; Oraz Sa-
lır; "Sen-sen", "Garıbım", "Gızılgül", "Tüni derya", "Yaşılbaş", "Ayralık", "Sona gelin"; 
Muhı Bagşı; "Yar gara gözli", "Saltık", "Gitme balam", "Necep", "Hacıgolak", "Garrı 
han" (Recebov 1995); Nazar Baga: "Nalış", "Indarma", "Mekanım", "Gızıl donlı"; Sarı 
Bagşı: "Sataşdım", "Şirmayı darak", "Sarıya"; Nursehet Bagşı: "Badı- saba", "Kiçi", 
"Saltık", "Piala" "Gırmızı"; Garlı Bagşı: "Peymanın", "Ogulbeg", "Baykara", "Kıyamat", 
"Leyli gelin", "Torgay kuşlar"; Hıdır Bagşı: "Apat", "Meylis halar", "Heserli"; Magtım-
gulı Garlı: "Yandım", "Harayıl Teşnit", "Oyan indi", "Bibi"; Nobat Bagşı: "Şirmayı da-
rak", "Ovadan gelin", "Zıbagözel"; Sahı Cepbar: "Oyanmaz", "Yar gara gözli", "Aşık 
men", "Nepes sen" gibi aydımlarıyla tanınırlar (Aşır 1993). 

 Bahşılar, aydımları dutar adı verilen bir müzik aletiyle icra ederler. Bir 
bahşı ister destan anlatsın, isterse "tirme aydımları" söylesin, mutlaka dutar çal-
mayı bilir. Dutarla belirli ezgileri çalabilme, Türkmen bahşılarının ilk olarak edin-
dikleri özelliklerin başında gelir. Bahşılar, dutarı çalmayı ve geleneksel ezgileri 
öğrendikten sonra ancak kendi başlarına aydım söylemeye ve destan anlatma-
ya başlarlar. Aydımların icrası sırasında bahşılara "gıcak" ve "tüydük" adı verilen 
bazı müzik aletleri de eşlik edebilir. Gıcak, daha çok Daşoğuz, Çovdur, Damana, 
Ahal-Teke mekteplerinde kullanılırken, tüydük ise çoğunlukla Daşoğuz bölgesi-
ne has bir müzik aletidir. "Gıcakçı" ve "tüydükçü" denilen müzisyenler, dutar ça-
lan bahşılara eşlik ederler (Şahin 201 1: 191-195). V. A. Uspenskiy'nin Türkmen 
Müziği adlı çalışmada yayımladığı aydımların 56 tanesi dutar, 22 tanesi gıcak, 
17 tanesi kargı tüydük, 3 tanesi ise dilli tüydükle söylenmiştir (Gullıyev 1985: 7).

 Bahşıların söyledikleri aydımlar, halk arasında söylenen aydımlara göre 
daha düzenli ve daha hacimlidir. Ciddi bir bahşılık eğitiminin sonunda aydım 
söylemeye başlayan bahşılar, şekil, yapı, içerik ve ezgi açısından kusursuz ay-
dımlar icra ederler. Bahşıların aydımlarda kullandıkları nazım şekilleri, "goşgı" 
adı verilen ve Anadolu'daki koşma nazım şekline benzer bir nazım şekli kullanı-
lırken, halk arasında ise "rubagı", Anadolu'daki adıyla mani nazım şekli kullanılır. 
Kısacası bahşılık geleneğinde profesyonel sanatçıların icra edebileceği aydımlar, 
halk arasında ise herkesin söyleyebileceği kısa ve kolay şekiller edilmektedir.

 Türkmen aydımları, toylar gibi eğlence ortamlarında, nevruz gibi mevsim-
lik törenlerde ve çalışma ortamları başta olmak hayatın hemen her aşamasında 
karşımıza çıkan halk edebiyatı örneklerindendir. Türkmen aydımlarını hem bahşılar 
hem de halk arasındaki kadın ve erkekler en fazla toylarda kullanırlar. Türkmenlerde 
çocukların doğumlarında ve ad almalarında, düğünlerde ve askere uğurlama dö-
nemlerinde toylar düzenlenir. Bu toyların vazgeçilmez unsurları arasında bahşılar 
bulunmaktadır. "Her işin vaktı yagşıdır, toyun gelşigi bagşıdır" diyen Türkmenler, 
toylarda bahşıların aydımlarını dinlemeyi gelenek haline getirmişlerdir. Bahşıların



- 359 -

Kültürümüzde Türkü Sempozyumu

yanı sıra genç kızlar ve erkekler de gelin, damat ve onların yakınlarına çeşitli ay-
dımlar söylerler. Toy aydımları, laleler ve küştdepdiler, toy ortamlarında söylenen 
aydımlarda bazılarıdır.

 Burada toylarda genç kızların ve erkeklerin söyledikleri ve söylerken de 
bazı hareketlerle dans ettikleri "küştdepdi" aydımları üzerinde durmak gerekir. 
Türkmenistan'da günümüzde bir dansı ve bazı aydımları karşılamak için kullanılan 
"Küştdepdi" terimi, kamların sağaltma törenlerinin etkisiyle oluşmuştur (Gılıcov 
1995a: 17). Şaman dansına benzeyen Küştdepdi dansını Nevruz günlerinde ya-
kılan devasa ateşin etrafında gençler oynamaya devam etmektedirler. Küştdepdi 
aydımları günümüzde toylarla ilgili söylenen aydımlara dönüşmüştür, ancak bu 
esnada oynanan küştdepdi oyunu, hastanın veya ateşin etrafında dönerek dua 
eden ve şiirokuyan kamların hareketlerinden alınmadır.

 Türkmen halk aydımlarının ve henlerinin (ezgilerinin) kamlık geleneği ve 
sağaltma işlemleriyle alakası oldukça güçlüdür. V. Uspensky, Peyda tüydükçüden 
bagşıların repertuarındaki aydımların ve ezgilerin bir kısmının kamlık veya şaman-
lık geleneğinden kalma olduğunu öğrenmiştir. Kamların (Türkmenistan'daki şek-
liyle porhanların) hastalıkları sağaltmak için kullandıkları ezgiler, zamanla Türk-
men bagşılarına geçmiştir. Diğer bir ifadeyle bagşılar eski dönemlerin hekimleri 
ve kamları iken zamanla bu görevlerinden sıyrılarak sadece şair ve destancı haline 
gelmişlerdir. Hekimlik özelliklerini kaybeden bagşılar, dolayısıyla sağaltmalarda 
kullandıkları ezgileri başka alanlarda kullanmaya başlamışlardır. Uspensky'in tes-
pilerine göre bu ezgiler şunlardır:

 1.Hörele kuvam: Delirmiş bir deveyi sakinleştirmek için kullanılır.
 2.Darayi donlım: koyun sürüsünü teskin rahatlatmak için kullanılır.
 3.Kırmızı köynekli: Kızamıkhastalığını sağaltmakiçin kullanılır.
 4.Meşrep: Veba, kolera ve doğalt afetler sonucu ortaya çıkan felaketleri 
ortadan kaldırmak için kullanılır. Bunlarla birlikte bagşıların delileri tedavi etmek 
için "porhannâme" adını verdikleri ezgiler kullandıkları kayıtlara geçmiştir (Uspens-
ky 1928: 35-36).

 3. Aydımların Kaynakları ve Çeşitleri
Türkmen aydımlarının çeşitli kaynakları bulunmaktadır. Bunlararasında destanlar 
ve şairlerin önemli bir yeri vardır. Özellikler bahşılık geleneğinde icra edilen aydım-
ların önemli bir kısmı destanlardan alınmadır. Köroğlu gibi kahramanlık konulu 
destanların yanı sıra Kerem ile Aslı ve Tahir ile Zöhre gibi aşk destanlarında yer 
alan çok sayıda şiir, tirmeci bahşılarca aydım olarak icra edilmektedir. 1985 yılında 
Türkmen bahşıları üzerine oldukça kapsamlı bir çalışma yapan Ş. Gullıyev'in nota-
larıyla birlikte yayımladığı aydımların önemli bir kısmı destan kaynaklıdır:
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 Bazı aydımlar, Ali Şir Nevayi, Mahtumkulu, Kemine, Zelilî, Seydî, Talibî, 
Şabende, Mataci ve Dosmemmet gibi şairlerden alınmadır. Türkmen bahşılık ge-
leneğinde Mahtumkulu'nun şiirlerinin esas alındığı çok sayıda aydım bulunmak-
tadır. "Ayrıldım", "Bugün", "Gözler men", "Gerekdir", "Neyleyin", "Har eyler", "Gö-
zel sen", "Heryana", "Mala seretmez", "Bellidir", "Meydan yoluksa" gibi aydımların 
sözleri Mahtumkulu'na aittir. Yine aynı şekilde "Zarı bilen", "Nezli yar", "Halım", 
"Niçikzat sen", "Oyan", "Zöhrecan", "Piyala", "Daglar" ve "Vahıt" adlı aydımların 
sözleri de Mollanespes'in şiirlerine dayanmaktadır (Recebov 1995: 12-13).
(Gulıyev 1985: 118-124)

Kültürümüzde Türkü Sempozyumu

������������������������������������
�����	�����������������������������
��������������������������������������������������������� �
����������

����������� �����
�������� ������������ ����� �������� ��
� ������� �����
�������
����������������������� �����������������������
����������������������
��������������������������������������������������������������������������
���
�����������������������������
���������������������������
�������������������������
��������������������
����������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������
��������������������
�������
�����������������������

���������������

���������

������

����������� �

���������������

� ����

	�
����

���
���������

����������������

������

������������

��������

��������

���
�������

�����������

����

��������

�����

	����� ���

�

�

�

�

�

�

¡

�

�

�¢

��

��

��

��

��

��

�¡

��

�����������������

	�����

�������������

�������������

�������������

	�����

����������������

� ��������

����������

�����������������

���������������

£���������������

���������������

� ����
������������

�����������

�������������

���������������

���������	����

����¤������ ����

�������

��������������

����������������

����¥�������

����������¦������

�����
������������

���������
������

������¦�������

§���������������

����������������

�������������������

§���������������

�����������������

��
������������

¦����������

����������������

������¦�������

�����������������

����������������������

��������������
	�����

	�����������

�����������

��
���������

��
���������

�����������

���������

���������

���������

�����������

���������

���������

��
���������

¨����������

¨����������

�����������

���������

��
���������

��
���������



- 361 -

 Türkmenistan'ın önemli bahşılarından Sahı Cepbarov'un söylediği aydım-
lara bakıldığında da Türkmen bahşılarının yazılı gelenekle yakın ilişki içinde old-
ukları görülür. Cepbarov'un "Şahırım" ve "Görşeli", aydımlarının sözleri, şair Gara 
Seyitliyev'e; "Yaylakları Bar", "Poçtalon", "Gumı Gözel", Kerim Gurbannepesov'a; 
"Bugday", Allaberdi Hayıdov'a; "Yadıma Düşdü" ve "Gözelim" ise Anna Kovusov'a 
aittir (Recebov: 10).

 Bu bilgilerden hareketle bir hususu vurgulamak gerekmektedir. Türk-
men bahşıları yeni şiirler oluşturmak veya geliştirmek yerine geleneğin mevcut 
ezgilerini ve şiirlerini icra etme yoluna gitmişlerdir. Tabii ki kendilerinin yarattığı 
aydımlar vardır, ancak geleneğin malı olan ve önceki bahşıların söylediği aydım-
ları repertuarlarına almak onlar için daha önemli olmuştur.

 Türkmen aydımlarının lale, moncıgatdı, hüvdi, agı, toy aydımları, küşr-
depdi, yaramazan, tirme aydımlar gibi çeşitleri bulunmaktadır. Bunlardan tirme 
aydımlar, bahşılartarafından söylenirken diğerlerini çoğunlukla halkiçinden he-
men herkes söyleyebilmektedir.

 Lale: Lale söylemeye Türkmenistan'da "lale kakmak" denir ve bunları 
genellikle genç kızlar söylerler (Govşut 1941: 9, 11). Ancak evli kadınların ve 
genç erkeklerin de lale söyledikleri bilinmektedir. Söyleniş tarzlarına göre laleler; 
"ayak lalesi", "el lalesi", "enek lalesi", "dodak lalesi", "bogaz lalesi", "egin lalesi" ve 
"hımmıl lalesi" gibi kısımlara ayrılır. Bu ayrımda lale icra edilirken yapılan beden 
hareketleri etkili olmuştur (Garrıyev 1947: 24).

Kültürümüzde Türkü Sempozyumu
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 Gızlar daga çıkalıñ
 Gülüp-oynap bökeliñ
 Derdimiz egismek üçin,
 Gelin läle kakalıñ (Durdıyev 1967: 141-142)

 Läleler esasen yedi heceli söylenmesi kolay şiirlerdir (Govşut 1941: 9). 
Ayrıca bu şiirler genellikle dört mısralıdır, ancak altı veya sekiz mısralık hacme 
sahip laleler de bulunmaktadır:

 El bukcama el bukcam
 Deryadan geçen bukcam
 Deryanıñ ovnık daşı
 Yeññemiñ galam gaşı,
 Yeññem gelsin görälin
 Alın saçın örälin
 Alın saçı kem bolsa
 Tılla berip alalın (Govşut 1941:9.)

 Lälelerde en fazla kullanılan kafiye örgüsü "aaxa"dır. Ancak aabb, abab 
veya aaaa şeklinde kafiyelenmiş läleler de vardır (Durdıyev 1967: 1 51). Klasik 
mani şeklinde kafiyelenen laleler vardır:

 Çıkdım dağıñ üstine  a
 Dogan gördim desdine  a
 Dogan orak oryança  x
 Saya boldım üstine.  a

 İlk mısra kendi arasında diğer iki mısranın da kendi aralarında kafiyeli 
olduğu lälelere rastlanır:

 Sığır gelyär hıñzaşıp
 Emcekleri tıñzaşıp
 Yeññem çıksın sagmaga
 Agam çıksın dañmaga (Govşut 1941: 10).

 Moncıgatdı: Nevruz gecelerinde kızların daha önceden boncuklarını 
attıkları bir kaptan boncuk çekerek söyledikleri şiirlerdir. Lalelerle şekil olarak 
benzerdir, ancak bu şiirlerin içeriği niyet ve bahtla ilgilidir (Govşut 1941:11-13). 
Genellikle bahar aylarında söylendiğinden moncugatdılara "kalender aydımı" da 
denilir (Durdıyev 1967: 164).
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 Novruz geldi bu gice,
 Gızlar atarlar bice
 Kimiñ bicesi çıksa
 Bayragı horaz-cüyce. (Durdıyev 1967: 1965)

 Hüvdi: Çocuklara söylenen ve çocuklarla ilgili temenniler içeren şiirle-
rdir (Gılıcov 1995a: 16). Hüvdilerin sonunda "Huvva-huv", Hüvva hüv" ibareler 
tekrarlanır. Bu tekrarlar nedeniyle bu şiirlere "hüvdi" denilmiştir (Durdıyev 1967:
 134).

 "Allah-allası geler,
 Yatsa ukusu geler,
 Uzak-uzak yollardan,
 Dayza-dayısı geler,
 Huvva, balam,
 Huvva-huv" (Durdıyev 1967:134).

 Agı: Ölüm temalı şiirlerdir. "Matam" veya "Yas" aydımları da denilen bu 
şiirleri çoğunlukla kadınlar söylerler (Gılıcov 1995a: 16). 

 "Argalı dagda mäler
 Dagdan aşanda mäler
 Argalı balasından
 Ayra düşende mäler" (Govşut 1941: 14).

 Toy Aydımları: Toylarda söylenen bu aydımların bazı türleri vardır. Toy-
da kız evden çıkarken kızın arkadaşlarının söylediği dört mısralık aydımlara 
"Ölen" adı verilir. "Ölen aytmak" geleneği ile bağlantılı diğer bir aydım türü "Yar-
Yar"dır. Bu aydımların ölenlerden farkı hane sonlarındaki "yar-yar" sözlerinin 
tekrar edilmesidir (Gılıcov 1995a: 16). Toy aydımlarının sonlarında "hay ölen", 
"leyeran" gibi sözler de tekrarlanır (Durdıyev 1967: 154). Toy aydımlarını, geli-
nin kız arkadaşları, annesi ve yakın akrabaları söylerler. Toy aydımlarındaki şekil 
özellikleri hüvdi ve lalelerden çok farklı değildir. "Rubagı" adı verilen nazım şek-
linin kullanıldığı toy aydımlarında hecenin altı, yedi ve sekizli şekilleri kullanılır. 
Yapı açısından ise genellikle "abab" şeklinde bir düzene sahiptir.

 "İki sandık deñ durup,
 Roy beredir, hay öleñ.
 İki guda deñ durup,
 Toy beredir hay öleñ. (Durdıyev 1967:154-155)
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 "Toyhananıñ odunı
  Tal bolmasın yar-yar.
  Barıñ görün giyevi,
  Kel bolmasın yar-yar.

 Körekeniñ kövüşi,
 Yamak-yamak yar-yar,
 Körekeniñ bacısı,
 Yamandamak yar-yar" (Durdıyev 1967: 155)

 Yaremazan: Ramazan aylarında söylenen aydımlardır.

 "Oraza geldi ilinden,
 Tutdı halkıñ bilinden,
 Öldüm öldüm diyende,
 Aldı bayram elinden. "(Baymıradov ve Hocagulıyev 1992: 143)

 Küştdepdi: Bu aydımlar, Türkmen halk şiirindeki kamlık ve şamanlık ge-
leneğinin etkilerini gösteren şiirlerdir. Bu şiirlerin içerikleri, kamların hastalarını 
sağaltmak ve hastaya musallat olan ruhları kovmak için kullandıkları ifadelerden 
oluşmaktadır. Hastaları sağaltan kişilerin hasta etrafında dans ederken ayağını 
yere vurarak "küşt, küşt" demesi ve bu esnada ezgili şiirler söylemesi böyle bir 
türün ve dansın oluşumuna zemin hazırlamıştır. Artık büyülük anlamını kaybe-
den bu aydımlar ve küştdepdi dansı toylarda eğlence amaçlı kullanılmaktadır 
(Veliyev 1983: 37). 

 "Başlalın-a, başlalın,
 Gövnümizi hoşlalın,
 Öz doganımın toyunda,
 Küşt depmege başlalıñ "." (Baymıradov ve Hocagulıyev 1992: 96).
 "Bakan yerim bag bugün,
  Keyplerim çag bugün,
 Dostluk, parahatlık,
 Bize arkadag bugün.
 Küşt, küşt, küşt, hay, hay, hay.
 Küşt, küşt, küşt, hey, hey, hey. (Baymıradovve Hocagulıyev 1992: 101).

 Tirme Aydımlar: Türkmen bagşılarının söylediği bu adımlar, destanlar-
dan ve bazı şairlerden alınmalıdır.

 4. Aydımlarn Müzikal Özellikleri
 Türkmen aydımları, geleneksel bazı ezgilerle icra edilirler. Türkmeni-
stan'da 
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ezgi anlamına gelen "hen" kelimesi, aydımların müzikal değerlerini ifade etmek 
için kullanılmaktadır. Halkın söylediği aydımlarda bu henler/ezgiler daha ba-
sit iken bahşıların aydımlarında kullanılan henler/ezgiler çok daha karmaşık ve 
düzenlidir. Türkmen bahşıları aydımlarda henlerin/ezgilerinin çeşitli türlerini kul-
lanırlar. Bahşıların yüksek sesle başlayıp daha sonra düşük sese geçtiği henlere 
"Yapbıldan hen", önce düşük sesin, ardından yüksek sesin kullanıldığı henlere 
"Aralık hen"ler denir. Ayrıca "Köne Güzer" ve "Zöhre Can" aydımlarında olduğu 
üzere hep yüksek sesin kullanıldığı henler de vardır (Veliyev 1983: 22).

 Türkmenistan'da aydımların ezgileri, bölgelere ve boylara göre farklılıklar 
gösterebilmektedir. Türkmen bahşılık geleneğinde ayrı mekteplerin oluşmasında 
da büyük oranda bu durum etkili olmuştur. icrada kullanılan müzikaleti, ezgiler, 
ağız özellikleri, müzikteki süslemeler ve geleneksel giysiler, Türkmen bahşılarının 
"yol" adını verdikleri farklı ekollerin oluşmasını neden olmuştur (Kurbanova 
2000: 115). Ş. Gullıyev'in tespitlerine göre Türkmenistan'da; 1. Merv, 2. Aşkabat, 
3. Daşoğuz, 4. Çarçev, 5. Kızılsu olmak üzere beş ana bahşılık yolu bulunmak-
tadır. Ayrıca yollar kendi içinde de bazı kollara ayrılmıştır. Yomut, Kardaşlin ve 
Çovdur, Daşoğuz yolunun; Tekin, Sarıkve Salır, Merv yolunun; Ahal ve Damana, 
Aşkabat; Yomut ve Göklen ise Kızılsu yolunun kollarıdır (Gullıyev 1985: 28-29).

 Yolların/mekteplerin ayrımında aydımların icrası esnasında kullanılan 
yöntem farklılıkların önemli bir yeri vardır. Türkmen bahşıları icrada "cuk-cuk" veya 
"cukguldamak" (Kısa seslerden oluşan, tek nefesle çıkarılan "i" veya "a" gibi seslerin 
seslendirilmesi.), "hülemek" ("Hü" hecesine dayalı düşükses perdesinde şiir söyle-
mek) ve "hümlemek" (Kapalı ağız ile şarkı söylemek.) gibi çeşitli ses yöntemleri 
kullanırlar. Bu yöntemleri, bahşılık mektepleri farklı şekillerde ve derecelerde kul-
lanmalarıyla birbirlerinden ayrılmaktadırlar. Örneğin "hülemek" yöntemini çoğun-
lukla Merv mektebi kullanır. Yine bu mektep "cukguldamak"ı kullanırken "i" sesini, 
Aşkabat mektebi ise "a" sesini öne çıkarır. Aşkabat mektebi bu yöntemi bazen 
kapalı ağızla söyleme yöntemiyle birleştirirler. Mektepler arasındaki bu farklılığı 
fark eden V. A. Uspensky, Yomut ve Çovdur Türkmenlerinin aydım icralarını old-
ukça kaba bulmuştur. Ayrıca Çovdur Türkmenlerinde hırıltılı, gırtlaktan gelen bir 
sesle şiir söylediklerini ve buna "alkım ses" adının verildiğini tespit etmiştir (Gullı-
yev 1985: 29).

  Türkmen bahşılık mekteplerinden Daşoğuz mektebinde bahşılar, aydım-
ları "Nakışlı Yol" ve "Deli Yol" omak üzere iki şekilde icra ederler. Deli yolu tercih 
eden bahşının sesi sert ve inişli çıkışlıdır. Aydımları söylerken sıçrar gibi hareketler 
yapar. Başını sağa sola hızla hareket ettirerek adeta deliliğin gereklerini yerine 
getirir. Diğer yolda aydım söyleyen bahşılar ise daha sakin, yumuşak ve süslü bir 
icrayı tercih ederler (Kurbanova 2000: 123-124). Türkmenistan'ın Damana bölge-
sindeki bahşılar, "Ak yüzlü" ve "Maralım" gibi aydımları "cukcuk" tarzıyla söyleyerek
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Azerbaycan âşıklarına yaklaşırlar (Ahmedov 1983: 53-54).

 Halk arasında söylenen aydımlarda ise ezgiler, bahşılık geleneğine göre 
daha servbesttir, ancak aydımlar genellikle ezgili bir şekilde söylenmektedir. Baş-
ka bir ifadeyle hemen herkesin söylediği aydımların ezgileri belirli adlarla ifade 
edilebilecek durumda değildir. Buna karşın Türkmenler, geleneksel halk müziğinin 
elverdiği ölçülerde aydımları ezgili bir şekilde icra etmektedirler.

 5. Aydımların Şekil ve Yapı Özellikleri
 Nazım Şekli: Türkmen bagşılarının söylediği aydımlarda en fazla kul-
lanılan nazım şekli "goşgı"dır. Her hanesi dört mısradan oluşan "goşgı"lara "mu-
rabag" veya "dörtleme" adları da verilmektedir. Bu nazım şekli Türkiye'deki koşma 
tipinde kafiyelenir. Türkmen halk şiirinde beşleme / muhammes, altılama / mu-
hammes, yedileme, sekizleme dokuzlama, gazel / ikileme gibi nazım şekillerine 
de rastlanır, ancak bu şekillerle oluşturulmuş şiir sayısı oldukça azdır (Şamıradov 
2000: 228¬235). Klasik Türk edebiyatının sözlü edebiyata etkisi olarak da değer-
lendirilebilecek bu şekiller, bahşıların tirme aydımlarıyla halk şiirine geçiş yapmıştır. 
Ayrıca, Türkmen bahşıları bu şekillerle yeni şiirler yaratma yolunu benimsememiş, 
sadece bu şekillerle yazılmış şiirleri icra etme yoluna gitmişlerdir.

 Halk arasında söylenen aydımlarda ise "rubagı" adı verilen genellikle dört 
mısralık, yedi heceli ve aa xa mısra düzenine sahip bir nazım şekli kullanılmaktadır.

 Ölçü: Türkmen halk şiirinde yaygın olarak "bogun" (hece), "barmak 
hasabı" veya "barmak" adı verilen hece ölçüsü kullanılmaktadır. Bagşılar, şiirlerde 
hece ölçüsünün yedi, sekiz ve on birli şekillerini daha fazla kullanırlar (Şamuradov 
2000: 211).

 Yedili:
 Läle ve Küştdeodeliler yedili hece ölçüsüne sahiptir.
 Yagşılığı pis bilmez
 Er yanında bellidir
 Görer gözüñ gımmatı
 Kör yanında bellidir (Gulluyev 1985: 39)

 Sekizli:
 Leyli Gelin
 "Agalar düyeci ilinde,
 Gördüm bir Leyli geliniñ.
 Tirsem täze güllerini,
 Aşıkları seyli geliniñ.
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 Arısı bolsam balınıñ,
 Bilbili bolsam gülüniñ,
 Bir sebap bilen alınıñ,
 Gidipdir meyli geliniñ.

 Zeññiler bilen oturan,
 Arzını yara yetiren,
 Ala yaglık at göteren,
 Cahangül atlı geliniñ. (Gılıcov 1995b: 18)

 On birli:
 Gice-gündiz mende bolmaz parahat,
 Söygüli dildarım bir zaman goygun.
 Gireyin goynuñovalayın rahat,
 Candan eziz yarım bir zaman goygun (Gullıyev 1985: 40)

 Adam bolup adam gadrın bilmeyen,
 Ondan yene otlap yören mal yagşı.
 Sözlegende söz manısın bilmeyen,
 Ondan yene sözlemeyen lal yagşı
 ...

 Magtımgulı, sözlegin sen her bapdan,
 Bu dünyä tutdurmaz, çüyrükdir düypden,
 Añırsı gelmeyen gurı, boş gepden,
 Ondan ki bir şuvlap ösen yel yagşı.
 (Mıradov 1992: 53

 Türkmen aydımlarında heceye göre daha az rastlansa da aruz vezniyle 
söylenmiş şiirlere de rastlanır. Aruz vezninin bagşılar üzerindeki etkisi, Mahtum-
kulu gibi şairlerin şiirleriyle ilintilidir. Bilindiği gibi Mahtumkulu'nun pek çok şii-
ri Türkmen, Özbek hatta Karakalpak bahşılarının repertuarında yer almaktadır. 
Dolayısıyla bahşılar, şiirleri asıllarını koruyarak söylediklerinden aruz vezni de 
bahşılar arasında bilinen bir ölçü haline gelmiştir (Şamıradov: 2000: 214-215). 
Bunların yansıra Andalıp, Şeydayi ve Mağrupi gibi şairlerin şiirlerinin de bahşılarca 
söyleniyor olması, bahşıları aruzlu şiirler söyleyen sanatçılar haline getirmiştir. Tir-
meci bahşıların oluşumunda Mahtumkulu, Şabende ve Seydi gibi şairlerin şiirleri-
nin önemi büyüktür. Halk diline yakın bir söyleyiş yakalamış bu şairlerin şiirleri çok 
geçmeden bahşıların söylediği şiirler haline gelmiştir. Destan anlatmayan veya 
anlatamayan bu bahşılar, "tirmeci" lakabıyla hem sözlü gelenekten hem de yazılı 
gelenekten aldıkları şiirleri icra etişlerdir (Gullıyev 1985: 26-27).
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 Ş. Gullıyev, 1985 yılında yayımladığı iskusstvo Turkmenskih Bahşi adlı 
çalışmasında Türkmen bahşılarının söyledikleri şiirlerin ölçüsü, nazım şekli ve kul-
lanım oranlarını tespit etmiştir. Gullıyev'in, tespitlerine göre şöyle bir tablo oluş-
maktadır:

(Gullıyev 1985:38)

 Kafiye Örgüsü: Türkmen halk şiirinde "lale", "hüvdü", "moncukatttı" gibi 
kadınlar ve çocuklar arasında söylenen aydımlarda aaxa, abcb ve abab şeklindeki 
mısra kümelenmeleri kullanılır. Bahşıların söylediği goşgı aydımlarında ise abab 
cccb çççb, aaab cccb çççb ve abcb çççb dddb şeklinde bir kafiye örgüsü bulunur 
(Şamıradov 2000: 220-221). Bu yönüyle goşgılar, Anadolu sahasındaki koşmalar-
la benzer mısra kümelenmelerine sahiptirler.

 6. Aydımların İçerikleri:
 Uspensky, Türkmen bagşılarına ait aydımların temalarını şöyle bir tasnifle
belirlemiştir.

 a.  Dini ürünler
 b.  Hayal kırıklığını işleyen ürünler
 c.  Savaş, eşkıyalık ve avcılık temalı ürünler
 ç.  Sevgi temalı ürünler
 d. Tarihi ürünler (Uspensky 1928: 36).

 Türkmen halk şiirinde kahramanlık içerikli çok sayıda şiir vardır. Bu şiirlerin 
büyük bir kısmı Köroğlu gibi kahramanlık konulu destanlardan ve Mahtumkulu 
gibi bazı klasik şairlerden alınmıştır. Özellikle Köroğlu aydımları, bahşılar arasında 
çokça söylenen şiirler arasında bulunmaktadır. Sevgi temalı şiirler ise Şahsenem- 
Garip ve Kerem ile Aslı gibi hikâyelerden ve klasik şairlerden alınarak söylenmiştir.
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Ayrıca dini ve sosyal içerikli aydımlar da bahşıların repertuarlarında yer almaktadır.

 Türkmen aydımlarında Türklerin geleneksel hale gelmiş ve ortak bazı değer-
leri yer alır. Aşağıdaki hevlüde Türklerdeki misafirferverlik, düğünlerin herkese açık 
olması, düğünlerde eğlencelerin tertip edilmesi geleneklerini görmek mümkündür.

 "Atlı gelsin toyuma,
 Mihman gelsin öyüme,
 Bile gezen deñ-duşlañ,
 Gatanç bersin toyuña,
 Göreşin märekeler,
 Oynasın gelin-gızlar." (Durdıyev 1967: 137).

 Sovyetler Birliği döneminde ortaya çıkmış aydımlarda rejimin etkisi 
görülmektedir:

 Aşgabatdır cayımız
 Kolhozdadır payımız
 Stalin can sag bolsın
 Ol günimiz, ayımız (Govşut 1941: 16)

 Yaşa yaşa Sovetler
 Ey batır zähmetkeşler
 Hemme işde işeñgir
 Yolbaşçı Bolşevikler (Govşut 1941: 17)

 Duralıñ-a duralıñ,
 Kaspide tor guralıñ,
 Partiyanıñ sayasında,
 Kommunizmi guralıñ" (Oraztaganov 1985: 4)

   
    SONUÇ:

 
 1. Türkmenistan'da "aydım" terimi, Türkiye'deki "türkü" teriminde olduğu 
üzere oldukça geniş bir anlamda kullanılmaktadır. Ezgili hemen bütün şiirleri 
karşılamak için kullanılan aydım teriminin kapsamına bahşıların söylediği 
ezgili şiirler ve halk arasında yaygın olan şiirler girmektedir. "Aydım", dikkatleri 
halk şiirinin icra boyutuna, özellikle de ezgisine çeken bir terimdir. Doğrudan 
şiir metnine değil, ezgiye de atıf yapan "aydım" kelimesi, çoğunlukla anonim 
karakterli ezgili şiirleri karşılamak için kullanılmaktadır. Bu yönüyle Anadolu 
sahasına göre Türkmenistan'da halk şiiri ürünlerinde anonimliğin daha baskın 
olduğunu söylemek mümkündür.
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 2. Bahşılar başta olmak üzere halk arasından şiir söyleme becerisine sa-
hip hemen herkes aydımları icra edebilir. Ancak bahşıların söyledikleri aydımlarla 
bahşılık eğitimi almamış sıradan insanların söyledikleri aydımların ezgileri, şekil, 
yapı ve içerik özelliklerinde bazı farklılıklar bulunmaktadır. Bahşıların söylediği 
aydımlar daha profesyonel seviyede iken halktan kişilerin söylediği aydımlar daha 
basit ezgiler ve şekil özelliklerine sahiptir. icracı tipindeki bu farklılık, aydımların 
şekil, içerik ve ezgi özelliklerine de yansımıştır.

  3. Türkmen bahşılarının söylediği aydımların büyük kısmına, destanlar, 
hikâyeler ve şairlerin şiirleri kaynaklık etmiştir. Bahşılar, yeni şiirler yaratmak yerine 
çeşitli kaynaklardan aldıkları şiirleri geleneksel ezgilerle icra ederek yeni aydımlar 
elde etme yoluna gitmişlerdir. Bu şekilde özellikle son dönem bahşıları yaratıcılık-
tan uzak gelenekte yer alan aydımları icra eden ve aktarma işlemi yapan sanatkâr 
durumundadırlar.

 4. Türkmen aydımları hayatın her aşamasında eğlenmek veya takvime 
bağlı bir olayı kutlamak için düzenlenen törenlerde icra edilir. Ancak aydımlar, 
çoğunlukla toylarda daha fazla kullanıma çıkarlar. Hem bahşılar hem de düğün 
sahipleri çeşitli karakterde ve şekillerdeki aydımları icra ederler. Aydımlar, genel-
likle eğlence amacıyla kullanılırlar. Diğer bir ifadeyle aydımlar, eğlence ortam-
larının asli unsurları arasındadır, ancak bazı aydımlar, hastaları sağaltmak için 
kullanılmıştır. Bu aydımlardan bazıları günümüzde işlev kaybına uğrayarak toylar-
da ve çeşitli ortamlarda sosyal amaçlar için söylenmektedir. Küştdepdi aydımları, 
bu konuda örnek teşkil etmektedir. Kamların sağaltma törenlerinde kullandıkları 
şiirlerin ve dansların bir kalıntısı olan küştdepdiler, Türkmen halk şiiri geleneğinin 
kamlık geleneğiyle olan güçlü bağlarını yansıtmaktadır.

 5. Aydımların ve türkülerin şekil ve yapı özellikleri arasında önemli ben-
zerlikler vardır. Türkmen aydımları, temelde "rubağı" ve "goşgı" nazım şekilleriyle 
söylenmektedir. Bu nazım şekilleri, Türkiye'deki "mani" ve "koşma" nazım şekillerine 
karşılık gelmektedir. Klasik şairlerin etkisiyle muhammes gibi bazı nazım şekilleri 
aydımlarda kullanılmıştır, ancak yaygın olan nazım şekilleri dörtlük esasına dayalı 
"rubagı" ve "goşgı"dır. Rubagı nazım şekliyle söylenen aydımlar, herkesin söyleye-
bildiği şiirler iken, "goşgı" nazım şekli ise bahşıların icra ettiği aydımlarda kullanıl-
maktadır.

 6. Türkmen aydımlarının şekil, yapı, içerik, işlev ve ezgi özellikleri üzer-
ine yapılacak çalışmalar, Türkiye sahasındaki türkülerle ilgili olarak çözülememiş 
problemlerin çözümüne önemli katkılar yapacaktır. Çünkü Türkmenistan'daki 
türkü geleneğiyle Türkiye'deki gelenek arasında önemli benzer ve ortak unsurlar 
vardır. Ayrıca Türkmenistan halk şiiri, Türkiye'ye göre daha canlı ve işlevsel bir du-
rumdadır. Bu özelliğiyle Türkmen aydım geleneği, türkü araştırmaları için önemli 
bilgi ve malzeme kaynakları arasında yer almaktadır.
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Horasan'dan Anadolu ve Yunanistan'a
Baraklar ve Barak Müzik Kültürü

        

                Savaş EKİCİ1 

 Bilindiği gibi Türkler Anadolu'ya gelmeden önce dünya coğrafyası üze-
rinde sık sık yurt değiştirerek çok geniş bir alana yayılmışlar, birçok kültür ve 
dinin etkisi altında kalarak farklı uygarlıklar yaşamışlardır. Kaynaklarda Anado-
lu'nun tamamen Türkleşmesi 1071 Malazgirt zaferi ile birlikte olduğu yazılmış 
olsa da, Türkler'in Orta Asya'dan çıkarak Anadolu'ya ve Anadolu üzerinden Orta 
Avrupa'ya kadar çeşitli zamanlarda göç yaptıkları bu tarihten çok daha eskilere 
dayanmaktadır. (Dikici,1988:186) Bu nedenle Türk kültürünün izlerini veya köken-
lerini sadece belirli bir coğrafi parçada değil; Türklerin göçüp yerleştikleri, devlet 
kurup egemen oldukları coğrafyaların tümünde aramak daha doğru olacaktır. 
Bilindiği gibi bir milletin kültür sınırları ile siyasi sınırları aynı değildir. Türkmen 
aşiret veya boylarından sadece biri olan Barakların göç ve iskân coğrafyaları-
na bakıldığında bu düşüncenin ne kadar doğru olduğu ortaya konulmaktadır.

 Barak kaynaklarda şu şekilde açıklanmıştır.

 1- Barak, uzun tüylü bir av köpeği, kurt başı anlamlarını taşımaktadır. 
Kaşgarlı Mahmut ise; efsanevi bir kuşun ihtiyarladıktan sonra iki yumurta yumurt-
ladığını, bunlardan birisinden kendisinin son nesli olan yavrusu, diğerinden ise 
"Barak" denilen sahibine sadık bir köpeğin çıktığını belirtmektedir. Şamanlar ise, 
oturdukları mukaddes evlere bark ve barak isimlerini vermişlerdir. Türkçe sözlükte 
ise; 1 .Tüylü, uzun kıllı, çuha, kebe. 2. Bir cins tüylü av köpeği veya at.3.Ağaçlara

1- Gaziantep Üniversitesi, Türk Müziği Devlet Konservurtarı, Sanatçı Öğretm Elemanı.
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sarılan büyük asma. (Türkçe Sözlük 1995:244),

 2- Uzun tüylü çuhalara Barak denir. Palto yerine askerlere giydirilen kapu-
tun eski adı kebe idi. Bunların da uzun tüylüsüne Barak adı verilmiştir. Uzun tüylü 
atlara, av köpeklerine de Barak itlak olunmaktadır. Adını bilmediğimiz bir şahsı 
göstermek için, al giyili, sarı saçlı diye göze çarpan bir vasfını göstererek tanıtmak 
mutat olduğuna göre, Barakların da giyimlerinde veyahut bu iki cins hayvanların-
dan birinde göze çarpan bu bariz vasıf üzerine, bu adı almış olmaları pek muhte-
meldir. (Yazgan,1960:11)....Reis olanlar çuha harvanı geyerlermiş. Kadınları uzun 
gömlek, geniş don, üç etek zubun, üstünden samur cübbe geyerlermiş. (Samur 
cübbenin kolu alttan dikişsiz, önü yirik, düğmelere geçecek ipek kaytan varmış, 
uzun yeri süpürürmüş).... (Yazgan,1960:13)

 3- Yazılı kaynaklarda Barak sözcüğüne ilk kez Ebülgazi Bahadır Han'ın 
"Türklerin Soykütüğü" adlı kitabında "İt Barak" sözcüğüne rastlıyoruz. Battal Gazi 
Destanın da ise, XII.yüzyılda yaşadığı bilinen Kirmen Beyi Barak Hacip'ten söz edil-
mekte ve "Kıl Barak" adı ile geçmektedir. Tarih kaynaklarında adı Barak olan başka 
kişilikler de vardır. Anadolu'da ise Barak sözcüğünü ilk kez Sarı Saltuk'un halifesi-
nin adı olarak görülmektedir. Bu halife Türkmenler arasında itibarlı, efsanevi bir 
kimlik kazanan Barak Babadır. Bir derviş olan Barak Babanın XII. Veya XIII. Yüzyıl-
da yaşadığı sanılmaktadır. Barak adını ona Sarı Saltuk'un vermiş olduğu söylenir. 
Barak Baba'nın ölümünden sonra yandaşlarına "Baraklar" denildiği tarih kitapla-
rından öğreniyoruz. (Karataş,1998:11) Bunlarla birlikte bazı sözlü kaynaklarda ise 
aşağıda görüldüğü gibi;

 Bir nâme yazalım kavim arişete
 Bir araya gelsin BOZ BARAK
 Şerleri irmeyen kötü düşmandan
 İntikamın alsın BOZ BARAK

 Barak İnal der ki; aşiret yürüsün
 Çalınsın harbiler, davul vurulsun,
 Cümlesini gani süphan korusun,
 Düşman alayını yarsın BOZ BARAK2

 Şeklinde "Boz Barak" adı geçmektedir.

 4- Baraklar İskânın bayraktarları olduklarından "Bayraktar" kelimesi za-
manla değişikliğe uğrayarak "Barak" şekline dönüşmüştür.3

2- Gaziantep'in Kargamış ilçesine bağlı Meçhamiş köyünden, Mustafa BOZKURT'tan Nuh YILDIRIM tarafından derlenmiştir.
3- Orta Asya'dan Anadolu'ya Bir Göçün Türküsü Barak Türkmenleri, Gaziantep Valiliği, s.11, Gaziantep Valiliği Yayınları 
2002.
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 5- Barak kelimesi cesaret ve kahramanlık timsali olan kurt başı anlamını 
taşır. (Şahin, 1962.5)

 6-  Mabutlar(Mitoloji) devrinde Türk toplulukları değişik totemlere sahip 
olmuş, onlarla anılmışlardır. Asya'nın batısında bulunan Barak'ların totemi ise; 
"kurt, kaplan, aslan, at, it" gibi farklı türlerin genelini ifade eden "Bars" tır. Bars'ın 
özellikleri olan hız ve çeviklik zamanla, kurt ve ata yansıtılarak Barak kavramı oluş-
muştur. Aynı zamanda Bars; eski Türkler tarafından "kurt, kaplan, aslan, at, it" 
gibi hayvanların genel adı olarak kullanılmıştır. Baru-Börü; Tursakalar'da savaş 
sembolü olan kurdun adı, Baru'dur.Hunlar'da ve Göktürkler'de de savaş sembolü 
olarak kurt başlı bayraklar ve tuğlar kullanılmıştır. Bilindiği gibi Türkçede kurdun 
adı "Börü" bozkurdun ise "Gökbörü" dür.(Ayda,1992:101) Altay Türklerinde kamı, 
trans halindeyken göğe çıkartan atın adı; Barak'dır.(Bayat,2006:213) Bu at, çok 
hızlı ve uzun kıllıdır. Aynı zamanda kutsal sayılır. Keza Yakutlar'da hızlı yürüyen mi-
tolojik kişinin adı Barakçıdır. Atın bir adı da Güneydoğu Anadolu'da günümüzde 
de kullanılan bargir(Beygir) dir. Kır anlamına gelen gir kelimesi bar ile bütünleşe-
rek bargire; "Kır at" anlamı yüklenmiştir. Tüm bu açıklamaların ışığında ve doğrul-
tusunda Barak'a; "Hızlı at, soylu kurt" demek yerinde olacaktır.(Yıldırım,2011:1-5)

 Daha da çoğaltılabilecek bu tanım ve açıklamalarda da görüldüğü gibi; 
daha çok barak kelimesinin kökeni ve bu aşirete Barak adının nasıl verilmiş olacağı 
ve tarihi gelişimi üzerinde durulmuştur.

 Müzikal anlamda ise Barak; çalma söyleme biçimi, üslûp veya çalış tekni-
ğini ifade etmektedir.

 Baraklar; Moğol istilası sonucu Farab kışlağından ve Karacuk yaylağından; 
Horasan'a göç etmişlerdir. ilhanlı devletinin yıkılışından sonra Anadolu'ya gelmiş-
lerdir. Anadolu'ya gelişleri 1630 yılında son bulmuştur. Keskin ve Sivas yöresine 
yerleşmişlerdir. Farab, Sivas, Keskin ve Rakka'ya yerleşmelerinde Beğdili ile beraber 
hareket etmişlerdir.(Halaçoğlu,2009:2) Başka bir kaynakta ise göç; Baraklar, XVI. 
yüzyılın sonlarında, Horasan'da gerek kuraklık ve gerekse siyasi karışıklıklar sonucu 
Barak Türkmenlerinin huzuru bozulmuştur. Bunun üzerine Feriz Bey oymak beyle-
rini toplayarak, Horasan'dan göç meselesini konuşurlar ve zor da olsa Anadolu'ya 
göç kararını alırlar. (Şahin,1 962:23) şeklinde açıklanmaktadır. Hayvancılıkla ge-
çimlerini sağlayan Türkmenler için yaylak kışlak arasındaki göç bir yaşama biçi-
midir. Fakat asırlardır birlikte yaşanılan yerlerden ayrılıp kopmak kolay değildir. 
84 bin hane ki bunların 4 bin hanesi yörede abdal olarak bilinen müzisyenlerdir 
ve 12 beylik halinde Feriz Bey'in idaresinde, Anadolu'ya giren oymaklar; Erzurum 
üzerinden gruplar halinde Erzincan yolu ile Sivas, Kayseri, Çorum ve Yozgat'a gel-
dikleri ve Yozgat'ta da bir süre konakladıkları iskân türkülerinden anlaşılmaktadır. 
Bu topraklar hayvancılıkla uğraşan Türkmenler için oldukça verimli ve yaşama bi-
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çimlerine de uygundur. Fakat Osmanlı devleti 1691 yılından itibaren konar-göçer 
Türkmen aşiretlerini Rakka'ya4  iskân etmeye başlamıştı. Osmanlı Devleti, kuruluş 
ve gelişme dönemlerinde yeni fethedilen bölgelerin Osmanlılaşmasını amaçlayan 
en önemli faaliyetlerinden biri de bu bölgelere aşiretlerin iskân edilmesiydi. Bu 
aşiretlerin buralara iskân edilmesinin en önemli sebepleri;

 1- Anadolu'ya doğru Araplarca yapılan baskılara karşı bir tampon bölge 
oluşturulması.
 2- Fırat üzerinden yapılan ticaretin daha emniyetli bir şekilde yapılması.
 3- Devletin ziraatı teşvikve destekleme kararı.
 4- Yaylak-kışlak hayatı yaşayan aşiretlerin yerleşik halka zarar vermesi.
 5- Aşiretlerin yaşam tarzlarından dolayı cengaverlik özelliklerini, yerleşik 
halka nazaran daha iyi korumaları ve ayrıca aşiretlerin kabile asabiyeti, teşkilatı ve 
hiyerarşisiyle disiplinli bir kuvvet olarak devlet otoritesini tehdit edip zedeleyecek 
bir konumda olması gösterilebilir.(Çelikdemir,2001:22-51)

 Rakka'ya iskân edilen aşiretler özellikle bu bölgenin kendi yaşama biçim-
lerine uymaması ve başka değişik nedenlerden dolayı sık sık firar ederek Orta 
Anadolu'ya gelmişler ve tekrar hükümet emri ile Rakka'ya geri gönderilmişlerdir. 
Rakka'ya iskânı emrolunan ancak iskandan firar eden cemaatler ki bunlardan biri 
de barak aşiretidir; Erzurum, Karaman, Sivas, Maraş, Adana ve Şam eyaletlerine 
dağılarak bu bölgelere zarar vermeye başlamışlardır. Bütün bu olumsuzluklara 
rağmen, BarakTürkmenleri hayatlarını burada sürdürmüş ve Arap aşiretlerine de 
kendilerini kabul ettirmişlerdir. Ancak bazı kişilerin yoldan geçen kervanları soy-
maya başlamaları üzerine devletin takibine uğramışlardır. Halep Valisi Abbas Paşa 
kuvvetleriyle birlikte gelerek karargahını Culap'ın karşısına, Fırat Nehrinin batı ke-
narına kurmuş ve Feriz Bey'den bazı beylerin kendisine teslimini ve devlete vermesi 
gereken vergileri vermelerini istemiştir. Feriz Bey'de Abbas Paşa'dan bir süre iste-
miş ve bütün oymak beylerini toplayarak durumu izah etmiştir. Oymak beyleri tes-
lim olmayı kabul etmeyince, Feriz Bey; "Zaten buralarda yaşanılmaz, artıksözüm 
de dinlenmeyeceğine göre ben Acem'e dönüyorum, isteyen bana katılır, isteme-
yen de kalır." Diyerek göç emrini vermiştir. Rivayete göre seksen dört bin haneden 
sadece otuz yedi bini katılmıştır. Böylece aşiret başsız kalmıştır.5  "Feriz Bey Acem'e 
gittikten sonra Barak-Türkmen aşiretine mensup bu oymakların hepsine Feriz 
Bey'in amcası oğlu Mehmet Bey reis seçilmiştir. Burada kalanların hükümete karşı

4- Rakka;Gaziantep ve Urfa'nın güneyi ile Suriye'nin kuzeyinde Fırat nehrinin kolu olan Belih ırmağının ulaştığı bölgede 
kurulmuş bir şehir olup, dört yüz yılı aşkın bir süre Osmanlı hakimiyetinde kalmıştır.
5- Feriz Bey'in Acem'e(iran'a) gidişi ile ilgili bu bilgi; "Orta Asya'dan Anadolu'ya Bir Göçün Türküsü Barak Türkmenleri", Ga-
ziantep Valiliği,s.37,Gaziantep Valiliği Yayınları,2002. Adlı eserden alınmıştır. Fakat Feriz Bey'in Acem'e gidişi ile ilgili yazılı 
kaynaklarda başka bilgiler de bulunmaktadır. Bunlardan bir diğerini Ali ŞAHiN, Güney Anadolu'da Beydili Türkmenleri ve 
Baraklar,s.32 eserinde şöyle aktarmaktadır; "Acem Şah'ının Feriz Beyi tekrar Acem'e davet etmesi Feriz Bey'e cazip görünür 
ve Feriz bey durumu oymak beylerine anlatır ve beylerin de "Biz Türküz ve Türkmeniz, Türkler hiçbir zaman ecnebi hüküm 
ve emri altında yaşamayı kabul etmezler. Bu itibarla iran'a gitmek doğru olmaz." Şeklindeki cevabına Feriz Bey'in bozulur 
ve oymak beylerinin kendisine red cevabı vermelerini hoş görmez. Bunun üzerine göç kararı alır."şeklindedir.
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kararında olduğunu haber alan hükümet, bunları dağıtmaya karar vermiştir. Önce 
öğütleyerek itaat ettirdikten sonra bunları Anadolu'nun içlerine;Konya, Sille, ve 
Yozgat taraflarına iskân etmiştir. Fakat bu yerli halk ile âdetleri birbirini tutmadı-
ğından geçinememişlerdir." (Yazgan,1960:12) Osmanlı Devleti Rakka'ya iskân etti-
ği aşiretlerden net bir şekilde ziraatla uğraşmalarını istiyor onları alışkın oldukları 
hayvancılıktan vazgeçirmeye çalışıyordu. Başlangıçta iskân hususunda hiç taviz 
vermeyen ve iskâna tabii tutulan her cemaati muhakkak iskân etmek isteyen Os-
manlı Devleti, daha sonraları bir kısım cemaatleri iskândan affetmeye başlamıştır. 
(Çelikdemir,2001:22-51)

 Görüldüğü gibi özellikle XVI.yüzyılın başlarından itibaren Anadolu'ya ge-
len aşiretler Doğu Anadolu bölgesinden, Orta Anadolu'ya gelmişler ve burada 
bir süre yaşadıktan sonra devletin iskan politikaları sonucu Güney Doğu Anadolu 
bölgesinin güney kesimine iskan ettirilmişlerdir. Aslına bakılırsa 1500-1650 yılları 
arasında Anadolu'da Barak boyuna bağlı cemaatler bulunmaktadır. Bu cemaatle-
re bakıldığında; Sivas, Yozgat, Kütahya, Ankara, Aydın, Afyon, Maraş, Adana, içel, 
Karaman, Bayburt, Eskişehir, Urfa ve Kayseri gibi küçümsenemeyecek bir coğraf-
yada yaşadıkları görülmektedir.(Halaçoğlu,2009-Halaçoğlu,2010;104) Buradan 
Barak Türkmenlerinin Anadolu'ya göçünün XVI.yüzyıldan önce başladığı ve uzun 
bir süre de devam ettiği sonucu çıkmaktadır. Bunun ile birlikte yoğun bir şekilde 
süren iskân hareketleri boyunca Rakka bölgesi ile Orta Anadolu ve diğer bölgeler 
arasında da yoğun bir gidiş geliş ve göçlerin sürdüğü anlaşılmaktadır

 Dolayısı ile tüm bu bilgiler doğrultusunda; Orta Anadolu'da ki bazı aşiretler 
ile barak aşiretinin akraba olduğunu söylemek de yanlış olmayacaktır. Ziya GÖKALP 
konu ile ilgili; "....üçüncü göçe ait Bozoklar, Yozgat sancağına bağlı Bozok ünvanını ve-
ren Oğuzlardır. Bireciğin Barakları, Musul'un Türkmenleri ile Bayat Türkmenleri, iran'ın 
Kaşkayıtlar ile Kaçarları, Akdeniz sahilinin Varsakları da bu üçüncü göçe mensuptur. 
Maamafih bu üç il vakti ile tek Oğuz ilinden ayrıldıkları için aralarında hiçbir fark yok-
tur."(Gökalp,1939:4) Demektedir. Bu konu ile ilgili önemli bir kaynak olan; "Güney Ana-
dolu'da Beydili Türkmenleri ve Baraklar" adlı eserde ise; "Nüfus itibariyle büyük bir yekün 
teşkil eden bu boy Barak ve Türkmenlerin bir kısmının halen Kırşehir havalisinde otur-
dukları tesbit edilmiştir. Mesela Kırşehir-Çiçekdağı mıntıkasında oturan Tabur Oğul-
ları'nın XVII.asırda Urfa-Culap mıntıkasına iskân edilen ve oradan da Gaziantep-Nizip 
Barak Ovası ile Oğuzeli yazı köylerine yerleşen Barak Tiryakili oymağının bir kolu olan 
Tabur Oğulları ile akraba oldukları ve bu her iki ailenin de bir soydan oldukları anlaşıl-
mıştır.Bu da gösteriyor ki Anadolu'nun bir çok yerlerinde birbirleriyle akraba olan Ba-
rak ve Türkmen boyları mevcuttur."(Şahin,1962:14) Denilmektedir. "Anadolu'nun bir-
çok yöresinde Barak isimli köylerin bulunması bu aşiretin yaygınlığını gösterir Baraklar 
daha sonralarıdağıtıma tabii tutularak bir kısmı Urfa havalisine, bir kısmı da izmir ci-
varına yerleşmiştir. Ege bölgesindeki Bayındır kazası bu göçün nerelere kadar gittiğini
gösterir. "(Yöndemli, 2000:327)
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 Anadolu'nun birçok bölgesinde günümüzde de Barak adlı yerleşim yerle-
ri bulunmaktadır. Bu bölgelere dikkat edildiğinde daha çok Barak aşiretinin göç 
yolları olduğu görülmektedir. Bunlardan bazıları şunlardır; Barak; Çorum-Bayat, / 
Barak; Kırıkkale-Keskin, / Baraklı; Bursa-Keles/ Baraklı; Afyonkarahisar-Evciler / Ba-
raklı; Kırıkkale-Delici / Baraklı; Kırşehir-Çiçekdağı / Baraklı; Yozgat-Sarıkaya / Barak 
Obası: Kırıkkale-Keskin / Barakmuslu: Konya-Ilgın / Barak Göleti: Bursa / Özbaraklı: 
Amasya-Taşova.

 Bunun ile birlikte Orta Asya'dan Horasan'a ve Horasan'dan Anadolu'ya ge-
len Barak Türkmenlerinin göçünün Anadolu ile sınırlı kalmadığı bir kollarının da 
Anadolu üzerinden balkanlara kadar uzadığı görülmektedir. Özellikle Osmanlılar 
yönetimi altına aldıkları her bölgeye Anadolu'dan Türk göçmenleri alarak yerleş-
tirmeye başlamışlardır. Böylece yeni alınan yerler hem Türkleşiyor, hem de o yer-
lerin elde tutulması kolaylaşmış oluyordu.(Halaçoğlu,2010:70) iskân işlemleri iki 
yoldan yapılmıştır. Bir kısmı istekle, bir kısmı ise zorunlu göçle olmuştur. Bunun 
için önce konar-göçer Yörükler ve Tatarlar tercih edilmiştir. Böylece onlar yerleşik 
hayata geçirilmişlerdir. Diğer dikkat edilen bir husus ise, bir yerden göçmen alı-
nırken o yerin üretim ve yaşam dengesinin bozulmaması konusudur. ilk göçmen 
kafilesi Süleyman Paşa zamanında Gelibolu ve kuzeyine 1354 yılında yerleştiril-
miştir. 1385 yılında Sultan 1.Murat zamanında ise; Lala Şahin Paşa'nın Kavala, 
Drama, Serez, Selanik ve Karaferya bölgesini yerleşime açması sonucu çoğunluğu 
Oğuzların Avşar boyundan olan kafileler Konya-Karaman ve Ermenek dolayların-
dan alınarak buralara yerleştirilmiştir. Bunu diğer yeni yerlerin alınması ile yurdun 
her yöresinden gönderilen göç kafileleri takip etmiştir. Bergama, Söğüt, Saruhan, 
Menteşe, Hamid, Gerede, Göynük, Canik, Ahlat, Ayvalı veAyntap(Gaziantep) gibi.
(Altuntaş,1987)

 Anadolu'dan gelen veya getirilerek Balkanlar bölgesine yerleştirilen halk; 
Oğuzlar da olduğu gibi yeni köylerine Anadolu'daki köylerinin, aşiretlerinin, eski 
yerleşim yerlerinin veya boylarının adını vermiştir. Günümüzde Yunanistan'daki 
Batı Makedonya bölgesinde, Kozana ilinin doğusunda bulunan ve günümüzde 
terk edilmiş olan "Keramasti" (Karamanlı) adlı yerleşim yerinin olması da bu bil-
gileri desteklemektedir. Bu konuya örneklerden birisi de barak aşiretidir. Konu 
ile ilgili yaptığımız çalışmalar sırasında Müslüman Türklerin mübadeleden önce 
yoğun olarak yaşadıkları kuzey Yunanistan'da eskiden Barak adlı köylerin oldu-
ğunu tespit ettik. Barakların buraya yerleştirilmeleri ile ilgili yukarıda anlattığımız 
düşüncelerle birlikte; Aşiretlerin yaşam tarzlarından dolayı cengaverlik özellikle-
rini, yerleşik halka nazaran daha iyi korumuş olma özelliklerinin ön plâna çıkmış 
olabileceği düşüncesi daha ağır basmaktadır. Bu barak köyleri şunlardır;

 1. Kozana iline bağlı Baraklı(Exochi) Köyü: (Harita No:1)
Bu köy Batı Makedonya'daki Kayalar(Cuma) bölgesinde bulunmaktadır. Türkler 
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bölgeyi terk ettikten sonra köyün adı doğal ortamı güzel tatil veya güzel mesi-
re yeri anlamına gelen "Exochi" adı ile değiştirilmiştir. Exochi köyü Yunanistan'ın 
önemli kömür yataklarının bulunduğu bir bölgede olması nedeni ile günümüzde 
tamamen terk edilmiş ve kaldırılmıştır.

 Kayılar veya Kayalar bölgesi Rumeli'de bir dönem Selanik'e bir dönem Ma-
nastır'a bir dönemde Serfiçe'te bağlı olan Kaza-i Cuma (Kayılar Kazasının) adıdır. 
Osmanlıca Kayılar, Kayalar, Kaylar kazası yerine Avrupa metinlerinde Latince "Kia-
lar" ifadesi kullanılmıştır.

 Akdeniz'in Osmanlı egemenliğine geçmesinde büyük roller oynamış Bar-
baros Hayrettin, Oruç Reis, ilyas Reislerin atalarının memleketidir. Selanik'i Üsküp'e 
bağlayan ana yol üzerindedir. Buradaki pek çok cami, tekke ve vakıf yıkık durum-
dadır. ilçe merkezi Aşağı Kayılar ve Yukarı Kayılar olmak üzere ikiye ayrılmıştır. 
Kayalar ilçesine bağlı olan inebosu(inobası), Cerelli, Haydarlı ve Baraklı köyleri aynı 
zamanda Bektaşi köyleridir. "Yalnız buraya yerleşmiş olan Yörük oymakları bu tari-
katı Anadolu'dan mı getirdiler, yoksa buraya yerleştikten sonra mı geçtiler? Burası 
pek fazla bilinmemektedir. Yalnız Anadolu'dan bu tarikatla Rumeli'ye geldiklerini 
düşündüren bir nokta vardır ki o da eski hüccetlerde imzaların dede Baba gibi 
vasıflarla birlikte bulunmasıdır."(Gökçen,?:261) Baraklı köyü daha çok badem ve 
ceviz ağaçları ile bilinen bir köydür. Sarıgöl altında bulunan kömürün işlenmesi 
amacıyla kurulan dört büyük termik santralinin yarattığı hava kirliliği Kaylar ova-
sının bir bölümünü yaşanmaz duruma getirmiştir. Bu nedenle Cuma (Haravgi) 
kazası ve ona bağlı bazı köyler boşaltılmıştır. Bu köylerden birisi de "Baraklı" dır.6

 Baraklı köyü mübadeleden sonra (1924 yılında) Sivas'ın Suşehri ilçesine 
yerleştirilmiştir. Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım'ın babaları da bu köyden oldu-
ğu söylenmektedir.7

 2. Halkidikya'ya bağlı Baraklı(Kerasia Nea) Köyü: (Harita No:2)
Bu köy Orta Makedonya bölgesinde bulunmaktadır. Türkler bölgeyi terk ettikten 
sonra köyün adı "Kirazlı" anlamına gelen "Kerasia Nea" adı ile değiştirilmiştir. "Ke-
rasia Nea" günümüzde de köy düzeyinde bir yerleşim yeridir.

          3. Kavala ili      Sarışaban     ilçesine     bağlı      Baraklı      (Stenopos)Köyü:(Harita No:3)
Doğu Makedonya bölgesinde bulunan köyün günümüzdeki adı "Daracık" anla-
mına gelen "Stenopos" dur. Köyün içerisinden geçen yol aşağı baraklı ve yukarı 
baraklı olmak üzere köyü ikiye bölmüştür. Köyün içerisindeki diğer bir patika
yoldan ise eskiden hayvancılık ile uğraşan Baraklı'ların Sarışaban'a hayvanlarını 
satmaya götürdüklerini öğrendik. Köyün içerisindeki çeşme ise, halen kullanılabilir 

6-  http://www.bilgibul.org/gun-alpgun-han-sembolu-sahin.html
7-  http://www.fikrimyok.com/Mahzun-Bir-Mubadele-Hikayesi-RUMELi-ve-8217DEN-SUSEHR-t66198.html
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durumdadır. Köyün yakın bölgelerinde mermer ocakları bulunmaktadır. Bölgeden 
göç eden mübadiller bu köyün 60-70 haneli bir köy olduğunu belirtmektedirler.  
Bir zamanlar önemli bir yerleşim yeri olan Baraklı, günümüzde tamamen terkedil-
miş durumda ve sadece ormanın içerisindeki yıkıntı evlerden ibarettir.  Bu köy mü-
badeleden sonra Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesi ve Samsun (Hasköy-Papasköy) 
bölgesine yerleştirilmişlerdir.

 4. Kılkış ili, Mayadağı Kasabasına bağlı Baraklı Mahallesi: (Harita No:4)
 Orta Makedonya bölgesinde bulunan "Baraklı Mahallesi" günümüzde ta-
mamen terk edilmiş durumdadır. Mayadağ, Karasinan ve Alçak Yörükleri kökeni 
itibariyle Konya'nın güneyindeki Toros bölgesindendir. Yörüklerin yaşama biçim-
leri gereği hiçbir yere bağlı olmadıkları çok fazla bir yerde duramadıkları bilin-
mektedir. Fakat sonradan Yürükler konar göçerlikten vazgeçmişler; bazı yerlerde 
iskân edilerek yerleşik hayata geçmişlerdir. işte Mayadağ bölgesindeki Yörüklerin 
bu kabileden olmak ihtimali vardır. Fakat, Mayadağ, Karasinan, Alçak köyleri halkı 
olan yürükler 14. yy sonu veya 15. yy içinde Anadolu'dan getirilmiş Türklerdir. 
Alçak yedi küçük köyün adı; Baraklı, Saraçlı, Destamarlı, Eğri Bucak, Hacı Barlı, 
Oruçlu ve Aşağı mahalle. Bu köylere Alçak köy denilmesi Mayadağı'na nazaran 
dağın eteklerinde olmasından bu adın verildiği düşünülebilir.

 Mayadağ köyünün batısında Alaybey denilen bir bölge bulunmaktadır. 
Buraya nazaran Mayadağ köyünün daha kalabalık bir kitle tarafından kuruldu-
ğu tahmin edilmektedir. Nitekim Yörükler bu bölgeden anavatana göç etmeden 
önce bu köyün hane sayısı bini aşıyordu. Ancak şu kadar söylemek lazım gelir ki 
Osmanlı devletinin Makedonya'daki iskân siyasetinde; Anadolu'dan getirilen Yö-
rük kitleleri daima yüksek yerlere yerleştirilmiştir. Bunlara verilen emlak ve arazinin 
bir kısmı yerli Bulgar veya Rum köyleri sınırları içindeydi. Bu arazi yerli Hıristiyan 
halk tarafından yarıcılık usulü ile işlenirdi. Elde olan Yörük köyleri vasıtasıyla askeri 
bir otorite sağlanmış olur, hem arazi atıl kalmamış bulunurdu. (Gökçen,?:261)

 5.Radop'a bağlı Barak lı (Stilari) Köyü: Harita No:5)
 Bu köy Orta Makedonya bölgesinde bulunmaktadır. Türkler bölgeyi terk 
ettikten sonra köyün adı "Kazık" anlamına gelen "Stilari" adı ile değiştirilmiştir.
Stillari, günümüzde de köy düzeyince bir yerleşim yeridir.

 6. Serez’e bağlı Baraklı(Valtero) Köyü: (Harita No:6) 
 Bu köy Orta Makedonya bölgesinde bulunmaktadır. Türkler bölgeyi terk 
ettikten sonra köyün adı “Bataklık” anlamına gelen “Valtero” adı ile değiştiril-
miştir.  Baraklı köyü, Serez iline bağlı Demirhisar ilçesinin güney batısında Baraklı 
Cuma köyüne yakın bir bölgede bulunmaktadır. Valtero, günümüzde de köy dü-
zeyinde bir yerleşim yeridir.  
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 7. Serez’e bağlı Baraklı Cuma/Aşağı Cuma (Iraklia) Köyü: (Harita No:7) 
 Bu köy Orta Makedonya bölgesinde bulunmaktadır. Türkler bölgeyi terk 
ettikten sonra köyün adı “Kuvvetli” anlamına gelen “Iraklia” adı ile değiştirilmiş-
tir.  Baraklı Cuma köyünün diğer bir adı da Aşağı Cumadır. Köy, Serez iline bağlı 
Demirhisar ilçesinin güney batısında bulunmaktadır. Iraklia, günümüzde belediye 
merkezidir. 

 Tüm bunlarla birlikte Selanik’e bağlı bir kaza olan “Aynaroz”   aynı za-
manda; Şanlıurfa’da balıklı göl olarak da bilinen “Ayn-ı Zelha” gölünün Suriye’de-
ki  devamı olan Akçakale sınırındaki göl ve yerleşim yerinin de adıdır. “Aynaroz” 
gölünde Şanlıurfa Balıklı Göldeki gibi eskiden balıkların olduğu yöre insanları ta-
rafından anlatılmaktadır. Barak Türkmenlerinin başı olan Feriz Beğ’in yukarıda da 
anlatıldığı gibi aşireti ile ters düşüp Acem’e gitmeye karar vermesi üzerine arka-
sından söylenen iskân havalarında “Aynoroz Gölü” sık sık geçmektedir. Gaziantep 
Barak bölgesinde uzun hava formunda günümüzde dahi icra edilen bu havalara; 
iskân havası, kuğu, turna veya bozlak-boznak  denilmektedir.

 Çağrışı çağrışı hava gezin
  İnip de Aynaroz Gölü'nde yüzün
  Korkulu yerlerde korkusuz gezin
  Feriz Bey Acem1 e gitti turnalar

 Yaşa Durnam yaşa sen binler yaşa
  Kavkıt gediğinden yolların aşa
  Maraş'ta oturan Kalender Paşa
  Feriz Bey Acem1 e gitti turnalar

 Çağrışı çağrışı yayladan inin
  Aynoroz gölünde bir semah dönün
  Size izin oldu konuya konun
  Feriz Bey Acem e gitti turnalar

 Başka bir türkü de ise şöyle geçmektedir.;
 Rakka çöllerinden çığlanıp gelir
 Uğramış aşkına yolu turnanın
 Katarlanmış günaltına gidiyor
 Gördüm ışılaşır teli turnanın

 Üçü dördü bir araya derilmiş
 Bu güzellik sana Haktan verilmiş
 Aynaroz Gölü'nde yunmuş arınmış
 Murat'a gark olmuş teli turnanın
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 Murat'tan uçup Barak'a geçin
 Cağıt pınarında bir su için
 Antep şendiği kalleş Sof'a geçin
 Orda rahat olur halı turnanın

 Sof Dağın'dan görünür Maraş ili
 Dervent Boğazı'dır turnanın yolu
 Maraş beyleri zalim yoldurman teli
 Ahır Dağında yeri rahat turnanın

 Mukim der Ahır Dağından uçun
 Yüceli alçaklı dağlardan geçin
 İnin Yıldız Pınarı'ndan bir su için
 Ordan öte Çiçek Dağı yolu turnanın.

 Aynoroz adı, acaba Yunanistan'a bölgeden göç ettirilen barak Türkmenle-
ri tarafından mı oraya Oğuz geleneğinde olduğu gibi kendi bölgelerinin adı olarak 
verildi? Yoksa bu bölge adı daha önce orada var mıydı? Veya Aynaroz bölgesinde 
yaşayanlar veya yerleşenler de acaba barak Türkmenleri miydi? Bu da ayrı bir araş-
tırma konusudur. Fakat kelimenin Arapça Ayn-ı Riz (Halaçoğlu,1991:140) ve Ayn-ı 
Aruz kökünden türeyerek halk şairlerinin dilinde "Aynaroz" a dönüştüğü (Arsunar, 
1962:163) düşünüldüğünde birinci düşüncenin gerçekleşmiş olma ihtimalinin 
yüksekolduğu görülmektedir. Gelinin gözü anlamındaki "Ayn-ı Arus" veya "Ayn El 
Arus" gerek Akçakale'de ve gerekse Şanlıurfa'da günümüzde de kullanılmaktadır. 
Tüm bu bilgiler doğrultusunda "Aynaroz" adının da Anadolu'dan veya Urfa'nın 
Akçakale bölgesinden Yunanistan'a iskân ettirilen Türkmenler tarafından götürü-
lerek kendi boy adlarını orada yerleştikleri bölgeye vermiş oldukları düşünülebilir. 
Beklide bugün o bölgede yaşayanlar daha sonra Hıristiyan olmuş Türklerdir.

 Görüldüğü gibi Baraklar Orta Asya'dan Horasan'a, Anadolu'ya, Suriye'ye, 
Azerbaycan'a  ve8  Balkanlara kadar uzanan geniş bir coğrafyada yaşamış ve

değişik kültürlerden etkilenerek oldukça zengin ve renkli bir yapı oluşturmuşlardır. 
Fakat burada Orta Anadolu, Gaziantep ve Suriye'nin Düden bölgesinde yaşayan 
Barak Türkmenlerinin kültürü birbirine yakın olmakla birlikte Yunanistan'a iskân 
edilen Barak köylerinin daha farklı bir kültürel yapı oluşturması da doğaldır. insan-
ların yıllarca yaşamış oldukları toprakları, mal ve mülklerini geride bırakarak göçe 
zorlanmaları, göç şartları, anlaşmalar sonucunda Anadolu'ya gelip yerleşmeleri ki 
buna "mübadele" denilmektedir kolay olmamıştır. Aslına bakılırsa Yunanistan'da 
ki söz konusu barak köylerinde tespit çalışmalarının ötesinde herhangi bir derle-

8- Aslen Tokat'lı olan "Barak Baba" nın mezarı Azerbaycan'ın Sultaniye kendinde bulunmaktadır.
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me veya araştırma çalışması yapamadık. Fakat bu köylerden özellikle Amasya'nın 
Gümüşhacıköy ilçesi ve Samsun'un Papazköyveya Hasköy olarak bilinen bölgele-
rine yerleştirilen mübadiller9  ile çalışma imkânları bulduk. Buradaki mübadillerin 
gerek 550-600 yıl gibi kısa sayılmayacak bir zaman Anadolu'dan ayrı kalması ge-
rek çok değişik başka kültürler ile etkileşim içerisinde olması ve gerekse yaşama 
biçimleri, ekonomi, iklim, coğrafi şartlar gibi etkenler nedeni ile günümüzdeki 
Gaziantep yöresi barak aşiretinin kültürel yapısı ile fazla bir benzerliğin olduğunu 
söylemek mümkün değildir. Bu nedenle Gaziantep'te ki barak aşiretinin kültürel 
yapısı ile Yunanistan'daki barak köylerinin kültürel yapısı doğal olarak farklı gelişe-
cek ve farklı olacaktır. Her ne kadar Yunanistan'da ki Barak köylerinde çekilen bazı 
fotoğraflarda erkeklerin ayaklarına giymiş oldukları kıyafetlerin ve insan tipinin 
Gaziantep'tekine çok benzemesi, düğün alayının önünde giden bayrağın tepesi-
nin süslü olması veya Gaziantep barak bölgesinde "kaba, yarım kaba" balkanlar 
veya Samsun mübadillerinde "kabadayı" gibi adlarla bilinen danslara rastlansa da 
özü itibarı ile Anadolu'nun birçok yerinde bu benzer motifler zaten görülmektedir. 
Bu nedenlerle bu gün gerek Yunanistan ve gerekse Yunanistan'dan Anadolu'nun 
çeşitli şehirlerine mübadil olarak gelen Barak Türkmenleri ile Gaziantep Barakları 
arasında ortak veya benzer bir kültürel yapıyı aramak çok doğru değildir. Samsun 
ve civarı Karadeniz'in en büyük şehirlerinden birisi olmasına rağmen özellikle halk 
dansları ve müzik kültürü bakımından Karadeniz bölgesi müzik kültüründen daha 
çok, mübadillerin bu bölgelere yerleştirilmesi nedeni ile Balkan ve Trakya bölgesi-
nin ritmik yapı ve üslûp özelliklerini taşıması da bu konuya iyi bir örnektir. Bunun 
ile birlikte daha önce de belirtildiği gibi; Oğuzlar da olduğu gibi Balkanlardaki 
yeni köylerine Anadolu'daki köylerinin, aşiretlerinin, eski yerleşim yerlerinin veya 
boylarının adını veren Türk insanı mübadele sonrası Balkanlardaki Maden, Baraklı, 
Hasköy, Karamanlı vb. gibi köylerinin adını Anadolu'daki yeni yerleşim yerlerine 
veya bazen de insanlara lâkap olarak vermiştir

 Türk insanı duygu ve düşüncelerini, sevinç ve acılarını, yiğitlik, göç, sevgi 
ve sıla özlemi gibi güncel hayatı, toplumsal olayları kısacası yaşadığı her anı ve
kendisini duygulandıran her olayı türkülerle anlatmıştır. Hayatının her aşamasını 
türkülerle dile getiren Türk insanı oldukça zor ve sıkıntılı bir süreç olan göç ve is-
kâna mecburi tutulmalarını da şiirlere dökerek ezgilendirmiştir. Göç ve iskân kolay 
şartlar içerisinde olmadığından bu ezgiler daha çok uzun hava formundaki iskâ-
nın isyana dönüşünü anlatan ağıt ve çığlıklardır. iskân türkülerinde çoğunlukla, 
Türkmenlerin ve Türkmenlerin bir kolu olan Barakların Orta Asya'dan Anadolu'ya 
gelişleri ve geldikten sonra hükümet tarafından yerleşik hayata geçmeleri için ya-
pılan baskılar, baskılara karşı çıkan isyanlar, kendilerinden önce Anadolu'da yaşa-

9- 1923 Lozan Anltaşması gereğince Rumlarla karşılıklı olarak yer değiştiren göçmenlere "Mübadil" denilmiştir. Osmanlı
Devletinin Makedonya ve Balkanlarda toprak kaybı tersine göçe sebep olduğu gibi ilk defa Mübadele konusu 1914 yılında
Türk ve Yunan hükümetleri arasında gündeme gelmiş, on yıl sonra30 Ocak 1923 yılında ise iki devlet arasında Mübadele
Protokolü imzalanmıştır. (İzzet ALTUNTAŞ, Balkan Türkleri Derneği,Yön. Kur. Bşk.)
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yan diğer aşiretler ile aralarında çıkan sürtüşmeler ve kavgalar anlatılmaktadır. Bu 
icra biçiminde görülen oldukça tiz seslerden başlayarak çığlık koparır ve feryad 
eder gibi, tiz seslerden başlayarak koma denilen küçük seslerle pes seslere doğru 
kaydırılarak söylenen türkülerde; ağlama, göç, isyan, iskân, çığlık, sitem, haykırış, 
yiğitlik ve kahramanlık gibi insana özgü duygu ve olayların hepsini bulmak müm-
kündür.

 Barak havaları başta Nizip, Oğuzeli, Kilis, Gaziantep, Adana ve Kahra-
manmaraş civarında yaygın olarak bilinmekle birlikte bu yörelerin müzik kültürü 
içerisinde de oldukça etkin bir yeri vardır. Bunun ile birlikte Suriye'deki Türkmen 
yerleşim bölgelerinde de barak ağzı türkülerin söylendiği edindiğimiz bilgiler ara-
sındadır. Fakat her ne kadar Nizip'ten Adana'ya hatta Hatay'a kadar olan geniş bir 
bölge içerisinde barak türküleri biliniyor ve söyleniyor olsa da barak ağzı söylenen 
özellikle uzun havalarda Nizip-Oğuzeli bölgesinden Adana'ya veya Çukurova'ya 
doğru olan çizgide önemli tavır farklılıklarını görmek de mümkündür. Aynı şekilde 
Kırşehir, Kırıkkale, Keskin civarından Niğde, Nevşehirve Çukurova'ya doğru gidil-
dikçe de, barak tavrını ve icra biçimini hissetmek mümkündür. Bu bağlamda Çu-
kurova'yı barak müziği tavrı ile bozlak tavrının çakıştığı bir bölge gibi düşünmek 
doğru bir yaklaşım olacaktır.

 Burada Nizip, Oğuzeli ve Kargamış civarındaki oldukça tiz seslerden baş-
layarak sert ve güçlü bir eda ile yapılan icralar barak Türkmenlerinin Orta Asya'daki 
zor şartlar içindeki yaşama biçiminin melodilere yansıması olarak düşünülebilir. 
Bu icra etrafında oluşan ses genişliği daha dar, yumuşak bir icra ve daha anlaşılır 
sözlerle ifadeyi ise; değişen yaşama biçimini veya yerleşik hayata geçtikten sonraki 
daha rahat hayat tarzının melodik ifadesi olarak değerlendirmek de mümkündür.

 Görüldüğü gibi, Orta Asya'dan kopup gelen Türkmenler, dünyanın deği-
şik coğrafyalarına dağılarak her coğrafyada değişik şekil ve biçimlerde gelişimleri-
ni sürdürerek yeni terkipler ortaya koymuşlardır. Bu gün sadece Anadolu coğraf-
yasına bakarak ve inceleyerek onun tarihsel derinliğini görmeden Türk kültürünü 
anlamaya ve izaha çalışmak, son derece yetersiz ve maksatlı olacaktır. Günümüz-
de Türk kültürüne Anadolu kültürü, müziğe Anadolu müziği, insanına Anadolu in-
sanı diyen düşünceler de bu maksatlı düşüncelerin ürünüdür. Türk kültürü ile ilgili
çalışmaları gerek yapabilmek, gerek anlayabilmek ve gerekse yorumlayabilmek 
için bu milletin nerden gelip, nereye nasıl gittiğini doğru anlayıp doğru yorumla-
mak aklın ve bilimin gereğidir.
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Kosova Türküleri Üzerine Bir İnceleme

                 

                Gonca KUZAY DEMİR1 

 Bugün Kosova Türkleri Prizren, Mamuşa, Priştine, Gilan, Mitroviça, Vuçı-
tırın ve ipek gibi şehir ve kasabalarda yaşamaktadır. Kosova Türkleri, günümüz-
de söz konusu bölgede azınlık durumunda olmalarına rağmen, tarih boyunca 
kültürel hayatta en etkin gruplardan biri olmuştur. Kendi milli kimliklerini unut-
mamış, en zor şartlar altında dahi kültürlerine sahip çıkmış ve benliklerini koru-
maya özen göstermişlerdir. Yaşadıkları coğrafyaya Türk kültürünü işlemiş ve pek 
çok etnik grubun kendilerinden etkilenmelerini sağlamışlardır.

 Türkü yakma geleneği, diğer Türk boylarında olduğu gibi, Kosova 
Türkleri için de toplum hayatında büyük önem teşkil eden bir gelenektir. Orta 
Asya'dan Balkanlara kadar geniş bir alanda tespit edilen türküler, Kosova coğ-
rafyasında da icra edilmektedir. Bu türküler yalnızca bölgede yaşayan Türkler 
tarafından değil, aynı zamanda bölgede yaşayan diğer etnik gruplar tarafından 
da bilinmekte ve söylenmektedir. Balkanlar coğrafyasında yaşayan halkların bir-
biri ile yakın olmalarından dolayı, bu coğrafyada söylenilen türkülerde büyük bir 
benzerlik mevcuttur. Kosova Türklerince türkü, ağız özelliğine bağlı olarak "tür-
çi" olarak adlandırılmaktadır. Yörede yaşayan Arnavutlar arasında da bu türdeki 
eserlere aynı ad verilmektedir.

 Bu bildiride, Kosova Türkleri arasından 2008 ve 2009 yıllarının yaz ayla-
rında alanda yapmış olduğumuz derleme çalışmaları sırasında derlemiş olduğu-
muz türkülerin yanı sıra, çeşitli kaynaklarda yer alan türkü metinleri ile birlikte yüz 
on Kosova türküsünün bağlam, yapı ve şekil, içerik ve işlev özellikleri bakımından

1- Ege Üniversitesi Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü Türk Halk Bilimi Doktora Öğrencisi. goncakuzay@hotmail.com
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incelenmesi sonucunda elde ettiğimiz sonuçlar paylaşılacaktır.

 1. Bağlam Özellikleri Bakımından Kosova Türküleri:
 Kosova türkülerinin bağlamları hakkında bilgi vereceğimiz bu başlık al-
tında öncelikle, türküleri yaratan ve söyleyenler, yani türkü icracıları hakkında 
bilgi verilecektir.

 Kosova türkülerinin icracıları genel olarak profesyonel türkü icracıları 
olabildiği gibi, her yaş ve cinsiyet grubu tarafından icra edilen türkülerin belirli 
bir icracı tipi bulunmamaktadır. Halk arasında sazına ve sözüne hâkim, halk ez-
gileri yüreğine işlemiş kimseler türkü icra edebilmektedir.

 Türkü icra eden kişilerin cinsiyetleri değerlendirildiğinde, Kosova türkü-
lerinin büyük bir çoğunluğu erkek icracılar tarafından söylenmektedir. Bununla 
birlikte erkeklerin söyledikleri türküleri, kadınların da icra edebildiği söylenebilir. 
Diğer taraftan kına gecesi ve düğünlerde söylenen türkülerin büyük çoğunluğu, 
kadınlar tarafından söylenmektedir. Erkeklerin dâhil olmadığı kına gecelerinde, 
kadınlar tefler eşliğinde türküleri icra ederler. Halk arasında hafızasında çok sayıda 
türkü tutan ve toplu eğlencelerde bu türküleri tef eşliğinde icra eden kadınlar bu-
lunmaktadır. Kosova'da bu türden türkü icracılarına özel bir ad verilmemektedir.

 Kosova türküleri icracıları bakımından bir kişi tarafından icra edilen 
türküler, karşılıklı kişiler tarafından söylenen türküler, grup halinde söylenen 
türküler ve karşılıklı gruplar halinde söylenen türküler olmak üzere dört grupta 
sınıflandırılabilir. Kosova türkülerinin büyük bir kısmı tek bir kişi tarafından icra 
edilmektedir. Bunun haricinde karşılıklı iki kişi ya da karşılıklı gruplar tarafından 
söylenen türküler de bulunmaktadır. Mizahi türküler içerisinde yer alan gelin-kay-
nana türküleri karşılıklı olarak söylenen türkülerdendir. Derlemelerimiz sırasında 
bu tip türküler tek kaynak şahıstan derlenmiş olmasına rağmen, kaynak şahısın 
bentler arasında açıklama yaptığı tespit edilmiştir. Kosova türkülerinin bir bölümü 
ise, grup halinde söylenilen türkülerdir. Kına gecesi türküleri, gelin alma, karşıla-
ma ve kutlama türküleri ve oyun türküleri tek bir grup ya da karşılıklı gruplar 
halinde söylenmektedir.

 Kosova türkülerinin icra ortamları genel olarak düğünler, kına geceleri, 
tören ve kutlamalar gibi insanların bir arada bulunduğu zamanlarda söylenmekle 
birlikte, istenilen hemen her ortamda türkü icra edilebilmektedir.

 Kosova türkülerinin bağlamları hakkında üzerinde durmak istediğimiz 
son nokta ise, dinleyici unsurudur. Kosova türkülerinin belirli bir dinleyici tipi bu-
lunmamaktadır. Her cinsiyetten ve her yaştan insanlar türküleri dinlemekte ve 
icra eden kişiye eşlik etmektedir. Ancak erkek icracıların söyledikleri türkülerin 
dinleyicileri hem erkek hem kadınlar olabilirken, kadınların söyledikleri türkülerin
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dinleyicileri çoğunlukla kadınlar olmaktadır. Sadece tören ve kutlamalar gibi bazı 
özel zamanlarda kadın icracıların dinleyicileri hem kadın hem de erkekler ola-
bilmektedir.

 2. Yapı ve Şekil Özellikleri Bakımından Kosova Türküleri:
 Kosova Türklerinin halk bilgisi ürünleri arasında önemli bir yeri olan 
türkülerin sözlerini yapı ve şekil özellikleri bakımından incelerken, ilk olarak yapı 
özellikleri, daha sonra da şekil özellikleri bakımından değerlendireceğiz.

 2.1. Yapı Özellikleri bakımından Kosova Türkleri
 Kosova türküleri yapıları bakımından çeşitlilik göstermektedir. Kosova 
türkülerinin çoğunlukla ikilik, üçlük ve dörtlüklerden oluştuğu söylenebilir. Bunlar 
arasında dörtlüklerden kurulmuş türkülerin oranı oldukça yüksektir. Bu türkülerin 
bir kısmı dörtlük katarlarından meydana gelirken, bir kısmı ise dörtlük katarlarına 
bağlantıların eklenmesi ile oluşmuştur. Bent ve bağlantıları bakımından; bentleri 
3, bağlantıları 2 mısradan oluşmuş türküler çoğunluktadır. Bu yapıdaki türküler-
in ardından bentleri 2, bağlantıları 2 mısra; bentleri 4, bağlantıları 4 mısradan 
oluşmuş türküler gelmektedir. Bunun yanında, bağlantısız türkü örnekleri de bu-
lunmaktadır. incelediğimiz türkülerin yarısına yakını dörtlük ve ikiliklerden kurulu 
bağlantısız türkü örnekleridir.

 2.2. Şekil Özellikleri Bakımından Kosova Türküleri
 
 2.2.1. Ölçüleri Bakımından Kosova Türküleri
 Kosova Türklerinin halk bilgisi ürünleri arasında önemli bir yeri olan 
türküler, hece ölçüsü ile kurulmuştur. Kosova türkülerinin çoğunluğu ölçüleri 
bakımından hece ölçüsünün 7'li, 8'li, 9'lu, 11'li, 13'lü ve 14'lü kalıplarıyla olmakla 
birlikte, hece ölçüsünün 6'lı kalıbıyla meydana gelmiş türkü örnekleri de mevcuttur. 
Bunların yanında bazı türküler ölçüleri bakımından düzensizlik göstermektedir.

 2.2.2. Kafiyeleri Bakımından Kosova Türküleri
 Kosova türkülerinde kafiye olarak, en ufak bir ses benzerliği bile yeter-
li görülmüştür. Kosova türkülerinde genel olarak yarım, tam ve zengin kafiye 
çeşitlerine rastlanmaktadır. Tunç ve cinaslı kafiye örnekleri de bulunmaktadır. Bazı 
türkülerde kafiyeleri tespit etmek oldukça güçtür, bazılarında ise kafiye yerine re-
diflerin kullanılması söz konusudur. Kafiye düzeni bakımından Kosova türküleri-
nin çoğunluğu mani biçimine uymaktadır.

 3. İçerikleri Bakımından Kosova Türküleri
 Diğer Türk boyları olduğu gibi Kosova Türklerinin de türküleri pek çok
konuyu içermektedir. Konularına göre Kosova Türkülerini ilk defa sınıflandıran
Nimetullah Hafız, "Kosova Türk Halk Edebiyatı Metinleri" adlı çalışmasında Kosova
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türkülerini konularına göre şu şekilde sınıflandırmıştır.

 "A. Aşk Türküleri,
  B. Gurbet, Askerlik ve Hapishane Türküleri
  C. Taşlama ve Güldürü Türküleri 
  Ç. Tarihi Konulu Türküler
  D. Ağıtlar
   E. Çeşitli Konular Üzerinde Türküler"2

 Çoğunlukla bu tür tasnifler genellemeye dayalı konu tasnifleri olup, 
tartışmalı bir hal almaktadır. Biz aşağıdaki tasnifi yaparken konu olarak ilgili grupta 
söylenen türkü örneği olmasına dikkat ettik. Türkünün söylendiği yer veya zamanı 
ifade edecek şekildeki tasniflerden uzak durduk. Kosova Türklerinin türküleri üze-
rine yapılan bu sınıflandırma çalışması, alanda yapmış olduğumuz derlemelerden 
yola çıkılarak müstakil bir sahaya ait bir tasnif denemesi niteliğindedir. Türk boy-
larının genelindeki türküleri kapsar şekilde, konuları bakımından yapılmış tasni-
flere bakıldığında, şüphesiz ki bu tasnife eklemeler yapmak mümkündür.

 Konuyla ilgili daha önceki yapılmış olan tasnif çalışmalarından yararla-
narak, Kosova Türklerinin türkülerini içerik özellikleri bakımından şu şekilde sını-
flandırmanın uygun olacağını düşündük:

 A. Aşk ve Sevda Konulu Türküler
 Ben mi dedım sana cüzel olasın hey
 Olasın da benım cünlümü çalasın
 Benden bulmayasın haktan bulasın hey
 Bir cüzele bercüzardır bu sevda...3 

 B. Gurbet, Ayrılık ve Hasret Konulu Türküler
 Akşam yeli hep yellerin şahisin
 Sabah yeli yara selam taşırsın.
 Bir cn olur içi hasret kavuşur
 Aman yare çeker cünlüm sila ve vatana...4 

 C. Ölüm Türküleri/Ağıtlar
 Hasan'ı sorarsan otuz yaşında
 Sungiylen vuruldi köpri başında

2- Nimetullah Hafız. Kosova Türk Halk Edebiyatı Metinleri. Priştine: Kosova Üniversitesi Priştine Felsefe Fakültesi Yay., 1985
ss. 86-106.
3- K 1. 21.08.2008 -Prizren
4-  Süreyya Yusuf. "Pristine Folkorundan. Priştine Türküler" Çevren, Y. 3, S. 5, Nisan 1975, s.104.
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 Anası aglaymiş yani başinda
 Uyan Hasan uyan bak neler oldi
 O cüzel Prizrenimiz diçenle doldi...5 

 D. Tören Türküleri

 D.1. Düğün Türküleri

 D.1.1. Kına Türküleri
 Kızın elinde bayrakli kınasi
 Yalnız kaldi ağlar anasi
 Agla mori kız sızlaya sızlaya
 Kınali elinle nişan ko duvara...6 

 D.1.2. Gelin alma/Karşılama/Kutlama türküleri
 Celini aldık dayreylen miri daryelen
 Anasini koduk gayleylen miri gayleylen
 Celini aldık daullarlen miri daullarlen
 Anasini koduk tauklarlen miri tauklarlen...7 

  D.2. Sünnet Düğünü Türküleri
  Ali'nin yakasi tentene oyasi
  Babası biçmiştir sünnetlik rubasi...8 

  E. Beşik/Bebek Türküleri/Ninniler
  Ninna ninna ninali
  Var beşiği boyali
  Bagırdaki bindalli
  Neymiş oglum ikballi
  İkbaline diyelim maşallah
  Düğününde oynarız inşallah...9 

  F. Hapishane Türküleri
  Kapetanın emri tuttilar beni
  Zincirli koğuşa attilar beni...10 

5- K. 1. 20.05.2009- Prizren.
6- Nuhi Mazrek. "Mamuşa'da Söylenen Kına Gecesi Türküleri." Çevren, Y. 9. S. 34 Haziran 1982. ss. 122-123.
7- Mücahit Asım. "Mamuşa Düğün Türküleri. "Çevren, Y. 3, S, 8, Aralık 1975, ss. 64-65.
8- K.2 05.06.2009-Prizren.
9- K.3 07.06.2009- Vuçıtırın
10- K.1. 20.05.2009.Prizren.
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 G.Askerlik Türküleri
 Pek çoktan bekledık bu cüni
  Bucundur asçerlerın dügüni
  Uğurlu olsun arkadaşlar
  Aldık selamet yoluni...11

 H. Mizahî Türküler
 Sakali var torba cibi
  Sümükleri akar çorba cibi
  Ben yanında hurma cibi
  Yandım nare aman aman ben biçare
  Layık mıyım bu ihtiyare...12

 İ. Yaşanmış Olaylarla İlgili Türküler

 İ.1. Tarihi Olaylarla İlgili Türküler

 İ.1.1. Savaşlarla ilgili Türküler
 Sırp asçerlerilen doldi Kosova ovasi
   Kurtun, kuşun, hayvanatın bozoldi yuvasi
  Tellallar bagırdi: "Sırbın oldi burasi"
 Sultan Reşat pederımıs sen bizi kurtar
  Verdıgın idareyi vermiyor çüffar...13

 İ.2. Sosyal ve Bireysel Olaylarla İlgili Türküler
 Davullar anam çalar
 Kırk haydut oynar
 Yarısi urum yarisi cavur
 Kırki da uzun adam
 Aldilar beni anam...14

 J. Oyun Türküleri
 Hay şundadır, hay bundadır
 Cül, cülli filcan altındadır.
 Yar, yar yenemez
 Darılırsen ciderız
 Darılmasen oynarız...15

11- İrfan Morina. "Mamuşa Türk Halk Türkülerinin Kimi Özelliklei. "Çevren, Y. 13, S, 56, Kasım-Aralık 1986, ss.20-21.
12- K.4 09.06.2009- Vuçıtırın.
13- Nimetullah Hafız. "Prizren Türkülei." Çevren, Y.5, S.16, Aralık 1977, s.161-162.
14- K.5 25.05.2009-Prizren
15- İkbal Tunuzlu. "Vuçıtırın Ağzında Masallar ve Türküler." Çevren, Yıl 1, S.1, 1973, s.123
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  K.Çeşitli Konular Üzerine Türküler
  Şu Prizren'in egri bügriyolları kalaya bakar
  Anasi da kapiya çıkmış kızıni bakar
              Aman yavrum cilveli yavrum cel bana yavrum yallah 16

 İçerik özellikleri bakımından üzerinde durulması gereken bir diğer özel-
lik ise, bazı türkülerin birden çok içeriğe sahip olması durumudur. Gurbet/ayrılık 
konulu bir türkü, aynı zamanda hapishane veya askerlik konulu türkülere de dahil 
edilebilir.

 4. İşlev Özellikleri Bakımından Kosova Türküleri
 Türkülerin işlev özellikleri üzerine yeteri kadar çalışma yapılmamıştır. Bu 
nedenle bu kısımda yer alan bilgiler, Kosova'da türkü derlemelerimiz sırasında 
elde ettiğimiz gözleme dayalı tespitlerden oluşmaktadır.
Kosova türkülerinin işlevleri, genel olarak türkülerin icra edildikleri bağlamlar ile 
yakından ilgilidir. Türkülerin söylendikleri ortam, zaman, icra eden ve dinleyenler 
türkülerin işlevlerinin belirlenmesini sağlar. Tüm bu özellikler göz önüne alındığın-
da, Kosova türküleri işlevleri bakımından şu şekilde sınıflandırılabilir:

 4.1. Rahatlatmak:
 Türküler genel olarak duyguların dışa vurumudur. Bireyin yalnız başına 
olduğu durumları da içine alarak, türkülerin temel işlevi duyguların dışa vuru-
munu sağlaması bakımından rahatlatmaktır. Bu durum; hüzünde, sevinçte, kah-
ramanlıkta ve yiğitlikte de aynıdır.

 4.2. Duygu, Fikir ve Hareket Birlikteliği Oluşturmak:
 Türkülerin bir diğer işlevi, insanlar arasında duygu birlikteliği oluşu-
munu sağlamasıdır. Toplu sevinçlere veya toplu hüzünlere sebep olan olaylar 
düşünüldüğünde, bu esnada söylenen türküler aynı duyguları aktarma işlevini 
görür. Örneğin, kına gecelerinde dinlediğimiz gelini ağlatmak amacıyla söylenen 
türküler, sadece gelinin değil, o törene katılan birçok kimsenin ağlamasına neden 
olur.

 Tarihi olaylar üzerine yakılmış türkülere bakıldığında, bu türküler içerisinde 
yer alan savaş türküleri belirli bir tarihi olayın aktarımı yanında, milli duyguları 
kuvvetlendirerek bir toplumda fikir birlikteliği oluşturmaktadır. Askerlik türküleri 
de benzer bir işleve dönük olan türkülere örnek teşkil eder.

 Çalışma sırasında aynı işi yapan kimselerin eşzamanlı olarak hareket etm-
elerini sağlamak, başka bir ifade ile hareket birlikteliği oluşturmak da türkülerin 
işlevleri

16- K.1. 27.05.2009-Prizren
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arasında sayılabilir. Örneğin ağları çeken balıkçıların, çapa yapan kızların veya 
koşan askerlerin ortak hareket etmelerini sağlamak için söyledikleri türküler, bu 
işleve dönük olarak söylenen türkülere örnektir. Kosova türküleri arasında bu tür 
bir işleve sahip türkü tespit edilememiştir.

 4.3. Bilg Vermek-Eğitmek:
 Kosova türkülerinin bir diğer işlevi, türkülerin eğitim, bilgi verme ve 
aktarma işlevidir. Bu bakımdan türküler tarih, coğrafya, gelenek ve görenekler 
gibi sosyo-kültürel konularda bilgi içermektedir. Bu anlamda türküler sadece bil-
gi vermek değil, bir yandan da bilgilerin aktarılması ve yaşatılmasında etkindir. 
Örneğin, gelin karşılama merasiminde söylenen bir türküde gelinin erkek evine 
girerken kapı eşiği üzerine bal sürmesi uygulaması yer almakta ve bu uygulama 
bu türkü ile bütünleşik bir halde sürdürülmektedir.

 4.4. Eğlendirmek:
 Türkülerin bir başka işlevi ise eğlendirmektir. Özellikle oyun havaları 
başlığı altında sınıflandırılan bir kısım türkü; düğün, sünnet merasimi, özel gün ve 
gecelerde söyleyen ve dinleyenleri eğlendirmek amacıyla icra edilir. Hem söyley-
enlerin hem de dinleyenlerin coşkulu bir şekilde eşlik ettiği bu türküler, ayrıca bazı 
halk oyunları ile de bütünleşmiştir. Böylesi durumlarda türkü icrasına oyun da 
eşlik ederek, eğlenme seviyesi daha da artabilir. Yine mizahi türküler, eğlendirmek 
amacıyla icra edilen türkülere bir başka örnektir

 4.5. Eleştirmek:
 Kosova türküleri üzerine yapmış olduğumuz derleme çalışması esnasın-
da eleştirmek amacıyla söylenen türküleri de tespit ettik. Özellikle aile içi ilişkileri 
düzenlemek amacıyla söylenen gelin-kaynana türkülerine bakıldığında bu türden 
türkülerin, mizahi bir içerikte üretildiği görülür. Gelin ve kaynananın karşılıklı 
olarak söylediği bu türkülerde eleştiri, alay, kimi zaman hakarete varan ifadeler

    
       SONUÇ:

    
 Kosova türküleri, Balkan sahası türküleri ile büyük bir benzerlik göster-
mektedir. Bu bildiride Kosova türkülerinin ezgilerine değinilmemiş olmasına 
rağmen, Kosova türkülerinin ezgileri bakımından, Balkan ve Trakya Bölgesi 
türküleri ile benzeştiği söylenebilir. Bağlam, yapı ve şekil, içerik ve işlev özel-
likleri genel olarak değerlendirildiğinde, Kosova türkülerinin Türkiye sahası 
türküleri ile birçok ortaklığa sahip olurken, belli noktalarda farklılıkları olduğu 
tespit edilmiştir. Kosova türküleri bağlamsal özellikleri bakımından, Türkiye 
sahası türküleri ile büyük benzerlik göstermektedir. icracıları, aktarım ve kul-
lanım bağlamları bakımından Türkiye sahası türküleriyle aynıdır. Bununla bir-
likte erkek icracıların kadın icracılara göre çoğunlukta olduğu söylenebilir.
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Kosova türküleri yapı ve şekil özellikleri bakımından Türkiye sahası türküleri ile 
paralellik göstermekle birlikte, türkülerin büyük bir çoğunluğunun dörtlüklerden 
meydana gelmesi oldukça dikkat çekicidir. Dörtlük biçiminin daha kolay oluşturul-
ması ve icracıların hafızasında çok sayıda dörtlük bulunması, bu biçimde yaratılan 
türkülerin sayısının diğer biçimlere oranla daha yüksek olmasına neden olmak-
tadır. Şekil özellikleri bakımından üzerinde durulması gereken bir diğer unsur, 
Kosova türkülerinin kafiyelerinde en ufak bir ses benzerliğinin yeterli görülmesidir 
ki bazı türkülerde kafiyeyi tespit etmek oldukça güçtür. içerik özellikleri bakımın-
dan Türkiye sahası türküleri ile büyük bir benzerlik göstermesinin yanında, Koso-
va Türklerinin gelenek ve görenekleri ile yoğrulmuş bu türkülerde, yerel unsur-
ları tespit etmek oldukça kolaydır. Bazı türkülerde bölgede yaşayan diğer etnik 
gruplara yapılan göndermeler mevcuttur. içerik özellikleri bakımından üzerinde 
durulması gereken bir diğer husus ise, bazı türkülerin birden çok içeriğe sahip 
olması durumudur. Gurbet/ayrılık konulu bir türkü, aynı zamanda hapishane veya 
askerlik konulu türkülere de dahil edilebilir. Kosova türkülerini işlev özellikleri 
bakımından değerlendirecek olursak, Kosova türkülerinin halk arasında duygu ve 
fikir birlikteliğini sağlama işlevi oldukça yüksektir. Bu şekilde bu işlev, rahatlama 
ve eğlendirme işlevleri ile birlikte değerlendirilmelidir.

 Buraya kadar üzerinde durduğumuz bu unsurların, Kosova türküleri ile 
Türkiye sahası türkülerinin bir bütün olduğunu göstermesinin yanı sıra, Türk boy-
ları türkü yakma geleneğinin devam ettiğini ve bu devamlılık esnasında yerel un-
surlarla farklılaşmanın meydana geldiğini, bu farklılığın ise bir zenginleşme old-
uğunu belirtmek isteriz.

    KAYNAK ŞAHIS LİSTESİ:

Kaynak Şahıs 1 (K.1)
1. Kaynak Kişinin Adı ve Soyadı: AGİM FİŞAR
2. Kaynak kişinin Doğum yeri: PRİZREN
3. Kaynak Kişinin Doğum Yılı: 1951
4. Kaynak Kişinin Eğitim Durumu: LİSE
5. Derlemecinin Adı ve Soyadı: GONCA KUZAY DEMiR

Kaynak Şahıs 2 (K.2)
1. Kaynak Kişinin Adı ve Soyadı: ŞÖHRET PİRENA
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Kaynak Şahıs 3 (K.3)
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5. Derlemecinin Adı ve Soyadı: GONCA KUZAY DEMİR

Kaynak Şahıs 4 (K.4)
1. Kaynak Kişinin Adı ve Soyadı: FARUK SUNGUR
2. Kaynak kişinin Doğum yeri: VUÇITIRIN
3. Kaynak Kişinin Doğum Yılı:1943
4. Kaynak Kişinin Eğitim Durumu: İLKOKUL
5. Derlemecinin Adı ve Soyadı: GONCA KUZAY DEMİR

Kaynak Şahıs 5 (K.5)
1. Kaynak Kişinin Adı ve Soyadı: MUHAMMET HAYRAT ŞATIR
2. Kaynak kişinin Doğum yeri: PRİZREN
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5. Derlemecinin Adı ve Soyadı: GONCA KUZAY DEMİR
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DEĞERLENDİRME KONUŞMALARI

PROF. DR. METİN EKİCİ'NİN KONUŞMASI

 Kapanış değerlendirmesini yapmak üzere; Sayın Mehmet Özbek Bey, 
Sayın Nail Tan Bey, Sayın Sabri Koz Bey, Gülnaz Hanım, Sayın Tahir Kahhar Bey, 
Sayın ismet Zaatov Bey buyurun efendim.

 Bende kapanış oturumunu yönetmek üzere huzurlarınızda bulunuyo-
rum. Öncelikle Kültürümüzde Türkü Sempozyumunu düzenleyen Sivas il Kültür 
ve Turizm Müdürü Sayın Kadir Pürlü'ye, Düzenleme Komitesi üyelerine, çalışma 
arkadaşlarına, bu sempozyumun düzenlenmesinde değerli katkılarını sunan Kül-
tür ve Turizm Bakanlığına, Sivas Valiliğine, Sivas Sanayi ve Ticaret Odasına, Si-
vas Belediye Başkanlığına ve daha pek çok katkılarıyla bizim burada buluşmamızı 
sağlayan değerli Sivaslı hemşerilerim diyeceğim artık, çünkü biz misafirliği aştık 
bundan sonra Sivaslı olduk sayılır. Çok çok teşekkürlerimi arz ediyorum, efendim.

 İzin verirseniz değerli katılımcıların değerlendirme konuşmalarını alma-
dan önce bazı sayısal verileri sizlerle paylaşmak istiyorum sempozyumuzla ilgili 
olarak. Efendim sempozyumumuz 16 oturum, 2 salonda düzenlendi. Toplam 90 
bildiri okundu. Katılımcı sayımıza şöyle baktığımızda, bu 90 kişinin 10'nu Azer-
baycan'dan, 2'si Özbekistan Cumhuriyetinden, 2 kişi Ukrayna, bunlardan 1 Kırım 
Tatar Özerk bölgesinden, 1 kişi Türkmenistan'dan yazılı olmasına rağmen maale-
sef katılamadı, 1 kişi de Kırgızistan'dan bildiri ile katılacak olmasına rağmen çe-
şitli nedenlerden dolayı aramızda bulunamadı. Katılımcılarımızın diğerleri, yani 
78 kişilik bir grup, Türkiye Cumhuriyetinden, çeşitli Üniversitelerden, kamu kuru-
luşlarından, veyahut da çeşitli dernek ve vakıfları yada kendi şahıslarını temsilen 
katıldılar. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Değerli katkılarıyla bilimsel bildi-
rileriyle bizleri gerçekten bilgilendirdiler. Tabiî ki burada unutulmaması gereken 
bildiri programımız çerçevesinde maalesef değerli ordumuza yapılan menkul sal-
dırı nedeniyle bu saldırıyı yapanları lânetle, şiddetle kınıyoruz. Ölen askerlerimi-
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ze, şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz, geride kalanlara da sabır diliyoruz.

 Bu nedenle programımızda olmasına rağmen yani türkü tadında 
geçmesi gereken bu güzel organizasyonundaki iki ayrı konserimizi iptal etmek 
durumunda kaldık. Bunu da bilgilerinize arz etmek istedim. Ancak yine de çeşitli 
oturumlarda, farklı bölgelerden çeşitli türkü örneklerini dinleme fırsatını bulduk. 
Bunun içinde değerli katılımcılara teşekkür ediyorum. 16. oturum dedik, bun-
ların Türkülerin Genel Özelliği ile ilgili 1. oturum, Halk Edebiyatında Türkü 2. 
oturumda, Türkülerin Dil özellikleri 1. oturum da, Makam Özellikleri 1. oturum-
da, Çeşitli Müziksel Özellikleri 1. oturumda, Sosyolojik Özellikleri 1. oturum-
da ve Çeşitli Türkü Konuları başlığı altında topladığımız konular 2. oturumda, 
Günümüzde Türkü Geleneğinin durumu 1. oturumda, Yöre, yani Ülkemizden ve 
çeşitli bölgelerden yöreleri temsilen türkülerin tartışıldığı 3. oturum ve Türkiye 
dışındaki Türk boyları arasında türkü geleneği ile ilgili de 3. ayrı oturum düzen-
lendi.

 Böylece gerçekten türkü kavramının ne kadar geniş bir alanı kapsadığını 
bizim dünyamızın, biraz önce Savaş Bey güzel bir söz söyledi, Bir Devletin Siya-
si sınırları, kültürel sınırlarından daha küçük olabilir, ama bizim kültürel sınır-
larımızın ne kadar geniş bir alanı kapsadığını bütün bu oturumlarda dinleme, 
müşahede etme fırsatını bulduk. Ben bu anlamda da çok çok teşekkür ediyo-
rum.Türkülerin içerikleri, türkülerin müzikleri, türkülerin güncel özellikleri çeşit-
li oturumlarda tartışıldı ve son derece değerli, son derece de güzel bilgilerle, 
gerçekten ben şahsım adına çok bilgilendiğimi ve türkü konusunda zaten bir 
şey bilmiyordum, eh azcık bir şeyler öğrendiğimi itiraf etmeliyim, çünkü bu bir 
başlangıç daha türkü hakkında öğreneceğimiz çok şey olduğunu bu toplantıda 
gördük ve buda bize türkü konusunda daha yeni sempozyumların düzenlenme-
sinin bir zaruret olduğu sonucunda ortaya koydu.

 Efendim, sempozyum düzenlemek, kongre, konferans düzenlemek zor-
lu bir süreç, mutlaka il Kültür ve Turizm Müdürlüğümüz, Valiliğimizden aldığı ve 
Sivas'ta türkü dostlarından aldığı destekle bu organizasyonu gerçekleştirmeye 
çalıştığı, ancak bir takım eksikliklerde vardı. Tabiî ki güzellikler yanında eksiklikleri 
söylemek bir bilim insanı olarak bizim görevimiz. Salonların farklı yerde olması, 
katılımcılar açısından ve dinleme süreleri açısından bir sıkıntıydı. Yine süre açısın-
dan şöyle bir hesaplama yaparsak, bir günde 3 oturum, 1 Başkan, 4 konuşmacı 
olması gerekirken normal bir oturumda, aşağı yukarı 90 bildiriyi 1 O'ar dakikadan 
hesapladığımızda 900 dakika bu da eşittir 56 saate eşittir. Kırk sekiz saatten fazla 
burada çalıştığımızı görüyorum ben. Yani biz aslında 3 günlük bir süreyi, 2 gün 
içerisine sığdırmak durumunda kaldık. Bu tabii ki yorucuydu, tempoluydu ama bu 
tempoya hem gençlerimiz, hem orta yaşlılarımız, hem de ihtiyar delikanlılarımız 
hep birlikte ayak uydurdular. Ama inşallah bundan sonra bu organizasyonların 
düzenlenmesinde biraz daha rahatlatıcı her oturumda 4 konuşmacı 15'şer dakika 
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sürenin olması ve yaklaşık 20 dakikalık bir tartışma süresinin olması ile 1 saat 10

dakika, 1 saat 15 dakikalık zamana yayılması ve katılımcıya göre de gün sayısının 
hesaplanarak bir program oluşturulmasının daha doğru olacağı kanaatindeyiz. 
Benim organizasyonların yanında bildirilerle ilgili de eleştirilerim var. Başta ol-
mak üzere yayımlanacak olan bildiriyi eşdeğerde düşünmek temel bir yanlışlıktır. 
Okunacak olan bildiri, size verilecek 10 dakikalık süreye göre okuma hızının hes-
aplanması sonucunda bulabileceğiniz bir sayfa sayısı demektir. Yani bir sayfayı 5 
dakikada okuyorsanız, 1 5 dakika içerisinde siz 3 sayfa okuyabileceksiniz demek-
tir. Yirmi sayfalık, 15 sayfalık bir bildiriyle gelip de bunu 10 dakika, 15 dakikada 
efendim başını okudum daha sonu var ama başkan sonuç diyor ben konuş-
mak zorundayım. Bunlar bilimsel bir ortamda artık tartışılmamalı, artık eme-
klemek aşamasını geçtik biz, ustalaştık bu konuda. Lütfen, benim insanlardan 
istirhamım bir basılacak bildiri, bir de okunacak metni hazırlasınlar ve o şekilde 
gelip sorunlarını gerçekten buradaki zevata en uygun şekilde sunmaya çalışsın-
lar. Aksi takdirde dörtnala koşan bir at gibi okunan ve bizimde takip etmekte 
dinlemekte zorlandığımız bir ortam oluşuyor, yani bilimsellikten oldukça uzak.

 Bildiri başlıklarımız, bazı bildiri başlıklarımız çok genel, ama içi gerçek-
ten içerik itibariyle başlığı yansıtmıyordu. Bu konularda da ben dikkatinizi çek-
mek istiyorum, lütfen başlıkları kullanırken içeriğini de ona uygun bir şekilde 
doldurunuz, aksi takdirde çok güzel başlığınız var ama içeriğini dinlediğimizde 
hayır böyle değil, bu bizi üzüyor lütfen üzmeyin.

 Bildiri tekniğinde mutlaka girişte konunun önemi, temel olarak neyi 
tartışacağımız ve yöntemimiz, örneklerimiz ve sonucumuz bu kadar. Yani 3 say-
falık, 4 sayfalık bir metnin içerisine rahatlıkla sığdırabileceğimiz bir şey bu. Ben 
bu hatırlatmaları yapmak durumunda kaldığım için çok özür diliyorum, ama bir 
okuyucu olarak da bunu yapmakta benim görevlerim arasındaydı.

 Efendim 2 günlük yoğun bir toplantı, güzel bir ağırlama, Sivaslıların 
içtenliği, samimiyeti gerçekten ayrı bir dostluk havasının türkü tadında bir 
dostluk havasının oluşmasını sağladı. Ben gerçekten Sivaslılara en içten bütün 
katılımcılara teşekkürlerimi arz ediyorum. Lütfen kabul buyurunuz.

 Bu noktada taleplerimiz var, geleceğe dönük. Birincisi Kültürümüzde 
Türkü Sempozyumu yurt dışından da katılımlarla birlikte uluslar arası bir hüviyet 
bir nitelik kazanmıştır. Dolayısıyla basım sırasında Sayın Müdürümüz notunu 
aldı. Kültürümüzde türkü, uluslar arası sempozyumu şeklinde bir kitap haline 
dönüştürülecek bildirimlerimiz. Sanıyorum bundan sonraki toplantılarımızda 
ikinci uluslar arası, üçüncü, üçüncüyü de yaptıktan sonra geleneksel hale ge-
lecek inşallah. Bu önemli beklentimiz.
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 Salon düzenlemesi ile ilgili bir hatırlatma yapmak istiyorum. Salonlara 
geçici olarak türkü üstatların adını verebiliriz. Yörede yetişmiş olan Muzaffer 
Sarısözen salonu, Mahmut Ragıp Gazimihal salonu gibi adlandırmalar, sanıyo-
rum onların da adlarını, en azından salon adlarıyla yâd etmiş olma şansını bize 
verecektir. Yine oturumlarda 1. oturum karşısına türkü icracılarından, türkü der-
leyicilerinden, türkü konusunda çalışanlardan, yine üstatlardan çeşitli kişilerin ad-
larını vererek onları da daha geniş bir şekilde yâd etme şansını yakalamış oluruz.

 Efendim bunların dışında gelen talepler var. Bu sempozyumda bir ödül 
töreni, sempozyumun başında ya da sonunda. Bunun teklifi Gazi Üniversitesin-
den bir hocamız bugün dile getirildi. "Altın Saz" adı altında. Bu sempozyumda 
yapabileceğimiz ödül töreni de son derece anlamlı olur. Sempozyumumuzu da 
daha anlamlı hale getirir diye düşünüyoruz.

 Türkülerimizle ilgili olarak genel yapılması gereken hepimize düşen or-
tak bir görev, illerimizin türkü envanteri, bu bir eksiklik. Sivas'ta küçük çapta 
çalışma olduğunu öğrendik. Tüm illerimizde bir türkü envanteri çalışması yapıl-
ması hem üniversitede çalışanların, hem de kamu kuruluşlarında çalışanların 
ortak bir beklentisi ve görevi.

 Yine coğrafi bilgi sisteminde bu envanterden yararlanılarak oluşturula-
cak Kültür Bakanlığına bağlı Müze ve ören yerlerinde ve internet ortamında da 
kullanılacak Türkiye'nin bir türkü haritası mutlaka son derece önemli bir beklen-
ti. ileride gerçekleştirilmesi gereken çalışmalar arasında ve son aşamada da "Türk 
Dünyasında Ortak Türküler Albümü" bunu değerli sanatçılarımızdan bekliyoruz. 
Türk dünyasından ortak türküler albümü, hani bazıları "Kardeş Türküler" vs. 
türküler adı altında albümler yapıyorlar ama içeriğini neyle doldurduklarını ne 
yapmak istediklerini bilemiyorum ama ben en azından Türk dünyasında türküle-
rden oluşan albümü dinlemek istiyorum.

 Efendim sözü uzattığımın farkındayım ama bunların bir kısmı şahsi 
beklentilerim, şahsi düşüncelerimdi. Bir kısmı da ortak beklentiler. Sözü şimdi 
saz ve söz ustası sayın Mehmet Özbek beye vermek istiyorum, buyurun Mehmet 
hocam.
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MEHMET ÖZBEK'İN KONUŞMASI

 Saygıdeğer konuklar gerçekten iki gündür sabırla dinlediniz. Zaman 
zaman yoruldunuz zaman zaman daldınız. Ben de Sayın başkanın dilek ve te-
mennilerine katılıyorum. Ayrıca onların dışında kendi tespitlerimi arz etmeye 
çalışacağım. Efendim önce Türkü konulu bu sempozyuma katılan çok değerli 
bilim adamlarına teşekkür ediyorum. Bildiri sunan bildiri sahiplerinin bir çoğu 
tarafından Halk Müziği, Türkü, Anonim Türkü, Halk Türküsü kavramlarının, tam 
kavranılmamış olduğunu gördüm bu bizi çıkmaza sokuyor.

 Bundan sonraki toplantılarda özellikle Halk Müziği, Halk Edebiyatı, Tür-
kü, Anonim Türkü, Halk Türküsü konularında bildiri sunacakların bu konuyu bi-
raz daha araştırarak gerçek değerlerini, gerçek anlamlarını bilerek kullanmaları-
nı öneriyorum.

 Ayrıca özellikle Yabancı ülkelerden gelip, kendi ülkelerinin halk müziği 
ve halk şiirleri konusunda bize de detaylı bilgiler veren konuşmacılara teşekkür-
lerimi arz etmek istiyorum.

 Halk müziğimiz konusunda ezeli bir dert olan makam meselesi halk mü-
ziğimizin ezgilerini çözümlemede hangi metodu kullanacağımız konusunda bir 
çıkmazımız vardı.

 Buna ışık tutan ve yol gösteren ama daha sonra farklı bir metotların oluş-
masına yardımcı olacak çalışmalarından dolayı Prof. Dr. Sabri YENER'e teşekkür 
etmek istiyorum. Bu bizim ezeli derdimizdir. Halk ezgilerimizi çözümleme konu-
sunda çıkmazdaydık. Açıkçası Halk ezgilerimiz bizim gerçek ezgilerimizdir. Dolayı-
sıyla onları çözümlemede çıkacağımız kullanacağımız metot çıkacağımız yol Türk 
Müziği nazariyatıdır. Türk Müziği nazariyatından Halk Müziğini çözümlemede 
yeni bir metot oluşturmak gerekiyor. Bu girişimi Sayın Prof. Sabri YENER yaptı.
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 Çünkü Türk Müziği denince sadece sanki Klasik Türk Müziği ve Türk 
Sanat Müziği dediğimiz müzik anlaşılıyor. Hayır Türk müziği nazariyatı bizim 
bütün müziğimizin nazariyatıdır. Ancak ne yazık ki bu nazariyatı incelerken ta 
orta Asya'dan buraya getirdiğimiz hatta İstanbul payı taht olmadan Anadolu da 
şekillenen Urfa'da, Harput'ta, Kastamonu'da, Erzincan'da, Erzurum'da, Sivas'ta 
şekillenen bir müzik halk müziği. Henüz bu şeye katılmadığı için biz o nazariyatı 
sanki sadece Sanat Müziğinin nazariyatıymış gibi kabul ediyoruz. Bundan bahset-
tiğim Sanat Müziği ve Klasik Müzik nazariyatı olarak değil onun Türk Halk Müziği 
nazariyatı olduğunu düşünerek ordan Halk Müziğinin çözümlenmesi konusunda 
metotlar üretmeliyiz.

 Efendim, Yunanistan Suriye ve Kosova Türklerinin türkülerini inceleyerek 
Anadolu'ya bağlantı kurma konusunda çok değerli çalışmalar yapan Savaş EKİCİ, 
Fatih ERKOÇ ve Gonca KUZEYDEMİR'e teşekkür etmek istiyorum. Burada bulunan 
Türkmenlerin ve Türk kalıntılarının büyük zorluklara büyük kültürel baskılara karşın 
kültürlerini koruyarak büyük çaba içinde yaşatmaları ve bunların tarafımızdan in-
celenmesi çok önemliydi. Bundan dolayı kutluyorum sizleri ve türkülerin doğru 
ortamlarda doğru eller tarafından öğretilmesi için konservatuarlar Türk müziği 
konservatuarlarımızın çoğaltılması gerekmektedir

 Konservatuarlarımızın sayısının arttırılması Türkü Sempozyumunda dile 
getirilmesi gereken bir konuydu. Açılış konuşmasında da arz etmiştim türkü sevgi-
si türkü kültürü çok küçük yaşlarda anaokulunda başlatılması gerekir. Bu bakım-
dan soylu türkülerimizin ta anaokullarından başlatılarak orta eğitimde de ciddi bir 
şekilde öğretilmesi konusunda Milli Eğitim Bakanlığına ve YÖK' e bu dileklerimizin 
arz edilmesini diliyorum.

 Çok teşekkür ederim.
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GÜLNAZ ABDULLAZEDE'NİN KONUŞMASI

 Burda oturan konakları ben selamlıyram. Azerbaycan ve Türkiye elbette 
bir millet iki devlet başlığı altında faliyet gösteriyr. Artıkyirmi ildi. Bizim ilişkile-
rimiz var. Biz birbirimizi özlemirik. Biz gendimizi yeniden açırık. Ahir gamı açar 
gibi. Sanki geçmişte olan elimleri bir daha bir birimizin simasında kendimiz için 
yeniden açırık. Bu açıklama bu günkü güne kadar devam edir ve ben düşünerim 
ki gelecekte daha sıh münasebetler biz kurabileceyik.

 Buna sübut olarak Bakü'den 10 kişi gelmiş. Bunlar ilim adamı. Muhtelif 
ilim sahalarında çalışan ilimler Akademiyasının El Yazmaları Enstütüsü, Folklor 
Enstütüsü, Bakü Musiki Akedemiyası, Milli Konservatuar. Böyle bir unvanlar bur-
da Azerbaycan'ın ilmini temsil edir. Bu çıkışlarda siz bu sübutu görebilersiz

 Metin bey çok düzgün meseleler ileri sürdü. Öz fikirlerinizi bize söylediz. 
Çünkü bu sempozyumlar eski fikirleri ortaya çıkartır. Fikir mübadelesi aparmağa 
imkan yaradır. Bunlar hangisidir. Mukayese yapmayı anlarık ve hepimiz her bir 
şeyi öğrenirik. Münasebetleri görürük.

 Kültür seviyeni müşahid edirikve tesadüfi değil ki bu sempozyum Kül-
türümüzde Türkü adlanır. Ve türkünün biz tek şifai edebiyat vasıtasıyla gabul 
etmirik. Burada mühim yer musiki tutur. Teefsüfler olsunki bu sempozyumda 
çok fazla musiki seslenmedi

 Elbette ben anliyram. Bu günkü günler çok ağır günlerdir Türkiye için. 
Herkes mateme bürünür. Herkes üzülür ki bizim güzel nev balalarımız gitti. Bu 
sıralarda sizin derdiniz bezim derdimizdi. Bizde çok üzülürük ve bizde başsağlığı 
veririk. Ama buna bakmayarak biz sübut edirik ki heyat devam edir ve türküler 
yaşıyacek.
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 Bu türküler hakkında çok güzel söz söylediz. Biz türküleri okumasak bi-
zim yerimize ayrıları okuyar ve bugün Sarı Gelin hakkında bizler danışarken bir 
müddet biz Sarı Gelini ohumurduh. O menada ki biz bilirdik ki bu bizimdi. Bunu 
sübuta yetirmek lazım değil. Ama deme her zaman biz türkülerimizi sübüta 
yetirmeliyik. Çünkü biz onları okumasak bizim yerimize ayrıları okuyacak. Kendi 
adınnan okuyecek. Ben burada bir daha vurgulıyram her Türkü her mahni un-
vanlıdır. Unvansız mahni yohdur. O bizim etnik soy kökümüze bağlıdır.
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İSMET ZAATOV'UN KONUŞMASI

 
 Ben iki salonda tüm konuşmacıların sunumlarını çok dikkatle dinledim ve 
mesele tabiî ki konuşmacıların nesline göre ilk adımları atan araştırmacılar vardı. 
Tabiî ki kendi dünyasından ayrı adamlarla konuşmuştu. Ama hepsinin verdiği su-
numlar hepsi çok derin ciddi incelemelerdi. Çünkü böyle popülist ve skrütif şekilde 
bazen oluyor, böyle biliyorsunuz. Tabiî ki kimin tebliği daha geniş, daha derin, daha 
kapsamlıydı. Onu inşallah tebliğlerin kitabı basıldıktan sonra bir olur okuruz. O 
yüzden kimsenin ismini zikretmek istemiyorum. Herkese teşekkür etmek istiyorum.
 
 Sayın başkanımızın tüm tekliflerine katılıyorum. Ben yurtdışında devam-
lı yaşayan bir insan olarak tabii 25 yaşına kadar Orta Asya'da yaşadım ve 57 yaşı-
ma kadar Kırım'da yaşıyorum ve Kırım'a ilk dönenlerden oldum. Yetmişli seneler 
de bizim gözümüzle bakıyor Türkiye'ye ve Sivas'a. Mesela biliyorsunuz 70 senelik 
Sovyet rejiminde kalan Türkü bugünkü baksı türküleri.

 Türkü kültüründe ve Türkiye'nin âşıklar ve ozanlar türkü başkenti (beni 
Kars'lı ve Erzurum'lu hemşerimiz affetsinler) tabiî ki Sivas'tır. Ve Sivas öyle oluyor 
ki benim gözümde Türk dünyasının türkü başkentidir. Biz sempozyumumuzda 
o katılımcıların coğrafyasını genişleşmek için yardımlarda bulunuruz. Yardım 
ederiz. Ben mesela çok faydalı gördüm sempozyumu. Mesela Kırım'da 100 se-
nedir söylenen Zeynebim türküsünü Kırım'da Kırım sahilinde Ahuşka civarların-
da bulunan bir köyümüz var. Duvar köyü orada söylenir. Bu türkünün burada 
yazıldığını şimdi öğrendim. Sivas'ın Mamaş köyünde Süleyman Âşık tarafından 
yazılmış bir türküymüş. Tabiî ki sözler % 90 aynı, makam aynı, ritim aynı, hepsi 
aynı. Tabiî ki bu türkü Sivas'a mal olmuştur. Ve buna benzer örnekler birkaç tane 
var. inşallah öğreneceğiz.
 
 Bizim türküler nasıl, hangi yollardan, ne zaman, Anadolu'nun neresinde 
yazılmış Kırım'a nasıl ulaşmış öğreneceğiz inşallah
 
 Sağ olasınız.
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SABRİ KOZ'UN KONUŞMASI

 Efendim, çok mutluyum. Tabi genel olarak üzüntüler içinde olmamı-
zın dışında. Meslektaşlarımla ve aynı konuları araştırdığım, aynı konular üzerine 
düşündüğüm insanlarla buluştukça yeni şeyler öğreniyorum. Herkes yeni şeyler 
öğreniyor, mutlu oluyoruz, aşağı-yukarı herkes mutlu oluyor. Yeni çalışmalar, 
yeni yazılar, yeni araştırmalar konusunda fikir alışverişi yapıyoruz ve sizler de 
yapıyorsunuz, herkes yapıyor.

 Bu toplantının aslında görünmeyen faydaları, ben buradan başlamak 
istiyorum. Bu tür toplantılar bilimsel gelişmeler yanında sosyal gelişmeye de im-
kân sağlıyor. Önce "olsaydı" dediğim hususları söylemeye çalışacağım. Eğer bir 
yanlışım ya da bir eksik bilgim varsa düzeltilmesini rica ediyorum. Şimdi uluslar 
arası bir toplantı yaptık fakat sahnelerimizde ülke bayraklarını göremedik? O 
ülkelerden davet ettiğimiz insanlara önceden haber vererek veya onları uyara-
rak gelirken sahnede ülkenizi temsil edecek bayrağı da getiriniz demek gerekir. 
Bunu, bundan sonra uygulamamız hususunda hatırlatma yapmış oldum.

 Tabi, türkü gibi netameli bir konuda toplantı yapma cesaretini bir resmi ku-
ruluş kendi kendine bulamaz. Onun düzenleme, hazırlama ve bilim kurulu bunun alt-
yapısını sağlamış olmalı ki böyle. Biz henüz türkü sözünün bütün anlam genişlemesi 
ve anlam ilişkileri de dahil olmak üzere, daha türkü konusunun yolunun başındayız. 
Daha çok yapacak işimiz var. Çok arayacak, bulacak ve kafa yoracak meselemiz var.

 Ben genç arkadaşlarıma seslenmek istiyorum. Genç arkadaşlarımın ken-
disinden genel birtakım bilgileri dinlerken, biz konuşmaları dinlerken arkadaş-
ların doğrudan doğruya konularına ustalıklı bir şekilde girmek yerine, her el 
kitabında, her sözlükte, her kılavuz kitapta bulunan bilgileri tekrar etmemeleri 
gerekirdi diye düşünüyorum. Çok sevgili öğretim üyesi arkadaşlarım da yanla-
rında, iyi ki getirdiler o gençleri, onların buralara katılmasını iyi ki teşvikettiler. O 
genç arkadaşların bildirilerine hocalarımızın, muhakkak birçoğu yapmış olabilir, 
o bildirilerin hazırlanma ve sunulma biçimi konusunda da onlara yol ve yöntem 
göstermeleri; şüphesiz yapıyorlardır ama mesela başlık ve muhteva ilişkisi ya da 
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az önce söylediğim gibi, genel bilgilerin tekrarı v.s. hususlarda. Ve bir söyleşi 
yazısı ya da bir deneme yazısı yazıp da onu bir bildiri olarak okumak gibi bir 
gafletimiz de oluyor zaman zaman, hepimiz yapabiliriz bunu.

 Bundan da uzak durmamız gerekir diye düşünüyorum. Yeni buluşlar, 
yeni metinler, yeni sözler olduğu zaman toplantılarda daha heyecan, daha coş-
ku oluyor. Çok sevindiğim bir nokta; benden daha eskiler, daha tecrübeli insan-
lar var ama ben de kendi çapımda bu işlerin içinde aşağı yukarı 40 yıla yakın 
bir süredir katılımcı olarak bulunuyorum. Son 10 yıl içinde bir şeyi sevinerek 
gördüm, kuşaklar değişiyor, yeni yüzler gençler çıkıyor. Bu da şunu gösteriyor ki 
sayıları her gün artan üniversitelerimizde, aslında bizim gibi dışarıdan kimselerin 
fark edemediği yoğun bir faaliyet var ve gençler yetişiyor, gençler yetiştiriliyor, 
gençlere bu tür toplantılarda deneyim kazanması için önderlik yapılıyor. Bunu 
da memnuniyetle karşıladım

 Söylemek istediklerimin büyük bir kısmını Metin Bey söyledi, diğer dost-
larımız arkadaşlarımız söylediler. Bu toplantıda sunulan 90 bildiriden 47'sini 
dinledim ve benim için yararlı oldu, bilmediğim birçok şeyleri öğrendim. Evet, 
toplantı organizasyonunu, bunun bilimsel altyapısın hazırlayan, organizasyonu 
gerçekleştiren resmi kurumlara, öğretim üyesi arkadaşlarıma ve tabi ki suyunu, 
aşını, havasını doya doya içimize aldığımız, içtiğimiz, yediğimiz, soluduğumuz 
Sivas'a ve Sivaslılara, Sivas şehrine de teşekkürlerimi sunuyorum.

 Sivas şehri, hem türkü, hem yiğit, hem de büyük bir hoşgörü şehri. Bunu 
da bir Sivaslı olarak rahatlıkla ve gönül rahatlığıyla söylüyorum. Hepinizi de saygıyla 
selamlıyorum
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TAHİR KAHHAR'IN KONUŞMASI

 Sivas'a ilk gelişim. Öğle yemeği çok güzel. Güzel yemekler yedik. Bu 
muhteşem salonda, başka bir salonda da dünyanın çeşitli ülkelerinden gelen 
insanlarımız, bilim adamlarımız bildirileriyle bu sempozyuma katıldılar. Özellikle 
türkü, türküye bağlı nazari takbik bilimler bakımından ziyafet ettiler diye düşü-
nüyorum. Bütün katılımcıları tebrik ederim.

 Şimdi biliyorsunuz. Türkü annemiz, babamız, dedemiz ve hocamız gibi 
yani terbiyeli öğretmen gibi manevi bir öğretmendir. Tabiî ki annemiz, baba-
mız dediğimiz gibi çocuğumuz da diyebiliriz. Yani türküler usulüne uygun söy-
lenmeli, usulü bozulursa gerçi bozularak söylenirse, bu tebliğ topluluklarımıza 
menfi etki yapabilir.

 Bunu bir hoca hanım söyledi. Ankara türkülerine bağlı olarak. Beni çok 
etkiledi hakikaten. Bizim mesela Özbekistan'da, Türkmenistan'da, Kazakistan'da 
da böyle. Mesela eski türküleri bozarak hem ritmini, hem sözlerini bozarak, dü-
ğünlerde söylemek, radyo televizyonlarda söylemek millete yarar değil, zarar verir.

 Demek ki bunun bugünde yalnız ancak Türkiye basınında, yayınında or-
taya koyulması zarif tabi. Ama bizim ülkelerde de ortaya konulması yararlı ola-
cak diye düşünüyorum. Daha bir teklifim bundan sonraki türkü sempozyumda 
herhalde böyle türkü sempozyumları başka ülkelerde de var mı bilmiyorum ama 
ben birinci olarak düzenlendiğini görüyorum.

 Türk dünyasının şimdi herhalde yarısı katıldı diyebiliriz. Ama bugünde 
mesela tasavvuf bakımından sonraki 1000 yıllıklar bakımından burada söz gitti. 
Ama önceki türkülerimiz tam Türklükle bağlı. Türkülerimiz Altay taraflarında özel-
likle Arap etkisi olmayan ülkelerde. Yani Kırgız'lar da, Kazak'lar da tabii. Arap'ların 
etkisi olan ama müzik bakımından ve makamsal türkülerin makamsallaşması bakı-
mından, şarkî Türkistan, Uyguristan'da biliyorsunuz bizde Özbekistan'da makam-
lar altı makama, altı cilt yayınlanmış. Onlar da Sultan Abdul Reşit Han zamanında 
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on iki makam notaya alınmış. Bu çok önemli. Uyguristan'da davet edilirse eğer 
orda imkân olmazsa burada mesela çağdaş, kurulmakta olan türkülere çok 
katılım var. Oralardaki hocalarımız da sunabilirler.

 Ben ileride düzenlenecek toplantıyı böyle bütünleşme halinde görmek
arzusundayım.

 Teşekkür ediyorum.
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KADİR PÜRLÜ'NÜN KONUŞMASI

 Saygı değer katılımcılar, çok değerli hocalarım, hanımefendiler beyefen-
diler, öncelikle etkinliğimizin güzel geçtiğini, kendi penceremden böyle gördüğü-
mü ifade etmek isterim. Sizleri Sivas'ta konuk etmekten büyük mutluluk duyduk. 
Bir kusurumuz olmuşsa af ola. Sürçü lisan etmişsek af ola.

 Bu sempozyumdan çocuklarımıza iletebileceğimiz çok güzel fikirler or-
taya çıktı. inşallah gelecekte bunları gururla aktaracağız onlara. Tabii şunu da 
gördük ki bir hayli daha yapılacak işlerimiz var.

 Ben bir kapanış konuşması doğrusu hazırlamıştım. Ama Van Depremini 
duyunca konuşacak halim kalmadı. Gönül dolu olunca dil lâl olur derler. inşallah 
çok zayiat olmamıştır. Van'daki kardeşlerimize Allah sabır versin diyorum.

 Değerlendirme konuşmalarındaki eleştirileri not aldık. inşallah bundan 
sonraki sempozyumlarda aynı hataları tekrar etmeyeceğiz. Bu sempozyumun 
ikincisini Sivas'ta düzenlememiz halinde, bilgi ve müzik şöleni inşallah birlikte yü-
rütülecektir. Sivas'a Türk Dünyasından seçkin sanatçılar davet ederek bu kültürü 
icra yoluyla da tanıyacağız. Siz değerli hocalarımız, dostlarımız bize destek verdiği 
sürece Sivas'ta bu tür etkinlikler devam edecektir. inşallah bu takvim yılı içerisinde 
kitabımızı yayınlayacağız. Bildiriler ne kadar kısa zamanda gelirse biz de en kısa 
zamanda kitaba dönüştürürüz. Bunu arz etmek istiyorum.

 Yine tek tek teşekkürlerim vardı. Ama uzatamıyorum. Bilim kurulumuza, 
isim zikretmeyeceğim, düzenleme kurulumuza, destek veren kuruluşlarımıza, Mü-
dürlüğümüz personeline ve siz değerli katılımcılara yürekten teşekkür ediyorum. 
Ancak bir kişi var ki ismini belirtmeden geçemiyorum. Etkinlik boyunca tahammül 
sınırlarını aşan bir gayretle her işe koşan yürütme kurulu üyemiz Rıfat KAYA ağa-
beyimize ayrıca teşekkür etmek istiyorum.

     Daha nice güzel etkinliklerde Sivas'ta buluşmayı diliyor, saygılarımı sunuyorum.
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Sempozyum Fotografları

Ali KOLAT
Sivas Valisi
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Doğan Ürgüp
Sivas Belediye Başkanı

Prof. Dr. İlyas Dökmetaş
Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü

Dr. Mehmet Özbek
Sanatçı
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Nihat Gül
Kültür ve Turizm Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı

Kadir Pürlü
İl Kültür ve Turizm Müdürü

Prof. Dr. Metin Ekici

Kültürümüzde Türkü Sempozyumu

���������
�����������������������
��	������������������

�����������
��������������������	�����

����������	���������

���������
�����������������������
��	������������������

�����������
��������������������	�����

����������	���������

���������
�����������������������
��	������������������

�����������
��������������������	�����

����������	���������



- 416 -

Kültürümüzde Türkü Sempozyumu

���������������������������

������������
����������

������������
����������

���������������������������

������������
����������

������������
����������

���������������������������

������������
����������

������������
����������

İlimiz Protokol Üyeleri AKM

İzleyici Görüntüleri AKM

İzleyici Görüntüleri AKM



- 417 -

Kültürümüzde Türkü Sempozyumu

������������������������

������������������������

������������������������

������������������������

İzleyici Görüntüleri AKM

İzleyici Görüntüleri AKM



- 418 -

1. Oturum

1. Oturum

2. Oturum

Kültürümüzde Türkü Sempozyumu

���������

���������

���������

���������

���������

���������

���������

���������

���������



- 419 -
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 7. Oturum

 8. Oturum
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Müsteşar Yard. Nihat Gül Katılımcılarla
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Kangal Köpeği Araştırma Merkezi Gezisi



- 433 -

Kültürümüzde Türkü Sempozyumu

�����������������������������������
�

�����������������������������������
� �����������������������������������
�

�����������������������������������
�

�����������������������������������
� �����������������������������������
�

�����������������������������������
�

�����������������������������������
� �����������������������������������
�Kangal Köpeği Araştırma Merkezi Gezisi Kangal Köpeği Araştırma Merkezi Gezisi

Kangal Köpeği Araştırma Merkezi Gezisi



- 434 -

Kültürümüzde Türkü Sempozyumu

��������������������������������������

��������������������������������������

��������������������������������������

��������������������������������������

��������������������������������������

��������������������������������������

��������������������������������������

��������������������������������������

��������������������������������������

Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası Gezisi

Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası Gezisi

Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası Gezisi



- 435 -

Kültürümüzde Türkü Sempozyumu

�������������������

�������������������

���������������������

�������������������

�������������������

���������������������

�������������������

�������������������

���������������������

Divriği Öğle Yemeği

Divriği Öğle Yemeği

Balıklı Kaplıca Gezisi



- 436 -

Kültürümüzde Türkü Sempozyumu

��
�

��
��

��
��

��
��

��
��

��
��

�
��

��
�


Se
m

p
o

zy
u

m
 K

ap
an

ış
 G

ö
rü

n
tü

sü
 A

K
M


