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Qok tanrnrnrq kudretli bir gairimiz ADadolunilz ig:nt ' Har'
canmam6 bir meazu o diyor. Ben ise; a Bilinememie, b unana'
mry pek sok meazulan sinesinde tasryan bir hazine t diyortn.
lste bu bilinememiq, bulunamamrs, bu sebeblerle iizerinde i!lenememi$ olan ve bulurrup bilindigi ve i$lendigi zaman cihan
mederiyelini hayretlere diitiirecek ve Tiirk edebiyah ve nrusikisi
tarihine yiiksek qerefli il6ve ve krt'metlev verecek bulunan bu
bakir mevzuiardar biride < Grzl, HaA Mdsikisi' dit'
Bu gizli halk musikisi Tiirkiyede bir qok asrrlardanberi icra
ve devam edilegelmiq Eok canh ve reddi kabil ohnryan bir hakikattrr. Lakin bu o kadar gizli kalmrlt'rki musikicilerimiT Edylc
dursur qok kudretli musiki alimleriniz bile bunlarrn farkrrra va'
ramamrthr' Bazrlan ise iqi ctaha ileriyc giitiirerek bu nevi rrrusi'
kirin bizde varlfr sdylendigi zarnar) inklila kalkrgmrqlar vc hatta
dili lokagl, eli krrbaql hiicurnlar yaprrak suretile kencli ilirtrle'
rini bile suiisiimal etnriqk'rdir

oaYa Sudur:
Gizli musiki verdrr' Asrdarcir devarn clrrri,siir'. tsunu giivlece
teqrih ve iddia ediyoruzki; Tiirk halk rdebiyalr rn biri alrk ve
diBeri gizli oimak iizere iki cephesi oldugu sihi l'iirk halk lnn'
sikisinirde biri aqrk biri gizli olmak iiTere iki cephesi vardrr,
Halk edebiyairnrn agrk krsmr DivaD edebivatqrlarrrrrn ve Osma,rh lisancr ve lerkibcilerinin giiriiltiilerine ve tahakkiimleriDe
bogularak iltifalsrzLla ugramrl ve gdriinmemis; g;zli krsrrn ise
ale;l Tiirk kabileLerinin siireseldikleril'/sldm Tiirk ) gizli nez'

Etl

hebciliginin gizli anane ve tiirelerio. karrsarak onlarla boraber
mechuliyete siiriikhnmil ve timdi de kaybolmuk tirere butun.uftu..
Halk edebiyshnrn agrk ve gizli krsrmlan rnerakhtar tarafrndan
yatian yaz6a cdlklerin ele gecmesi i]e meydana
erkmaya baq.
lamqsada Halk musikisinin gizli ksmru elae et,netr simai,.
kadar miimkiin olamamrglrr. Gizli Halk edebivarrn* ur"rt ii"
geyrek asrrdanberi meydana grkmasrna yazma mecmua
ve cdnkler
ve perakende yazrlnr4 yaalar hizmet etti!.ine g6re Halk musikisi I
ne acrk.vp nede gizli otarak notaya aLnrp ,r,icrnuatar teqkil edilemediginden gizli katm$ ve ele geqememi$tir. Halk m;ikisinin
acrk klsmr Ciimhuriyet devrimizdenberi bazr miic$scs,.lar rarafirF
dan denizdeD bir avug su nisbetirde toblanabitnrit, fakat gizli
krsrm hakikat nanlna denizden bir damla nisberin;e bile
r;ta_
namam$ttr,
Bunun sebeblerinden baltcasl

Tiirk alevl ve tasavvuf rnaoritnlIl
yasakhlrlrn kuwetli bir inad ve sars rnaz bir inar ile aslrlarca
devam etmit olrnasrdrr. $irndi buntann oasrl v6riimii{, nasd gelmig ve nasrl gizli kalmrg olduklarur toplu ve fakai esasll bir
bakrq ve g6riiqle anlatmrya qalriahn.
Gizli musikilerin Ttirk Halk atevi kabiteleri ve tasavvult inanrg
kiitleleri arasrnda cari otduklafl a gdre yirre bunlar karakter
itibarile bir kag kiiliik krsrmlara aynLyorsa da meseleyi iyice
anlamak ve aDialmak igin ilk 6rce bunlarr iki esas t,s,nu a""..t

lazrmdrr.

1- gehir Tekke gizii ntusikisi
2
Halk (K6y) gizti nusikisi
-f(kkc

kclerinin on sekizidci aslrdan yirminci aslra kadar olan lmiiddct
zarflnda yazllan c lr'e/es > leri havi c6nkleri yoklanlrsa hepsindede
mutlaka Gaygusuz, Hatayi, Pir sultan, Kul Himmet, Muhiddin
Aptil, Sersem Ali, ve Ttirebi gibi deha bir gok eski Halk slevi
edebiyah miitesawrf larlnln manzumeleri gdriiuiir' On sekizinci
asrrdan dncesininde biiyle gelmiS olmasr arhk tabiidir. Bu isim'
ler ve bu $irler aynr zamanda biitiin Bektasi ve biitiin Alevilerin

dinl ululanndandlr.
Sonra, iknci bir zimre daha gelirki bunlar evelkilerin izlerin'
den yiiriiyerek Bektasi ve Alevi edebiyahnr daha ziyade inki$af

ettirmiglerdir. Onlarda Seyrani, Dertli, Emrah, Hcng6mi, Zikri,
Fedayi, Kenzi, Hdki, Mir'ati, ve Bosnevi gibi bu giin eserleri
siizbirligi ile ve hayretlerle takdir edilen delerli Bektagi Halk
tairleridir. Burlarlll hepsinin birdende Halk edebiyahna mensup
olmalar\ onlann ed€biyatlarrnrn h6kim oldu!'u kiitleleride aynl
edebiyata tabi olmalan demek defilmidir? pek yakrrrdan anttyo'
ruzki; lstanbul Bektati tekkelerinin edebiyatt, yirrninci asnn
baslangicina kadar gizli halk musikisioe tabi idi Kendi hususi
besteleri ile isimlerioi saydrgrmrz halk ve saz ;airlerinin oefesleri
okunurdu O zaman, aqagrya notaslnr koydu[rm Sersern Ali
Babanrn nefesini ayni beste ile Istanbulda, Trakyada ve Make'
donyada ve hatta Suryede ve biitiin Tiirkiyede hep biiyle okur'
lardr.

musikisini

anta,nak iCin bunun balrnda lsranbul
_ .5(hirgizli
'lekke
musikisi getrr, lstanbulda grzti l"kk"hr d.nildi;i

zamanda. hiq kimsenin akhna Bekrogi rekkelerind.rr
baska irir
tekke gele.nez. Buda pek dogrudur. Ondcrr lstarrbulda yedi rarre
biiyiik re nreghur ve fakar gizli bekia$i tekkesi vardr. i.4evkiteri

ve lsrmle lunlardtr:
hisantda / gehidlik / 2
Biry,it qamtrcada
, ,,, -Rrr.,,.
ahb
boboJ. j
t.tlact..t
\,,erdiven
k6yrir
d.
/ S"n kut; Suh"n l.
- bobd
4 - Kara. alafta. l-Hosib
l. 5 Eyripr. I Kar gagdt'\,
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-BuYedikulede
tekkelerin

t Kozh l. t _ SultiJcedc tMini" babai.'
sem er itibarilede t€ikiiatr vardr. Bu Bektaqi tek.

t/ori t@kt t - a ,!- /

o lu saM dr

"

Bu nefes, ayni zamanda tabahrn hiirrnetini, lsabahrn fazilctini
kabarmrg inanh kalblere damla damla serpcr) ve sindircn bir
duadrr. Bu nefesl bu dua ile okumak ve calmak ancak o mec'
Iiste miirnkiindiir. iOnda iiyle vakur bir edai dyle gdsterilli bir
ifade vardlrki; o ses cimlelerinin tevaz,i iqinde cogup yiiklelm€si,
dalgalanrp sdnmesi vc yine ozaklardan gelip hrzla earpmasl ve

sonra seslerin olguDltlk iqinde yine biinyevi olarak uzaklaqmasr
bn parqanrn en ince nuanslanndaudlr,
Or sekizinci ve on doxuzuncu asrrlarda Uckk'Si olan divan
edebiyatgrlarr bile, Bektali cemlerirrdc kar$rlatl'klirn ve bir toplu
iraurq edebiyatr olarak gdrdiikleri bu tasavvuii a$rk edebiyalr
ve musikisini saygrlarla karqrlamrglar ve orur kendine mahsus
sal ve temiz biinyesirc yabancr bir aqr aqilarrrayr liizurnsuz bd'
rnu5lardrr. Yirminci as n ba$iangrcrnda ise istanbrrl Bektagi tekkeLeri, bu asil ve vrkur karakteri artrk kaybetmiyc baglamrqlar
ve pek az bir za,na,rda kendileriui qark musikisiuin a$dah bir
nevi olan (lstaniirl ziinve nusikisi) ne kaphrmr$lar, ve bu suretle
haddi zalir)de halk rrusikisinden olan lllasikiierini $ehir gizli tekke
rnusitisi ,ljrrrk bir rr vi ihdasr a sebep olmu(lardrr. Asrk ve
halk .deltrratrrrlt is l,u i.,salsrz vc ,rark6r taarruz ve hiicurnuna
karqr iyi bir tabiyr llsllliie oriiievekkilane ricatrnr gdriiyoruz.
Mehrnet AIi Hilrri dede baba ve nruakkrplerinin zuhuru Bektaqi
olan diEer divar t:dobiy:rlcrlannr da eski saygrlarndan sogutmuq,
onlanda kenrli arrlafloa alarak hiic[Drlartna ve nankdrliiklerine
i5lirdk ettirariqli:rdir. Bu it, edebiyatta oldugu gibi musikidede
bdyle olmu$lnr. Art'k $el ir Bcklaqi tekkt: musikisi eski vakur
ifadeleri brrakarak $ark rnusikisinin uyuquk ve yayrk moiif ve
prelotlarrrra iliilat edar olnru{ ve canh ve tarihi 5z Tiirk ruhun'
dan kopup gelcn besleleri boznrustur. Bu bozguncu hareket,
yavat ballamrq ve lakat birden hrzlanarak hiiciimleriue zaman
zaman ve atlaya atlaya deva,n etmiqtir Bundan sonra Mehmet
Ali Flilni dede babanrn inadrra agdalr, ioadrra g6ziilmez diigiimlii
nefesleri hijkm,iinii icra elmege ba$lamqhr.

tsu melodinin birde giiftesini okuyunuz.

Diiidil giinnl habersiz bir mahi ruyi

ale

Ddnderdi zalu gamle endamrmr hilale
Bezmi mey igre yarin ruhsan terledikqe

Berki giil iizre diiqmiiq giilqende sanki jale
Bus eylesiin ayaElD nes'enl riDd olanlar
Camr mey ile memlu saki bidih piyale

G6rdnniizmii; o giizelim tiirkge edebiyat, o giizelim tiirkqe
miisiki ne hale getirilmi$tir.
Artrk bundan sonra i{ gr&flndan qrkmrg, 6qrk ve halk edebi'
yahnrn lemiz bir qiibesi olan BektaSi edebiyatbr lehirliler kaybetmiglerdir. lslanbul konservalorund^ (Tasnil ve tesbit heyeti )
tarafrndan loplanan ve neiredilen iki ciz' ( llektasi neleslqi ) de
bu melez gehir ziimre musikisi parqalaflndan batka bir$ey de'
Aildir.

clzLi MuSiKl ve eoeelyar
norelerde gahnrr ve yrptl.rdr
(Cem) ler, (Muhabbet) ler

Gizli musikiler, gizli edebiyahn besteleri olan musikilerdir ki
bunlar asrrlardanberi gizli mezhep tatrn g olan Alevi (Cem)
vc ( muhabbet )lerinde olur. Ccmlerdcn, nruhabbctlerden haricde nefes okumak, musiki galmak vc aagrrmak cok giinahbr,
Buou hig bir Alevi yapmaz ve yapamaz. Mezhepge de katiyen
yasaktrr, Cemler, en ziyade iki scbeblc olur. Birine (ayni cem)
dcrler, Ayni cemlcr her hangi bir kinrsenin Alevilige girmesi
merasimioin yapllmasr gecelerinde olur. Bu, Alevi veya Bektagi
olmaya (nasib almak) derter. O gece tnlibi merasime g6re vc
erkaD iizere (irpat) ederlcr.
Cem yaprtmasrnrn ikinci sebcbi de l('nuhabbel, lerdir. Muhabbetler ibadet demeklir. Bunlar adak vc nezirlere miistenit olur.
Her hangi bir Alevi, her hangi bir igioin olmasr veyahud olmug
olmasr igin muhabbet yapmayr adak eder. Bu iadak muhabbetleri bilhassa k6ylerde gok devamh dlur, Adak bile olmasa ko.
nu komgu toplanarak mutlaka her hangi bir haftayr muhabbetsiz gegirmezlcr. Hele krgrn bu duhabbetler gayet Cok olur.
Kiiyliiler bu muhabbetin adrna (mahallc muhabbeti) derler. Komgulardan masrafi karirlayacak ekin toplarlar, satarak parasl ile
muhabbet yaparlar. Nevruzlarda bayram vc Muharrcmlerdc malem muhabbetleri de biiyiik ve h€yecanh muhaiibetlerdendir,
Cerek ayni cem vc gerck muhabbetlcrde k.ba cahilinsaotardan igittigimiz (mum sdndtirmek) hadilcsi katiyen yoktur. Bu,
Tirk adet ve an'analanna pck girkin ve ahlakllzca at an loni
bir iftiradrr. Bu kabahat, her medeni harekete iftiralar atmaktao
zavk alan taassubundur.
H.r hangi bir muhabbct baSlarkcn muhabbctin bagladr{rnr
E

beyan eden bir reles okunur. Bu nefes okunug mcrasinri ayrr
ayn beste ile oimak iizcre iigler agkrna olarak iiq dela okunur.
Bundan sonra mr.rhabbelin ceryanr ilerler. Muhabbetler, kitylerde de olsa gok biiyik edep ve terbiye dahilinde drvao eder.
Rakr ve kadrn oldugu halde ahldka aykrrr hi9 bir harcketin vakr oldulu yoktur.
Muhabbetlcrde kalabah!.a gdre kag sofra l6zrmsa kurulur.
Mi.ir$it solrasr en ba$ta olur. lstanbulda biiyiik tekkelerde her
sofrada bir saki olurdu, Bu saki muhabbetin nihayetine kadar
vaziledardrr. Dem sunmak (rakr vermek) her defasrnda miirgit
sofrasrndaki sakiden baglardr Sakilerin erkek ve kadrn olmasr
tefrik ve tercih edilmezdi. Genqlarden ve cemal sahibi olanlardan segilirdi Fakat bu, hie bir zaman abl6ka aykrrr bir maksada
miistenit degildi.
Kiiylerde, sakiler her rakr.veriSde miirqidin emri ile defigirdi. Kalabahga g6re iki, ii9, ddrt saki birden dem sunarlardr.
Bu sakiler ayakta dem daglhrlardr. Muhabbetlerde nefes okumakda usule tabidi. Evvela miir{it sofrastndan bir neles okunur. Buna dteki sofradakilerde i$tirak ederlerdi. Muhabbbetin
ortalannda bazan miirgit bir adama;
"haydi evlad, bir nefes
okul, derdi. O adam da itaatle okur, orada
bulunan her kes ve
sazcrlarda dahil oldugu halde o nefesi okurlardr. Bazan bir kim
se refes okumak arzu ederse (hi dost; havalet yaqah!, diye
nida ederdi. Bu nida, miirgiddeD ve ayni cem sakinlerirden miisaade istemektir. Muhabbet adabrrca bu zat arhk rniir$idden
bir cevap beklemiyerek izir almrg olur ve nefes okumaya baqlardl. Nefesler gayet mukaddes sayrlrrdr. Nefes okunurken konutulmaz, sigara igitmezdi. Efer iqiliyorsa sigara siindiiriiliir, ve
konuguluyorsa susulur idi. Sofradan srk srk kalkrlup gidilip geIinmezdi. Mecburi bir sebebte drsan grkmak icap ediyorsa sof.
raya bir niyaz edilir (havalet ya qahlo denilerek gidilir gelinirdi,
Miir$id veyahud tanrnmry ilim adamlanndan biri bir siiz aqar
veya menhbe anlatacak olursa biitiin sofradakilcr onu dinlcrdi
Muhabbetlerdeki agrk sazr pek mukaddestir. Onlarrn musiki
aletl€rinin en makbuli atrk sazrdrr. $ehir tckkelcri muhabbe erine soniadan keman, kanun, ud gibi ale erde girmittir. Fakat
k6y Alevlleri sazdan baqka hig bir musiki aleti kabul etmemigtir.
Saz o kadar mukadd€s tanromryhrki; biiyfk meydan saz;nrD

kaoaahtu. hasrl
oniki ieili olmasr oniki iDamiara itaret oldudu
erkdnrnda
efkArrrtda'
I'" '" r 1"",,t b iliin A:Pvi kollarrrtrr'
rnakrnrarrnrnda
'.
a, i;u',,t a"h. ileri giderek 'nrrsiki
::.;.;;.;;
:::; i,i;:;ir;;; iki *,ka. ordug,'''u iddil 'deut'rde ornusrur'
Edir'
ii."o.f.'"rr"", "".," cok kudretli mutasavvul saiderinden
,nii*aa*ilde on ikileri tasavvul lisa'

i.' Iti,*-.",,

niitiii,'r,i.

nile sayarken ldyle diyor:
Et uazar ebrac ve ellak oldu el'a| ooiki
CO. guhu. u"sat ve av da oldu el arr orriki
oniki
Saatrn devri bu resm iizerede her an

lktibas iizere (makamr musikyan) oniki
bntinr mukadBiivle dedikterr sonra da bu on ikileri ve di$er
d"" suy,ta., a6ylece birlige ddkiiyor:
bir
D6rt kitap, nushaydi' Ien oniki' esrAr
bir
rnirnir
fas" at'i, iklim vedi, rah oniki'
qalmak
8u ilib.rrla sazrn kudsiyelidc atlryor ve saz
krs'
oldusunu
t,k"ki;;;d.; i"rltti"i'," ,,*'t'"' olrvor' Nelcti
saz
;;,1;;;;"'i;;,;i"ian iair (s(rrhi) de bir Deresirrde Qarma'
lrrr ibadet olduguoD sdyliiYor :
rlal"i' Lrz' n'"''r'm rr5'a olur
hi,ra\" i,rt i
'.i';,,,
^r'd,' ;;
Dar'.r P^\ean b"'d'r r r'abrmr/var
"..', ",,,
ola'
I)ivor. Bdvle olurrcada bu saz Salr$larda ayrl husllsiyet
musikisidir'
vine hark
-,"i;1":;";;:';;-tsu hususivetin rem"ri
musiki rrbkr garb mu'
nevi
i
bu
;::;'#"; ;;;; -t"e,t,vo,t
vasrr or'
I"i.i',i g"ci,,iu "desano harine.
"Cui-i"'i-.rsikisinin
pek
musikisine
vana$rk
aqik halk

ni,^r

hududuna innreye galgrr)ar. iiyle bir gnrleyiqleri vardrr. Uydurma
ara nagmeleri v€ varyasyon nakbul degildir. Laslikli
"sirkop,
lara, srgrayrqh !kontertan, lara tesadif edilrnez. Hoppahk, lak
Iabanhk oDlarrn snzlarrndan sadrr olmaz Diger Iarikailann itahilerini biie hdppahk sal,arlar ve muhabbetlerde okunmasrrrr
istemezler. ODlann sazianlda en qok hugu iqinde bir rindelik,
rnerdare bir zerdelik vc b6ylece bir zarafet gdriiliir, Yalvanc,
nida ve ricalarrnda bile emir verici bir hal ve karakter vardrr.
Agagrdaki besteyi giiftesile beraber 6rnek olmak iizere ve.
riyorum. Fakat bu Delesin giiftesir)deki a9rkane sdzlere bakubda
bunun iki genq sevgi)i yalvantlafl oldugunu zan ermemetidir.
Bu bir "erenlen nelesidir. Bu giifteyi Edip Ismail Habib (Tiirk
teceddiid edebfyat' tarihi) nde 'l iirk halk qijrteririn en liriki
olarak gostermiitir.

Hak yoluna gidenlerin
Er, pir valalin edenleriD
Bir iiBtada olsam Qlrak
Yapsalar kemiEim tarak
Ydniim hakka ddndiirseler

gibi savursalar
Tohumr:yuz bir bedenin
Miinkir ile cenk edenin
(Seyraur) kaldrr parmagrn
Deryaya akan rrmagrn
HarmaD

Asa olsam ellerire
Kurban olsam dillerine
Bir olutdu yakin irak
Yar ziilfiiniin teilerine
Kemii'imi kavursalar
Muhabbelin yellerine
Torunuyuz bir dedenin
sil6h olsam ellerine
Vaklidir hakka durDragI,
Katre olsarn sellerine

Bu nelesin bestesi de gudur.

;iili;,;:;i;;;

",ri.1
lil1"ii, i"'"t"', r",,-i",tl t"*rua" diFer mlsiki tarzlarrndan
.ir.,"rnir.,ii
""'i?,i1,,",'olan

qahq larklarrnr

i6vle anlatabiliriz:

aqtk, cidti ve vak,r bir eda vardrr'
"""rJ.tae
ll"f'*i"ta" uflf.i"i kovalavan varrm ve gok biiviimiig ses'

olmadrgr gibi
l.' ;;ki,; Uyrrsmuq ve kadrnlaimrt nagmeler
rarbik
:" 'i;;;;,,J""1' klr.kp.t",d' voktur' Bu hususivetleri
okuyan okuyucular
i,",.i r.i^'-.r"r. .", gairleri ve gerek nefes
gibi kullanma'
oldugu
I r.,*,i), ,i'r.",* uie labii seslerini
ile (tenon sesr

v"1.I,""*r".i..

bir eda
$iddet verip vakurane

Bu gibi nefcslcrin ioplu sdylenigleri srraslndada umumi bir musiki terbiyesi g6ze garpar, Ritime gayet riayet edilir. Birbirle11

t0
I

,b:,. r: geri kaldrklan vaki olmaz.
Bu ,nusiki esertcrindc
...,:1,1
vt
.l
.saz, $irlFrinjn qalglarrnda iirk edebiyatr ,. ,nr"ikil;l;l;
-rrrr"*irl,ii,
fln, dekor incelikleri gdriiidiigii
kadar, f,;l*f ,"rl
y,aDanar yapmacrklanndan
,zak ve bu giinijn umunri teknikine
uygun hareke cr
mektedir.
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Gizli }lalk ltlusilrisinde (Armoni)
Hareket ve Alameileri
$ehir Alevili!'i harig olmak iizere biitdn kity Atevi Tijrk ka.
bilelerinden hig birisi islamiyetin farz krldrgr namaz ktlmavr ve
namaz surelerini kativer bilmez. Onlann namazlan niyaz, ibadetleri cem ve muhabbet ve dualarr ve sureteri Tiirkqe (terceman)lar ve Tiirkqe (refes)lerdir. Asrrlardan beri 6snrantr impatorlug'u iginde ve drqrnda yagayan bLr Trirk Alevi kabileleri za.
manrn koyu ve zalim taassubllna karEr gdfiislerini gererek ta.
rihten gdregeldikleri bu milti ibadetierini bu cem avinlerini da,_"
i.".
ie rnebzul olarak yapmr$tr. Cem ayini ise baqrsn b696
kadrnL, iqkili, sazh ve sdzlii ve bioaenaley edebiyat ve musikiti
bir ibad€ttir. Hristiyanlar bile ibadetlerini bu kadar qok rnusikili
yapmazlar ve yapmamrglardrr. Ben, Trakyada 6yle bir kabiteye
rast geldim ki, Cem toplanhlaflnda iiqer tas $arap igtikten sonra arhk iqkiyi kaldrrarak sabaha kadar neles okuvor ve saz
qahyorlar. ve ovun oynuyorlardr Bagka kabilelerje ise cenr
bezr,i demek, arrcak yarun saai siirebilecek 'tiirkEe bir duadan
sonra, namaz mahiyetinde olan niyaz igide bitince artrk onlarda
sabahlara kadar iqkt ieerler, saz qalarlar, nefes okurlar ve oyun
oynarlardr. Il] tlu iribarla bunlarrn siirekli devan, eden bu ce.
miyetlerine edebiyat ve musiki kurumu der:remek nrimkrinmiidiir? $u halde, yanrlmak bitDreye,r bir iman ve inanr$la yaprlan
bu musiki sohbetlerinde eok sesli musiki hareke eri olmasr da
tabii bir hale gelir. Hususile kendileri f.iirkiyede yagadrklan
halde $ehir musikisine ve tehir edebiyatrna iltifat etmedikleri
esasrnr da hesaba katarsak musikilerinin gark musikisi ve
ede.
biyatlarmro divan
ilgili ve Linaenaley onlardan
-edebiyabna
lll Bu oytrnlar haltknda
aylca bjr bro9ir .e!.€de.eEim.
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miiteessir olmadlklarr ve kendi hususiyet alemleri iginde yetistikleri anlaErhr. Bu karrghncr ve bulandlncr tesirler alhnda kal,
mamrg olan musiki hareketlerinde yine polikoni sanahrrnda
olalabilecegini tahmin etmek giig degildlr.
Ben, yrllardanberi gizli halk musikisinde armoni i$aretleri
oldugunu yazarken (alanletler ve iqaretler) tabir:ni kultandrgrma
dikkat edilnrelidir. Bunun sebebi, hakikati sdylemektir. QiiDkii,
her hangi bir musiki pargasrnda (Armoni) kullanmak ve bunu
tamamile ilmin tarif ettig'i Sekilde tanryrp tatbik etmek, bu ilim.
Ieri usulii dairesinde tahsil etmit olmakla olur. Halbuki kdylii.
ler bu ilurin teknik tahsilinden mahrurndurlar Bu rrevi musiki
yapmak ve okumak neredeD kalmrgsa kalmrg, ilrne tamamile uy.
gun olmamrt olsada tarihin ve ilmiD bu hareket ve isaretleri ih.
mal edemiyecefi bir hakikat qekline girrnig olacagr lAzrin geleceginden, yanhq gahnsa ve yanlry okunsa da bunlarn (armoDi ve
koro alamet ve hareketJeri) demek gok yerirrde olur.
938 ytllnda Utkt mecrnuasrnl nisan ayr sayrsrrrda qrkau ve
bazr A)evi Tiirk kabileleri arasrnda iki scsli olarak oku an
(halk armoni ve konter poaD) lanniL dail,otal bir numune,
krymelli nrusikici ve qdhretli nrusiki aliorleri tarafrndaD memnu.
,,iyellc klr$rlanmrt olduAu haldc, bu n.vi gizli musikiden habe.
ri olmayar bir arkada5 tarafmdanda rotada kalan yanirqhklar
pek saygrsrzca ve pek insalsrzca tenkit edilmiQtir. Hatbuki o
yarhqL$r ben yapn)'s degllim O yaohqhklar ashrda b6yledir.
Folklormalizmesi derci esnasrnda tesadil ettigimiz her hangi bir
cdnk de bir halk tairiniD bir kogmasrurn yanh€ yazrlrDr{ oldugunu gdriirseniz oru diizeltirmisiniz? benim kalamrn, iistadr biiyiik fono$rafi o parqayr bir kere degil bir qok kere ve bir
kaq kabileler arasrnda kontrollar yaparak almr$trr. I)iiqiiumeli
dir ki bunu Qalanlar ve soyleyenler k6yliidiir. Onlardan, bir
konservatovar koro heveti gibi sdylemelerini bekleyebilirmiyiz?
yeterki onlar bu tarzda okumaya qall$mr$, ve yanhs olsada okumui ols\nlar. Yeter ki, Trirk musikisinde (Armolli) hareketleri
oldugu larih huzurunda delillerile ispat edilebilsin. Giinahk6r
miinkadimin o yazrsrnr okuyan Paristeki Fransah iistad (Oien
Borel, deo aldrgrm bir mektupda (sen o parQayr iashihler ya.
parak ne$redeydin o zaman o parQaDn slhhodan ve senin sdz.
lerindeD $iiphe ederdik r Deniliyor. Fakat ne yapaLm ki bizde;
1A

gah$mayaDlann qal$antan tenkit etnlek adeti pek mebzuldrir.
Simdi yine agagrya bir drnek olmak iizere gok sesti gizli

musikiden bir parga koyuyorum. Bunun iizerinde tahtiller yap.
mak mevzu ve iddiarnrzr daha giizel aydtDlatacakhr.

Bu nota beDde pek Qok yrllar 6uceden beri vardr !.akat
gezdigim yerlerde bir qok delalar konlrriller yaphm.
lyice siiz
ge(teD ge(irdim. NihayFl. tan,rmrt" bu
okunur
olduguna
5-l,itde
kanaat gel,rdim. Yalr z, baqran altllrcr 6lCii.jiin ikir.ci
alr krs.
mrndaki sekizlik krymeliode bulunan (si, yi aQarak
orada tekrar sekizlik krynelinde bir (1a, notr daha yaFnyo.lar. Sonra
yine birinci krsrrn onlarla birlesiyor veyahut ikinciLer birinci
krs_
rna v.lifilorlar. IJird", dokuzurrIrr .iti iiriirj attl|jda"l
ikir,l.i krs
n'r brzar, dvle. yirrri kavl .drldigi !,iui yaprhlor,
bazanrla

vrr,ilr rkr,cr
edilil,ordu.

dl(i;de gdslrrit-r alr ikinci

krsr

ndaki gibi r.ra

Solra, bu neles sdylenirkeu krsrmlara ayrr)arak herkese

va.,ilp veri1,,,.k suretite sdyt.,,,niyor. oradr b,rt,,.rar
tar b:itrjn
ktst.r:l.Trr srJvhrn"ge ahgrk olduklarrndarr, kprjrlilikterir,den
isle
orKrc,r us, \e all pa.Ca krsrmtanr.r ,,kuyortJrdr. j,.r.r ntrfljr
qogn.
Lp azalnr$_otmasr ve okunu$ bareke e;jni, mecliste miirgit oLn
7ar, bir "sFf. gibi idare .diyord,r.
Su,.,r di sdytem-liyi n ki br
LclFs vr. b-nrFrlFrlIi bu rarzde okirvan k6ytUIer.
bdyte okur rr.
gutt her hangi bir ilim ve sanat
otaugnu, bitmezter, atet.
ade ve tabii bir alr$kanirk halinde"""i;
ve lakat tek sesli ueleslerden
ehemrniyetii bir parQa oldugunu bilerek ve ehenDivet
vererek
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okurdu. Her genQ blr tarz okuyu$u biribirinden talim ederdl
Bu tarz okuyugu mutlaka her Alevi kabilesi bilmezdi B5yle
okuyan kabile k<iyliilerinin de bazr baika kabileleriD bijyle oku'
mayr bilmediklerini de bilirlerdi. Bunun iqiri Qok s.sli okumayt
bilmeyen kabiLe halkr ceolerde bu tarz okuyutu g6riip dinledikleri zaman hayret ederlerdi. Kabileler arasrnda bazr haset re'
kabetler oldu!'u zamanlar ise biiyle okumayr bilmeyenler, bu
tarz okuyu$u bilen kabile halkr iqin:
Nefeslerini bile gavurlar gibi okuyorlar.
-Diyerek
onlan teokit ederlerdi [l] lstanbul Bektasi ve Ale'
vileri en miinevver bir kitle olduklafl halde onlarda gok sesti okumasrnr bilmezlerdi. Evvelcede anlathghrz gibi onlar temeddiin
etmig olduklanna giivenerek bu kabil halk musikisini kabalkla
ittihim etmiEler, tek sesli Sark ve las musikrciligine kovu bir
taassubla iDanmrt ve tabi olmuqlardr [2]
Bazr uefeslerioi bdyle qok sesli okuyan Alevi kabileleri bu
tarz okuDuiun tasavvula uydurduklarrnr g<iriiyor ve anlayoruz'
Bu, yine saz iizerinde tatbik ediliyor. Bu surelle sazrn binye
teqliiatr iizerinde benzetmeler yapryorlar. Sazrn giivdesini Aliye,
bam telini Muhamnrede, on iki telini on iki imama, seslerini de
imamlarnr on dort masunrlarrDa benzetiyorlar' Bu qok sesLi Inu'
siki meselesi edebiyatlarrnda da anlah[yor.
Garbi Trakyada sofulu kazasrna tabi Qavugh: kdynnde buluna!\ Tiirk Atevi saz tairlerioden .Siileyman Giiheni' ismindeki
bir arkadagrm da, bana yazdrgr bir mektupta biitiin bu alamet
ve hareketieri teyit ediyor. Ve buna dair bana birde rnanzume
gdnderiyor. O rnanzume gudur.:
Sazrm uzuu saplrdlr,

Zahii onu dahl etme

Ustii sedef kaphdrr
S6zii baldan tathdrr.

usrr vc rrtan lususlaflnda
lll Alevi kabil.ldlnde dla vc nivaz' kendi
trsul ve erka'rnrn' esasa
ulak_t;lek bazt larklar vardr. Her kabile
Bu
,.*,r,1 .raro.', rddra FderPk Lrr larar '1.8' r rarAL ha alandrnrl'_
hakkrnda
Lrl''ri
Lazr reLab't l".rl olur' Bu sPbtUlel
.-r"''i.
""'",1iftoilular yaParlarken
".
bu ciheride arava katarla''
ileili
"'
bu
iii-]"i.,,.i,i;.;**at'rvarlntn r.rreltisi rki ciizii Bekta$i ;elesreri
1arz,n 6rnekLernrd€ndir.

r
I

Nakarat

Yiiziime hiilmez isen

8ir yiiziime gnl AIim
Sitz siiyle biilbiil Alim

Saz teli on ikidir
Zahit diirt mezhep senin

imamlar on ikidir
Erkdnlar on ikidir

Alim Alim giil Alim

lt

I

Nakarat

Gel koyDumda kal sazrm
Sen hiq durma gal sazrm!

Sazrm sazrm al sazrm
Eger ben uyur isem

Nakarat

Dertli gittim Sen geldim
Qok uzak yoldan geldim [3]

Koga koga ben geldim
Doldur saki doldur ver
Nakarat

Sesin iki, iigliidiir [4]
Ahirette sueludur'

Saprn gayet giiqliidiir
Seni kim taan ederse

IEte gdriiliiyor ki Biitiin bunlar kiiab,mrzrn bagrndada dedi
$irniz gibi charcanmamrg mevzulap ve (iirtiilii kalmq hazinele

1'
i

dir. $imctiye kadar Tiirk musikisiode polilonik musikiler olma'
drgr hakknrda biitiin diiDyaca iDanrlmrt ve kakikaten tarihinde
b6yle kay't etmig oldufu kanaatrn yersizligi bu mevzular, bu
hazineler iizerinde iqlendikge anlagrlacaktlr. Bir kere dijgiinmeli'
dir ki gizli edebiyat da hemen hepirnizin gdzii dniinde deDecek
yakin bir zamanda bdyle $iipheli ve tereddntlii safhalar gegir'
memigmidir? buDlardan yirmi bes sene 6nceye kadar pir sultan
Teslim Abdal, Emrah, Gaygusuz, Kul Himrnet, Kul hiiscyin,
Mirati, Seyrani, Tiirabi, ve Arkadaglarrnrn tasawuf edebiyahnr
gdrmnqmii idik, bu miiddet zarhnda giirerek hayretlere di9me.
dik mi? bu giizel edebiyahn birde musikisi olacagr tiiphesizdir.
Bu edebiyat da onun musikisi de siiyledilimiz gibi asrrlardanberi kabileler araslna girmiq ve yerlelmil olan halk tasawufi
inanrgrn kendisidir. Fakat, buoun igine bir lolklocinin istedigi
I3l Du nanzumesii hu

iki

mrcraEr Samlh Rrlatrn lzmi.

I4l Cok sesll tuusiliy€ ilar.t

ifin

yazd,Cr

ctnriyordD?
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zaman giribde lonografiu kurarak

malzenlc lot)lnvirDrnDr sr sebebile bu gizlilik daha qok birikmig ve dahr nrlnrrlr.
Bu musikilerirr ka!,nagrnr Tiirk oymakkrnrrn Irrsiki tarihleri
oldugundan bLrnlan loplamaya daha qok r;nhpnrak lr7!,rdrr. Bityle yaprhrsa, l'iirk rnrrskisinde sarmoni, nil nrrrlnrrhrr ln ri mevcut
oldugu anla{rlaftrk rn{!deuiyet diinyasrna krrlgr rrrrNihirniz namr.
na yiziimnz ak olduklan bagka bugiiDkii yr srl,r:rl nesiller
Tiirk kompozitola lla, yazacakla biiyiik cscrl,.r i(irt .lema,iar
verilmi! olur. Faknl, lru mevzularr ve hazirrrl,.rinr,rt rrrrp bulmak
bunlan tesbit etnrok (:rreleri layin ediln.lidir (r'k krvv.tle ina.
nryoruzki, bugiirkii rrrtlrucrhk bunu bagallrrrryo, !,. l)n$aramryacak oiduSu anlaqr[yor $uraya, buraya lrir v z trlrl seyyahat yapmakla bu il |llrctte baianlmaz. ArJrkrlr [, ,,rn ioplanmasr lazrmsa, gizli krsrrrrrr toplanmasr elzcnrdir.
Onun hiisnii nriikcDrnrclse bunun noksar)r volilIr l,i(

Gizli Halk Musikisinin Hakiki Karakteri

La dinidir

Benim tetkiklerinr iizerine hasrl eltigim kanaata gdre iinidiye
kadar Tiirkiyede kullanrlnrrg ve hiikmiiriii icra etmif olau musiki Devileri Sunlardrr.
1
OsnanL pasaportu verilmi$ ve Tijrk eliketi ]'aprt(r ](qark
mrp
rlusikisi)
(Carp rnusikis;)
2
:l - Ba$ta rnevler,iler olorak iizerc Rrlai ve Kaciiri gibi tarikatlarru kuilandrklarr (5ehir agrk tekke musikisi)
4 - $ark m"rsikisinden mii(eessir olan sehir Bekta5iterinin
kullandrklarr (sehir sizli iekke ,nusikisi)
5 Kdylerdeki Mevlevi, Rufai ve Kadi.i tarikat rnensupla.
rrrrn qark musikisinin biraz daha basitlerdirilnri{ sekti ola,,
(k<iy lekke musikisi I
o
Mevzumuzla srkr srkrya alirkarlar.olaD ve iiz Tii'k nru.
sikisi siresiode yasayar) (a9rk halk,,,,rsikisi)
7
DAva ve mevzumuzu itade cdcl (gi,li halk Drusikisi)
8 -- lqimize sonradan girnig olrlaLla i,eraber halk tarafrn.
dan pek qok Siikrarr ve rnin|etlerle karirlana| ve 2amar zaman
hepimizi milli havalarile a!latnn; bulunal (Sark ve garp usisikisile kanErk halk rlusikisi), [bandalar]
9
Tatl hir bela gibi sonradan bagrmrza rrusallat olana (caz

-

musikisi)

gizli halk rnusikisi ilk g{triinii$te tekke mu'
bLr g6rii$ yanh$ bir gdrii$ olur. Grzli
halk musikisi, aqrk halk musiki ile e$ ve kardei olao ve ayni
larz ve qekli ilade eden ve diler rrevilercien biiyijk farklarla
ayrrlarr liirk Alevi. liekla$r rc kzrlhai rnusikisidir Oreki lari
Bunlardan,

sikisi gibi gijriinsede
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i)

katlar edebiyat ve musiki parqalanna' gekilierine g6{e - nuhk'
semai, ilahl, gazel, devriye gibi isimler vermi;lerdir' Bunlartn en
maruf sekilleri (ilehi)dir' Bu ilahiler edebivalrn en Cok (scmai)
Gizli halk musikiside kendi basrna legkilattanarak
"eklind;ddir.
isimler almr:trr' Bunurt en bashca ve tdhrellisi (nefes) lerdir' Bu
nefesler (oturak) , (ddrt kdqe), (qahlama) gibi isimlere ve ktsrm'
lara maliktir. Airr nefesleE (oturak) derler' Bu nevi nefesler
agrr usulde olur ve otururken okunur' Biraz hareketli ve canh
nifeslere (diirt kiiqe) derler. Bunlar adeta usuliinde biraz oyoakca olup muhabbFtlerirr h"yecanh devrelerinde okunur' Daha oy'
nelesler"de ($ahlama) d'rler' Bu larz ovun
"ak ve hareketliedilirken
okulur ve Qallnrr ve oynanrr' Bunlann
nclesi.lir. Sema
hepsindede a(rk halk musikisinir, karaklerinin tam kendisi tar'
.hi. Edebivair da dinl gihi gdriiI'iirsede nevi gahsLna mahsus ve
difer tarikatlar ve tekke edebivahna benzemiven miistakil bir
halk edebiyahdrr. Nelesler dairna (koqma) qeklinde olur' Semat
qeklinde oianlarrda vardrr Kdy gizli halk edebiyat v€ musikiaigut tarikatlarrn (il6hi) leri okunmaz ve qalnmaz' Okurr
"inau
masr ve Galrflmasr giinah sayrlrr Onlar; kendilerinin dava ve
ifadelerini siiyleyen ve iddia edelr maDalan ibiiva etmrq olsada
divan eclebiyatrnlu agdah bir tekli olarr (gazel) tarzrnr da kullan'
mazlar. Onlanu edebiyat ve musikileririrr qekli yalnrz ve yalnrz
agrk halk edebiyatrnrn temiz bir qekli olan kogma 5eklidir' Bun'
larda flefeslerdir. Nefesler, inanrqlarrnr ve biitiin dava ve duygulirrnr, insani, ictimai ve hayatl macera ve menkibeierini ilade
;de.ler. Bunlarda koyu bir tekkecilik ve dincilik degil (davada
biirhancrhk) vard'r:
Zahide aldanma sdzii yalandrr Hoca heyetirde haram zadeye
Her kavli hilafi magzr kuran'drr Cehdetme beyhude istifadeve

Cahillere halh kelnm edermiq G<iyaki varisi pevgamber imig
Allah lenet etsin haram der imit Haktan bize ihsan olan badeye
Buhanr ervah varz kamilolayd' Dini (harabi)ye kail olaydi
Miislinnan olurdu nail olaydr : $arapla yrkanmrs bir seccadeye

Gel giizelim kaqma bizder,
Biz yol ehli karde$leriz
20

Yadi deliliz eriz biz,
Erken iqinde yoluz biz

Riz gezeriz halden hale
Ko gezelim elden ele

Sdyleniriz dilden dile,
Taze agrlmrq giiliiz biz

Eger zahirde batrnda
Cevheriz sarraf kahnda

Giiriinen her srlahnda
Nadan yaunda Puluz biz

Giiziinden kan Yai daglarsrn,
(Pir sultan) rm ne aglarsrn,
Yanmr5 od olmuE giiliiz biz
sen bizden ate$ umarstn
Bu iki iirnek iyi tetkik olunursa bunlala koylr bir tekkecilik
clmil
a"Of, . ,""r" ite, garp harsrnr kabul ve ona lemessiil fakal
kavrlsrz' alakasrz
;;;"",;,";.",; roi,t"',tu',nii'"a't" edrrrolur'
vurucu bir halk edebtyatr demek caiz
Birde deryadil, ba bot (azade) 'Emrahr dan iirnek alaltm:
nus eden g'lsin 5'rabr a9k ile bir bademizrarl
Masevadarrqecip

ij.til"ir;,ira'." t i.,n"'i, it""'
i"iit"ijra""*" l,u rraktr kdr"
ii'i""l.rriii J,t*^ "urii v*'

Donanrnrs meclisi amad"miz var
Sende ciz basrna bir rar" are
Bizim o rnihrar)da seccademiz var

ko{ma$nr
Birde, halk ve saz qairlerindeu (AqIk) adl $airin
'Sr--k""r",
dodigimiz s'rbest tekke telSkkisine daha
*'Jirn.
il o'r"f,i.. $air, hem varrna hemde pirine hitap edivor:
",'r
pirsiz degiliz
Yiiz cevirme bizden ev giilii rana Oyle hakikalsiz
Birdehalimizc"varsrzdegiliz

iiiJi.'urr,",.ri.""rir"vra
Ki mse n in hakkr nda siiz siiy

6vi"i".iirr"...

g."rir

lemeviz Ehli hakikati zem

*.*"vli

Saoa i,rsaf vare Hazreli

Mevli

ii' ir"".r*a,," *'r"ai" r,a"

eylemeyiz'

Karaat ehliviz' arslz deliliz'
Nicin aqrlmazsrn ey giiln ragrra
Uvurk"n almavrz hrrsrz degiliz

(Arrk) eyler hakka het dem ibadet Hak erenlerden ahrE belaret'
!"i#"'Srt" gibi sahib keramet Erkrinrmrz vardrrvolsuz deliliz'
Bay Sa'
Bu ko{ma bazr cdnklerde (gevheri)ye kayit edilmigtir'
dati,, Nii'rhetin ogevheri' adl kitabrndada gevheriye kayrt edil'
miitir. Onlarda . Selman baba gibi sahib keramet' yeflne
,hacr Bektag gibi sahib keramet' yazrldrr ki iimdilik h'r iki
ihlimalide ;a;d g<irmek lSzrmdrr' Kolma' hangisinin olursa ol'
mez'
suD, halk qairleririn tekke telakkisinde srkr bir' tekke ve
bir
ve"
gtisteren
olmadrklarrnr
baS[
hebcili!'e tlztr bir alaka ile

sikadrr. Qok koyu bir krzrlbaq gairi otarak tanrdrgrmrz .pir sul-

lan

bile :

Allah verdi$ini almaz dediler
Bi,1a verdigir,i aldr reyleyim
Diyerek kayri Cenbeiinden lrrlamryhr, Hele bunlarda arap
dini, arap harsr hie yoktur. Bu nevi edebiyatta bu gizli 6rnekl€r pek qoklur. Bunlarrn musikileri daha qok diosiz ve daha
qok arapsrzdrr. Tamamile Tiirk musikisidir, Buua dairde bir <ir'

(gizli halk mnsikisinde arrnoni hareket ve alametleri)
ba;Lklr yazrmrzda drnek olarak verdilimiz qok sesli beste ve
onun sdzleri, meqhur ,pir sultan, rndrr. Bunul melodisi, lstan'
bulda bir Cok seneler ewel her kes tarafrndan sdylenen ve Sim.
di yine bir qoklanmrzrn hatrrladrgr (Qavuq, tnrkiisiiniin aynidir.
Bu pargada sijyleren cniqin g;tmez yrldrz dafrn duman| yerioe
(Qok sallarna kasatura frrlar belinden, ikinci okunusda da dbe.
linden Cavup, belinden, belindenr ve ekseriya iig defa okunarak
ii(iinciisiinde de .yandrm gavuq, yandrm senin elinden, derlerdi.
Ytldrz dalr bestesinir giiftesi iqinde Anadolu Alevi kabileIeri i(inde yaplrg,D) ielkikatta onlann ihliyarlan $6yle bir rivayette bulunuyorlar.
Pir sultanr Hrzrr paga asmak igin takib ettirirken o, krz karde$i "Elif, ile ' bir rivayette - krzr yrldrz da!.rna gitmiq. $air,
vazil,etin fenalrgrndan miiteessir oldugundan hem derdini diiker
hem dafrn yiiksekli!'inden ilhamlar alrrmrq lqte o zaman bu ne.
fesi sdylemiq :
GeCen

gitmez yrldtzldag'n
ikioci okunuEunda. Elil" hilabla "durnanr
;;;;,;
Alevi kabileleri de
Eli(. dumanr, dumanr" dedigrnden Duriin
sersk siittenin sov;I:;,"-;;;;i;J'. Bu itibarra serek besre ve
etmektedir'
ii. l"'"i'*rrir' bir birrik irade
lXIi
iqin
cavu$ .tiiroldugu
Yrldrz da$r bestesi ve netesr oana 's*i
olma'
alakah
srkrya
slkl
xe
Liisii be3tesinin aElk halk muslKrsr
olmus oldegu
cnicin
Manzumede nakaral olarak bulunan

",,;;"'","

ffi;"iffi;

dagr bestesinden miiteessir
oqk gizrihalk
t;phesizdir' Bunun gibi bir
olmalanna
isidilnr"mil
ve
musikisi bestel.rinin dr$arrya srzmamrl
karakter
ile
musikisi
l'il"-li''"i",. o*iit"d" ' oq'k halk
i-'li.,"a""-o.r"U.' yiiriimiiS otdu$ii anlalrlmaktadrr'

HL"T;I;;,' il;,,

;ffii ;;i'il;;r
.'

Celmiq iken bir habercik sorayrm
Gerqek erenlerden haber alaym
HatemiDin al krrmra talr
Bende bildim ne talihsi, ba$r
Benim iahrm al krrmrzr
MiirSit cemalinden Ali

Nigio gitmez yrldrz dagrn dumaor
NiQin gitmez yddrz dagln dumanl
Bahqesinde biilbiil sesli kutu var
var
var Niqin gitmez yrldrz da!'rn duman
biiriiniir Dost yiizii gdrmeyen diilman biliniir
g6riiniir NiSin gitmez yrldrz dagrr dumanr
Bende bildin qu daglarh tah$rn Nice yiicelerin yiizii mahiliBin
Abdal (pirsultan)rn seyrangahrsrn NiCin gitmez yrldrz dagm dumanr
DuJnanr Elif, dumanr, dumanr

Pir Sultan hem bu

nefesi s6yler, hemde

Elile hitap edermig.
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Son siiz
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Bu kiigk risale bundan sonra qrkacak olarr (Ktzrlba$ $airleri,
adh iig cilt kitabrma bir hazrrlrk mahiyetiodedir [1] bu mevzuu
andran bazl yazmakta oldugum makaleleriu iizleri derhal anla_
gilmayarak yanhg telakkilerle karirlandt!rnr gdrdii!iim igindirki
klsmen anlahgh ve ikna edici olan bu ritalenio negrini muvafik
giirdiim. 8u kitap kiigiik olmakla beraber mevzudaki maksadr
aDlatmaya ka{idir. sarryorum.
O6riiliiyorki Tiirkiyede asrrlardan beri gok mebzul olarak
ve dnanya srzmadan akrp gelen ve yiiriiyiip gider bir ,gizli
musiki, ceryanr var imiq. Bunu icap eden ilmi delillerle, vaka
ve maceralarla krsmen anlathm ve ispa[ ettim. Bazr gilahi delillerde vardrr ki tahriri ve ilmi delilleri bile geQecek kadar krvmetlidir. Bu risalerin miinderecahndan yarri Tiirkiyede astrlardanberi gizli musikinin otup olmadrgrfldart hala tiiphe edenler
varsa onlano hepsine birder qifahi ve canL deliller tavsiye ede'
bilirim. Bu delillerde: Bugiin sag olup evvelce Bekta8ilik ve
Alcvilik etnri$ olanlarlann her hangisine bu kitabr okndnlunuz
zaman onlarrn derhal €ahit olacaklan ve tasdik edecekler;dir,
Fakat rorulacak bu zevat nrernleket iLim davasru yaklndan an'
lamrq miinevver kimselerden olmahdrrlar. B6yle olmayan kim'
seler halli dgizlilik, sr iddiasnn giiderler ve siiylernekten qeki'
nirler. Gizli rnusikinin cetyan ettigine bu kadar Qok milyonIarca - deliller mevcuttur.
qok scsli musiki meselesinde de bdyle canh qahit ve delil
bulmak meselesine gelince; bu nevi musiki yalnlz k6y alevi ka'
bilelerinin bazr krsrmlarrnda yaprlmq oldugundan gehirliler umu-

tll Bu .scrl lstanhul Eminaion Halk€vi taralmd.n e*afllan (Ha1k
bilgisi haberlcri) m..rntras,nda tel.ika edlimeEe baslanmrltrr.
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miyetle ve kdyliilerden bazr kabileler hi9 bilemezler. BunuD iqiD
bu ibraah g6rmek iktiza eder.
Bunuda Folklor miiesseseleri bulmahdrr. Fakat iqin gngliigii
quradadrr ki; biitiin tarikatlarla beraber bu nevi alevilik de yasak
edilmi$ ve bunlann giiliilmesi ayin yaprhp giiriilmesine miitevak.
ktl bulunmuq oldugundadrr. BLr iqin 6yle bir hususiyeti vardrr ki;
bil.nleri bulmuq olsanlzda ayin haricinde size bunu anlatamaz
ve okuyamaz.
Ben, yazdrgrm makalelerimde Folklor rnusikisinin gizli krs.
mtna ehemmiyet verilmesioi ayak dire!,erek anlathgrmD sebebi
bunlar, bu eok krymetli malzemelerin arhk kaybolmak iizere
oldufu igindir. Buolan ilim adamlafl hususi temaslar ve huloller
yollarrnr bulmak suretile bulabilirler. Folklor malzemesi toplamak
demek; qah$mak, u!ragmak, yorulmak. didinmek demektir. Oto.
mobil tenezziihlerile qehirden gehre gezezek iiq, beS (oglan yayh,
krz yayh) tiirkiisile beg, on (K6roglLr) havalarr toplamak birgey
otsr da hig marilet degitdir. Bu iq de (ehemmi muhimme tercih
etmek) metodunu takip etmek Idzrmdrr.
Benim bildilim Folklorcu, karda krtta titreyerek, donarak
yazda giinette ter diikerek, bunalarak yayan yiiliimeli. Krrtarda
qobanlarrn kavallarrnr dinleneli. Kdylerde geqme ve prnar baq
lannda gizlenerek tiirkii sdyleyerek su almaya geleo al yanakh
krzlarrn gen ve yash FrkrlanDr iqitmeli Fakir ihtiyarlarro evlerine
konuk olarak oDlardan maceralar, rrenkrbeler kaydetmeli Alevileril yanrnda koyu bir krzrlbag, siinnilerin yaDrnda abdetsiz
yere basrnryan bir sofu olmatr 6yle otomobil ile bir $ehire giderek hapishaneden getirilen sdyleneo havalan toplayrp da (ge.
lecek nesiller dinlesiD, diye ar$ivler te€kil etmege benim akllm
ermez. Ben biiyle igte hig samimiyet gdrenlerder deEilim.
Musiki lolkloru bahsinde biitiin resmi ve hususi miiessesele.
rimiz elbirligile tegkilatlanarak gerek aqrk ve gerek gizli halk
musikilerini gok derinden anlayarak bulmaya qahqmahdrr. Halk
musikimizi o kadar benimsemetiyiz ki iginde higbir yabancr,ulsur
kalmamrt olsun. Onu o kadar klskanmahyrz ki kalamEa asnlar.
danberi itlemi$ olan o rniizmin ve yabaocr qark musikisi kafamrzdan silinsin, kazrnsrn o zaman yapmak istedigimiz muisiki inkllabrnnzr rahatga yapabiliriz. Fakat ben musikicilerimizin gimdiki
iddia ve fikirleriuden korkuyorum. Onlar qok sesli halk musikl
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rini tapmak isterken tek sesli Frk rnusikisinir de giizelliklerinden bahsedcrek ona dokuDmak istemiyorlar. Iddialanna delil
olmak iizere de edebiyatta Fuzuli ile Nefinin inkdr edilemedigini
ileri siiriiyorlar. Fuzuli ile Nefi hakikaten irkar edilmi$ degil ve
inkir edilemiyecektir de. Fakat san atlan ve usliplan terkedile.
memipmidir ? Simdi oDlann san'atlarror iqliyormiyiz. Evet, onlar dehalannr o tarz iizerinde kullanml$lar ve rnuvaffak olmugIar. Bunun iqin onlafl inkar degil takdir ediyoruz. Fakat san'at.
lartnr arhk takip etmiydruz. ltrinin karlanun $aheser oldugunu
ve giizeUiE'ini inkdr eden vok. Lakin arhk o san'atrn bizim musikimizde yeri kalmamrgtrr. Kalacak olursa yapmak istediEimiz
gok se$li musikiyi yapamayrz. lkisi birden yiiriiorez. Oniimiizde
biiyiik bir misal vardrr. Bu, dil inkrlibrmrzda bugiinkii sade dili
yaparken Fuzuli ve Nel'inin sanratlaflnr mr kullandrk. Onlarr
terketmedik ni ? Terkipler, Acemce ve Arapga istilihlar niqin
kullanrlmryor ? O giizelim divan edebiyah ne oldu ? Qok sesliyi
qok dinlemekle anlyabilirmigiz. Qok giizel I Tck sesliyi de Qok
dinlettikten sonra neye yarar ? O tek sesliyi ki aslrlardanberi
r.,hurnuza i$lemia ve onu taprnrrcasrna sevmiiiz. Bu satrrlan ya'
zarken bile ona bu sevgid€n dolayr bu tar;fim igin acryorum.
Fakat ne yapahm ki hakikat budur. Radyolar ciyak ciyak o tek

serliyi haykrrarak bizim asrl alqkanhgrmlzl kuEhnrken gok sesli
halk musikisini dinlemenin ne manasr kahr ?
Bu i$;o mugalataya tahammilii yoktlrr. Herkes bir Katerina
!,evebilir. fakat herkes bir Baltacr olamaz.
Evet; kabul edebiliriz ki olgun insanlar tek sesliyi de gok
sesliyi de hazrm edebilir. Lakin inkrlapc rk ruhu bunu kabul
edemez. Qiinkii yaprlacak iDk ap ferdi degil, cem'idir.
Qok sesli musikiyi zihinlerimize yerle$tirerek ooa allsmak
ve kiitleyi alltrrmak istiyorsak onun zrddr olan tek sesli rnusi_
kiyi neden miidafaa ediyoiuz ? Onu inker etmiyoruz. Fakat o
rtriler o Yusuf agalar, Fuzuliter ve Nef iler gibi, saygdanmrz
iizerlerinde kalarak bir tarafta dursunlar.
Trpkr dil irkrlabrmu gibi. Endurun lisaohr oasll kaldrrrp
at3lek y€ri e railll hatls lkanrnr koyduksa musikimizde d€ ondan
daha agdah olan Endurun musikisini kaldrflp atarak yerine halk
muslkisini koymatyrz.
Gerek muslki folklotciilngiinii ve gerek musiki inkrlepcrl(Int
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yapmak ve yaymak mes uliyetini iizerine alan meslekdag arka
da$lar buralan iyi diitiinnelidirler.
Biiyiik siyasl ricalimizden biriDin sdylediEi gibi
Keskin krhq kullananlar yanl,$ hamlelerden

TESEKKUR
Mevzuu dolayrsile ehemmiyetli bir ilim kitab' olmak lazrm
gelen bu eserini benim }ayati ve mali vaziyetim itibatile neqretnemin'imkanr yok idi, Benin bu yolda qalqmalanmr
gtirerek beni taldit l0tullarrna garL eden ve ayni zamanda
irfan sever ve yii[sek ve deEerli bir memleLetci zat otaD eski,
melkiire arkadaslarrmda" igne Ad"l, Bay Haydar bunun neqrini
nzerirre almrg olnrahla gaLqmalarrma biiyiiL bir yardrm ve tetviL
ve Tiirk knl[iriiDe de biiynL bit hizmet yapmrq oldu. Memleketimizde daha bir qoh hayrr ve hizmetterile giihrel almrq olan
yiiksek ruhlrr Bay Haydara bu, boEulmak iizere buhrnan eserini
LurtardrfrDdah dolayr Lalbinin derinlikleyiDden gelen minret
ve tnLranlanm, bu sahrlarla snnmayr vicdani bir borp bilirim.
V. I-. Sata,

