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CATEGORIZATION OF THRACE BEKTASHI MELODIES AND THEIR RELATIONS
WITH EUROSIA ENVIRONS

Janos SÍPOS

Ethnomusicology- anthropology, which is effective in fo lk  music studies and which has high financial 
power is a more powerful trend. Comparative study method which focuses on musical analysis has started to 
gain its power again. I  tried to give an example fo r  it in this article.

This article is not about the social and cultural aspects o f  Bektashism. It is ju st a study o f  compara
tive analysis o f  their songs which is only a small part o f  their cultures. My primary aim is to show the basic 
melodies that can successfully represent most o f  the melodies. Another aim o f  mine is to make a comparison 
between the music o f  some peoples who have regional and historical ties with Bektashis. I  hope that this ar
ticle will help to better understand the secular and mystical music o f  Thrace Bektashis, and to place this music 
among other music types.

TRAKYA BEKTAŞİ EZGİLERİNİN 
SINIFLANDIRILMASI VE 

AVRASYA ÇERÇEVESİ

Halk müziği araştırmalarında günü
müzde etkisi ve özellikle maddi imkanları çok yük
sek olan etnomüzikoloji-antropoloji daha güçlü 
bir cereyandır. Müzik analizine önem veren 
karşılaştırmalı araştırma yöntemi de yeniden eski 
gücüne kavuşmaktadır. Makalede bunun bir örneğini 
vermeye çalıştım.
Bu yazımız!, Bektaşîliğin sosyal ve kültürel boyutları 
üzerine değildir. Onların kültürlerinin küçük bir 
parçası olan müziklerinin karşılaştırmalı analizi 
çalışmasıdır. Başlıca amacım melodilerin çoğunu 
güzel bir şekilde temsil edebilecek temel ezgileri 
göstermektir. Bu temel Ezgileri incelemekten başka 
Bektaşilerle bölgesel ve tarihi bağlantıları olan 
bazı halkların müzikleri arasında bir karışılaştırma 
yapmaktır.

Ümit ederim ki bu yazı Trakya Bektaşilerinin 
laik ve tasavvufi müziğinin daha iyi anlaşılmasına 
ve bu müziğin başka müzikler arasındaki yerini 
bulmasına yardımcı olur.

19’uncu yüzyılın sonunda ve 20’nci yüzyılın 
başlangıcında halk müziği araştırmalarında her 
şeyin temellerini ve gelişmesini arayan universalist 
yöntem egemen oldu. Karşılaştırmalı halk müziği 
araştırması bundan teşekkül etti. Karşılaştırmalı halk 
müziği araştırmalarının içinde Béla Bartók ve Zoltán 
Kodály ilk önce kendi milli müziğine yönelen; tarih
sel kökleri, kültürel ve coğrafik bağları da araştıran, 
diğer sosyal bilimlerden gelen bilim adamlarının da

katıldığı yeni bir araştırma tekniği geliştirdiler. 
Bunların içinde dil çalışması yapan bilim adamaları 
da vardı. Karşılaştırmalı halk müziği araştırmaları 
yöntemi 20’nci yüzyılın sonuna kadar gelişti, ancak 
kolonizasyon anlayışının çökmesi nedeniyle ufku 
daraldı.

Karşılaştırmalı halk müziği araştımaları yön
temine karşı bugün dünya çapında en yaygın ve kökü 
Amerika’da olan etnomuzikoloji meydana geldi. Bu 
bilim dalının araştırma sahaları ve yöntemi sosyal ve 
kültürel antropolojinin yöntemine benzemektedir: 
Odak noktasına çeşitli kültürlerin nasıl çalıştıkları 
sorunun almaktadır. Nota yazmaya veya müzik ana
lizi konusunda daha az çaba harcamaktadır.

Günümüzde etnomüzikoloji-antropoloji 
alanım sesi daha yüksek çıkmaktadır. Bunun se
bepleri arasında bu alanın maddi imkanlarının çok 
olması vardır. Bütün bunlara rağmen karşılaştırmalı 
müzik analizi yöntemi de artık yeniden güç 
kazanmaktadır. Hatta bazı yerlerde, örneğin Orta 
Avrupa’da ya da Doğu Avrupa’da söz ettiğimiz par
adigma değişmesi hiç meydana gelmemiştir. Bazı 
yerlerde ise karşılaştırmalı halk müziği araştırmaları 
başlamamıştır bile.

Macarlar tarafından yapılmış karşılaştırmalı 
halk müziği araştırmalarının kuvvetli bir geleneği 
vardır. Araştırmaçı Bela Bartók bu yöntemle önce 
Macar Halk müziği üzerine çalışmalar yapmıştır. 
Daha sonra Slovak, Sırp ve Hırvat ezgileri de derle
meye başlamış, Volga-Kama bölgesindeki halkların 
müziği üzerinde çalıştıktan sonra Türk halk müziği 
üzerinde de araştırmalar yapmıştır.

Bartók’un çalışmalarının komşu ve akraba 
halkların müziğinin araştırması ile durmaması
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dikkat çekicidir. Biskra vahalarında yaşayan Araplar 
arasından yaptığı derlemeler onun araştırmalarında 
varmak istediği noktalan açıkça göstermektedir. 
Amerika göçü, sağlığının bozulması ve çok erken 
ölümü onu engellenmiş olmasaydı, büyük bir ih
timalle araştırmasının içerisine daha uzak bölgel
erinin müziklerini de dahil edecekti. BumTmüzik 
folkloru” hakkında yazılmış makelesinde de 
vurgulamaktadır. Burada müzik folklomnun amacı 
olarak dünya halklarının geleneksel sözlü müziğinin 
araştırılmasının tümü olduğunu belirtmişti.

Türk halkları arasındaki saha araştırmaları 
Bartók’un vefatı ile sona ennemişti. Bartók’un A- 
nadolu gezisinden yirmi sene sonra 1957 yıllında 
László Vikár ve Gábor Bereczki Volga-Kama 
yöresinde yaşayan Mordvin, Çeremis, Çuvaş, Ta
tar, Başkırt halkları arasında yinni sene süren 
çalışmalarını başlamıştı. On yıllık aradan sonra 
ise 1987’den başlayarak bu araştırmayı Azeriler, 
Kafkas’taki Karaçay-Malkarlar, Kazaklar, Moğollar, 
Kırgızlar, Anadolu’da yaşayan Türkler, Karaçay- 
lar, Tatarlar ve Amerika’daki Navajo ve Dakota 
kızılderileri arasında ben yapmaktayım.

Türkiye’de oturan Alevi -  Bektaşi 
guruplarının müziklerinin incelenmesi bu araştırma 
dizisinin bir parçasıdır. 1999’dcn itibaren eşim Éva 
Csáki ile dedeleri Bulgaristan’dan Türkiye’nin 
Trakya bölgesine göçen Bektaşi bay ve bayanlar 
arasında binden daha fazla ezgi ve nefes derlemiştik. 
Bu araştırmanın sonunda asıl amacımıza ulaştık 
sanıyorduk. Çünkü onların tasavvufi ve halk ez
gilerinin çoğunu kayıt edip yeterli sayıda röportaj da 
yapmıştık.

Bu yazımızda Bektaşilerin sosyal ve kül
türel gelenekleri üzerine her hangi bir düşünce 
öne sürmeyeceğiz. Ancak Trakya Bektaşi kül
türü bütününün küçük bir parçasını oluşturan bir 
karşılaştırmalı müzik analizi yapacağız. Tabii bir-iki 
nota, yanında her ne kadar analiz de varsa bile, bu 
yeterli sayılmayabilir. Araştırmamızı merak eden
ler için 2010 yılında Macaristan Akademi Yayınevi 
tarafından János Sípos — Éva Csáki: The Psalms 
and Folk Songs of a Mystic Turkish Order - The 
Music of Bektashis in Thrace ad ile yayımlanacak 
olan kitabımızı tavsiye ederim. Bu kitabımızda 
Bektaşîlikle ilgili geniş bilginin yanında iki buçuk 
saatlik müzik örneğini de bulabileceklerdir.

Müzik analizi sırasında Bektaşi nefesleri 
ve halk ezgilerini bir birinden ayırmıyorum. 
Çünkü her ne kadar Bektaşi nefesleri ve semahları 
Tanrıya yaklaşma amacını taşıyorsa da sadece 
Tanrıya yaklaşma için değil laik konuları da içine 
almaktadır. Bu yüzden Bektaşi nefesleri için sadece

dini adlandırması yapmak doğru değildir. Laik ve 
dini ezgiler arasında bazen ancak yapısal ya tonal 
bağlantı olduğu zaman, ikna edici melodi paralel
likleri vardır.

En basit formlar arasında türküler 
çoğunluktadır. Ses genişliği daha büyük olan dört 
kesitli formlara doğru ilerlerken gittikçe daha çok bir 
birine benzer olan nefes ve türkü ortaya çıkmaktadır. 
Aynı zaman tasavvufi müziğin bazı tabakaları gele
neksel halk müziği üslubundan oldukça farklılıklar 
gösterir.

Halk müziği ve dini müzik repertuvarları 
arasındaki bağlantı tesadüfi değildir, çünkü Hristiyan 
ve Sünni İslam’dan farklı olarak Alevi -  Bektaşi yo
lunun dini ezgilerinin zaman içindeki sürekliliği ga
ranti eden merkezi bir eğitim sistemi yoktur. Şairlerin 
şiirleri, yani nefeslerin metinleri,el ile kopya edilmiş 
cönk adı deftelerde az-çok değiştirerek, ama özlerini 
koruyan bir şekilde yüzyıllar süresince korunmuştur. 
Ama ayin-i cemlerde kullanılan tasavvufi melodiler 
sözlü gelenek halinde korunmaktadır.

Bu yüzden şiirlerini seslendirmek için 
Bektaşiler çok kere türkülere benzer melodiler 
kullanmaktadır. Değişik bölgelerde yaşayan Alevi 
- Bektaşi gurupların müzik repertuvarı da aynı se
beple farklı olmaktadır. Oysa bu guruplarının gele
nekleri ve dini prensipleri temel olarak aynıdır.

Şimdi makalenin asıl konusu olan ezgile
rin sınıflandırmasına ve sınıflandırılmış materyalin 
diğer halkların müzikleriyle olan karşılaştırmasına 
dönelim:

Birinci aşamada melodilerdeki dizilerin 
sayısına göre bloklara böldüm. Müzik dünyasındaki 
melodilerini onların ilk yarısı güzelce temsil ettiği 
için blokların içindeki sınıflandırmayı melodile
rin ilk yarısındaki melodi hareketlerine (seyir) göre 
gerçekleştirdim. Melodilerin ikinci yarısı ise genel
likle birinci yarısı kadar karakteristik olmayan yük
selen ve inen bir hat şekilinde hareket eder veya 
iner. Başlıca amacım melodilerin çoğunu güzel bir 
şekilde temsil edebilecek temel ezgilerini bulmak 
idi.

İlk aşamada melodileri formlarına göre altı 
bloka ayırdım. Bloklar ve içerdikleri müzik sınıflan 
şunlardır:
blok sınıf melodilerinin karakteristik formu
A 1-2 Bir kısa kesit ve varyantları
В 3-4 İki kısa kesit ve varyantları
C 5 
itli ezgiler

Ana kadensi “la” olan dört kısa kes-

C 6-11 Dört kısa kesit
E
iler

12 Bir ve iki kesitli üçe bölünebilen ezg-

F 13 Kubbeli yapı
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Resim 1. Ayin-i cemde iki zakir
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Şimdi bloklardaki sınıfları ve melodi 
guruplarını gözden geçirelim:

A blok. Bir kısa keşide veya motive geri 
götürebilen melodiler

• Birinci sınıfta bir üçlünün orta se
sinin etrafında dönen ve sonunda bu seste duran 
ezgiler bulunur. Bir karakteristik formunu Örnek 
l ’de göreceksiniz. Bundan başka Macar ve Anado
lu çocuk şarkılarının en yaygın formuna benzeyen 
ezgiler de vardır, hatta bazı Kur’an okuyuşu da 
bir üçlünün orta sesinin etrafında dönen hareketle 
karakterize edebiliriz. Bu sefer kesitler daha uzun
dur ve seyir içinde motif her zaman bulunmuyor.
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A ■ hy-laı, pa - lay-lan, Tali-la la-lay ■ lan, oy, Ц ian. 
Örnek 1.

•  İkinci sınıf. Dört ses üzerinde inen veya 
tepe şeklindeki kısa kesitlerden meydana gelen 
ezgiler içerir. Burada dikkatinizi özel bir forma 
çekmek isterim. Trakya Bektaşilerinin ağıtları 
la-re-re-si / re-si la gibi motifleri kullanarak re- 
si-la üçlüsünün üzerinde hareket ederler (örnek 
2). Bu tipik diatonik müzik dünyasında deminki 
eksik dizinin kökünü mutlaka araştırmalıyız. Zira 
Bektaşilerin ağıtları tipik Anadolu ezgilerinden, 
Anadolu’nun çok yerinde bulunabilen en yaygın 
ağıt formundan vc diğer tür Anadolu ağıtlarından 
da farklılık göstermektedir. Aynı zaman ağıtların 
diğer müzik türlerinden olan farklılığı benzersiz bir 
olay değildir. Burada Moğolistan’daki Kazakların 
ağıtları ve türküleri arasındaki büyük farklılığı da 
zikredebiliriz.

4 - ...... - f t - и — İT H - ı2» 1 L 1__и_! 1* * *  -  * *  J*m  t 1 '  f f 1 T n W------0 9 ~g И
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А-na göl • ge-ci-gim, a-na - cı-gım, Ver e • li • ai, ö-pe • yân.

Örnek 2.
В blok. İki kısa kesite geri döndürebilen

ezgiler
•  Üçüncü sınıftaki melodilerin İlk kesitinde 

pes seslerde olan bir vadiyi yada dalga şeklindeki 
bir hareketi görmekteyiz. Dalga şeklindeki birinci 
kesit do veya re sesine inip kesit ortasında la sesine 
biner ve buradan kesitin son sesi olan si veya do se
sine biner, (örnek 3). Benzer olan Çargah dizisinden 
yararlanan ezgiler de vardır. Vadi şeklindeki ezgiler 
ise mi sesinden la sesine bindikten sonra re sesine 
inerler. Birincc kesit çoğu kez bir motiften ve onun 
variasyonlarından meydana gelmekte iken ikinci 
kesit inici-binici hareketi gösteriyor yada binicidir.

Ya-rim a-ra gi • de • се-fim Ha-ztt-mı ge • lin • lik • let.
Örnek 3

•  Dördüncü sınıftaki melodilerin birinci 
kesitlerini binici ya tepe şeklindeki seyir, dar ses 
genişliği, ve si, do veya re kadens sesler karakterize 
edilebilir (örnek 4). Bu sınıfta yedi ve sekiz heceli 
oyun havaları, türküler, düğün türküleri, ninniler, 
semahlar ve nefesler bulunuyor, çeşitli ritimde (2/4, 
4/4,6/8, 8/8,9/8 ve serbest) bilinmektedir. En yaygın 
yapılar AB, AABB daha seyrek olarak ise AAAB ve 
AABkB. Benzer olan ama Çargah veya Hicaz dizi
lerde hareket melodiler de vardır.

“Küçük psalmodik” ezgileri bu sınıfın 
önemli bir gurubunu oluşturmaktadır. Bu iki 
kesitli ezgilerin dört ölçüsü arasındaki ilişki daha 
sonra bahsedeceğimiz “psalmodik” ezgilerin dört 
dizisi arasındaki ilişkiye benzemektedir. Birinci 
ölçü do-re-mi, mi-mi-mi yada sol’-fa-mi hareketin
den sonra ikinci ölçü sol’-dan yada mi-den do sesine 
iner. Üçüncü ölçü nispeten değişken olduğu zaman 
son ölçü karar sesine iner.
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Bâ • çe-let - de üç gû-zel var, Ge - zer o dost, ge - zer a
Örnek 4

C blok. Dört kısa kesitlerden meydana gelen 
ezgiler (ikinci kesitin sonu karar sesine iner)

•  Beşinci sınıftaki ezgileri iki kesitli ve dört 
kesitli ezgilerin arasına koyduk, çünkü ikinci kesitlerin 
sonunda karar sesine inerler ve buraya kadar bazı iki 
kesitli ezgilerle aynı olurlar. (Örnek 3 ve 5). Bundan 
sonra içinde daha önce de duyduğumuz kesitlerin 
varyantları ile ezginin fazla karakteristik olmayan 
ikinci yansı geliyor.

Bu sınıftaki gurupların birisindeki ezgiler la
nd şeritte hareket edip ortada la sesine inen bir dalga 
ya da vadi ile başlarlar, kadensleri ise do (la) x (örnek 
5). Buna benzer hareket Çargah dizisinde hareket eden 
ezgilerde bulunur. İki tane karakteristik olmayan kesit 
ile biten, görünüşte dört kesitli “küçük psalmodik” 
ezgiler de buraya koyulabilir.
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Örnek 5.
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D blok. Dört veya dörtten fazla kesitten 
ibaret ezgiler (sınıf 6-11)

•  Altıncı sınıfta pestte ve daha tiz seslerde 
hareket eden, ana kadensi si sesi olan ezgiler vardır. 
Birinci guruptaki si (si) x kadensi i ezgilerin ilk uzun 
kesiti iki tane pestte hareket eden bir birine benzer 
hatta bazen aynı olan motiflerden meydana gelir. 
İkinci guruptaki ezgilerin kadensleri re (si) x. Bunlar 
daha tiz seslerde hareket eden dört kısa kesitten 
meydana gelirler (örnek 6).

П t —f - - f i* И г т
fml 1 л_L_ _ —E 7 iM A- —L¥ — “7 ----1
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b r r '■ f ...E - f »  r . 7 — - гЪ 4 т ]
.... i f  Т + Щ

İ s - m a  • il pey - gam-be -  j i u  Koy-nu gM eri-ken, Hû, Hű, H0.
Örnek 6.

•  Yedinci sınıftaki melodilerin birinci (uzun) 
yarısı tepe şeklindeki yada inici motif içerir. Birinci 
gurubun ayırt edici özelliği ezgilerinin birinci 
yarısının ortada ya da kesitin sonuna yaklaşarak 
karar sesine (ya karar sesinin çevresine) binmesidir. 
Böylece melodinin birinci yansı burada da iki tane bir 
birine benzer olan motiflerden meydana gelmektedir. 
İkinci guruptaki melodilerin birinci yarısı aynen iki 
tane bir birine benzeyen (çok kere re-mi-re-do gibi) 
motiften meydana gelir. Bu sefer motifler mi-re-do 
üçlüsünün üzerinde hareket eder ama bu şerite bazen 
pestten iniyor bazen ise tiz seslerden iniyor (örnek 
7). Üçüncü guruptaki ezgilerin ayırt edici özelliği 
birinci kesitte sol sesinin önemli, vurgulu olduğudur.
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Örnek 7.

•  Sekizinci sınıfta kadensleri mi/re (do) do/ 
la olan „psalmodik” ve inici ezgiler bulunur. Ses 
genişliği en dar olan guruptaki ezgiler temel olarak 
do-re-mi üçlüsünün üzerinde hareket ettikten sonra 
la sesine inerler. İçindeki en önemli gurupları böyle 
karakterize edebiliriz: a) do-re-mi yada mi-mi-mi 
başlangıç ve mi sesinden daha tiz olmayan birinci 
kesit, b) Birinci ve ikinci kesitlerinde de sol sesini 
kullanan mi (do) x kadensli ezgiler ve c) sol-sol-mi-

mi / sol-sol-mi-mi karakter taşıyan birinci kesit ve 
tiz seslerde hareket eden ilk ve ikinci kesit.

Bektaşi (ve Anatolian ve Macar) müziğinde 
böyle melodiler daha tizden inen ve merkezi mi-re-do 
olmayan bazı ezgilerle de akrabalığı göstermektedir. 
Hem de söz ettiğimiz melodileri aynı kişi de bazen 
do-re-mi, bazen sol-fa-mi bazen ise mi-mi-mi 
şekilinde başlayabileceğini tizde ve daha pestte 
başlayan bu melodiler arasında gerçek “jenetik” 
bir bağ olduğunu ispatlar. (Diğer kesitler genellikle 
inici ya da tepe şeklindekidir.) Bu ezgilerin çoğunun 
Macar ve Anadolu paralelliği kolayca bulunabilir. İki 
kısa kesitten oluşan Çargah dizide hareket eden bazı 
ezgilerin şimdi bahs ettiğimiz ezgilerin ilk kesitleri 
ile aynı olduğu da bu gibi melodi seyirin Bektaşi 
müziğindeki büyük önem taşıdığını gösteriyor.

Kısa kesitli ve merkezi do-re-mi üçlüsü 
olan “psalmodik” melodilerin uzun kesitli ezgiler 
arasında da paralelleri bulunabilir. Bazen uzun kesitli 
ezgilerin üçüncü kesidinde tiz (la’) seslerden bir iniş 
görürüz, burada artık do-re-mi merkezden söz etmek 
mümkün değil. Yine de dört kısa kesitten oluşan ve 
çekirdeği do-re-mi üçlüsü olan ezgiler arasında bu 
uzun kesitli melodilerin benzerini bulmak kolaydır.
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Örnek 8.

•  Dokuzuncu sınıfın ezgilerini iki uzun kesit 
ve do (re) x yada re (re) x iç kadensler karakterize 
eder. Sekizinci sınıfın melodileri genellikle dört 
kısa kesitten meydana geldiği zaman bu sınıftaki 
ezgilerin çoğunun iki uzun, onbir heceli kesiti vardır. 
Bundan başka bir özelliği: birinci kesite dalgalanan 
bir şekil vererek son (re) sesinden önceki do ses 
seyrek değildir.

Buna karşılık Trakya “psalmodik” ezgilerin 
özelliği do-re-mi çekirdek üzerindeki hareket 
ve ezginin ortasında do sesinde bulunan iniştir. 
Dokuzuncu sınıftaki birçok melodinin üçüncü 
kesiti pest sol, sesinde sona eriyor: bu olgu 
sekizinci ve onuncu sınıfta seyrektir. Kısaca böyle 
özetleyebiliriz: Sekizinci sınıftaki ’psalmodik’
melodiler hem dokuzuncu hem onuncu sınıftaki 
melodilere benzerlik gösterirken, dokuzuncu sınıf 
bir önceki ve bir somaki sınıfın tam ortasmdadır.
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8-10 sınıflardaki melodiler daha genel bir anlamda 
aynı müzik çerçeveye aittir, onları bir büyük sınıfa 
koyup beraber de incelemek mümkün olmaktadır.

Dokuzuncu sınıfın bazı guruplarını 
karakterize eden ezgi başlangıçları şöyledir: a) do 
sesine (bazen la sesine) olan bir iniş/tepe ve sonu 
re olan bir tepe, b) daha tiz seslerde hareket eden 
bir guruptaki melodilerin ilk yansında re sesinde 
biten bir inişi yada tepeyi re sesinde biten bir tepe 
yada küçük bir dalga izliyor, e) üçüncü guruptaki 
melodilerinin ilk kesidinde ise gittikçe yükselen 
sonra da re sesine inen bir tepe görünüyor. İkinci 
kesitler burada da genellikle inici karakterdedir.

Basamak basamak inen ezgiler. Oysa 
sekvensli olgular altıncı ve dokuzuncu sınıfların 
inici ezgilerinde de görmüştük, bazı ezgilerde bu 
sekvensli karakter daha belirgin olarak kendini 
göstermektedir. Buna benzer ezgiler Türkiye’nin 
çeşitli bölgelerinde vardır, bu yapıyı sadece Alevi- 
Bektaşiler değil, Sünnilcr de kullanmaktadır.

Sınıfın birinci gurubundaki ezgilerin 
karakterisiği: dört kısa kesit, re (do) si kadensler 
ve A4A3A2Ak yapıdır (örnek 10). İkinci gurubun 
melodileri görünüşte dört uzun kesitten meydana 
gelir, ama Türkiye’de çok sevilen bu ezgiler kısa 
motiflerinin sekvensli tekrarlanmasından meydana 
gelir. Ezgilerin dört kesiti a ve b iki ölçülü birimler 
ile а Ь4 / b3 b2 b // Ь4 b3 / b2 b form olarak 
yazabiliriz. Üçüncü guruptaki ezgiler dörtten daha 
çok, sekvensli şekilde inen kesitlerden meydana 
gelir, bunlar arasında sekiz kesitli, formu A8 A7 A6 
A5 A4 АЗ A2 A olan ezgiler de vardır. Diğer Trakya 
ezgilerinden ayrı olarak bu melodilerde sol diyez 
sesi kesitlerin son sesi (kadens) olarak da önemli rol 
oynayabilmektedir.
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Örnek 10,

•  Onbirinci sınıfta kadensleri mi (do) la 
ayrık ezgiler bulunur, Macar, Tatar, Moğol vs, halk 
müziğinin sevilen bir beşli göçürülen formu Trakya 
ve Anadolu halk müziğinde yok denecek kadar az 
bulunmaktadır. Ancak bir kaç Trakya ezgisinde buna 
benzer bir eylem görünmekte: bazı ezgilerin birinci 
yarısı ikinci yarısından bir dörtlü ile daha tizdedir.

Bazen bir beşli göçürülen yapısını bir kesit 
bozar bundan ayrık yapısının genel Türk tarzına 
doğru olan değiştirilmesini görebiliriz. Başka 
ezgilerde göçürücii yapı ancak iki kesit arasında 
görünür, ve ezginin birinci yarısı ikinci yansından 
daha tiz olan ama iki yarısı arasında paralel hareketler 
olmayan ezgiler de bulunabilir. Kesitlerin son sesi 
fa (re) si olan ezgilerde dörtlü/beşli göçürülen yapı 
daha belirgin bir şekilde görünüyor, (örnek 11)
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Örnek 11.

E blok. Üçe bölünebilen (tipodik) bir ve 
iki kesitli ezgiler

•  Onikinci sınıf üçe bölünebilen ezgileri 
içermektedir. Buraya kadar hep ikiye ya da dörde 
bölünmüş kesitlerden meydana gelen ezgilerini 
inceledik. Tripodik ezgiler öyle değildir, oysa 
bazılarının ikinci kesiti iki veya dört bölümlüdür.

Birinci gurupta her kesiti karar sesine inen, 
ses genişliği büyük olan inici yada tepe şeklindeki 
kesitlerden meydana gelen ezgiler bulunmaktadır. 
İkinci kesit her zaman birinci kesidin altında hareket 
eder, ama ondan genellikle bayağı farklıdır. İkinci 
guruptaki ezgilerin birinci kesiti pest sol, sesinde 
sona erir, böylece Bektaşi melodilerin büyük 
çoğunluğundan ayrı dururlar. Üçüncü guruptaki bir 
kaç si kadensli ezginin birinci kesidi mi sesinden 
daha peslte hareket eder. Dördüncü guruptaki do 
kadensli ezgilerin birinci kesiti ortada aşağıya inerek 
dalgalanır (örnek 12), tepe şeklinde hareket eder ya 
da inici olabilir. Son guruptaki kadensi re yada mi 
olan melodilerinin birinci kısmı do-sol’-re tepeyi 
gösteriyor.
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Örnek 12.

F blok. Kubbeli ezgiler.
•  Onüçiincü sınıf. Macar halk müziği ile 

karşılaştırırsak Türk halk müziğinde pest kesitlerin 
ortasındaki tiz kesitler çok seyrektir.

Birinci guruptaki kubbeli ezgilerin ilk 
yansını pest bir dalga ya bir tepe ve sol (do/si) 
x kadcnsler karakterize etmektedir. Benzer olan 
Çargah karakteri yada artık ikili dizide hareket eden 
ezgiler de vardır. Kesitler genellikle karar sesinden 
aşağıya inmezler ve ses genişlikleri ancak üç-dört 
sestir. İkinci guruptaki ezgilerin ilk yarısı da dalga 
ya da tepe şeklindedir, ama orta kesitler çoğu kez 
re sesinde sona erir ve ezginin yapısı AA4A4A’dır. 
Üçüncü gurubun ezgileri iki uzun kesitten meydana 
gelmektedir, iç kadensleri ise la (re) x’tir (örnek 
13). Dördüncü guruptaki nefesler ise AABA kubbeli 
yapıyı dört uzun kesitler ile göstermekte ler.
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Buraya kadar malzemeye uzaktan baktık, 
şimdi Macar ve Bektaşi kubbeli melodilerini biraz 
daha yakından inceleyelim. Trakya Bektaşilerinin 
müziği üzerindeki ilk çalışma olan Vahit Lütfi 
Salcı ’nın kitabı sadece beş melodiyi içerir, 
bunlar arasında kubbeli ezgi yoktur. Daha önemli 
kaynağımız da vardır: İstanbul Konservatuvan 
tarafından 1933’da yayımlanmış Bektaşî Nefesleri. 
Bunun içindeki 88 nefesin üçü küçük kubbeli 
yapıyı göstermektedir. Bunların birisini örnek 14’te 
gösteririm, yanında benzeri olan bir Macar ezgisi 
ile.
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Örnek 14. a) İstanbul Konservatuvan tarafından 
yayımlanmış Bektaşî Nefesleri kitabındaki No.199 melo

disi ve b) benzer bir Macar melodisi
Macar ve Anadolu halk müziğinin seyri 

inici olan ezgileri karakterize etmektedir. Bundan 
Macar yeni üslubunun kubbeli ezgileri çok 
farklıdır. Kubbeli yapı Macarlarda Batılı kilise 
ezgilerinin etkisi, yapay şarkıları ve onlardan Macar 
topraklarında doğan şarkıların yardımıyla yayılmış 
olabilir. 1850 ve 1999 arasında bu yapay şarkılar 
Macar köylerine yayılmış, ve halk onları kendi 
zevklerine göre değiştirip öğrenmiş. Bugün söylenen 
Macar halk ezgilerinin çoğu böyledir.

Macar ve Türk kubbeli ezgilerinin bazıları bir 
birine çok benzemektedir (örnek 14). Yine de böyle 
Türk ezgilerinin Macar benzerleri bulunabilirse 
de, bunların Anadolu dağarcığının istisnaî 
örneklerinden olduğu unutulmamalıdır. Ezgi çatıları 
bir kenara bırakılırsa, bu tepe yapısındaki Anadolu 
türküleriyle tepe yapısını gösteren Macar ezgilerinin 
arasında pek az ortak nokta vardır. Macar yeni 
üslup ezgilerinin orta kesitleri dış kesitlerin bir beşli 
ile daha tiz şeritlerde tekrarlanmış varyantlarıdır. 
Buna karşılık olarak Türk ezgilerinin orta kesitleri 
dış kesitlerinden en fazla üç-dört ses daha tizde 
hareket ederler. Üstelik Macar ezgilerinin arasında 
pentatonik diziyi kullanan çoktur, Türk ezgileri ise 
diatonik dizileri kullanmaktadır.

İncelediğimiz Bektaşi ezgilerinin kaynağı 
ne olabilir? Gördüğümüz gibi Anadolu’da ve 
Asya Türklerin halk müziğinde böyle ezgilerden 
çok az vardır, böylece kaynaklarını başka yerde
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araştırmamız gerekiyor. Prensip olarak bunlar Bulgar 
kaynaklı da olabilirdi ama Bulgar halk müziğinde 
böyle ezgiler yoktur. Makedonya türküleri arasında 
buna benzer ezgiler var olduğundan dolayı 
Makedonya’Iı köken de düşünülebilir. Belki sürekli 
dolaşan Bektaşi babalan Makedonya topraklarından 
Bulgaristan’da yaşayan Bektaşiler’e iletmişlerdir. 
Ama söz ettiğimiz Makedonya ezgileri yenidir: 
onlar Yugoslavya’nın sosyalist döneminde meydana 
gelmişti.

Aynı zaman bu nefesler Türk Sanat Müziğini 
iyi bilen besteciler tarafından bestelenmiş olabilir, 
çünkü Türk Sanat Müziğinde kubbeli fonn bayağı 
şık görünür. Mevlevi dervişlerinin repertuvan 
1 6 .1 1 C 1  yüzyıldan 20.nci yüzyıla kadar ünlü TSM 
kompozisyonlarını içerdiğini biliyoruz. Örneğin 
Köçek Derviş Mustafa Dede (17. yy.), Dede Efendi 
(18-19. yy.), Rauf Yekta (19-20. yy.) isimlerini 
söyleyebiliriz. Binici makamlarının seyiri hep 
böyledir, hatta Türk Halk Müziğine en yakın olan 
Hüseyni makamın da en tipik inici formunun dışında 
binici formu da vardır. Örnek ISa’de bir Hicaz 
Hümayun makamını görürüz. Bunun yakın varyantını 
örnek 15b’dc görebilirsiniz. Herhalde iki melodinin 
yapısal benzerliği müziği hiç anlamayanlar için de 
açık olur.
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Örnek I5. Kubbeli Türk ezgileri a) Hicaz Hümayun 
makamı (Signet 2004:79), b)Trakya Вektaşilerinin 

bir nefesi (Sipos-Csâki Trakya derlemelerinden)

Özet olarak: Çoğunlukla inici ezgileri içeren 
Türk ve Macar halk müziğine kubbeli ezgiler sanat 
müziğinden yabancı etki olarak geldiler. Macar 
halk müziğine batıdaki sanat müziğinden, Bektaşi 
müziğine ise büyük bir ihtimalle Türk Sanat 
Müziğinden. Macar halk müziğinde bu ezgilerden 
büyük bir üslup meydana geldi ve eski üslupların 
yerini alıp bugünkü en sevilen ve en sık kullanılan 
halk müziği formunu oluşturdu. Anadolu halk müziği 
içerisinde ise küçük, ama kabul edilen bir form oldu, 
hatta Trakya Bektaşileri’nin dini müziğinde belirli 
bir gurup oluşturmaktadır.

Yukarıdaki bloklar ve sınıflar çok kere 
müziksel anlamında da bir birine benzeyen melodiler 
içerir, ama değişik sınıftaki ezgiler arasında da çeşitli 
bağlantılar olabilir. Daha önce de gördüğümüz gibi 
Trakya Bektaşi melodilerinin çoğunu inici ya da 
tepe şeklindeki birinci kesitler ve fazla özel olmayan 
ikinci kesitler karakterize etmektedir. Bunlardan bir 
üçseslinin orta sesinin etrafında dönen (İnci simi), 
ayrık ezgiler (9uncu sınıf) ve kubbeli (13üncü sınıf) 
ezgiler çok farklıdır. Bundan başka birinci kesitlerin 
dalgalanan hareketi de dikkate değer. Sınıf 3-7, 9 ve 
10 içerisinde öyle melodiler bulunabilir.

Resim 2. János Sípos 1990 yılında Anadolu 'da 
derlem e yaparken

Ezgileri inceledikten sonra Trakya Bektaşi 
müziğini Bcktaşilerle tarihi ya da bölgesel bağlantısı 
olan bir kaç halkın müziğiyle karşılaştıralım:
İlk olarak Anadolu Türklerinin halk müziğini 
inceleyelim, çünkü Trakya Bektaşilerin ataları 
yüzyıllardan önce Anadolu topraklarından bugünkü 
Bulgaristan topraklarına göç edip oradan 20nci 
yüzyılın başlangıcından birden çok dalga ile 
Türkiye’nin Avrupa kısmına yerleştiler. Buna 
göre Trakya Bektaşi ve Anadolu müziği arasında 
güçlü bir bağlantı olduğunu görmek hiç de şaşırtıcı
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olmaz. Gerçekten, birçok Bektaşi ezgisinin hatta 
müzik sınıfının da Anadolu parelelliğini bulmak 
mümkündür. Bu sıkı müzik bağlantısı Bektaşilerin 
Anadolu kökenli olduklarını ispatlar.

Anadolu Türklerinin en yakın dil akrabaları 
Azeri Türkleridir, ve bu iki halkın etnogenezisinde 
çok ortak nokta vardır. Bunun için Anadolu -  
Trakya Bektaşi paralelliklerini hatırlayarak, bu 
sefer de sayısız parelelliklerinin ortaya çıkmasını 
bekleyebilirdik. Ama Asya’dan çeşitli dalgalarda 
göç eden Türk kabileleri Anadolu’da eski Bizans 
halklarıyla kaynaştığı zaman Azerbaycan’da 
aynı Türk kabileler Kafkas ve Iran halkları ile 
birleşmiştiler.

Yakın Anadolu akrabalığına karşılık Azeri 
halk müziğinde Bektaşi melodilerin ancak bir kaç 
benzerini buluruz ve bunlar da çoğunlukla ses 
genişliği dar olan çok basit melodilerdir. Azeri- 
Bektaşi melodi paralelliklerinin çoğu iki forma 
aittir: birisi ses genişliği dar olan bir tek kısa kesitin 
varyantını tekrarlar; diğeri ise Macar ve Anadolu 
ağıtlarının en yaygın fonnuna benzer bir şekilde bir 
biriyle paralel bir şekilde hareket eden iki tane inici

Resim 3. Karabah  „ kaçkınları" Baku çerçevesinde 
(resim: János Sípos)

Moğollarla karşılaştırırsak, ilk bakışta 
Monğolların burada ne işi var diye şaşırabiliriz. 
Moğollar ve Tiirklerin dili de Altay dil ailesine 
aittir. Böyle olduğu için bu iki halk müziğinin 
bazı tabakaları arasında da bağlantı olabileceğini 
düşünülebilir. Gerçekten Moğolların müziğinde 
olduğu gibi Tatarlar ve özellikle Çuvaşlar da 
pentatonik dizileri kullanmakta, melodilerinin seyiri 
inicidir hatta somut Tatar-Moğol ya da Çuvaş-Moğol 
melodi paralellikleri de bulunabilir.

Yine de binlerce Moğol ve Bektaşi ezgilerini 
karşılaştırdıktan sonra onların arasında ancak dört- 
beş melodi paralelliği bulduk. Bu sayı rastgele 
benzerliklerinden de az olur, üstelik bulduğumuz 
parallelikler de ikna edici değildir. Moğol müziğinde 
sık sık bulunan beşli göçürülen melodilerin bir kaç 
Bektaşi paralelliği de vardır ama burada genetik 
bağdan söz edemeyiz. Çünkü bu Bektaşi ezgilerin 
kesitleri basamak basamak aşağıya indiği zaman 
Moğol ezgilerinin birinci yansı ikinci yarısından 
kesinlikle daha tiz ses şeritlerde hareket etmektedir. 
Şimdi Bektaşi’lere daha yakın oturan Bulgar 
halkının müziğini inceleyelim. Trakya Bektaşilerinin 
Türkiye’ye şimdiki Bulgaristan’ın topraklarından 
geldikleri bilinmektedir. Hatta Bulgar halkının 
etnogenezisinde binden fazla sene evvel Bulgar- 
Türk halklarının rol oynadığı, sonra bu Türklerin 
Slavlar içinde eridiği de açık bir gerçektir. Bunun 
için Bulgarların Slavca konuşmalarına rağmen 
Bektaşi ve Bulgar müziği arasında genetik bir bağın 
var olması bile düşünülebilir.

Ama Bulgar ve Bektaşi müziklerinin 
karşılaştırılması uzun yıllar beraber yaşamalarına 
rağmen bu iki halkın müziğinin hemen hemen hiç 
alakalı olmadığını göstermektedir. Bulgaristan 
Türkleri ve onlar arasında Bektaşiler kendi öz 
müziklerini korumuşlar ve Slavlar arasında yok 
olan Bulgar Türklerine karşılık Slav etkisine teslim 
olmamışlardır.

Ancak bir kaç tane ses genişliği dar olan 
sol kadensli Bulgar ve Bektaşi melodi paralleliği 
bulduk ve bunlar arasındaki benzerlik de fazla ikna 
edici değildir. Üstelik söz ettiğimiz ezgiler Bulgar 
halk müziğinde bol bol bulunmasına karşılık Bektaşi 
müziğinde ancak bir kaç temsilcisine rastlamak 
mümkündür.

Anadolu ve Macar halk müziği arasında 
bol benzerlikler olduğu ve Anadolu-Bektaşi 
müziği paralellikleri de bulunduğu için Bektaşi ve 
Macar müziği arasında da güçlü bağlar olduğunu 
düşünebiliriz. Sol-dan re-ye ve sol-dan do-ya inen 
kesitlerden meydana gelen ağıtlar Macarlarda 
bol bol, Bektaşi materyalda ise hemen hemen hiç 
bulunmaz. Aynı zaman “psalmodik” ve inici ezgileri 
iki halkta da önemli melodi sınıfları oluşturmakta. 
Béla Bartók ve kendi araştırmalarımıza dayanarak 
bu önemli melodi sınıfları arasında tarihi bağlar 
bulunmakta. Doğal olarak Anadolu ve Bektaşi halk 
müziği arasındaki bağ -kubbeli ezgileri hariç- 
Macar ve Bektaşi halk müziği arasındaki bağdan 
daha güçlüdür.
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Ümit ederim ki bu çalışmam Trakya 
Bektaşilerinin laik ve tasavvuf! müziğinin daha 
iyi anlaşılmasına ve bu müziğin başka müzikler 
arasındaki yerini bulmasına yardımcı olur.

Resim 4. Musulca ’da semah dönerler

Dr. János Sipos
Profesör i Akademise Muzikore Franz Liszt te Intitutit Muzikor te Akademise Shkencore Hungareze

Klasifikimi i akordeve Bektashiane te Trakisé dhe komiza Euroaziatike

PERMBLEDHJE

Né hulumtimin e muzikés popullore, ndikimi i saj ne ditet e sodit dhe ne veçanti mundésité matériáié 
shumé té larta te rrymés etnomuzikologji- antropologji perveç té qenurit mé e forté, i kushton rendesi analizés 
te muzikés dhe hulumtimit krahasues dhe me kahinin e kohés éshté duke kthyer forcat e vjetra. Né artikull do 
té mundohem té jap njé shembull té késaj.

Késaj radhe nuk do té flas pér traditat sociale dhe kulturore té Bektashive, megjithaté do té jap njé 
pjesé pérbérése té vogél té sé vértetés, gjegjésisht njé analizé té krahasuar muzikore. Qéllimi im kryesor ishtc 
té tregoj shumicén e melodive dhe té mund ti pérfaqésojé né njé ményré té miré akordet qendrore. Рёп/eç stu- 
dimit té muzikés Bektashiane té Trakisé do ti krahasoj edhe lidhjet historike őse rajonale qé kané disa muzika 
popullore me Bektashité.

Shpresoj se ky punim i imi do té ndihmojé pér té kuptuar mé miré muzikén laike dhe mistike té 
Bektashive té Trakisé dhe do té ndihmojé qé kjo muziké té gjejé vendin e duhur né meşin e muzikave té tjera.

Fjalét Kyçe: Bektashité e Trakisé, etnomuzikologji, Anadoll, hulumtim i muzikés krahasuese
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