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TER‹MLER SÖZLÜ⁄Ü VE KISALTMALAR

La = birinci, si = ikinci, do = üçüncü (yani si bemol), re = dör-
düncü, mi = beflinci vb. dereceleri gösterir. La’n›n bir basamak
afla¤›s›ndaki sol = yedinci, fa ise = alt›nc› derece vb. olarak göste-
rilmifltir. Yar›m ses afla¤›ya göçürülen ikinci derece, si b(emol);
yar›m ses yukar›ya göçürülen fa ise fa# ile belirtilmifltir.1

Bir ezginin seslerini s›ralarken, karar sesini büyük harfle be-
lirttim. Söz gelimi, mi-Re-do sesleri mi-re-do üçlüsü üzerinde do-
lafl›p re sesinde karar k›lan bir ezginin dizisini gösterir.

Ezgide önemi olmayan sesler parantez içine al›nm›flt›r. Örne-
¤in, bir dizi (sol)-mi-re-do diye gösterilmiflse, bu, mi-re-do üçlü-
sünün ana sesler oldu¤unu, sol’ün ise ara s›ra kullan›lsa da hiçbir
zaman önem kazanmad›¤›n› gösterir.

Av, A ezgi kesitinin bafl›ndaki yahut ortas›ndaki sapmaya ba¤-
l› olarak meydana gelen çeflitlemeyi gösterir. Ac ise A kesitinde
görülen özel bir çeflitlemedir, dizenin kapan›fl (kal›fl) bölümünde
bir sapma vard›r. Ac’de de¤iflikli¤e u¤rayan kesit asl›ndan daha
pesttir; Ac’de ise daha tize ç›km›flt›r. Örnek: AAAcB formülünde
ilk iki dize A ezgi kesitinden oluflur, üçüncü dize A’n›n aç›k bir
çeflitlemesidir (Ac), son dize ise farkl› bir ezgi kesitidir (B). 

Kimi notalar›n üstündeki ok iflaretleri perdenin yar›m sesten
daha küçük bir aral›kla tizleflti¤ini yahut pestlefl ti¤ini gös-
terir.

“No” k›saltmas› 1994 - 1995 y›llar›nda yay›mlad›¤›m derle-
melerdeki ezgilerin s›ra numaralar›n› gösterir. Kendi derlememi
TRT’nin yay›mlad›¤› ço¤u giusto ritimli ezgiler ve, Konya’daki
Selçuk Üniversitesi’nin arflivinden kopya etti¤im a¤›tlar ve uzun
havalar ile takviye ettim. Dört kaynak söz konusudur burada:
Bartók’un derlemesi (Bartók no.), kendi derlemem (no.), Konya
arflivi (Konya), TRT arflivi (TRT).
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Ayr›k ezgi / ayr›k hareket (‹ng. disjunct tune, disjunct movement): Ayr›k
hareket ikilisinden daha genifl aral›klarla olan yürüyüfl; “yanafl›k ezgi”
karfl›t›. Ayr›k yap›l› ezgilerin birinci bölümü tizlerdedir, ikinci bölümde
afla¤›da hareket eder; bu iki bölüm aras›nda ya hiç ortak ses yoktur ya da
çok az ortak ses vard›r. 

Basamak basamak inen ezgiler (‹ng. sequential tunes / melody with sequ-
ences): Metinde iki anlam› var. Birincisi, ezgideki ölçülerin basamak ba-
samak inmesi, yani bir ölçü çizgisinden sonra bir sonraki ölçüye geçilir-
ken ezginin basamak basamak inifli. ‹kincisi, ikili aral›klarla inifl, yani
güftenin ikinci dizesinin birinciden bir ses afla¤›da, üçüncü dizenin de
ikinciden bir ses afla¤›da olmas› hali. Basamak basamak inifl ya ölçü / öl-
çü çizgileri temelinde, ya da güfte dizesi temelinde olur.

Benzeflme (‹ng. analogy): iki ayr› ezginin karfl›l›kl› olarak gösterdi¤i ben-

zerlikler; iki ezgi aras›nda kurulan benzerlik. 
Beflli (‹ng. pentachord): bkz “Üçlü, Dörtlü, Beflli”. 
Bir beflli afla¤›ya göçürme (‹ng. lower fifth-shifting): Bir ezginin birinci bö-

lümünün bir beflli afla¤›ya aktar›larak seslendirilmesi. 
Çekirdek (‹ng. core, kernel): Bir ezginin geliflimine temel olan motifler ya

da dizeler. 
Çekirdek dizi (‹ng. nucleus): Bir ezginin geliflimine temel olan dizi.
Çok-çizgili mus›ki (‹ng. heterophonic music): Bir ezginin as›l bestesini ya-

hut notas›n› oldu¤u gibi seslendirmeden, esere icra s›ras›nda aniden bir-
tak›m çeflitlemeler kat›lan mus›ki. 

Dize (‹ng. line): Ezgi güftesinin bölündü¤ü kesitlerden her biri; m›sra. 
Dörtlü (‹ng. tetrachord): bkz. “Üçlü, Dörtlü, Beflli”.
Ezgi a¤z› (‹ng. dialect): belli bir mus›ki gelene¤ine yahut yöreye has üslup;

mus›ki lehçesi, mus›ki a¤z›. 
Ezgi dizesi (‹ng. melodic line): Ezginin bölünebilece¤i unsurlardan her bi-

ri; ezgi cümlesi / cümleci¤i. 
Ezgi kesiti / mus›ki fikri / düflünüflü (‹ng. musical idea): bkz. “Ezgi dize-

si”.
‹kili (‹ng. bichord): iki yanafl›k sesten oluflan çok basit bir dizi. 
Plagal ezgi (‹ng. plagal tune): Seyrinin büyük k›sm› eksen sesinin alt›nda

dolaflan ezgi.
‹kiz ölçülü ezgi (‹ng. twin-bar tune): Her güfte dizesi birbirinden biraz ya-

hut büsbütün farkl› olup iki ölçüye bölünen ezgi. Türk çocuk flark›lar›
bu ezgiler için iyi bir örnektir. Örne¤in, “Ya¤ satar›m, bal satar›m, ustam
ölmüfl, ben satar›m” güfteli flark› 

Kadansl› inifl (‹ng. cadential descent): Tizlerden afla¤›ya iniflin kal›fl amaç-
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l› olmasu 
Kal›fl, kal›fl sesi (cadence, cadential note): Her güfte dizesinin yahut her

ezgi cümlesinin son sesi. Cadence terimi karfl›l›¤›nda, yerine göre, “kal-
ma”, “durufl”, “dinlenme” kelimeleri de kullan›lm›flt›r. ‹ki yahut daha
çok dizeden kurulu ezgilerde bu kal›fllar› kimi yerde bir formülle göster-
dim. Bu formüller dize sonlar›ndaki seslerin hangi derecelerde kald›¤›n›
gösterir; en önemli dizenin son sesi de parantez içine al›nm›flt›r. Son di-
zedeki karar sesi, verilen formülde belirtilmemifltir; b5(5)b3 kal›fll› den-
di¤inde bu, birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü dizeler s›ras›yla beflinci
(mi), beflinci (mi), üçüncü (do) ve birinci (la) derecelerde kal›yor de-
mektir. 

Kesit (‹ng. section): Ezginin bölündü¤ü yahut bölünebilece¤i cümlecikler-
den her biri. 

K›ta birimli ezgi (‹ng. strophic tune): Güftenin birden çok k›tadan oluflma-
s›.

Melisma (‹ng. melisma): Bir tek hece ile söylenen ezgi ya da ezgi parças›. 
Mezmur a¤z› ezgi (‹ng. psalmodic tune): Merkezi do-re-mi üçlüsü olan bir

ezgi grubu. bkz. s 103-131
Oynak dem (‹ng. mobile drone): Dem sesinin de¤iflmesi.
Örgücük / Ezgi örgücü¤ü (‹ng. motif): Bir kaç sesten oluflan motif, ezginin

en küçük parçac›¤›.
Perde çizgisi (‹ng. melody progression): Bkz. Seyir.
Seyir (‹ng. melody progression): Genel olarak bir ezginin yürüyüflündeki

özellikler. Metindeki “hareket”, “yürüyüfl”, “gezinme” terimleri de sey-
rin bir yönüdür. 

Tümsek yay (‹ng. convex arch): bis ses öbe¤inin önce yukar› ç›k›p sonra
afla¤› inmesiyle çizilen yay.

Üç sesli, dört sesli veya befl sesli dizi (‹ng. tritone, tetraton, pentaton): Üç
(dört, befl) yanafl›k olmayan ses, örne¤in üç sesli: mi-re-la, dört sesli: sol-
mi-re-do, befl sesli: sol-mi-re-do-la.

Üçlü, dörtlü, beflli (‹ng. trichord, tetrachord, pentachord ): Yanafl›k ses-
lerden meydana gelen diziler, örne¤in üçlü (mi-re-do), dörtlü (fa-mi-re-
do) ve beflli (mi-re-do-si-la). 

Yanafl›k ezgi / yanafl›k hareket (‹ng. conjunct): güfte dizelerinin / ezgi
cümlelerinin ayn› ses sahas›nda kald›¤›, çok kere birli veya ikili aral›k-
larla yürüyen ezgiler ve hareketler; “ayr›k ezgi” karfl›t›.

9



BÖI Bartók Béla Összegyûjtött Írásai [Béla Bartók’un toplu eserleri] (ya-
y›ma haz›rlayan: A. Szõllõsy), Budapeflte, 1966.

CAM Beliaev, V. M. (1975), Central Asian Music, Middletown, Connec-
ticut.

Lev. 2 Bartók Béla Levelei [Béla Bartók’un Mektuplar›], Budapeflte, 1951.
Lev. 3 Bartók Béla Levelei [Béla Bartók’un Mektuplar›], Budapeflte, 1955.
Lev. 4 Bartók Béla családi levelei [Béla Bartók’un ailesine yazd›¤› mektup-

lar], Budapeflte, 1981.
MNT I Magyar Népzene Tára [Macar Halk Ezgileri Külliyat›] (Corpus Mu-

sicae Popularis Hungaricae) Çocuk oyunlar› (yay›ma haz›rlayan
Gy. Kerényi), Budapeflte, 1951.

MNT II Magyar Népzene Tára [Macar Halk Ezgileri Külliyat›] (Corpus Mu-
sicae Popularis Hungaricae) dinî bayramlar (yay›ma haz›rlayan Gy.
Kerényi), Budapeflte, 1953.

MNT V Magyar Népzene Tára [Macar Halk Ezgileri Külliyat›] (Corpus Mu-
sicae Popularis Hungaricae) A¤›tlar (yay›ma haz›rlayan L. Kiss ve
B. Rajeczky), Budapeflte, 1966.

NYBA New York Bartók Arflivi.
KAZ Mongoliya Kazaktarïnïn Halïk Änderi [Mo¤ol Kazaklar›n›n Halk

Ezgileri], Bayan Ölgiy, 1983.
VAR Vargyas L., A magyarság népzenéje [Macarlar›n Halk Mus›kisi],

1981.
DSZ Dobszay L. - Szendrei J., “ ‘Szivárvány havasán’ a magyar népzene

régi rétegének harmadik stílus-csoportja” [“Ebemkufla¤›n›n üstün-
de”. Eski Macar halk mus›kisi tabakas›n›n üçüncü üslup kümesi],
Népzene és zenetörténet III [Halk Mus›kisi ve Mus›ki Tarihi] adl›
eserde yer al›yor, Budapeflte, 1977.

DSZ I Dobszay L. - Szendrei J., A Magyar Népdaltípusok Katalógusa I.
Pszalmodizáló stílus [Macar halk ezgi üsluplar› fihristi, mezmur üs-
lubu], Budapeflte, 1988.

DSZ III Dobszay L. - Szendrei J., A Magyar Népdaltípusok Katalógusa I. Ki-
sambitus - régi stílus [Macar halk ezgi üsluplar› fihristi, dar ses sa-
hal› eski üslup], Budapeflte, 1988.

ED Arsunar, F. Edremit Folkloru, Ankara Devlet Konservatuvar› Kitap-
l›¤›, 1957.

TRT Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu Repertuvar›.

10



11

YAYIMA HAZIRLAYANIN NOTU 

Macar etnomüzikolog, araflt›rmac› ve derleyici Dr. János Si-
pos’un elinizdeki kitab›n›n çevirisi Bo¤aziçi Üniversitesi Fen-
Edebiyat Fakültesi Çeviribilim Bölümü son s›n›f ö¤rencilerinden
Sanat Deliorman’›n benim dan›flmanl›¤›mla ortaya ç›kan mezuni-
yet projesidir. 

Bu kitap daha önce iki dilde yay›mlanm›flt›r. ‹lki ‹ngilizce
olarak bas›lm›flt›r. ‹ngilizce bask›n›n tam künyesi flöyledir: In the
Wake of Bartók in Anatolia, çeviren Judit Pokoly, European Folk-
lore Institute, Budapeflte, 2000. Bu kitab›n bir de Macarcas› var-
d›r (Bartók Nyomában Anatóliában - Hasanló magyar és török dal-
lamok, Balassi Kiadó, 2002). Görüldü¤ü gibi, metin ilkin ‹ngiliz-
ce olarak bas›lm›flt›r; kitap Macarca olarak yaz›lm›fl, Macarca me-
tin ‹ngilizceye çevrilmifltir. Elinizdeki metin kitab›n ‹ngilizcesin-
den çevrilmifl olmakla birlikte, bu bask›n›n harfi harfine çevirisi
de¤ildir. Dr. Sipos metnin çevirisi sürecinde kitab›n› yeniden
gözden geçirmifl, baz› cümleleri ç›karm›fl, baz› paragraflara da ye-
ni cümleler, kimi sayfalara da yeni dipnotlar› eklemifltir. Yazar›n
bu ekleme ve ç›karmalar› d›fl›nda, metinden hiçbir fley ç›kar›lma-
m›fl, metne hiçbir fley eklenmemifltir. 

Kitapta kullan›lan baz› terimlerin hem yanl›fl anlamaya yol
açmamas› için, hem de kimi uluslararas› mus›ki terimlerinin
Türkçede yeterince yerleflmemifl oldu¤u düflüncesiyle, çevirinin
sonuna terimlerin ‹ngilizcedeki karfl›l›klar›n› da veren küçük bir
sözlük eklenmifltir. 

Bülent Aksoy
A¤ustos 2007
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G‹R‹fi

“Halk mus›kisi do¤an›n sesidir […] Bu do¤a
eseri, yeryüzündeki çiçek, hayvan benzeri öteki
canl› varl›klar gibi sere serpe geliflir. Halk mu-
s›kisi iflte o yüzden bu denli güzel, bu denli mü-
kemmeldir. Yal›n, anlam yüklü biçimi ve zengin
araçlar› ile olsun, taptazeli¤i, ç›plakl›¤› ile ol-
sun, bizi flafl›rtan, o kat›ks›z mus›ki duygusu-
nun cisimleniflidir.”2

Béla Bartók

Türkî halklar›n dilleri üzerindeki karfl›laflt›rmal› bilimsel ça-
l›flmalar›n yüksek bir seviyeye ulaflm›fl olmas›na karfl›l›k, Türkî
halklar›n mus›kisi üzerine yürütülen karfl›laflt›rmal› etnomüziko-
loji araflt›rmalar› çok geri kalm›fl durumdad›r. Karfl›laflt›rmal› in-
celemelerde vazgeçilmez bir yeri olan monografileri bulamay›z
bu alanda. Halk türküleri üzerinde sistemli ve karfl›laflt›rmal›
araflt›rmalara, s›n›fland›rmalara da kolay kolay rastlayamay›z.

Türki halklar ile Macarlar›n halk mus›kisi aras›nda ortak
özellikler olup olmad›¤› meselesi, genifl çapl› bir ilgiyi hak ediyor
olsa da, önümüzdeki tablo iç aç›c› de¤ildir. Bulabilece¤imiz ben-
zerliklerin ne gibi etmenlere ba¤lanabilece¤ini belirlemek de ay-
n› derecede önemlidir. Kimi Türk as›ll› topluluklar›n Macar ›rk›-
n›n, Macar kültürünün ve Macar halk mus›kisinin ortaya ç›k›fl›n-
da aç›kça rol oynad›klar› bilindi¤i için, Macar etnomüzikologla-
r›n gözünde Türk as›ll› halk mus›kisinin eski tabakalar›n› derin-

2 A népzene forrásánál  [Halk mus›kisinin kayna¤›nda], Muzyka, 1925, cilt II,
no. 6, s. 230-233.



lemesine incelemek kaç›n›lmazd›r. Bu bak›mdan, Türk mus›ki-
siyle Macar halk mus›kisi aras›ndaki karfl›laflt›rmal› çal›flmalarda
Macar araflt›rmac›lar›n bafl› çekmifl olmalar›na flaflmamal›.

Béla Bartók bir hayli s›n›rl› malzemeye dayanarak, Volga bölgesi
ile Anadolu’nun halk mus›kisi üzerinde geçerlili¤ini hâlâ koruyan
sonuçlar elde etti3. Zoltán Kodály Çeremifllerle Çuvafllar›n halk mu-
s›kisini araflt›rd›, bu benzerlik örneklerine yenilerini ekledi4. László
Vikár, Çeremifl, Çuvafl, Mordvin, Tatar ve Baflk›rlar aras›nda uygula-
nan bir alan çal›flmas›n›n ürünü olan genifl çapl› bir derlemeye daya-
narak bu mus›ki geleneklerini tan›mlad›5. Lajos Vargyas inceledi¤i
bas›l› kaynaklardan faydalanarak Volga bölgesi halk mus›kisinin ta-
rihî geçmiflinin ana hatlar›n› verdi6. Çok zengin bir malzeme üzerin-
de çal›flan Bence Szabolcsi daha da genifl bir co¤rafyaya yay›lan ulus-
lararas› ba¤lant›lar oldu¤unu gösterdi7. Macar mus›ki malzemesinin
ele al›n›fl›na yeni bir bak›fl aç›s› getiren László Dobszay ile Janka
Szendrei, Macar a¤›t ve ilahi üsluplar›n› genifl bir uluslararas› ba¤lam
içinde etnomüzikolojik aç›dan incelediler8. Kazakistan ile Azerbay-
can’da ç›kt›¤›m araflt›rma gezileri ile Anadolu’da 1988’den 1993’e ka-
dar süren alt› y›ll›k derleme çal›flmas› da bu inceleme alan›na giriyor. 

Bu genifl kapsaml› araflt›rman›n yaln›zca bir yönünü ele ala-
ca¤›m bu kitapta. fiu yönünü: Macar halk mus›kisi ile Anadolu
halk mus›kisinde benzer ezgi örnekleri var m›d›r, varsa bu ben-
zerlik ne dereceye kadar do¤rulanabilir ve neye ba¤lanabilir? Bu
sorulara yan›t arayan ilk araflt›rmac› Béla Bartók olmufltu. 

Bartók 1936’da Türkiye’de halk mus›kisi ezgileri derledi. Derledi-
¤i türküleri de tek tek notaya geçirip bunlar› o bildi¤imiz derin mus›-
ki bilgisiyle irdeledi. Ne var ki, Türk mus›kisi derlemesi öteki halk
mus›kisi derlemelerinin ak›betine u¤rad›¤› için 1976’ya kadar yay›m-
lanamad›. Ancak çok sonra, besteci öldükten y›llar sonra, nerdeyse
ayn› günlerde Macaristan ile ABD’de, 1991’de de Türkiye’de yay›m-
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3 Bartók (1931, 1976).
4 Kodály (1937-1976).
5 Vikár (1969, 1979, 1982, 1993), Vikár-Bereczki (1971, 1979, 1999).
6 Vargyas (1953, 1980, 1981).
7 Szabolcsi (1933, 1934, 1936, 1940, 1947, 1956).
8 Dobszay-Szendrei (1988), Dobszay (1983).



land›. Macarlarla Türklerin tarih öncesi ça¤lar› ve bu iki halk›n mus›-
ki gelenekleri aras›ndaki ba¤lant›lar› derinlemesine ele alan bu eser
etnomüzikoloji alan›nda bafll› bafl›na bir kilometre tafl› olmufltu. Ne
var ki pek ses getirmemiflti. Ama Bartók’un bu çal›flmaya büyük önem
verdi¤i biliniyor. Uzun bir aradan sonra onun ABD’ye göç etmeden
önce, Türk mus›kisine duydu¤u derin ilgiyle Türkiye’ye yerleflmeyi
düflündü¤ü s›rada ç›kt›¤› ilk ve son ciddi derleme gezisiydi bu onun.

Bilim çevrelerinin bu ilgisizli¤inin alt›nda yatan fley ne olabi-
lir? Bu ilgisizli¤i aç›klamak için gösterilen say›s›z etmeni flimdilik
bir kenara b›rakal›m. Ama bu konuda ileri sürülen görüfllerden
biri gerçekten önemli: Bartók’un Türkiye derlemesi yetersiz kal-
m›flt›r. Çünkü nerdeyse altm›fl milyonluk* bir halk›n mus›kisi
hakk›nda sa¤lam sonuçlara dikkatli ve ihtiyatl› bir yaklafl›mla va-
r›labilir ancak. Çok yak›n bir geçmifle kadar da Bartók’un derle-
mesine ›fl›k tutacak nirengi noktalar›n› veren genifl kapsaml› bir
Türk halk mus›kisi incelemesi yay›mlanmad›.

1988-1993 y›llar›nda, Ankara Üniversitesi Hungaroloji (Ma-
car Dili ve Edebiyat›) bölümünde ö¤retim görevlisi olarak çal›flt›-
¤›m s›ralarda 1500 dolay›nda türkü derlemeye f›rsat bulabilmifl-
tim. Bartók’un araflt›rmas›n› tamamlayamad›¤› yörelerden baflla-
m›flt›m ifle. Sonra, gün geçtikçe türkü bulamaz hale gelince arafl-
t›rma alan›m› yavafl yavafl bat› Anadolu’ya kayd›rm›flt›m. Elimde-
ki Türk halk mus›kisi ezgilerine dair bas›l› kaynaklar› sat›r sat›r
taray›p özenle süzdü¤üm bilgileri elefltirel bir aç›dan gözden ge-
çirdi¤im daha önce derlenen 3000 ezgiyi de kendi derlememe ek-
leyip çal›flmaya devam ettim. Ankara’da geçirdi¤im alt› y›l boyun-
ca hem Türkçemi ilerlettim, hem Türk etnomüzikolog meslektafl-
lar›mla görüfltüm, hem de her fleyden önemlisi, düzenli olarak
türkü derleyip notaya geçirdi¤im ezgileri inceledim, böylece ile-
ride yay›mlayabilece¤im derli toplu, genifl kapsaml› bir Türk mu-
s›kisi malzemesi elde ettim. Kendi derlememe geçmeden önce
Bartók’un Türkiye araflt›rmas›na dönelim.

15

* Bartók'un geldi¤i y›l Türkiye'nin nüfusu henüz altm›fl milyon de¤ildi; yazar
Türkiye'de bulundu¤u y›llardaki ülke nüfusunu dikkate alm›flt›r burada (Ç.N.).
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BARTÓK’UN TÜRK MUSIK‹S‹ DERLEMES‹

Bartók sadece Macar halk mus›kisiyle komflu halklar›n mus›ki-
lerine de¤il, aralar›nda dil ba¤› olan öteki halklar›n mus›kilerine de
derin bir ilgi duyuyordu. 1924’te, Macar halk ezgilerine benzetti¤i,
pentatonik yap›daki üç Çeremifl halk ezgisini yay›mlam›fl, flu sonu-
ca varm›flt›: “Pentatonik Macar mus›ki malzemesi ile Çeremifllerin
mus›kisi aras›ndaki ba¤lant› su götürmez bir gerçektir.”9 Bartók bu
keflfine o kadar önem vermiflti ki, Rusça ö¤renmeye, hattâ Çeremifl-
lerin yaflad›¤› Volga boylar›n› görmek için seyahat haz›rl›klar›na
bafllam›flt›. Birinci dünya savafl›ndan sonra bu araflt›rmadan vazgeç-
mek zorunda kald›, ama bu konuya olan ilgisini hiç yitirmedi.

Bartók 1935’te örne¤in flöyle diyordu: 

[…] Bu ifle koyuldu¤umuz zaman […] pentatonik üslu-
bun kuzey Asyal› Türkî halklara dayand›¤›na inan›yorduk.
[…] Çeremifl flark›lar›n›n çeflitlemeleri olan Macar ezgilerinin
yan› s›ra, Kazan civar›nda kuzey Türklerinin ezgilerinden tü-
reyen Macar ezgileri de bulduk. K›sa bir süre önce de Mah-
mut Rag›p Kösemihal’in [Gazimihal] bir kitab› geçti elime:
Türk Halk Mus›kilerinin Tonal Hususiyetleri Meselesi10. Orada
da bu üslupta birkaç ezgi buldum. (…) Bu tür bütün ezgile-
rin bir kaynaktan ç›kt›¤›, bu kayna¤›n da eski bir kuzey orta
Asya Türk mus›ki kültürü oldu¤u apaç›kt›r. 11

Sonralar› daha da özlü bir biçimde de¤indi¤i gibi: “Önce Vol-
ga nehri boylar›nda yaflayan halklar aras›nda Fin-Ugor-Türk ben-
zerlikleri arad›m, sonra da yönümü Türkiye’ye çevirdim.”12

9 Bartók (1935).
10 Gazimihal (1936).
11 Bartók (1936).
12 The Etude, fiubat 1941.



Ankara Üniversitesi’nin yeni kurulan Dil ve Tarih-Co¤rafya
Fakültesi’nde ö¤retim üyesi olarak çal›flan László Rásonyi bu ön ça-
l›flmalardan sonra, 1 Aral›k 1935’te yazd›¤› mektupta Bartók’a Tür-
kiye’de ezgi derlemesini tavsiye etmiflti13. 1936 Nisan’›nda, Ankara
Halkevi baflkan›, Bartók’a halk mus›kisi derlemesi yöntemleri ve
kendi bestecilik ilkeleri üzerine bir konferans vermesi için resmî
davet gönderdi. Haberi al›nca büyük sevinç duyan Bartók daveti
kabul etti, hattâ daha yaz gelmeden Türkçe ö¤renmeye bafllad›.

Bartók 2 Kas›m 1936’da ‹stanbul’a geldi; besteci Ahmet Adnan
Saygun ile birlikte Ankara’ya gitmeden önce, bir gün oturup kon-
servatuvar müfredat›n› inceledi. Üç konferans, birkaç konser ver-
dikten sonra derleme çal›flmalar›na bafllad›. 18 Kas›m akflam› Rá-
sonyi’nin tavsiyesi üzerine ülkenin güneyine, yani Adana yak›nla-
r›ndaki Osmaniye kasabas›na ba¤l›, konargöçer afliretlerin k›fl›n
oturduklar› bir sahil köyüne do¤ru yola koyuldular. En verimli ça-
l›flmalar›n› 19-20 Kas›m günlerinde Adana’da, türkü söyleyen
köylülerle gerçeklefltirdiler. 21 Kas›m’da önce Tarsus’a, sonra

18

Resim 1 - Bartók’un ezgi derledi¤i y›l çekilmifl bir foto¤raf› (Bónis 1972, resim no 271).

13 Dille (1968) s. 179-181.



Mersin’e gittiler. fiimdi Bartók’un yazd›klar›na göz gezdirelim:

Bafllang›çta düflündü¤ümüz gibi, en sonunda dördüncü
gün yörüklerin yaflad›¤› yöreye vard›k. ‹lkin, Adana’n›n 80 ki-
lometre do¤usunda yer alan Osmaniye adl› büyükçe bir kasa-
baya u¤rad›k. Osmaniye kasabas› ile civardaki birkaç köyde
oturanlar Ulafl afliretine ba¤l›yd›lar. Bundan yetmifl y›l önce
yerleflik düzene geçmek zorunda kalm›fllar. Ö¤leden sonra
2’de Osmaniye’ye geldik. Saat 4’te bir evin avlusundayd›k.

Belli etmesem de sevinçten içim içime s›¤m›yordu, çün-
kü nihayet yerinde türkü derleme f›rsat›n› elde etmifl, yine bir
köy evine gelmifltim! Yetmifl yafl›ndaki ev sahibi Ali Bekir o¤-
lu Bekir bizi dostça karfl›lad›. ‹htiyar adamca¤›z, biz daha av-
luya ad›m atar atmaz hiç çekinmeden orac›kta bir türkü ko-
yuverdi. Eski bir savafl hikâyesiydi bu: “Kurt pafla ç›kt› Goza-
na / Ak›l yetmez bu düzene…”14

Kulaklar›ma inanam›yordum. Bu eski bir Macar ezgisinin
bir varyant›na benziyordu! Sevinç içinde hiç vakit kaybet-
meksizin Bekir’in türküsünü kaydettim. Tam iki kovana s›¤-
d›. […] Bekir’den dinledi¤im ikinci türkü de yine bir Macar

19

14 Bartók (1936), no.8a.

Al›nt› 1 - Bartók’un kendi elyazmas›, 8a no.lu ezgi.

http://zti.hu/sipos_gyujtesek/mp3/Bartok_CD/08a.mp3


ezgisinin benzeriydi. Art›k basbaya¤› flafl›rm›flt›m. Sonra, ihti-
yar›n o¤lu, efli, dostu toplan›p bana yeni türküler söylediler.
Tam istedi¤im gibi, bütün bir gece zevkle çal›flt›m. 15

23 Kas›m’da, yani ertesi gün, civardaki Çardak adl› köye gi-
dip güfteli türkülerin yan› s›ra yaln›z sazlarla çal›nan birkaç tür-
kü derlediler, hattâ güzel bir rastlant›yla, ihtiyar Bekir’in “Macar”
ezgisini burada da dinlemifllerdi. 24 Kas›m’da Kumarl› afliretinin
k›fllamak amac›yla k›sa bir süre önce gelip çad›r kurdu¤u Tüysüz
da¤› eteklerine ç›kt›lar, ama orada sadece kad›nlar› bulabildiler.
Onlar da kocalar›n›n izni olmadan türkü söylemek istemiyorlar-
d›. Ö¤leden sonra bir baflka konargöçer afliretin, Tecirli afliretinin
k›flla¤›nda köylüleri uzun süre ikna etmeye çal›flt›ktan sonra tür-
kü derlemeyi baflard›lar: 

Nihayet türkü derleyebilmifltik, belki de çok geçmez ara-
m›zdaki buzlar eriyecekti. ‹lk ezgi gerçekten de yine o Macar
ezgilerine çok benzeyen türkülerden biriydi. Türküyü söyle-
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Resim 2 - Bartók bir konargöçer çad›r›n›n d›fl›nda, 1936 (Bónis 1972, resim no. 281).

15 Bartók (1937, 173-181). BÖI, s. 509-510.



yen on befl yafl›ndaki bir erkek çocu¤uydu; türküsünü hiç çe-
kinmeden söylemiflti.16

Adana’daki derleme çal›flmalar›n› 25 Kas›m’da bitirdiler.
Bartók Budapeflte’ye var›r varmaz elindeki bu 64 kovan dolu-

su ezgiyi notaya geçirmek için kollar› s›vad›. ‹flin büyük k›sm›
1937 May›s’›nda tamamlanm›flt›, ama güftelerin yaz›m›nda ç›kan
sorunlar derleme çal›flmas›n› bir süre aksatt›. 1938 May›s’›nda
malzemeyi yeniden ele ald›, güftelerin geri kalan›n› postayla Rá-
sonyi’ye gönderdi.

13 Mart 1939’da Alman birliklerinin Avusturya’y› iflgal edifli
Bartók’u derinden sarst›. 1939 Kas›m’›nda çok sevdi¤i annesini de
kaybedince, bir daha dönmemek üzere ABD’ye göç etmeye karar
verdi. Ezgilerin notalar›n› temize çekti. Güftelerin de daktiloyla
yaz›m›n› tamamlad›.17

Herhalde gönlünden geçen fley ABD’ye göç etmek de¤il, Tür-
kiye’ye dönüp derleme çal›flmalar›na devam etmekti. Türkiye se-
yahatinde kendisine efllik eden Saygun’dan Türkiye’de halk mu-
s›kisi araflt›rmac›s› olarak çal›flmas›n›n mümkün olup olmad›¤›n›
soruflturmas›n› rica etmiflti. Bekledi¤i fley, geçimini sa¤lamaya ye-
tecek bir maaflt›. Bu teklif karfl›s›nda çok heyecanlanan Saygun,
cevab›nda yeni bakan› iyi tan›d›¤›n›, Bartók’un Türkiye’ye yerlefl-
mesini sa¤layabilece¤ini yazm›flt›.18 Fakat tasar› gerçekleflemedi;
Türkiye’nin iç ve d›fl politikalar›n›n de¤iflmesi yüzünden, yaln›z
Bartók de¤il Saygun da Ankara’da gözden düflmüfltü. 

1940 Nisan’›nda ABD’ye önce bir dizi konser ve bilimsel konfe-
rans vermek üzere resmî bir geziye ç›kan Bartók 8 Ekim 1940’ta te-
melli olarak bu ülkeye göç etti. 1943 Haziran’›nda flöyle yazm›flt›: 

21

16 Bartók (1937), s. 173-181. BÖI, s. 512.
17 Bartók incelemenin girifl bölümünü yazmay› erteledi, ama bu süre içinde

Yayl› Sazlar Divertimentosu'nu, 6 no.lu Yayl› Sazlar Dörtlüsü’nü besteledi, ‹kinci
Keman Konçertosu’nu, piyano için besteledi¤i an›tsal de¤erdeki Mikrokosmos'u
tamamlad›; bir de Romen halk mus›kisi derlemesinde yer alan ezgilerin temiz
nüshalar›n› ç›kard›. 

18 Saygun'un 19 Mart 1939 tarihli mektubu. Bkz. Saygun (1976), s. 417.



Türk mus›kisi malzemesini yay›ma haz›rlad›m, yine girifl
bölümü filan yazd›m. Yüz sayfa tuttu bunlar. Hepsi benim
için son derece ilginçti. Sa¤lam bir mant›k yürüterek son de-
rece özgün sonuçlara var›p özgün örnekler verdi¤im halde,
pek az insan böyle fleylere ilgi duyuyor. Söylemeye lüzum var
m›, kimse yay›mlamak istemiyor […]19

Ayn› y›l›n 3 Ekim’inde de flunlar› yazm›flt›:

(…) Romanya’da derledi¤im malzeme flimdilik elimde
kald›. Ama bereket versin, kapsam› Romanya derlemesinin
yar›s› kadar bile olmayan bir baflka eser var elimde. Konusu
Küçük Asya’dan Türk halk mus›kisi (…)

Bu eser düzenli bir araflt›rmayla ortaya ç›kan ilk Türk köylü
halk mus›kisi derlemesini kaps›yor. Girifl bölümünde, baz› örnek-
lere dayan›larak, köylü halk mus›ki ezgilerinin yafl›n›n yaklafl›k
olarak nas›l belirlenebilece¤i ele al›n›yor. Bu gibi meseleler flimdi-
ye kadar ne dile getirilmifl ne de yaz› konusu olmufltur. Dolay›s›y-
la, kitap bu yönüyle uluslararas› bir önem kazan›yor. Ayr›ca, girifl
bölümünde hayli ilginç baflka birçok konu da ele al›n›yor.20

15 Ekim’de Columbia Üniversitesi’nin mus›ki kütüphanesi ki-
tab› reddetti. Dahas›, Romanya çal›flmas› için de savafl sona erin-
ceyedek beklemesi gerekiyordu. 1 Temmuz 1944’te Bartók Küçük
Asya’dan Türk Halk Mus›kisi adl› kitab›n temize çekilmifl nüshas›-
n› Kolombiya Üniversitesi kütüphanesine teslim etti. ‹flte bu kitap
1976’da y›l›nda gün ›fl›¤›na ç›kar›ld›. Hem ABD’de hem de Maca-
ristan’da bas›lan eserin her iki nüshas› da ‹ngilizce olarak yay›m-
lanm›flt›; Türkçe bask›s› ise Amerikan bask›s›na dayan›yordu.

Bartók’un Türk mus›kisi derlemesi üzerine yay›mlanan üç ki-
tab›n yan› s›ra, konuyu renkli bir üslupla anlatan yaz›lar da var-
d›r.21 Ben de doktora tezimde bu konuya önemli bir yer verdim.22

22

19 NYBA, yaz›flma dosyas›, Ralph Hawkes'a yazd›¤› 31 Temmuz 1943 tarihli
mektubu.

20 NYBA, yaz›flma dosyas›, New York Halk Kütüphanesi'ne yazd›¤› 3 Ocak
1943 tarihli mektubu.

21 Önce Bartók (1937), sonra Bartók'un o¤lu (1981, 1981a), Bónis (1972,
1981), Demény (1948), Gergely (1961), Saygun (1976). 

22 Sipos (1999).



Bu bak›mdan, sadece mus›ki malzemesi hakk›ndaki temel görüfl-
leri anmak yeterli olacakt›r burada. Bartók derledi¤i ezgileri kü-
melere ay›rm›flt›. Bunu flöyle aç›kl›yordu:23

78 güfteli ezginin 33’ünü (yani yüzde 43’ünü) içine alan
birinci ve ikinci kümeler, hiç flüphesiz malzemenin en önem-
li bölümüdür. Birinci kümenin (yani derlenen güfteli malze-
menin yüzde 20’lik bir bölümünün) özellikleri flunlard›r: 

(1) Sekizlik eflit de¤erler fikrinin bir türe-
vi oldu¤u varsay›labilecek, parlando ritminde, sekizlik heceli
ezgi kesitleri; de¤er dönüflümleri, her zaman kararl› olmasa
da, en de¤iflken ritmik oluflumlarla sonuçlan›yor; her kesitte,
en az›ndan ikinci ve dördüncü kesitlerde, karar seslerinin ol-
dukça belirgin bir biçimde uzat›lmas› genel bir özellik olarak
kendini gösteriyor.

(2) Çeflitli melisma kümeleriyle az çok zengin bir flekilde
süslenmifl olmalar›.

(3) ‹kinci (bazen alt›nc›) derecenin s›k s›k karars›zlaflt›¤›
(↓), ço¤unlukla Dor modunun (dört örnekte Aeol modunun;
no. 1b, 2, 3, 4 ) kullan›ld›¤› bir minör üçlü dizisi.

(4) (…) Kesitlerin son seslerinin b3., 4., 5., 7., 8. derece-
ler üzerinde (…) yani do¤rudan do¤ruya pentatonik dizi de-
receleri üzerinde bulunmas›, bu dizilerdeki sakl› pentatonik
yap›n›n varl›¤› için yeterli kan›tlar ortaya koyuyor.

(5) Ezgilerin ilk kesitlerinde en s›k kullan›lan son sesin 5),
üçüncü kesitlerinde de (b3 oluflu, ezgi çizgisinde “inici” denilen
yap›n›n geçerli oldu¤unu gösterir; bu da, ezginin birinci yar›s›-
n›n, yaklafl›k olarak sekizlinin yukar› [tiz] yar›s›nda, ikinci yar›-
s›n›n (yahut son çeyre¤inin) da afla¤› [pest] yar›s›nda yer alma-
s› demektir.

Bu ay›rt edici özellikleri sekiz heceli kesitlerden kurulu
eski Macar ezgilerinin özellikleriyle karfl›laflt›r›rsak, bunlar›n
hemen hemen ayn› yap›lar olduklar›n› görürüz. Aralar›nda
sadece flu farklar vard›r: 

(1) Söz konusu Türk ezgileri hiçbir zaman VII. dereceye
ulaflam›yor, oysa bu, Macar ezgilerinde oldukça s›k görülen
bir özelliktir; 

(2) Macar ezgileri Türk ezgilerinde oldu¤u gibi sadece

23

23 Bartók'un sözlerini Saygun'un (1976) kitab›ndan aktar›yorum. Ezgilere ya-
hut incelemesinin öteki bölümlerine dair ayr›nt›lar burada ayr›ca belirtilmifltir (…)
Bartók'un dipnotlar›n› dikkate almad›m.



ezgi kesitlerinin son seslerinde de¤il, ezgi çizgilerinde bile da-
ha aç›k bir pentatonik yap› gösterir;

(3) Ezginin ikinci kesitinin birinci kesitin bir beflli afla¤›-
s›ndan tekrarland›¤›, Macar mus›kisinde oldukça s›k rastla-
nan, “göçürücü” denilen yap› (“inici” yap›n›n bir çeflidi) Türk
ezgilerinde pek görülmüyor.*

S›ras› gelmiflken, pek önem tafl›mayan bir ayr›nt› olarak
flunu söyleyebiliriz: Türk ezgileri ile Macar ezgileri aras›nda-
ki iliflki (…) orta Macaristan (yani Tuna nehrinin güney k›s-
m› ile Transilvanya’n›n bat› s›n›r› aras›nda kalan bölge) ezgi-
lerinde özellikle göze çarpar (…)

Sekiz heceli kesitler halindeki Türk ve Macar parlando ez-
gilerinin ay›rt edici özelliklerindeki bu çarp›c› benzerlikten
baflka, 1. s›n›ftaki dokuz ezginin ço¤unda yahut bunlar›n çe-
flitlemesi olan kümelerde belirgin Macar çeflitlemeleri bulun-
maktad›r.[…] Bu birkaç örnek bile her iki malzeme aras›nda-
ki çok yak›n iliflkiyi, benim aç›mdansa özdeflli¤i, ortaya koy-
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Resim 3 - Keman çalan bir Abdal.

* Bu üç madde Saygun'un kitab›ndaki Bartók el yazmalar›ndan al›nd›¤› için,
Suchoff bask›s›ndaki a, b, c fl›klar› yerine (1), (2), (3) diye numaraland›r›lm›flt›r,
Saygun (1976) s. VI. 



mak bak›m›ndan yeterli kan›t sa¤lamaktad›r.24

(…) Bu halklar›n zaman›m›zdan on iki yüzy›l ile on befl
yüzy›l öncesine kadar yan yana yaflad›klar›, daha sonra birbir-
lerinden epeyce uzak ülkelere yerleflerek ayr›ld›klar›, ayr›lma-
lar›ndan sonra da birbirleriyle hiç temas edemedikleri tarihî
gerçe¤i göz önünde tutulursa, bu mus›ki üslubunun en az on
befl yüzy›ll›k bir geçmifli olmas› gerekti¤i apaç›k ortaya ç›kar.
Böyle bir düflüncedeki do¤ruluk pay› konuya uluslararas› bir
önem kazand›r›yor; çünkü benim bildi¤ime göre, bir halk
mus›kisinin bu kadar uzun bir geçmifle dayand›¤›n› böyle çü-
rütülemez kan›tlarla gösterebilecek baflka bir örnek yoktur
dünyada. Burada kuzey Slavlar› ile güney Slavlar›n›n da alt›n-
c› yahut yedinci yüzy›lda bölündüklerini hat›rlayabiliriz. An-
cak, yaflayan Slav ezgilerinde eski ortak Slav halk mus›kisinin
hiçbir izine rastlanamaz.25

1. s›n›f ile sözlü ezgilerin yüzde yirmi üçünü kapsayan 2.
s›n›f aras›nda yak›n bir ba¤ bulunsa da, 2. s›n›ftaki ezgiler bir-
tak›m önemli sapmalar gösterir. Bunlar flunlard›r:

25

Resim 4 - Kara çad›r.

24 Saygun (1976), s. V-VII.
25 Saygun (1976), s. VIII.



(1)                                                                      flema-
s›ndan türedi¤i varsay›labilecek, parlando ritmindeki on bir
heceli ezgi kesitleri. 

(2) (…) genellikle bir sekizliyle ikinci sekizlinin üçte bi-
ri kadar bir ses sahas›. 

(3) Daha genifl bir ses sahas›na uygun olarak, ezginin bi-
rinci kesitinin son sesi yukar›daki bir derece üzerindedir. (…)
üçüncü kesitin son sesi gibi ana durak da genellikle daha afla-
¤›daki dereceler üzerindedir. (…) Ne var ki, bütün ezgilerin
üçüncü kesitleri (…) ço¤u kez dizinin en tiz seslerine bile do-
kunarak ses alanlar›n›n hemen hemen üst yar›s›n› veriyor.
(…) Ezgi boyunca yukar›daki dereceleri elden geldi¤ince
uzun tutma e¤ilimi görülüyor.

(4) Melismal› kümeler (…) 1. s›n›ftaki ezgilere göre çok
daha zengin süslemele gösteriyor. (...) bu durum Arap etkisi-
nin bir iflareti olabilir (…). 

Parlando ritmi, kullan›lan dizi, ezgi kesitlerindeki son ses-
lerin hemen her zaman pentatonik dereceler üzerinde bulun-
mas›, ve (her ne kadar 2. s›n›ftakiler 1. s›n›ftakilere göre kara-
ra daha geç yaklafl›yorsa da) ezgilerin gösterdi¤i “inici” yap›, 2.
s›n›f ile 1. s›n›fta ortaklafla görülen özelliklerdir. Bu ortak ay›rt
edici özellikler iki s›n›f› kesin bir flekilde birbirine ba¤lar, deyifl
yerindeyse, onlar› birer ikiz s›n›f olarak bir araya getirir.

(1)-(4) numaralar› alt›nda belirtilen özellikler dizeleri on
bir heceli eski Macar ezgilerinde bulunmaz; ayr›ca, eski Ma-
car ezgilerinde ölçü bo¤umlar› düze-
nindedir, yahut bu fleman›n baflka bir çeflitlemesidir. Bu yüz-
den, söz konusu yap›ya ra¤men, 2. s›n›f›n ezgilerinde Macar
çeflitlemesi yoktur. Bu arada flu da söylenebilir ki, bu s›n›fta
yer alan on sekiz ezgiden baz›lar›n›n sözleri flehir kökenli gi-
bi görülmekte ve ezgilerin karmafl›k yönü onlara nedense, 1.
s›n›ftaki daha basit ezgilere göre daha yapay bir özellik ver-
mektedir.

15, 16 no.lu ezgiler yörük yöresinden de¤il, o yörenin
epeyce uza¤›ndaki Çorum vilayetindendir, (2), (3) ve (4) sa-
y›lar› alt›nda s›ralanan ay›rt edici nitelikleri tafl›mayan 2. s›n›f
ezgileri de sadece bunlard›r. Nitekim dizelerin hece say›lar›
d›fl›nda, yap›lar›, özellikleri 1. s›n›f›n ezgileriyle t›pat›p ayn›-
d›r. Asl›nda, bunlar, ölçü bo¤umlar› konusundaki, yukar›da
sözü edilen, küçük farklar dikkate al›nmazsa, eski Macar ez-
gilerinin çeflitlemeleridir.

26



13., 14. s›n›flar (derlenen sözlü malzemenin afla¤› yukar›
yüzde onu) önem s›ras› bak›m›ndan bundan hemen sonra ge-
lir. Bu s›n›flar özellikle “noktal›” ritimleri yönünden Macar
ezgilerinin onlara denk düflen “noktal›” ritimli s›n›flar›yla
ba¤lant›l›d›r. 42 no.lu ezginin bile Macar çeflitlemeleri vard›r,
40, 41, 42 no.lu ezgiler ise sadece ritim bak›m›ndan de¤il, ez-
gi yap›s› bak›m›ndan da Macar ezgileriyle çok yak›ndan ba¤-
lant›l›d›r.26

Öteki s›n›flar› temsil eden ezgilerin say›s› o kadar az ki,
bu ezgilerin tiplerini tan›mlamak ve bunlardan bir sonuç ç›-
karmak mümkün de¤il. (…)27

18. s›n›f, yani ya¤mur duas› türküleri (…) özel bir aç›k-
lama gerektiriyor. Bu türkülerde bazen biraz dönüfltürülmüfl
olarak ortaya ç›kan                       ritmi içinde 2/4’lük iki öl-
çülü bir ezgi örgücü¤ünün tekrarlar›na dayanan, belirlenme-
mifl bir yap›daki ezgiler vard›r. Bunlar Macarlar›n, Slavlar›n ve
baz› Bat› Avrupa halklar›n›n çocuk flark›lar›na çok benziyor.
(…)28

27

Al›nt› 2 - Béla Bartók’un Türkiye’de kaydetti¤i 42 no.lu ezgi (t›pk›bas›m).

26 Saygun (1976), s. IX-XI.
27 Saygun (1976), s. XII.
28 Saygun (1976), s. XIII.
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Bartók yalanc› eksik ölçüler, perde renginin çeflitli özellikle-
ri, özel ses sal›n›mlar› (vibrato), Arap etkisiyle gelen g›rtlak na¤-
meleri ve boflluklar› doldurmak için uzat›lan ünsüz sesler gibi ic-
rada görülen baz› özel noktalara dikkati çeker. Bu ses olgular›n›
Macar, S›rp-H›rvat, Romen, Slovak ezgileriyle karfl›laflt›r›r. Küçük
ses aral›klar› (microtones) hakk›nda flöyle yazar:

‹kinci derecenin perdesi (la1 yahut la1bemol) ya la1’den*
de biraz afla¤› inerek, la1bemol’den biraz yukar› ç›karak, ya da
kimi zaman ar›zay› kald›rarak (…) s›k s›k belirli bir karars›z-
l›k gösteriyor. (…) Belirtilen sapmalar alt›nc› derecede de
(mi2, mi2bemol) ortaya ç›kmakla birlikte (…) daha az görülü-
yor.29 

Bartók dizelerin vezin kal›b›n›, bentlerin yap›s›n›, beste dize-
leri ile güfte dizileri aras›ndaki karfl›l›kl› iliflkiyi, nakaratlar›, kafi-
yeleri inceler, bütün bunlar› Macar, Çek, Slovak, Ukrayna mus›-
kilerindeki benzer ezgilerin özellikleriyle karfl›laflt›r›r. Beste vez-
ni ile güfte vezninin her zaman birbirine tam oturmad›¤›, ölçü ge-
re¤i verilen duraklar›n kelimeleri s›k s›k ikiye böldü¤ünü belirtir;
bir de, Türkçeye has bir sesbirimi (fonem) olan /¤/ sesinin yol aç-
t›¤› sorunlara de¤inir. Gerek ezgi ile güfte aras›ndaki, gerekse
güfte ile anlam aras›ndaki ba¤lant› üzerinde etrafl›ca durur. Söz-
lerini flöyle ba¤lar:

Türk halk mus›kisinden derlenen malzemenin bafltan
afla¤› incelenmesi flu olgular› ortaya ç›kar›yor:

(1) Malzemenin en eski gibi görünen, en özgül, türdefl
bölümü (derlenen malzemenin yüzde k›rk üçü), güfte dizele-
ri sekiz yahut on bir heceli olan, eflit ölçülü dört kesitli ezgi-
lerden olufluyor; parlando ritminde; Dor, Aeol, yahut Frig
modlar›nda; inici yap›dad›r; Macar ve Çeremifl halk ezgilerin-
den enikonu tan›d›¤›m›z bir sistem olan pentatonik yap›n›n
izlerini tafl›yor.

(2) Malzemenin yukardaki paragrafta tan›mlanan bölü-

28

* Yat›k notalar, mutlak yaz›m düzenine göre yaz›lm›flt›r. As›l metinde a, b, c
vb. diye gösteriliyor (Ç.N.).

29 Saygun (1976), s. XVI.



mü, yani sekiz heceli ezgi kesitlerinden oluflanlar, eski Macar
mus›kisindeki sekiz heceli ezgilerin ayn›s›d›r. On bir heceli
ezgi kesitlerinden kurulu olan öbür bölüm ile eski Macar mu-
s›ki malzemesi aras›nda yak›n bir ba¤ vard›r. Bu akrabal›klar
Türk ve Macar mus›ki malzemelerinin ortak bir bat›-orta As-
ya kökeni oldu¤unu gösteriyor; her iki malzemenin de en az
on befl yüzy›ll›k bir tarihe dayand›¤›n› belirliyor.

(3) Yukarda sözü edilen malzemedeki sekiz yahut on bir
heceli güfte dizeleri, her ezgi k›tas›na karfl›l›k bir güfte k›tas›
olmak üzere, güfte dizelerinin tekrar edilmedi¤i dört dizeli k›-
talar oluflturuyor. Kafiyeleri, a a b a yahut a a a b formülleri-
nin örnekleridir.

(4) Macar lirik halk fliirlerinin bafllang›ç bölümleri gibi
Türk lirik halk fliirlerinin de bafllang›c› çok kere fliirin ana bö-
lümü ile hiçbir anlam ba¤› olmayan “süsleyici” nitelikte dize-
lerden kuruludur. Bu deyifl özelli¤i, her iki halkta da ortakla-
fla bulunan çok eski bir kullan›m al›flkanl›¤› olabilir; söz ko-
nu özellik, komflu ülkelerden hiçbirinin halk›nca bilinmiyor.

(5) Malzemenin geri kalan bölümü, yani (1) fl›kk›nda ta-
n›mlanmayan bölümü, de¤iflik kaynaklardan ç›kt›¤› düflünü-
lebilecek, türdefllik göstermeyen, bir hayli farkl› örnekler-
dir.30

Bana gelince, niyetim cüretkârd›: daha genifl bir ezgi derleme-
sine dayanarak, Bartók’un incelemesindeki önermelerden hangi-
lerinin geçerlili¤ini yitirmedi¤ini, hangilerinin zay›flad›¤›n› yahut
geçerlili¤ini yitirdi¤ini görmekti. 

29

30 Saygun (1976), s. XXXIV.
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ANADOLU’DA DERLED‹⁄‹M 
HALK EZG‹LER‹ ÜSTÜNE 

ÖN ÇALIfiMALAR

Kar›m Éva Csáki ile birlikte, Ankara Üniversitesi’nde Macarca
ö¤retmek için 1987 bahar›nda Türkiye’ye geldik. 9 Ocak 1936’da,
yani Bartók’un Anadolu seyahatinden hemen önce, Atatürk’ün em-
riyle kurulmufl olan Ankara Üniversitesi’nin Dil ve Tarih-Co¤rafya
Fakültesi’nin Hungaroloji bölümünde çal›flt›k. Bartók’un Türkiye’de
bulundu¤u s›rada László Rásonyi de burada ö¤retim görevlisi olarak
çal›flmaktayd›. ‹lk iflimiz, gerek dili gerekse davran›fllar› yönünden
Avrupa’dan farkl› olan do¤ulu bir kültüre al›flmaya çal›flmakt›. ‹flin
en önemli k›sm›, hem günlük yaflay›fl›m›z› sürdürebilmek, hem de
türkü derleyebilmek için gerekli olan Türk dilini ö¤renmekti.

Elimde Macar Bilimler Akademisi’ne ba¤l› Müzikoloji Enstitü-
sü’nün verdi¤i bir tavsiye mektubu vard›, ama yine de alan çal›fl-
mas› aksad›, yani sadece Türkçem zay›f oldu¤u için de¤il. En bü-
yük s›k›nt› araflt›rma iznimizin olmay›fl›yd›. ‹zinsiz araflt›rma yü-
zünden derhal s›n›r d›fl›na ç›kar›labilirdik. Bu izin baz› kütüphane
ve enstitülere girebilmemiz için de gerekliydi. Bereket versin,
Hungaroloji bölümü baflkan› Hicran Yusufo¤lu, fakülte dekan›
Rüçhan Ar›k, Macaristan büyükelçisi ile Türk dünyas› araflt›rmala-
r› uzman› Prof. István Vásáry’yi; etnografya bölümü ö¤retim üyesi
Nevzat Gözayd›n da Macar halk oyunlar› araflt›rmac›s› György
Martin’i yak›ndan tan›yorlard›, hepsi bana çok yard›mc› oldu.

Onlar›n yard›mlar› ve tavsiyeleri ile, 19 Ocak 1988’de Ada-
na’n›n köylerinde araflt›rma izni alabilmek için Ankara’daki Em-
niyet Genel Müdürlü¤ü’ne baflvurdum. Millî Folklor Araflt›rma
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Dairesi ile temasa geçtim31. Bu kurumun müdürü, Türk halk
mutfa¤› konusunda seçkin araflt›rmalar› olan Kâmil Toygar’d›,
araflt›rma iznimi al›r almaz yard›mc› olaca¤›na söz verdi. Bu ara-
da, tan›nm›fl halk mus›kisi araflt›rmac›s› Muzaffer Sar›sözen’in
1936’da Adana’da derledi¤i ama henüz notaya geçirmedi¤i kay›t-
lar› elde etmifltim. Bereket versin, ezgiler notaya geçirilmemiflse
de, türkü güftelerinin ço¤u yaz›lm›flt›. Haz›rl›k olsun diye, derle-
medeki ezgileri notaya geçirmeye bafllad›m. Muzaffer Sar›sözen
1936’n›n Temmuz ve A¤ustos aylar›nda, yani Bartók gelmeden
hemen önce 80 dolay›nda ezgi derlemiflti, Sar›sözen’in derledi¤i
türküleri söyleyenler sonradan Bartók için de söylemifllerdi.

Burada flunu özellikle belirtmeli ki, Türk etnomüzikologlar›
flehirlerde, civardaki flehirlerden yahut köylerden ça¤r›lan köylü-
lerle çal›flmakla yetinmifller, Bartók ise köylerde, hattâ konargö-
çerlerin bile u¤rad›klar› yerlerde çal›flmak için diretmiflti. Bar-
tók’un flehre getirilen köylülerden derledi¤i malzeme Sar›sözen’in
derlemelerine çok benziyordu elbette, ama Bartók’un 1. s›n›fta
toplad›¤› ve “Macar üslubu” olan daha basit yap›l› ezgilerin hep-
si köylerde ve konargöçer çad›rlar›nda derlenmiflti. Bir bütün ola-

31 M‹FAD diye k›salt›lan kurumun ad› Halk Kültürü Araflt›rma ve Gelifltirme
Merkezi olarak de¤ifltirildi¤i için, yeni k›saltmas› HAGEM'dir.

Al›nt› 3 - 227 no.lu yaprak, TRT arflivi
Muzaffer Sar›sözen’in Urfa derlemesinden bir “mezmur a¤z›” ezgi.



rak ele al›n›rsa, Sar›sözen’in derlemesi malzemeyi zenginlefltirdi-
¤i ve karfl›laflt›rmaya yard›mc› oldu¤u için faydal›yd›. 

Ankara Devlet Konservatuvar› müdür yard›mc›s› Ahmet Yürür,
okul arflivinden faydalanmama izin verdi. Türk Halk Müzi¤i Toplu-
lu¤u’nu yöneten bir uzmandan ba¤lama dersleri ald›m, bir de ayn›
toplulu¤un bir üyesinin yard›m›yla kaval çalmay› denedim.

1988 yaz›nda, her y›l yenilenen araflt›rma iznimi ald›m. Do¤-
rusu talihim yaver gitmiflti, çünkü köylerde çal›flmak üzere arafl-
t›rma izni alamayan, hattâ çok uzun zaman beklemek zorunda
kalan baz› bat›l› araflt›rmac›lar tan›yordum.

Türkiye’deki alan çal›flmam 1988’de bafllad›, 1993’e kadar
sürdü. Güney Toroslar’›n yamaçlar›ndaki üç yerleflim merkezi
seçtim: do¤uda Bartók’un da ezgi derledi¤i Adana, bat›da Antal-
ya, bir de ikisinin aras›nda kalan Mut yöresi. Bu merkezlerin kü-
çük, ücra köylerinde derleme gezilerine ç›kt›m. Sözlü ezgiler der-
leyip notaya geçirme ifline verdim kendimi. Eflliksiz ezgiler de
kaydettim. Her biri yaklafl›k iki hafta süren sekiz geziye ç›kt›m.
Toroslar d›fl›nda, zaman zaman Türkiye’nin Ankara, Denizli,
Trabzon gibi bölgelerinde de ezgi derledim. Malzemenin büyük
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Resim 5 - Bartók’un Türkiye’de ezgi derledi¤i merkezlerin haritas›.



bir k›sm› köylülerle çobanlar›n evlerinde kaydedildi; 85 ayr› yer-
de 233 köylüden toplam bin befl yüz ezgi kaydettim bantlara.
Bunlardan bin dolay›nda ezgiyi notaya geçirdim; bu ezgilerin befl
yüzünü 61 köyde 132 köylüden derlemifltim.

Bu derlemeyi takviye etmek ve ezgileri karfl›laflt›rmak ama-
c›yla,Türkiye’nin hemen hemen her yerinden giusto tempolu
3000 ezgilik bir mus›ki malzemesini inceledim. Bu karfl›laflt›rma-
l› malzemeyi TRT repertuvar› ile Béla Bartók’un derlemesinden
ald›m.

TÜRK‹YE’DEK‹ ‹LK DERLEME GEZ‹M

26 Eylül 1988’de ilk derleme gezime ç›kt›m. Kâmil Toygar
bey sözünde durmufltu. Resmî izin ç›kar ç›kmaz, Adana Çukuro-
va Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi mus›ki bölümü ö¤retim
görevlisi Halil At›lgan’a telefon edip, araflt›rmama destek olmas›
ve bana rehberlik etmesi için ricada bulundu.

Akflamleyin saat 10’da Ankara’dan trene binmifl, ertesi gün sa-
bah 9’da Adana’ya varm›flt›k. Ali R›za’n›n [Yalman] güneydeki
Türkmen afliretleri hakk›ndaki kitab›n› okumufltum,32 ama oku-
duklar›m› bu tren yolculu¤u s›ras›nda ilk elden tecrübe edebildim.
Kompart›mandaki yol arkadafl›mdan ilkin, yörüklerin onun otur-
du¤u kasaban›n çevresinde k›fllad›¤›n› ö¤rendim, dahas› Adana’ya
yaklafl›rken konargöçer yörük çad›rlar›n› gözlerimle gördüm.

Adana Çukurova Üniversitesi flehrin biraz d›fl›ndayd›. Eflsiz
güzellikte bir manzaras› vard›. Üniversitenin Kültür-Sanat Mer-
kezi’nin müdürü Yalç›n Yüre¤ir ile tan›flt›m. O da Bartók’un gezi
arkadafl› olan Ahmet Adnan Saygun’un sonradan Adana’da ç›kt›-
¤› gezide yeni türküler derlemesi için yard›mc› olmufltu. Halil
At›lgan ile Yalç›n Yüre¤ir bana üniversitenin mus›ki bölümünü
tan›tt›lar. Birkaç mus›ki dersine dinleyici olarak girdim, tanbur
(24 aral›kl› bir saz) çalan birisiyle sohbet ettim. Saz›n aral›klar›n›
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banda kaydettim. Dinlemek için Halil beyden birkaç kaset ald›m.
Baz› köylerin nas›l kuruldu¤u, cenaze töreni âdetleri, ast›m has-
talar› için kocakar› ilaçlar›, halk bilmeceleri gibi etnografya konu-
lar› hakk›ndaki görüflmelerin yan› s›ra, halk ezgileri de vard› bu
kasetlerde. Sonradan Adana civar›ndaki baz› derleme gezilerinde
bana yard›m edecek olan Ahmet Kamac› ile tan›flt›m. Dostum Ah-
met bana misafirhaneyi gösterdi, ö¤leden sonra odama çekilip ka-
setleri inceledim.

Ertesi gün civardaki bir köye, Düziçi kasabas›n›n yan› bafl›n-
daki Gökçay›r’a gitmek için yola ç›kt›k. Bartók’a türkü söyleyen
K›r ‹smail ile kahramanl›k destanlar› okuyan ve hâlâ sa¤ olan bir
âfl›¤›n da köyüydü buras›. Türkiye’de flehirleraras› otobüs tafl›ma-
c›l›¤› mükemmel, ama küçük yerleflim birimlerine ancak dolmufl-
larla yahut minibüslerle gidilebiliyordu. ‹stedi¤iniz yerden bine-
bilece¤iniz bu minibüslerin floföründen rica ederseniz sizi küçük
bir gezintiye de ç›karabiliyordu.

Düziçi, iki yakas›na serpifltirilmifl ufac›k köyleriyle yemyeflil
bir vadi boyunca uzan›yordu. Bu güzel kasaban›n tad›n› ç›kara-
mad›k, çünkü Ankara’dan ald›¤›m›z iznin buras› için geçerli ol-
mad›¤› çok geçmeden anlafl›lm›flt›. O s›rada ‹ngiltere’de bulunan
validen emir alan ilçenin s›cakkanl›, sevecen kaymakam› yerel
izin belgesi almam›z için bizi Adana belediye meclisine gönderdi.
Ama vakit çok ilerlemifl, resmî daireler kapanm›flt›, o yüzden ko-
naklayaca¤›m›z yere, yani üniversite ö¤retim görevlilerinin kal-
d›klar› lojmanlara döndük. Türkiye’de ö¤retmenler mezun olun-
ca istedikleri yerde ö¤retmenli¤e bafllayam›yorlar. Devletin uy-
gun gördü¤ü yerlerde görevlendirilmek üzere atan›yorlar. Mem-
leketlerinden uzak düflen bu ö¤retmenler akflam olunca temiz be-
yaz gömlekler giyinip lokallerinde toplan›yor, bol bol çay içip si-
garayla efkâr da¤›t›yor, tavla oynuyorlard›. ‹slam dini alkollü iç-
kiyi yasakl›yor; ama herkes bu yasa¤a s›k› s›k›ya uymuyor.
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Ertesi sabah valili¤e gidip resmî ifllemleri bafllatt›k, evrak›m›z
derhal damgalan›p imzaland›. Oradan ç›k›p karakola gittik. Vali-
nin verdi¤i izin, Ankara’dan gönderilen izin belgesi ile, dört adet
vesikal›k foto¤raf söz konusu köylerde çal›flma iznini bir saatte
almam›z için yeterli oldu. Ö¤leden sonra otobüsle Düziçi’ne do¤-
ru tekrar yola koyulduk. Y›lankale ile Toprakkale’den geçtik. Y›-
lankale, ad›n› kale tafllar› aras›nda yaflayan say›s›z zehirli y›landan
al›yordu, Toprakkale ise Bartók’un Macar ezgisine benzetti¤i ilk
ezgiyi, yani 8a no.lu ezgiyi derledi¤i yerdi. Ç›plak güneflin alt›n-
da Anadolu’da ezgi derleyece¤im ilk mekâna do¤ru yol al›rken
umutla, beklentilerle doluydum. Tuttu¤umuz arabayla Gökçay›r
civar›ndaki bir köye hareket etmeden önce bizi karfl›lamaya gelen
birisiyle ahbapl›k ettik. Halk ezgileri derleyece¤imi ö¤renen beni
ertesi gün tertiplenecek olan bir dü¤üne ça¤›rd›.

Halk ozan› Mehmet Demirci’nin evi Gökçay›r köyünün öbür
ucundayd›. Ünlü saz flairinden esinlenerek Köro¤lu mahlas›n›
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kullanan Mehmet beyin çok zengin bir bostan› vard›. Yetifltirdik-
lerini satarak sa¤l›yordu geçimini. Ara s›ra da para karfl›l›¤› dü-
¤ünlere gidip nerdeyse bir saat süren destanlar okuyordu. Bizi
dostça karfl›lay›p evine buyur etti, sonra ziyaret sebebimizi sordu.
Birlikte yemek yedik, sohbet ettik, sonra akflam dokuz sular›nda
üç telli curas›n› al›p geldi. Ba¤dafl kurarak oturdu; Türk köylüle-
rinin evlerinde iskemle yahut masa pek bulunmad›¤›ndan, bu do-
¤al bir oturufl biçimidir, herkes bu flekilde oturur. 

Elbiselerin konaca¤› dolap yerine duvara çiviler çak›lm›fl, çi-
vilere de elbiseler, sazlar, hattâ birçok bildik silah as›lm›flt›. 

Âfl›k saz›n› rahatça kuca¤›na alm›fl, sazdan ç›kan sesin ezgi-
den çok ritmi desteklemesi için tellere hareketli ama yumuflak
dokunufllarla vuruyordu. Destanlar› kendinden geçercesine, her
kelimesini bast›ra bast›ra okuyor, o destanlar›n hikâyesini anla-
t›rken canland›r›yordu. Saatlerce çald›, söyledi. Bu çal›p söyleme
saat 9’dan sabah›n erken saatlerine kadar sürdü. Birer saatlik üç
kaset doldu. Karacao¤lan’dan yaklafl›k elli, Köro¤lu’ndan yüz, El-
beyo¤lu, Âfl›k Halil, Deli Boran, Dadalo¤lu gibi saz flairlerinden
de pek çok destan bildi¤ini söyledi. Ne var ki, onca dörtlü¤ü ay-
n› ezginin çeflitlemeleriyle okumufltu, dörtlükleri birbirine ba¤la-
yan arana¤meleri de pek az çeflitlendirebilmiflti.

Çalg›c› bulmak için sabahleyin Düziçi kasaba meydan›na
do¤ru yürüdük. Yolda yürürken, Mehmet bey Macaristan ve Tür-
kiye d›fl›ndaki dünya hakk›nda sorular sordu, bu sorulardan an-
lad›m ki, ‹stanbul esnaf›n›n aksine, s›radan bir Türk köylüsü,
Macaristan yahut Macarlar hakk›nda hiçbir fley bilmiyordu. Kasa-
ba meydan›na var›nca do¤ruca zurnac›larla davulcular›n toplan-
d›¤› yere gittik. Mehmet beyin dostu olan bir zurnac› ile pazarl›k
ettik, adam›n saat bafl›na istedi¤i ücret çok fazlayd›. Sonra moto-
sikletli birini bulduk, o bizi çalg›c›lar›n mahallesine götürdü, ama
hepsi dü¤üne gitti¤inden hiçbiri evde yoktu. Minibüse binip, ön-
ceki gün ça¤r›ld›¤›m›z Karacaören’deki dü¤üne gittik. 

Davullar›n sesi çok uzaktan duyuluyordu. Biraz sonra zurna
na¤meleri ve ç›nlamalar› geldi kulaklar›m›za. Eve yaklaflt›kça ses-
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ler yükselmifl, avluya girince art›k iyice fliddetlenmiflti. Yeni bafl-
lam›flt› dü¤ün. Büyük bir sevgiyle karfl›lad›lar bizi; bafl köfleye
oturttular; çalg›c›lar› da yan›m›za yollad›lar. Çald›klar› iki oyun
havas›n› banda kaydettik.

Çalg›c›lar Abdal çingeneleriydi. Ayn› ailenin bireylerinden
kurulu saz tak›m›n›n davulcusu Çavufl Kapçak hem davulcu ba-
fl›, hem de çalg›c› bafl›yd›. Davulda o¤ullar› Lisan ile Nihat efllik
ediyordu kendisine. Durdu ile ye¤eni Yusuf da zurna çal›yorlar-
d›. Sadece tak›m›n en usta zurnac›s› ‹lhan Kaçmaz aileden de¤il-
di. Ola¤anüstü derecede yetenekli bir çalg›c›yd› ‹lhan, ama öteki-
ler de sazlar›n› zevkle, tam bir ahenk içinde çal›yorlard›. “Reis”
yaln›zca acil durumlarda yahut tak›m› temsilen aralar›na kat›l›-
yordu. Hep iki davulcu ile iki zurnac› çal›yor, üçüncü kifli dinle-
niyordu. E¤lence bütün h›z›yla devam ediyordu, erkekler yar›m
halka olup halay çekiyorlar, en uçtaki kifli elindeki mendili sall›-
yordu. Türkiye’nin birçok yerinde oldu¤u gibi, halay havalar› il-
kin a¤›r bir ritimle çal›n›p oynand›, sonra orta h›za geçildi, en so-
nunda da k›vrak ezgilerle tamamland›. Birkaç halay havas› daha
çal›nd›ktan sonra saza ara verildi.
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Tek katl› evin çat›s›ndaki masalara oturduk. Az sonra çalg›c›-
lar “masan›n etraf›nda” dolanmaya bafllad›lar. Önce çalg›c›lar
bafllad›lar ezgiye, sonra türküye geçildi. Türkü bitince, yine zur-
nac›yla davulcu çalmaya bafllad›. Evin dam›nda, oyuna kald›klar›
yerden devam ettiler; Ömer Sert adl› adam›n söyledi¤i türkünün
ard›ndan, Macar ezgilerine benzetilebilecek bir türkü söylendi.
E¤lence, gece yar›s› herkes yatmaya gidinceyedek sürdü. Gece,
bizi davet eden Adem’in evinde kald›k.

Ertesi sabah kahvalt›dan sonra otobüse atlay›p küçük bir ka-
saba olan Ellek’ten geçip Osmaniye’ye ba¤l› Küçük Akarca’ya git-
tik. Bu yörede, göçebelikten yeni ç›kan yörüklerin yaflad›¤›n› söy-
lemiflti bize dü¤ündekiler. Bilgi almak için Ellek’teki bir kahvede
duraklad›k, Akarca’ya ancak ya cip ya da traktörle gidebilece¤i-
mizi ö¤rendik orada. Bereket versin, traktörüyle bizi oraya götü-
recek birini bulduk. Yine o güzelim da¤l›k yemyeflil k›rlardan ge-
çiyorduk; traktör dar bo¤azlardan, p›narlardan, dereciklerden
korkusuzca geçerken yol kenar›nda yerf›st›¤› toplayanlar› gör-
dük. Bir tepeye t›rmand›ktan sonra, traktör floförümüzün babas›-
n›n da aralar›nda bulundu¤u yerleflik yörükleri gördük. Sar›fl›n,

39

Resim 8 - Göçebelikten yeni ç›kan bir yörük sipsi çal›yor.
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Resim 9 
Üç telli kemençesini gelene¤e
uygun biçimde, dik tutarak
çalan Uncal›l› bir kemençeci.

Resim 10
Hasan Küçükkufl 

kaval çalarken.



mavi gözlü yörükler iskemle ç›kar›p çay ikram ettiler bize, ard›n-
dan yavafl yavafl sohbete bafllad›k. Kavallar› yahut daha baflka saz-
lar› var m›yd›? Hay›r, yoktu, ama olsayd› bile nas›l çal›naca¤›n›
çoktan unutmufllard›. Derken tesadüf eseri biri bir kaval buldu,
sonra bir kaval daha, bir kaval daha. Sonra da bir dilli kaval. Bizi
misafir eden Musa Koca çalmaya bafllad›, çalmay› bitirdi¤inde bir
saatlik bir ses kayd› vard› elimizde. 

B›çakl›’da bir kavalc›n›n oturdu¤unu söyleyip beni oraya
gönderdiler. Karanl›k basm›flt›, uzak bir tepede çal› ç›rp› yak›yor-
lard›. Göçebelikten yeni ç›kan yörüklerden bir baflkas›n›n evine,
Süleyman Halil beyin evine indik. Tan›fl›p kaynaflmak maksad›y-
la, âdet yerini bulsun diye bir iki saat kadar sohbet ettikten son-
ra Süleyman bey beni yine kendisi gibi kaval çalan arkadafl› Arap
Hüseyin’le tan›flt›rd›. Derken ikisi bize kaval çald›. Hüseyin’in ka-
val› madenî, Süleyman’›nki ise a¤açtand›. Çok de¤er verdikleri,
baflkalar›n›n el sürmesini istemedikleri anlafl›lan sazlar›n› süslü
püslü kilimlere sar›l› uzun a¤aç k›l›flar› içinde muhafaza ediyor-
lard›. Derleme bittikten sonra biz sundurmada uyuduk, yaklafl›k
yirmi kiflilik kalabal›k hane halk› da bir odaya s›¤›flt›.

Sabahleyin tuzlu beyaz peynir, zeytin, ekmek, tereya¤› ve
çaydan oluflan geleneksel kahvalt› bir tepsiye yerlefltirilip odan›n
ortas›nda yere serili bir sofra örtüsü üzerine konmufltu. Erkekler
tek ayaklar›n› altlar›na çekip ötekini örtünün alt›na sokacak bi-
çimde tepsinin yan›na çömelmifllerdi. Kad›nlar yiyecekleri getiri-
yor, sofrada ekme¤i gezdiriyor, ince belli bardaklara durmadan
çay dolduruyorlard›. Kahvalt›dan sonra bir kamyonun arkas›na
kad›nl› erkekli doluflup ana yola kadar o flekilde gittik. Ana yolda
bindi¤imiz eski bir otomobil bizi Toprakkale’ye götürdü. Yol ke-
nar›nda konargöçer çad›rlar› gördük. Kara çad›rlar›n birincisinde
birkaç çocukla bir nine vard›, ama türkü söylemeyi kabul etmedi
nine. “Biz unuttuk gitti,” dedi, ama ona önceki gece Musa Ko-
ca’dan kaydetti¤im kasetleri dinletince duyguland›. Konargöçer
Veli Sar›soy’un yerleflti¤i üç çad›rl› küçük bir obaya gittik; bize iki
türkü söyledi Veli. Bereket versin, “bo¤az hava”lar›n›, bu ezgile-
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rin söyleyifl biçimini iyi bilen Ayfle ç›kageldi o s›rada. Bo¤az tür-
külerini söyleyenler bo¤azlar›n› parma¤›yla titrefltirir, böylece
uzun seslere bir ritim katarlar. Sonra Adana’ya döndük, ö¤leden
sonra da “mavi tren”le Ankara’ya do¤ru yola ç›kt›m.

Türkiye’deki bu ilk derleme gezim öteki gezilerime göre en
k›sa süreniydi. Çok az türkü kaydedip pek az tecrübe kazanabil-
di¤im bu gezi haf›zamda yine de izler b›rakm›flt›. Destanlar, dü-
¤ün havalar› kaydetmifl, göçebelikten yeni ç›km›fl ya da konargö-
çerlikten hâlâ ç›kmam›fl olan yörüklerle tan›flm›fl, öteki gezilerim-
de yararlanaca¤›m say›s›z tecrübe edinmifltim. Ankara’ya var›nca
Halk Mus›kisi Enstitüsü’ne incelemem hakk›nda bilgi verdim, ez-
gileri notaya geçirmeye ve kas›m ay›nda Kozan yöresinde ç›kaca-
¤›m gezi için haz›rl›klara koyuldum.
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Ali Kurt, bu kitab›n yazar›yla birlikte
çad›r› önünde.

Resim 12
Kulübeden d›flar› bakan bir köylü.



BUGÜNÜN TÜRK‹YE’S‹NDE HALK MUSIK‹S‹

Bugünün Türkiye’si geliflmifl karayolu ve telefon flebekesi, ül-
kenin her yerine eriflen televizyon ve radyo yay›nlar›yla h›zla kal-
k›nmakta olan bir ülkedir. Bu kalk›nma süreci içinde halk mus›-
kisinin ifllevinin ikinci plana itilmifl olmas›na pek flaflmamal›. Çal-
g›c›l›¤› tamam›yla yahut k›smen ifl edinmifl olan halk mus›kisi ic-
rac›lar›n›n ç›kard›klar› say›s›z kaset piyasada sat›l›yor. Ama bu
kasetlerdeki ezgiler genellikle halk saz›n›n do¤all›¤›ndan uzak,
tamam›yla madenî t›n›l› sazlarla bir orkestra havas› içinde, meka-
nik süslemelerle daha cazip hale getirilerek söylenmifl. Son y›llar-
da, köyden flehre ak›n ak›n göç eden y›¤›nlar da kendi popüler sa-
nat mus›kilerini, “arabesk” denilen bir türü yaratt›lar. Arap flehir
mus›kisini örnek alan, tutku, ço¤unlukla da sevda ya da hasret
konular›n› iflleyen, çok say›da saza yer verilen, art›k ikili aral›¤›-
n› bol bol kullanan, ezgileri a¤dal› bir mus›ki türüdür bu.

Ama ülkenin küçük ücra köylerinde halk mus›kisi yüzy›llar
öncesindekine benzer bir ifllevi yerine getiriyor. ‹lk derleme gezime
ç›kmadan önce, aralar›nda etnografya uzmanlar›n›n da bulundu¤u
birçok meslektafl›m art›k bu devirde kimsenin a¤›t yakmad›¤›na,
kaybetti¤i bir yak›n› için gelene¤e uygun a¤›t yakan birini bulsam
bile ezgiyi kaydedemeyece¤ime ikna etmeye çal›flt› beni. Do¤ru de-
¤ildi bu: biri ölünce sadece dinî vecibeler yerine getirilmiyor, ayr›-
ca eski ça¤lardan beri süregeldi¤i gibi, ölünün ard›ndan yas da tu-
tuluyordu. Örne¤in, flehirde ö¤retmenlik eden bir kar›-koca da bu
törenin d›fl›nda de¤ildi. fiehirde bulundu¤um s›rada, kad›n›n anne-
si ölmüfltü. Cenazeden sonra eskiden oldu¤u gibi a¤›tlar yak›ld›.
Ülkenin baflkenti Ankara’da bile halk hâlâ a¤›t yakabiliyordu. Bu-
nu gözlerimle gördüm, hattâ a¤›d› kasete kaydettim. 

Kat›ks›z halk mus›kisi ifllek yerlerin uza¤›ndaki küçük köylerde
varl›¤›n› sürdürmüfltür elbette. Bir yanda, güney sahilleri boyunca s›-
ralanan lüks turistik otelleri, öte yanda Toroslar’›n içlerine kadar
uzanan ve hâlâ yüzy›llar öncesinde oldu¤u gibi duran k›vr›m k›vr›m
keçi yollar›n› görüyordunuz; do¤rusu flafl›rt›c›yd› bu manzara. Yaz›
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geçirmek için hayvanlar›n› da yanlar›na al›p baharda yaylalara ç›kan,
sonbahar gelince de k›fl› geçirmek için ›l›k sahillere inen konargöçer-
lere zaman zaman rastlayabilirsiniz. Gerçi bunlar›n birço¤u hayvan-
lar›n› uzak yaylalara kamyonla tafl›yor, ama yerleflik düzene geçenler
afliret ruhunu uzun süre yaflat›yor, ne ezgilerinden ne de törelerin-
den vazgeçiyorlar. Yaz›n uzak yaylalara tafl›nm›yorlar, ama birçok
köyün civarda kendine ait yayla evleri var, maddî gücü yeterli olan-
lar yaz›n kavurucu s›ca¤›ndan kaç›p buralara ç›k›yorlar.

Çok say›da türkünün çal›n›p söylendi¤i dü¤ünler her zaman
için en zengin ezgi hazineleridir. K›na gecesinde, yani dü¤ünden
bir gün önce, kad›nlar gelini u¤urlamak için toplan›rlar. Geline
yak›lan a¤›ttan sonra nefle içinde oyunlar oynan›r, ço¤u zaman
bir çömle¤e vurarak türküler söylenir. Damat k›z evine giderken
de çal›n›r söylenir. Damat k›z evine gidip gelini evden al›rken
belli bir türkü, gelini at›n›n terkisine oturturken yahut birlikte
yola ç›karlarken ayr› bir türkü söylenir. Bu törenlerin hepsi gü-
nümüzde hâlâ yaflat›lan törenler de¤ildir, ama ezgileri unutulma-
m›flt›r.
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Üç telli kemençe çalan bir Karadenizli. 

Resim 14
Konargöçer Veli Özgüner kaval çalarken.



Davul zurna dü¤ün boyunca iki üç gün susmaz. Aç›k havada
kulak ç›nlatan davul zurnay›, iç mekânlarda ise üç telli tezeneli
saz› ve “deblek” denen küçük davulu çalanlar genellikle Abdal
çingeneleri aras›ndan ç›kar. Yak›n bir geçmiflte, baz› çalg›c›lar git-
tikleri yerlerde zurna yerine ya klarnet ya da keman çalmaya bafl-
lad›lar. En küçük saz tak›m› biri zurnac› biri davulcu iki kifliden
kuruludur, ama ikisi zurnac› ikisi davulcu dört kiflilik tak›mlara
daha s›k rastlan›r. Daha zengin ailelerin dü¤ünlerinde her saz için
üçer çalg›c› tutuldu¤u bile olur. Zurnac›lardan biri ezgiyi çalar-
ken, öbürü pest perdeden dem tutar. Zurnac›, zurnac›lara has o
kesintisiz sesi burnundan nefes al›p havay› yanaklar›na doldura-
rak ç›kar›r, böylece ses bir saniye bile kesintiye u¤ramaz. Davul-
cu s›k s›k oyuna kat›l›r.
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Resim 15 - Bir Alevi semah
ezgileri çalarken.

Resim 16 - Davulcuyla
zurnac›.

Çalg›c›lar Abdal çingene-
leri de¤il, Türklerdir.



Mus›kiyle geçinen bu çalg›c›lar ile Macaristan’›n k›rl›k yörele-
rinde yaflayan çalg›c› çingeneler hayat flartlar› birçok aç›dan benzer-
lik gösterirler. Abdal çingeneleri ço¤u zaman köylerin civar›nda ya
da kasabalar›n kenar mahallelerinde yaflayan kapal› topluluklard›r,
ama nüfusu sadece çingene çalg›c›lardan oluflan köyler de gördüm
ben. Bunlar›n ço¤u saz›na o kadar hakimdir ki, insan› hayrete düflü-
rür, yörede söylenen türkülerin hepsini bilir, yeni türküleri de he-
men ö¤renip çalmaya bafllarlar. Oyun bafllad› m›, her biri yirmi otuz
dakika süren halay havalar› çalarlar. Halay a¤›r ritimle bafllar, h›z›n›
yavafl yavafl art›r›r. Oyun havalar›nda, güfteli türkülerde kullan›lan
5/8, 7/8 ile 9/8 gibi aksak ritimlerin yan› s›ra, son derece karmafl›k
ritim kal›plar› da görülebilir. Halaya ara verilince türküye geçilebi-
lir. O s›rada oyuna ara verilebilir, erkekler ya masaya oturup bir fley-
ler içerler ya da ans›z›n ayaklan›p hep birlikte saza efllik ederek tür-
kü söylerler. Günümüzün dü¤ünlerinde, binlerce dizeli destanlar›
ezbere okuyan âfl›klara rastlamak pek kolay de¤il. Say›s›z halk fliiri
ve bunlar›n ezgisi hâlâ dillerde dolafl›yor; ama bu ezgileri âfl›klar flö-
lenlerde tezeneli sazlarla çal›p söylüyor, hattâ aralar›nda at›fl›yorlar.

Yayl› sazlar› ancak mus›kiyle geçinen çalg›c›lar kullan›yor,
hiç olmazsa bugün öyle. Kaynaklara göre, eskiden kendine has
bir teknesi olan üç telli, telleri re1-la1-re2 seslerine düzenlenen
yayl› sazlar varm›fl, ama bu sazlar kaybolup gitmifl. Bugün varl›-
¤›n› sürdüren biricik üç telli saz, Karadeniz çevresinde yaflayan
az›nl›klarca çal›nan kemençedir. Eski telli sazlar›n yerini, kimisi-
nin Macar halk kemanc›lar› gibi gö¤süne yaslayarak, kimisinin de
dik tutup dizlerine oturtarak çald›¤› keman alm›fl. Keman eski
telli sazlarla bugünün kemençesi gibi sol-re1-la1-re2 seslerine dü-
zenlenir, yani mi sesi bir tam ses afla¤› düfler.

Öbür tezeneli sazlar aras›nda ba¤lama ailesine ait üç çift telli
sazlar köyde de, flehirde de yayg›n. Ailenin en küçük üyesi cura,
curan›n bir boy büyü¤ü “orta”, bu sazlar›n en büyü¤ü ise “âfl›k
ba¤lamas›” yahut “kaba ba¤lama”d›r. En yayg›n iki düzeni var bu
sazlar›n. Bunlar mi-re1-la1 seslerinden kurulu “ba¤lama düzeni”
ile sol-re1-la1 seslerinden kurulu “karadüzen”dir. Yöreye, hattâ
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çal›nan ezgiye göre de¤iflen daha pek çok düzen vard›r. Genellik-
le, ezgi bafl parmakla üstteki tele vurularak çal›n›r, düzümün ana
vurufllar› ya sol elin yüzük parma¤›yla yahut sa¤ elin yüzük par-
ma¤›ya orta parma¤› tekneye vurularak gösterilir.

Türk mus›kisindeki küçük ses aral›klar›n›n kesin yerlerine
iliflkin tart›flmalara aç›kl›k getirebilece¤i için ba¤lama ailesinin
özel bir yeri vard›r. Dizinin ikinci ve alt›nc› derecelerinde birer
minör üçlüyle durulursa, s›ras›yla majör ikili ile minör ikili ve
majör alt›l› ile minör alt›l› aras›nda kalan sesler elde edilir. Ama
türküyü saz›yla da çalan kimselerin bu dereceleri ço¤u zaman sa-
z›nkinden “daha temiz” seslerle ç›karabildiklerini görürsünüz.
Ayn› köyde bile bu perde ba¤lar›n›n sazdan saza ufak de¤ifliklik-
ler gösterdi¤ini görebilirsiniz. Bu seslerin verilmesi çok güç oldu-
¤u için anlafl›labilecek bir durumdur bu.

Nefesli sazlar halk aras›nda yayg›n. Sipsi, düdük çalan köylü-
leri s›k s›k görürsünüz. Tulum ise, t›pk› üç telli kemençe gibi, Ka-
radeniz sahilleri d›fl›nda hiçbir yerde çal›nm›yor art›k. Kaval Ana-
dolu’ya has bir sazd›r. Transilvanya ve Moldova’daki Macar flüt-
çülerde gördü¤ümüz gibi bu saz›n t›slamalar›na oynak bir dem
efllik eder. Moldavya’da da bu saza kaval diyorlar.

Resim 17 - 
Klarnetli, kemanl› bir köy saz tak›m›.

Resim 18 - Göçebe Ayfle
çad›r›nda bo¤az havas› söylerken.
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Resim 19 - Türk rehberlerimden biri deve s›rt›nda, arkada Anadolu’ya
özgü bir manzara.

Resim 20 - Kaplan k›z kardefller saz tak›m›
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ANADOLU EZG‹LER‹ ‹LE MACAR EZG‹LER‹
ARASINDAK‹ BENZERL‹KLER

Bartók Türkçe malzemeyi s›n›fland›r›rken ilkin ezgileri par-
lando ve tempo giusto diye ikiye ay›rd›. Parlando ritimli ezgileri de
“eflit heceliler”, “hece say›s› de¤iflebilenler” ve “noktal› ritimliler”
diye alt kümelere ay›rd›. Ortaya ç›kan kümeler ilkin hece say›la-
r›na göre, hece say›lar› ayn› olanlar da karara do¤ru yukar› ç›kan-
lar diye ay›rt edilmifltir.

Ezgilerin en küçük birimleri hece say›lar› ile kal›fl kal›plar›
nerdeyse ayn› olan bu benzer ezgi kümecikleriydi. Bartók’un s›-
n›fland›rmas›ndaki son küme enstrümantal parçalarla, yap›lar›
tan›mlanamayan ve “yap›s›ndan flüphe edilen” parçalar ve ya¤-
mur dualar›yd›.

Bartók’un ezgi s›n›fland›rma yöntemi birçok soru iflaretini ak-
la getirir. Parlando ile tempo giusto ezgileri aras›nda mus›ki yö-
nünden herhangi bir ba¤lant› var m›d›r? Yap›s› tan›mlanamayan,
“yap›s› flüphe götürür” ezgiler ile çok az rastlanan üç dizeli, de¤i-
flik ölçülü ezgiler farkl› yönlerde yorumlanabilir mi? Noktal› ri-
timli ezgiler gerçekten de Türk halk mus›kisindeki s›n›flar›n d›-
fl›nda m› kal›yor? Bir de flu var: hiç olmazsa Anadolu ezgileri ara-
s›nda Bartók’un ortaya koydu¤u kadar derin ba¤lar oldu¤unu aç›-
¤a ç›karabilecek, bu ezgilerin Macar halk mus›kisiyle olan ba¤-
lant›lar›n› gösterebilecek daha baflka ölçütlere dayanarak eldeki
malzeme yeniden düzenlenebilir mi?

Bartók’tan sonra Anadolu halk ezgilerini s›n›fland›rmak için
birtak›m denemeler oldu, ama hiçbiri inand›r›c› olmad›. Saygun
ise, Bartók’un s›n›fland›rmas› içinde, “yap›s› tan›mlanamayan, ya-
p›s› flüphe götürür” s›n›f›na giren ezgiler hakk›nda baz› de¤iflik-



likler getirmeyi, birkaç örnekte de ezgi yap›s›n› farkl› bir flekilde
tan›mlama fikrini önerdi. László Vikár öbür Türkî (Çuvafl ve Ta-
tar) ezgilerini s›n›fland›rd›, ama yak›n aral›klarla seyretti¤i aç›k-
ça görülen Anadolu ezgileri, çok daha serbest hareketlerle yürü-
yen pentatonik ezgilerden ayr›ld›¤› için onun s›n›fland›rma biçi-
mi burada benimsenemez.

Derledi¤im Anadolu ezgilerini ben de s›n›fland›rd›m. Yazd›-
¤›m kitaplarda, bu arada doktora tezimde bu s›n›fland›rmay› ay-
r›nt›lar›yla aç›klad›m.33 Ezgileri önem s›ralar›na göre alt› ana
öbekte toplad›m. Bunlar›n içinden ilk öbe¤i oluflturan Türk ezgi-
lerini tan›t›p bu ezgilerin Macar ve daha baflka halklar›n ezgileriy-
le olan ba¤lar›n› aç›klayaca¤›m burada. Öteki ezgi öbeklerine, s›-
n›flar›na ve türlerine ise Macar mus›kisi ile ba¤lant›l› oldu¤u za-
man de¤inece¤im sadece.

Bu dev öbekte yer alan ezgileri, onlar›n Macar mus›kisindeki
benzerlerini ele almadan önce, karfl›laflt›rmal› müzikolojide orta-
ya ç›kan sorunlar› k›saca hat›rlamak yerinde olacakt›r. Etnomü-
zikoloji çeflitli halklar›n mus›kilerini biçim yönünden çözümle-
me ve karfl›laflt›rman›n yan› s›ra, tespit edilmifl benzerliklerle
farkl›l›klardan hareketle tarihî sonuçlar da ç›karmaya çal›fl›r. Kar-
fl›laflt›rma yönteminin uygulanabilmesinde ilk önemli s›k›nt›,
karfl›laflt›rma çal›flmas›na yarayacak, afla¤› yukar› yine ayn› ilkele-
re dayan›larak yaz›lm›fl eserlerin yeterli say›da olmamas›d›r.

‹kinci s›k›nt›, üslup ba¤lant›lar›n› birer birer de¤il de, büyük
öbekler halinde karfl›laflt›rma anlay›fl›ndan ileri gelir. Çeflitli halk
mus›kilerinin üsluplar›n› s›n›fland›rmak için geliflmifl, yerleflik
yöntemler yoktur elimizde; hattâ tam tersine, her mus›kinin s›-
n›fland›rma ilkelerini kendi yap›s›na göre belirledi¤i fikri yayg›n-
d›r. Farkl› ilkelere dayanarak yürütülen s›n›fland›rmalar ise zi-
hinleri kar›flt›rabilir.

Macar-Anadolu karfl›laflt›rmas›nda ortaya ç›kan s›k›nt› pek
önemli de¤ildir, çünkü bu iki halk mus›kisi hakk›nda çok say›da
güvenilir veri oldu¤u gibi, benzer üsluplar›n bulunmas› da bu iki
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malzemenin yan yana getirilmesine izin verir. Buna karfl›l›k, kar-
fl›laflt›rma konusu olan öteki halk mus›kilerine özgü malzeme ise
bu malzemeye göre çok daha c›l›z, sa¤l›ks›z, hattâ da¤›n›kt›r.

Ancak, Macar-Türk benzeflmelerinde yine de kuramsal bir
sorun vard›r: De¤iflik halklar›n ezgileri aras›ndaki üslup benzer-
liklerine bakarak ne gibi tarihî sonuçlara varabiliriz? Ezgi benzer-
liklerinin derecesini ve özünü tan›mlamak iki mus›kinin ayn›
kökten geldi¤ini aç›klamaya yetmez. Aç›kças›, uzak bir geçmiflte
birbirinden kopan etnik topluluklar›n farkl› ezgi kal›plar› ayn›
mus›ki dilinden ç›k›yor olabilir, yahut tersinden söyleyelim, bir-
birinden çok farkl› ezgi kal›plar› ayn› köklerden geliyor olabilir.
Ayr› ayr› geliflen iki mus›ki aras›nda bazen öyle yak›nlaflmalar
olabilir, hattâ olur ki, halklar›n birbiriyle hiçbir temas› olmad›¤›
halde, ezgilerinde benzer yap›lar ortaya ç›kabilir.

Bu bak›mdan, elimizdeki malzemenin gösterdi¤i benzerlikler
ne herhangi bir ortak kökeni do¤rular, ne de böyle bir fleyi çürü-
tür. T›pk› dilbiliminde oldu¤u gibi mus›kide de her sesi dikkate
alan tam bir kimlik söz konusu ise, ortak köken düflüncesinin çü-
rütülmesi do¤rulanmas›ndan daha kolay gibidir. Benzer olgular
birbirinden ba¤›ms›z olarak do¤abilir, hattâ ödünç alarak yahut
verdi¤ini geri alarak benzerlikler daha da artabilir. Belgeler yeter-
siz oldu¤u için, geliflim süreçlerinin derinli¤ine inebilmek için
müzikologlar›n elinde çok az güvenilir araç gereç vard›r. Zoltán
Kodály’nin söyledi¤i bir fleyi hat›rlayal›m: “Ne Macarlardan, ne de
Macarlar›n beflinci yüzy›ldan on beflinci yüzy›la kadar temas etti-
¤i halklardan günümüze ulaflabilen tek bir yaz›l› nota örne¤i var-
d›r.”34 Üstelik, flurada burada bir iki kay›t ele geçse de bu kay›tla-
ra son derece elefltirel bir gözle yaklafl›lmal›d›r, çünkü notaya ge-
çirilmifl birkaç ezgi, derleyenin halk mus›kisi konusundaki tutu-
mundan s›yr›l›p ça¤›n bütün halklar›n› içine alacak flekilde halk
mus›kisi hakk›nda sonuçlara varmas› için yeterli olmayacakt›r.

Yine de, kal›c› de¤iflimlere flafl›rt›c› derecede direnen, hattâ
belli bafll› ezgi üsluplar›n›n asal özelliklerinin korumas›na yar-
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d›mc› olan baz› ezgi tabakalar› oldu¤u kesindir. Binlerce y›ll›k
geçmiflin fleceresini ç›karmak her ne kadar mümkün olmasa da,
özellikle karmafl›k, çaprafl›k olgular aras›nda ola¤an benzerlikler
gözlemlenirken, ihtimaller üzerine az çok bir tahmin yürütülebi-
lir. Macar halk mus›kisi hakk›nda flöyle demiflti Kodály: “Belgeler
geçen dört yüzy›l boyunca dilimizin pek de¤iflmedi¤ini gösteri-
yor. Öyleyse mus›kimiz neden de¤iflmifl olsun ki? Dilimiz gibi
mus›kimiz de herhangi bir resmî yahut y›prat›c› etki alt›nda kal-
mam›flt›r. Halk›n bugün kulland›¤› dil ile el yazmalar›ndaki dil
birbirine çok benziyorsa, halk›n bugünkü mus›ki dilinin de o es-
ki ça¤lardan gelen mus›ki diline çok daha benzeyebilece¤ini gö-
nül rahatl›¤›yla söyleyebiliriz.”35 Bu bak›mdan, afla¤›daki benzefl-
meler de¤erlendirilirken, belirsizliklerin bir ölçüde söz konusu
edilebilece¤i dikkate al›nmal›, daha önemlisi, az çok benzer üs-
luplardaki ezgilerin ayn› ezgi say›lamayaca¤›, bunlar›n sadece
mus›ki dili bak›m›ndan benzerlik gösterdikleri göz önünde bu-
lundurulmal›d›r.

Bu uzun giriflten sonra, araflt›rma konumuza, yani Anadolu
halk mus›kisiyle Macar halk mus›kisi aras›ndaki benzerlikler ko-
nusuna geçebiliriz art›k.

SOL-(FA)-M‹-RE-DO ÇEK‹RDEK D‹Z‹S‹N‹N 
EZG‹YE DÖNÜfiÜM fiEK‹LLER‹ 

VE BU D‹Z‹YLE ELDE ED‹LEN EZG‹LER

Macar ezgilerine dikkate de¤er biçimde benzeyen ve önemli
eski Türk halk mus›kisi kal›plar›n›n kullan›ld›¤› bu öbek hem
hacmi, hem de Anadolu mus›kisindeki yeri bak›m›ndan önemli-
dir. Bu ezgiler, sol-(fa)-mi-re-do çekirde¤inin çeflitli biçimlerini,
bazen bu çekirde¤in geniflletilmifl, bazen de iç içe geçen biçimle-
rini kullan›r. Pentatonik çekirdekli a¤›tlara benzeyen diyatonik
a¤›tlarla, art›k saf bir sol-mi-re-do temel diziye de¤il de sol-mi-re-

52

35 Kodály (1971), s. 23. 



do merkezli, mezmur a¤›zl›* ezgilere ba¤lanabilecek genifl ses sa-
hal› örnekleri de ald›m bu öbe¤e. Bu öbek, birbiriyle ba¤lant›s›
olan flu s›n›flara ayr›l›yor:

1) (Sol)-mi-re-do çekirdekli ikiz ölçülü ezgiler,
2) Türk ve Macar pentatonik ve diyatonik a¤›tlar›,
3) Türk ve Macar mezmur a¤z› ezgileri,
4) Ayr›k yap›l› ezgiler ile 5(5)b3 kal›fll›, AAAcB formülüne

uyan ayr›k yap›l› ezgiler,
5) Genifl aral›kl› parlando ritimli ezgiler,
fiimdi Türk ezgi s›n›flar› ile, bunlara benzer Macar ezgileri ve

baflka halklar›n ezgileri aras›ndaki iliflkileri daha yak›ndan görelim.

(SOL)-M‹-RE-DO ÇEK‹RDEKL‹, ‹K‹Z ÖLÇÜLÜ EZG‹LER

Bartók’un derlemesinde de, benimkinde de sol-mi-re-do çe-
kirdekli ikiz ölçülü ezgi pek yok, ama bu tür ezgiler Türkiye’de
çok yayg›n. Bu ezgileri karar perdelerine göre, karar sesi do olan-
lar, re olanlar, mi olanlar diye üçe ay›rabiliriz. Aralar›ndaki as›l
farkl›l›k karar perdesi do sesi olanlar›n genellikle inici olmas›,
buna karfl›l›k karar perdesi re yahut mi olanlar›n ise karar sesi
çevresinde dönüp dolaflmas›d›r. 

Karar sesi do olan ikiz ölçülü ezgiler
Do sesinde karar k›lan, (sol)-mi-re-Do çekirdekli, ikiz ölçülü

türküler, baflta Kürtlerin de yaflad›klar› do¤u bölgeleri olmak üze-
re Türkiye’nin hemen hemen her bölgesinde bulunabilir; hattâ
bunlar Ortado¤u’da homojen bir müzik üslubunu da meydana
getiriyorlar. Bartók’un derlemesindeki, do-re ikilisi ile yürüyen,
49c no.lu (Ör. 1a) ya¤mur duas› ile, mi-re-do üçlüsü ile yürüyen,
49a no.lu (Ör. 1b) ya¤mur duas› bu kümedendir. Ben de benzeri
ya¤mur dualar› derledim. 
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Karar sesi do olan ikiz ölçülü Anadolu ezgileri seyirleri ve
kullan›lan sesler aç›s›ndan üçe ayr›labilir. Bunlar›n aras›nda, alt-
tan geniflleyen, mi-re-Do-si-la-sol ses kümesinin pest uçlar›na
inen ezgiler gerçekten türdefllik göstermez. Bunlardan sadece iki
ezgi var elimde: bir baflka örne¤ine rastlanmayan bir gelin a¤›d›
ile yine benzerine rastlanmayan bir oyun havas›. 2 no.lu örnek bu
oyun havas›d›r.

Karar sesi do olan öteki kümenin as›l ay›rt edici özelli¤i fa se-
sine yahut alt›nc› dereceye önem verilmesidir. Elimde bu tür bir
ezgi var, bu türün Anadolu’da da pek az örne¤i vard›r.

Bu türü, yedi heceli kal›ptan on iki ve on üç heceli kal›ba ge-
niflleyen, nakarat› da dikkate de¤er bir örnekle göstereyim (3
no.lu örnek). Bu durum, kökenleri ayn› olan ezgilerin hece say›-
lar›na göre s›n›fland›r›l›nca birbirine çok uzak düflebildi¤ini de
gösterir.
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Örnek 1 - Do sesinde karar k›lan ikiz ölçülü ezgiler: a) Bartók’un derledi¤i, re-do çe-
kirdekli, 49c no.lu ya¤mur duas›, b) Bartók’un derledi¤i, mi-re-do çekirdekli çekir-

dekli, 49a no.lu ya¤mur duas›.

Örnek 2 - Karar sesi do olan ezgi.

http://zti.hu/sipos_gyujtesek/mp3/Bartok_CD/49b.mp3
http://zti.hu/sipos_gyujtesek/mp3/TUR_CD/002.mp3


Do üzerinde karar k›lan ikiz ölçülü ezgilerin üçüncü çeflidi
ise önemli oldu¤u, s›kça kullan›ld›¤› için bir ezgi tabakas› haline
gelmifltir. Sadece Bartók ile benim Anadolu derlemelerimizde de-
¤il, bütün Türkiye’de bu tür ezgiler bol bol bulunur. Mi sesi üze-
rindeki kal›fllar yahut mi ile re aras›ndaki karars›zl›klar, mi-re-do
çekirdek dizisi, ses perdelerindeki dar aral›kl› çizgiler gibi özel-
likler bu tür ezgileri, her dizede farkl› tiz seslere ç›ksa da tam an-
lam›yla ortak bir noktada birlefltirir. Ezgi seyri sadece do-re-mi,
mi-mi-mi yahut sol-fa-mi girifl seslerinde gerçek bir farkl›l›k gös-
teriyor asl›nda. Bu ezgilerden ço¤unun dört dizeli mezmur a¤z›
ezgilerin ilk iki dizesinden ibaret oldu¤una dikkati çekmemiz ge-
rekir burada. Afla¤›daki örneklerden 4a no.lu ezgi dört dizeli gibi
görünüyor, ama bunun AB/AvB biçimi, genellikle iki dizeyle ku-
rulan ikiz ölçülü ezgilerin mükemmel bir örne¤idir. 4b no.lu ör-
ne¤in ilk dizesinde beflinci dereceye kadar ç›k›l›yor, ikinci dizede
ezgi geniflliyor, bir nakarat ile de sona eriyor. Üçüncü örnekte ise
yedinci derece de devreye giriyor, alt›nc› derece sadece geçit ola-
rak kal›yor (Ör.4c). De¤iflik ölçülerdeki farkl›l›klara ra¤men,
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Örnek 3 - Fa sesi kullan›p do üzerinde karar k›lan ikiz ölçülü ezgi (no. 3).

http://zti.hu/sipos_gyujtesek/mp3/TUR_CD/003.mp3


(sol)-mi-re-do çekirdek dizisi her türküde de aç›kça görülüyor.
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http://zti.hu/sipos_gyujtesek/mp3/TUR_CD/005.mp3
http://zti.hu/sipos_gyujtesek/mp3/TUR_CD/007.mp3
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Benim derlememde bulunmayan ama mi-re-do merkezli bir-
kaç ezgi türü daha var Türk mus›kisinde. (Sol)-mi-re-Do çekir-
dek dizisinin özelliklerini tafl›yan, inici bir seyir gösteren çeflitli
ezgiler derledim. ‹nici yap›daki a¤›tlar› ele al›rken bu ezgileri da-
ha sonra ayr›nt›l› bir biçimde ortaya koyaca¤›m.

Karar sesi re olan ikiz ölçülü ezgiler
Sol-mi-Re-do(-si-la) üzerinde kurulu ikiz ölçülü ezgiler Türk

mus›kisinde az say›daysa da, bu türküler aras›nda da apayr› yap›-
s› olan ezgiler bulunabilir. Bu türlerden ikisi üzerinde durulmas›
gerekir.

Her dizesi re ile biten, tek yahut iki dizeli olanlarda, birinci dize
genellikle sol-mi-Re-do(-si) dizisi üzerinde gidip gelir, kimi zaman
da yedinci dereceden ikinci dizedeki re sesine inip gidip gelmelere
bu sesle bafllar. 5a no.lu örnek mi-re-do sahas› içinde afla¤› inen böy-
le bir ezgidir. Ezginin as›l bölümü ikinci dizesidir, icrada ölçü birim-
lerinin ikinci dizede birinci dizeye göre daha oynak oluflu da bunu
gösterir. Örnek 5b, bu yap›n›n geniflletilmifl bir fleklidir. ‹lk iki dize
belli bir do¤rultusu olmayan, nakarata geçifle, deyifl yerindeyse, bir
girifl niteli¤indeki, sal›nan seslerden kuruludur.

Örnek 4 - Karar sesi do olan, önemli bir ezgi türünden parçalar: a) no. 5,
b) no. 7, c) no. 8.

http://zti.hu/sipos_gyujtesek/mp3/TUR_CD/008.mp3


Birinci dizeyi mi ile, ikinci dizeyi de re ile tamamlayan k›sa
ezgilerin Türk halk mus›kisinde önemli bir yeri vard›r. 6 no.lu
notadaki türkü bunlara bir örnektir.
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Örnek 5 - Karar sesi re olan ikiz ölçülü iki ezgi: a) no. 12, b) no. 13.

http://zti.hu/sipos_gyujtesek/mp3/TUR_CD/012.mp3
http://zti.hu/sipos_gyujtesek/mp3/TUR_CD/013.mp3


Karar sesi mi olan ikiz ölçülü ezgiler
Derlememde karar sesi mi olan, sol-Mi-re-do çekirde¤i üze-

rinde kurulan, ikiz ölçülü hiçbir ezgi yok, ama Anadolu’da sol-fa-
Mi-re-do befllisini merkez alan birçok ezgi vard›r. Bu ezgi çat›s›-
n›n en iyi örne¤i 7a’daki türküdür. Dizeleri mi yahut re ile ta-
mamlanan, (sol-fa)-Mi-re-do sesleri üzerinde daha genifl bir ses
sahas›na yay›lan iki dizeli ezgiler de mi ile biten ikiz ölçülü ezgi-
ler kadar önem tafl›r.

7b.no.lu örnek bu ezgilerin çat›s›n› gösterir.

59

Örnek 6 - ‹lk dizesi mi ile tamamlan›p re üzerinde karar k›lan ezgi: no. 14.

Örnek 7 - fa-Mi-re çekirdekli, iki dizeli Anadolu ezgilerinin çat›s›: a) bir dizeli olan-
lar b) iki dizeli olanlar.

http://zti.hu/sipos_gyujtesek/mp3/TUR_CD/014.mp3
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Baflka halklar›n benzer ikiz ölçülü ezgileri
Bilindi¤i gibi, merkezi re-do majör ikili olan ezgiler Macar,

Türk ve daha baflka halklar›n mus›kisinde de vard›r.36 Ayn› zaman-
da Macar çocuk flark›lar›nda son derece önemli bir minör üçlü olufl-
turan sol-la-sol-mi (=do-re-do-la) üçlüsü üzerinde kurulan ezgiler
Anadolu halk mus›kisinde hemen hemen hiç yoktur. Bu çat›daki,
benim bildi¤im tek Anadolu ezgisi, Bartók derlemesindeki mi-la’-
sol-mi (=la-re’-do-la) çekirdekli, 49d no.lu ezgidir. Afla¤›daki örnek,
bu türkünün Macar halk mus›kisindeki benzeriyle bir arada veril-
mifltir (Ör. 8a, b). 

Buna karfl›l›k, Macar çocuk flark›lar›nda oldu¤u kadar37 Ana-
dolu çocuk türküleri ile38 öteki basit yap›l› Türk ezgileri aras›nda
da, mi-Re-do sesleri üzerinde gezinip re sesinde karar k›lanlar bir
hayli çok say›dad›r. Bu olgudan yola ç›karak genifl kapsaml› so-
nuçlara varamay›z yine de, çünkü söz konusu çekirdek dizi ve

36 Söz gelimi MNT, 1, bafllang›ç ezgileri, Wiora (1956) S›rp, Cezayir, Bulgar
ezgileri. Vikár (1993), CAM, s. 130, Türkmen ezgisi, vb.

37 Söz gelimi, MNT 1, s. 35, 38, 41, 93, yahut MNT, 2, s. 114.
38 Türk çocuk flark›lar›n›n ço¤u bu türe girer; örne¤in Yönetken (1966). Sipos

(1994) s. 51'de benzer Türk ve Macar çocuk flark›lar›n›n notalar›n› veriyorum.

Örnek 8 - a) Bartók’un derlemesindeki 49d no.lu ezginin ilk iki dizesi (Amerikan
bask›s›), b) 16a no.lu çeflitleme örne¤inin bafllang›c›.



onun bilinen çeflitlemeleri çeflitli halklar›n mus›ki dünyas›na öz-
gü eski ezgi tabakalar›n› yans›tan olgulard›r. “Bu tür ezgileri öte-
ki halk mus›kilerinde, örnekse Alman çocuk flark›lar›nda yahut
eski Asyal›lar›n mus›kilerinde de görmek mümkündür. Bu ezgi-
ler hemen hemen her zaman ortadaki seste karar k›lan mi-re-do
üçlüsünden ibarettir.”39 Baz› Türkmen, Irak ezgileri ile daha bafl-
ka ezgiler de bu s›n›fa eklenebilir.40 Ama flunu da belirtmeli ki,
Macar ve Türk çocuk flark›lar›nda, hattâ bereket ve nazar duala-
r›nda s›kça görülen bu ezgi türü, Macaristan çevresindeki halkla-
r›n ya da Almanlar›n mus›kilerinde pek görülmez. Anadolu ve
Macar halk mus›kisinden ikifler çocuk ezgisini örnek verelim
(Ör. 9a,b).

De¤iflik toplumlar›n mus›kilerinde (sol)-mi-re-Do-(si) çekir-
dek dizisinin bir baflka kal›b› s›k s›k görülür: inici yap›daki karar
sesi do olan bu ezgiler mi yahut re sesi ile karar k›lar. Tempo gi-
usto çeflitlemeleri aras›nda Macar çocuk flark›lar›yla do¤u Anado-
lu ezgileri de vard›r. Daha sonra da görülece¤i gibi, çeflitli halklar
bu ezgi yap›s›n› a¤›tlar›nda kullan›r. Afla¤›daki örnekte bu yap›y›
notalar›yla görüyoruz (Ör.10).
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39 Vargyas (1981), s. 23.
40 Söz gelimi, CAM, s. 16,  Papronyi (1981).

Örnek 9 - mi-Re-do çekirde¤i üzerinde kurulan Türk ve Macar çocuk ezgileri.

Örnek 10 - mi-re-do-(si) dizisinde kurulu, re/mi ana kal›fll› iki dizeli ezgiler.



MACAR VE TÜRK A⁄ITLARI

Bartók Türk kad›nlar›ndan türkü derleyemedi¤i için s›k s›k
yak›nm›flt›, ama yay›mlad›¤› toplam 13 ezgiyi, yani malzemenin
yüzde on befllik bölümünü iki Türk kad›n›ndan derlemiflti. Buna
da flükretmek gerekir, ama baflkent Ankara’da tan›flt›¤› iki kad›n-
dan derlemiflti bu ezgileri, dolay›s›yla onlar› tam anlam›yla güve-
nilir bir kaynak olarak görmemiflti. Bartók’un da belirtti¤i gibi,
derledi¤i bu ezgilerin ço¤u sahici gibi görünen a¤›tlard›, hele 51
no.lu ezgi, sol-fa-mi-re-do majör befllisi üzerinde kurulmufl, tizlik
pestlik dereceleri bir hayli belirsiz, re ve do seslerinde dinlenen,
tam bir a¤›t üslubuyla okunmufl gerçek bir a¤›tt›. Baflka birçok
Türk ve Macar a¤›t›nda da karfl›laflabilece¤imiz, hattâ Bartók’un
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Örnek 11 - Bartók’un derledi¤i 51 no.lu ezginin ilk befl dizesi, mi-re-do= re-do-si be-
mol seslerine göçürülmüfl.

http://zti.hu/sipos_gyujtesek/mp3/Bartok_CD/51.mp3


notaya geçirdi¤i ezgilerden de anlayabilece¤imiz gibi (Ör.11), ka-
rar sesi do kimi zaman daha afla¤›daki bir perdeden, kimi zaman
da tam bir si sesi ile veriliyor burada.

Macar A¤›tlar›
Macar araflt›rmac›lar› aras›nda, k›sa Macar a¤›tlar›n›n çekir-

dek yap›s› hakk›nda baz› anlaflmazl›klar vard›r. Lajos Vargyas k›-
sa a¤›d› mi-re-do çekirdek dizisine ba¤lar. Onun görüflüne göre,
mi-re-do hücre dizisi fa ile sol üzerinden yavafl yavafl yukar› do¤-
ru geniflleyip bir majör alt›l› haline gelirken, iki üç ses de afla¤›ya
do¤ru iner. fiöyle der Vargyas: “Macar a¤›tlar›n›n, majör üçlü çe-
kirde¤inin (majör dizinin) dörtlü, beflli, alt›l› yap›lara do¤ru ge-
nifllemesiyle olufltu¤u apaç›k ortadad›r.”41

László Dobszay ise, Macar a¤›t üslubunu minör üçlü çekirde-
¤ine ba¤lar. O da flöyle der: “En de¤iflik türleri bir arada toplaya-
bilecek, bafll› bafl›na bir ezgi hücresi bulunabilir. Bu a¤›t formülü
çok kere bir minör üçlü kal›b› içindedir; bu üçlünün tuba sesinin
alt›ndaki dörtlüsü (as›l dem sesinin bir tam ses alt›ndaki ses) ye-
ni bir kal›fl seçene¤i ifllevi görür. ‹ki kal›fl seçene¤inin (do sesin-
den hareketle 2-1 diye, yahut re sesinden bafllayarak 1-VII diye
ileriye do¤ru say›ld›¤›nda) düzenli bir flekilde nöbetlefle kullan›l-
mas› bu yap›n›n temel bir özelli¤i de¤ildir; re-do diziliflinin (ya-
hut do sesinden önce birden fazla re sesi) kullan›lmas›n›n psiko-
lojik bir aç›klamas› olabilir, ama aksinin de örnekleri bulunabilir
(...) Bu kal›p, ülkedeki bütün k›sa ezgilerin hücresidir.”42

Dobszay’nin verdi¤i baflka bir tan›m› da burada anmak gere-
kir: “Transilvanya a¤›tlar›n›n çekirde¤i yukar›ya ve afla¤›ya do¤ru
geniflleyerek, la’-sol’-mi-re-do-la dizisi kurabilen bir üç sesli mi-
re-do dizisidir. Ezginin örgücükleri birkaç tümsek yay çizen ini-
ci bir yap›dad›r. Baz› durumlarda, mi-re-do hücresi, onu izleyen
inifl, yüksek bir perdeden bafllayan kuvvetli girifller, a¤›d›n nas›l
okunaca¤›n› adeta ö¤retircesine sesin yükseltilmesi gibi unsurlar
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41 Vargyas (1981), s. 20, 24, 32.
42 Dobszay (1983), s. 43.



a¤›t üslubundaki yerlerini al›r.”43

Transilvanya’n›n k›sa pentatonik ezgileri de, Macaristan’daki
ezgilerin farkl› gibi görünen ama ayn› hücreden ç›kan türleri de
ayr› dünyalar›n ürünü de¤ildir: “A¤›d›n sadece genel özellikleri
benzeflmez, baz› temel ezgi örgücükleri aras›nda da örtüflmeler
vard›r, o yüzden, bu iki alan birbirinden habersizce geliflmifl olsa
da, ayn› kökten gelen iki farkl› ezgi a¤z›n› yaflat›yor olmal›d›r.”44

Transilvanya a¤›d›n› tan›mlarken çeflitli benzerlikler ç›kar or-
taya. Dahas›, Transilvanya a¤›d› ile Macaristan’›n genellikle k›sa
olan a¤›tlar› aras›na kesin bir s›n›r çizgisi çekilemez; sol-fa-mi-re-
do dizilifli içindeki k›sa yap›l› Transilvanya ezgilerinde “mi” sesi-
nin kullan›lmas› bir istisna de¤ildir, ama bu sesler notada bazen
glissando yahut süsleme sesleri gibi gösterilerek gizlenir. Bu ezgi-
lerin dizisi sadece mi sesinin biraz daha az kullan›lmas›yla ulusal
ezgilerin çekirdek kal›b›ndan (László Dobszay’›n ileri sürdü¤ü gi-
bi) biraz ayr›lan bir sol-(fa)-mi-re-do olarak da görülebilir. Sol-
(fa)-mi-re-do çekirdek dizisi üzerinde kurulu bir baflka Transil-
vanya a¤›t kümesinde ise, pek öne ç›kmamakla birlikte, fa sesi de
kullan›l›r. Kimi zaman Transilvanya’n›n k›sa ezgileri ile Macar
mus›kisinde çal›n›p söylenen k›sa ezgiler aras›ndaki tek fark,
Transilvanya ezgilerinde mi sesinin, diyatonik nitelikteki ulusal
ezgilerde de fa sesinin önem kazanmas›d›r. Öteki özelliklerin
hepsi bafltan sona ayn›d›r.

Anadolu A¤›tlar›
K›sa Macar ve Anadolu a¤›tlar› genel yap›sal özellikleri bak›-

m›ndan hemen hemen ayn›d›r. Tek farkl›l›k, Anadolu ezgilerinin
hiçbir zaman sol sesine kadar inmemesi, la sesine do¤ru inerken
de hemen hemen her zaman ya si’ye ya da si bemole u¤ramas›d›r.
Yap›sal benzerliklerin yan› s›ra, ezgiler çok küçük ayr›nt›larda bi-
le benzerlik gösterir. Her iki halk da, sol-mi-re dizisinin kullan›l-
d›¤› ezgi örgücüklerinden baflka, oynak, dalgal› bir hareketle hem
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43 Vargyas (1981), s. 20, 24, 32.
44 Dobszay (1983), s. 43. 



fa’dan (yahut sol, hattâ la’ sesinden) re’ye inen, hem de az çok bu-
na paralel bir hareketle do’ya inen ezgiler kullan›yor. Merkezinde
sol-fa-mi-Re-Do dizisi olan, re ve do seslerinde kalan, kimi zaman
buna eklenen bir do-si-la dizisi ile afla¤›ya inen, inici üsluptaki
serbest ritimli a¤›tlar Anadolu’da Türklerin yaflad›klar› benim
gördü¤üm bütün bölgelerde yayg›nd›. Ayn› ezgi kal›b› eski ezgi
tabakalar›na özgü gelin a¤›tlar› ile ninnilerde de görülebilir; a¤›t
okumayan erkeklerin de sevece¤i bir kal›p bile ç›kabilir bu a¤›t-
lardan flüphesiz.

T›pk› k›sa Macar ezgilerinde oldu¤u gibi Anadolu a¤›tlar›nda
da çeflitli ezgi tabakalar› vard›r. Birçok Anadolu a¤›d›n›n ezgi ça-
t›s› pentatonik nitelikteki (la-sol)-Mi-Re-Do+(si-La) dizisi üze-
rindedir, ama fa sesinin önem kazand›¤› (la-sol)-Fa-mi-Re-
Do+(si-La) dizisinde kurulu ezgiler de vard›r. Ne var ki, birbirin-
den kopuk geliflmelerin de¤il de ortak, ayn› ezgi kesitinin ürünü
olan birtak›m yöre a¤›zlar›na has çeflitlemelere benzer bunlar. En
yayg›n ritim kal›b› 4/4/3 birimlerine bölünen flu on bir hecelik ka-
l›pt›r: Ama icra s›ras›nda bu kal›p genifller;
kal›ptan flu yahut bu ölçüde kopmak nerdeyse bir kurald›r.

Anadolu a¤›tlar› çekirdek dizilerine (ister bir, ister iki ezgi
fikrinden meydana gelmifl olsun), bünyesindeki asma kararlar›n
gösterdi¤i düzene ve kullan›lan seslere göre kümelere ayr›labilir.
fiimdi, do-re ikilisi üzerinde kurulu en basit yap›lardan bafllay›p,
mi-re-do üçlü çekirde¤ine dayanan ezgilere ve (la)-sol-mi-re-do
pentatonik çekirde¤i ile kurulan a¤›tlara, oradan da fa sesinin s›k-
ça kullan›ld›¤› diyatonik yap›l› beflliler ve alt›l›lara kadar bu geli-
flimi mümkün oldu¤unca aç›klamaya çal›flarak, söz konusu ezgi-
leri biçim yönünden (ifllenen mus›ki konular›n›n say›s›na göre)
gözden geçirelim.  
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Tek bir ezgi kesitine dayanan Anadolu a¤›tlar›
Do¤al olarak, tek çekirdekli a¤›t türü yap›ca en sade olan›d›r.

Dizelerin son sesi (do) titreyerek afla¤›ya kayarak do-si aras›nda gi-
dip gelebilir. Baz› ezgilerde ise temiz bir si sesi verilir, ama böyle
ezgiler de hiç tart›flmas›z bu kümeye girer. Öteki Anadolu a¤›tlar›-
n› da düflünecek olursak, karar sesi si, do sesinden biraz pestçe, do
sesinin bir süslemesi gibi okunur. Güftelerine ve icra biçimlerine
bakarsak, bu tek merkezli ezgiler baflka baflka flekillere girebilir: ba-
z›lar› her üçüncü dizede, baz›lar› üçüncü ve dördüncü dizelerde
dönüflümlü olarak, baz›lar› da her dizenin sonunda karar k›lar.

Bu en basit ezgi türünün en basit yap›s› re-Do ikilisi üzerin-
de kuruludur (Ör. 12a). Tek çekirdekli olan çeflitli a¤›tlar mi-re-
do yahut mi-re-si üçlüsünü kullan›r, söz gelimi 12b no.lu örnek-
teki ezgi mi-re-do, 12c no.lu örnekteki ezgi ise mi-re-do/si çekir-
de¤i üzerinde kurulmufltur. Bask›n mi-re-do üçlüsü d›fl›nda, sol’,
hattâ la’ s›k s›k anl›k parlamalar gösterebilir (Ör. 12d). Bazen sol,
bu üç sesle ayn› önemi kazanabilir ve bu zaman ezgide fa sesi hiç
yoksa, a¤›t pentatonik bir kimli¤e bürünür (Ör. 12e). Buna ben-
zer bir Macar a¤›d› Ör. 12f’dedir.
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Resim 24 - Bir Türk ilkokulunda çocuk flark›lar› derlerken.
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http://zti.hu/sipos_gyujtesek/mp3/TUR_CD/018.mp3
http://zti.hu/sipos_gyujtesek/mp3/TUR_CD/023.mp3


Fa sesi de s›k s›k kullan›l›r, ama genellikle ikinci plandaki bir
geçit sesi olarak (Ör. 13a). Bazen fa sesi re ve do sesi ile eflit rol
oynar - bu a¤›tlar›n çekirde¤i gerçekten Dobszay’n›n fa-(mi)-
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Örnek 12 - Tek ezgi kesitine ba¤l›, do üzerinde karar k›lan Anadolu a¤›tlar›: a) Kon-
ya, no. 38, b) no. 18, c) no. 23, d) no. 15, e) Konya, no. 180, benziri bir Macar ezgisi,

f) Szenik, no. 87.

http://zti.hu/sipos_gyujtesek/mp3/TUR_CD/015.mp3
http://zti.hu/sipos_gyujtesek/mp3/KON_CD/12e.mp3


re+do dizisi oluyor. Majör beflli yahut majör alt›l› diziler üzerin-
de kurulan a¤›tlar ise kolayca ay›rt edilebilen, kal›plara çok daha
sad›k, yayg›n a¤›tlard›r (Ör. 13c). Ör. 13d’de benzeri Ör. 13a olan
bir Macar a¤›d›n› görüyoruz.
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Örnek 13 - Anadolu a¤›tlar›: a) Konya, no. 189, b) Konya, no.17, c) Konya, no. 16,
benzeri bir Macar ezgisi: d) Szenik, no. 34.

http://zti.hu/sipos_gyujtesek/mp3/KON_CD/13a.mp3
http://zti.hu/sipos_gyujtesek/mp3/KON_CD/13b.mp3
http://zti.hu/sipos_gyujtesek/mp3/KON_CD/13c.mp3


Macaristan’da oldu¤u gibi Anadolu’da da, re sesinde karar k›-
lan tek dizeli, re sesinde kapanan tek bir ezgi kesitinden meyda-
na gelen a¤›tlar vard›r. Böyle bir ezgi dizesi genellikle çok az ses-
ten oluflur, t›pk› 14a no.lu örnekteki sol-mi-Re-do# (!) dörtlü-
sünde, Ör. 14b’deki mi-Re ikilisinde, Ör. 14c’deki sol-mi-Re üç-
lüsünde, 14d no.lu örnekteki mi-Re-do üçlüsünde görüldü¤ü gi-
bi. 14e no.lu örnekte bütün dizeler do sesinde karar k›l›yor olsa
da, daha büyük birimlerin karara ba¤lanmas› gerekti¤inde, a¤›d›
söyleyen kifli re sesi de verir. Bu tür bir Macar a¤›d› 14f no.lu ör-
nektedir.
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d)

http://zti.hu/sipos_gyujtesek/mp3/KON_CD/14d.mp3
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Örnek 14 - Re sesinde karar k›lan tek dizeli Anadolu a¤›tlar›: a) No. 28, b) Konya, no.
15, c) Konya, no. 34, d) Konya, no. 100, e) Konya, no. 54, benzeri bir Macar ezgisi: f)

Var. No. 153.

http://zti.hu/sipos_gyujtesek/mp3/KON_CD/14e.mp3


‹ki ezgi kesitine dayanan Anadolu a¤›tlar›
Çift çekirdekli a¤›tlar iki farkl› ezgi kesitinden oluflur. Sadece a¤›t-

lar de¤il, ninniler, dü¤ün havalar›, ilahiler de bu türe girer. Tempo gius-
to ile söylenen ezgilerde 4+4 birimlerine bölünen sekiz heceli dizeler s›k
s›k kullan›l›r, ama daha uzun, on bir heceli parlando üslubuyla söyle-
nen ezgilerde hem bestenin, hem de güftenin 4+4+3, yahut nadiren 6+5
diye bölünmesi çok yayg›nd›r. Bu ezgilerde, re üzerinde karar k›lan di-
zelerden biri yahut ikisi ço¤u zaman ezgiyi birden do sesine yuvarlar,
ama bu, a¤›tlarda re karar sesinin pek az kullan›ld›¤› anlam›na da gel-
mez. 15a no.lu örnekte, re ve do karar seslerinin dönüflümlü olarak
kullan›ld›¤›, sekiz heceli ölçüyle yaz›lm›fl bir ezginin en sonunda re se-
siyle nas›l tamamland›¤› görülüyor. fiunu da söylemeden geçmeyelim:
bu ezgi do sesinde karar k›lan 15b ve 15c no.lu ezginin re üzerinde ka-
rar k›lan bir çeflitlemesidir. 15b ve 15c no.lu örneklerdeki gelin u¤urla-
ma türküleri birbirinin yak›n çeflitlemeleridir, ayn› ezginin nas›l hem tiz
perdeden hem pest perdeden bafllat›labilece¤ine güzel örneklerdir bun-
lar. 15d no.lu örnekteki ninni ise genellikle giusto ritimli bir ezgi yap›-
s›n›n parlando varyant›d›r.

http://zti.hu/sipos_gyujtesek/mp3/TUR_CD/034.mp3
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http://zti.hu/sipos_gyujtesek/mp3/TUR_CD/031.mp3
http://zti.hu/sipos_gyujtesek/mp3/TUR_CD/036.mp3
http://zti.hu/sipos_gyujtesek/mp3/TUR_CD/032.mp3


Re ile bafllayan 16a no.lu örnek, sol’den afla¤›ya inen 16b ve
mi’li 16c on bir hecelidir, ama mi-re-Do çekirdekleri ile re-do ka-
l›fllar› bu a¤›tlarla bunlar›n hece say›lar› daha az olan çeflitlemele-
ri aras›nda s›k› bir ba¤ kurar. 16d no.lu örnekteki Alevi nefesinin
en belirgin özelli¤i de temelinde mi-Re-Do dizisiyle k›s›tlanan
benzer bir ezgi hareketidir. Anadolu halk mus›kisinde giusto icra-
s›n› hece say›s› daha az olan, parlando-rubato icras›n› ise hece sa-
y›s› daha çok olan dizelerde görmeye al›fl›k olsak da, on bir hece
ölçülü ve tempo giusto ile söylenen ezgiler de bulabiliyoruz (Ör.
16e). ‹ki ezgi kesitine dayanan bu ezgilerde, nadiren görülmekle
birlikte, do karar sesi biraz afla¤›ya da çekilebiliyor. Fa sesine
önemli bir görev verildi¤i için, 16f’ no.lu örne¤e özellikle dikkat
edilmeli. Bu ezginin Macar benzeri de 16g no.lu örnektedir.
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Örnek 15 - ‹ki ezgi kesitine dayanan Anadolu a¤›tlar›: a) no. 34, b) no. 31, c) no. 36, 
d) no. 32, benzeri bir Macar ezgisi e) Szenik, no. 39.

http://zti.hu/sipos_gyujtesek/mp3/TUR_CD/039.mp3


http://zti.hu/sipos_gyujtesek/mp3/TUR_CD/040.mp3
http://zti.hu/sipos_gyujtesek/mp3/TUR_CD/041.mp3
http://zti.hu/sipos_gyujtesek/mp3/TUR_CD/042.mp3
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Örnek 16 - ‹ki ezgi kesitine dayanan Anadolu a¤›tlar›: a) no. 39, b) no. 40, c) no. 41,
d) no.42, e) no. 38, f) no. 43, buna benzer bir Macar ezgisi: g) Szenik, no. 42.

http://zti.hu/sipos_gyujtesek/mp3/TUR_CD/038.mp3
http://zti.hu/sipos_gyujtesek/mp3/TUR_CD/043.mp3


A¤›tlar gözden geçirildi¤inde, birço¤unun nerdeyse sadece
mi-re-do üçlüsü üzerinde kurulu oldu¤u hemen ortaya ç›kar (Ör.
16a, d). Fa da sol gibi ezgiye pek önemli olmayan bir unsur ola-
rak girebilir (Ör. 15d), ama sol çok daha s›kça kullan›l›r. Sol sesi
diziyi geniflletip pentatonik yap›ya götürebilir (Ör. 15b-c, Ör.
16b) ve bazen fa sesinin de ezginin öbür sesleriyle eflit bir görevi
olabilir (Ör. 17a-b). Majör befllisi yahut majör alt›l›s› üzerinde
kurulan iki kesitli a¤›tlar da çoktur (Ör. 16f, Ör. 17c). Çok kesit-
te do sesinde karar k›lan ve re sesinde sona eren on bir heceli
a¤›tlar›n da örnekleri vard›r (Ör. 17d).
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http://zti.hu/sipos_gyujtesek/mp3/KON_CD/17a.mp3
http://zti.hu/sipos_gyujtesek/mp3/KON_CD/17b.mp3
http://zti.hu/sipos_gyujtesek/mp3/KON_CD/17c.mp3


‹nifli kal›fll› tek çekirdekli Anadolu a¤›tlar›
Çat›s› “bir ezgi kesiti (fikri) + inifl” düzenindeki a¤›tlar yu-

kar›da verilen ezgi türlerine çok benzer, ama buradaki ezgi ke-
sitleri eklenen bir iniflle kapan›r. Bu kümede uzun hava, a¤›tlar
ve ninniler yer al›yor. Yukardaki ezgileri en çok kad›nlar, bu ez-
gileri ise erkekler söyler, bu bak›mdan bunlar›n süslemeleri da-
ha zengin, ses sahalar› daha genifltir. 

Dizenin sonunda daha pest bir do sesi burada da duyulabilir
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Örnek 17 - (sol)-fa-mi-re-do çekirdekli a¤›tlar: a) Konya, no. 23, b) Konya, no. 25,
c) Konya, no.140, d) no. 44.

http://zti.hu/sipos_gyujtesek/mp3/TUR_CD/044.mp3


(Ör. 18a). 18b no.lu örnekteki alt› dizeli ezginin birinci, beflinci,
alt›nc› dizelerinde si bemole iniliyor. 18c no.lu örnekteki dol-
durma sözlerden kurulu kapan›fl dizesi hem ezginin sonuna ilifl-
tirilmifl bir bölüm, hem de ayr› bir mus›ki dizesi olarak görüle-
bilir. 18d no.lu örnekte bunlara benzer bir Macar a¤›d› vard›r.
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http://zti.hu/sipos_gyujtesek/mp3/TUR_CD/051.mp3
http://zti.hu/sipos_gyujtesek/mp3/TUR_CD/051.mp3


Bu ezgiler yukar›daki tek çekirdekli a¤›tlara nerdeyse notas›
notas›na denk düflüyor. Ne var ki, o a¤›tlar do sesinde karar k›l›-
yor, bu ezgiler ise do sesinde biraz dinlendikten sonra doldurma
sözlerle la’ya iniyor. Karara inmeden önceki bölüm birçok ezgide
yaln›zca mi-re-do üçlüsü ile kuruluyor (Ör. 19a-b), ama majör
beflli yahut alt›l› dizileri daha ay›rt edicidir (Ör. 19c).
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Örnek 18 - Bir tek ezgi kesitine (mus›ki fikrine) dayanan, inici kal›fll› Anadolu a¤›t-
lar›: a) no. 51, b) no. 47, c) no. 52, benzeri bir Macar ezgisi: d) Szenik, no. 22.

http://zti.hu/sipos_gyujtesek/mp3/TUR_CD/052.mp3
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Örnek 19 - a) no. 45, b) Konya, no. 126, c) no. 49.

http://zti.hu/sipos_gyujtesek/mp3/TUR_CD/045.mp3
http://zti.hu/sipos_gyujtesek/mp3/TUR_CD/049.mp3


‹ki mus›ki kesitine dayanan, kadansl› iniflli Anadolu a¤›tlar›
“‹ki ezgi çekirde¤i + inifl” düzenindeki ezgilerin, ana dura¤›n

re yahut mi olmas› d›fl›nda, yukar›da tan›mlanan ezgilerden pek
fark› yoktur. Bu tür ezgiler ana dura¤›n mevkiine göre çeflitli alt
kümelere ayr›labilir. 

Bunlardan ilkinin ana dura¤› re’dir, sona eklenen inifl yukar›-
daki gibidir. Çeflitli a¤›tlar›n yan› s›ra (Ör. 20a-b), uzun havalar
da (20c-e) bu kümeye girer, bu da basit yap›l› ezgilerden daha ge-
nifl sahal› ezgilere geçildi¤i fikrini uyand›r›r. 20f no.lu örnek,
benzeri bir ezgi kesitini on notal›k genifl bir aral›¤a yayar.

Baz› ezgilerde ilk dizenin karar sesi re’den mi’ye çekilse de,
ezginin kendisi pek de¤iflmez (Ör. 20g).

Kimi zaman ilk dize aç›kça mi sesinde karar k›labilir. Bu par-
lando ezgilerinde, ilk dize beflinci dereceye baflka seslere u¤raya-
rak de¤il, do¤rudan do¤ruya iner, orada dinlenir (Ör. 20h). Ben-
zeri bir ezgi kesiti 20i no.lu örnekte gösterilmifltir, ama bu ezgi
sekizinci derecede uzun süre kal›fl› ile, ses sahas› dar olan baflka
ezgilerden ay›rt edilir. 

Dizi aç›s›ndan bak›l›rsa, bu ezgilerin en basit yap›l›s› re-do iki-
lisi ile söylenir (Ör. 20c). Birçok ezgi iniflten önce, sadece mi-re-do
üçlüsünü kullan›r (Ör. 20a), bunlar fa, fa diyez seslerini al›rsa da,
bu özellik ikinci planda kal›r (Ör. 20d-e). Bazen sol sesi öteki sesle-
re denk bir ses olur, böylece diziyi pentatonik bir yap›ya do¤ru ge-
niflletir (Ör. 20b), ama ilk bölümleri majör beflli yahut majör alt›l›
üzerinde kurulan a¤›tlar daha yayg›nd›r (Ör. 20j). Ezgi dizelerinin
mi ve do seslerinde karar k›lmas› istisnaî bir durum de¤ildir (Ör.
20k). 20l numaral› örnek bunlara benzer bir Macar a¤›d›d›r.
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http://zti.hu/sipos_gyujtesek/mp3/TUR_CD/053.mp3
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http://zti.hu/sipos_gyujtesek/mp3/TUR_CD/54a.mp3
http://zti.hu/sipos_gyujtesek/mp3/TUR_CD/057.mp3
http://zti.hu/sipos_gyujtesek/mp3/TUR_CD/058.mp3
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http://zti.hu/sipos_gyujtesek/mp3/TUR_CD/060.mp3
http://zti.hu/sipos_gyujtesek/mp3/TUR_CD/070.mp3
http://zti.hu/sipos_gyujtesek/mp3/TUR_CD/062.mp3
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http://zti.hu/sipos_gyujtesek/mp3/TUR_CD/065.mp3
http://zti.hu/sipos_gyujtesek/mp3/TUR_CD/061.mp3
http://zti.hu/sipos_gyujtesek/mp3/TUR_CD/067.mp3
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Örnek 20 - ‹ki ezgi kesitli (fikirli), inici kal›fll› Anadolu a¤›tlar›: a) no. 53, b) no.
54a, c) no. 57, d) no. 58, e) no. 60, f) no. 70, g) no. 62, h) no. 65, i) no. 61, k) Kon-

ya, no. 206, benzeri bir Macar ezgisi: l) Szenik, no. 56.

http://zti.hu/sipos_gyujtesek/mp3/KON_CD/20k.mp3


A¤›ttan türeyen k›ta birimli ezgiler
Baz› Anadolu ezgilerinin son dizesi do-si-la inifliyle kurul-

mufltur, bu dört dizeli ezgilerin kafiye yap›s› AABC yahut ABBC
olarak da kabul edilebilir (Ör. 21a). Ne var ki, 21b no.lu ezgi
aç›kça mezmur a¤z› ezgilere yak›n bir üsluptad›r. Buna benzer bir
Macar a¤›d› 21c no.lu örnektedir.
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http://zti.hu/sipos_gyujtesek/mp3/TUR_CD/071.mp3
http://zti.hu/sipos_gyujtesek/mp3/TUR_CD/073.mp3


Frig modunda, minör dizideki Anadolu a¤›tlar›
Macar ezgilerinde görüldü¤ü gibi Türk parlando ezgileri ara-

s›nda da iki karar sesli, Frig modunda, minör dizide olanlar var-
d›r. ‹kinci dize bir ses afla¤›daki birinciye az çok benzer bir flekil-
de yürür, ama sol-(fa-)mi-Re-Do yerine mi-re-do-Si (si bemol)-La
dizisini kullan›r. Anadolu’da si yahut la kal›fll› a¤›tlardan çok, mi-
re-do merkezli olanlar yayg›nd›r. Bu kümedeki ezgilerin ço¤u
sevda türküleridir (Ör. 22a-b), ama Macar mus›kisindeki benzer-
leri yine a¤›tt›r, bu çeflit a¤›tlar Anadolu’da çok azd›r (Ör. 22c-d).

Örnek 21 - A¤›ttan türeyen k›ta birimli Anadolu ezgileri: a) no. 71, b) no. 73, benze-
ri bir Macar ezgisi: c) Szenik, no. 55.

http://zti.hu/sipos_gyujtesek/mp3/TUR_CD/410.mp3


90

http://zti.hu/sipos_gyujtesek/mp3/TUR_CD/415.mp3
http://zti.hu/sipos_gyujtesek/mp3/KON_CD/22c.mp3


Minör yahut Frig dizisindeki Türk a¤›d› ne kadar azsa, minör
üçlüsü olan dizi üzerinde tekrar tekrar inen a¤›tlar da o kadar
çoktur. Bu inifl çeflitli perdelerden bafllayabilir, farkl› hece ölçüle-
ri de kullanabilir, ama ezgiye tizlerden girildi¤i zaman ço¤u kere
biraz daha yukar›ya do¤ru k›sa bir s›çray›fl görülür (Ör. 23b-e).
Bu kal›p sadece a¤›tlarda de¤il, a¤›t türüyle yak›n bir ba¤› olan
pek çok gelin u¤urlama türküsünde (Ör. 23a), ninnide (Ör. 23e),
hattâ sevda türküsünde bile karfl›m›za ç›kar (Ör. 23b). Buna ben-
zer bir Macar a¤›d› 23f no.lu örnektedir.
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Örnek 22 - Frig modunda, minör dizide Anadolu a¤›tlar›: a) no. 410, b) no. 415, c)
Konya, no. 202, benzeri bir Macar ezgisi: d) Szenik, no. 13.

http://zti.hu/sipos_gyujtesek/mp3/TUR_CD/385.mp3


92

http://zti.hu/sipos_gyujtesek/mp3/TUR_CD/389.mp3
http://zti.hu/sipos_gyujtesek/mp3/TUR_CD/390.mp3
http://zti.hu/sipos_gyujtesek/mp3/TUR_CD/398.mp3


Küçük yap›l› Anadolu a¤›tlar›ndan türeyen genifl yap›lar
Genifl yap›l› Macar a¤›tlar›na tastamam benzer bir yap›da olan

a¤›tlara rastlamad›m Türk halk mus›kisinde, ama genifl yap›l› Ma-
car a¤›tlar›ndan türeyen k›ta birimli ezgilere az çok benzeyen bir-
kaç ezgi örne¤i buldum. Bu örneklerde Türk ve Macar ezgi taba-
kalar› aras›nda kuvvetli bir üslup benzerli¤i yok, çünkü Türk halk
mus›kisi örnekleri hem say›ca çok az, hem de bu ezgiler sadece
5(4)b3 kal›fll› Macar ezgilerine benziyor, bunlar›n seyirleri de en
bildik Macar ezgilerininkinden farkl›. Dahas›, kal›fl düzenlerinden
de anlafl›laca¤› gibi, bu ezgiler hem bir ölçüde mezmur a¤z›, hem
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Örnek 23 - Tek bir ezgi çizgisi üzerinde inen a¤›tlar: a) no. 385, b) no. 389, 
c) no. 390, d) no. 398, e) no. 399, benzeri bir Macar ezgisi: f) Szenik, no. 19.

http://zti.hu/sipos_gyujtesek/mp3/TUR_CD/399.mp3


de art arda s›ralanan seslerle bir ölçüde inici nitelik gösteren ez-
gilerdir, baz›lar› da bir beflli ile afla¤›ya göçürülüyor. Söz gelimi,
5(4)x kal›fll› 24b no.lu örnek bu tür Türk ezgilerindendir. Buna
uygun iki Türk ezgisini de (Ör. 24c-d) görüp bu konuya son nok-
tay› koyal›m. Ama flunu da önemle belirtmek gerekir ki, daha ge-
nifl yap›l› Türk a¤›tlar›nda kal›fllar daha çok (b3), 5(b3)b3 ve
7(b3)b3 düzenindedir. Bu konu mezmur üslubu hakk›ndaki bö-
lümde daha ayr›nt›l› bir biçimde ele al›nacakt›r.
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http://zti.hu/sipos_gyujtesek/mp3/TUR_CD/444.mp3
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http://zti.hu/sipos_gyujtesek/mp3/TUR_CD/457.mp3


Son olarak, Bartók’un derlemesindeki 5, 6, 15 no.lu ezgilerin
baz› genifl yap›l› Macar a¤›tlar›yla benzeflti¤i, dolay›s›yla, iyi ni-
yetle u¤rafl›l›rsa, bu Türk ezgilerine az çok benzer baflka Macar
ezgilerinin de eklenebilece¤ini söylemeliyiz (Ör. 25).
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Örnek 24 - Küçük yap›l› Anadolu a¤›tlar›ndan türeyen daha genifl yap›lar: a) no. 444, b)
no. 457, c) TRT, no. 1520, d) MT, no. 138, benzeri bir Macar ezgisi: e) Szenik, no. 105.

http://zti.hu/sipos_gyujtesek/mp3/Bartok_CD/05.mp3
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http://zti.hu/sipos_gyujtesek/mp3/Bartok_CD/06.mp3
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http://zti.hu/sipos_gyujtesek/mp3/Bartok_CD/15.mp3


Macar ve Anadolu a¤›tlar› aras›ndaki uluslararas› ba¤lant›lar
Lajos Vargyas ile László Dobszay, Macar a¤›t üslubunun ulus-

lararas› ba¤lant›lar›n› özetlemifllerdir45. Macar a¤›tlar›na benze-
yen ezgiler bulabilmek için Avrupa’n›n eldeki halk mus›kisi da-
¤ar›n› tarad›lar. Dobszay, Gregor flark›lar›n› da elden geçirdi.
Onun bulgular›n› özetleyelim. Slovak mus›kisinde Macarlar›nki-
ne benzer küçük yap›lar vard›r, tarihî kaynaklar›n da do¤rulad›¤›
gibi, bunlar Macarlardan al›nm›fl yap›lard›. Romen mus›kisinde
tek çekirdekli fa-mi-re-do dizisi üzerinde kurulan basit a¤›tlardan
baflka, re-do kal›fll› a¤›tlara ve Dor-Frig modlu, ana kal›fl› VII. de-
recede olan a¤›tlara rastlanm›flt›r. Art›k dörtlü aral›¤›n› önemse-
yen Miksolid modundaki ezgilerle mezmurlar› and›ran pentato-
nik yap›l› ezgiler de çoktu Romen mus›kisinde. S›rp ve Makedon
halk mus›kisinde de, ço¤unlukla sadece bir iki dizeden kurulu ol-
makla birlikte, benzer özellikler gösteren ezgiler oldu¤u görül-
müfltür. Bulgar halk mus›kisinde ise, ço¤unlukla daha k›sa dizeli
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Örnek 25 - Geniflletilmifl yap›l› Macar ve Türk a¤›tlar›n›n gösterdi¤i benzerlikler:
1 a-b) Bartók, no. 5 - DSZ, No. 24,
2 a-b) Bartók, no. 6 - DSZ, No. 27,

3 a-b) Bartók, no. 15 - Dobszay-Szendrei 1988: II / 32.

45 Vargyas (1981), s. 254-278 ve Dobszay (1983), s. 49-95.



olan, k›ta birimli a¤›t ezgileri geliflmifl bir mus›ki üslubunun özel-
liklerini gösterir. Avrupa’da baflka halklar›n mus›kilerinde de bu-
na benzer ezgilere rastlanabilir; tek tük de olsa, Sicilya, Frans›z ve
Alman halk mus›kilerinde küçük yap›dan izler tafl›yan ezgiler, ‹s-
panyollarda da karara Frig moduyla inen, çift kal›fll›, daha karma-
fl›k ezgiler vard›r. Kuzey Avrupa derlemelerindeki ezgiler (Anglo-
Sakson, ‹rlanda, ‹skoçya, Hebrid Adalar›, vb.) çok farkl›d›r, o
yüzden bu derlemelerde benzer ezgilerin kefledilmesi beklene-
mez. Baz› Gregor flark›lar› ad› geçen halk mus›kilerinden çok,
Macar a¤›t üslubuna yak›nd›r. 

Küçük yap›l› Macar a¤›tlar›n›n temsil etti¤i mus›ki düflünüflü
Avrupal› ve Avrupa d›fl›ndaki çeflitli halklar›n mus›kilerinde ya
tek tük rastlanan ya da zengin, ifllenmifl örnekleriyle görülüyor46.
Bu durum söz konusu ezgilerin bütün dünyada çok eski bir kay-
naktan ç›kt›¤› fikrini uyand›rabilir, gelgelelim, kimi halklar›n mu-
s›kisinde bu yap›dan en ufak bir iz bile yoktur; o halklar›n bir za-
manlar buna benzer ezgileri olup olmad›¤›n› da bilemeyiz tabiî.

László Dobszay’a göre, “‹rdelenen bu mus›ki üslubunu, do¤u
ucu hafifçe kuzeye k›vr›lan bir Akdeniz kufla¤› üzerindeki mus›ki
kültürünün de¤iflik mirasç›lar›n›n üslubu olarak görüp, söz konu-
su mus›ki dilini güney Avrupa ülkeleri ile s›n›rland›rmal›y›z.”47

Bu çeflit a¤›tlar sadece Slavlar›n de¤il, Vogullar›n, Ostyakla-
r›n, Finlilerin, Estonyal›lar›n, Kafkasyal›lar›n ve kimi Türkî halk-
lar›n mus›kilerinde de görülmüfltür, ama elden geçirilen derleme-
lerin tamamlanm›fl çal›flmalar oldu¤u söylenemeyece¤i gibi, bu
konudaki yay›nlarda da kimi halklar›n mus›kisine hiç yer veril-
memifltir. Dobszay’a göre, eldeki bilgiler Macar a¤›t üslubunun
köklerinin Ugor ça¤›na dayand›¤› varsay›m›n› do¤rulamaya yeter,
ama Dobszay yeni araflt›rmalara ihtiyaç oldu¤u kan›s›ndad›r48.
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46 Söz gelimi, videodan dinleyip notaya geçirdikten sonra “35. Asya ve Kuzey
Afrika Araflt›rmalar› Uluslararas› Kongresi”nde sundu¤um bir Nepal flaman ayini
ezgisinin notas› flöyledir: sol'-re mi-mi re do do / re-mi-mi-re do do.

47 Dobszay (1983), s. 83.
48 Dobszay (1983), s. 53.



Vargyas ise Macar a¤›d›n›n Ugor kökenli oldu¤u konusunda da-
ha emindir49.

László Vikár ile Gábor Bereczki’nin Volga bölgesinde derledi-
¤i zengin malzeme de a¤›tlar hakk›nda birtak›m sonuçlara var›l-
mas›n› sa¤lar50. Mordvinlerden derledikleri ezgiler a¤›d›n bu böl-
gede hâlâ yaflad›¤›n› gösterir. Dizileri genellikle mi-re-do üçlüsü
yahut re-do-si-la dörtlüsünden oluflan ikiz ölçülü, örne¤in do-re-
do-la / re-do(si)-la yahut mi-re do / re-mi-re-do düzenindeki ez-
gilerdir bunlar. Hepsi tek kal›fll› olan bu ezgiler inici seyirde de-
¤ildir, ezgi örgücükleri bak›m›ndan en yak›n olduklar› tür oyun
tekerlemeleridir; derlemeler Mordvin a¤›tlar›yla çocuk flark›lar›
aras›nda büyük bir benzerlik oldu¤unu göstermifltir. Bir az›nl›k
olan Votyaklar›n ezgileri genellikle (la’/sol’)-mi-re-do sesleri üze-
rinde kuruludur, ama László Vikár ile çal›flma arkadafllar› burada
çok az a¤›t bulabilmifllerdir. Mi-re-do sesleriyle kurulu Votyak ez-
gileri tek kal›fll›d›r, bunlar inici nitelikte de¤ildir: re-mi-(sol’-mi)-
re-do fleklinde bir yay çizdikten sonra mi-re-do ile iner, bazen de
ilk dizenin sonunda do-re-mi ile yukar› ç›kar. O yüzden bu ezgi-
ler Macar a¤›tlar›yla do¤rudan do¤ruya ba¤lant›l› de¤ildir51. Çere-
mislerde a¤›t üslubu tarihe kar›flm›fla benziyor. Tataristan’›n gü-
neybat› bölgesinde yaflayan Çuvafl halk›n›n çok basit ezgileri ikin-
ci derecesi karars›z bir (sol’)-fa-mi-do çekirdek dizisiyle kurulur.
Gelin a¤›tlar›n›n ay›rt edici özelli¤i ise bir tümsek çizmesindedir:
do-mi-fa-(sol’-la’)-mi-do diye ç›k›p iner. Anlafl›lan, Tatarlarla Bafl-
k›rlarda a¤›t türü kaybolup gitmifltir. H›ristiyan Tatarlarlar›n mu-
s›kisinde ve kimi Baflk›r ezgilerinde dört ve üç sesli (sol’)-mi-re-
do yap›lar bulunabilir. Özetle, Volga ve Kama boylar›nda böyle
bir a¤›t üslubunun teflhis edilemedi¤ini belirtmek gerekir. 
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49 Vargyas (1953), s. 611-557. Macarlarla dil akrabal›¤› olan halklar›n mus›-
kilerini yak›ndan inceleyen yazar, ikinci ve birinci derecelerde karar k›lan Ostyak
ezgileriyle Vogul ezgilerinin yan› s›ra, 4, 1; 5, 4, 1; 5, 4, 2,1; 5, 4, b3, vb kal›fll› ay›
havalar›n› örnek gösterir. Dobszay, Vargyas'›n verdi¤i baz› örneklerin (1953) a¤›t
üslubundan farkl› oldu¤u görüflündedir. Bkz. Dobszay (1983), s. 50-51. Ayr›ca bkz.
Vargyas (1981), s. 262-267.

50 Vikár - Bereczky (1979). 
51 Vikár - Bereczky (1969).



Önceki araflt›rmalar› k›saca gözden geçirdikten sonra vard›¤›m
sonuçlar› özetleyeyim. fiunu belirtmek isterim ki, araflt›rmam›n te-
meli 320 Anadolu a¤›d› ile yirmi dolay›nda Kazak a¤›d› derlemesiy-
le genifllemifltir52. Elimizdeki genifl hacimli, güvenilir nitelikteki
Anadolu halk mus›kisi malzemesi gerek (la)-sol-Mi-Re-Do dizisin-
deki pentatonik, gerekse (la)-sol-Fa-mi-Re-Do dizisindeki diyatonik,
tek yahut çift kal›fll›, ek inifl kesitleri olan yahut olmayan ezgilerin
serbest beste flekillerinde, serbest ritimli has a¤›tlarda, gelin u¤urla-
ma havalar›nda, ninnilerde vb. hâlâ yaflad›¤›n› inand›r›c› biçimde
gösteriyor. Buna karfl›l›k, genifl çerçeveli Macar a¤›tlar›na benzer ez-
gi yap›lar› ise ancak tek tük yahut tesadüf eseri bulunabilir. Anado-
lu kültürünün çok karmafl›k yap›s› ve Orta Asya Türklü¤ünün bu
yap› içindeki tabakalar›n sadece biri oldu¤u (her ne kadar bu bir te-
mel tabaka ise de) gerçe¤i göz önünde tutulursa, bu durum, söz ko-
nusu ezgi üslubunun Akdeniz’den yay›ld›¤› varsay›m›yla çeliflmez.

Mo¤ol Kazaklar›n›n mus›kisi bu ba¤lamda bize zengin bir
malzeme sa¤lar. Kültür tarihleri çok eski ça¤lara dayanan bu hâlâ
göçebe Türk kavmi eski geleneklerini ve mus›kisini inatla koru-
mufltur. Büyük bir ço¤unlu¤u do üzerinde kalan pentatonik nite-
likte pek çok Mo¤ol Kazak ezgisi gözden geçirdim53. A¤›tlardaki
pentatonik dizi inicidir, ama görücü* ezgileriyle türkülerde ç›k›p
inen bir seyirle de kendini gösterir. Bu malzemede hepsi sol-mi-
re-Do çekirdek dizisi üzerinde kurulu yirmi dolay›nda a¤›t ve ge-
lin u¤urlama türküsü vard›54. Bunlardan en yayg›n olan› tek bir
ezgi fikrine ba¤l› olan ve hep do sesine ineniydi (sol-sol-sol mi re
do-do do / do-mi do-re do-do do). Mi kal›fll› a¤›tlar ayr› bir küme
meydana getiriyordu; mi-re-do üçlüsünün kullan›ld›¤› (re-mi-re-
re re-re re / re-mi-mi-re re mi / do-do-do-do do-mi re / do-mi-re-
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52 Bu malzemenin yan›nda, Konya'daki Selçuk Üniversitesi'nin arflivinden
edindi¤im 200 dolay›nda a¤›t daha var.

53 Ramazan ay›nda söylenen Ya Ramazan adl› bir ilahide fa sesinin kullan›ld›¤›
görülmüfltür.

* Görücü: evlenmek isteyen erkeklerle k›zlar› tan›flt›ran kifli anlam›nda (Ç.N.)
54 Dávid Somfai'nin Mo¤ol derlemesinden 48 ezgiyi temize çektim, ayr›ca 325

ezgiden oluflan Kazak (Kaz.) eseri de tarad›m.



do do do)55, re kal›fl sesinin de görüldü¤ü (re-re-re-do re-re re /
re-mi-mi-re re re / mi-mi-mi-mi re-re mi / do-do-do-do do do) ez-
giler bu kümenin en basit yap›l› olanlar›yd›. Sol’ sesi de ezginin
dizisine girebilir (sol’-sol’-sol’-sol’-mi sol’-sol’ mi / mi-mi-re-re do-
do do yahut mi-sol’-sol’-sol’ sol’-sol’ mi / re-re-re-mi do-do-do),
kimi zaman da, ezginin sonuna sözsüz bir inifl kesiti (sol’ mi-mi-
re-do do-mi do-re do + la la la-la / do-do mi sol’-mi re mi-do do +
sol sol-sol) eklenebilir. Nas›l Vargyas, Ob Ugor ezgilerinde, ben
ise Anadolu a¤›tlar›nda kal›fl seslerinin nöbetlefle olarak serbestçe
kullan›ld›¤›n› fark ettiysek, bu dönemden önceki mus›kinin ne
durumda oldu¤u da ortaya konabilir. Elimdeki Azeri mus›kisi
malzemesinde, kesitleri re yahut do sesinde karar k›lan, sol-(fa)-
mi-re-do dizisinde birçok a¤›t bulundu¤unu söylemek isterim. 

Demek ki, söz konusu a¤›t üslubunun yay›ld›¤› sahan›n s›n›r-
lar›n›n belirlenebilmesi için daha pek çok araflt›rmaya ihtiyaç var-
d›r. Kal›c› sonuçlar› zengin, güvenilir derlemeler ve bunlar›n ince-
lenmesiyle ortaya ç›kacak çal›flmalardan bekleyebiliriz herhalde.

MACAR VE TÜRK MEZMUR EZG‹S‹ ÜSLUBU 

Osmaniye’de bir köy evinin avlusunda, Ali Bekiro¤lu Bekir’in
söyledi¤i bir türküyü dinledikten sonra, “Kulaklar›ma inanama-
d›m, eski bir Macar ezgisinin bir çeflitlemesiydi bu sanki!” demifl-
ti Bartók 1936’da heyecanla. Söylenen ikinci ezginin de baflka bir
Macar ezgisine benzedi¤ini görünce flaflk›nl›¤› büsbütün artm›flt›.
Peki, o Macar ezgileri nas›l ezgilerdi?

Macar mezmur ezgileri
Eski Macar türküleri aras›nda inici yap›daki ezgiler, bir de

do-re-mi çekirde¤i ile kurulan ezgiler vard›r. Bartók derledi¤i
halk ezgilerini s›n›fland›r›rken bu iki yap› aras›nda fark gözetme-
miflti. Hungarian Folk Music (Macar Halk Mus›kisi) adl› kitab›n-
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55 Bu türün örneklerinden Anadolu'da da bol miktarda derlenmifltir.



da yer alan A. I s›n›f›n›n ilk üç ezgisi 5(b3)b3 kal›fll› ve on iki he-
celidir, ama birinci ezginin do-re-mi dizisinde bafllay›p daha ilk
dizede sol’ sesine ç›kmas›na karfl›l›k, ikinci ezgi do-re-mi üçlüsü
d›fl›na ç›kmaz, üçüncü ezgide ise ilk dize yedinci ve sekizinci de-
receleri verir. Ne var ki, hece say›lar› farkl› olmakla birlikte bir-
birleriyle ilgili olan ezgiler ile parlando üslubuyla söylenmeyen
ezgilerin ayr› ayr› s›n›flarda toplanmas› Bartók’un yöntemine öz-
gü bir durumdur.56

Buna karfl›l›k, Kodály do-re-mi’li ezgileri ayr› bir kümede ele
alm›fl, bu yap›y› göz önüne alarak “Ebemkufla¤›n›n Üstünde” adl›
ezgi hakk›nda flunlar› yazm›flt›r: “Lach’›n derledi¤i Mordvin, Zur-
yen, Votyak ezgileri aras›nda bu türkünün, hiç olmazsa türkünün
birinci bölümünün say›s›z çeflitlemesi vard›r. Bu ezgi yine de Fin-
Ugor yahut Türkî as›ll› bir kök kal›p say›lamaz. Bu ezgi uluslar›
aflan, evrensel, çok eski bir ezgi icra formülünü bünyesinde bar›n-
d›rd›¤› için, H›ristiyan ayinlerinde yahut Yahudilerin mezmur ezgi-
lerinde hâlâ önemli bir yeri olan söz konusu formülü ne Mordvin-
ler, Zuryenler, Votyaklar ne de Fin-Ugorlar yahut Türkler bu iki
kaynaktan alm›fl olabilirler.”57 Kodály serbest ritimli ezgileri yan
yana yer alan iki kümeye ay›r›yor: do-re-mi sesleriyle yürüyen ve
bir sekizliye yay›lan “mezmur ezgileri”. De¤iflik hece ölçülü ezgile-
ri, karar sesinin do, la yahut sol olabilece¤ini belirterek, tek bir kü-
meye koymufltu Kodály. Ama sol sesine inen58 yahut mi-re-do sa-
has›n› yukar›dan birlefltiren ezgileri bu kümeye sokmam›flt›.59

Bence Szabolcsi bu ezgileri, Orta Asya’dan geldi¤ini düflündü-
¤ü, bir beflli afla¤›ya göçürülen ezgilerden ay›r›p Küçük Asya ve
Yahudi ayin mus›kisine ba¤lanabilecek ezgiler olarak göstermifl-
ti.60 Benjamin Rajeczky de baz› orta ça¤ Alman ezgilerinin bu
mus›ki s›n›f›na girdi¤ini belirtmiflti.61
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56 Bartók farkl› s›n›flara koydu¤u ezgiler aras›ndaki benzerlikleri de elbette
farketmiflti.

57 Kodály (1937-76), s. 35.
58 Kodály (1937-76), no. 127.
59 Kodály (1937-76), no. 178'e benzeyen no. 133.
60 Szabolcsi (1936), s. 243.
61 Rajeczky (1969), s. 57-58. 



Dizeleri do-re-mi ile bafllayan ezgileri Pál Járdányi de ayr› bir
s›n›f olarak ele alm›flt›r. Járdányi’nin s›n›fland›rmas›nda birinci k›s-
tas ezgi dizelerinin tizlik derecelerinin karfl›laflt›r›lmas›d›r, üst de-
recelerden bafllayan serbest ritimli ezgilerin ayr› kümelere yerleflti-
rilmifl oldu¤u apaç›kt›r.62 Járdányi hece say›s›yla farkl›laflan ama te-
melde benzer çekirdekleri kullanan ezgileri de ayn› kümede topla-
m›flt›r. Lajos Vargyas ise üst dereceden bafllayan, inici (ama bir befl-
li göçürülmeyen) ezgiler ile do-re-mi’li “mezmur üslubu” ezgileri
ayr› ayr› kümeler içinde ele alm›fl, daha çok alt sesleri kullanan, do-
re-mi merkezli ezgileri de bu ikinci kümeye sokmufltur.63

Janka Szendrei Macar mus›kisine özgü mezmur ezgi üslubu-
nun genifl kapsaml› bir tablosunu verir.64 Szendrei Macar mus›ki-
sindekine benzeyen ezgi tabakalar›n›n Latin kilise mus›kisi kültü-
ründeki birinci ve alt›nc› modlar› ile, en geç III-IV. yüzy›llarda or-
taya ç›kan k›ta kal›b›ndaki ezgilerde de görülebildi¤ini önemle
belirttikten sonra, bu ezgi tabakalar›n›n Yahudi ayin ezgileriyle de
ilintili olabilece¤ine dikkati çekiyor. Szendrei halk üslubu ile ki-
lise üslubu aras›ndaki ba¤lant›y› kilise gelene¤inin “yerel a¤›zdan
ald›¤› malzemeyi üsluplaflt›r›p belli bir kal›ba, bir düzene sokma-
s›”yla aç›kl›yor. Szendrei’ye göre, Macar üslubu kilise kaynakl›
de¤ildir, daha basit ezgilere dayan›r; örne¤in Macar a¤›tlar›n›n ez-
gileri kilise üslubundan daha basittir, ama ayn› a¤›tlarda daha
karmafl›k özellikte k›ta birimli ezgi tabakalar› da bulunur. Macar
mus›kisinde kilise ilahilerinden türemifl olabilecek ezgiler de var-
d›r.65 László Dobszay ile Janka Szendrei 1977’de bu kümenin bir
uzant›s› olan ezgileri tek bir üslup içinde birlefltirdiler. Bu küme-
yi flu iki yönde genifllettiler: do-re-mi’li ezgilere, daha tiz sesler
kullanan ama do-re-mi çekirde¤inde toplanan ve yanafl›k yap›lar›
dolay›s›yla bir beflliyle göçürülen ezgilerden farkl›laflan yap›lar›;
bir de, bu temelde serbest ritimli olan üslubun k›ta birimli çeflit-
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62 Járdányi (1961).
63 Vargyas (1981).
64 Dobszay-Szendrei (1988), s. 53-232.
65 Dobszay-Szendrei (1977), s. 18.



lemelerini eklediler. Bu yüzden, Macar halk mus›kisindeki eski
üsluplar› incelerken, a¤›t üslubu ile Ugor ezgi tabakas› türevini;
bir beflliyle göçürülen ayr›k pentatonik ezgi tabakas› ile yanafl›k
sesli mezmur ezgisi tabakas›n› birbirlerinden ay›rd›lar.

Bu görüfl genel kabul görmemifl olsa da, bu tart›flmada ben de
benzeri bir yaklafl›m› tercih ediyorum, çünkü bu yaklafl›m›n Türk
mus›ki malzemesini ortaya koyup Türk ve Macar mus›kileri ara-
s›ndaki benzeflmeleri göstermek için uygun bir yol oldu¤unu sa-
n›yorum. Ne var ki, afla¤›da ele alaca¤›m do-re-mi çekirdekli ez-
giler ile tiz tarafa do¤ru geniflleyen yap›lar eski üsluptaki kimi
Macar ezgilerine benzerlik gösteriyor; bu bak›mdan, ezgiler bafl-
ka bir aç›dan ele al›n›p karfl›laflt›r›l›rsa, Macar ve Türk halk mu-
s›kilerinin eski tabakalar› aras›nda bulunan ayn› derecedeki kuv-
vetli ba¤lar aç›¤a ç›kar›labilir. 

Mezmur üslubundaki Macar ezgilerinin özünde, do-re-mi çe-
kirdekli bir tek ezgi türü vard›r.66 Ana kal›fla do¤ru do-re-mi ses-
lerinin a¤›rl›k kazand›¤› bu ezgiler minör üçlü ve majör ikili ara-
l›klarla yukar› ve(yahut) afla¤› do¤ru simetrik seslerle geniflleye-
bilir. Geniflleme flekillerine göre, bu üslup dizinin orta seslerini
kullananlarla ilk dizeleri inici ezgiler diye ayr› s›n›flara bölünebi-
lir, ama kimi örnekler ezginin bazen dizinin tiz seslerinden bazen
de orta seslerinden bafllayabilece¤ini gösteriyor. Ezginin ilk bölü-
münde merkezdeki üçlüye eklenen tiz sesler kullan›l›r, bu sesler
ana kal›fltan sonra yeniden kullan›labilir, ama ezginin ikinci bö-
lümünde, daha önce sadece destekleyici bir görevi olan pest ses-
ler önem kazan›r. Ezgilerin tiz ve pest s›n›rlar› merkezdeki do-re-
mi kufla¤›yla birbirine ba¤lan›r.

Bu üslubun kendine özgü kal›fl düzenleri flöyledir67:
5(b3)b3/VII/; 4(b3)b3/VII/; b3(b3), 7(b3)b3/VII. Son dizenin ka-
rar sesi de¤iflkendir. Ço¤u dizenin ses sahas› dard›r, ezginin ses
sahas› da sekizliyi pek nadiren aflar. Geliflmifl ezgi yap›lar› bir is-
tisna olarak bir kenara b›rak›l›rsa, bu ezgiler gerçi ço¤u zaman ic-
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66 Dobszay-Szendrei (1988), s. 56-57.
67 Baz› ezgilerde (b3) ana kal›fl› yedinci dereceye çekilebilir.



ra s›ras›nda bir sekizliyi tamamlar, ama bu rastlant›lara kalm›flt›r.
Pentatonik yap› saf denebilecek bir biçimde kendini gösterir, ya-
banc› sesler ezgiye ancak bazen ikinci derecedeki si sesi ile yahut
alt›nc› derecede girer, bu da ezgiyi ya Frig ya da Aeol modu kim-
li¤ine büründürür. Macar ezgilerinde pentatonik aral›klar›n hep-
si kullan›lmaz.

Ezgilerin ço¤unlu¤u aç›kça iki bölüme ayr›l›r. Ezgiye ba¤lanan
güfteler dört dizeli k›talardan meydana gelir, ama dört dize de mu-
s›ki aç›s›ndan ayn› flekilde ifllenmemifltir. Birinci ve üçüncü dizeler-
deki kal›fllar her zaman belirgin olmamakla birlikte, ezgiyi ikiye
bölen ana kal›fl son derece belirgindir. Ezgilerin daha farkl› biçim-
sel kurulufllar› da olabilir: iki dizeli, üç dizeli kurulufllar, ikiye bö-
lünmüfl alt› dizeli kurulufllar vard›r, ayn› ezginin biçimsel yönden
çeflitlemeleri de bulunabilir. Bafll›ca kafiye düzeni ABCD olan dört-
lüklerde dizelerin tekrarlanmas› bir istisnad›r. ABBC, ABBkC dü-
zenleri hem Macar hem Anadolu mus›kisinde s›k s›k kullan›l›r.
Tekrarlanan ezgi örgücükleri bulunabilir, ama bunlar›n kullan›-
m›nda tutarl›l›k yoktur, bu tekrarlamalar bir dize uzunlu¤una ulafl-
maz. Orta seslerinde bafllayan ezgiler sekvensli flekilde inerken
yüksek seslerden inici olanlarda beflli göçürme görünüyor.

Bu ezgilerde kullan›lan bafll›ca güfte türleri flunlard›r: baladlar,
a¤›tlar, gurbet türküleri, asker a¤›tlar›, bir de az say›daki taklit
a¤›tlard›r. Çok-k›tal› uzun güfteler yayg›nd›r, ama sadece baladlar-
da güfteleri gerçek fliirler oluflturuyor. Baladlar, a¤›tlar ve benzeri
türlerdeki güfteler, parlando yahut rubato ritmiyle söylenen alt›,
sekiz yahut on iki dizeden kuruludur çok kere. Bu üslupta söyle-
nen ezgilerin ço¤unlu¤unu meydana getiren parlando ve rubato ri-
timlilerin d›fl›nda, basit oyun havalar›ndan oluflan giusto ritimli
küçük bir ezgi öbe¤i daha vard›r. Kimi güfteler oyun s›ras›nda at›-
lan kafiyeli nidalara yahut oyun sözlerine benzer, geri kalanlar ise
gerçek fliirdir. Baz› ezgiler sazla çal›nmaya elveriflli de¤ildir.

Benzer Anadolu ezgilerinin, baz› ufak tefek de¤ifliklikler gös-
terse de, yukar›da verilen Macar mezmur üslubu tan›m›na harfi
harfine uydu¤unu söyleyebiliriz. Türk ezgilerinin ilk dizesinde do-
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re-mi giriflinin iki kere kullan›ld›¤› örnekler çok azd›r, VII. derece-
nin daha küçük ama önemsiz say›lamayacak bir rolü vard›r. Ana-
dolu ezgisinin genel yap›s›na uygun olarak pentatonik yap› daha
esnektir: alt›nc› derece ço¤u zaman kullan›lmasa da, ikinci derece
nerdeyse her türküde ama sadece ezginin sonunda, yani karara
iniflte kullan›l›r. ABCD, ABBC ve ABBvC yap›lar› gerek Macar, ge-
rekse Türk ezgi da¤ar›nda yayg›nd›r. Bütün Anadolu ezgilerinin
inand›r›c› Macar benzerleri vard›r. 2’nin, b2’nin yahut 1’in b3’ün
yerini ald›¤›, 7(b3)b3 kal›fll› Türk mezmur a¤z› ezgilerinde birinci
ve üçüncü dizelerin sonlar›nda biraz karars›zl›k vard›r.

Güfte bak›m›ndan Macar ve Türk mezmur a¤z› ezgileri ara-
s›ndaki ana farkl›l›k, Türk halk fliirlerinin nerdeyse tümünde ye-
di, sekiz ve on bir heceli ölçüler kullan›lm›fl olmas›na karfl›l›k,
Macar fliirinde alt›, sekiz ve on iki heceli dizeler kullan›lmas›d›r.
Türk halk mus›kisi da¤arc›¤›ndaki yedi heceli ezgiler genellikle
giusto, sekiz ve on bir heceli ezgiler ise parlando yahut rubato rit-
miyle söylenir. Serbestli ritimli mezmur a¤z› Türk ezgilerinin kü-
çük bir bölümü ölüm a¤›tlar›, geri kalan› ise uzun havalard›r.

Türk ve Macar mezmur a¤z› ezgilerinin gösterdikleri benzefl-
meleri gözden geçirelim flimdi de. Ezgiler, ar›zî bir biçimde kul-
lan›lan mi-re-do çekirdekli türküler ile daha genifl aral›kl›, daha
zengin ezgi kal›plar›n›n kullan›ld›¤› örnekler aras›ndaki ses saha-
s›n›n geniflli¤ine göre s›n›fland›r›l›r. Tiz tarafa eklenen seslerin de
yap› içinde önemli bir görev üstlendi¤i, böylece ezgileri tiz ve
pest sahalarda seyreden ezgiler diye iki kümeye ay›ran keyfî bir
ezgi çizgisi de çekilebilir. Tiz sahadaki ezgiler bir beflli afla¤›ya gö-
çürülme e¤ilimi gösterir, ama gerçekten bir beflli afla¤›ya göçürü-
len ezgiler iki ayr›k ses kufla¤›na bölünür, bu ezgiler mi-re-do çe-
kirde¤inden yanafl›k seslerle genifller.68
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68 Afla¤›daki benzeflmeleri Dobszay-Szendrei s›n›fland›rmas›nda da görebilir-
siniz: Türk mus›kisi 1. s›n›f - Dobszay A ve B, Türk 2. s›n›f - Dobszay C, Türk 3. s›-
n›f - Dobszay D, Türk 4.s›n›f - hiçbiri, Türk 5. s›n›f - Dobszay E, Türk 6. s›n›f -
Dobszay F, Türk 7. s›n›f - Dobszay 1, Türk 8. s›n›f - Dobszay M, Türk 9. s›n›f - hiç-
biri, Türk 10. s›n›f - Dobszay L, Türk 11. s›n›f - hiçbiri, Türk 12 s›n›f - Dobszay N,
Türkçe 13. s›n›f - hiçbiri.



Pest sahada dolaflan Anadolu ve Macar mezmur a¤z› ezgileri
Bu tabakadaki ezgiler Gregor flark›lar›n›n birinci modusunda-

ki ezgilere benzer.69 ‹kisinde de ilk dizeler do-re-mi sesleriyle, ya-
hut hiç olmazsa bafllang›çtaki do-re-mi ç›k›fl›yla s›n›rl›d›r. Dör-
düncü kümeden bafllayarak, birinci dizede mi sesine yer veren,
bu ses kullan›lmam›fl olsayd› mezmur üslubuna pek uygun düflen
oldukça yayg›n Türk ezgilerini de burada ele alaca¤›m. 

1. Do-re-mi ile bafllayan, daha sonra do-re-mi üçlüsünde ge-
lifligüzel biçimde dolaflan, ancak sonunda pest sahaya inen ezgi-
ler. K›ta birimli olmayanlar da bu kümeye girer (Ör. 26, 1a-b),

2. Do-re-mi ile bafllayan, daha sonra do-re-mi üçlüsünü den-
geli bir biçimde, k›ta düzeni içinde kullanan ezgiler (Ör. 26, 2a-
b, 2c-d),

3. Mi ile bafllay›p mi-re ikilisinde yahut do-re-mi üçlüsünde
karars›z bir biçimde dolaflan ezgiler (Ör. 26, 3a-b),

4. ‹lk dizede mi sesinden hareket eden, geri kalan bölümle-
rinde daha afla¤›ya inen ezgiler (Ör. 26, 4). Bu yap› Türk üslu-
bunda s›k s›k, Macar üslubunda ise pek az görülür.

5. Fa’n›n (fa diyez) ya ilk dizede ya ikinci dizenin bafl›nda ya
da yine ikinci dizenin ortas›nda yer ald›¤› ezgiler (Ör. 26, 5a-b),

6. Do-re-mi ile bafllayan, ilk dizedeki hareketten sonra ikinci
ve / yahut üçüncü dizelerde sol’ ve nadiren la’ sesi alan ezgiler
(Ör. 26, 6a-b),

7. Ç›k›c› olan ilk dizesi sol’ sesi de alan, kimi zaman bu seste
kalan ezgiler (Ör. 26, 7a). Örnekte verilen, ilk dizesi ç›k›c› özel-
likteki ezgi, do-re-mi giriflini iki defa kulland›¤› ve yedinci dere-
ceyi önemsedi¤i için, tan›ma tam uymasa da, Macarlar aç›s›ndan
dikkate de¤er bir ezgidir (Ör. 26, 7b).
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69 Dobszay-Szendrei (1977), s. 12-13.
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http://zti.hu/sipos_gyujtesek/mp3/KON_CD/26_1b_var.mp3
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Tiz sahada dolaflan Türk ve Macar mezmur a¤z› ezgileri
Gregor flark›lar›ndaki peregrinus dizisine70 giren bu ezgiler

önemli bir rol oynayan sol’ sesiyle yukar›da bafllar.
8. ‹lk dizesi ç›k›p inen, gerisi pest sahada kalan ezgiler

(Ör.27, 8a-b),
9. ‹lk dizesi sol’ sesinden mi sesine inen, geri kalan dizeleri

pest sahada dolaflan ezgiler (Ör.27, 9). Bu seyre uyan Macar ezgi-
si az say›dad›r.
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Örnek 26 - Pest seyirli, birbirine benzer Macar ve Türk mezmur a¤z› ezgileri:
1 a-b) DSZ, no. 13 - Konya no. 53, 2 a-b) DSZ, no. 12 - Konya, no. 129,

2 c-d) DSZ, no. 18 - no. 82, 3 a-b) DSZ, no. 24 - Konya no. 216, 4) no. 79,
5 a-b) DSZ, No. 34 - no. 75, 6 a-b) DSZ, no. 38 - TRT, no. 155a,

7 a-b) DSZ, no. 77 -TRT, no. 2439.

70 Dobszay-Szendrei (1977), s. 14.



10. ‹lk dizesindeki sol’-(fa)-mi yahut sol’-fa-mi sol’-fa-mi gi-
riflinden sonra, ikinci dizesinde de sol’ sesinden afla¤›ya inen ez-
giler. Bu tür ezgilerin üçüncü dizesi ise daha pest sahadad›r. (Ör.
27, 10a-b),

11. ‹lk dizesinde sol-fa-mi seslerinde seyreden, ikinci ve
üçüncü dizelerinde fa yahut sol’ sesleriyle afla¤›ya inen ezgiler
(Ör. 27, 11a-b),

12. ‹lk dizesi mutlaka sol’ yahut la’ sesinden hareket eden,
ikinci ve üçüncü dizelerde tizlere ç›k›p mi-re-do aral›¤›na inen
ezgiler (Ör.27, 12a-b),

13. Özel olarak fa-re ile bafllayan ezgiler (Ör. 27, 13). Macar
mus›kisinde hiçbir örne¤i bulunmayan bu ezgilerin Türk mus›ki-
sinde birkaç örne¤i vard›r.

14. Baz› dizelerinde VII. derecede kalan ezgiler. Macar mus›-
kisinde bu ezgiler o kadar çoktur ki, örnek vermeye lüzum yok-
tur. Türk mus›kisinde ise çok az bulunur, ama VII. derecenin ki-
mi zaman kal›fl göreviyle ezgide yer al›fl› bir istisna de¤ildir (Ör.
27, 14a-g).
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Örnek 27 - Tizlerde seyreden birbirine benzer Macar ve Türk mezmur a¤z› ezgileri:
8 a-b) DSZ, no. 143 - no. 88, 9) no. 89, 10a-b) DSZ, no. 101 - no. 92,

11 a-b) DSZ, no. 102 - no. 100, 12 a-b) DSZ, no. 157 - no. 110, 13) no. 94,
14 a) Konya, no. 7, 14b) Konya, no. 169, 14c) TRT, no. 1855, 14d) TRT, no. 

665, 14 e) TRT, no. 460a, 14f) TRT, no. 460b, 14g) TRT, no. 1814,
h) Benzeri bir Macar ezgisi: Dobszay - Szendrei (1988), II (A) / 29c.



Yukar›daki (b3) ana kal›fll› mezmur a¤z› ezgileri and›ran, ana
kal›fllar› dördüncü yahut beflinci derecede olan, dört dizeli pek
çok Türk ezgisi vard›r. Bunlar›n kimisi pest seyirli do-re-mi (Ör.
28), öbürleri ise tizlere ç›k›p mi-re-do aral›¤›na dönen ezgiler-
dendir. Bartók’un derledi¤i 4 no.lu ezgi uygun bir örnektir.

29a no.lu örnek, Türk mezmur üslubu ezgileri ile özellikle
genifl bir ses sahas› olan parlando türkülerinin özel bir uygulama-
s›n› birlefltiren bir ezgidir. Tizlerden bafllamas› bir kenara b›rak›-
l›rsa, burada s›ralanan kümelere pek uygun düfler; mi-re-do çe-
kirde¤i ezgilerin dönüp dolafl›p tekrar tekrar indi¤i bir ortak böl-
ge, bir merkez olarak görülebilir, bunlar da bir beflli göçürülen
ezgilerle mezmur a¤z› olanlar aras›nda kal›r.

29b, 29c no.lu ezgiler 5(b3)b3, b3(b3)b3 ve 7(b3)b3 kal›fl ka-
l›plar›n›n bu ortak köklerini gösteren güzel örneklerdir, 29b
no.lu örne¤in üçüncü bölümünde (b3)b3 kal›fll›, üç dizeli bir ez-
gi bile ba¤lanm›fl türküye. Bu tür ezgiler 7(b3)b3 kal›fll› kimi tür-
külerin 8(b3)b3 kal›fll› çeflitlemeleriyle birlikte, mezmur üslubu-
na ba¤l› oldu¤u fikrini aç›kça do¤rular.
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Örnek 28 - Ana kal›fl› 4. derecede olan bir Türk ezgisi (no. 439).

http://zti.hu/sipos_gyujtesek/mp3/TUR_CD/439.mp3
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‹ki mus›ki kesitine dayanan mezmur a¤z› ezgiler
Ortadan ikiye bölününce, dört dizeli, ABBC düzeninde,

5(b3)b3 ve 5(b3)1 kal›fll› ezgicikler ortaya ç›kan iki dizeli ezgiler
vard›r. Bu ezgicikler yukar›da bahsi geçen dört dizeli, küçük mez-
mur a¤z› ezgilerine benzer. Bir örnek vererek, 30a no.lu notada-
ki dört dizeli, yedi heceli ezgiye benzer bir ezgi çizgisi ve ritmi
olan iki dizeli, on bir heceli bir efli durumundaki 30b no.lu örne-
¤e bir göz atal›m. Türkiye’de bu çeflit ezgilere s›k s›k rastlan›r.
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Örnek 29 - Dört dizeli, daha genifl aral›kl› mezmur a¤z› Anadolu ezgileri
a) no. 107, b) no. 108, c) no. 109.
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Örnek 30 - Biri dört, öbürü iki dizeli mezmur a¤z›, birbirine benzer Anadolu ezgileri: 
a) no.75, b) no.127.

http://zti.hu/sipos_gyujtesek/mp3/TUR_CD/075.mp3
http://zti.hu/sipos_gyujtesek/mp3/TUR_CD/127.mp3


On bir heceli bu ezgiler daha sonra ele alaca¤›m›z A3A yap›l›
ezgiye çok benzer; ama 30b no.lu örnekteki yap›n›n, yani A3 /A =
m4 m3 / m2 m yap›s›n›n iniflinde basamak basamak inen diyebile-
ce¤imiz bir düzen var. Ço¤u zaman on bir heceli olan ezgiler ic-
rada dört bölüme ç›kar, oysa güftede sadece iki dize vard›r (Ör.
30b). Dizenin ortadan bu flekilde ikiye bölünüflü 31a-b ve 31c-d
no.lu çeflitleme örneklerinde aç›kça görülüyor. Bu ezgiler de¤iflik
tiz seslere ç›k›yor olsa da, do¤rudan do¤ruya birbirlerinden türe-
mifl olabilir.
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http://zti.hu/sipos_gyujtesek/mp3/TUR_CD/128.mp3
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Örnek 31 - ‹ki dizeli, on bir heceli mezmur a¤z› Anadolu ezgileri:
a) no. 128, b) no. 134, c) no. 135, d) no. 136.

http://zti.hu/sipos_gyujtesek/mp3/TUR_CD/135.mp3
http://zti.hu/sipos_gyujtesek/mp3/TUR_CD/136.mp3


Sekiz heceli ezgilerde dizeler k›sa oldu¤undan bölünmeye
gerçekten elveriflli de¤ildir, bu yüzden kesitleri ikiye böldü¤ü-
müz zaman tam anlam›yla dört dizeli bir yap› ortaya ç›kmaz. Afla-
¤›daki ezgiler bahsi geçen ezgi çizgisinin Türk halk mus›kisinde
ne kadar önemli oldu¤unu göstermeye yeter. 32 no.lu örnek te-
mel ses ile bafll›yor, ama üslup yönünden bu ses beflinci derecede
olmas› gereken bafllang›ç sesinin yerine geçiyor. 

Béla Bartók’un derlemesindeki mezmur a¤z› ezgiler
Görüldü¤ü gibi, Macar ve Anadolu mezmur a¤z› ezgileri ara-

s›nda derin ba¤lant›lar örneklerle gösterilebiliyor. Öyleyse Bar-
tók’un derledi¤i nerdeyse her ilgili Türk ezgisine benzer bir Ma-
car ezgisi olmas›na hiç flaflmamal›. Bu Türk ezgilerini, afla¤›da
Macar benzerlerini altlar›na ekleyerek veriyorum (Ör. 33a-h).
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Örnek 32 - ‹ki dizeli, sekiz heceli mezmur a¤z› ezgi: no. 152.

http://zti.hu/sipos_gyujtesek/mp3/TUR_CD/152.mp3


http://zti.hu/sipos_gyujtesek/mp3/Bartok_CD/01a.mp3
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http://zti.hu/sipos_gyujtesek/mp3/Bartok_CD/12.mp3
http://zti.hu/sipos_gyujtesek/mp3/Bartok_CD/13b.mp3
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Örnek 33 - Bartók’un derlemesindeki Macar mezmur a¤z› ezgilerine benzeyen Türk
ezgileri: a 1-2) Bartók, no. 1a - DSZ, no. 27, b 1-2) Bartók, no. 1b - DSZ, no. 26,

c 1-2) Bartók, no. 34 - DSZ, no. 29, d 1-2) Bartók, no. 2 - DSZ, no. 174,
e 1-2) Bartók. no. 13a - DSZ, no. 184, f 1-2) Bartók, no. 12 - DSZ, no. 181,
g 1-2) Bartók. no. 13b - DSZ, no. 186, h 1-2) Bartók, no. 11 - DSZ, no. 165.

http://zti.hu/sipos_gyujtesek/mp3/Bartok_CD/11.mp3


Do-re-mi dizisinden hareket edip ilk ve / yahut ikinci dizenin
dördüncü derecesinde kalan ezgiler de burada ele al›nabilir.71 Ör-
neklerden biri Bartók’un 42 no.lu ezgisidir. Bu yap›daki bir Türk
ezgisi ile Macar mus›kisindeki benzeri afla¤›dad›r (Ör. 34a-b).
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71 Bartók'un 52 ve 31 no.lu ezgilerini de bu s›n›fa sokabiliriz. 31 no.lu örnek
bu s›n›ftaki ezgilerle daha uzaktan ilgili; bu türkü do-re-mi üçlüsüne dayan›yor ama
birinci dizesi beflinci derecede kal›yor.

Örnek 34 - a) Bartók, no. 42, b) DSZ, no. 7.

http://zti.hu/sipos_gyujtesek/mp3/Bartok_CD/41.mp3
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Bu Macar ezgi üslubu sadece Transilvanya ve civar›nda (Moldav-
ya, Bukovina, Mezöség bölgesi) görülebilir. Bu üslubu bir kenara at›l-
m›fl eski bir mus›kinin bir yadigâr› gibi göremeyiz, çünkü buna ben-
zer çok eski bir kültürü olan bölgelerde söz konusu mus›ki üslubunun
izine bile rastlanmaz. Bu üslup, o mus›ki kültürünü bugüne kadar ya-
flatan Székely halk›n›n yerli üslubu oldu¤u fikrini uyand›r›r. Ne var ki,
Transilvanya halk›n›n kilise mus›kisi üsluplar›na da kaynakl›k eden
bu yerel mus›ki diliyle nerede tan›flt›¤› sorusu hâlâ cevap bekliyor.

Lach derlemesinde melodilerin ilk yar›s› do-re-mi çekirde¤i-
ne dayanan pek çok çeflitleme oldu¤unu biliyoruz; bu yap›, ner-
deyse hep do üzerinde kurulan pentatonik yap›daki günümüz
Mo¤olistan’›n›n Kazak, hattâ Anadolu ezgilerinde de kendini gös-
terir. Bununla birlikte, mezmur a¤z› ezgilerde ikinci yar›n›n da
belirleyici bir yap›sal ifllevi vard›r, ama do-re-mi çekirde¤indeki
ezgilerin la pentatonik yap›s›n›n kuvvetle etkisi alt›ndaki mez-
mur a¤z› ezgilerinde görüldü¤ü gibi pest tarafa do¤ru geniflledi¤i
olgusu da göz ard› edilemez.

Bu üslubun neden burada karfl›m›za ç›kt›¤›n› merak etmemiz
do¤ald›r. Székely halk›n›n Türk as›ll› oldu¤u yönündeki, ama he-
nüz ispatlanamayan yayg›n varsay›m Anadolu ve Macar mus›ki
üsluplar›n› zorunlu olarak birbirlerine ba¤lamaya yetmez. En bü-
yük zorluk, Anadolu kültürünün bir hayli karmafl›k yap›s› olma-
s›, bu yap›n›n bir parças› olan mus›ki kültürü içinde de çok çeflit-
li unsurlar›n bir araya gelmesidir. Kolayca tan›mlanabilen bir üs-
lup çat›s› alt›nda toplanabilecek benzer ezgilerin Orta Asya’da ya-
flayan öteki Türkî halklar›n mus›kilerinde istenildi¤i kadar çok
bulunmamas› da (hiç olmazsa bugüne kadarki derlemelerde)
üzerinde düflünmeye de¤er bir baflka noktad›r.

Tarad›¤›m bin iki yüz Tatar ezgisi aras›nda benzer yap›da iki
ezgi gördüm, ama bu oran içinde bunlar birer istisna gibi görü-
nüyordu. Güneybat› Kazakistan’daki Mangistau dolaylar›nda ya-
flayan Kazaklar›n mus›kisinde böyle ezgiler vard›r. “Çingene mil-
lî marfl›” denilen ezginin de buradan geliyor olmas› flafl›rt›c›d›r.

Türkiye’nin nerdeyse her köflesinde bu tür ezgiler kaydedil-
mifltir; bunlar sadece daha güvenilir kaynak say›labilecek olan
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yafll› kimselerce de¤il, hemen hemen herkesçe bilinen ezgilerdir.
Televizyon ve radyodaki halk mus›kisi programlar›nda olsun,
mus›kiyi meslek seçen yahut zaman zaman ücret karfl›l›¤› türkü
söyleyen halk mus›kisi icrac›lar›n›n ç›kard›klar› kasetlerde olsun,
bunlara benzer birkaç ezgiye her zaman yer verilir. Öbür dört di-
zeli Anadolu ezgileri büyük de¤ifliklikler göstermesine karfl›l›k,
mezmur a¤z› ezgilerinin tutarl› bir bütünlük göstermesi dikkate
de¤er bir noktad›r. Bartók’un nisbeten küçük çapl› derlemesinde
bu ezgilerin bir hayli çok say›da olmas› bir tesadüf de¤ildir.

Bu bak›mdan, daha genifl kapsaml› türkü derlemeleri Bartók’un
mezmur üslubu hakk›ndaki de¤erlendirmelerini hem k›smen do¤ru-
lar hem de bir ölçüde onun görüfllerine yeni bir fleyler katar. Ne var
ki, Macar halk mus›kisi konusunda ç›¤›r aç›c› keflifler beklenemez ar-
t›k, ama Anadolu ve Orta Asya’daki Türkî halklar›n mus›kisinin he-
nüz derlenip derinlemesine irdelenmedi¤ini de unutmamak gerekir.

AYRIK EZG‹LER

Lajos Vargyas’›n “(…) inici ezgiler öbür ezgilerden daha çok
say›dad›r, bu durum bugün bile geçerli olabilir, bu ezgi kuruluflu
Macar halk›n›n mus›ki anlay›fl›n›n en ay›rt edici yönüdür” yolun-
daki tespiti (1981: 46) Türk halk mus›kisi için de geçerlidir. Pek
çok Anadolu türküsü sadece ilk ve ikinci de¤il, üçüncü ve dör-
düncü dizelerde de tizlerden afla¤›ya iner. Sonuç olarak, yanafl›k
ezgi kuruluflu Anadolu ezgilerinde daha yayg›n, ayr›k kurulufllar
ise istisnaîdir. Bu ezgilerde bir beflli afla¤›ya göçürülmüfl yap›ya
hemen hemen hiç rastlanmaz, bir sekizli yukar›da yahut daha tiz
seslerde bafllayan ezgiler bile “parçalanmaz”, ezgi ço¤u zaman
mümkün oldu¤unca uzun bir süre tizlerde seyreder yahut o tiz
seslere tekrar tekrar döner.72

72 Çeflitli Orta Asya halklar›n›n mus›kisi gözden geçirilirse, Anadolu Türkle-
rinde oldu¤u gibi Kazaklarda, Tuvanlarda, Altayl›larda da ezgilerin pek nadiren bir
beflli afla¤›ya göçürüldü¤ü ama ‹ç Mo¤olistan'daki Dzoo-Uda bölgesinde yaflayan çe-
flitli Mo¤ol ve Evenki afliretlerinde bu yap›n›n hayli geliflip bir üslup haline geldi¤i
anlafl›l›r. Bu durum bir beflli afla¤›ya göçürülen yap›n›n sadece Ugor ve Türk boyla-
r›n›n bulufltu¤u bölgelerden ç›kt›¤› varsay›m›n› tart›flmaya açar.



Bununla birlikte, Bartók’un büyük önem verdi¤i A5A5A5
cA dü-

zenli, 5(5)b3 kal›fll› ezgiler de ayr›k say›lmal›d›r. Bu ezgileri daha
sonra ayr›nt›l› bir biçimde ele alaca¤›m, ama benzefl Macar ve Tür-
kî ezgilerinin say›ca çok olmad›¤›n› flimdiden söylemek isterim. Söz
konusu benzeflme birbirine denk düflen somut ezgi örneklerinden
çok, bir üslup özelli¤i olarak kendini gösteriyor.73 Imre Olsvai bu
ezgi (bkz. Al›nt› 1 / Bartók’un 8a. no.lu ezgisi) ile Bartók’un 5 no.lu,
5(4)b3 kal›fll› ezgisini Macar mus›kisinden ald›¤› bir ara örnekle uz-
laflt›r›p aralar›ndaki yak›nl›¤› gösteriyor.74 Yazar, Bartók’un Ek’te
(Saygun: 1976) yer verdi¤i III ve IV no.lu örnekleri derlemedeki 8a-
e no.lu ezgilerin Macar mus›kisindeki benzerleri olarak ele al›yor.
Buna benzer bir Macar ezgisi de Örnek 35’te görülebilir.75
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73 Saygun'un incelemesinin (1976) 390. sayfas›nda verilen ezgi ile Bartók'un
derlemesindeki AAAcB düzeninde, benzer bir seyri olan ama ilk dizesi daha tiz bir
seste kapanan 43a-b, d no.lu ezgiler de bu tür benzeflmelere örnektir. Bartók derle-
mesindeki 19 no.lu örnek daha genifl ses sahal›, parlando ritimli oldu¤u halde, on
bir heceli ve ç›k›c› yap›s›yla ayn› ezgi kal›b› içindedir.

74 Olsvai (1980).
75 Saygun'un incelemesindeki (1976) 10 no.lu benzeri Macar ezgisi ile

Bartók'un (1924) derlemesindeki 28 ve 29 no.lu ezgiler de bunlardand›r. 

Örnek 35 - Ayr›k Anadolu ezgilerine benzeyen bir Macar ezgisi: 
Vargyas (1981), no. 90.

Bartók’un derledi¤i 8a no.lu benzeri ezgi Al›nt› 1’dir.



Yanafl›k hareketli mezmur a¤z› ezgilerde do-re-mi çekirde¤i
çeflitli flekillerde genifller, ama kimi Türk ezgilerinin ilk yar›s›nda-
ki ses sahas› ikinci yar›s›ndakinden keskin bir biçimde ayr›l›r.76

Eski Macar üslubundaki, bir beflli göçürülenler ile öteki ezgiler,
yani göçürülmeyen, birbiriyle az çok ilgili olan ayr›k ezgiler de bu
kümeye girer.

Görüldü¤ü gibi, tizlerde bafllayan, 5(b3)1 kal›fll› mezmur a¤-
z› ezgi türleri ço¤u zaman bir beflli kayd›r›lanlara has özellikler
gösterir, ama Anadolu halk mus›kisinde tek tük rastlad›¤›m›z, bir
beflli kayd›r›lan ayr›k ezgiler hiçbir zaman tutarl›l›k göstermedi¤i
gibi, hiçbir zaman pentatonik yap›da da de¤ildir. 

Bir beflli afla¤›ya göçürülen Anadolu ezgileri
Bartók Türk mus›kisi hakk›ndaki kitab›n›n önsözünde, der-

ledi¤i Anadolu malzemesinde Macar mus›kisindekine benzer bir
biçimde bir beflli afla¤›ya kayd›r›lm›fl örnekler bulunabilece¤ini
söylememifltir. Derlemesinde beflli kayd›r›ld›¤› kabul edilen bir-
kaç ezgi olsa da, bunlar›n hepsi asl›nda iki dizeli, ikisinde de ma-
jör dizinin kullan›ld›¤› ezgilerdir. Daha genifl bir malzemeyi göz-
den geçirmifl bir kimse olarak, flunu çekinmeden söyleyebilirim:
bir beflli afla¤›ya kayd›r›lan, özellikle de bir beflli afla¤›ya kayd›r›-
lan pentatonik ve birbirinden ayr› ezgi örgücükleri Anadolu halk
mus›kisinde, Macar mus›kisinde, Çeremis ve Çuvafl halklar›n›n
yaflad›klar› bölgenin s›n›rlar›nda, ‹ç Mo¤olistan’daki Dzoo-uda
bölgesinde yaflayan Mo¤ol ve Evenki boylar›n›n halk mus›kilerin-
de oldu¤u kadar önemli de¤ildir.77 Bilinen örneklerin say›s› biraz
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76 Türk ezgi malzemesini gerek Dobszay-Szendrei'nin (1977) verdi¤i mezmur
üslubu tan›mlamas›n›, gerekse yanafl›k-ayr›k yap›lar aras›ndaki fark› dikkate alarak
inceledim. Bartók'un s›n›fland›rma yöntemine göre, hece kal›plar› ayn› oldu¤u sü-
rece, pest sahada dolaflan do-re-mi çekirdekli ezgiler, daha çok do-re-mi kufla¤›n›
kullanmas›na karfl›n, tiz sahada dolaflan ezgiler, bir beflli afla¤› göçürülen ezgiler ve
öteki ayr›k ezgiler rahatl›kla yan yana s›ralanabilirler, ama Járdányi'ye göre de¤iflik
tiz seslere ç›kan ezgilerin ayr› s›n›flara sokulmas› gerekir. Vargyas'a göre bu ezgiler
ayr› türlere; Dobszay'a göre ise mezmur a¤›zl› ve bir beflli afla¤›ya göçürülenler ol-
mak üzere ikiye ayr›l›r.

77 Sipos (1997).



art›r›labilir, ama inceledi¤im ezgi malzemesinin yüzde birden da-
ha az bir bölümünü meydana getiren, topu topu yirmi - yirmi befl
Anadolu ezgisi bir beflli kayd›rma olgusunun s›n›rlar›nda kalan
örnekler olarak görülebilir ancak.

Bu ezgiler birinci bölümün beflinci dereceye, ikinci bölümün
de birinci dereceye do¤ru afla¤›ya kayd›r›lmas›yla (Ör. 36a-b) or-
taya ç›kan bütün paralelliklerin tesadüfî oldu¤unu gösterir. Dize-
lerin sonuna do¤ru befllilerin hareketindeki paralellik daha belir-
gindir, ama dizeler her zaman tizden bafllar. A5

cvA5
v AcA düzenin-

deki bir kal›fl çeflitlemesi 36c no.lu örnekte görülebilir. Nadiren
de olsa kimi durumlarda iki dize aras›nda bir tam beflli afla¤›ya
göçürme söz konusudur (Ör. 36d).
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http://zti.hu/sipos_gyujtesek/mp3/Bartok_CD/37.mp3


Çift çekirdekli ve dört dizeli örneklerde kal›fllar›n yeri de¤i-
flebilir. AB5CBcCB çat›s›ndaki 37a bu duruma bir örnektir, 37b
no.lu örnek onun bir çeflitlemesidir. Ezginin bir beflli kayd›r›lma-
s› k›smî bir olgudur elbette, üçüncü dize de ço¤u zaman tam bir
göçürmenin gerektirdi¤inden daha tiz bir sesle bafllar. Tam dene-
bilecek bir göçürme durumu 37c no.lu örnekte görülebilir. Bu

Anadolu ezgileri genellikle 7(5)b3 yahut 8(5)b3 kal›fll›d›r.
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Örnek 36 - Bir beflli göçürülen Anadolu ezgileri:
a) Bartók, no. 37, b) TRT, no. 2378,
c) TRT, no. 2665, d) TRT, no. 1625.
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5(5)b3 kal›fll› ve AAAcB kal›b›ndaki ezgiler
Bir beflli göçürülen baz› Anadolu ezgilerinin pek az oldu¤una

bakarsak, Anadolu ezgilerinin beflli ile göçürülmeyen bir ba¤lam-
dan ç›kt›¤›n› görebiliriz. Bartók’u flafl›rtan, Macar ezgi üslubuyla
Türk üslubu aras›ndaki benzerli¤i ilk kez göstermesine yard›mc›
olan ezgi kümesine dönelim yine (Bartók, no. 8a-e).

Bu kümenin baz› örnekleri bir beflli kayd›r›lan (A5A5A5
cA)

görünümde olmas›na karfl›l›k, ötekiler tiz sahada gezinen mez-
mur a¤z› ezgilere daha yak›nd›r. Bu ezgilerin biçimleri ve kal›fl
sesleri al›fl›lm›fl mezmur üslubunun ABBC düzenindeki, 5(b3)b3
kal›fll› kal›b›na de¤il, 5(5)b3 kal›fll›, AAAcB düzenindeki bir ezgi
s›n›f›na uyar, ama temel ezgi özellikleri bak›m›ndan bunlar bir-
birlerine benzer. ‹lk dizelerinin tizlik derecesine göre bunlar› ben
dörde ay›rd›m. Birinci, ikinci dizeler ayn›d›r (AA), üçüncü dize-
ler A dizesi gibi bafllar, ço¤u zaman doldurma yahut anlams›z he-
celerin yard›m›yla (Ac) beflinci dereceden inerek b3’te tamamla-
n›r. Dördüncü dize ise birinci dizenin bir beflli afla¤›ya kayd›r›l-
m›fl paraleli ile inip karar sesine var›r. 

a) Sekiz heceli birinci ezgi türü yedinci derecesinde en tiz
sesine ulafl›r. Ara s›ra dizelerin sonunda ezgi biraz afla¤›ya iner,
38a no.lu örnekte görüldü¤ü gibi bu da 4(4)b3 kal›fllar›na yol
açabilir.

b) Sekiz heceli ikinci tür ezgiler birinci türdekilerden yap›ca
daha geliflmifl, üçüncü ve dördüncü türdekilerden daha basit ol-

Örnek 37 - a) ED, no. 19, b) TRT, No. 452, c) TRT, no. 2573.



duklar› için bu s›n›f›n çekirde¤i say›labilir. Bu sekiz heceli ezgile-
rin birinci ve ikinci dizeleri önce sekizinci dereceye ç›kar, orada
biraz dinlenir, sonra beflinci dereceye iner. 38b no.lu örnekte bir
çeflit beflli kayd›rma (A5A5Ac

5A) görülebilir. ‹lk dizenin geniflle-
mesi sadece bu örne¤e özgüdür.

c) Üçüncü türdeki ezgilerin yap›s›, görünüflte, sekiz heceli
ezgilerinkine benzer, ama bunlar› öbürlerinden ay›ran fley dizele-
rinin on bir heceli olufludur (Ör. 38c).

d) Dördüncü türdeki ezgiler de on bir hecelidir, ama ikinci
türdekiler gibi tizlere yumuflak bir biçimde ç›kmaz, aksine, inifl
ilk ve ikinci dizenin, kimi zaman da üçüncü dizenin bafl›nda on
birinci dereceden bafllar (Ör. 38d). Dördüncü dize de ikinci ve
üçüncü türlerdeki al›fl›lm›fl yap›dan farkl› olarak daha tiz bir de-
receden karara iner. Bunlar genifl bir ses sahas› olan parlando ez-
gilerine girer, ama 5(5)b3 kal›fll› ve AAAcB kal›b›ndaki yukar›da
yer alan türlere ba¤l›d›r.
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http://zti.hu/sipos_gyujtesek/mp3/TUR_CD/156.mp3
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http://zti.hu/sipos_gyujtesek/mp3/TUR_CD/160.mp3
http://zti.hu/sipos_gyujtesek/mp3/TUR_CD/164.mp3


Bir beflli göçürülen majör Anadolu ezgileri
Türk halk mus›kisinde, genifl bir ses sahas› olan majör dizili

ezgiler çok azd›r, ama bilinen pek az say›daki ezginin de ço¤un-
da beflli göçürmesi bulunmas› flafl›rt›c›d›r. Bartók’un küçük derle-
mesindeki Anadolu ezgilerinden ikisinde bu özelli¤in görülmesi
anlaml› bir göstergedir.78 Minör üçlülü bir dizisi olan ezgiler için
söylenenler bu ezgiler için de afla¤› yukar› geçerlidir: beflinci ya-
hut birinci dereceye inerken dizeler aras›nda paralellik vard›r,
ama bunlar ikincil geliflmelerdir, türün ay›rt edici özelli¤i de¤il-
dir. Büyük ço¤unlu¤u A5

vA düzenindedir, ancak birkaç› gerçek-
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Örnek 38 - Bir beflli göçürülen, 5(5)b3 kal›fll›, 
AAAcB kal›b›ndaki Anadolu ezgilerinden örnekler:

a) no. 156, b) no. 160, c) no. 164, d) no. 169.

78 Bartók derlemesinde Miksolid modunda üç ezgi oldu¤unu tekrarlamak is-
terim. ‹nici yap›daki 26 no.lu ezginin Türk ezgi malzemesinde bir benzeri daha
yoktur. Macar ezgi malzemesinde de Miksolid modunda ezgiler vard›r, ama bunlar-
la Bartók'un 26 no.lu Türk ezgisi aras›ndaki tek benzerlik her ikisinin de inici Mik-
solid dizisinde olufllar›d›r. Bartók'un derlemesindeki biri iki, öbürü öbürü üç ayak-
l›, 44 ve 45 no.lu çeflitleme ezgilerine benzeyen herhangi bir Macar ezgisi yoktur.

http://zti.hu/sipos_gyujtesek/mp3/TUR_CD/169.mp3


ten dört dizelidir. Kimi ezgilerde beflli göçürme belli belirsiz (Ör.
39a), öbürlerinde daha belirgindir (Ör. 39b). Baz› istisnaî örnek-
lerde, çok küçük iç ezgi örgücükleriyle pekifltirilen kesin bir befl-
li göçürme de bulunabilir (Ör. 39c). Ör. 39d bir beflli afla¤›ya gö-
çürülen dört dizeli majör bir türkünün çeflitlemesi gibi görünse
de, AB5CB yap›s› yüzünden dizeleri aras›nda ancak k›smî bir pa-
ralellik oldu¤u görülebilir.
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http://zti.hu/sipos_gyujtesek/mp3/Bartok_CD/24.mp3


Beflli göçürmenin “özel” biçimleri
Eksik bir nokta b›rakmamak için, kendine has iç ezgi örgü-

cükleri olan A5-4BAB yahut A5-4ABA düzenindeki, beflliyle göçür-
menin özel bir biçiminden de bahsetmek gerekir. Bu çeflit Türk
ezgisi azd›r. Tulumla çal›nan bir Macar havas›n›n uzaktan akraba-
s› say›labilecek 40a no.lu örne¤e bir göz atal›m. Ana kal›fllar› bi-
rinci derecede olan dört dizeli Türk ezgileri de vard›r, ama bunlar
hem paralel dörtlü ve befllilerden, hem de ay›rt edici ezgi örgücük-
lerinden yoksun, genellikle dar ses sahal› ezgilerdir (Ör. 40b).

Bu yüzden, yedinci yahut sekizinci dereceden inen kimi Türk
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Örnek 39 - Bir beflli göçürülen majör Anadolu ezgileri:
a) TRT, no. 1973, b) Bartók, no. 24, c) TRT, no. 302, d) TRT, no. 2592.

Örnek 40 - Bir beflliyle özel bir biçimde göçürülen Anadolu ezgileri:
a) TRT, no. 327, b) TRT, no. 773.



ezgileri mezmur üslubundad›r, Türk ezgilerinin daha küçük bir
bölümü ise genifl yap›l› Macar a¤›tlar›na benzetilebilir. Ama genel
olarak ele al›n›rsa, beflli göçürücü ve öbür ayr›k yap›lar, dizelerin-
deki iniflleri çok kere çak›flan Anadolu türkülerinin bir özelli¤i
de¤ildir.

GEN‹fi SES SAHALI PARLANDO EZG‹LER‹

Bartók’un s›n›fland›rmas›ndaki 2. s›n›fta yer alan, her dizesi
on bir heceli, dört dizeli parlando ezgiler 1. s›n›ftakilere çok ben-
zer, ama 1. s›n›ftaki ezgilerden ayr›ld›¤› noktalar da var. Bartók 2.
s›n›ftaki iki ezgiye özellikle dikkati çekmifltir: “15 ve 16 no.lu ez-
giler Yörük bölgesinden de¤il, o bölgeye uzak olan Çorum vilaye-
tinden derlenmifltir. ‹flte bu iki ezgi ay›rt edici özelliklerden yok-
sundur (…) Dizelerinin hece say›s› bir kenara b›rak›l›rsa, 1. s›n›f-
takilerle tam anlam›yla ayn› yap›da olan bu ezgiler, asl›nda, yuka-
r›da belirtilen hece bo¤umlar›ndaki küçük farkl›l›klara karfl›n, ya
eski Macar ezgilerinin bir çeflitlemesidir, ya da bu ezgilerin Macar
mus›kisinde çeflitlemeleri vard›r.”79

Dizeye yedinci derecede serbest ritimle bafllay›p sonra mi-re-
do dizi kesitine inen, b3 ana kal›fll›, Bartók derlemesindeki 12 ve
13 no.lu ezgiler de tizlerde bafllayan mezmur a¤z› ezgilerinin uç
örneklerdir.

Kimi parlando ezgileri, genifl bir ses sahas› olmalar› d›fl›nda,
ayn› s›n›fa sokan özellikler flunlard›r:

1. On bir heceli güftenin heceleri, s›k s›k doldurma sözlerle
desteklenerek, k›vrak bir serbest ritimle art arda s›ralan›r. Dura-
¤a ve dize sonuna do¤ru bu k›vrak serbest ritim genellikle yavafl-
lar, dize ortalar›nda tek heceye inen keskin düflüfller vard›r, dize
sonlar›nda da sesler uzat›l›r.

2. Bu kümedeki ezgiler karara inmeden önce, dördüncü di-
zenin sonunda, bazen de ikinci dizenin üçüncü derecesinde, b3’te
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79 Saygun (1976), s. XI.



kal›r. Söz konusu iniflten kimi zaman vazgeçilir, bu durumda tür-
kü majör dizideki bir ezgiye benzer.

3. Bu kümedeki ezgiler on üçüncü dereceye kadar ç›kabilen
en tiz seslerinden çok kere dize bafllar›nda afla¤›ya iner; öteki di-
zelerin bafl›nda yine ç›k›p daha sonra afla¤›ya iner. 

4. Bu kümedeki güfteler Karacao¤lan, Dadalo¤lu gibi ozan-
lar›n söyledi¤i fliirlerdir. Bu güfteler ses sahas› daha dar, ezgileri
de daha basit olan parlando türkülerinin güftelerine göre daha
“geliflmifl” bir yap›da, sanat de¤eri daha yüksek fliirlerdir.

Ortak noktalar› oldu¤u halde, ezgilerin b›rakt›¤› ilk izlenim
bir çiçek dürbünü çeflitlili¤i göstermesidir. Bu ezgilerin as›l belir-
leyici özelli¤i hangi sesten hangi sese ve nas›l indi¤idir; s›n›flan-
d›rman›n ana ölçütü olabilecek bir etmendir bu. Ben ezgileri dört
kümeye ay›rd›m, bir de karma küme belirledim.
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http://zti.hu/sipos_gyujtesek/mp3/TUR_CD/176.mp3


a) ‹lk kümedeki iki kesitli ezgilerde daha çok iki tür inifl, bir
de ek kal›fl vard›r. ‹nifllerin biri onuncu dereceden bafllar, bir süre
orada oyalan›p yedinci dereceye iner. ‹kinci inifl onuncu derece-
den   b3 (bazen beflinci) dereceye iner. 41a no.lu örnekteki ezgi ilk
dizesinde b3’e ulafl›yor, 41b no.lu örnekteki ezgi ise ilk dizesinde
yedinci derecede durup, ikinci dizede pestlere iniyor. Ek kal›fl ise
b3 dereceden birinci dereceye iner.

Örnek 41 - Genifl ses sahal› parlando Anadolu ezgilerinin ilk kümesinden örnekler:
a) no. 176, b) no. 178.

Örnek 42 - Parlando üslubundaki genifl sahal› Anadolu ezgilerinin ikinci kümesinden
bir örnek: no. 184.

http://zti.hu/sipos_gyujtesek/mp3/TUR_CD/178.mp3
http://zti.hu/sipos_gyujtesek/mp3/TUR_CD/184.mp3


b) ‹kinci kümedeki ezgiler dört dizelidir, ama yukar›daki a)
kümesindeki ezgilerle baz› ortak özellikleri vard›r. ‹lk dize yine
ayn› iniflle bafllar, ama ikinci dizede b3’e de¤il, beflinci dereceye
inilir. Yedinci yahut sekizinci derecede kalan üçüncü dize yeni-
den yukar› ç›kar, ama son dize sekizinci, dokuzuncu yahut onun-
cu dereceden bafllay›p b3’te biraz dinlendikten sonra birinci dere-
ceye iner (Ör. no. 42).

c) Üçüncü kümedeki ezgiler de art›k aflina oldu¤umuz inifl-
le bafllar. ‹kinci dize yukar›da tarif etti¤imiz ikinci inifle benzer
bir flekilde iner ve dördüncü derecede durur (Ör. no. 43). Bu kü-
medeki ezgileri öbürlerinden ay›ran özellik, dördüncü derecenin
kal›fl sesi olarak kullan›lmas› ile, üçüncü dizede dördüncü - be-
flinci derecelere ç›k›lmas›d›r. Dördüncü dize beflinci dereceden
karar sesine iner, yahut inifle geçmeden hemen önce daha tiz bir
dereceye s›çrar. 
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Örnek 43 - Genifl ses sahal›, parlando Anadolu ezgilerinin üçüncü kümesinden bir ör-
nek: no. 190.

http://zti.hu/sipos_gyujtesek/mp3/TUR_CD/190.mp3


d) Dördüncü kümedeki ezgiler bir beflli afla¤›ya göçürülen
ayr›k yap›l› ezgilerdir; bu türküleri burada ayr›nt›l› bir biçimde
ele alaca¤›z. Ama bunlar›n 5(5)b3 kal›fll›, AAAcB düzeninde oldu-
¤unu söylemekle yetinelim flimdilik.

e) Bir de, yukar›daki kümelerden herhangi birine girmedi¤i gi-
bi, türdefl bir kümeye de sokulamayacak, genifl sahal› pek çok par-
lando ezgisi vard›r. 44a ve 44b no.lu örnekler böyle ezgilerdendir.
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Örnek 44 - Genifl ses sahal›, öteki parlando Anadolu ezgileri: a) no. 197, b) no. 198.

http://zti.hu/sipos_gyujtesek/mp3/TUR_CD/197.mp3
http://zti.hu/sipos_gyujtesek/mp3/TUR_CD/198.mp3
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Genifl ses sahal› uzun havaya benzeyen ama ilk dizelerinde
durgun yahut dalgal› seslere yer veren genifl sahal› ezgiler de var-
d›r (Ör. 45).

Béla Bartók’un derlemesinde de genifl ses sahal›, 8(4)x kal›fll› ez-
giler vard›r. Birinci ve ikinci dizelerinde 12. dereceden afla¤›ya inen
bu ezgilerin ço¤unda üçüncü ve dördüncü dizeler de tiz seslerden
bafllar.80 Bu yüzden, ilk dize sekizinci, ikinci dize dördüncü derece-
de kald›¤› halde, birinin ötekini bir beflli afla¤›dan takip etti¤i bir pa-
ralellik yoktur. Bartók’un 18 no.lu ezgisinin ilk yar›s› ile ikinci yar›-
s› aras›nda genifl bir aral›k vard›r, Macar ezgileriyle karfl›laflt›rd›¤›m›z
zaman çok genifl bir aral›kt›r bu, çünkü söz konusu dizelerin aras›n-
da paralel alt›l› ve yedili aral›klar› vard›r. Dolay›s›yla, Türk ve Macar
ezgileri aras›nda burada herhangi bir benzefllik görülemez. Aksine,
Bartók’un Av

5Bv
5AB düzenindeki, 8(4)4 kal›fll› 16 no.lu ezgisi beflli

göçürmeye benzer baz› özellikler gösterir; 20 no.lu ezgide ise birinci
ve üçüncü dizeler ile ikinci ve dördüncü dizeler aras›ndaki paralel-
likleri fark edebilirsiniz. Bu ezgi ABv

5CB yap›l› ve 8(5)b3 kal›fll›d›r.

Örnek 45 - no. 460.

80 Söz gelimi, Bartók'un derlemesindeki 17a-c ve 21 no.lu ezgiler, Saygun'un
kitab›nda (1976) sayfa 393'te yer alan ezgiler.  

http://zti.hu/sipos_gyujtesek/mp3/TUR_CD/460.mp3
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Birçok Macar ezgisinde beflli göçürülmesi sadece dizelerin sonu-
na do¤ru belirginleflen k›smî bir olgu ise de, bir beflli afla¤›ya göçürü-
len hiçbir Macar ezgisinde ne bu genifl ses sahas›na ne de ezgi örgü-
cükleri bak›m›ndan pentatonik bir hareketi olmayan yap›ya rastlan›r. 

BASAMAK BASAMAK YÜRÜYEN EZG‹LER

Macar halk mus›kisinde bir ölçüden öteki ölçüye basamak
basamak inilmesi ay›rt edici bir özellik de¤ildir, ama a¤›tlarda,
özellikle k›ta birimli a¤›tlarda, bir de beflli ile göçürülen baz› ez-
gilerde ikili aral›klarla inifl özelli¤i görülebilir (Ör. 46).

Macar ezgilerinde ikili aral›klarla inifle pek az rastlansa da, bu
hareket biçiminin Anadolu halk mus›kisinde ay›rt edici bir rolü
oldu¤u için söz konusu ezgileri biraz ayr›nt›l› bir biçimde ele al-
mak istiyorum.81 A¤›t, gelin u¤urlama türküleri gibi Türk mez-
mur ezgilerinde ve daha baflka Anadolu ezgilerinde görülen bir
ölçüden bir sonraki ölçüye ikili aral›klarla inifl ezginin sonuna
do¤ru görülür. Benim derlememdeki 47 no.lu örnek, dört dizeli,
5(4)b3 kal›fll› düzeni ve parlando üslubu dolay›s›yla, Türk a¤›tla-
r› ile basamak basamak yürüyen ezgiler aras›nda bir çeflit köprü
durumundad›r. Bu ezgilerin “mezmur a¤z›” ezgilerinin ikinci bö-
lümlerine çok benzedi¤ini anlamak zor de¤ildir.

Örnek 46 - Beflliyle göçürülmüfl, basamak basamak yürüyen bir Macar ezgisi: 
Vargyas (1981), no 41.

81 A5A4A3A2A kal›b› Bartók'un 58 no.lu ezgisi ile, Saygun'un kitab›n›n (1976)
392. sayfas›ndaki ezgide görülebilir.



Ölçülerin basamak basamak inifli
Bütün Türkiye’de çal›nan dü¤ün havalar› basamak basamak

yürüyen ezgilerin ana kümelerinden biridir. Nakaratlar hep ayn›
oldu¤u için, bunlara “k›z anas›” türküleri diyorum ben.82 Bu ez-
gilerin bir ana kal›b› iki dizeli, ötekiler dört dizelidir. Ezgilerin
ritmi              düzenindedir, inici yay›n flekli ise ikili aral›klarla
belirlenir.

a) ‹ki dizeli yap›n›n ses düzeni flöyledir: re-re mi re / re-mi re do//
si-do re si // la-la si la. Bu ezgiler birinci dereceden de bafllayabilir
(Ör. 48a), bunlar sekiz heceli de olabilir, on bir heceli de (Ör. 48b).
48c no.lu örne¤i de bu kümeye soktum; çünkü bu ezginin A3ABC
düzenindeki dizelerinin (A3A) düzenindeki ilk iki dizesi yukar›daki
ezgininkiyle ayn›d›r, ama birinci derecede kapanan B, C dizeleri bi-
rinci dizeye (A) göre çarp›c› bir yenilik getirmiyor. 48d no.lu örnek
ise güftesi, ritmi, türü ve ezgi çizgileri bak›m›ndan çok de¤iflik bir çe-
flitlemedir, ama daha ilk dizede karar sesiyle kapanan bir ezgi bu. 
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Örnek 47 - Basamak basamak yürüyüfle örnek bir Anadolu ezgisi: no. 245.

82 Gelinin annesinin evden ayr›lmakta olan k›z›na dü¤ün günü söyledi¤i
türküler.

http://zti.hu/sipos_gyujtesek/mp3/TUR_CD/245.mp3
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http://zti.hu/sipos_gyujtesek/mp3/TUR_CD/202.mp3
http://zti.hu/sipos_gyujtesek/mp3/TUR_CD/216.mp3


b) Dört dizeli kümenin ilk iki dizesi re-re sol mi / re-re mi re
düzenindedir, üçüncü ve dördüncü dizeleri ise yukar›daki iki di-
zeli ezgiyle ayn›d›r. Türleri ile ritimleri de ayn›d›r. 4(4)b3 yahut
4(4)2 kal›fllar›yla eflleflen AAB3B düzeni bu ezgilere özgüdür (Ör.
49). 
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Örnek 48 - Basamak basamak inen Anadolu ezgileri: a) no. 202, b) no. 216, c) no.
210, d) no. 212.

http://zti.hu/sipos_gyujtesek/mp3/TUR_CD/210.mp3
http://zti.hu/sipos_gyujtesek/mp3/TUR_CD/212.mp3


c) Dört dizelilerin ikinci kümesinde ilk iki dizede re-re sol
mi / re-re mi re // re-re mi do// do-do do si83 düzeni vard›r, üçün-
cü ve dördüncü dizeler iki dizeli k›z anas› türkülerindekiyle yine
ayn›d›r. Al›fl›lm›fl kal›fllar› 4(2)b3 fleklindedir (Ör. 50). 
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Örnek 49 - Ölçüleri basamak basamak yürüyen dört dizeli Anadolu ezgisi: no. 223.

83 Son kesit  do-do si la fleklinde de olabilirdi.

Örnek 50 - Ölçüleri basamak basamak yürüyen dört dizeli bir Anadolu ezgisi: no. 230.

http://zti.hu/sipos_gyujtesek/mp3/TUR_CD/223.mp3
http://zti.hu/sipos_gyujtesek/mp3/TUR_CD/230.mp3


d) Baz› ezgilerin ikinci yar›lar› a fl›kk›ndaki iki dizeli ezgile-
rininkiyle yine ayn›d›r, ama birbirini izleyen üç iniflle (do-re re
do / do-re do si /si-do si la) birinci dereceye var›ld›ktan sonra ka-
pan›fl dizelerine geçilir. ‹lk dizeler ise, 51. örnekte de görüldü¤ü
gibi, genellikle dördüncü yahut beflinci derecede kal›r. 
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Örnek 51 - Ölçüleri basamak basamak yürüyen, dize say›s› dörtten çok Anadolu ez-
gilerine bir örnek : no.239.

http://zti.hu/sipos_gyujtesek/mp3/TUR_CD/239.mp3


Basamak basamak inen dizeler, paralel dizeler
Kimi Türk ezgilerinde sadece ölçüler aras›nda de¤il, dizeler

aras›nda da basamak basamak inifl vard›r. Bu türküler ezgi kesit-
lerinin (ezgi fikirlerinin) say›s›na göre kümelendirilmifltir. Biçim
aç›s›ndan dizelerin tekrarlanmas›n› dikkate alm›yorum, örnekse
A3A3A2A düzenindekiler A3A2A düzenindekilerle ayn› kümede
yer al›yor.

a) A5A4A3A2A, A5A4A3A, A4A3A2A ve A3A2A düzenindeki
ezgiler dar bir ses sahas›nda bir ses afla¤›ya inerek tekrarlanan ez-
gi dizeleri, düzenli aral›klarla inen kal›fllar›, dört yahut daha çok
dizeli yap›lar› ve genifl ses sahalar› bak›m›ndan ayn› kümeye ko-
nabilir. Ezgilerin ço¤u yedi hecelidir, bunlar›n hem giusto hem de
parlando ritimli olanlar› vard›r. A6A4A3A, A4A3A2A, A3A2A’n›n
yan›nda, burada flu örnekleri verelim: A5A4A3A2A (Ör. 52a),
A5A4-A3A2A3A (Ör. 52b). On bir heceli ezgiler ise A5 A4A3A, A3

A3A4A3A (Ör. 52c), A4A2A yahut A3AcA düzeninde olabilir. Bir-
kaç ilahi de bu kümeye girer.
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http://zti.hu/sipos_gyujtesek/mp3/TUR_CD/243.mp3
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Örnek 52 - Dizeleri basamak basamak yürüyen Anadolu ezgileri: a) no. 243, b) no.
244, c) no. 259.

http://zti.hu/sipos_gyujtesek/mp3/TUR_CD/244.mp3
http://zti.hu/sipos_gyujtesek/mp3/TUR_CD/259.mp3


b) Birkaç kesitli (fikirli), bir yahut iki dizesi paralel olan ez-
giler. Bu yap› özellikle yedi heceli türkülerin ay›rt edici yönüdür,
A5A3A2Ac düzenindeki 53 no.lu örnekte oldu¤u gibi. Son dizenin
düzenli aral›klarla bafllad›¤› ama ço¤u kere sonunda istenilen se-
se, yani VII. dereceye inemeyip birinci derecede kapand›¤› bu ka-
l›p pek yayg›nd›r. 

MACAR VE ANADOLU EZG‹LER‹ ARASINDAK‹ 
ÖTEK‹ BENZEfiMELER

Buraya kadar en çok mi-re-do üçlüsünü merkez alan yahut
mi-re-do üçlüsü üzerinde kurulan türkülere ba¤l› Anadolu ezgi-
lerini gözden geçirdik. Bunlar›n benzeri Macar örneklerini de in-
celeyip çeflitli kümeler içindeki ezgilerin ço¤unda görülen üslup
ba¤lant›lar›n› tespit ettik. 

fiimdi de, Macar ezgileriyle Anadolu türküleri aras›ndaki, tek
tük görülen, tesadüfî benzeflmeleri ele alal›m. Çok say›da benzefl-
meyi incelerken, tedbiri elden b›rakmamal›y›z, ama burada daha
da dikkatli olmam›z gerekir. Nadiren görülen benzeflmeleri s›ra-
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Örnek 53 - Dizeleri basamak basamak inen Anadolu ezgileri: no. 256.

http://zti.hu/sipos_gyujtesek/mp3/TUR_CD/256.mp3


lamak yine de anlams›z de¤ildir, çünkü Macar halk mus›kisinde-
ki önemli bir ezgi tabakas›n›n Anadolu’daki uzant›lar›n›, Anado-
lu mus›kisindekilerin de Macar uzant›lar›n› bilmek yol gösterici-
dir. Bunlar› bilmek hangi tabakalar›n Türk halk mus›kisinde yay-
g›n, hangilerinin sadece Macar mus›kisinde a¤›r bast›¤›n› da göz-
ler önüne serer. Karfl›laflt›rmaya üçlü ve dörtlü diziler üzerinde
kurulan basit yap›l› ezgilerle bafllayal›m. 

Üçlü ve dörtlü üzerinde kurulan ezgiler
Macar halk mus›kisinde sadece üçlüler üzerinde kurulan ezgiler

de¤il, dörtlüler üzerinde kurulanlar da çok az say›dad›r, re-do-si-la
dörtlüsü üzerinde kurulan sadece iki ezgi bulunabilmifltir Moldo-
va’da. Bu yap› Macar mus›kisinde “ya unutulmufl ya da çeflitli geliflme-
ler sonucu silinip gitmifltir”84, ama do-sol-la, re-do-la yahut sol-la-sol-
mi düzenindeki üç sesli yap›lar ile mi-re-do-la dört seslisine rastlana-
bilir. Buna karfl›l›k, önemli bir bölümü bir yahut iki dizeli, ikililer, üç-
lüler yahut dörtlüler üzerinde kurulan, s›n›rl› bir ses sahas›n› aflmayan
ezgiler pek boldur Türk halk mus›kisinde.85 Ama (mi)-re-do-la düze-
nindeki, üç yahut dört sesli ezgiler Anadolu’da bir istisnad›r.

8 no.lu örnekte, Bartók’un 49d no.lu ezgisindeki tümsek yay
çizen üç sesli la-re’-do-la yürüyüflüne benzer bir Moldavya ezgisi-
ni veriyorum, ama üç ve dört sesli Macar ve Anadolu ezgileri ara-
s›nda uzak benzerlikler kurulabilir ancak.

Dar ses sahal› öteki Anadolu ezgileriyle benzeflen Macar ezgileri
Dar ses sahal› öteki Türk ezgileriyle Macar ezgileri aras›nda

herhangi bir benzerlik olup olmad›¤›na bakal›m. Mi-re-do üçlüsü
üzerinde dolaflan Macar oyun tekerlemelerinin, diyatonik ve pen-
tatonik a¤›tlar›n, çift çekirdekli mezmur ezgilerinin örneklerini
görmüfltük. Türk halk mus›kisinde dar ses sahal›, genellikle de
çift çekirdekli ezgilerin say›s› boldur; Macar mus›kisinde bunla-
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84 Vargyas (1980), s. 51.
85 Bartók'un 57 no.lu ezgisi gibi dörtlü üzerinde kurulu, dört dizeli ezgiler de

vard›r.



r›n bir k›sm›n›n da dengi örnekleri vard›r. Ama bu bir üslup kim-
li¤i de¤il, bir hayli yüzeyde kalan, genifl anlamda bir ezgi benzer-
li¤idir. Afla¤›daki dar ses sahal›, çift ezgi kesitli Türk ezgileri ka-
baca, yani en uygun örnekleri aranmadan verilmifltir.86

Dobszay ile Szendrei’den (1988) al›nan Macar ezgileri kitap-
taki s›ra numaralar› de¤ifltirilmeden verilmifltir. 54a-g no.lu ezgi-
lerde minör üçlülü, dar ses sahal› Türk ezgileri ile bunlara az çok
benzeyen Macar örnekleri vard›r.
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86 Bu kümeye giren türleri Sipos'ta (1995).
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Majör üçlülü, dar ses sahal› türküler ve bunlarla karfl›laflt›r›-
labilecek Macar ezgileri 55a-l no.lu örneklerdedir. 
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Örnek 54 - a1-2) TRT, no. 547 - DSZ III / 16a, b1-2) TRT, no. 2147 - DSZ III / 56b,
c1-2) TRT, no. 1615 - DSZ III / 61c, d1-2) TRT, no. 3188 - DSZ III / 69a,
e1-2) TRT, no. 364 - DSZ III / 71b, f1-2) TRT, no. 130 - DSZ III / 121b,

g1-2) TRT, no. 2452 - DSZ III / 160a.
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Anadolu halk mus›kisinde her iki dizesi de kesin olarak inici ni-
telikte, genifl ses sahal› çift çekirdekli a¤›tlar vard›r. Bu çeflit a¤›tlar
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Örnek 55 - a1-2) TRT, no. 1497 - DSZ III / 1d, b1-2) TRT, no. 712 - DSZ III / 9a,
c1-2) TRT, no. 172 - DSZ III / 20a, d1-2) TRT, no. 1803 - DSZ III / 24a,
e1-2) TRT, no. 744 - DSZ III / 25e, f1-2) TRT, no. 1301 - DSZ III / 8a,

g1-2) TRT, no. 2270 - DSZ III / 37a, h1-2) TRT, no. 3166 - DSZ III / 42a,
i1-2) TRT, no. 14 - DSZ III / 51a, j1-2) TRT, no. 563 - DSZ III / 52a,

k1-2) TRT, no. 229 - DSZ III / 53a, l1-2) TRT, no. 137 - DSZ III / 58a.



ilk dizelerin indi¤i dereceye göre birbirlerinden ayr›l›r.87 Macar halk
mus›kisinde ise iki ayr› ezgi fikrine dayanan, düzenli aral›klarla inen
ezgiler yayg›n de¤ilse de vard›r. Genifl bir yay çizerek inen kimi a¤›t-
lar bunlara örnektir; Türk a¤›d›na en yak›n yap›da olanlar tek bir
yay çizerek inen Transilvanya a¤›tlar›d›r. Ayr›ld›klar› bafll›ca nokta
Türk ezgilerinin karar sesinden daha pest seslere inmeyiflidir.

Macar mus›kisinde, genifl yaylar çizerek inen k›ta birimli ezgiler
bulmak mümkündür (Ör. 56 a2). Türk ezgilerinde bu inifl kimi za-
man, Bartók’un 27 no.lu ezgisinde (Ör. 56 a1) görüldü¤ü gibi b3’e
kadar ulaflabilir. Benzeri bir seyir 56 b1 ve 2 no.lu örneklerdeki Türk
ve Macar ezgilerinde dört dizeli bir yap› içinde görülebilir. 56 b1
no.lu örnekteki Türk ezgisinin de t›pk› Macar benzeri gibi mezmur
a¤›zl› oluflu ilginçtir. Afla¤›daki örnekte birkaç paralel ezgi vard›r.
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87 Bu ezgiler Sipos'ta (1995 s. 87-90) etrafl›ca ele al›nm›flt›r.

http://zti.hu/sipos_gyujtesek/mp3/Bartok_CD/27.mp3
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Dört dizeli Anadolu ve Macar ezgileri
Bartók Macar ezgilerine benzeyen örnekleri göstermek için 1.

ve 2. s›n›flar d›fl›nda iki s›n›f daha belirlemifltir. 13. s›n›fta 7 ya-
hut 7+7 heceli ve noktal› ritim kullanan, dört dizeli, eflit heceli ve
giusto ritimli yedi ezgi, 14. s›n›fta ise yine noktal› ritim kullanan,
dört dizeli, giusto ritimli ama hece say›s› de¤iflebilen tek bir ezgi
vard›r. Bartók bu ezgiler hakk›nda flöyle yazm›flt›: 

Örnek 56 - a1-2) Bartók, no. 27 - Vargyas (1981), no. 114, b1 - 2) Bartók, no. 30 -
Vargyas (1981), no. 75.

http://zti.hu/sipos_gyujtesek/mp3/Bartok_CD/30.mp3


13., 14. s›n›flar (derlemenin sözlü malzemenin afla¤› yu-
kar› yüzde onu) önem s›ras› bak›m›ndan 1. ve 2. s›n›flardan
hemen sonra gelir. Bu s›n›flar özellikle “noktal›” ritimleri yö-
nünden Macar ezgilerinin onlara denk düflen “noktal›” ritim-
li s›n›flar›yla ba¤lant›l›d›r. 42 no.lu ezginin bile Macar çeflitle-
mesi vard›r; 40, 41, 43 no.lu ezgiler ise sadece ritim bak›m›n-
dan de¤il, ezgi yap›s› bak›m›ndan da Macar ezgileriyle çok ya-
k›ndan ba¤lant›l›d›r.88

Bu ezgilerden biri, Bartók’un 42 no.lu ezgisi, Bartók’un söyle-
di¤inin aksine, noktal› ritimli olmasa da (Ör. 57), mezmur a¤z›
kimi Macar ezgilerine çok benziyor, ama öteki s›n›flarda bu gibi
denk örnekler bulmak daha zordur, çünkü tek kal›fll› ve az hece-
li Macar ezgileri genellikle ya beflinci ya da daha tiz dereceleri
kullan›r.
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88 Saygun (1976), s. XI.

Örnek 57 - 42 no.lu derleme ezgisinin Macar benzeri (DSZ I / 5jj).



Anadolu halk mus›kisindeki benzersiz ezgi çizgileri ve dizileri
fiimdi de, Macar halk mus›kisinin belli bafll› ezgi türlerini

temsil eden ama Türk halk mus›kisinde istisna olan ezgi çat›lar›-
n› irdeleyelim. ‹lkin, Türk halk mus›kisinde hiçbir ezginin dizi-
sinde de, seyrinde de kuvvetli bir pentatonizm göstermedi¤ini
unutmayal›m. Bu bak›mdan, Macar mus›kisindeki pentatonik ez-
gilere benzer Anadolu türküleri aramak boflunad›r.

Buraya kadar görüldü¤ü gibi, her dizede yeniden tizlere ç›k›p
sonra afla¤›ya inifl hareketi Türk ezgilerinin genel bir özelli¤idir.
Kademeli inifl de istisnaî bir olgu de¤ildir, yani her dize bir önce-
ki dizeden daha pesttir (Ör. 58a). Türk halk mus›kisinde, nadi-
ren de olsa, genifl sahal›, Majör yahut Miksolid modunda ezgiler
de bulunabilir (Ör. 58b-c).

Bildik bir Macar ezgisi ilk dizesinde dördüncü ve beflinci de-
receler üzerinde hareket edip sekizinci dereceye s›çrar. Bu yap›y›
uzaktan and›ran bir Türk ezgisi 58d no.lu örnektedir, ama böyle
bir seyir Türk halk mus›kisinde nadiren görülür. 
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Tepe yap›s› gösteren Anadolu ezgileri
Her ne kadar geliflme düzeyi ve gösterdi¤i çeflitlilik bak›m›n-

dan yeni Macar üsluplar›n›n gerisinde kal›yor olsa da, Anadolu
halk mus›kisinde de “tepe” yap›s› gösteren ezgilere rastlar›z. On
befl ezgide görülen farkl› bir ezgi yap›s›nda, birinci, ikinci, dör-
düncü dizeler pest seslerde hareket eder, üçüncü dize ise tizlere
ç›kar (Ör. 59a-b). On farkl› ezgide görülen baflka bir özel yap›da
da, ikinci dize daha tiz seslere ç›k›l›r (Ör. 59c-d). 59e no.lu ör-
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Örnek 58 - Benzersiz Anadolu ezgileri:
a) kademeli inifl (TRT, no. 734),

b) majör dizisinde inici ezgi (TRT, no. 961),
c) Miksolid modunda inici ezgi (TRT, no. 347),
d) tizlere s›çrayan birinci dize (TRT, no. 2016).



nekte gösterilen, birinci ve üçüncü dizeleri karar sesi alt›ndaki bir
derecede biten ezgi de benzer yap›dad›r. Bafllang›ç ve bitifl dizele-
ri pest, k›ta ortas›ndaki dizeleri tiz olan, tepe yap›s› gösteren, ya-
ni olabildi¤ince genifl bir ses sahas›n›n kullan›ld›¤› ezgiler de var-
d›r (Ör. 59f-g).

Bununla birlikte, ezgi çat›lar› bir kenara b›rak›l›rsa, bu tepe
yap›s›ndaki türkülerle tepe yap›s› gösteren Macar ezgileri aras›n-
da pek az ortak nokta vard›r, çünkü Türk ezgilerinde pentatonik
dönüfller yoktur, pestlerdeki dizelerin de çok dar bir ses sahas›
vard›r. ABBC, ABBA düzenindeki ve ana kal›fl› dördüncü derece-
de olan Türk ezgilerinin Macar benzerleri bulunabilirse de, bun-
lar›n Anadolu da¤arc›¤›n›n istisnaî örneklerinden oldu¤u unutul-
mamal›d›r. 60 no.lu örnekte bu tepe yap›s›ndaki ezgileri hat›rla-
tan Macar ezgileri vard›r.

180



181



182

Örnek 59 - Tepe yap›s› gösteren Türk ezgileri:
a) TRT, no. 653, b) TRT, no.1099, c) ED, no.38, d) TRT, no.111,

e) TRT, no. 2000, f) TRT, no. 2025, g) TRT, no.1978.

Örnek 60 - Tepe yap›s› gösteren Macar ezgileri: a) Vargyas (1981), no. 323, b)
Vargyas (1981), no. 326.
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TAR‹H BOYUNCA TÜRK-MACAR ‹L‹fiK‹LER‹ 

‹ki mus›ki aras›nda bu kadar çok benzerlik tespit eden bir
kimse, hakl› olarak bu ortak özelliklerin neye ba¤lanabilece¤ini
merak edecektir. Acaba halklar aras›nda bir akrabal›k m› söz ko-
nusudur? Yoksa bu benzerlikler tesadüf eseri midir? Bunlar her
ülkede mi, her ülkede de¤ilse bile pek çok ülkenin halk mus›ki-
sinde görülebilen benzerlikler midir?

Çok basit yap›lar›n, birbirinden kopuk ya da birbiriyle asla
görüflmemifl halklar›n mus›kilerinde, birbirinden basbaya¤› ba-
¤›ms›z bir flekilde ortaya ç›kabilece¤i, hatta çok kere böyle ortaya
ç›kt›¤› apaç›kt›r. Daha karmafl›k, daha çaprafl›k ezgiler aras›nda
bir ba¤lant› ararken ifliniz flansa kalabilir. Elinizde birbirine ben-
zeyen çok say›da ezgi, hattâ ezgi üslubu varsa, söz konusu ba¤-
lant› daha derinlerde aranmal›d›r. Fin-Ugor dilini konuflan Ma-
carlarla Anadolu Türkleri aras›nda ne gibi do¤rudan yahut dolay-
l› bir ba¤lant› oldu¤u düflünülebilir?

MACARLARIN TÜRK ASILLI HALKLARLA TEMASLARI

Macar dili Fin-Ugor kökenlidir, ama ›rk›n oluflum sürecinde
bu Fin-Ugor temeli baz› Türkî ve daha baflka unsurlarla kar›fl›p bu-
günkü Macar halk›n› meydana getirmifltir. Tarihin çeflitli dönemle-
rinde Macarlar birçok Türkî halkla yak›n iliflkiler kurmufllard›r.
Kazan tarihçileri Macarlar›n ana yurdu oldu¤u varsay›lan Ural böl-
gesinde, hattâ Volga ve Kama bölgelerinde hayvanc›l›kla geçinen
göçebelerin ilk izlerine, arkeolojik bulgulara göre, M.S. IV. yüzy›l-
da rastlanmas›n›, o zamanlar bölgeye ak›n edip yerleflen Türk as›l-



l› halklara ba¤l›yorlar. Kavimler Göçü dalgas›n›n Macarlara kadar
ulaflt›¤› ve bu göçle da¤›lan Hun ‹mparatorlu¤u’nun bünyesinde
birçok Türk kavmi bar›nd›rd›¤› da bilinen bir gerçektir. Macarlar
Hazar ‹mparatorlu¤u döneminde, Hazarlara baflkald›ran üç Kabard
- Türk kavmi aralar›na kat›l›ncaya kadar Türk dili konuflan Savir-
ler, Hazarlar ve Onogurlarla iç içe yafl›yorlard›. ‹mparator Konstan-
tin’in89 nakletti¤ine göre, Avarlar dillerini Macarlara ö¤retmifller,
Macarlardan da Macarca ö¤renmifllerdi, onuncu yüzy›lda iki dil de
hâlâ konufluluyordu. Macarlar Türk as›ll› olan ve olmayan daha
baflka halklarla da yine benzer bir biçimde kaynaflm›fllard›.

M.S. 567 dolaylar›nda Karpatlar Havzas›na sürülen Avarlar
burada çok çeflitli ›rklardan insanlarla, Transilvanya’da Gepidler,
bugünkü Büyük Macaristan Ovas›’nda* ‹ran kökenli Sarmatlar,
beflinci yüzy›ldan itibaren de oraya gelen Slavlarla karfl›laflt›lar.
Avarlar herhalde bir Türk dili, daha küçük bir oranda da Mo¤ol-
ca da konufluyorlard›. Gerçi onlar, Slavlar›n aras›nda k›smen eri-
mifl bir kavimdi, ama Macarlar› aralar›na al›p takviye kuvvet ola-
rak da Bulgar Türklerinden Kutrigurlarla Utrigurlar› havzaya ge-
tirmifllerdi. Yedinci yüzy›l›n sonuna do¤ru, Bulgar Türklerinden
oldu¤u san›lan ve üzeri sarmafl›k sürgünleriyle süslü griffon** ifl-
lemeli bel kemerleri kufland›klar› anlafl›lan yeni bir ›rk ortaya ç›k-
m›flt›. Gyula László’ya göre, “sonradan gelen bu Avarlar” as›l Ma-
carlard›. O bak›mdan, gerek yedinci yüzy›lda ikinci Avar dalgas›,
gerekse Bulgar Türkleri, yani Kutrigurlarla Utrigurlar, Macar ›r-
k›n›n flekilleniflinde rol oynam›flt›r.

K›pçak Türkçesi konuflan, kalabal›k say›labilecek bir Peçenek
toplulu¤u XI. - XII. yüzy›llarda Macar Krall›¤›’n›n topraklar›na
yerleflmiflti, Mo¤ollardan kaçan Kumanlar ise bölgeye 1239’da
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89 Konstantin Porphyrogenitus (VII. Konstantin ), Gyula Moravcsik (yay›ma
haz›rlayan), Constantine Porphyrogenitus: De Administrando Imperio, çev. R. J. H.
Jenkins, 1967, Harward University Press.

* Bu ova “Büyük Alföld” diye de an›l›r (Ç.N.).
** Griffon: Geç dönem Latince gryphus, Yunanca gryps yahut gryops kelime-

lerinden geldi¤i san›lan Frans›zca kelime. Yak›ndo¤u ve Akdeniz mitolojisinde yer
alan, zamanla Türk mitologyas›na da geçen aslan gövdeli, kanatl› ve kartal bafll›; gö-
¤ü, tan a¤ar›fl›n›, iktidar› ve bilimi simgeleyen hayalî varl›k (Ç.N.).



gelmifllerdi. Macar kültürü içinde eriyip giden Peçeneklerle Ko-
manlar›n izlerine sadece birkaç dil olgusu ile, baz› yer ve insan
adlar› ve belirli bölgelerdeki yaflay›fl biçimlerinde rastlan›yor olsa
da, bu iki halk bugünkü Macar halk›n›n ve kültürünün flekillen-
mesine do¤rudan do¤ruya katk›da bulunmufl olmal›.

Bütün bunlara bakarak Macar kültüründe birçok Türk unsu-
ru bulunmas› de¤il, hiç bulunmamas› flafl›rt›c› olurdu. Macar ve
Türk mus›kileri aras›ndaki benzerliklerin Osmanl› döneminden
çok daha eskilere dayand›¤› kesindir. Türkler XVI. - XVII. yüzy›l-
larda Macaristan’› iflgal etti¤inde, iflgalci Türk birlikleri ile bask›
alt›ndaki Macar halk› aras›nda toplumsal iliflkiler yok denecek
kadar azd›; üstelik, ço¤u Yeniçerilerden kurulu bir ordunun mu-
s›ki kültürü de türdefl olamazd›. 

ANADOLU TÜRKLÜ⁄ÜNÜN DO⁄UfiU

Anadolu Türklerinin nas›l ortaya ç›kt›¤›n› k›saca görelim.
Anadolu bölgesine dair arkeolojik bulgular M.Ö. VII.- VI. yüzy›l-
lara kadar dayan›r, bu bölge o ça¤lardan günümüze kadar birçok
halk›n, birçok kültürün do¤ufluna ve ortadan kalk›fl›na sahne ol-
mufltur. Kaynaklarda yeni bir ›rk›n ad›n› görmeye bafllamam›z, da-
ha önce yaflam›fl halklar›n yok oldu¤u yahut o bölgeyi terk etti¤i
anlam›na gelmez elbette. Yerli halk istilac›lar aras›nda eriyip gide-
bildi¤i gibi onlarla bir arada yaflam›fl da olabilir, ama yerli halk da-
ha kalabal›ksa yeni gelenleri aras›na alabilir. Herhangi bir zaman
diliminde orada yaflam›fl olan halklar, durum hangisi olursa olsun,
günümüz Anadolu kültürünün oluflumuna flu yahut bu flekilde
katk›da bulunmufl olmal›d›r. Geçmiflte bu topraklarda yaflam›fl
olan halklar›n mus›kileri hakk›nda hiçbir tarihî malumat olmad›-
¤›ndan, kültürün, özellikle de mus›kinin bar›nd›rd›¤› unsurlar›
ay›rt etmeye kalk›flmak boflunad›r. Bu bölgenin Troya, Bergama,
Efes, Milet gibi flehirleriyle eski Yunan dünyas›n›n bir uzant›s› ol-
du¤unu, yeni flehirlerin bile eski Roma’n›n miras›yla Bizans’›n ha-
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t›ras›n› yaflatt›¤›n› ne olursa olsun unutmamak gerekir.
Bizans ordular›n› 1071’de Malazgirt’te yenilgiye u¤ratan

O¤uz boylar› Anadolu topraklar›na yay›lmaya bafllad›lar. Daha
sonralar›, Mo¤ollar›n Orta Asya’ya, oradan da ‹ran’a yay›lmas›yla
birlikte, O¤uz dilini konuflan y›¤›nlarca halk Anadolu’ya s›¤›nd›,
Mo¤ol hâkimiyeti döneminde de K›pçakça, Uygurca, hattâ Mo-
¤olca konuflan küçük topluluklar gelip Anadolu’nun merkezine
yerlefltiler.

Bugünkü Türk halk›n›n yaflama biçiminde gözlenen farkl›l›k-
lar›n alt›nda yatan fley, Türklerin baflka halklarla kaynaflm›fl ve
onlar› türklefltirmifl olmas›d›r; bu gerçe¤i Anadolu’nun birçok ye-
rinde görmek mümkündür. Ancak, kullan›lan ortak dil bir tara-
fa, bugünkü Türklerin ezici bir ço¤unlu¤u ortak bir tarih ve kül-
türün mirasç›lar›d›r, çünkü baflka ›rklardan gelen ama ayn› tek-
nede yo¤rulan bu topluluklar›n nerdeyse hepsi geçmiflte dev Av-
rasya göçebeler imparatorlu¤unun bir parças›yd›lar. Türk as›ll›
halklar›n her birinin ayr› ayr› kültürel özellikleri vard›r elbette,
bu özelliklerin sistemli bir flekilde araflt›r›lmas› Türk as›ll› halkla-
r›n etnik kimli¤inin baz› yönlerine ›fl›k tutabilir.

Anadolu kültürü birçok kaynaktan beslenmifltir, ama bugün-
kü Türklerin büyük bir ço¤unlu¤unun büyük ölçüde ayn› ortak
Türkçeyi konufltu¤u ve kendilerini Türk olarak tan›mlad›klar› in-
kâr edilemez. Araflt›rmalara göre nüfusunun yüzde ellisinin, hat-
tâ kimilerine göre daha küçük bir oran›n›n Türklerden olufltu¤u
bir ülkede böyle bir birlik bütünlük nas›l sa¤lanm›fl olabilir? Ana-
dolu’ya ayak basan Türkler bölgenin çeflitli yerlerine eflit oranda
da¤›lm›fl olabilirler. Sonradan gelenlerin gördü¤ü itibar ve getir-
dikleri dil de belirleyici etmenlerdendi. Türkçe çeflitli yerel etnik
topluluklar›n anlaflmas›n› sa¤layan ortak bir dil, bir lingua franca
idi. Geçmiflte Orta Asya’n›n kimi bölgelerinde de benzeri görül-
dü¤ü gibi, iki dil yerini yavafl yavafl hâkim bir Türk diline b›rak-
t›. Benzeri bir geliflme Macarlarla Türkler aras›nda da meydana
gelmifl olmal›d›r, çünkü bafllang›çta hâkim unsur durumundaki
Türkler zamanla kendi dillerini unutmufllard›r.
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Türk dilinin böylesine kuvvetli bir etkisi olmas›, Türklerin
mus›ki alan›ndaki etkisinin de önemli oldu¤u fikrini uyand›r›r;
bir baflka deyiflle, bugünün Anadolu halk mus›kisi her ne kadar
zamanla de¤iflikli¤e u¤ram›flsa da, Türkî unsurlardan silinmez iz-
ler tafl›r. Türklerin Anadolu’da nispeten daha az say›da oluflu,
Türkiye’de halk mus›kisinin kendi içinde de çeflitlilik gösteren
birçok Orta Asya halk mus›kisi gelene¤inden neden bu kadar
farkl› oldu¤u konusuna aç›kl›k getirir.

Anadolu halk kültürünün baflka alanlar›nda da görüldü¤ü gi-
bi, Anadolu halk mus›kisi de de¤iflik, temel unsurlar›n birleflme-
siyle meydana gelmifltir: Bu alafl›mda Türkler Anadolu’yu istila
etti¤i zaman çoktand›r burada yaflayan halklar›n, çeflitli Türk as›l-
l› boylar›n ve göçle gelen baflka boylar›n yan› s›ra ‹slam dininin
ve “yukar›dan s›zan” baflka etkilerin de pay› vard›r. 

Tarih öncesi Anadolu halklar›n›n mus›kisi hakk›nda nerdey-
se hiçbir fley bilinmiyor, ama karfl›laflt›rmal› müzikoloji araflt›r-
malar›ndan, özellikle de Yunan, ‹ran ve Türk halk mus›kilerinin
karfl›laflt›r›lmas›yla ortaya ç›kacak çal›flmalardan bekleyebilece¤i-
miz çok fley vard›r. Bugünün Türk as›ll› halklar›n›n mus›kisi üze-
rinde yürütülecek karfl›laflt›rmal› çal›flmalar›n yard›m›yla Anado-
lu’ya s›zan çeflitli Türk boylar›yla gelen mus›kinin unsurlar› gün
›fl›¤›na ç›kar›labilir. Azeri ve Türkmen halklar›n›n mus›kileri öne-
mi bak›m›ndan bunlar aras›nda baflta gelir, çünkü günümüz Aze-
ri halk›n›n atalar› bugünkü Anadolu halk›n›n konufltu¤u dile çok
yak›n bir dille konuflan O¤uz-Türkmen afliretlerine ba¤l›yd›.
Azerbaycan halk› asl›nda Hint-Avrupa kökenli de¤ildi, örne¤in
ülkenin kuzeyinde (fiirvan) geçmiflte eski Kafkas dili konuflulu-
yordu. ‹ranl›laflt›rma süreci ‹ran devletlerinin birleflmesiyle baflla-
d›, bölgede Türk dili hâkim oldu¤u halde, Tat, Talis dilleri hâlâ
konufluluyor. Yerli halk üç evrede türklefltirilmifl olabilir. Selçuk
ve Mo¤ol dönemlerinde, O¤uz boylar› Anadolu’ya ve kuzey Azer-
baycan’a göç etti, Mo¤ol hâkimiyeti sona erdikten sonra da ‹ran’-
dan göç eden O¤uzlar›n torunlar› az say›da Uygur, K›pçak Karluk
ve baz› türkleflmifl Mo¤ollar›, hattâ baz› Anadolu Türklerini yan-
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lar›na alarak yine ‹ran’a döndüler. Bu halklar›n mus›kilerinde
keflfedilmeyi bekleyen benzer tabakalar›n olmas› ihtimali, mus›ki
üsluplar›n›n daha eski, ortak bir O¤uz üslubundan türemifl olabi-
lece¤i sonucuna varmam›z› sa¤layabilir.

Onbirinci yüzy›ldan bu yana, Türkler aras›nda müslümanl›k
devletin dini say›lm›flsa da, bu durum halk âdetlerinin büyük bir
bölümünü ortadan kald›rmam›flt›r; örne¤in hâlâ o eski a¤›tlar ya-
k›lmakta, baz› yörelerde hâlâ ya¤mur duas›na ç›k›lmaktad›r. ‹s-
lam dininin Anadolu halk mus›kisini hiç etkilemedi¤i öyle kolay
kolay söylenemezse de, ‹slam mus›kisi ile Anadolu mus›kisinde-
ki dizilerin ve ezgilerin büyük farkl›l›klar göstermesi, halk mus›-
kisindeki önemli üsluplar›n ‹slam dininden gelmedi¤ini ispatla-
yabilir. Bir fiii az›nl›¤› olan Alevilerin mus›kisi ise halk kültürüy-
le s›k› s›k›ya ba¤l›d›r, Macar halk mus›kisine benzeyen bütün
Türk ezgi üsluplar›n› bar›nd›rd›¤› için Alevi mus›kisi özel bir
önem tafl›r. Bafll› bafl›na incelenmesi gereken bir konudur bu. Bir
baflka araflt›rma konusu da Bizans ve Gregor mus›kileri ile kimi
Anadolu (ve Macar) ezgi üsluplar› aras›ndaki iliflkidir. 

Geleneksel klasik Türk mus›kisi gibi yüksek mus›ki kültürle-
rinin Anadolu halk mus›kisi üzerindeki etkisi çeflitli sebeplerle
zay›ft›r. Bu sebeplerden birincisi iki mus›kinin kulland›¤› dizi ve
ezgi yap›lar› aras›nda büyük bir farkl›l›k olmas›d›r. Anadolu nü-
fusunun büyük bir bölümünün flehir merkezlerinden ve etkile-
rinden uzak, basit bir köy hayat› sürdü¤ünü de göz ard› edeme-
yiz. fiu yahut bu flekilde hâlâ süregelen göçebe yaflay›fl biçimi yir-
minci yüzy›lda al›fl›lmad›k bir yaflama biçimi de¤ildi, bugün de
de¤ildir. Yine de klasik mus›ki ile halk mus›kisi aras›nda kimi
ba¤lant› noktalar› bulunabilir. Bunlardan biri, klasik Türk mus›-
kisinin teksesli (monophonic), daha do¤rusu, çok-çizgili (hete-
rophonic) olmas›d›r. Türk sanat mus›kisi çokseslili¤i tan›maz, bir
ezgiyi ayn› anda çalan sazendeler, sazlar›n›n gerektirdi¤i süsle-
meleri kullan›rlar. ‹lginçtir, çokseslilik halk mus›kisinde görülür;
tulum, titreflen bir tel, çifte kavaldaki kam›fllardan biri yahut efl-
likçi zurna verdikleri dem sesleri ile, ezgiyi öteki teller üzerinde
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bir beflli yahut dörtlü afla¤›dan takip ederek, rastlant› eseri de ol-
sa, bir çokseslilik yarat›r.90 Sanat mus›kisinde yayg›n olarak kul-
lan›lan hüseynî ve uflflak makamlar› halk mus›kisinin en yayg›n
iki dizisi olan Dor ve Aeol dizilerinin ayn›s›ysa da, halk mus›ki-
sinin sanat mus›kisinde kullan›ld›¤›, yahut tam tersine, sanat mu-
s›kisinin halk mus›kisine girdi¤i pek az örnek gösterilebilir. Kla-
sik Türk mus›kisi genellikle, serim-geliflim-kapan›fl bölümlerin-
den oluflan, donan›m›n küçük ses aral›klar› yahut komalar ile de-
¤iflti¤i ve birçok karmafl›k ritim kal›b›n›n s›kça kullan›ld›¤› yap›-
s›yla teksesli kimli¤ini örtmeye çal›fl›r adeta. 4/120 ölçülü,
16+20+24+28+4/32’lük ritim kal›plar›na bölünen zencir usûlünü
örnek vermek isterim burada. Kimi sanat mus›kisi parçalar› he-
men hemen hiçbir zaman k›talara ayr›lmad›¤› halde, çok daha ba-
sit bir yap›dad›r, halk mus›kisine özgü basit ritimlerin kullan›ld›-
¤› ezgiler de vard›r91, ama gerçekten halk türküsüne benzeyen ve
halk mus›kisi unsurlar›yla kaynaflm›fl ezgiler pek az say›dad›r. Bu
iki mus›kiyi kaynaflt›rma denemeleri çok yak›n bir geçmiflin ça-
l›flmalar›d›r.92

KOMfiU HALKLARIN ANADOLU HALK MUSIK‹S‹ 
ÜZER‹NDEK‹ ETK‹S‹

Türkiye’nin büyük bir bölümü denizlerle çevrilidir, bu bak›mdan
do¤u, kuzeydo¤u ve güneydo¤udaki komflular›ndan etkilenmesi bek-
lenebilir ancak. Türklerle aralar›ndaki husumetin iç savafl boyutuna
ulaflt›¤› milyonlarca Kürt yaflamaktad›r do¤uda. Dar bir ses sahas›nda
kalan, üç yahut dört sesten oluflan, genellikle mi-re-do üçlüsü üzerin-
de, tek bir ezgi kesitinde toplanm›fl, 2/4 yahut 6/8 ritimli basit yap›l›
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91 Eyyûbî Bekir A¤a'n›n (1680-1730) Mâye Makam›nda Nak›fl Yürük Semaisi

4 / 6 ölçülüdür, eserin tekrarlanan basit ezgi kesitleri yahut “m›sralar›”  simetrik,
saydam bir yap›dad›r. 

92 Söz gelimi, Hayrettin Akdemir'in piyano eflli¤inde seslendirdi¤i, Cemo adl›
eserindeki ikinci ezgisi onalt›nc› yüzy›ldan bir Karacao¤lan uzun havas›d›r. 



türküler renkli Kürt halk mus›kisinin en belirgin ezgi örnekleridir. Bu
tür ezgiler Türkiye’nin baflka bölgelerinde çocuk flark›lar› s›n›f›na gi-
rer, ama bunlar Kürtlerin ve az da olsa Türklerin yaflad›¤› do¤u böl-
gelerinin ortak oyun havas› ezgileridir. Öte yandan, Kürtler de Türk-
lerin bu yayg›n, dört dizeli ezgilerini benimsemifllerdir, hattâ bu ezgi-
leri kendi ulusal kimliklerini ifade etmekte de kullan›yorlar.93

Genifl bir ses sahas› olan uzun havalar sadece güney bölgelerin-
de, özellikle de k›fl› kuzey Suriye, hattâ Halep, Rakka, Hama bölge-
lerinde geçiren konargöçer Türkmen afliretleri aras›nda söylendi¤i
için (Bartók da Türkmenlerden ezgiler derlemiflti), bu ezgilerin
hem Suriye hem de ‹ran ve Arap etkisi tafl›yaca¤› akla gelebilir.
Ama bu konargöçerlerin öteki afliretlere kar›flmad›¤› da biliniyor.94

Ulusal s›n›rlar elbette genellikle yapayd›r; Türkiye-Suriye s›n›r›na
yaklaflt›¤›n›z zaman Arap, Türk-‹ran s›n›r›na do¤ru gitti¤inizde de
Fars kültürünün etkisini art›rd›¤›n› hissedersiniz. Bununla birlikte,
daha ayr›nt›l› bir inceleme için Suriye, Irak, ‹ran halk mus›kileri
hakk›nda güvenilir kaynaklara ihtiyaç vard›r, ama ne yaz›k ki gü-
nümüze kadar ulaflabilen böyle kaynaklar yoktur.95 Bugünkü ‹ran
topraklar›na do¤ru ilk Türk göç dalgas›, özellikle O¤uz ailesine
mensup Avflarlar, Ulafllar,Yüre¤irler vb. VIII.-IX. yüzy›llar aras›nda
geldi¤ine göre, bölgedeki ezgilerin hiç olmazsa bir bölümü bu afli-
retlerin mus›ki da¤arc›¤›ndan miras kalm›fl olmal›. Uzun havalar›n
güftelerini gezici saz flairleri ba¤lad›klar›, bugünün âfl›klar› da ayn›
derecede genifl ses sahal› ezgiler söyledikleri için, uzun hava üslu-
bu onlar›n eseri olmal›. Köylülerin kimi uzun hava ezgilerine
“türkmenî”, “Türkmen a¤z›” (Bartók, no.22), “karahac›l› a¤z›”
(Bartók, 17a) gibi afliret adlar› vermeleri de manidard›r.

K›sacas›, komflu halklar›n mus›ki üzerindeki etkileri söz ko-
nusu olunca, hâlâ araflt›r›lmay› bekleyen konulara iflaret etmek-
ten baflka yapacak bir fley kalm›yor.
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94 Yalman (1977).
95 Suriye sanat mus›kisini inceleyen Ahmet Adnan Saygun, bu mus›kinin kla-

sik Türk mus›kisinden çok etkilendi¤ini, bu etkinin ülkenin güneyine kadar ulaflt›-
¤›n› belirtiyor. Ancak, kaynak yetersizli¤i yüzünden, yazar›n Suriye halk mus›kisi
üzerindeki çal›flmalar› yar›da kalm›flt›r.



SONDEY‹fi

Macar ve Türk ezgileri aras›ndaki benzerlikleri gere¤ince or-
taya koyarak amac›m›za ulaflt›¤›m›z› san›yorum. Bartók 1936’da
Anadolu’ya gelip o yüz dolay›nda ezgiyi derledi¤i zaman, Türki-
ye nüfusunun afla¤› yukar› on yedi milyon oldu¤unu unutmamak
gerekir.

Bu sat›rlar›n yazar› befl bin ezgiye dayanarak sonuçlar ç›kar-
d›¤› gibi, Macarlar›n etnomüzikoloji alan›ndaki elde etti¤i en son
bulgulardan da yararlanm›flt›r.

“Çeflitli halklar›n mus›kileri aras›ndaki etkileflimin hiç kesin-
tiye u¤ramamas› muazzam bir ezgi ve üslup zenginli¤i ortaya ç›-
kard›¤› için,”96 do¤u Avrupa’da oldu¤u gibi Anadolu’da da ezgi-
lerin karfl›laflt›r›lmas› çok heyecan vericiydi.

De¤iflik Türkî halklar aras›nda ortak ezgi türleri olup olmad›-
¤›n›, varsa bu ezgi türlerinin Macar halk mus›kisiyle hangi nok-
talarda birleflti¤ini ö¤renmek aç›s›ndan yeni bir ad›m at›lm›flt›r.
Azeri ve Kazak halk mus›kileri üzerine yazd›¤›m kitaplarda da ay-
n› yolda ad›mlar atm›flt›m.97

Kitab› Bartók’un bir sözüyle açm›flt›m, yine Bartók’un bir sö-
züyle kapatal›m. Bu sözlerin tafl›d›¤› fikirler o günden bugüne
öneminden bir fley yitirmemifltir:

(…) Bana öyle geliyor ki, yeterince malzeme ve bilimsel
bulgu topland› m›, dünyadaki bütün halk mus›kileri az say›da
eski yap›lara, eski modellere, eski üsluplara dayand›r›labilir.
Ne var ki, halk mus›kisi büsbütün yok olmadan, silah imala-
t›na harcayaca¤›m›z paran›n biraz›n› halk mus›kisi araflt›rma-
lar›na ay›rmad›¤›m›z sürece, araflt›rmalar›m›zdaki hedefimize
hiçbir zaman ulaflamay›z.98
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98 Bartók (1937b), s. 166 - 168.
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GÜFTELER 

Bu ezgi örneklerindeki güfteler türküyü söyleyenin a¤z›ndan
ç›kt›¤› gibi, bölge a¤z›n›n özellikleri ve mus›kinin yol açt›¤› de¤i-
fliklikler göz önünde tutularak yaz›lm›flt›. Ama güftelere yak›ndan
ilgi duyan kimselerin türkülerin sözlerini kolayca anlayabilmeleri
için, türküleri yazarken genellikle bugünün ortak Türkçesini kul-
land›k. Ezginin söyleniflinde kullan›lan dil ile ortak dil aras›ndaki
farkl›l›klar›n aç›klanmas› bu kitab›n çerçevesini aflar.99 Türk ezgi-
lerinde k›talar aras›nda anlam ba¤› pek kurulmad›¤›ndan, ezgile-
rin genellikle ilk k›talar›n› verdim. Bartók’un derlemesindeki ezgi-
leri de ayn› flekilde gösterip yanlar›na (*) iflareti koydum.

Baz› Macar güftelerinin bafl›ndaki DSZ No. k›saltmas›, László
Dobszay ile Janka Szendrei’nin Szivárvány havasán, a magyar nép-
zene régi rétegének harmadik stílus-csoportja (Ebemkufla¤›n›n üs-
tünde) adl› incelemelerinden al›nan ezgilerin kitaptaki s›ra nu-
maralar›n› gösteriyor. Ayn› flekilde, VAR No. k›saltmas› da ezgile-
rin Lajos Vargyas’›n A Magyarság Népzenéje (Macarlar›n Halk
Mus›kisi) adl› incelemesindeki s›ra numaralar›n› belirtir. Verilen
ezgiler hakk›nda daha ayr›nt›l› bilgi edinmek için bu kaynaklara
baflvurulabilir.

Ezgi türlerini tan›mlarken afla¤›daki geleneksel beste flekille-
rini dikkate ald›m: kad›nlar›n kendi aralar›nda oynarken söyle-
dikleri kad›n oyun havalar›, gelinin parmaklar›na k›na yak›l›rken
söylenen k›na türküleri, gelinin aile oca¤›ndan ayr›l›rken söyledi-
¤i gelin a¤›tlar›.

99 Bunlar› doktora tezimde ve kitaplar›mda inceledim.
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Ör. 1a Ya¤mur duas›*, 
Urfa, Abdullah Kadir 44, 1936.
Bodi, bodi,
Neden öldü?
Bir kafl›kç›k sudan öldü.
Ya¤mur k›z› ya¤ ister,
Balta, kürek, bal ister,
Koç, koyun kurban ister,
Göbekli harman ister,
Ver Allah›m, ver bir sulu, sulu ya¤-
mur!

Ör. 1b Ya¤mur duas›*, Ankara,
Emine Muktat 62, 1936.
Teknede hamur,
Arabada çamur,
Ver Allah›m sulu sulu ya¤mur,
Topal k›z›n k›ç›na ya¤mur!

Ör. 2 Oyun havas›, Antalya, Nuriye
Aksakal 52, 1989.
Süpürgesi yoncadan, Emine’m, 
Gayet beli inceden, oy.
Ben seni sak›n›r›m, Emine’m,
Yerdeki kar›ncadan, oy.

Ör. 3 Kad›n oyun havas›, Eskiflehir.
Mihalcik, Afl›k Nurflah 35, 1991.
Entaresini ben biçtim,
Atefline ben düfltüm.
Ne talihsiz baflim var,
Sarhofl bir yare düfltüm.
Sür floför arabay›, afl›ramazs›n,
Benim gönlüm olmay›nca kaç›ra-
mazs›n.

Ör. 4a Kad›n oyun havas›, Antalya.
Korkuteli. Karg›n, kad›nlar, 1989.
Kaynanay› ne yapmal›? 
Kaynar kazana atmal›.
Yand›m gelin dedikçe,
Alt›na ç›ra sokmal›.

Ör. 4b Kad›n oyun havas›, Yozgat.
Sorgun. Halilfakl›, Nezaket Ergüllü
56, 1991.
Karfl›da Kürd evleri, ah, leyli, vah,
leyli, Kürdo¤lu.
Ne diyorsun, ne demiyorsun, em-
mo¤lu,
Yay›l›r develerin, emmo¤lu.

Ör. 4c Oyun havas›, ‹çel. Mut. Or-
taköy, Abdallar, 1989.
Ak boya, kara boya,
Gülmedim doya doya.
Ak boya, kara boya, 
Sevmedim doya doya.

Ör. 5a Oyun havas›, Ankara. Çu-
buk. Ovac›k, Hüseyin Kesen 27,
1989.
Su s›z›yor, s›z›yor,
Tafllar›n aras›ndan.
E¤il, bir yol öpeyim
Kafllar›n aras›ndan.

Ör. 5b Kad›n oyun havas›, ‹çel. Mut.
Da¤pazar›, Ayfle Tuncer 60, Selime
Tuncer 27, Necem Tuncer 20, 1989.
A, hey,
Nerde isen arayay›m bulay›m, bula-
y›m,
Gökte isen merdivenler kuray›m,
yar, yar
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Konya’l›m yürü.
Ah, yürü yürü, vah yürü yürü, 
Konya’l›m yürü, Aldatt›lar o¤lan seni, 
Vermediler beni.

Ör. 6 Oyun havas›, Korkuteli. Kar-
g›n, Ramazan Kara 28, 1989.
Seninle yan yan yatay›m, 
Seninle yan yan yatay›m!
Ah, dudu dilli ince bellim,
Kalem kafll›, s›rma saçl›m.

Ör. 8a Ya¤mur duas› *, Adana. Kel-
köy, Abdullah Karakufl 22, 1936.
Bodu, bodu,
Anan neden öldü?
Bir kafl›kç›k sudan öldü.
Aya¤›m çamur ister,
Bo¤az›m hamur ister.
Geçti, yer yar›ld›,
Saban k›r›ld›.
Ver, Allah›m, ver, sulu sulu ya¤-
mur, ver, Allah›m, ver!
Bodu, bodu,

Ör. 11 A¤›t*, Ankara, Emine Muk-
tat 63, 1936.
Yat›rm›fllar yavrumu, kuzum, oy,
Hecin gibi yavrum, yavrum, oy,
Sar› saçl› kuzum, sicim gibi yavrum,
oy.
Gelin kardefllerim yavruma, oy!

Ör. 12b A¤›t, Antalya. Korkuteli,
‹mecik, kad›nlar, 1998.
Yaylan›n yollar› katar, katar, gider,
Ölüm ile ayr›l›k bellerimi büker. 
Yüksek da¤ bafl›na ç›kt›m, oturdum,
Oturdu¤um yerlerde mor sümbülle-

ri bitirdim,
Ömürlerimi de yitirdim.

Ör. 12c A¤›t, Antalya. Döflemealt›.
Kovanl›k, Ayfle Do¤an 40, 1991.
Ya¤mur ya¤ar, her yerler otlan›r,
Sar› ine¤im yer, yer de sütlenir.
Gurbet ele gidenlere yaz›s›na katla-
n›r.

Ör. 12d A¤›t, Antalya. Akkoç, ka-
d›nlar, 1988.
Koca da¤ bafl›nda topac› k›rd›,
Yeller estikçe ›lg›t ›lg›t eridi.
Anam›n en kötü evlâd› sen misin
ablac›m?

Ör. 12e Konya No.180, Hastane a¤›-
d›, Ac›p›nar, Fadime Etlik 80, 1991.
Yüce da¤ bafl›nda kuzum kar bölük,
bölük,
Aman vurdu kahpe felek silleyi, ah
ci¤erim, susad›m.
Hastane ellerinde kuzum kala, 
Unutmam kuzum seni unutmam.

Ör. 12f Szenik No. 87.
Gyurkám, Gyurkám, drága Gyurkám!
Tudod, mikor gátra jártál. 

Gyurka’m, Gyurka’m, Gyurka’m
sevdice¤im!
Bilmez miydin giderken hende¤e bi-
rici¤im.

Ör. 13a Konya No.189, A¤›t, Taflp›-
nar, Havana ‹pek 60, 1991.
‹stanbul dedi¤i yedi da¤›m›fl,
‹ki yan› mor sümbüllü ba¤›m›fl.
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Anam o¤lu ‹stanbul’da so¤am›fl,
Sa¤ olan yi¤idi salar ‹stanbul.

.
Ör. 13b Konya No.17, A¤›t, Çifte-
ler, Elif Avc› 46, 1989.
Kütükleri kar›ncal›,
Yan› çifte görümceli.
Her bafl›ndan örümcekli,
Afl›p giden ben oluyorum.

Ör. 13c Konya No.16, A¤›t, Çifte-
ler, Elif Avc› 46, 1989.
Çeflme senin ben vurgunum tafl›na,
Ah, sar› gelin gelmez bafl›ma.
Bir yerlerine da bac›m vurgun de¤i-
lim,
Çat›k kafl›nan ala gözüne.

Ör. 13d Szenik No. 34.
Yay›nc›ya: Buray› bofl b›rak
Vályó, húgom, vályó!
Elmentek e rudák, húgocskám, hú-
gocskám.
Vályó, sister, vályó!
Vályó, k›z kardeflim, vályó!
Gitti mi efl dost akraba, söylesene 
kardeflim?
Söylesene sevgili küçü¤üm.

Ör. 14a A¤›t, Antalya. Korkuteli.
Karg›n, kad›nlar. 1989.
Elmal› belinden at›m bofland›, 
At›m›n yelesi yere döflendi, 
Benim babam gezmelere döflendi. 
Bu y›l da¤dan indim, anam yorgu-
num, 
Sol belime kurflun yedim, vurgu-
num, 
Lehimsiz çekiçler yapt›m, darg›n›m. 

Ör. 14f Vargyas No. 153.
Mamikám s tatikám...

Ah anam, ah babam.

Ör. 15a Gelin okflamas›, ‹çel. Mut.
Da¤pazar›, Ayfle Tuncer 60, Selime
Tuncer 27, Necem Tuncer 20, 1989.
Çatt›lar kazan tafl›n›,
Vurdular dü¤ün afl›n›.
Ça¤›r›n k›zkardeflini,
Uyansana all› gelin, uyan,
Uyanmazsan, gül yast›¤a dayan.

Ör. 15b K›na havas›, ‹çel. Mut.
Da¤pazar›, Ayfle Tuncer 60, Selime
Tuncer 27, Necem Tuncer 20,
1989.
{…} bostan ekerler,
Çiçekleri sökerler. 
Gurbet elde güzel k›z›m 
Gözüne sürme çekerler.

Ör. 15c K›na havas›, ‹çel. Mut.
Köprübafl›, Fatma Oysal 51, 1989.
Evlerinin önü kavak, 
Kavaktan dökülür yaprak.

Ör. 15d Nenni, ‹çel. Mut. Da¤paza-
r›, Ayfle Tafl 65, 1989.
Nenni, nenni, nar tanesi,
Annesinin bir tanesi.

Nenni, nenni, narin olur,
Benim k›z›m gelin olur.

Ör. 15e Szenik No. 39.
Gyere, Eszti, kerülj meg, 
Gyere, Eszti, kerülj meg... 
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Gel Eszti, dön yan›mdan,
Gel Eszti, dön yan›mdan…

Ör. 16a A¤›t, Antalya. Korkuteli.
Karg›n, kad›nlar, 1989.
Evimizin önü duttur, geçilmez,
Yapra¤› da s›kt›r, aman seçilmez, 
Bu gurbetin kahr› çoktur, çekilmez.

Ör. 16b A¤›t, Denizli. Ac›payam.
Alaattin, Naciye Ok 55, 1989.
Ben giderim, befl alt›n›m› takar›m,
Gözlerimden ac› yafllar dökerim. 
Sen giden ben ayr›l›k çekerim, 
Çekerim ayr›l›¤›, ne gelir elden.

Ör. 16c A¤›t, Denizli. Kelekçi, Elif
Acar 66, 1989.
Evlerin önünde bir olur mersin, 
Ellemeyin mersinleri, dal›nda
ersin. 
Senin dostlar›n› deyyus k›z›na ver-
sin, 
Düfltüm atefllere yan›p giderim

Ör. 16d Semah, ‹çel. Mut. S›nam›ç,
Ali Taç 62, 1989.
Bir ismi Haydar’d›r, bir ismi Ali,
Hasan’a Murtaza demifl, biz deriz
Bekir.
Sahibisin flu dünyanin evvel ahiri,
Müminler kalbinde mihman olan
flah, ah yar, flah
Alim flah, flah›n› seven, flah› seven,
flah desin, flah.

Ör. 16e Oyun havas›, Ankara. Çu-
buk. Ovac›k, Hüseyin Kesen 27,
1989.

Aman halkal› fleker flekerlendi, 
Halkal› fleker, çok sallanma güze-
lim,
Çok sallanma güzelim, cahilim, öm-
rüm gider.

Ör. 16f A¤›t, Yozgat. Sorgun. Halil-
fakl›, Nezaket Ergüllü 56, 1991.

Ben bu evin nesine geldim,
Bülbül öttü, sesine geldim,
fiurda bir gelin ölmüfl, yas›na
geldim.

Ör. 16g Szenik No. 42.

Mámikám, nem tudom megköszön-
ni neked,
Hogy bár a kicsi leánykácskádot itt
hagytad velem,
Hogy így, bár a házba nézem, mámi-
kám, mámikám.

Can›m anam, öpemem elini art›k,
Terkedip gittin küçük kuzunu bir
bafl›na buralarda
fiimdi bakar›m yuvama, anama, ah
anac›¤›m.

Ör. 17d A¤›t, Antalya. Döflemealt›.
Kovanl›k, Ayfle Do¤an 40, 1991.
Ak deveyi yedirdim, yad eller, 
Ak gülü toplarlar harman ederler, 
Evinden ayr›l›p ele gidenlere ne der-
ler, oy elim.
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Ör. 18a Uzun hava, Denizli. Ac›pa-
yam. Alaattin, ‹smail Duran 24, 1989.
Davulcusu kaya dibi dolafl›r,
Kervanlar› kuzu gibi meleflir,
Ümmü k›z›n annesine kara haber
ulafl›r.
Nerelere koydun akm›yas› çaylar
Ümmü’mü, 
Suna boylu Ümmü’mü?

Ör. 18b A¤›t, Antalya. Döflemealt›.
Kovanl›k, Ayfle Do¤an 40, 1991.
Karfl› karfl› yapt›ral›m hanlar›,
Bir dereye döktürelim kanlar›,
Eller ay›rsa da biz ay›rmayal›m tatl›
canlar›!

Ör. 18c Bebek a¤›d›, Ankara. Çu-
buk. Ovac›k, Sat› Kolay 65, 1989.
Bebenin befli¤i çamdan, 
Yuvarland›, düfltü yandan.
Babas› gelmedi fiam’dan,
Ninni, yavrum, ninni, ninni.

Ör. 18d Szenik No. 22.
A lapádi hosszú utca, 
A lapádi hosszú utca
Bánatk_b_l van kirakva.

Uzun incedir Lapád soka¤›
Uzun incedir Lapád soka¤›
Gaml›d›r tafl› topra¤›.

Ör. 19a Nenni, Denizli. Ac›payam.
Alaattin, Uman Ok 72, 1989.
Ninni derim, güzel k›z›m uyusun,
Ninni ile güzel k›z›m büyüsün, nin-
ni, ninni.

Ör. 19c Uzun hava, Denizli. Ac›pa-
yam. Alaattin, Hüseyin Ok 60,
1989.
‹ki gider, befl ard›ma bakar›m,
Gözlerimden kanl› yafllar dökerim.
Sen giden ben ayr›l›k çekerim,
Ölüm ver Allah’›m, ayr›l›k verme.

Ör. 20a Uzun hava, Denizli. Ac›pa-
yam. Alaattin, Uman Ok 72, 1989.
fiu da¤lara delik delik deflseler, 
Aras›ndan Çilli gülü derseler.
Benim diledi¤imi bana verseler,
fiu dünyada güzelli¤i olmaz m›, ol-
maz m›?

Ör. 20b A¤›t, Denizli. Ac›payam.
Alaattin, Uman Ok 72, 1989.
Uzun olur ak devenin urgan›,
Örtüversinler üstüne ipek yorgan›!
Koyver gurbet, koyver güzellerime,
Çilemizi gelsin, kessin adak kurban›.

Ör. 20c Uzun hava, Burdur. Azizi-
ye, halk oyunu ekibi, 1989.
Gecelerde kalkar kalkar a¤lar›m,
fiu zavall› gönlüme yar, bir teselli
arar›m.

Ör. 20d Uzun hava, Antalya. Kor-
kuteli. Esenyurt, Ayfle Güler 11,
1989.
Ali beyim tafl bafl›nda oturur, 
Keklik gibi yavrular›n› suya götü-
rür, götürür.
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Ör. 20e Uzun hava, Denizli. Ac›pa-
yam. Alaattin, Ramazan Kaymak
73, 1989.
Ad›n› sevdi¤im Avflar beyleri, 
Sana da bir vezirlik yak›fl›p durur.
Karfl›da düflmanlar›n bak›fl›p durur,
Der, der, a¤lar Ali beyin annesi.

Ör. 20f Uzun hava, Antalya. Kor-
kuteli. Karg›n, Ramazan Kara 28,
1989.
Koyu olur kaba ard›ç›n gölgesi,
Günden güne artar yarin sevdas›, 
Aman, aman, a sürmelim, bal›md›r.

Ör. 20g Uzun hava, Denizli. Kelek-
çi, Salim O¤uz 55, 1989.
Efeler, neden oturdunuz üçünüz
dördünüz,
Ben bir güzel sevmemle, onu da çok
mu gördünüz.
Keflke sevmez olayd›m bafl› belâli
güzel,
Keflke sevmez olayd›m bafllar› belâl›
güzel sürmelim.

Ör. 20h Uzun hava, ‹çel. Mut. Çu-
kurba¤, Mehmet Sa¤ 74, 1989.
Havay› deli gönül, havay›, havay›, 
fiap›n› sokmufl, bafl›na giymifl hava-
y›,
Türkmen k›z› eline alm›fl mayay›.

Ör. 20i Kad›n oyun havas›, Antal-
ya. Akkoç, kad›nlar, 1988.
Meflelidir Da¤pazar da¤lar›, mefleli,
Güz gelince ba¤lar döker gazeli, ga-
zeli.

Ör. 20j Uzun hava, Antalya. Kor-
kuteli. Karg›n, Ramazan Kara 28,
1989.
Ali beyim tafl bafl›nda oturur, 
Tafltan düflmüfl kan gövdeyi götü-
rür.
Ali beyim tafl bafl›nda parlad›,
Sakal› yok, b›y›klar› terledi, terledi.

Ör. 20l Szenik No. 56.
Lelkem, drága jó anyám!
Bocsássál meg, ha vétettem!
Mert én megbocsátok neked,
Mert én megbocsátok neked.

Anam, can›m anam!
Affet günaha kand›ysam!
Affetmedim mi ben seni?
Affetmedim mi ben seni?

Ör. 21a Kad›n oyun havas›, Anka-
ra. Çubuk. Ovac›k, Sat› Kolay 65,
1989.

Saçlar› s›rmal› kilime benzer,
Sallanan boyuna kurban oldum.
Çiçekli yaylan›n gülüne benzer, 
Ney, ney, de ney, ney, ney, de ney. 

Ör. 21b A¤›t, ‹çel. Mut. Yaln›zca-
ba¤, Bekir Torcu, 41, 1989.

Ortaya att›lar selvi dal gibi, 
Derimi yüzdüler s›rma tel gibi,
Ahbaplar›m gelmifl, bakar el gibi,
Atadan intizar ald›m, a¤lar›m.
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Ör. 21c Szenik No.55.
Lelkem, drága édesapám!
Mért hagyott el ilyen árván?
Édesapám, édesapám!
Mért hagyott el ilyen árván?

Babam, can›m babam!
Neden böyle ögsüz koydun beni?
Babam, ah babam!
Neden böyle ögsüz koydun beni?

Ör. 22a Uzun hava, Adana. Düziçi.
Gökçay›r, Mehmet Demirci 67, 1988.
Keflke seni görmeseydim dü¤ünde,
Ben güzel görmedim senin tay›nda.
Yaylaya tafl›l›r bahar ay›nda,
Çal›p oynatmal› saz ile seni.

Ör. 22b Uzun hava, Eskiflehir. Mi-
halcik, Afl›k Nurflah 35, 1991.

Akflam olur, yata¤›ma yatar›m, 
O gül gibi yata¤›ma diken olur, ba-
tar›m.
Zalim sevdi¤im gelmedi, yollara ba-
kar›m, eller, oy.
Yakt›n, oca¤›m› zalim k›z›, gâvurun
k›z›.

Ör. 22d Szenik No. 13.
De kend úgy jött aztán felém vissza,
jó gazdám:
Én most milyen útra indultam, azt
mondja,
Többet én onnan nem jövök vissza.
Hele bakt›m gelir karfl›dan yi¤idim,
Ç›kt›m yola oturdum,
Geri dönmem art›k bu yoldan.

Ör. 23a A¤›t, Eskiflehir. Mihalc›k,
Âfl›k Nurflah 35, 1991.
Sofrada kafl›¤›n kald› kuzum,
Eflikte yüzün kald› kuzum, 
fiurda bakan yüzün kald› kuzum,
gittin yad ellere.

Ör. 23b Uzun hava, ‹çel. Mut. Köp-
rübafl›, Mehmet Bulut 62, 1989.
Sultan›n evleri da¤›n içinde,
Sultan gül topl›yor ba¤ içinde.
Emsal›n yoktu da köyün içinde,
Kurban olay›m do¤ru söyle Sultan›m.

Ör. 23c A¤›t, ‹çel. Mut. S›nam›ç,
Ali Taç 62, 1989.
Heveslik eyledim, yavru getirdim,
O da hayal› ile düflmüfl me¤er.
Ben yavrumu gözümden ›ramam
dedim, 
Çekti¤im emekler boflmufl me¤er?

Ör. 23d A¤›t, ‹çel. Mut. Köprübafl›,
Hasan Kütük 61, 1989.
Dam bafl›nda geziyor yar,
‹fademi yaz›yorlar.
Malum olsun Tufan beye,
O¤lak gibi yüzüyorlar.
Yi¤it a¤am nene, koç yi¤idim nene,
nene.

Ör. 23e Nenni, ‹çel. Mut. Köprüba-
fl›, Fatma Oysal 51, 1989.
Hava befliklere koydum,
Denen’e gölge durdum.
Heveslendim ad›n› koydum,
Nenni, küçük anam, nenni.

Ör. 23f Szenik No. 19.
Ne hagyjál itt engem, gyere el énu-
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tánam is.
Kire bíztál te engem, mikor nekem
nincs senkim.

Bir bafl›ma b›rakma, al götür beni
Kime emanetin olurum, kimsem
yok benim. 

Ör. 24a Kad›n oyun havas›, Afyon.
Sincanl›. Akçaflar, Ümmühan fiem-
si 62, 1991.
Bir tafl att›m sar› saza,
‹ndi gitti süze süze.
Boynu kara, dilli k›za,
Gittim gitmemek için mi?

Ör. 24b Uzun hava, Adana. Kadir-
li, Mehmet Yediayl›k 33, 1941.
Yardan ayr›lmas› ac›d›r, ac›,
Çekerim gurbetlik, bulunmaz ucu.
Döndüm eliniz bir gül a¤ac›,
Yeni aç›lm›fl gülü olsam Döndü.

Ör. 24e Szenik No. 105.
Hull a föld a koporsóra,
Az utolsó harangszóra.
A föld takarja be a port,
Melyet a halál letiport.

Kara toprak düfler tabuta,
Son çan sesine.
Azrail ald› can›m›,
B›rak örtsün toprak tozu.

Ör. 25-1a A¤›t*, Kadirli. Avluk, Ali
Çinli 32, 1936.
K›zlar topland› mezara,
Ahmet u¤ram›fl nazara.
Haber sal›n kardefline,

Posta geliyor pazara.
Ör. 25-1b DSZ No. 24.
Bibók János mit gondoltál, 
Hétf_ éjjel mit álmodtál?
Én egyebet nem gondoltam,
Marháim járomba fogtam.

Ne düflünürsün János Bibók,
Neydi hayalin Pazartesi gecesi?
Baflka bir fley düflünmedim,
Öküzlerimi çift kofltum.

Ör. 25-2a A¤›t*, Kadirli. Avluk,
Ahmet Torun 42, 1936.
Kap›ya bayrak dikmedim,
‹çeri gelin t›kmad›m;
Yerinerek gitti Duran›m,
K›nal› parmak s›kmad›.

Ör. 25-2b DSZ No. 27.
Három út el_ttem, melyiken indul-
jak meg,
Három szeret_m van nékem, mel-
yikt_l búcsúzzam el?
Ha egyt_l búcsúzom, kett_ megha-
ragszik,
Így hát az én szívem soha meg nem
nyugszik.
Üç yol ç›kt› karfl›ma, hangisine sap-
sam?
Üç yarim var, hangisiyle vedalafla-
y›m?
Birine gitsem, k›zacak öbürleri,
Ondand›r yüre¤imin bitmek bilme-
yen telafl›.

Ör. 25-3a Uzun hava*, Çorum. Hö-
yük, Hatice Deklio¤lu 13, 1936.
‹stanbul’dan ç›kt›m derya yüzüne,
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Meylim düfltü Ermeninin k›z›na.
Yeme, içme, bak yavrunun gözüne,
Al beni terkine, gidelim Kürd o¤lu!

Ör. 25-3b DSZ No. 43.
Ni, hol kerekedik egy fekete felleg,
Alatta szálldogál egy fekete holló.

Bak ufuktan yükselir kara bulut
Karn›nda uçar kara kuzgun.

Ör. 26-1a DSZ No.13.
Keserves anyának 
Keserves gyermeke
Elindult az útra, 
S kimeredt a szeme.

Ac›l› anan›n
Ac›l› yavrusu
Yola ç›kt›,
Gözleri fal tafl›.

Ör. 26-2a DSZ No. 12.
Meg lehetek én átkozva, 
Ne legyen szerencsém soha,
Semminem_ járásomba,
Semmi fiatalságomba.

Ba¤lam›fl bir kere bafl›m,
Aç›lmaz kara baht›m,
Nereye gitsem,
Ne yapsam nafile flu genç yafl›mda

Ör. 26-2c DSZ No. 18.
Kövecses út mellett
Páratlan gerlice,
Kinek e világon 
Nem volt szerencséje.

Tafll› yolun yan›nda

Yaln›z bir güvercin,
Talih konmad›,
Bu dünyada bafl›na.

Ör. 26-2d Türkü, Kayseri. P›narba-
fl›. Kemenli, Güler Özdanar, 1991.
Ya¤murun sesine bak,
Aflka davet ediyor.
Cama vuran her damla 
Beni harap ediyor.

Ör. 26-3a DSZ No. 24.
Bilibók János mit gondoltál,
Hétf_ éjjel mit álmodtál?
Én egyebet nem gondoltam,
Marháim járomba fogtam.

János Bilibók ne geldi akl›na?
Ne düflledin Pazartesi gecesi?
Baflka bir fley düflünmedim,
Öküzlerimi çift koflturdum.

Ör. 26-4 Türkü, Denizli. Kelekçi,
Elif Acar 66, 1989.
Tafl delik, tafl delik, 
Sular akar üç-befl bölük.
Bilezi¤imi bulana
Kendim yeterim müjdelik.

Ör. 26-5a DSZ No. 34.
Mákófalvi nagy hegy alatt
Két kisleány zabot arat.
Ej, haj, mákot nem tudtak hajtani,
Szeret_t tudtak tartani.

Koca Mákófalva da¤›n›n ete¤inde
‹ki k›z yulaf tarlas›nda harman top-
lar 
Haflhafl toplamay› bilmezler onlar 
Ama âfl›k tutmay› bilirler 
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Ör. 26-5b Mengi, ‹çel. Keleceköy,
Selman Ero¤lu 22, 1989.
Dere tepe düz olsa, 
Gitti¤im yer düz olsa,
Çobanl›ktan usanmam,
Yoldafl›m bir k›z olsa.

Ör. 26-6a DSZ No. 38.
Kihajtottam a tehént a csordába,
Komámasszonnyal összetalálkoz-
tam.
Addig-addig diskuráltunk,
Míg a csordát hazavártuk.

Sürdüm s›¤›r› sürüye,
Komflumu gördüm yolda,
Dedikoduya dalm›flt› ki, bir de ne
görelim
Dönmüfl sürü yoldan. 

Ör. 27-8a DSZ No. 143.
Ki van az én szemem sírva,
Mert a rózsámat más bírja.
Mért fogadta azt az egyet,
Rajtam kívül mást nem szeret.

Çeflme gibi akt› gözyafllar›m
Eller vard› diye yarim
Neden and içmiflti
Baflkas›n› sevmiyecekti hani 

Ör. 27-8b Uzun hava, ‹çel. Mut.
Yaln›zcaba¤, Davut Soysal 26,
1989.
fiu k›fllan›n kap›s›na,
Nail oldum yap›s›na.
Üç-befl hain öldüreyim,
Kilit vurun kap›s›na.

Ör. 27-9 (No.89) Semah, ‹çel. Mut.
Köprübafl›, Abidin C›l›z 70, 1989.
Muhammed anadan düfltü,
Kafirlerin akl› flaflt›.
Bin kilise yere geçti,
Muhammed do¤du bu gece. 

Ör. 27-10a DSZ No. 101.
Apám, édes apám,
Bizony édes anyám,
Bizony édes anyám
Barcsait szereti.

Babam, can›m babam
Hele can›m anam
Hele can›m anam
Sever Barcsai’yi

Ör. 27-10b K›na havas›, ‹çel. Dur-
du Çoban 44, 1989.
Evlerinin önü kavak,
Kavaktan dökülür yaprak.
Elim k›na, bafl›m duvak,
K›z anas›, k›z anas›,
Hani bunun öz anas›?

Ör. 27-11a DSZ No. 102.
Megmondtam én, bús gerlice,
Ne rakj fészket az útszélre,
Mert az úton sokan járnak,
A fészkedb_l elvadásznak.

Demedim mi sana çileli güvercin
Yola yuva yapma diye,
Gelir geçerler o yoldan,
Avlarlar seni yuvanda diye.
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Ör. 27-11b Semah, ‹çel. Mut. Kele-
ceköy, Abidin Özay 64, 1989.
fiu dal boyluma kefen dolaflt›,
Can üzüldü, köy evine ulaflt›.
Hem koyunlar hem kuzular meleflti,
Titreflti dallar, Pir Sultan der.

Ör. 27-12a DSZ No. 157.
Söprik az erdei utat,
Viszik a magyar fiúkat.
Viszik, viszik szegényeket,
Szegény magyar legényeket.

Orman yolunu süpürdüler
Macar o¤lanlar› temizlediler,
Uzaklara gitti zavall›c›klar,
Vah Macar delikanl›lar›n›n haline.

Ör. 27-12b Dadalo¤lu’dan, Adana.
Kozan civar›, Medine T›na 95,
1988.
Aya¤›n› bast›n telin üstüne,
A¤layarak ç›kt›n dal›n üstüne.
K›z derinden yaz›n sal›n üstüne,
Hayat›ma boyun büktüm, a¤lad›m.

Ör. 27-13 A¤›t, Adana. Saimbeyli,
Hayvac›k, Hatice Kurt 65, 1988.
Kuyulukta olmufl dövüfl, 
Martinini al da savufl!
Dünya sana kal›r m› ola,
Bayato¤lu Mehmed çavufl?

Ör. 28 (No.439) Oyun havas›, Adana.
Kozan Kalesi, Sadiye Oruç 50, 1988.
Bahçelerde mor kuzu,
Çengel mengel boynuzu.
Sen koyun ol, ben kuzu da,
Kand›ral›m flu k›z›.

Ör. 29a Karacao¤lan’dan, Adana.
Saimbeyli. Hayvac›k, Hüseyin Kurt
38, 1988.
Orda obalar üstünde bir kara bulut,
Ana, ben gidiyorum, sen beni unut!
Anadan babadan ald›m intizar,
Ahirete yaral› gönderdi beni.

Ör. 29b A¤›t, Afyon-Karahisar, Sin-
canl›, Akçaflar, Ümmühan fiemsi
62, 1989.
Afla¤›dan gelen deryalar gibi,
S›rt›ma kurdu¤um kayalar gibi,
Katardan ayr›lm›fl ata develer gibi,
Borun borun bozlatt› yavrular bizi.

Acel elbisesini hastanede soydular,
Elettiler day›s›n›n yan›na koydular.
Befl saat sonra haberini bana verdiler,
Anne olarak dayanmad›m bu ifle.

Söyletmeyin beni, derdim büyüktür,
Hayat›m bana bir koca yüktür,
Bozulmufl ba¤lar›m, bahçem bozuk-
tur.

Ör. 29c A¤›t, Afyon-Karahisar, Sin-
canl›, Akçaflar, Ümmühan fiemsi
62, 1989.
Acel elbisesini hastanede soydular,
Getirdiler day›s›n›n yan›na koydular.
Gecenin yar›s›nda haber verdiler,
Nas›l dayans›n da anne yüre¤i!

Bir gül diksem mezar›n›n bafl›na,
Uçan kufllar yuva yapm›fl bafl›na,
Benim emeklerim gitti bofluna,
A¤lar›m, a¤lar›m, kuzum, a¤lar›m. 
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Yoruldum, yol üstüne oturdum,
Düflündüm ben akl›m› yitirdim.
Genç yafl›nda bir gül dal› ben yitir-
dim,
Yanar›m, yanar›m, ben kuzuma ya-
nar›m.

Ör. 30a Mengi, ‹çel. Mut. Kelece-
köy, Selman Ero¤lu 22, 1989.
Dere tepe düz olsa,
Gitti¤im yer düz olsa!
Çobanl›ktan usanmam
Yoldafl›m bir k›z olsa.

Ör. 30b K›na havas›, Antalya. Ak-
koç, kad›nlar, 1988.
Alt›n tas içinde k›na ezerler,
Senin yaz›n› bir o¤lana yazarlar.
Kumafltan day›na bizi keserler,
K›z seni almaya geldim, almaya.

Ör. 31a Mengi, ‹çel. Mut. Kelece-
köy, Abidin Özay 64, 1989.
Yaylalar içinde Erzurum yayla,
fiehirler içinde flirindir Konya. 

Ör. 31b Mengi, ‹çel. Mut. Köprüba-
fl›, Ali Aksul 56, 1989.
Afla¤›dan gelen küçücük gelin,
Dur desem karfl›mda durabilir mi-
sin?
fieftalinin derde derman dediler,
K›r›lsa kollar›m sarabilir mi?

Ör. 31c Semah, ‹çel. Mut. Sinamiç,
Ali Taç 62, 1989.
Seyrangah›m budur taht›n yücesi,
Düldül at›d›r Kamber hocas›, hocas›.

Muhammet Mustafa’n›n Miraç gece-
si,
Yedinci kat gökte aslan olan flah,
flah. 
fiah de¤erlidir, emmi, flah› seven flah
desin, flah Alim, flah.

Ör. 31d A¤›t-Nefes (Alevi türkü-
sü), ‹çel. Mut. Köprübafl›, Fatma
Oysal 51, 1989.
Dostum kaçt› derler, kalbim inan-
maz,
Kaçt› can›m sa¤›m oldu sevdi¤im.
Nereden u¤rad›m göçüm üstüne?
Akl›m senin ile gitti sevdi¤im.

Ör. 32 K›na havas›, ‹çel. Mut. Yal-
n›zcaba¤, Kübra Uçar 55, 1989.
Sofraya koydum kafl›g›,
S›çrad›m, gittim efli¤i.
K›z anas›,
Hani bunun öz anas›?

Ör. 33-a1 Nenni*, Adana. Karaisa-
l›, Zekeriya Çulha 23, 1936.
Davulcular dama doldu,
Dam bafl›ma zindan oldu. 
Baban duydu, fiam’dan geldi.
Nenni yavrum, nenni,
Yedi y›lda bir buldu¤um,
Nenni kuzum, nenni.

Ör. 33-b1 A¤›t*, Adana. Karaisal›,
Zekeriya Çulha 23, 1936.
Kaplan geldi ba¤›rmaya,
Yafl› de¤di yirmiye.
Her annenin kâr› de¤il
Böyle yi¤it do¤urmaya.
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Ör. 33-c1 Gelin okflamas›*, Osma-
niye. Çardak, Abdullah ‹bifl Meh-
met 14, 1936.
Marafl’ta kutu,
‹çinde otu,
Niflanl›n kötü.
Geldin gelinim,
Geldin, geldin gelinim,
Sen sefa geldin!
Nar›n a¤ac›, nar›n a¤ac›,
K›z, gelin, bac›.

Ör. 33-c2 DSZ No. 29.
Szegény legény vagyok,
Nincs semmi vagyonom,
Nincs semmi vagyonom,
Sz_röm sem az enyém.

Ben garip bir o¤lan›m
Yok hiçbir fleyim,
Yok hiçbir fleyim,
Abam bile benim de¤il.

Ör. 33-d1 A¤›t*, Adana. Kelköy,
Abdullah Karakufl 22, 1936.
Evlerinin önü kaya,
Kayadan bakarlar aya.
Avludaki doru taya
Bin, gidelim, emmim o¤lu.

Ör. 33-d2 DSZ No. 174.
Köszönöm édesanyámnak,
Köszönöm édesanyámnak,
Hogy felnevelt katonának,
Hogy felnevelt katonának.

Anam sa¤olsun,
Anam sa¤olsun,
Asker yetifltiren beni,
Asker yetifltiren beni.

Ör. 33-e1 No.13a Cam›z Ali a¤›d›*,
Adana. Kelköy, Abdullah Karakufl
22, 1936.
Bileydim Derince’ye varmazd›m,
Gelen belâlara karfl› durmazd›m,
Çifte kuzular› garip koymazd›m,
Yuvas›z kald› garip anam çifte ku-
zular.

Ör. 33-e2 DSZ No. 184.
Sirass, édesanyám, míg el_tted já-
rok,
Mert aztán sirathatsz, ha t_led elvá-
lok.
A jóisten tudja, hol történt halálom,
A jóisten tudja, hol történt halálom.

A¤la anac›¤›m, önündeyim,
Yas›m› tutars›n senden ayr›l›nca,
Allah bilir nerede öldü¤ümü,
Allah bilir nerede öldü¤ümü.

Ör. 33-f1 No.12. A¤›t*, Adana. Os-
maniye. Toprakkale, Mehmet Ah-
medo¤lu 36, 1936.
Dinleyin a¤alar benim sözümü,
Has bahçe içinde gül emmim o¤lu.
Emmim o¤lu arabas›n› çekmifl gidiyor,
Bu kazay› Allahtan, bil emmim o¤lu.

Ör. 33-f2 DSZ No.181.
Túl a vizen van egy malom,
Bánatot _rölnek azon.
Nekem is van búbánatom,
Oda viszem, lejáratom.

Suyun ard›nda de¤irmen tafl›,
Gam kasavet ö¤ütülür orda,
Benim de ac›m büyüktür,
Al›p götürece¤im oraya.
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Ör. 33-g1 No.13b. Dadalo¤lu (song
from Dadalo¤lu94)*, Adana. Os-
maniye. Toprakkale, Hac› o¤lu Ali
35-40, 1936.
Dinleyin a¤alar, birer birer söyleyim:
Affl›r› çaffl›r› yolun var, da¤lar.
Kamalakl›, kara ard›çl›, sekili,
Selvili, sö¤ütlü çal›n var da¤lar.

Ör. 33-g2 DSZ No. 186.
Szántani kell, tavasz van,
A szerszámom széjjel van,
Ekevasam Vasváron van,
Járomszegem Szegeden van.

Sür topra¤› bahar iken
Da¤›tt›m aletim edevat›m
Saban›m Vasvár’da,
Boyunduru¤um Szeged’te kald›

Ör. 33-h1 No.11. Karacao¤lan tür-
küsü*, Adana. Osmaniye. Toprak-
kale, Mustafa Bekiro¤lu 15, 1936.
Afflar beylerinde gördüm bir güzel,
Kozan aras›na çekmifl göçünü.
Nas›l medheyleyim böyle güzeli,
S›rma ile kar›flt›rm›fl saç›n›.

Ör. 33-h2 DSZ No. 165.
Múlik Ilony leped_je,
Ki van a gyöpre terítve.
Ott vigyázza három legény,
Hogy a harmat be ne szállja.

Ilony Múlik çarflaf› 
Serilmifl çimene
Üç delikanl› tutar nöbetini
Üzerine çiy düflmesin diye.

Ör. 34a Oyun havas›*, Adana. Ka-
raisal›, Zekeriye Culha 23, 1936.
Köprünün alt› diken,
Yeflillim, yeflillim, aman, aman, of.
Yakt›n beni gül iken,
Efendim, efendim, eylen, eylen.

Ör. 34b DSZ No. 7.
Csá Bodor a barázdába,
Csá Bodor a barázdába.
Nincs kenyér a tarisznyába,
Nincs kenyér a tarisznyába.

Haydi Bodor, sür hele topra¤›!
Haydi Bodor, sür hele topra¤›!
Ekmek kalmad› heybede,
Ekmek kalmad› heybede.

Ör. 35 VAR No. 90.
Országúton masírozom,
A lábammal nagy port hajtok.
Olyan nehéz maradásom, 
Keserves az elválásom.

Yollarda yürüyorum 
Toz kald›r›r›m ad›mlar›mla.
Kalmak zor gelir,
Gitmek ac› verir.

Ör. 36a Türkmeni* (uzun hava),
Çardak. Osmaniye, Yusuf Çenet
27, 1936.
Bey o¤luyum, ben hatalar iflledim,
Hayr› koydum da flerre bafllad›m.
Öpem derken al yanaklar diflledim,
A¤r›madan çekilesi difl ile.
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Ör. 38a A¤›t, ‹çel. Mut. Köprübafl›,
Hasan Kütük 61, 1989.
Adana’n›n minaresi,
Üstünde leylek yuvas›.
Derviflimi öldürdüler
Yedi köyün bir a¤as›. 

Ör. 38b A¤›t, ‹çel. Mut. Köprübafl›,
Mehmet Bulut 62, 1989.
Kozan da¤› çatal-matal, efendim aman
Aras›nda aslan yatar.
Bir yi¤ide bir gelin yeter, söyleyin
aman,
‹ki olan›n derdi artar, aman.

Ör. 38c Uzun hava, ‹çel. Mut. Köp-
rübafl›, Mehmet Bulut 62, 1989.
Yaylam seni yaylamad›m kar iken,
A¤lamad›m yavru palaz tor iken.
fiu dünyada ölümle ayr›l›k var iken,
Ne sen beni unut, ne ben seni, ay
gelin, sürmelim oy, güzelim.

Ör. 38d Türkmeni bozla¤›, Adana.
Kadirli. Avluk, Ahmet Torun 44,
1938.
Ela gözlerini sevdi¤im dilber,
Gelip geçti¤in yollar övünsün.
Kadir Mevlâm seni övmüfl, yarat-
m›fl,
Beni sevdi diyen bir dilber övünsün.

Ör. 39b Afliret gaydas›*, Osmani-
ye. Çardak, Ali Ömero¤lu 15,
1936.
Edem, bu cerenin sulaklar› kayal›:
Kayas›nda lâle, sümbül dayal›.
Edem, fleker yemifl, dudaklar› boyal›, 
Seherde karfl›ma geçti bir ceren.

Ör. 41a Karacao¤lan’dan, Adana.
Feke, Hakk› Sapmaz 21, 1941.
K›smet olup, ben bu elden gider-
sem,
Sen de bu ellerde kal kömür göz-
lüm.
Uzak yerden kem haberim duyarsan,
Bafl›n›n çaresini bul kömür gözlüm.

Ör. 41b Türkmen a¤›z›-Bozlak,
Adana. Kozan. Alap›nar, Osman
Avc› 58, 1941.
Birencik, Birencik gelin fluradan,
Herkes sevdi¤ini als›n Yaratandan!
Utanma, kald›r perdeyi, kald›r ara-
dan,
Tatl› tatl› konuflal›m er divane.

Ör. 42 Karacao¤lan’dan, Adana.
Feke. K›z›lyer, Memifl Akçam 39,
1941.
Sabahtan, sabahtan da ana seherin
vaktidi,
Silkindi yataktan bir gelin kalkt›.
Kafllar› e¤di, gözleri y›kt›,
Nazl› çehre ile bakt› bir gelin, aman
gelin.

Ör. 43 Uzun hava, Adana. Feke. K›-
z›lyer, Memifl Akçam 39, 1941.
Bu bafl›n kafas›, kap›s›n›n alt›n tokal›,
Kimse yapt›rmam›fl, felek y›kal›.
Çifte flad›rvanl› alt›n tokal›, 
Ça¤›r›fl›n ça¤›r›fl›, tellallar hani?

Ör. 44a Seher a¤z›, Adana. Kadirli.
Avluk, Ahmet Torun 44, 1938.
Ela gözlerini sevdi¤im dilber,
Yurtlar›n›z çay›r çimen, p›nar m›
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buras›.
Kadir Mevlâm seni övmüfl yaratm›fl,
Seni seven biri daha de¤er mi?

Ör. 44b Karacao¤lan’dan, Adana.
Düziçi. Gökçay›r, K›r ‹smail Gün-
gör 53, 1938.
Gece sabahlara kadar gaml› gaml›
gezersem,
Ben u¤rad›m selvi boylu seneme.
Kayada daram›fl zülfünden dökmüfl
gerdana.
Kara kafllar› pek yak›fl›r kemana.

Ör. 45 K›z kand›rma türküsü, Sey-
han. Saimbeyli, Ahmet Çemrek 60,
1941.
Karaçal› çiftçilerin mesesi,
Ald› beni flu güzellerin tasas›.
Yedi sene kanl› gubur kusmas›,
Bir daha vermiyorum, bu da az ge-
lin.

Ör. 46 Vargyas No. 41.
Kocsira ládát, 
Hegyébe a dunyhát, 
Magam is felülök.
Jaj, édesanyám, 
Kedves szül_ dajkám, 
de hamar elvisznek!

Araba üzerine dolab›,
Kufl tüyünden yorgan,
Otururum en tepesinde.
Yaz›k, anac›¤›m,
Kolum kanad›m
Erkenden ay›rd›lar beni senden

Ör. 47 Nenni, ‹çel. Mut. Sinamiç,
Fatma Y›ld›r›m 28, 1989.
Nenni, nenni, nesi var,
Uzaklarda halas› var.
Gelsin, uyutsun nenni, ninni, anam
ninni,
Ninni kuzum, ninni, ninni, ninni.

Ör. 48a K›na havas›, Adana. Kadir-
li, Hasibe Türkmen 50, 1941.
Ya¤mur ya¤ar, su bulan›r,
Semen gedi¤i dolan›r.
Ana besler, el gönenir,
K›z, Allah’›n emri böyle.

Ör. 48b Uzun hava, Eskiflehir. Mi-
halç›k, Afl›k Nurflah 35, 1991.
Reyhanî gitti, ne bir ün kald›,
Ne bir bayram ne de bir gün kald›.
Üç befl gün ömrümden az günüm
kald›,
Nazl› yar günümü say›yor musun?

Ör. 48c Uzun hava, ‹çel. Mut. Da¤-
pazar›, Ayfle Tuncer 60, Selime
Tuncer 27, Necem Tuncer 20,
1989.
Evler yapt›rd›m bucak bucak,
Güzel sevdim bucak bucak.
Elin gülü açm›fl,
Benim güller kald› domurcuk.

Ör. 48d Gelin okflamas›, Eskiflehir.
Mihalç›k, Afl›k Nurflah 35, 1991.
Atlad›, gelin eflikten,
K›z gelin k›nan kutlu olsun!
Sofrada kald› kafl›¤›,
K›z anas›n›n yan efli¤i,
Yuvas›n›n sarmafl›¤›.
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K›z gelin k›nan kutlu olsun,
Elindeki k›nan kutlu olsun!

Ör. 49 K›na havas›, Adana. Saim-
beyli. Beyp›nar›, Nuriye Özgüner
50, 1988.
Çatt›lar ocak tafl›n›,
Kurdular dü¤ün afl›n›.
A¤latmay›n k›z›n kardeflini,
Silin gözünün yafl›n›.

Ör. 50 K›na havas›, Adana. Kozan.
Yass›çal›, Ramazan Bozkurt 51,
1988.
Develi o¤lu dünden göçtü,
‹çimize yal›m saçt›.
Vermeyin beni Develi’ye,
Annem babam benden geçti.

Ör. 51 Semah, Ankara. Çubuk.
Ovac›k, Hüseyin Kesen 27, 1989.
Kader tehmin ederse gönül s›k›nt›-
s›n›,
Üçyüz altm›fl alt› zaman sendedir.
Evel ana Pir’in hali bilirse,
Nurdan taç bafl›nda kemer sendedir.

Ör. 52a Uzun hava, ‹çel. Mut. Köp-
rübafl›, Fatma Oysal 51, 1989.
‹ki keklik seke seke
Bizim evi yol eyledi.
Ben kufl dili bilmez idim,
Yar beni bülbül eyledi,

Ör. 52b Kad›n oyun havas›, Antal-
ya. Korkuteli. Esenyurt, Emine
Yavrucu 12, 1989.
Ay do¤ar, açar, gider,
K›zlar Marafl’a gider.

Bir elim yar boynunda,
Bir elim bofla gider.

Ör. 52c Uzun hava, Antalya. Kum-
luca. Büyükalan, Turan Okur 24,
1989.
Kime kin ettin giydin allar›,
Yak›n iken ›rak ettin yollar›.
Mihnetinle yitirdi¤in gülleri,
Var›p gittin bir soysuza yoldurdun.

Ör. 53 Halay havas›, Adana. Kara-
tafl. Veysiye, Hasan Tekin 42,
1938.
Kaleden indim düze,
Su ba¤lad›m nergize. 
Yedi y›l hizmet ettim, 
Hünkâr’›n k›z›na.

Ör. 54-a2 DSZ III No. 16a.
Eme hegyen folyik a patak,
Jaj, be rossz legénynek adtak.
E faluból ki se adtak,
Csak szomszédba átaladtak.

Dere akar gider bu da¤dan,
Ah, ben ne kötü bir o¤lana varm›-
fl›m,
B›rakmad›lar beni köyün d›fl›na,
Verdiler kap› komflumuza.

Ör. 54-b2 DSZ III No. 55-l2.
Szántottam gyöpöt,
Vetettem gyöngyöt,
Hajtottam ágát,
Szedtem virágát.

Sürdüm tarlay›,
Ektim inci,
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Verdi filiz,
Toplad›m çiçe¤ini.

Ör. 54-c2 DSZ III No. 61c.
Lúdjaim, lúdjaim,
Szép fehér lúdjaim,
Tizenketten vagytok, 
Mind fehérek vagytok.

Kazlar›m, kazlar›m,
Benim güzel ak kazlar›m,
On ikisi bir arada,
Hepsi de akça pakça.

Ör. 54-d2 DSZ III No. 69a.
Város végén egy madár,
Az, ki engem odavár.
Várj, szívem, várj,
Én is oda megyek már!

Köyün giriflinde bir kufl var
Bekler yolumu
Hele bekle yarim, bekle,
Geliyorum yan›na.

Ör. 54-e2 DSZ III No. 61c.
E pünkösdi rózsa,
Kihajlott ez útra,
Nekem is kihajlott
Szekeremnek rúdja.

fiu flakay›k,
‹niverdi yola,
Sürdüm arabay›,
Yolun d›fl›na.

Ör. 54-f2 DSZ III No. 121b.
Piros alma, gömböly_,
Feküdj mellém, gyönyörû.

Al elma, tombul elma
Hele uzan yan›ma, güzelim.

Ör. 54-g2 DSZ III No. 160a.
Én felkelék szép piros hajnalba,
Én felkelék szép piros hajnalba.

Menekfle rengi açan güne uyand›m,
Menekfle rengi açan güne uyand›m.

Ör. 55-a2 DSZ III No. 1d.
Ki az urát nem szereti,
Sárgarépát f_zzön neki.
Jól megpaprikázza néki,
Hogy a nyavalya törje ki.

Kocas›n› sevmeyenler
Havuç piflirsin onlara
Döflesin k›rm›z› biberi yan›na
Ac›dan ölsünler yana yana.

Ör. 55-b2 DSZ III No. 9a.
Mikor sz_z Mária földön járt,
Mikor sz_z Mária földön járt.

Meryem Ana bu diyarda gezdi¤i za-
man, 
Meryem Ana bu diyarda gezdi¤i za-
man. 

Ör. 55-c2 DSZ III No. 20a.
Ide ki a csengesbe,
Rózsám terem egy kertbe.
Gyere rózsám, szedjük le,
Köss bokrétát bel_le.

D›flar›daki flu tarlada,
Gül bahçem var.
Gel yarim, toplay›m gülleri,
Taç yapay›m bafl›na.
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Ör. 55-d2 DSZ III No. 24a.
Bort iszom én, nem pálinkát, 
Menyecskét szeretek nem lányt, 
Menyecskét szeretek nem lányt.

‹çti¤im flarapt›r erik rak›s› de¤il,
Sevdi¤im kad›nd›r k›z olmayan,
Sevdi¤im kad›nd›r k›z olmayan.

Ör. 55-e2 DSZ III No. 25e.
Led_lt a pap kertje, fel kell támogat-
ni,
A pap szakácsnéját meg kell látogat-
ni.

Pederin bahçesi darmaduman
Destek ç›k›p onarmak,
Pederin ahç›s›n› görmek gerek.

Ör. 55-f2 DSZ III No. 8a.
András, András, ne aludjál,
Neved napjára virradtál!

András, András, uyuma sak›n,
Sana ad›n› veren güne uyand›n.

Ör. 55-g2 DSZ III No. 37a.
Ó, én édes aranykacsám,
Hol lesz neked leszállásod?
Híres neves ez Vicsápon
Kun Istvány udvarába.

Ah, benim tatl› alt›n örde¤im,
Nereye ineceksin flimdi?
Vicsáp’›n dillere destan çiftli¤ine
mi,
Yoksa István Kun’un avlusuna m›?

Ör. 55-h2 DSZ III No. 42a.
Édes lányom, Klára,
Állj fel a lócára,
Nézz szét a határban,
Ki jön az utcába.

Sevgili k›z›m Klára,
Ç›k yüksek bir yere,
Bak bakal›m tarlaya,
Kim geliyormufl yoldan?

Ör. 55-i2 DSZ III No. 51a.
Anyám, anyám, édesanyám, édes-
anyám,
Ha bejönnél, ha bejönnél udvarom-
ba.

Anam, anam, can›m anam.
E¤er u¤rad›ysan avluma.

Ör. 55-j2 DSZ III No. 52a.
Gyere ki, szívem, készüljünk hegyre,
S onnan nézzünk be ez új Klézsébe.

Gel buraya yarim, ç›kal›m da¤lara,
Yeni Klézse’ye bir de oradan baka-
l›m.

Ör. 55-k2 DSZ III No. 53a.
Karácsony estéjén szépen vigadja-
nak,
Els_ órájában békével jussanak, bé-
kével jussanak.

Noel gecesi gönlünüzce yiyip için,
Huzur getirsin size, huzur, hem de
daha ilk saatte.
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Ör. 55-l2 DSZ III No. 54b2.
Szántottam gyöpöt, 
Vetettem gyöngyöt,
Hajtottam ágát, 
Szedtem virágát.

Sürdüm tarlay›,
Ektim inci,
Verdi filiz,
Toplad›m çiçe¤ini.

Ör. 56-a1 Uzun hava*, Osmaniye.
Çardak, Abdullah ‹bifl Mehmet 14,
1936.
Herkes sevdi¤ini yan›na getirdi,
Sallan, geç karfl›ma, nazl› menekflem.
Anac›ndan gelen küçücük gelin,
Bir saat karfl›mda durabilir misin?
Divane gönlümün tâlibi sensin,
K›r›ld› kanad›m, sarabilir misin?

Ör. 56-a2 VAR No. 114.
Mikor gulyásbojtár voltam,
Az állásban elaludtam.
Felébredtem éjféltájba,
Egy barmom sincs az állásba.

Küçüktüm sürüleri güderdim,
Uyuyakalm›fl›m çay›rda,
Gece yar›s› bir uyand›m ki,
Kalmam›fl tek bir s›¤›r ortada.

Ör. 56-b1 Uzun hava*, Adana, Ko-
ca Mehmet 45, 1936.
Karfl›mdan geliyor güzelin biri,
Yüzüne vurmufl flavk›n›n nuru, sür-
melim, dost.
Haddini tan› da, sen öyle yürü,
Eller azg›n olmufl, dil de¤er sana.

Ör. 56-b2 VAR No. 75.
Szaladj Duna, áradj,
Es_b_l, perméb_l.
Es_b_l, perméb_l, 
S az én könnyeimb_l.

Ça¤la Tuna, tafl git,
Ya¤murdan ve çiseltiden,
Ya¤murdan ve çiseltiden,
Ve gözlerimin yafllar›ndan.

Ör. 57 DSZ III No. 5jj.
Ahol én elmegyek,
Még a fák is sírnak.
Gyenge ágaikról
Levelek hullanak.

Geçti¤im yollarda,
A¤açlar bile göz yafl› ak›t›r,
Narin dallar›ndan,
Düfler yapraklar›.

Ör. 60a VAR No. 323.
Tisza partján elaludtam,
Jaj, de szomorút álmodtam.
Megálmodtam azt az egyet,
Hogy a tied sosem leszek.

Tisza sahilinde uyuyakalm›fl›m,
Aman ne ac› bir rüya gördüm!
Rüyamda gördüm,
Asla sana varam›yordum.

Ör. 60b VAR No. 326.
Sárga lábú kis pacsirta,
Szárnya az eget hasítja.
Hasítja a szép csillagos eget,
A szeret_m mást szeret.
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Sar› bacakl› minik bülbül,
Kanatlar› gö¤ü kesen,
Süzülerek yükseldi y›ld›zlar›n ara-
s›nda
Yarim art›k baflkas›n› seviyor.

1. Al›nt› A¤›t*, Osmaniye. Çardak,
Kâmil Özkan 42, 1936.
Kurt pafla ç›kt› Kozan’a,
Ak›l yetmez bu düzene.

Öldürmüfller Kozano¤lu’yu,
Yaz›k mezar›n› kazana.

2. Al›nt› Oyun havas›*, Bartók, no.
42.
Orman›n boz k›rac›,
Çift gezer iki bac›.
fiahin olsam, avlansam,
Koynundaki turac›.
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