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Songül Karahasanoğıu Ata"

ey, Türl< Müziği'nde yüzyıllardır
sevilerel< l<ullarıllan nefesli bir

çalgıdır. Bu çal9ı

ağaçtan
yapılmış olup ve ön tarafında yedi, arl<ada
bir deliği vardır. Cövdenin ağız l<ısmında ses
çıl<armal< için geniş, uzun ve çift taraflı
l<amış l<ullanılır. l(amışın üstüne Mey'i al<ortlamaya Ve sesin. l<aymasını önlemeye
yarayan bir l<ısl<aç tal<ılır. Mey; '' gövde",
'' ka m ı ş " ve " kıskaç" olmal< üzere üç bölümden
meydana gelmel<tedir. Ayrıca, l<amışın ağza
gelen l<ısmına, |<uIlanılmadığı zaman esneme
bl maması için,'' a ğ ı z lıl<" tal<ı l ır.
Mey çalgısının benzer|eri Asya l<ıtasında,
Hazar denizi çevresinde de bulunmal<tadır.
Bunlar; Azerbaycan'da: " Balaban/Balaman";
Dağıstan'da: i'Yasti Balaban"; Cürcistan'da:
" Duduki"; Ermenistan'da: "Dudul<", " Nay'';
iran'da: " Balaban"; Japonya'da " Hichiriki";
l(ore'de: '' Hyanpiri"; Çin'de: '' KıJan"; Özbel<lerlde : " Ba a ba n/Ba a m a n" ; l(a ra lca pa l<la r'da
" Balaban"; l(ırgızlar'da: '' Kamış 5ırnay''
ism iyle görü mel<ted r.
I

I

l

I

:

i

Tarihi bel9eler, bu çalgının oldul<ça
esl<ilere dayandığını 9östermel<tedir.

Bugünl<ü form ve l<ullanış yaPısl itibari ile,
büyül< bir değişime uğramadığını söy|eyebilmel< müml<ündür. Mey' in tarih içindel<i
l<onumunu araştlrdığımızda tarih öncesi
sitelerin arl<eolojil< bulgularına bal<mal<

gerel<ir. l(amışın dayanıl<ll olmaması
nedeniyle tarih öncesi sitelerde l<amışlı
iTL} Tiirk Miizigi Devlet l(oııseviıtıl,

..tl

çalgılar görülmemel<tedir. l(amışIı çalgllar
hal<l<ında elimizde bulunan en esl<i bul9u
Helenistil< Dönem Mıslr'ına aittir. Farmer

qyy.çalgılarını tanımladığı

l<itablnda,
borulara Mait adı verilir. Dördüncü
Hanedan'da hem uZun hem l<ısa tipleriııe
rastlarnal<taytz. Bunlar muhtemelen modern
obua gibi çift l<amışIa çalınmal<tadır"
(Farmer ı986:3ı6) demel<tedir' Mai(in Mısır

t'l<amışlı

l<alıntıları arasında bulunan Monaulos ile
yal<ın benzerlil< içerdiği, araştırmacı Picl<en

tarafından |<abul

edilmel<tedir(Picl<en
1975|+77). Yine Brül<sel Müzesi'nde bulunan
Mıslr'a ait vazolarda, ''Mait", '' Monauloİ' ve
''Auloİ''nin, Mey çal9ısı ile benzerliği, çeşitli
müzil<ologlar tarafından da l<abul edilmel<tedir. l(eza Anadolu'da bulunan bazı mozail<lerde de, Mey'e benzeyen çalgılara rastla n m ıştır.
Türl< müziği tarihi içindel<i yazılı belgeler

Mey ile il9ili olaral< tesadüf
ettiğimiz en esl<i l<aynal<, Mara9alı

arasında,

Abdüll<adir ('ııso?-ı+ıs) tarafından yazılan
'' Mak1sidü'l-Elhan"
ad|ı eserdir' Bu eserde,
'' Nayçe-i Balaban, surnaya benzer, surnayln
talimi bununla yapılır, yumuşak ve hazin sesi
vardır"(Bardal<çı ı986:ıo7) demel<tedir'
Abdull<adir'den il<i aslr 50nra yaşamış olan
Evliya Çelebi de Seyahatname'sinde: "Belban
(veya Balaban Türl<men l<amışlı düdüğü),
Şiraz'da icad edilmiştir, zurnadal<ine benzer
l<alağı yol<tur. Türl<lerce çol< l<ullanıldı.ıoo

Sıııatçı Ögı:etiıır Göreı'lisi.
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çalanl Vardlr" (Çelebi ı3ı4:Cı)

ta

n

Im la m ıştı r.'

şel<linde

Mey isminin nereden l<aynal<landığı
l<onusunu düşündüğümüzde; nay-ı balaban

Veya nayçe-i balaban isminin günümüze
yansımasıdır denilebilir. Bilindiği gibi Farsça

"çe" küçültme el<idir. Nay lse esl<i iran dilinde
nada'dan türemiş vĞ anlamı l<amış olan bir
l<elimedir. Nuy, Türl<çe'de inceIerel< ney
olmuştur. t'N"y, Farsça nay l<elimesinin

muhaffefidir"(Öztuna ı9Bo:ıı6). Mey
l<amışla çalınan bir çalgıdır ve l<amış bu

çalgıya

l<aral<teristil<

özeIliğini verir. Büyül<

bir olasılıl<la,mey l<elimesi dilimize nay'dan
incelerel< 9iren ney'den ayrılması için
l<ullanılan bir l<eIimedir. Çünl<ü Ney, l(lasil<
müzil<te l<ullanılan bir çalgıdır.Mey ise haII<
müziğimizde l<ullanılmal<tadır. üstelil<
Picl<en Folk Musical lnstruments of Turkey

adlı l<itabında ''Caziantep'te, nay denilen ve

Erzurum Pazarl için yapılan mey gövdelerinin
ı n da n söz etm e l<ted i r( P i<l<e n ı97
5: 477).
Bir başl<a bulgu ise Ermenistan dudul<u, nay
ismi ile de bilinmel<tedir. (Haygayan
1ovedagan Sosyalistagan Hanrakidaran.ı977.
Volume y+59).
Mey genelliI<le Türl<iye'nin doğu böıgelerinde l<ullanılmıştır' . 5es l<aral<teri doğu
illeri müzil<lerine çol< uygundur. Ancal<,
günümüzde, l<itle iletişim araçlarının etl<ileri,
müziI< eğitimi Veren l<urumların
yaygınlaşması Ve buna bağlı olaral< özellil<le
profesyoneI i<ra anlaylşlna dayalı nedenlerden dolayı, yurdumuzun hemen her bölgesinde yaygınlaşmıştır. Ancal< bu bölgedel<i
bazl illerimizde artıl< l<ulIanılmamal<ta an<al<
yurdun diğer bölgelerine yayılmal<tadır.
va rl ığ

Yapısı nedeni ile l<apalı
l<ul la n

ıl

m

ıştır. Cenel

I

i

l<le

da çaImal<tadırJ.

alantarda
Mey çalıcı larl zurna

Mey çalınırl(en "def" çalınır veya il<inci
mey "dem" denilen uzun ses üfler. Crupla
çalındığı zaman renl< sazl l<onumundadır

ancal( geneIlil<le 5oıo enstrüman olaral< l<ullanılır. cenellil<|e''yol gösterme,,,',gezinti,,,
Veya "açl'" adı verilen doğaçlama tipi formlarda l<ulIanılır. Hüzünlü ve duygulu sesi bu
formlara uygundur. Aşıl< sazı olaral< da l<ullanıldığı görülmüştür. Bunu tipil< örneğini
ünlü yöre 5anatçlsl Ağa l(esl<in de görmel<teyizn. Çalıcı meyini çalar daha sonra sözlere
9eçer
Ve tel<rar meyine dönere|< sanatlnı icra eder'
Ses sahasının bir ol<tavla sınırlı olmasl
hall< müziğimizdel<i tüm parçaların çaIlmına
izin Vermez. An<al< bazı dizileri çalmal<
müml<ündür, . Nefesli bir çalgı olan Mey,
yaPlsaı olaral< diğer nefeslilere göre farl<lı bir
yaPlsl Vardlr. Çift taraflı ve büyül< l<amışlı
olan bu çaı9lnln l<amışının büyül<lüğü sese
güzellil< vermesi açısından aVantaj, anCal( l<ullanım açısından dezavantajdır. Neredeyse bu
çal9|yı perdesiz bir çalgı olaral< düşünebiliriz.
Tüm hal<imiyet dudal<lardadır. Mey çalanlar,
l<endilerini, çaldll<ları eseri söyIer gibi hissetmel< zorundadır. Dudal<lara hal<imiyet de, bir
5e5 sanatçısının sesine hal<imiyeti 9ibi
olmalıdır. örneğin l<romatil< sesler
çıl<arılırl<en, bu sadece parmal<lar vasltası ite

başarıIamaz.

o anda,

dudal<ların l<amış
üzerindel<i basl<ısı da değişir. Bu durum çalması l<olay gibi görünen bir çalgıya hal<im
olmanın, uzun bir zaman dilimi içerisinde

gelişebileceğini
durumdur

l<abuI

etıneyi gerel<tirecel< bir
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1 Crııırhuriyet döırenirrde ise, ilk tılırık-l9Z9 yı1ıı'ıd|ı "Jvley" sözcüğiiırii Tiirk Dil I(ııruıı-ırı sözliikleriı-ıe
Gtrzııniiral keırdisiı'ıiıı verdiğiııi söyleırrektediı'. Aynı yı1 ['ılısılııı "Şırkİ'Aııııc!o]u Ttir]<iı ve ()ytıııl;ıı-ı'' ıdlı kirıptı t{ir, btı
çıılgıyı yer
verııiştir. Tiiı* lVefbs1ı Ça}gıları[Tiirk Öd<tı Çalgılarl zıdlı kita'ıpt,r da G,ıziııılral: "Firzrvı.ıııllıi- ]VIısır,ıırdo,.
k"bn.t_
nıırlard;r resrrıi vır, adı o ilk çagdı İvlayıttı, fak.it; sorrrıdaıı
rııltıtulııLışttlr iıry'i ve Mtıyıtkeiiırıc]eı.i

arısııdaki ıııorfoloii tlpkıllğı lrçıktır'' cleırlel<tedir. ;\ırcak btı'-ız'.,ır,ısırlar
ıçıklaıııadı iki
vardır. Birirıcisi Gıziırıilrı]'iır
iddiısııı göre; rızuıı yıllır ııırrıttılıır ['ıir çıilgı ırısıl olrıyortia I(ırs-'diı "lvtey" ıdı çelişki
ile çıkıiror. Ikiııcisi ise Mısır k:-ıbırt_
nlalarııda bu çalgııırır isı-lıi "Mayıt" cleğil "lvlıit"-t-ılarak geçırrekredir. üsteiik bu yıntşlık Cı"ıırrlıuriyetdöııeırıiırde lvley

çıkıııış çok saıyrdır ıırur[<ııle ve lıilclirilerde i1ogrıi bir bilgiyırliş gibi sıirekii tek,-arlaıııırışt'r.
^ *hakkırda
2
Erzurı-ıırr, Bıyburt, Kır's, Erzıııcııı, FIıkkırj, Tııılc_eli, Artviıı, Gıinııişhı,i", Vlıır, Agrı, NIıış, Diyırtakır ve Cilziaırte1ı.
3 G-eçıırişteır giiııiıırıi'ize degiıı.biliııen ırrey çalrcılıırı; Miisliiırr Abay, Cevri Altilrt:ıs, eğnii ı,,yi,,.,ı, Biıı.ıli Cııı, r\bc{iırr,rlıırıan
Çavusoglıı' Il.aııris Ce1'haııli, Dtırstıır Ce;4-ıaııli, Clıziırı Deırıir' I(e,',rr',l Dtıııılu, Ij.ilil Ibralıiıll'Gtıkbıl, Suat Isikli, a;il,i
Kelkit, Agıı Keskiır, r\li.Kirıır, ljıyd,ıı Kirırır, Keırrııl Kirıırizi';\lıilret lvlerıl, \.liilklii lvlüstak, Kor Neiiırı, Bııııli Selrnı'r,
Yasıır Selrrı:ıır, Derıiz Selııııır' iU_ıııret Selvitop, Seyf'erriıı Sirııraz, Ilic:rli Recep, Ylısıır Taııer, ;\ğ,ı Tıştirıı,
Şelraınettiıı Tekilı,

Ertııı Tekin, ıVtısı Uzı'ırık:,ıyeı, ()enril ülpeı' Mrıstlr{tr Yırici, Ali Yilıııırz Abdı-ırriılııırııı Yöriiktıiııleır.
Ağı Keskiır' ses kıyııı özel lrrşiviıırtlc bııllıırırrir]<tiıtIıl..
-5 Buular tıiiseyı'ıi, ri]sr' lıeyesc'l_' ]ıicıız' ııss.ı]<' ktiı'di' ]ıİizzlıııı, sıLıı, ktırciğır' ııilı:ıveııt'.segı1ı'
öııse1ık ırıaıkarırlarıcllr.
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Ancal< üç farl<lı boyda sorunu çözmemiş
diğer ça19ılarla al<ort yapmal< için boğaz veya
f_arl<lı boylarda l<amışlar l<ullanılır olmuştur.
l(amış ve gövde arasındal<i oransızlıl< ton
problemleri doğurmuştur. ı99o'lı yıllarda
Ortaya çıl<an ihtiyaç sonuCu Mey yapımcısı
Ayhan I(ahraman tarafından, bir ol<tav içindel(i her bir diatonil< sese l<arşılıl< sel<iz ayrı

ebatta Mey üretilmiştir. l(arar sesi olaral<
l<abul edilen ses pianoya göre ayarlanmal<tad ı r.

Mey gövdeleri genellil<le "eril<" ağacından
yapılır. Er!l< dışında "Ceviz", "9ürgen", ''dıJt",

"zeyti n"
9ibi ağaçlar da l<ullanılmıştır. Ancal< son
yıllarda Afril<a'dan getirtilen ''9ül" Ve 'tbobinl<a" 9ibi ağaçlar görülmel<tedir.
Cövdenin baş tarafında l<amışın rahat
oturtulması için gövdeden daha l<alınca bir
bölüm bıral<ılır. Düz silinciır şel<lindel<i gövde
baş tarafında hem iq çaP hem de dış çap
o'larat< 9enişler. l(amışın tal<ıldığı baş
taraftal<i iÇ çaP gövdenin alt tarafındaI<i iç
qaPın il<i l<atına ulaşır. Bu hall< çal9ısının
sanayileşmiş yapım şel<li yol<tur. Dünyada,

''zerda l i",

Mey

Çalgısı

GÖVDE YAP|Mı

Mey

Radyo l(urumu
yayInlarında 195o yılında (evri Altıntaş
tarafından l<ullanılm|ştlr. Ancal< o yıliarda
çaIanların elinde bir Mey olması nedeniyle
çol< az parçada bu çalgıya yer verilmiştir. Bu
çalgı hal<l<ında yapılan ill< çalışmalardan
müzil<olo9 Saygun (ı9ıı:5o), ve müzil<olo9
Ülgen (ı9++:36) ve Cazimihal (ıgıs: ı+)
ill< olaral< Türl<iye

yazdıl<ları l<itaplarda verdil<leri bil9iler ve çizimlerde şu ani<i bilinen mey biçiminden daha
farl<lı olaral< bilgiye rastIanmal<tadır. Bu l<itaplarda mey'in önde sel<iz arl<ada bir olmal<
üzere toplam dol<uz ses deliği vardır. Benim
bulgularım ve yazıll l<aynal<lara 9öre ill< meylerin gövde boyı-ı 3o cnı.dir.
Daha sonral<i yıllarda, mey qal9ısının
diğer bölgelcrde yaygınlaştı ve tanlnması
sonucuııda bu problem farl<lı boylardaI<i
meyler ile çözüldü(Tüfel<çi 19gz). ill< süreçte
tel< tonda Mey'in, toplu çalımda yetnıeyeceğini anlaşılması üzcrine, Mey'i ana,
orta ve cura o|aral< üç boyutta üretilmiştir.

" l<ay ısı

", "a l<a5ya",''şi mşi r",

çalgılar bilgisayar ortamında

yapılır

milimetril< sapmalara dahi izin verilmez il<en
bizde hala el emeği ile yapılmal<tadır. Bu
çalgının yaPlmü ile ilgili bllgileri toplarl<en bu
işi en iyi yaptıl<larına inandığımlz i<işiIeri
buldul< ve burada verdiğimiz bil9iler onIara
a ittir.
Ceçmişte Anadolu'da yaşayan mey
çalıcıları I<endi qalgılarınl l<endileri
yapmıştır. Bazı ustalar çal9ı yaPlmına yönelmiş olsaIar bile,bunların çol< azı yaşamlarını
bu işle sürdürmüşlerdir. Nefesli hall< mÜziği
çalgılarını yaPan ustalar hal<l<ında bi|9i edinmeye ça l ı ştığı mızda,çol< az isme u laşabi ld i l<.
Bu ustaların içinde en esl<i ve bilineni
Diyarbal<ır'lı Dil<ran Nişan(Nişo Usta)dır.
Ermeni asıllı Nişo Usta, yaptığı çal9ılarl
çoğunlul<la Anadolu'nL.ın dört bir yanına
lıatta l<omşu üll<elere s-atmıştır. (lşıl<
'ı9Bo)Yaptığı qalgıla r ZIJrna, l<aval, dilli
düdük, dilsiz düdül< (Çığırtma )ve meydir
(Üngörı968)Şu anda hayatta olmayan Nişo
Usta,ı99z yılında yaPtlğımız görüşme
sırasında gözleri görmüyordu. Bir süredir
çalgı yaPmayı bıral<mıştı. l(endisinin
Diyarbjl<ır,Eğil doğurnlu olduğunu, çal9t
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yaPmayl ''Maybalı Popo" ustadan
öğrendiğinI söylemiştir. Bir süredir istanbul
da yaşıyordu. Artıl< ça|9l yapmadığı 9ibi
yaptığı çalgıların ölçü|erini hatırlamıyordu
Ve I<endisinde yaptığı çalgıların hiç birisi
yo|<tu(Nişanı99z)u . Esl<i yıllarda AnadoIu da
mey çalgısını yaPan diğer ustaları
araştırdığlmızda Erzurum'lu maran9oz
Hal<l<l

Usta(l(ör

Hai<l<ı)

Ve

Mey çalmayı Cevri Altıntaş,tan, yapmayl da
l<endi l<endine öğrenmiş. on beş günde bir
tane olmal< üzere halen mey yaPlyor. olçüsü
yoı<, delil<leri el yordamıyIa deliyor
(Bozl<urtlar zooı).

Pasinler,del<i

tornacı Tosun Usta'nın ismıne ulaşabilmel<-

teyiz. Bu ustaların her iI<isi

de

marangozluğun yanında bu mey ve Zurna

ya Pm ışla rd ı r(lşı l<ll 199z).

Cabbar Bozkurtlar

Cünümüzde mey gövde|eri bu işi meslel<
edinmiş l<işiler tarafından yapılmal<tadır.
Bunların çoğunluğu da halen istanbul,dadır.
Bu ilde yapılan mey gövdeleri Anadolu,ya ya
da yurtdışlnda yaşayan TürI<İere gönderilmel<tedir.

Dİkran Nişan

. Tabi l<i yüzyıllardır bu çalgı yaşadığına
göre, çalgıyı yaPan Veya çalıcısı oIup da

yaPan birçoI< usta vardır. Esl<iden meygövdesi yapmayı mesleI< edinmiş l<işi olaral< sadece
Nişo Ustayı bilmemize rağmen günümüzde
bu işi meslel< edinnıiş birçol< insan bulabilmel<teyiz. Cünümüzde mey yaPIm
tel<niI<leri oldul<ça değişmiştir. Esl<i yapıcıtar
el çıl<rığı |<ullanaral< bu çalgıyı yapmal<ta
il<en, şimdi ise elel(tril<Ii torna Ve özel
matl<aplar l<ullanılmal<tadır. Halen el çıl<rığı
ile mey yapan (abbar Bozl<urtlar'dan burada
bahsetmel< gerel<ir. Cabbar usta, halen Artvin

de yaŞlyor. Mey yaPlmlna 19+0-19+5
yıllarında başlamış. Şu anda Bo yaşında'

Hasan An (ı99z)

Halen mey yaPan ustalara bal<tığımız da
bel li baş| ı dört l<işi n i n ism i n i verebi mel<teyiz.
Bunİar Tahtal<ale'li Hasan Arı,, l<endisi
l(aradenizli olup meY/ zlJrna/ kaval yapıyordu.
Çalgllarını yaparl<en elel<tril<li torna

5 Haleıı beırde Dikraır Nişırrr yıpurıı iki ıı-ıey bı-ılıınııllıktaılır.

7 2000 yılıır.la vefiıt etti,öldiiğiiırde 78 yışlııdıydı.
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l<uIlanıyordu ve sabit ölçüsü yol<tu. Ses delil<lerini eI yordamıyla yada müşterinin isteğine

l

göre deliyordu. Mey boyları üç adetten
uyo rd u;

o luş

ı. boy mey

:38omm.

z. boy mey
3. boy mey

:3+Omm.

:32omm.

Bir diğeri Edirnel<apllı Aydın

l(onul<.

Halen 6z yaşında olan l(onul<, l(astamonu,
Cide doğumlu. Zurna, meyve l<avalyaPlyor.
Bu çalgllarl yaPmayl ustas| Halil Yılmaz ve
Nuri Acar'dan öğrenmiş. Halil Yılmaz istan_
bul, Süleymaniye'de dül<l<anı olan bir
ustaymış Ve şu anda hayata değil. l(onul< 38

yıldır bu işi yapıyor. Herhangi bir çalgıyı

çalamıyor. Çalgı yapımında eıel(tril<li torna
l<uIlanıyor. Delil<leri müşterinin isteğine göre
deliyor. l(endisiı1e ait üç 6oy mey ölçüsü var.

ı. boy mey : +oomm.
z. boy mey : jjomm.
3. boy

mey :

27omm.

Esenler'de atölyesi olan Ali Rıza Aca'r
halen 45 yaşında,l(astamonu-Cide doğumlu,

ı

ya

Pmayı

bası

ri

Aca r'da n
öğrenmişu halen davul, Bongo,ney,l<aval,
mey Ve zurna yapmal<tadır.
Tüm bu qal9ı yapanların için de l<endini bu
işe admış Ümraniyeli Ayhan t(ahraman
ustadan söz edebiliriz. l(ahraman, işine
özenen, yaptığı işi önemseyen Ve farl<lı bir

ça l9

ba

Nu

Ayhan Kahraman
Çalgıyapımında, zemini sert ve I<ıraç olan
yerlerin yani l<uru bölgelerin ağaçlarlnl tercih ediyor. istanbul gibi nemli bölge|er de
ağaçların çabul< büyümesi yeterince sert
olmaması nedeniyle I<ullanm'ıyor. Nemli
bölge ağaçların bir süre sonra eğildiğini ve
seslerinin bozulduğunu söylemel<tedir. Bu
nedenle ağaçları üll<enin doğusundan qetirtiyor. Ayrıca l<uru bölgelerdel<i ağaçlarında
l<uzeye bal<an l<ısımlarının da eğildiğini bu
nedenle özellil<le güneye bal<an l<ısımlarını
tercih etmel(tedir. Ayrlca son yıllarda Afril<a
l<ıtasından getirttiği ağaçları da |<ullanmal<tad ı r.

çalışma ruhuyla işine sarılan bir ustadır.
l(ahraman ++ Yaş|nda, TunceIi doğumlu.
Zurna ve Mey yaPlyor ve her il<i çalgıyı iyi

derecede çalıyor. Bu çalgıları yapmaya ilgisi
çalınacal< iyi çalgı bulamamasından l<ay_
nal<lanmış. I(ahraman yaptığı her çalgıya
büyül< özen gösteriyor ve iyi bir işçilil< uyguluyor. Yur:t dışından ça|9ı yapmal< için özel
aletler getirtmiş. Çalgıları yaparl<en bu
aletlerden yararlanıyor. Yaptığı her çalgıyı
al<ort aleti ile l<ontrol ediyor.

.
8 Tahtakale'de Zurı'ıa, Mey ve

Kıval yapınakta olaıı Acar

Ağaçların bekletilmesi

1981 yılıırda vefat etııliştir.
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l(araman, ham ağaqları getirttil<ten sonra
olan bölgeleri sıvı plastil< lle sıvıyor. Bu
işlemi ağacın l<uruyup ta çatlamaması için
yaPlyor. Ağaçları 9üneş görmeyen ve nemli
bir ortamda sal<lıyor. Çal9ı yaPlmına
başlamasının ill< işlemi olaral< bu depodan
istediği l<adar ağacı alaral< uygun boyda torı.d

i

ll:r;İi:l:'**:İrr:::'.t::::::::

birl<aç çeşit ve özellil<te bıçal<la dlş şel<il veriliyor. l(ahramanın verilen her şel<il için özel

açıl<

nada n geçi rmel< ol uyo r. Tornada n geçi

at

bıçal<ları Var. Şel<il Verme işlemi tamamlandı|<tan 50nra her mey boyu için ayrl
düzenlenmiş ve sabitIeştirilmiş şablonlar iIe
perde yerlerini tespit ediyor. özel deli<ilerle,
ses delil<lerini deliyor. Delme işleminden
sonra içtel<i pürüzleri almal< için l<esinlil<le
zlmPara l<ullanmıyor, slVama bıçal< ile
fazlalıl<ları temizliyor' Temizlemeden sonra

l<ten

sonra dışını yuvarlal< şel<le getiriyor

bu
silindir şel<lin ortaslndan elizyonlu matl<apla
deliyor. Elizyonlu matl<abın özel ucu olması
nedeniyle tam merl<ezden delebilme özelliği
var. Diğer çalgı yapanların l<uIlandığı demir
matl<abı l<esinli.l<le l<ullanmlyor. Bunun
nedenini, demir matl<aplarln merl<ez uçlu
oImaması nedeniyle eğri ve çapal<lı bir biçim
de de|mesini ve ağacın içini yal<aral< tlnısının
bozulmasın ı gösteriyor.

sade<eperde del i l<leri n i ateşe tuta

ra

l<

ya l<ıyo r.

Bu işlemi yaPma5lnln nedeni de perde delil<lerindel<i şişmeyi önlemel< olduğunu söylüyor. Tüm bunlardan sonra çalgıyı yine bel<lemeye bıral<ıyor. I(urudul<tan sonra el cilasıyla

meyi boydan boya cilalıyor. Yaptığl her

çalgıyı al<ort aleti ile l<ontrol ediyor. Seslerden
emin oldul<tan sonra ve sesler değişmesin
diye 5 numara mal<ine yağı veya badem yağı
ile yağlama işlemi yaPlyor. Yağlama aynı
z.amanda çalgtnın ses gürlüğünü de sağlıyor.
Ağaçta yanlış bir i5lem Veya l<ırılma
meydana geldiği zaman ağaç l<aynağı ile bu
arızaları l<olaylll<la gideriyor.
l(ahraman, C l<arardan başlayıp, C( l<arara
l<adar diatonil< her ses de meyler üretiyor.
Bunların belirlenmi5 ölçüleri var;
C l<arar mey- ++o mm.
Üstten birinci deli|< _ 135 mm.
D l<arar mey- 3go mm.
Üstten birinci delil< _ 112 mm.
E l<arar mey- l5o mm.
Üstten birinci delil<_ BB mm.
F l<arar mey' 32o mm.
Üstten birin<i delil< _ 78 mm.
6 l<arar mey- 2gS mm.
Üstten birinci delil< _ 6B mm.
A l<arar mey - z6o mm.
Üstten birinci delil< _ 52 mm.
B l<arar mey- 25o mm.
Üstten birinci delil< _ +3 mm.
Cı l<arar mey_ zJo mm.
Üstten birinci delil< _ ]B mm.

Demir matkabı Ve özel matkaPlar

5ilindir şel<lindel<i ağacın içini ıomm.lil<
matl<apla deldil<ten sonra bel<lemeye

bıral<ıyor. Bu süre yaZIn bir hafta, l<ı5ın on,on
beş 9ünden fazla oluyor. Bu çalgıları bel<lettiği yer güneş görmüyor Ve ısl yayan herhangi bir aletten uzal< oluyor. Bu bel<leme
süresini zorunlu olaral< 9örüyor çünl<ü bu
zaman içinde ağaçta eğilme yada çaptan

düşme olabiliyor. Eğilme olan ağaç iptal

Ayrıca, l(ahraman iç çapı 15 mm. olan . ö#
D( l<arar ses|i meyçalgısı da yapma|<tadır.

ediliyor.

Çaptan düşen ise tel<rar matl<apla
yine aynı sürelerde bel<lemeye
bıral<ılıyor. Bu işlemi bazen ikı üç defa

delinerel<

ıyor. ıom m.l il< çap l<orundu l<tan sonra
özel bıçal<la iç l<ısımına l<onil< şel<il veriliyor.
Daha sonra elel(tril<li aletinin başına geçerel<

tel<rarl

2t0

C# l<arar mey- 2zo mm.
Üstten birinci delil< _ +5 mm.
Dı l<arar meY _ 2z.o mm.
Üstten birin<i delil< - ]5 mm.

E

i,
|l

ı<AMış YAPıMı
Mey l<amışları ismi ile bağlantı|ı olaraI<
l<amışından yapılır. üzerine rahat
çalıma, sesi ayarlamaya Ve al<otlamaya

tatll su

yarayan kıskaç tal<ılır. Ayrıca

l<amış

çalınmadığl zaman l<ısl<aca benzeyen daha
dar Ve utLJnı ağızlık denilen bir Parça/
l<amışın üst tarafına tal<ılır.

l(amış boyları ortalama olaral< Bomm ile
15o mm./ l<amış ağzı ise zomm ile 4omm
arasında değişmel<teöir. Mey'e ses özelliğini
Veren uZun Ve 9eniş l<amışıdır.
Boğumlarından l<esilen l<amış'ın bir uCu
yassıtıIaral< ağza alınmal< üzere
düzeltilmiştir. Diğer u<u da l<amlşın orijinal
biçimi ile yuvarlal< bıral<ılmıştır.
l(amış yapısında bazı değişil<lil<ler
olmuştur. "Esl<iden l<amışlar aIt bölgeye
yal<ın yerden iplil< ile boğum yapllaral< l<ul-

lanıllrdı(lşıl<lı 19gz)". Aynı 5aVl

da Ali Zeynel Çifçi |<amış yapmal<tadır
Biz burada farl<lı yapım tel<nil<leri uiıgulanması nedeniyle Şehamettin Tel<in'. ve Ali
Zeynel Çiftçi'ye'' ait l<amış yaPlm şel<illerini
vereceğ iz;
Tel<in, Erzurum da yaşarl<en |<amışları
lğdır'dan istanbul'da y.aşarl<en ise Aydın'dan

getirtiyor.5u içinde yetişen l<amışın iyi
olmadığını, o nedenle il<ı tarla arasında

yetışen l<amışl tercih ediyor' iyi
gevşel< topra l<ta oluştuğ u n u Ve

l<amışın
l<a

m

ışın

içinde _su l<uruması nedeniyle, l<amış |<esme
zamanlnIn sonbahar(Ağustos sonu Ve onu
takip eden üç ay içinde) olduğunu söylüyor.
Özellil<le l<amışta burul< diye adlandırılan
cinsi l<ullaniyor. Buru|< l<amışın üstü çizgili
oluyor. I(amışları erl<el< ve dişi olmal< üzere
il<iye ayırıyor. Erl<el< l<amış 5ert Ve burul<
olması nedeniyle tercih ediyor.

l<amış

yaPım(ls| Ve yorumcu Şehamettin Tel<in'd€
doğrulamıştır.(Tel<in 199>) AraştırmaCl
Demirsipahi'de mey l<amışlarını hem bağlı
hem de l<ısl<açll olaral< çizmiştir(Demirsipahi
ı975:ı94)' Bir başl<a ilginç durum da
Helenistil< Dönem Mısır'ına ait aulos ve
"monaulos l<amışlarının boğumlu olmasıdır
(Blom ı974:z63)'
Mey l<amışları tıpl<ı mey gövde|erin de
olduğu gibi çalıcıları tarafından yapılmıştır.
ceçmışten günümüze değin mey çalımlnln
çok yaygın olduğu frzurum iIimiz de dahi
mey l<amışı yaPl(lslna ra5tlanllmamlştİ
r(Bulut 1992).Değişen yaşam l<oşulları ve
çalıcıların çoğaIması ile birIil<te çalıcıların
Veya bu çalgıyı sevenlerin bazıları yaPlm
işine yönelmeye başlamışlardır. Bilinen en
esl<i l<amış yaPlmClsl Şehamettin Tel<in'dir'
Tel<in şu anda l<amış yaPamayacal< l<adar
yaşlıdır. Tel<in, l<amış yaPmayl Ağa TaştanI
dan9 öğrendiğini ve şu anda l<ullanılan
l<amış şel<illerinin ona ait bir el<ol olduğunu
söylemiştir(Tel<in rygz). HaIen istanbul'da
Mehmet Şimşel<, Dursun l(ement, Hatay'da

.ıı:*ç'iii+ '

+r+

.+_

.:i.,,ib

,diln_-::

"tu

Şehamettin Tekİn (ıpgz)

9 Şu anda hayatta ol_ııayaır Ağa Taştan ta[rnıılış lney Ve zrıı-na çaiıcisrdrr.
10 Tekin, şu arıda kaııış yapaıırıy<ır ancak iyi bir kaırıış yapıtIcrsr olrnısı ve oııtıır kırrnış yıi-ııırı şekliııdeıı de birşe1,ier

öğreııeceğirnizi düşündüğüııüzdeıı yapın şekliııi
11 Çiftçi,1967 Aııtakya doğrıırılı.ı. Hayıtıırı kaıııış
satıyor. on yıl önce canh olırak dinlediği bir
güçlüğünden dolayı kanıış yapınayı öğreııniş ı'e

burada yayrnlaıııayı ı-ıygı-ın gördiik.
yapılrıl ile sağlıyor. Aııtakya'da )'ıu)tığı klrıırışl,ırı ülkeııin iıer lıölgesiırc
koı-ıserdeıı etkilelıerek uiey çalııııyı b:ışl;ılırış, ııkabiııde kııııış bıılırı:ı

brı işi rrıeslek ediılırıiş.
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l(urumuş l<amışları boğumlarından

l<esiyoı'. Kesimden sonra sağlam olanların
içinin zarınl alıyor. Zar alma işini zımparalayaı'al< yaPlyor/ bu işlemle içtel<i dişleri yol<

ediyor. Kamlşı biı.9ün suda

at

l:::::ıilj:;i'.':::li:j':ii::ı

l<ızgın güneşte l<amışları dışarı çıI<artaral<
il<i saat bel<letip sonra içerialıyor. Yılda bir l<ez
çiğleme işlemini tel<rarlıyor Ve tüm yıla yete<el< mil<tarda l<amış depolamış oluyor.

bel<lettil<ten

sonra kamlş üzerinde işleme başlıyor. Eğer
l<amış sert ise sıcal< suda bel<letebiliyor.
Yumuşayan |<amışın üst zarlnı bıçal< yardımı
ile alıyor. l(amı5ın yarlslndan aşağısını
bıçal< ile bir l<ez alıyorsa,'yarıdan yu|<arısını
iki,üç kez alıyor. Üst zaı'ı ile ilgili işlem bittıl<-

l<ısl<acı ile l<amışl
sıkıştırıyor.6üneşli veya sıcal< yerde bir
veya il<i gün l<alıbın oturması için bel<letiyor.
Ağız kısl<acını çıl<ardı[<tan sonra üç farl<lı
numara zlmPara ile kamışın üzerini zlmParalıyol'. Sıraslyla Pı5oo, P1ooo, PBoo, numar-

ten 5onra bel ağız

alı zlmPara

l<uIlanıyor. l(amış üfleme
rahatlığına geldiği zaman bu işlemi
bırakıyor. Kamı5 kalınlığını, l<amış <insine
göre ayarlıyor. l(amış yumuşal< ise çol(
inceltmiyor an<al< sert l<amışı inceltiyor.
Kanıış budal<slz olduğu zaman sonuna el<
Ya Plyor Ve ya Plştl rly'or.

yaPlrn}n da [<estane ağacını
tercih ediyor. l(ıs[<açlarırı l<alınlll<ları ortalama olarak 6mm ile ıomm aı'asında değişiyor.
t(tskaç yaPlml için da.lı il<iye ayırıyor. l(amışa
uygun biçimde iki yandan iplil<le bağlıyor.
Klskaçlara şeI<il verildil<ten sonra ıslatılaral<
özel olaral< hazırlanrnış çubuğun üzerine
takıyor. Kuruyana deği.n bu çubul< üzerinde
bel<letiyor. l(amıştaki bozulmayı engelleyen
Tel<in,

l<ısl<aç

ağızlığın hazırlanmaslnl da

;
I

i
.II

I

ii

l

AliZeynel Çıftçi Kamış keser iken-ı999

Hazırladığl l<amışları boğumlu bıçal<
yardımıyla boğum altta l<alacal< şel<ilde
l<esiyor. Zımpara ile rahat Çalışabilmel< için

boğum yerlerinin l<enarlarını alıyor. l(amışın
üzerindel<i slrrı falçata ile alıyor Ve zlmPara
ile l<amı5ı forma sol<acal< şel<ilde dışını
zımparalıyor. ill< işlemde 8o l<umlul< zlmPara
l<ullanıyor. Tirbuşon ile boğum tarafını
açıyor Ve 150 l<umlul< zımPara ile l<amışın iç
l<ısmını çevirerel< boğuma l<adar dengeli bir
şel<ilde alıyor.
l(aba şel<lini verdiği l<amışlarl ayrl bir
Parça yardımıyla l<aynayan suyun içine
batırıyor. Bül<ülebilecel< dereceye 9elinceye
l<adar l<amışları l<aynar su içinde tutuyor. Bu
süre l<amışın sertlil< derecesine 9öre
değişiyor. Daha 50nra l<endisinin en zor
dediği işleme geçiyor. l(aynayan sudan
çıkardığı l<amışları parmal<ları ile bastıraral<
şel<il veriyor ve l<ısl<açla sıl<ıştırıp tel<rar l<aynayan suyun içine sol<uyor. Suyun içinden
çıl<ardığı l<amışlara, iyice bastırıp farl<lı boy-

l<ısl<aç

9ibi
yaPlyor. Yuvarlal< olması istenmediği iqin düz
olaral< bağlıyor. Az bir miktarda açıl<lıl<
bıral<ıyor, bıraktığı açıklıl< l<amışın ağız
l<ısmı l<adaı'oluyor.
Bir diğer l<amış yaPlClsl Çiftçi de, ham
l<amış|arını Aydın, Tarsus, 5amandağ,
Lazl<iye(Suriye) den alıyor. |(amışları, denize
sahil olan yerlerde ufal< bostanlartn rüzgardan etl<ilenmemesi için l<urulan bostanlardan
seçiyor. I(amışın en olgun olduğu ocal< ve
Aralıl< ayında ham l<amışları topluyor. l(endi
ifadesiyle; Mart ve Nisan ayında l<endi deyimi
ile çiğleme işlemini yaPlyor. l(estiği
l<amışları sabah saat üç, döı't civarında dere
l<enarında çimlerin üzerine yatırıyor. Bu
l<amışları on beş 9ün boı7unca her ge<e çim-

lere yatırlP, 9ündüzleri ka[dırıyor. oğlen
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larda üç-dört l<ısl<aç tal<aral< bu haliyle bel<lemeye bıral<ıyor.
l(ısl<aç yapımında, sert Ve bül<ümü rahat
olmasından dolayı dardağan ağa<lnı tercih
ediyor. Ağacı 6+4mm çaplnda yatar elmas
bıçal< mal<inası ile l<esiyor. Daha sonral<i l<esimler için l<ıl testere l<ullanıyor. l(esme
işlemindel<i boyutlar l<amışln formuna göre
]-5.5mm civarında değişiyor. Al<abinde yine
l<ıl testere yardımı ile ip yerlerini açıyor ve
oya iPi ile l<ısl<açları bağlıyor. Bağlanan
l<ısl<açlar tel<rar sıcal< suya batırılaral<, l<endisinin l<ama adınl verdiği ağaçtan yapılma
ParÇanln üzerine tal<ılıyor. Havanın,;cal<Iıl<

durumuna 9öre üç-dört 9ün
l<amanın üzerinde bel<letiliyor.

l<ısl<açlar,

*l:H:t}:*ıı.r.;:?.'ı/.lF.ı{üşİJL,j
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