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OSMANLI DöNEMI
HALK ÖnxrxLERiNE BiR BAKIŞ

" Dn. soNcüL KARAHASANOGLU ATA
isTAN B U L TE KN i K U N i\/E RsiTEs i Tü RK MUSI Kisi DE\4IT Ko N sE R\.'ATU\1ARI

ünyadaki tüm halklar gibi, Türk halkının da
kendine özgü bir miiziği vardır. Yiizyıilardır
insan]arımız acıları nı, sevinglerini, aşkları nı,

ciüşünce.lerini, ihtiyaçlarıru, kısaca; tüm duygularını,
kcndiierini ifade errik]eri sözciiklere ve mtiziklere dök-
nüşierdir. Kimin bestelediği belli olmayan binlerce, on-

- iıileıce türkü, dilden dile günümiize dek siiregelmiştir.
Bazı istisnaları oimakla biılikte, türkiilerin ne zaman ve
nerede ofiaya çıkrığı bilinmez. Bunlar da çoğu z^Inan'
vEadıkları dönemierini tahmin edebitdiğimiz saz şairle-
rine ıit deyiş ve türkülerdir. Zira, sazşairlerinin .nahlaİ'

kullanırıa keyfiyedne bağlı oiarak tarihi olayları, küra.
manlıkiarı veya diğer sosyal olayları işledikleri deyişler
ıe türküleç saz şairlerinin yaşadığı dönemler hak]<ında
şizlere ışık rumn belli başlı i.ffinler olmaktadır. Bu
ürünler, genellikle halk arasında sözlü bir geienek
lçerisinde yaşatılmakla biılikre, bilhassa osmanlı :

Dönemi içerisinde, son üç yüz yıIda yazılmış ı=}
'ğif'te antolojisi'', ''sqlabaındrııe'' ys' gibi bazı
,elgelerde de yer alırlar.

Elimizde, tarihi süreç içerisinde, {ık
S.}natına tanıklık eden en eski miizik eseri,
i)28'de, ]r{acarisıan'da Türklere esir dü-

şerek, i 3 yıl Türklerle birarada yaşayan l'e
l)60 yılında öldüğü bilinen Bartholemeus
Georgier'iu'in seyüarnamesinde göriilen
' ir deyiştir. Barrholemeus Georgievirz,
,arıralarmda; "Türklerin 

şairlerine,
,;ıi denildiğini r'e İşıkların, şiirlerini
l i heceli dizelerden kurduğunu'', bil-
ciıdikten sonra, şu dönltıgü ver-
mekredir:'

Bir iken beş-oı rylediıı dıı.dinıi
Yaradanda ı is t enı i ynı 1 a rd ı nı ı
TerA elediru zmıiniıui ),ıırçl1r,n
Ne ryIqinı ynenıezinı dercinıi

Adı bilinmeyen bir İspanyol raraflndan yazıIarak
1557'de İspanyol KraIı Felipe'ye sunulan el yazması bir
eserde de, aynı dörtlük "Şiir ue Şarki'o.larak yer alır. Bu
iki ayrı eserde yer alan türkünün, Kanuni dönemi,ne ait
olduğu anlaşılmaktadır.'

osmanlı Dönemi halk rnüsıkisinin en ı,erimli kay-
nakları, 6şık sanatı içinde görülür. Türk küitinınde
önemli bir yeri bulunan aşıklık geleneği bize bazı eserle-
rin zamanı hakkında bilgi verir. osmanlı Devleti,nden
önceki dönemlerde de var olan işıkiık geleneği bu dci_

nbmde de yaşamış ve günümiize değin taşınmıştır.
Aşıktıh kelimesi bazen saz şairi olarakda adlandı-
ıılmaktadır. Bu bir gelenekriı ve .işıklık 

gelene-

ğinde, şiir söylemede olduğu gibi misıkİde de, usra

MüzİGi

malı kul]anılır. Aşıkiar gerek kendi şiirlerini
gerekse eski usra işıkların şiirlerini,

'--- hazır ezgi kalıplarına döseyerek icra\t
{"...--- 

eder]er., Bir ustaya bağlanan çırak,
:- ' ustasından sadece söz söylemeyi de-

ğii, sözü melodi iie birleşdrmenin ince-
liklerini de öğrenir."iThrihi kaynaklaq aşık sa-

natının sadece halk arasında değil, kimi
zaman beylerin, paşaların ve deı,Ierin ile-
ri gelen enrelekrüel sınıfının konakla-
rında ve hama sarayda padişü huzurun-

Kopırı ç,|an ğık da hayar buiduğuıu belirtir. IV.
(lsmail Cezri. Kiıİbü'!.Hey'et-ü ve.l_eşkit, 1459). Murad'ın Türk halk edebiyarın-
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dan hoşlandığı, harta; Musa Çelebi için hece vezni ile rür-

kü bile yazmış olduğu kaynaklarda yer almaktadır''o

Günümüzde gitrikçe azalan \ık sanarının remsilci-

si aşıklar, Koziuklu'ya göre; osmanlı Impararor-

luğu memlekeclerinde, harra; Tınzi- ).

mat'tan sonra bile, XX. asır başlarına kıdar

mühim bir mesleki zümre halinde devam er-

mekre ve imparırorluğun her rarafında bunlara

tesidiif olunmakra idi. Araştırmalarımızı daha

eweiki asırları doğru uzaracak olursık, maddi ve

manevi mütecİnis bir medeniyer siscemi içinde ya_

şayan bu büyük imparatorluk'un içtimii yapısı için_

de, bu saz şairlerinin hükümerin konrrolü alrında reş-

kilatlanmış hususi bir zümre reşkil ectiğinin ve cemi-

yetin bazı belli sınıflarının bedii ihriyaçlarını kaşılayan

hususi bir organizma mahiyeıinde olduğunu çok açık bir

surerte göriirü".' osmanlı Devleti döneminde saz şairle-
rine bakış açıslnt belirren yazar XVI-XV[-}ÇV[I-KX.
yüzyıl. saz şairlerinin onlarcasını rek rek ele alarak ince-

lemiştir. Yine aynı yüzyıllarda saz şairlerinin söylemiş ol-

duğu ağırlar da incelenmiştir.o

Haydar Sanal da, 17. yuzyı| saz şairlerinden Arnat-

/ı hakkında yazdığı "Çiİğiir Şairi Armıtlu'' başlıklı mo-

nografik eserinde, Ali Ufkİnin Muniia-i S,İz a Sb? adJ,ı

yazmaeserinden çevirdiği' Armurlu'ya air müsıki örnek-

lerine yer vermişcir.' Bilindiği
üzere Türk Müziği carihinde

tafa Ağa Giİfte Mecnaası'ndın yeni yazrya. ıkr:ırıI.,lı ı

örnekleri bulunmakcadır." Burada örnek rürkıli, : :

rinin kısa bir bolıımtınü sunuyoruz]

lu[ku.
Be ghıilrin bu aşka dışe[i

Yine heıdi kendİn uerdim engine

Başım alub şa ylerdın gideli

Diı'İnEin nesünEin ben giıe

G İ.z i leri cenh y iiziindı giİrE i ııı

Kalhan alub nqdanlara gire1'i''ı

Yarın bah, diuEnııa ıice uarayııı

Ciinleindıı giinahkarın ben giıe

Gerçi öşıkkr gafl*inden LJcıIilr

Uyımaz dı sağ yanına da.yanır

Bazı yğt hendi hendin beğenİir

ı\Iegr gniİb rast gehıenıiş ıten;1iıı,

İsııail'em bu sözleri hıb ,,,ı!ır

Zanhnde fııharaiı kiıı Jiıl,r

Çoğüı lX. yüzyıl (Mesud Cemil Koleksiyonu).

Şindi rağbet iillırr ıh :.':.:''

Erem Ruhi Ünqiir.l,-' i

yahazır eserinde, i. }[.'lıııı, :

nemi'nde t16sr] faŞ.ımıı {, '

lsman'tn' harem kızlarını "l: '

men tayini hakkında aşiv vesikaları arasındı rlı-ı(i;':'-

bir belgeye yer vererek, mrihe ışık turmakrııdır' '\"

eserde, EıIiyo Çelebi Seyahatnanesi'ode^ alınm'ı \'"'

Murat'ın |l623-|640t yasakiadığı bir cürkü çr j'

Deniz'Zafui tl538} için yazılmış:

D en iz iistiİndı yiiriiiİz
' Diğııanı arar bıIınız

öciİmiİz homaz alınz

Bize Hayrotinti &rta, ürküsü de yer ılm'ıL:'''i '

, Halk mtiziği osmanlı Devleri dönemin''I' ::'

müziğine de kaynaklık eımişıir. "Kiasik }[chccri:''

|826'ya kadar gelen son çağlarından kalmı b'r i"'

"Tiirkiİ-' ,"Ezgİ',"I<ulnııdırf' gibi halk müsıkisi cjcri' "

repertuvaıında bulundurduğu anlaşılıyor'

osmanlıDönemi,ninönemliTürkyerleşinıLl.,ll.
lerinden' biri olan Sarıy-Bosna Kürüphanelerin'lckı'-'"

önemli bir yeri olan Polonya asıllı Aii Ufki'nin (1610-

|677?) saraya giriş carihi 16]2-|639 yıI\arl, ayrılış rari-

hi de 165l-|6'7 yılları arasında olduğu tahmin edil-

mekredir.' Bu süreç içinde Ufk? sarayda yaptığı bir çok
işin yanında, Türk klasik ve halk mi.iziğine air bir çok
bitgiyi kağıda dökmüş ve eseri no@ya almıştır. Bu nota-

lar arasında aşık miiziği örnekleri de vardır.

Yine bu konuda Dr. Recep Uslu da, basılmamış Şir
eserinde: "Saz şairlainin bazılarının Fatib zamanında ya-

şadğını, " fuIecma'ii'n neüir" ue "CEmi'ii'n nnilir"dıki hayıt-

Iardaı bilnektEiz' Daha soıraki dwirladı tupit dildiği gi-

bi, nıuhtemelen o dwirlade Anadıhı ıe Istanbu|da saz şairle-

ri aile, sohbet' diiğiın nplannlarııda, bayramlarfu, Raınazan

eğlencelerindı saz çalıp tiirkii siDlerleili" sözleri ile Fıtih dö-

nemi \ık sanatı hıkkında bizlere bilgi iletmekredir.''

Yine basılmamış bir diğer eserinde de, L732 tarihli Mııı-
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nıı defterler üzerine bir araştırmı yaPan ve araşrırmaları-
nı bir kirapra roplayarak yayımlayan Dr. Hamdi Ha-
sın'ın, ıespit erriği en eski üç türkü metni. 1(ı97 ylında
,-;'ıevci"na gelen "Sarajeı,o Felaketi'' ile ilgilidir. Ham<li

il:ısan, eserinde: ı,azmalar ve defıerler arasında tespir et-
:iı:i toplanı .j7] rürktive ı'er ı,erm jşrir."

osmanlı ülkesjnde. halk edebi1,atı nıerinlerini
is,S0'li yıllarda derleyeıek, yayımlama imkanı bulmuş
tılan ]\{acar araştlrmacl i-enucz Kunos'dan da hurada söz

rrıııek gerekir. Kunos bu dönemde' vüzlerce rürkü sözii
.ierlemiş vazıva geçirerek günü müze ulasrı rm ı şrır.''

Tabii ki çok dalıa kapsanılı ı,e uzun süreç-

ii bir çalışma iIe bu örnekleri çoğalrmak
ııümkündür. Ancak. biz. osmanIı Der'le-

rı cönemiı:de, lıalk müziğıne sadece-l.'a-

ııiı belgeJerle değii, lıalen vaşavan rür-
nii lerimizle,]e Lıakıbıliriz.

osmanil Dönemi'nde Cereyan

ı'rjen rarihi ı'e sos\'al olayları anlatan

ısağıdaki birkaç dönlük de, bize ışık
turacak değerde, orjinal sözlü kavnaklar
olarak yazıh eserlerde görülmektedir ve bü-
iük çoğunluğu günümüzde lıalen beğeni ile
_çijvlenmekredir. Sözgeiimi; Genç osman'ın Bağdaı
Seieri için sö.vlenmiş şu drkü:

İptid,} Bağdaı'a sefer q,ledi

Hrilıladı heıırİeği gEti Genç 1snıan

Allah Ajlaİı deli giıdi ııe1'dana

Kalqe halraİı tJikıi Genç Oİn]aı"'

Kanuni Sulran Siileı,man zamanında IJindistan
ı-ıüs]ümanlarına 1'ardlm için gönderilen Türk denizcıle-
:ı;ıin ]\{urat Reis rürküsü:

Bir .{ııtiııii: ı',ıtlır ıJli ı,arıtlı
Ytl hııl,ri trırııı:ı .reşit JireLli
Ta1[aııı: da ı',ırdır arrlan 1iirt|li
R,zl;biıı n,ısip ak hix tara1,ı

Eıı't/İtn tr-ararı .ıonre sıla1'ı

L:,Liido, arıİııı,/a ı,ar idi lıağl,ır

,\iırıt Re is dırıııs diiıındt a,ğlar
()n l;ir a) de1ince ,qöriiıdii ,/ağla,

Ral;lıiıı ıatip e1le lsi:t hara1ı

Eıı'eldtn Aarı1ı srnra sılayı

Geldi lıir kış konrlı serene

B jzden Jelı7rı7 0/.çıün dosıa 1,arcıe
lJir Accıı hölcsi *.ara1,ı gürent'

llalıhirı narip e1,le hize hara1.ı

Eıı'elden kara1,ı 'rçır4 57|a17

l641-|(ı69 yılları arasında süren Girjt saı,aşı için
söı'lenen rürkü:

Sarı yapracağııı tarı

G iriı' e ginrJerdiıı l.ari
\'ılhıla.rı Girir şarı
.İefer dtıırlii ııii döner nıi

Girit'in ıaşı kayarı

,1tlıdaı çoktır yaya

Ycıiçrila'ağası
Sefer daıdii ııii. döna.nıi

Su/aı' ah.ar İaşa ta:a

Yiğitler gira' saı:aşa

HaLıer ey/e Hasaıı Paşa

Sefer di;ndii ııii. döner ııi
]736 yılında başla,van ve vıliarca

süren Belgrat Savaşı için sö1,lgngn döff-
lükler:

Bel graı' ıa nq ldi lu. ıetİ i ler

Top aıtılar kalelerin yıktıla,
Sağ lıeduıe yEil lıa1,rak diktiler

Anıan inıdıı di1,e ağlar Belgrat

Gidi kıiffaı: ıeniı işin hiledir
Eı,l iylar içinıiz.de hi ledir

Aııaı iııda.ı diy ağlar Belgrad

Hazreıi Ali de diitdiile lıindi

Şo/ dolı huıdekleı-kan ile doldı
Aııwn inıdaı diyc a\lar helgrad

Y iircğiııdc un h.a lııadı iiziil dii
L.J-ı-ı ııı' a'a ı Aceıı' deu iııdaı çı gel di
Aııan iııdaı di1e ağlat Belgrad.'

Pler,ııe 7-;ı{eri için sör,lenen t ] 8 77-'l 8 j 8 ] rürküler:
Tıına nelıri ahııaıı di1,or

Eı rafıııı 
1' ı k ııanı diyı-

Şanlı Ga:i lsııan Pasa

P / cı ııe' den ı' ı t nıa ıı d i1. or

Tıına ıelıri akar gidu
Etrafını y[ar gida-

Şanlı gazi 1ııan Paşa

,, ,,.,,,'o::::"rı 
kıraı' gida"''

'::-',.':

. j:: .--

ra-
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(JsmarıIı Diinemi içindrki. halk nı|izıği r..ıriığınılan

stiz ctlcıktır iııırıti.ı sıtlece .ıtlını zikreıiebılcceğiırıiz Es-

tuig0I'l. Özü. Bcn.lcr K.ılc:i ıi.irk,i.ilcri. Siıısrıpıli cürkii-
sii. -\.[ıslr rürki.isi.i. Ggnc osnıın T|irküSii gibi kılırlmın-
iık ciilküIcrilıin ç.ını sırı çıtiırc.ı si.iren çe k.ıçlıctii[cn.icı-
li \rn'ıclı. Ccz.ıı ir s.ır'ısllrrının ciirkülcrlıi tle iirıcjr .ljös-
rrrti'ıi liriz. Özcll i kl. .] Sı ) i. ı l _osn-iınl 

i ıı ı n e.:en.ıcıliğ i nde

k.il.ın \i'nıcn ı-izerinc sijçicnnıis çok lhzl.ı ciirki.i ıırdır.
Bıı sı'iretic \i-ı:ıcn'.lc sık ,ık .ıı ıkl.illı.iı.ıi.ıl uIrnus r.e l.
[)liııı'ı s.I\'.ıSl sılı]tlnJ.ı osm.lnil Drr lcıı ncien .ır.rıiı.ııısrlr.

I]ıırıdıı. ı'i.izbinlcrcc sehir vcrilmisıir. \'cmeır ilc iiqili bi-
lıncn cok rızl.ı rıirkıi oImiısın.r rağnıen biz i:uraJ.ı sıdece

birini ijrnek olıriık vereceğiz:

Kııl,ıiıııı iiııiiıı:lt rılis' .ırsi ı,ır
.\ı'!)l 

"Jil!:I:!ıırl.i 
l;.iiııı ,I:!-I :.;'.

B:r ,ii: İ.'ııırlıir-;.l!'ı l,ir ,l, .:,:i ı.ır
.\,!; \',ııı",ı'-lj,

G''t !.,',,,; ı ı :.,i' l j r

Gj'lcı :./ıııj-,,,,ı'

. ,{t<İ ir|.laIıLfir

B 

'ır'ıı; 
,\[iı:'r;ır

|i,f':t \,,İ:t:i:ır

G)ılcıı;ı/ıııilur
Acrp ıı' iıf ir

SoNUÇ
osmanlı Devieri

Jır
Sı \ınıeıı i/lıri ne ıle 1ıı,ı,ııı-

,l ır

Adı \eııeıı'ı/ir

Giilii çinıendir
Giı{eı gelıııi1or

Acep neleıtlir

Bıır,ısı ı\Iııı'tıır

Yolu 1,oAıııtır

Gi&n gelııi1or

,\trp ııe i,iir

Muzıfier sarısözen'i n derlediği Malatya-Adıyaman
yöresınden "Gül Yüzlü" ıürküsü.

döneminde vasamıs r'iiz[cr,,-. .. .

sairinin: Dadaloğlu'ntln: Kiil.(,':

lu'nun sövlemiş o[diiğıı tiiri::
leq asırlar bovunca vllsiınJıl i.!:]

hin canlı birer şıhı.ii ıllırlık -

nümüze kadar ıılasn'ıısrlr. () : .

Ası'ı'dan, Anado[ıı'çı: (]sııı.ı:l. 
-

Devleri'nin gelisme .löncııııiı.:.

ise; Kuzev Aiiika'ı.ı. Bılk.ıiı l.,;'..

ve orra Avrupa'ı'a kıcllır ııl.ı'.,:,

ve cağlar asarak Tllrkişe (-iıi:.

Hi.irriş.r \'.ıvıııl

Har,ıdl lııılııt 1ok l;ıı ııe tl;ıııırııu!iı

:\LılılrJ, i):f cn )lük lııı ııe .t'j,<.ııı-

Baile nr Aksov iDr.|, ı\ı ru!ı/ı G !:::|!!!r G;;:!i,,/. 0iı,,ıııiı!r:ld
bul. l99 ı. Prn Y'lıçııcılık. s.]S.

Bİlcnç .\ksov IDıJ' ı.'i'ı. s.i9.
Süicrm:n Şenel, "Aşık }tüziği ' I:!.ııı Auııi!'ipıı!iı'' T.D.!,. Yıçınl.ırı. İs-

tinout. ler.,l, i )) i
}[. Furr Köprülü. Eıldıiyaı .\rısıırvıı!ırı. öıukerı
l9Şr). ı. L. s. L_-.

\t. |'ıı'ıı KiJpriilü, Tı|rk Sı: Slı,i,"ı. }(illi Külrtir Yır.ınlırı, Ankın. l9(ı].
tr[uiıın Bılı' .-liil/.ıı Ankıra. L99_. Kütrür Bıkınlığı.
,\ii L:iki. IHız. Prot. Dı Şükni E!çın]. .l[.,zız:.l-, s,ı; ı7 Jıt. isc.' l'9_6. \tEB.
Hrçdıı Sınıl. Ci;(iir Ş,ıirl,ri l: ,\r,:.l:!ı, isrınbul. i9-+, orı_ğ \[:tbıısı.
i.l r-ls
Cını Bciı:ırı. .'r71 7':i'i.i re ,|Q:ı]ill:ır' Pın Yıvıncılık, isranbul' 1..191ı, s.l +.

Rcrcp L-slu |Dr.l' < Fıı !/ı Dttri,:,1<,\[ilıki rı .\Iıil ı İiı j ıı,ıil.ır'.. IB.ısll_
m.ı:rııs [scr].

huriveci dönemine ulasan "Halh ı\tiiziği'' miraslnıı.l.
namik vapısı ile yüzlerce vıI daha Vasavacak en tlc:,
milli varlığımız olarak geleceğe tasınacakrır.

Rı'cep L'slu IDr}' <<,}tzıı.li ,\ğı Gii}ie .\[ı:ııulsı',
Erem Ruhi Ün5ör, <<H,ııır.ı re Be/gı/ır!ı \'ii:;
,\Iıi ııh'İii > >. IBısı[mamış Eser].

HavdırSınal. "Yaşaran tr[ehrer", Iirt. Nıı.j.6ıl95L. isr.ınbui. ,.r
Hımdi Hısan lDr.l, SaraJ- Bui ı,ı Kiitiipfu n!triıııle Tii r ; :. \} :,i:.|..;

iıi&ı: Ankırı. t9S;, Kültür ı,e Turizm Bık.ınllğı l'.ıçııi-rı: _. j. .

ignacz Kunos [Hız.: Ati osmın özcürk IDoç. Dr. j. 't.-'I H.!!i I
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