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ÖNSÖZ 
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(Ataman) ile Tamburacı Osman Pehlivan’ın beraberce çalıp söyledikleri türkü 

programlarından ibaretti. 1938’de yayına başlayan Ankara Radyosu’nda ise halk 

müziği sanatçı kadrosu bulunmamakta, programlarda daha çok mahalli sanatçılara 

yer verilmekteydi. Bu yıllarda Halk Musikisinin gerçek sesi yayınlara, Tanburacı 

Osman Pehlivan gibi halk sanatçıları katıldıkça duyuluyordu. 
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TANBURACI OSMAN PEHLİVAN’IN HAYATI, İCRÂCILIĞI VE 

ESERLERİ 

ÖZET 

Tanburacı Osman Pehlivan, 1874 yılında günümüzde Bulgaristan topraklarında 

bulunan Tırnova’da doğmuştur. 1877 yılında ailesiyle birlikte Türkiye’ye göç ederek 

İstanbul’da Kadıköy’e yerleşmiştir. Çocukluk yılları babasının dükkânında 

etrafındakilerden zanaat ve sanat öğrenerek geçmiştir. 

Tanburacı Osman Pehlivan, döneminin birçok ünlü ismi, sanatçısı ve musikişinasıyla 

arkadaşlık etmiştir. Sadrazam Talat Paşa’ya ve Atatürk’e tanbura çalmıştır.Başta 

Atatürk olmak üzere, Ahmet Rasim, Neyzen Tevfik, Tanburi Cemil Bey, Mesud 

Cemil, Ahmed Hâşim ve Sadi Yaver Ataman gibi birçok musikişinasla tanışmış ve 

musiki toplantılarında bulunmuştur. 

Bu çalışma Anadolu ve Rumeli’yi dolaşarak derlediği türküleri ustalıkla çalıp 

söyleyen Tanburacı Osman Pehlivan’ın hayatı, icrâcılığı ve eserlerini gelecek 

kuşaklara ulaştırmak amacıyla yapılmıştır.  
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THE LIFE, PERFORMANCE AND WORKS OF TANBURACI OSMAN 

PEHLİVAN 

SUMMARY 

Tanburacı Osman Pehlivan was born in Tırnova, which is in Bulgaria today, in 1874. 

He settled in Kadıköy, İstanbul by immigrating to Turkey with his family in 1877. 

His childhood years passed in his father’s workshop by learning craft and art from 

the people around him. 

Tanburacı Osman Pehlivan made friends with many famous people, artists and music 

lovers of his period. He played tamboura for Talat Pasha and Atatürk. He met many 

music lovers such as Atatürk, being in the first place, Ahmet Rasim, Neyzen Tevfik, 

Tanburi Cemil Bey, Mesud Cemil, Ahmed Hâşim and Sadi Yaver Ataman, and 

participated in musical meetings. 

This study aims to convey the life, performance and works of Tanburacı Osman 

Pehlivan, who played and sang folksongs which he compiled by going around 

Anatolia and Rumelia, to next generations. 
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1.  GİRİŞ 

Müziğin insanoğlunun varoluş süreci içerisinde kimi zaman işlevsel kimi zaman da 

sanatsal bir olgu olarak daima yer aldığı görüşü bugün pek çok araştırmacı ve bilim 

adamı tarafından dile getirilmektedir. Sanat ve müzik olgusu yüzyıllar boyunca 

toplumların geçirmiş oldukları değişimlerin adeta bir aynası durumundadır. 25 asırdır 

Türkler, Asya kıt’asının en büyük kısmında, Avrupa kıt’asının mühim bir kısmında 

ve Afrika kıt’asının kuzey ve doğu kısmında uzun hakimiyetler kurmuşlardır. 

Buralarda bıraktıkları medeniyet, kültür ve sanat unsurları arasında musikinin mühim 

yeri vardır. Ancak, Türk Müziği’nin incelenmeye ihtiyacı olduğu gerçeği ne yazık ki 

ülkemizde oldukça geç bir dönemde farkedilmiş ve Cumhuriyet Dönemi ile birlikte 

bu alanda ilk girişimler gerçekleştirilmeye başlanmıştır. Kültür tarihi ve müzik tarihi 

alanında yazılmış kaynaklarda, halk müziğine ilişkin ilk bilgilerin yer almasının 

ardından 19. yüzyıl sonları ve 20. yüzyıl başlarında yapılan müzikoloji çalışmaları ve 

halk bilimi araştırmaları ile halk müziği geleneği günyüzüne çıkarılmaya 

başlanmıştır. Halk müziğinin sözlü bir gelenek olarak yaygınlaşmasında en önemli 

rolü üstlenenler, halk ozanları olmuştur. 

Türk Halk Müziği’nin beslenmesi ve gelecek nesillere aktarılmasında halk 

ozanlarının yanı sıra mahalli sanatçıların da önemi oldukça büyüktür. Tanburacı 

Osman Pehlivan da Anadolu ve Rumeli’de gezdiği yerlerde dinlediği türküleri zevk 

süzgecinden geçirdikten sonra hafızasına alarak, bir anlamda amatör derlemecilik 

yaparak, kaynağından aldığı türküleri Radyolar, Halkevleri, plâklar ve musiki 

toplantıları vesilesiyle geniş kitlelere sunmuş ve bu türkülerin gelecek kuşaklara 

ulaşmasında önemli rol oynamıştır. 

Aslen Rumeli’li olan Tanburacı Osman Pehlivan, 1874 yılında, günümüzde 

Bulgaristan topraklarında bulunan Tırnova’da doğmuştur. 1877 yılında 93 Harbi 

sırasında üç yaşındayken ailesiyle birlikte Türkiye’ye göç ederek İstanbul’da 

Kadıköy’e yerleşmiştir. Osman Pehlivan’ın hayatı daha çok Kumkapı, Kadıköy ve 

Göztepe’de geçmesine rağmen tanburacılığı ve pehlivanlığından dolayı Anadolu ve 

Rumeli’yi dolaşarak türküler söylemiş ve güreş tutmuştur. 
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Osman Pehlivan 1889 yılında on beş yaşındayken pehlivanlığa heves sarmış ve ilk 

güreş ustası olan Erenköylü Osman Pehlivan’dan çok ders almıştır. 1899-1909 yılları 

arasındaki on sene Osman Pehlivan’ın (25-35 yaşları arası) ele avuca sığmadığı 

zamanlardır. Adı  üstünde: Pehlivan!.. Pehlivanlığı, O’nu ileri yaşlarında tanıyanların 

sorduğu ve şüphe ettiği gibi, öyle bir takma unvan değildir. Sahici pehlivandır. 

Gençliğinde ağır sıkletle güreşmiş, hatta başpehlivan olmuş bir er meydanı 

kahramanı! Aklına esti mi sazını ve kispetini yanına alarak seyahate çıkmaktadır. Bir 

gün O’nu Bursa’da güreşte, yarın da Eskişehir’in herhangi bir köyünde bir saz şairi 

ile imtihanda görürdünüz. 

Osman Pehlivan; gemici, çarkçı, marangoz, dülger, saz yapıcısı, berber, müneccim, 

balıkçı, avcı, seyyah gibi birçok sıfata sahip olsa da, “Tanburacı Osman Pehlivan” 

olarak ünlenmesine vesile olan tanburacılık ve pehlivanlığı kırk yaşına kadar birlikte 

sürdürmüş ve ömrünün sonuna kadar da tanbura çalmaya devam ederek döneminin 

usta ve aranan sanatçıları arasına girmeyi başarmıştır. 

Tanburacı Osman Pehlivan, döneminin birçok ünlü ismi, sanatçısı ve musikişinasıyla 

arkadaşlık etmiştir. Sadrazam Talat Paşa’ya ve Atatürk’e tanbura çalmıştır. Başta 

Atatürk olmak üzere, Ahmet Rasim, Neyzen Tevfik, Tanburi Cemil Bey, Mesud 

Cemil, Ahmed Hâşim ve Sadi Yaver Ataman gibi birçok musikişinasla tanışmış ve 

musiki toplantılarında bulunmuştur. 

Cumhuriyet’in ilk yıllarında halk musıkisi diye meydanda bir şey yoktu. Köylerde 

kapalı bir folklor hayatı vardı. Memleketimizde henüz yeni kurulmuş, İstanbul büyük 

postanesinin üst katında yayınlar yapan radyoda, ağırlıklı Klâsik Türk Musıkisi 

fasılları teşkil eden programlar arasında, Halk musıkisi olarak, bir Tanburacı Osman 

Pehlivan, bir de Sâdi Yaver Ataman vardı. Atatürk, zaman zaman Tanburacı Osman 

Pehlivan’ı müzikli yemek sohbetlerine çağırıp, O’ndan Rumeli Türküleri okumasını 

istemiştir. Atatürk’ün Türk musikisini, klasik ya da halk musikisi diye ayırmadan 

dinlediği ve çok sevdiği birçok kişinin yazdığı hatıratlarda mevcuttur. Ancak 

Atatürk’ün, Sarayburnu’nda dinlediği kötü bir musıki ekibinin etkisiyle söylediği: 

“Bu musıki bizim heyecanımızı ifade etmekten uzaktır.” sözü, yanlış anlaşılarak, 

Türk musıkisi Radyolardan kaldırılmıştır. 3 Kasım 1934 tarihli emirle Klasik Türk 

Musikisi’nin radyo yayınlarından çıkartılmasının ardından yaklaşık iki yıl sonra 

yasağın kaldırılması Osman Pehlivan’ın sayesinde gerçekleşmiştir. 6 Eylül 1936’da 

Matbuat Umum Müdürlüğü, İstanbul Radyosu programına milli havaların konulması 
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için radyo şirketine bir tezkere göndermiş, bu tezkerede Tanburacı Osman 

Pehlivan’ın radyoda Türk halk havaları çalması ve söylemesinin muvafık görüldüğü 

bildirilmiştir. 

Tanburacı Osman Pehlivan, bağlama, bozuk gibi halk sazlarını büyük ustalıkla 

çalmıştır. Çok kıvrak bir mızrabı vardır. Mızrap vuruşları, Rumeli folkloruna özgü 

saz tekniğinin üsluplaşmış bir örneğidir. Halk sazlarının çalınışındaki Rumeli tavrını 

tanıtan, yayan O olmuştur. Anadolu’yu ve Rumeli’yi dolaşarak derlediği türküler ve 

çeşitli formlardaki oyun havaları kadar, çalıp okuyuşu da bütün Türkiye’de çok 

sevilmiştir. 

Türk Müziği’nde biyografi çalışmalarının önemi de göz önünde bulundurularak 

Tanburacı Osman Pehlivan’ın hayatı ve icrâcılığı ile Türk Müziğine kazandırdıkları 

bu tezde bir araya toplanmış, mevcut belge ve bilgilerle incelenmiştir. 

Bu bağlamda, hazırladığımız “Tanburacı Osman Pehlivan’ın Hayatı, İcrâcılığı ve 

Eserleri” adlı bu çalışma ekler dâhil dokuz bölümden oluşmaktadır. 

Birinci bölümdeki giriş kısmından sonra ikinci bölümde İSAM (İslam Araştırmaları 

Merkezi), Beyazıt Devlet Kütüphanesi ve Spor Yazarı Osman Tanburacı’nın 

arşivlerinden elde edilen belgelerle Tanburacı Osman Pehlivan’ın hayatı, 

pehlivanlığı, meslekleri, tanıdığı musikişinaslar, icrâcılığı, derlemeciliği, repertuarı, 

tanburası ve ölümü anlatılmıştır. Tanburacı Osman Pehlivan’ın torunu Spor Yazarı 

Osman Tanburacı ile yapılan kişisel görüşmelerde, dedesiyle ilgili babaannesinden 

ve babasından dinlediği anıları öğrenme fırsatımız olmuştur. 

Üçüncü bölümde Tanburacı Osman Pehlivan’dan derlenmiş türkülerin usulleri ve 

Türk Sanat Musikisi’ndeki makamsal karşılıkları verilmiştir. 

Dördüncü bölümde, Osman Pehlivan’dan alınmış TRT repertuarındaki türkülerin 

notaları yer almaktadır.  

Beşinci bölümde, çeşitli arşiv, kitap, dergi ve internet sayfasında yeralan Tanburacı 

Osman Pehlivan’dan derlenmiş türküler bulunmaktadır. 

Altıncı bölümde, ölümünden önce ve sonra Tanburacı Osman Pehlivan’la ilgili 

gazete ve dergilerde çıkan resim ve makalelere yer verilmiştir. Yedinci bölümde 

sonuç, sekizinci bölümde kaynaklar bulunmaktadır. 
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Son bölümde ise ekler kısmında Tanburacı Osman Pehlivan’ın tanburası ile eşlik 

ettiği sözlü ve sözsüz eserlerden oluşan CD’nin içindeki eserlerin listesi mevcuttur. 

1.1 Çalışmanın Amacı   

Tanburacı Osman Pehlivan’ın hayatı, icrâcılığı ve repertuarıyla ilgili bilgileri bir 

araya getirerek sanatçının biyografisini oluşturmaktır. Ayrıca kendisinden derlenerek 

notaya alınan türkülerin dışındaki mevcut ses kayıtlarına, plâklara ulaşarak o eserleri 

de notaya aktarmaktır.  

1.2 Çalışmanın Yöntemi  

Bu çalışmada öncelikli olarak Türk Halk Müziği, Türk Sanat Musikisi, Türk 

Halkbilimi ve Türk Güreşi hakkında kapsamlı bir literatür taraması yapılmıştır. 

Bunun dışında sanatçının ulaşılabilinen aile yakınları, bazı araştırmacılar, 

derlemeciler ve akademisyenlerle kişisel görüşme yöntemine başvurularak toplanan 

bilgiler tarihsel kronoloji metodu kullanılarak Tanburacı Osman Pehlivan’ın 

biyografisi hazırlanmıştır. 
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2.  TANBURACI OSMAN PEHLİVAN’IN HAYATI 

2.1 Hayatı (1874-1943) 

Aslen Rumeli’li olan Tanburacı Osman Pehlivan, 1874 yılında, günümüzde 

Bulgaristan topraklarında bulunan Tırnova’da
1
 doğmuştur Kayaman (1948: 6-7, 19). 

1877 yılında 93 Harbi sırasında üç yaşındayken ailesiyle birlikte Türkiye’ye göç 

ederek İstanbul’da Kadıköy’e yerleşmiştir Arığ (51, 98, 103). Babası (Palabıyık) 

Halil Ağa’dır. Tanburacı Osman Pehlivan’ın torunu, Osman Tanburacı ile yapılan 

görüşme sonucu oluşturulan soyağacı şu şekildedir (Tanburacı, 2011): (bkz. Şekil 

2.1) 

 

Şekil 2.1 : Tanburacı Osman Pehlivanın soy ağacı 

                                                 

 
1 Tırnova (Bulgarca: Велико Търново, trl: Veliko Tarnovo), Bulgaristan’ın bir şehridir. 1965 yılında şehre büyük, yüce 

manasına gelen veliko unvanı verilmiştir. Çünkü burası Bulgar tarihi açısından önemli bir yerdir ve 1187-1393 yılları arasında 
ikinci Bulgar devletine başkentlik yapmıştır. Şehir ve kale 17 Temmuz 1393 yılında Osmanlılar tarafından ele geçirilmiştir. 

Şehirdeki farklı dinlerden insanların bir arada barış içinde yaşaması Osmanlı İmparatorluğu’nun hâkimiyeti döneminde 

gerçekleşmiştir. Wikipedia. Alındığı tarih: 26.04.2013, adres: https://tr.wikipedia.org/wiki/T%C4%B1rnova,_Bulgaristan 
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Osman Pehlivan’ın okul hayatıyla ilgili olarak Kuşdili okulunda iptidaiyi (ilkokulu) 

bitirdiği bilinmektedir Akşam Gazetesi (1935: 6). Bunun aksine, Sadi Yaver Ataman 

(1906-1994), Osman Pehlivan’ı tanımış ve dostluk kurmuş bir kişi olarak, Anadolu 

Halk Sazları Yerli Musikiciler ve Halk Müzik Karakterleri adlı kitabında Osman 

Pehlivan’ı ümmî musikicilerin orijinal bir şahsiyeti olarak anlatmaktadır Ataman 

(1938: 43-44). Ayrıca, Osman Pehlivan’ın oğlu Ziya Tanburacı (?-1994), O’nun okul 

hayatını şu sözlerle anlatmaktadır: …ele avuca sığmaz haşarı bir çocukmuş. Bir gün 

mektepte arkadaşlarıyla iddia ettiği bir muzipliği hocasına tatbik etmiş. Hocası O’na 

şiddetli bir tokat atmış. Kulağına isabet eden bu tokatla Osman’ın on beş gün dili 

tutulmuş ve bir daha da mektebe gitmemiş Tanburacı (1949: 2). Sonra babası 

Palabıyık Halil’in berber dükkânında çalışmaya başladığı Osman Pehlivan’ın 1935 

tarihli Akşam Gazetesi’ne verdiği röportajdaki şu sözlerinden anlaşılmaktadır: “93 

harbinde Kadıköy’e geldiğimiz zaman üç yaşındaydım. Kuşdili okulunda iptidaiyi 

bitirdim. Sonra babam Palabıyık Halil’in berber dükkânında çalışmağa başladım. 

Babam hem berberdi, hem dişçi, hem de çarkçı... Babamın bütün sanatlarını 

öğrendim” (Akşam Gazetesi, 1935: 6). 

Osman Pehlivan’ın çocukluk yılları babasının dükkânında, etrafındakilerden zanaat 

ve sanat öğrenerek geçmiştir. Osman Pehlivan, tanbura’ya ilk başlamasını şu sözlerle 

anlatmaktadır: “Dükkânın duvarında bir tek telli bir saz vardı. Öteki beriki uğradıkça 

çalıyordu. Ben de merak sardım. Babam yokken bir köşeye çekilip, gizli gizli 

tıkırdatmaya başladım. Bir iki hafta içinde bizim dükkâna gelip çalanların hepsinden 

usta oldum. O zaman yaşım on üçtü. Babamdan ödüm kopuyordu. Malum ya çalgı 

çalmak günahmış, insan ahretini kaybedermiş. Fakat nihayet bizim sazcılık babamın 

kulağına gitmiş. Bir gün beni çağırdı: 

- Sen saz çalıyormuşsun, çal bakayım, ben de dinliyeyim, dedi. 

Sazı korka korka elime aldım. Bir iki hava çaldım. Babam şaşırdı. Hiç kızmadı. Bu 

saz ufaktır sana daha büyüğünü alayım dedi ve bugünkü sazım gibi bir saz aldı” 

(Akşam Gazetesi, 1935: 6). 

Tanburacı Osman Pehlivan’ın müziğe başlamasıyla ilgili olarak, 1990 yılında Sadi 

Yaver Ataman’ın İstanbul Radyosu’nda kayıtlı olan bir röportajında şunları ifade 

etmektedir: “Osman Pehlivan da ünlü pehlivanlar yetiştiren Deliormanlı olduğunu 

söylerdi. Pehlivanlıkta ve tanbura çalmakta ustası Sabri Aga adında Deliormanlı bir 
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pehlivanmış” Büyükyıldız (1990). Âtıf Kahraman ise, Cumhuriyet’e Kadar Türk 

Güreşi Kahraman (1989: 396-401) adlı kitabında Osman Pehlivan’ın ilk saz 

hocasının, babasının kahvesinde saz çalan, “Kaplan” isimli bir halk şairi olduğunu ve 

üç yaşındayken saz çalarak başladığı musiki yeteneğini Halim Efendi’den 

Efendi’den
2
  tanbur dersleri alarak ilerlettiğini belirtmektedir. Özalp (1986: 265-266) 

Tanburacı Osman Pehlivan’ın ilk tanbura hocasının Halim Efendi (1823-1896)  

olduğunu belirtmektedir. Osman Pehlivan’ın on üç yaşında saza başladığını kabul 

eder, Halim Efendi’nin de 1896’da vefat ettiğine dikkat edersek, Osman Pehlivan’ın 

on üç ile yirmi iki yaşları arasındaki bir dönemde Halim Efendi’den ders aldığı 

sunucu çıkartılabilir. Yalnız, burada Osman Pehlivan’ın Halim Efendi’den öğrendiği 

çalgının Klasik Türk Musikisi çalgılarından Tanbur mu, yoksa Türk Halk Müziği 

çalgılarından Tanbura mı olduğu bilinmemektedir. Ayrıca, S. Yaver Ataman (1938: 

44), Osman Pehlivan için “San’atkâr; musikicilikteki kabiliyet ve istidadını Tanburi 

Cemil, Muallim İsmail Hakkı, Tanburî Tahsin, Zekâi Dede’nin oğlu Hafız Ahmed ve 

Rauf Yekta gibi şark musikisi üstatlarının elinde inkişaf ettirmeğe (geliştirmeye)  

çalışmıştır” demektedir. Ancak, tüm bu belirtilenlere karşın, 1935 tarihli Akşam 

Gazetesi’ne verdiği bir röportajda Osman Pehlivan ilk ustasına dair: “Ömrümde 

yalnız Ali adında bir çalgıcıdan bir sene kadar ders aldım. Amma ustamız çabuk 

öldü, bu işi kendimiz ilerlettik” demektedir. 

Osman Pehlivan’ın hayatı daha çok Kumkapı, Kadıköy ve Göztepe’de geçmesine 

rağmen İstanbul’un Bakırköy İlçesi, Zuhuratbaba Mahallesi’nde bir sokağa 

“Tamburacı Osman” adı verilmiştir. Bunu Spor Yazarı Osman Tanburacı şu sözlerle 

anlatmaktadır: “O sokak dedeme atfen verilmiştir. Orada eskiden Oduncu İsmail 

Efendi adında bir zat varmış. Dedemin arkadaşıymış. Dönemin Belediyesi’ne giderek 

“Tanburacı buralara çok sık gelip giderdi ve önemli bir adamdı” demesinin üzerine 

orada bir sokağa dedemin adını vermişler” Tanburacı (2011). Hilmi Yücebaş; Ahmet 

Rasim’in ölümünün 25. Yıldönümü münasebetiyle yayımladığı Ahmet Rasim 

Aşkları-Hatıraları adlı kitabının Eski Kadıköy’ünden Hatıralar bölümünde ise, 

“Tamburacı Osman Pehlivan, Darülfünun Acem Edebiyatı muallimi ve Kadıköy 

Sultanisi Fransızca muallimi sakallı Nureddin Bey’in oğlu Riyaseticumhur incesaz 

heyetinden hanende Münir (Münir Nurettin Selçuk), tambur İzzettin Ökte, Neyzen 

                                                 

 
2Halim Efendi (1823-1896) neyzen ve tanburi, Erenköy’ünde kendi yaptırdığı “Şeyh Halim Efendi” camiinin imamı. 



8 

Sarı Cemil Bey, Klarnet Bahri, Hanende Bülbül Kenan, Hafız Mahmut Celâleddin de 

hep Kadıköylüdürler.” Yücebaş (1957: 99) ifadesine yer vermiştir.  

2.2 Pehlivanlığı 

Osman Pehlivan 1889 yılında on beş yaşındayken pehlivanlığa heves sarmış ve ilk 

güreş ustası olan Erenköylü Osman Pehlivan’dan çok ders almıştır. 1899-1909 yılları 

arasındaki on sene Osman Pehlivan’ın (25-35 yaşları arası) ele avuca sığmadığı 

zamanlardır Arıbal (1943: 6). Adı  üstünde: Pehlivan!.. Pehlivanlığı, O’nu ileri 

yaşlarında tanıyanların sorduğu ve şüphe ettiği gibi, öyle bir takma unvan değildir. 

Sahici pehlivandır. Gençliğinde ağır sıkletle güreşmiş, hatta başpehlivan olmuş bir er 

meydanı kahramanı! Cemil (1970: 11) Aklına esti mi sazını ve kispetini yanına 

alarak seyahate çıkmaktadır. Bir gün O’nu Bursa’da güreşte, yarın da Eskişehir’in 

herhangi bir köyünde bir saz şairi ile imtihanda görürdünüz. 1896 yılında yirmi iki 

yaşında iken Tuzla’ya düğün güreşine gitmiştir. 11 Ekim 1900 Perşembe günü, 

Dudullu köyünde yapılan güreşte başa soyunmuştur. 1901 yılı Nisan ayında ise bir 

grup pehlivanla birlikte Atina’ya Yunanlı güreşçilerle güreşmeye gitmiştir Kahraman 

(1989: 396-401). Yaşarken Osman Pehlivan’ı tanımış ve arkadaşlık etmiş kişilerden 

biri olan Celâl Davut Arıbal, O’nun pehlivanlığını şu sözlerle övmektedir: Tanburacı 

Osman Pehlivan çok çevik bir pehlivandı. Künde ve sarması kadar ters kepçesi ve 

hele dalışları iyiydi, güreşi çok sertti. Oyun içinde oyun çıkarır hasmını düşünmeye 

ve yapılan oyunların karşılığını bulmağa vakit bırakmadan yenerdi. Güreşe o kadar 

meraklıydı ki bir güreş için tâ Serez’e kadar gitmiş ve başı almıştı. (Arıbal, 1943: s.6) 

Osman Pehlivan’ın oğlu Ziya Tanburacı ise, Yurt Üniversiteliler Dergisi’nde 

babasının pehlivanlığı ile ilgili şunları yazmıştır: “O’nun, Türk’ün öz sporu olan 

yağlı güreşte de ne kadar ileri bir pehlivan olduğunu, Radyo’da sanatkârlarımız 

konuşuyor saatinde kendi ağzından şöyle dinliyoruz:  

“… Kara Ahmet’le yaptığım ilk güreşte yenişemediğimiz için berabere ilân 

edilmiştik. Onunla tekrar karşılaşmak için fırsat kolluyordum. Nihayet Pendik’in üst 

tarafında bir (Kurnalar) köyü vardır. Orada bir güreş olduğunu işittim. Hemen kispeti 

koltuğuma, ver elini Kurnalar… Kara Ahmet’le ikinci güreşi de orada yaptım ve yine 

yenişemedik, berabere ilân edildik. Güreşten sonra Kara Ahmed, bana: 



9 

- Osman be. Gel, biz seninle bir daha güreş tutmayalım. Ben seni çok sevdim… 

arkadaş olalım, dedi. 

Bu pek temiz insanın arkadaşlığını memnuniyetle kabul ettim. Ona bildiklerimi 

öğrettim. Sonra O, daha ilerledi, bizleri geçti. Şöhretini Avrupa’ya bile yaydı 

(Tanburacı, 1944: 10-12). 

Tanburacı Osman Pehlivan’ın torunu Osman Tanburacı, dedesinin pehlivanlığını, 

gezgin ruhunu ve boğazına düşkünlüğünü “Tanburacı her yerde yaşar, çok hovarda, 

sazı eline aldığı vakit üç ay eve gelmeyebiliyor. Rahmetli babaannem anlatırdı, çok 

kuma getirirmiş. Beni everdiler on altı yaşımda, O otuz yaşındaydı, bir kuzuyu eve 

getirene kadar duvar üzerinde tek başına yerdi. Yine günlerden birgün çıkınını 

hazırlayıp doğru İran’a gidiyor. Üç ay İran’da kalıyor. Giderken kıyafetlerini 

koyduğu çıkın dönüşte sarı liralar ile dolu şekilde dönüyor…” sözleriyle 

anlatmaktadır (Tanburacı, 2011). 

Tanburacı Osman, pehlivanlık dışında güreşlerde hakemlik de yapmıştır. 9-11 Mayıs 

1934 (Çarşamba-Cuma) tarihli Edirne Kırkpınar Güreşleri’nde hakem kurulu içinde 

Rumeli Türküleri söylemekle ün yapmış meşhur Tırnovalı Tanburacı Osman 

Pehlivan da bulunmaktadır Kahraman (1997: 85-89). Sultan Hamid’in vehmi 

yüzünden yapılamayan Hacı Hüseyin Bağı güreşlerinden sonra tertiplenen büyük 

Bulgurlu güreşleri Koca Yusuf devrinin en seçkin pehlivanlarını bir araya getirmiştir. 

Bulgurlu güreşlerine Katrancı, Koca Yusuf, Filibeli Kara Ahmet, Hançooğlu iştirak 

etmiştir. Hakem heyetinde ise Tanburacı Osman Pehlivan da vardır (Şefik, 1953: 

131-132). 

Osman Pehlivan, güreş dışında futbolla da ilgilenmiştir. 1899 yılında, bugünkü 

Fenerbahçe Spor Kulübünün temellerini oluşturan, Müslüman Türklerden kurulu 

Black Stocking (Siyah Çoraplar) takımının kurucuları olan Fuat Hüsnü Bey, Reşat 

Danyal Bey ve Mehmet Ali Bey gibi bir grup futbol severle birlikte hareket etmiştir 

(Ebcim, 2007: 15). 

2.3 Meslekleri 

Mesud Cemil (1902 – 1963), Osman Pehlivan’ın bildiği meslekleri sayarken O’nu şu 

sözlerle övmektedir: “Osman Pehlivan’ın tanburacılığından başka on parmağında on 

marifet vardı. Dünya yüzünde bir karış toprağı olmadığı halde, onun yetiştirdiği 
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kavun karpuzu değme bahçıvan yetiştiremezdi. Çiçekçilik, bağcılık, aşıcılık işlerinin 

her türlüsünü bilir, en tecrübeli bir yapı kalfası gibi ev yapar, demircilik, 

marangozluk, nalbantlık, tornacılık, hayvan yetiştirmesi ve bakımında eşi kolay 

bulunmazdı. Bir aralık yelkenli gemilerde, takalarda çalışmış olduğu için, mükemmel 

denizci idi. Sazlarını da kendisi yapardı. Ama asıl, toprağa bağlı idi. Çoğu 

İçerenköy’de, Merdivenköy’ü, Göztepe taraflarında bir tarla kiralar, oraya kendi 

eliyle bir ev kurar, toprağı ekerdi. Kışın şehre, kalabalığa girer, başka bir iş tutardı. 

Ama tanburasını çalmaktan hiçbir zaman geri durmazdı. Adeta devamlı bir göçebe 

hayatı geçirdi.” Cemil (1970:11) Osman Pehlivan; gemici, çarkçı, marangoz, dülger, 

saz yapıcısı, berber, müneccim, balıkçı, avcı, seyyah gibi birçok sıfata sahip olsa da 

Radyo Dergisi (1942: 23), “Tanburacı Osman Pehlivan” olarak ünlenmesine vesile 

olan tanburacılık ve pehlivanlığı kırk yaşına kadar birlikte sürdürmüş ve ömrünün 

sonuna kadar da tanbura çalmaya devam ederek döneminin usta ve aranan sanatçıları 

arasına girmeyi başarmıştır. 

2.4 Tanıdığı Musikişinaslar 

Tanburacı Osman Pehlivan, döneminin birçok ünlü ismi, sanatçısı ve musikişinasıyla 

arkadaşlık etmiştir. Sadrazam Talat Paşa’ya ve Atatürk’e tanbura çalmıştır Şapolyo 

(1921: 56-61). Başta Atatürk (1881-1938) olmak üzere, Ahmet Rasim (1864-21 

Eylül 1932), Neyzen Tevfik (24 Mart 1879 - 28 Ocak 1953), Tanburi Cemil Bey (9 

Mayıs 1871 – 28 Temmuz 1916), Mesud Cemil (1902 – 1963), Ahmed Hâşim (1884- 

4 Haziran 1933) ve Sadi Yaver Ataman (23.04.1906 – 10.12.1994) gibi birçok 

musikişinasla tanışmış ve musiki toplantılarında bulunmuştur. Ünlü Halkbilimci Sadi 

Yaver Ataman, Tanburacı Osman ile tanışmalarını ve beraber yaptıkları Radyo 

programlarını şu sözlerle anlatmaktadır: 

“Efendim, ben Osman Pehlivan’ı 1925 yılında yani bundan altmış beş yıl evvel tanıdım. 

Kendisi Safranbolu’da evliydi, arada sırada Safranbolu’ya gelirdi. Babam kendisini eskiden 

tanıdığı için her gelişinde O’nu yemeğe davet ederdi. Ben o sırada yeni yeni bağlama 

çalmaya başlamıştım. Osman Pehlivan’ın büyük bir ustalıkla çaldığı tanburasını hayranlıkla 

dinler, taklit etmeye çalışırdım. Osman Pehlivan o sırada 30-35 yaşlarında görünen, genç 

irisi, pehlivan yapılı bir adam… Onunla dostluğumuz buradan başlar. Radyo’nun 

memleketimizde yayınlara başladığı sırada ve sonraları Ankara Radyosu’nda birlikte çalıp 

çağırdığımız olmuştur. Ustalıkla çaldığı tanburadan başka ilginç bazı özellikleri vardır. Bir 

kere, çok yiyen bir insandır. Gözlerimle görmüşümdür, bir oturuşta üç beş kişinin yiyeceğini 

yer, bana mısın demezdi. O, bunu “benim motorum fazla yağ yakar” diye izah ederdi. 

Gençliğinde başa güreşen bir pehlivan olduğu için ayakta kalabilmesinin ancak fazla yemekle 

mümkün olabileceğini söylerdi. Gerçekten, bu işi rekor haline getirmiş bir insandı. İkinci 

özelliği, son derece usta bir taklitçi oluşuydu. Özellikle hayvan taklitlerini büyük bir 
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maharetle yapardı. Mesela, yedi mahallenin köpeğini dalaştırır bunu o kadar tabii yapardı ki, 

gözlerinizle görseniz inanmazdınız” (Büyükyıldız, 1990). 

Ataman, Osman Pehlivan’la 1927 tarihinde yaptıkları radyo yayınlarını ve Atatürk’le 

olan anılarını ise Atatürk ve Türk Musıkisi adlı kitabında şu sözlerle anlatmaktadır: 

 “Zaferden sonra Atatürk’ün İstanbul’a ilk gelişleriydi. 1927 Temmuz ayına rastlamaktadır. 

Zamanın ünlü yazarlarından Ahmet Rasim Bey, Tanburacı Osman Pehlivan’la beni, bir 

akşam Dolmabahçe Sarayı’na götürmüştü. Anadolu’dan İstanbul’a tahsile gelmiş 17-18 

yaşlarında bir gençtim. O sırada (1927) halk musıkisi diye meydanda bir şey yoktu. Köylerde 

kapalı bir folklor hayatı vardı. Memleketimizde henüz yeni kurulmuş, İstanbul büyük 

postanesinin üst katında yayınlar yapan radyoda, ağırlıklı Klâsik Türk Musıkisi fasılları teşkil 

eden programlar arasında, Halk musıkisi olarak, bir Tanburacı Osman Pehlivan, bir de ben 

vardım. 

O zaman yeni bir hareket sayılan bu yayınları Atatürk dinlemiş ya da dinleyenlerden duymuş 

olacak ki, daha önce tanıdığı Osman Pehlivan’la beni de dinlemek istemiş olacaktı. O akşam, 

Osman Pehlivan; rakı istedi, bardaktaki rakıyı bir hamlede içti. Boğazına son derece düşkün 

bir adam olan pehlivan, küçük tabaklardaki mezeleri de sildi süpürdü. (Tanburacı Osman 

Pehlivan, Atatürk’le önceden tanışmış olmaktan ve hemşerisi (Rumeli’li)  olmaktan ötürü 

Atatürk’le olan sohbetlerinde oldukça rahat davranmaktadır.) 

Atatürk, Osman Pehlivan’ı evvelce tanıdığı için, Rumeli şivesiyle: 

- A be pîlivan aga, tamburayı sıpırtıriyer misin ba? Diye takıldı. Osman Pehlivan, aynı şive ile 

cevap verdi: 

- Arada kâzi (sırada) sıpırtıriyerim be paşam. Daha sonra Osman Pehlivan birkaç Rumeli 

türküsü okumuştur (Ataman, 1991 9-11). 

Atatürk, zaman zaman Tanburacı Osman Pehlivan’ı müzikli yemek sohbetlerine 

çağırıp, O’ndan Rumeli Türküleri okumasını istemiştir. Riyaset-i Cumhur İncesaz 

Heyeti Şefi Binbaşı Yaşar Okur,  Yaşanmış Olaylarla Atatürk ve Müzik (Ankara, 

1993) adlı kitabında, Osman Pehlivan’ın ilk kez Atatürk’ün huzurunda bulunmasını 

şu sözlerle anlatmaktadır: 

“Osman Pehlivan, Ata’nın huzurunda ilk olarak Rasim Ferit Bey’in yalısında Mesud 

Cemil’in fasıl heyetiyle çıkmıştır. Tanburacı Osman Pehlivan, önce Ata’ya güzel bir taksim 

yapmış, daha sonra Atatürk’ün okuduğu “Atladım Bahçene Girdim, Gülleri Fincan Gibi” adlı 

Rumeli Türküsüne eşlik etmiştir. 

  ‘Atladım bahçene girdim gülleri fincan gibi 

  Gerdanında üç beni var her biri mercan gibi 

  Sarılalım sarmaşalım ikimiz bir can gibi 

  Gel seninle kavledilim ya onu sev ya beni 

  Bir tenhada buluşalım ya onun ol ya benim.’ 

Rumeli Türkülerini dinlemesini ve icra etmesini çok seven Atatürk, bundan çok hoşnut 

kalmış ve Osman Pehlivan da bu durumdan çok mutlu olmuştur. İyi bir güreşçi olan Osman 

Pehlivan aynı zamanda Ata’nın karşısında zeybek oynamış ve Atatürk O’nu alkışlamıştır. 

Osman Pehlivan Atatürk’ün davetiyle birinci günün hemen ertesi günü Florya Deniz Evi’nde 

huzurlarında olmuştur. İlk görüşmede Osman Pehlivan ile beraber olan Yaşar Okur, ikinci 

görüşmeyi şöyle anlatır: 

Atatürk:  

- Yaşar Bey, Osman Pehlivan ile ufak bir program yapınız, dedi. 

O gece sofrada Atatürk’ün en yakın arkadaşları bulunmaktaydı. Programı tertip edip 

Atatürk’e takdim ettim. Programdaki şarkılar şunlardı: 

1. Hüseynî Makamında: Sevdiğim cemâlin çünki göremem 
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2. Hüseynî Makamında: Urfalıyım, bahçeliyem bağlıyam 

3. Hüseynî Makamında: Bak şu güzel köylüye işte bu kızdır peri 

4. Hüseynî Makamında: Söğüdün yaprağı nârindir nârin 

5. Süznâk Makamında: A benim mor çiçeğim, sen doldur ben içeyim 

6. Hicaz Makamında: Dağlar dağlar virân dağlar 

7. Segâh Makamında: Alın benim bağlamamı çalayım aman 

Bu programdaki şarkıları Tanburacı Osman Pehlivan çaldı ve okudu. Bu şarkıları Pehlivan 

okurken, Atatürk de iştirak ediyordu. Şarkılar okunduktan sonra Atatürk, Osman Pehlivan’la 

tatlı bir sohbete başladı. Atatürk gayet neşeli, Osman Pehlivan’a soruyordu; 

- Pehlivan, güreşlerde muvaffak oluyor muydun? Kimlerle tutuştun? Kimleri yendin? 

Kimlere yenildin? Pehlivan, eski pehlivanlar ile tutuştuklarının isimlerini söyledi. 

Atatürk hayretle Pehlivan’a bakıyor, dinliyordu: Şimdi nasılsın? Güreşebilir misin 

deyince, Pehlivan gülerek “evet” dedi. Atatürk yaverini çağırdı: Muhafız alayından 

erlerden iki pehlivan var, şimdi onları buraya getirin diye emretti. On dakika sonra 

Muhafız Alayından tığ gibi iki er geldi. Atatürk’ün huzuruna gelince bir selâmla 

Atatürk’ün karşısında durdular. Osman Pehlivan bu tığ gibi iki aslanı görünce pos 

bıyıklarını bükmeye başladı ve Atatürk’ün sesi duyuldu: 

- Meydan senin. Bizim evlâtlarla bir tutuş bakalım. Vakıa (gerçi) sen yaşlısın ama ne 

kadar olsa serde eskilik var, hocalık var, yine sırtın yere gelmez, diye Osman Pehlivan’ı 

teselli ediyordu. 

Bunun üzerine Osman Pehlivan ceketini çıkardı. Er de çıkardı. Osman Pehlivan salonun 

ortasında gezinmeye başladı. Bir dev gibi manalı tavırlarla geziyor ve ere bakıyordu. 

Sofradaki misafirler hep ayağa kalktı. Hepsi merak içindeydi.  Atatürk:  

- Haydi bakalım, göreyim sini! dedi. 

Osman Pehlivan’la peşrev yaptıktan sonra tutuştular. Er bir hamlede daldı, Osman Pehlivan’ı 

altına aldı. Atatürk yerinden kalktı, elleri cebinde, gözünü kırpmadan onları takip ediyordu. 

Ere “Haydi arslanım” diye sesleniyordu. Osman Pehlivan (erin) mahirâne bir oyun(uy)la yere 

serilmiş yatıyor, er terler içinde, bir türlü Osman Pehlivan’ı çeviremiyordu. 

Osman Pehlivan, ayağı ile bir sarma yaptı ve erin altından kurtuldu. Bu sefer, er Osman 

Pehlivan’ın altında, Osman Pehlivan bir eliyle alnındaki teri siliyor ve düşünüyordu.  

Atatürk eğilip eğilip bakıyordu. Bir aralık Osman Pehlivan bir oyun yaparak eri çevirmeye 

başladı. Erin sırtının yere gelmesine ramak kaldığı sırada, Osman Pehlivan eri bıraktı: Pes, 

dedi. Bir de, selâm vererek ayağa kalktı. Atatürk’ün elini öptü, geri çıktı ve durdu. 

Atatürk, hayretler içinde Osman Pehlivan’a soruyor: 

- Neden bıraktın tam sırtı yere gelirken? 

Osman Pehlivan, masum bir vaziyette - hiç unutmam Osman Pehlivan’ın o vaziyeti gözümün 

önünde canlanıyor -Atatürk’e bakarak:  

- Paşam! Ben bu arslanın sırtını yere getiremem. Çünkü O sizin evlâdınız. Beni affediniz 

dedi, ikinci defa Atatürk’ün elini öptü. 

Atatürk’ün gözleri yaşardı…” (Elçi, 2001: 38). 

Atatürk’ün Türk musikisini, klasik ya da halk musikisi diye ayırmadan dinlediği ve 

çok sevdiği birçok kişinin yazdığı hatıratta mevcuttur. Ancak Atatürk’ün, 

Sarayburnu’nda dinlediği kötü bir musıki ekibinin etkisiyle söylediği: “Bu musıki 

bizim heyecanımızı ifade etmekten uzaktır.” sözü, yanlış anlaşılarak, Türk musıkisi 

Radyolardan kaldırılmıştır (Ataman, 1991: 18). 

3 Kasım 1934 tarihli emirle Klasik Türk Musikisi’nin radyo yayınlarından 

çıkartılmasının ardından yaşananların özetlenmesi ve yasağın kaldırılmasına ilişkin 
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Cevdet Kozanoğlu’nun,  “Radyo Hatıralarım”  adlı kitabındaki yazdığı şu bölüm 

önem arz etmektedir: 

“Bu yasak tam iki sene sürdü. İki yıl mahrumiyetten sonra Osman Pehlivan’ın sayesinde 

programa girebildi, ne yazık… Vak’a şöyle tahakkuk etmiş: Gazi Hazretleri, Osman 

Pehlivan’ı ve çalıp söylemesini severmiş. Pehlivan da o sıra Ankara’da imiş. Bunu haber 

alınca kendisini Çankaya Köşkü’ne çağırtmış. Pehlivan’ı Keçiören’de bulup hemen Köşk’e 

getirmişler. Bir süre sohbet ettikten sonra aralarında şu konuşma geçmiş: 

- Hadi Pehlivan bize bir iki parça çal da dinleyelim. 

- Sazımı getirmedim Paşam. 

- Ama neden? 

- Bu sazı çalmak yasak değil mi Paşam? 

- Ne münasebet Osman!... 

- Peki Paşam! O halde Radyo’ya müracaatımda neden bana, “Uyan Pehlivan uyan! Radyo’da 

bu sazı çalmak yasaktır” diye alay ettiler. Bak Paşam, zatınız her akşam birçok sazende ve 

hanendeyi huzurunuza getirtip çaldırır, söyletir, dinlersiniz ve eğlenirsiniz. Günah değil mi? 

Bu musikiye gönül bağlamış milleti mahrum edersiniz!” 

Paşa bir müddet düşünerek bu haklı şikâyeti kabul etmiş. Bu hareketin zamansız olduğuna 

esasen çoktan inandığından: 

- “Pekâlâ Pehlivan! Sazını al ve derhal Radyo’ya gidip oradan bize Türküler çal.” demiş. 

Yaverlerinden biri ile Pehlivan’ı Radyo’ya göndermiş. Böylece iki yıl süren Radyolardaki 

Türk Musikisi yasağı da Osman Pehlivan’ın himmeti ile kalkmıştır (Kozanoğlu, 1988: 10-

11). 

6 Eylül 1936’da Matbuat Umum Müdürlüğü, İstanbul Radyosu programına milli 

havaların konulması için radyo şirketine bir tezkere göndermiş, bu tezkerede 

Tamburacı Osman Pehlivan’ın radyoda Türk halk havaları çalması ve söylemesinin 

muvafık görüldüğü bildirilmiştir.Yayın hayatına 1927’de başlayan İstanbul 

Radyosu’ndaki ilk halk müziği faaliyeti, zaman zaman Sadi Yaver (Ataman) ile 

Tamburacı Osman Pehlivan’ın beraberce çalıp söyledikleri türkü programlarından 

ibaretti. 1938’de yayına başlayan Ankara Radyosu’nda ise halk müziği sanatçı 

kadrosu bulunmamakta, programlarda daha çok mahalli sanatçılara yer verilmekteydi 

Şenel (1997: 356). İstanbul Radyosu’nun ilk kuruluş yıllarından itibaren halk 

musikisine yayınlarda zaman ayıran Mesud Cemil, istediği halk musikisi çizgisini 

ancak 1940’lı yılların başında yakalayacaktır. Daha önceki uygulamalarda hem 

klasik Türk musikisi hem de halk musikisi, radyolardaki mevcut tek “ses” topluluğu 

tarafından icra edilmekteydi. Halk musikisi sazları ise topu topu bir iki bağlamadan 

ibaretti. Bu çalgılardan biri de, Mesud Cemil idi. Halk musikisinin gerçek sesi 

yayınlara, Tanburacı Osman Pehlivan gibi halk sanatçıları katıldıkça duyuluyordu. 

Muzaffer Sarısözen, ilk tohumları Mesud Cemil tarafından Ankara Radyosu’nda 

atılan Yurttan Sesler topluluğunu, Mesud Cemil’in yardımlarıyla gerçek halk 

musikisi öğeleriyle buluşturmaya çalışmaktaydı. Sarısözen’in davetiyle Sarı Recep, 
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Tanburacı Osman Pehlivan gibi bazı mahalli (yöresel) sanatçılar Yurttan Sesler 

topluluğu eşliğinde ya da solo olarak yayınlara katılmaktaydı (Ünlü, 2004: 363-365). 

Osman Pehlivan, 1935 tarihli Akşam Gazete’sine verdiği röportajda dönemin bir 

başka musikişinası ve önemli sanatçısı olan Tanburi Cemil Bey’le tanışmasını şu 

sözlerle anlatmıştır:  

“Dur sana Tanburi Cemil’le nasıl tanıştığımı anlatayım. Bir gün Göztepe’de arabacılık 

ediyordum. Yirmi iki yaşında varım. Bir adam trenden inip arabama bindi. Bir köşke 

götürdüm. Bana kapıda bekle diyerek içeri girdi. Kapıda dururken kulağıma içeriden tanbur 

sesleri geldi.  

Müşterim evden çıkıp arabama gelince sordum: 

- Tanburu siz mi çalıyordunuz? 

- Neden sordun? 

- Ben de biraz tıngırdatırım da, meraklısıyım. 

- Ne çalarsın? 

- Milli saz, hani âşıklar çalar, işte ondan… 

- Perşembeye gel de seni dinleyelim. 

Dediği gün sazımı alıp köşke gittim. Meğer O, Tanburi Cemil’den ders alıyormuş. O da 

orada imiş. Oturup bir iki hava çaldım. Sazı dizime indirince Tanburi Cemil kalktı. Ben bu 

adamın elini öpeceğim! dedi. Her ne kadar çekmek istedikse de kurtaramadık. Ondan sonra 

çok ahbaplık ettik. Babasının dostu olduğum için oğlu Mesud Cemil beni hâlâ sever. Zaten 

beni sevmeyen yoktur.” (Akşam Gazetesi, 1935: 6) 

Mesud Cemil ise baba dostu olarak bildiği Osman Pehlivan’ı Musiki Mecmuası’nda 

şu sözlerle anlatmaktadır:  

Osman Pehlivan, hayatı büyük şehre bağlanmış bu halk sanatçısı tiplerinden, yakından 

tanıdığımız son simadır. Adı  üstünde: Pehlivan!.. Pehlivanlığı, O’nu ileri yaşlarında 

tanıyanların sorduğu ve şüphe ettiği gibi,  öyle,  bir takma unvan değildir. Sahici pehlivandır. 

Gençliğinde ağır sıkletle güreşmiş, hatta başpehlivan olmuş bir er meydanı kahramanı! 

Fakat Osman Pehlivan’ın tanburacılığı, pehlivanlığından sonradır. Rumeli 

muhacirlerindendir. Ege bölgesine hicret ederken, kispetiyle beraber sazını da heybesinin bir 

yanına asmış gelmiş, başarılı güreşlerden sonra, çayırlarda kuzu kızartmasıyla pilav yerken, 

kır kahvelerinde yarenlerde sohbet ederken, geniş göğsüne dayadığı iri parmaklarıyla dile 

getirmiş, etrafına insanları toplamış, yavaş yavaş zevk sahiplerinin muhitine girmiş, sağdan 

soldan çağırılmış, bu arada birçok geceler uykusuz kalarak, pekâlâ rakı da içerek güreşte 

gerilemeğe, fakat sanatta ilerlemeğe başlamış böylece Tanburacı Osman Pehlivan olmuş; 

pehlivanlığı, bir eski madalya gibi, adına takıla kalmış! 

Mekân, Göztepe-Erenköy- Kozyatağı tarafları idi. Mahmut Celalettin Paşa ve hepsi 

musikişinas olan oğulları, Rahmi Bey, Keresteci Raif Bey, Hamit Hüsnü Bey de orada 

otururlardı. O eski üstatların musikili toplantılarına zaman zaman Osman Pehlivan da 

çağırılırdı. Hele mecliste Suphi Ziya Özbekkan’ın babası, Washington Sefiri Ziya Paşa 

olursa, Osman Pehlivan bir aralık mutlaka gözükürdü, devletlu’ların, utufetlu’ların ve 

saadlu’ların muaşeret tarzlarına da pek uyar; sazıyla, sözüyle hiç aksamadan meclise katılırdı. 

Yalnız, pehlivanlıktan kalma bol iştihası ile yemek meselesinde pot kırardı. Hatta bir gün 

Mahmut Paşa’nın köşkünde verilen bir ziyafette, pehlivan, bahçede otururken, fırıncı 

çırağının köşke bir baklava tepsisi getirdiğini görmüş; “Ver ben götürürüm!” diye çocuğun 

elinden tepsiyi almış; bahçenin kuytu bir köşesinde koca tepsi dolusu baklavayı yemiş, 

bitirmiş; sonra da utancından köşke girmeyip, kaçıp gitmiş. 

Bu hikâyesi meşhurdur. Hayrette edilmez. Çünkü o bir oturuşta bir kuzuyu yiyen o eski 

mayalı pehlivanlardan idi. O zaman 1,86 boyunda, 110 kilo ağırlığında idi. O gün baklavadan 

mahrum kalan misafirler, pek gülüştüler, memnun oldular; “Afiyet olsun!” dediler; bir sürü 

eski, yeni oburluk hikâyeleri anlattılar. Osman Pehlivan o güne, bu vak’ası ile bir neşe unsuru 
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katmış oldu. Utanıp kaçmasaydı, belki hoş görülmezdi ama o kaçışı ile daha da sevimli oldu 

ve uzun uzun aratılıp buldurulmuştur (Cemil, 1970: 11). 

Dönemin büyük yazarlarından Ahmed Hâşim de, Gurebâhâne-i Laklakan adlı 

kitabındaki aşağıdaki “Osman Pehlivan” başlıklı makalesinde O’nu övmüştür (Türk 

Ansiklopedisi, 1977: 84). 

Bir akşam, sanat dostu bir aile nezdinde, bir musiki ziyafetine davet edilmiştim. Bana 

Tanburacı OsmanPehlivan’ı tanıtacaklardı. Methi dilden dile dolaşan bu adamın senelerden 

beri ismini işitirdim. Musikisini de işitmek ve kendisini tanımak imkânını bahşeden fırsatı 

tehalükle (istekle, can atarak) kabul ettim. 

Pehlivan, girdiğim büyük odanın bir tarafında, lambaların aydınlığında, sert bir kaya 

parçasından biçilmiş zannedilen pos bıyıklı başını iptidai (ilkel) bir tanburanın telleri üzerine 

iğmiş, akordunu yapmakla meşguldü. Elindeki tanburanın şeklinde diğer birçok musıki 

aletleri, bir vahşi hayvan avcısının silahları tarzında, bir köşeye dayatılmış, ustanın muhtemel 

emirlerini bekliyorlardı. Pehlivanın genç refikası, kocasının yanına oturmuş, sihirli musikinin 

tellerden ve tahtalardan fışkırmasını bekleyerek, nasırlı parmakların saz üzerinde yaptığı 

hazırlıkları, badem biçiminde kesilmiş siyah gözleriyle takip ediyordu. Birçok namdar 

davetlilerle dolu olan büyük oda, ra’şan (titreyen, titrek) bir sükûnet içinde idi. Herkes 

havada bir mucizenin tecellisini bekliyor gibiydi. 

Pehlivan, türkülerine başladı. İhtiyar hançereden çıkan boğuk ve ahenkli sesle, ince bakır 

tellerin şakrak sesi, tıpkı bu ihtiyar koca ile bu genç zevcenin anlaşması gibiydi. Genç bir 

hanım heyecandan titreyen bir sesle yavaşça, ihtisasını (duygu, duygulanma) kulağıma tevdi 

(bırakma) etti: 

-Bu garip adam, bana bir Avrupa müzesinde görmüş olduğum bir mermeri hatırlatıyor: Narin 

ve beyaz bir denizkızını kucağında tutan korkunç bir canavar… Bu nahif saz, bu haşin 

pehlivanın elinde esir bir Siren’i andırmıyor mu? 

Musıki ilâhı Apollon’u kamıştan kavalıyla mağlup eden rustai Marsiyas gibi kırlarda 

yaşayan, bostan eken ve toprağın verdiği mahsulle geçinen pehlivanın, bütün Türk 

coğrafyasına ait türkülerini dinlerken, edebiyatta Alain imzasıyla tanınmış, Sorbon 

müderrislerinden Chartier’in kalp kelimesi hakkındaki düşüncelerini hatırladım. 

Kalp kelimesi, her lisanda hem sevgi hem de cesaret manasına gelir. Kelimeler, asırların 

tecrübesiyle manaların aldıklarına nazaran, her lisanda, kalp kelimesine izafe edilen 

manalardaki bu benzerlik, halk müşahedesinin, her devirde ve her memlekette aynı hakikatle 

karşılaşmış olduğuna bir delildir. Sevmeyi bilmeyen ölmeyi bilmez, harb sevginin 

mütemmimidir. Bağırsak yatağı olan karın içinde, yani tagaddi ve sindirim mıntıkasında 

değil, sinede, yani hayat kuvvetlerinin taksim edildiği zengin ve asil mıntıkada bulunan kalbi 

aşk ve kahramanlığa merkez olarak kabul eden halk hikmeti, bu suretle, aşk ve cesaret gibi 

iki fazilete ancak süflî ihtiyaçlardan yükselmekle ve istihkar-ı nefs ile erişilebileceğini de 

anlamak istemiştir. Filhakika bezirgân gibi hesap tutan bir aşk veya bir cesaret tasavvuru 

kabil midir? 

Osman Pehlivan’ın sazı, hep dağ başlarında fırtınalar, rüzgârlar ve yağmurlar altında ve yahut 

bağlarda, bahçelerde, sakin bir yaz akşamının altınları içinde dolaşan bağrı yanık bahadırların 

yer yer aşkını hikâye ettiği içindir ki, ruhu bizzat aşkın pençesi gibi sıkıyor ve zaman zaman 

vücut üzerinde yakıcı ürpermeler uçuruyor ve gözden nâmer’i (gözle görülmeyen) yaşlar 

akıtıyor. 

Haşin pehlivanın sazını dinlerken anlıyoruz ki; aşk ve kahramanlığın iki kardeş olduğunu 

hiçbir millet, şarkılarında, Türk milleti gibi anlatmayı bilmemiştir (Haşim, 2007: 24-25). 

Süleyman Şenel, Türk İstanbul Sadi Yaver Ataman Şenel (1997: 56) adlı kitabında 

Tanburacı Osman Pehlivan’ın, devrin ünlü semaici ve manicilerin yanı sıra, Tanburi 

Cemil Bey ve Udi Nevres Bey gibi ünlülerin Zil İzzet’in Semai kahvesine devam 

ettiklerini belirtmektedir.  
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Tanburacı Osman Pehlivan, ünlü Macar Müzikolog Bela Bartok ile de tanışmıştır. 

1936’da Halkevleri’nin davetlisi olarak Türkiye’ye gelen Bartok 2 Kasım 1936 günü 

İstanbul’a ulaşmıştır. İstanbul Konservatuarı (Darülelhan) müzik arşivinde o zamana 

kadar yapılan türkü derlemelerine bakar. Altmış beş plak üzerinde çalışır, His 

Master’s Voice (Sahibinin Sesi) ve Columbia plaklar teknik olarak iyidir, ancak 

derlemelerin eksikleri vardır Ayan (2011: 1-8). Plâklar, Sahibinin Sesi adına 

geçtiğine göre Bartok; belki Tanburacı Osman Pehlivan’ın, Feryadi Hafız Hakkı ile 

Yozgatlı Hafız Süleyman Bey’lerin plaklarını dinlemiştir Ünlü (2004: 222-223). 

Etnomüzikoloji hakkında konferans vermek, Türk folklor ürünlerini incelemek ve 

Macar müziğiyle ilişkilerini araştırmak için Türkiye’ye gelen Macar besteci ve 

müzikolog Bartok daha sonra; Adnan Saygun ve Ankara Konservatuarı’ndan Necil 

Kazım ve Ulvi Cemal Bey’lerle Adana yöresine (Osmaniye’ye) derleme gezisine 

çıkmıştır (Paçacı, 1999: 125). (bkz. Şekil 2.2) 

 

Şekil 2.2 : Bartok, Ankara Halkevi’nde Tanburacı Osman Pehlivan ile. 

Sağdan sola Adnan Saygun, Ulvi Cemal Erkin ve Necil Kâzım Akses. (Ünlü, 

2004:  223) 

Tanburacı Osman Pehlivan, dönemin ünlü simalarından Neyzen Tevfik ve Ahmet 

Rasim’le de dostluklar kurmuştur. Osman Pehlivan’ın torunu Osman Tanburacı, 

Ahmet Rasim’in “Sakın geç kalma erken gel” adıyla bilinen şarkısının yazılma ve 

bestelenme süreciyle ilgili şu hikâyeyi anlatmaktadır:  

“Tanburacı Osman Pehlivan, Neyzen Tevfik ve Ahmet Rasim… Üçü can ciğer arkadaş, her 

akşam bir yerlere içmeye ve eğlenmeye gidiyorlar. Ahmet Rasim’in karısı bu durumdan 

oldukça rahatsız oluyor. Ahmet Rasim’i bir türlü ikna edemiyorlar, karısı kızdığı için… 

Neyzen Tevfik, bir gün diyor ki dedeme: 

- Tanburacı, git çal şu kapıyı, yenge açarsa kapıyı, böyle ağlamaklı bir ifadeyle, Neyzen yine 

alkol komasına girdi, gidelim de bakalım Ahmet Bey’le… de. 

Kapıyı açan kadın Tanburacı’nın söylediklerini duyunca hemen arkasını döner ve ‘Ahmet 

Bey! Ahmet Bey! Neyzen yine komaya girmiş, yetişin’ diye bağırmış. Kadıncağız ise 

arkalarından ‘Ahmet Bey, sakın geç kalma erken gel’ deyivermiş. Aceleyle evden ayrılan 

kafadarlar doğruca Kumkapı’ya gitmişler. Bir mermer masaya oturmuşlar, rakılar açılıyor, 

mezeler geliyor… Orada biri ney üflüyor, diğeri tanburayla ve Ahmet Rasim de güftesini 

yazıyor (Tanburacı, 2011). 
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   Bu akşam gün batarken gel, 

   Sakın geç kalma erken gel, 

   Tahammül kalmadı artık, 

   Sakın geç kalma erken gel. 

Ahmet Rasim’in torunu Osman Nihat Akın’ın (1905 -24 Ekim 1959), “Dedemin 

Aşkları” başlıklı yazısında yukarıda güftesi bulunan şarkının yazılma ve 

bestelenmesiyle ilgili başka bir hikâyenin daha olduğu İsmail Baha Sürelsan’ın 

“Ahmet Rasim ve Musikî” adlı kitabından öğrenilmektedir. Osman Nihat’ın anlatımı 

şu şekildedir: 

“… Yine böyle bir kayboluştan sonra yorgun ve perişân evine dönen Ahmet Rasim’in, 

yıkanıp temizlendikten ve birkaç saat uyku uyuduktan sonra: 

- Hanım, ver benim öteki elbiselerimi… Arkadaşlar, Miltiyadi gazinosunda, beni bekliyorlar! 

Deyip sokağa fırlayan kocasının arkasından, Sadberk Hanım, 

- Bey! diye seslenmiş. 

- Ne var? Sualine karşı da: 

- Hiç! 

demekten başka bir kelime verecek cevap bulamamıştı. Ahmet Rasim’in ısrarı üzerine; bu 

seslenişin, sadece, eve erken gelmesini rica ve temenniden ibaret bulunduğu anlaşılmış. 

Ahmet Rasim, Miltiyadi gazinosuna giderken, yolda yaptığı bir “vicdan muhasebesinden 

sonra” karısına hak vererek yukarıda güftesi bulunan şarkıyı kaleme almış. Ahmet Rasim’in 

pek yakın arkadaşı ve ahbâbı olan Tatyos Efendi tarafından da “Uşşak” makamında 

bestelenmiştir (Sürelsan, 1977: 49-50). 

2.5 İcrâcılığı, Derlemeciliği ve Repertuarı  

 Tanburacı Osman Pehlivan, bağlama, bozuk gibi halk sazlarını büyük 

ustalıkla çalmıştır. Çok kıvrak bir mızrabı vardır. Mızrap vuruşları, Rumeli 

folkloruna özgü saz tekniğinin üsluplaşmış bir örneğidir. Halk sazlarının 

çalınışındaki Rumeli tavrını tanıtan, yayan O olmuştur. Anadolu’yu ve Rumeli’yi 

dolaşarak derlediği türküler ve çeşitli formlardaki oyun havaları kadar, çalıp okuyuşu 

da bütün Türkiye’de çok sevilmiştir Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi (4327). 

Gençlik yıllarında birçok yer dolaşmıştır. Hatta Prens Yusuf Kemal Paşa ile Mısır’a 

da gitmiştir (Gezgin, 2007: 45). 

Tanburacı Osman Pehlivanla saz çalmış ve Radyo programları yapmış bir kişi olan 

Sadi Yaver Ataman O’nun sanatçı kişiliği ve icracılığıyla ilgili şunları 

söylemektedir: 

“Efendim, Osman Pehlivan’ın tanbura çalış tarzının bambaşka bir özelliği vardır. Arpejli 

diyebileceğimiz bir üslupla birbiri ardına çarpmalı, sektirmeli ve taramalı bir vuruş tarzı 

vardır. Öyle sanıyorum ki, bu tarzı memlekete Osman Pehlivan yaymıştır. Osman pehlivan o 

iri yapısından ve sert görüntüsünden hiç de umulmayan yumuşak huylu, büyük bir duygu 
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zenginliğine sahip bir halk sanatkârıydı. O koca parmakları arasında tanbura kaybolur 

gibiydi. Parmaklarındaki canlılık ve çevikliği insan hayretle seyrederdi. Aynı zamanda büyük 

bir hafıza kudretine sahip olan Osman Pehlivan gittiği yerlerin türkülerini de hemen 

hafızasına alarak ustalıkla çalar, okurdu. Mesela; Bartın Kadın Oyun Havası, Balıkesir 

Zeybeği, Bursa Güvendesi, Rumeli Serenleri, Manda Yuva Yapmış Söğüt Dalına, Ata 

Vurdum Belleme ve birkaç Rumeli türküsü… Nebile Hanım’la da plağa birkaç türkü 

okumuştur.Tanburacı Osman Pehlivan, halk musikisine büyük hizmetleri geçmiş, büyük bir 

halk sanatkârıydı” (Büyükyıldız, 1990). 

Ataman, Anadolu Halk Sazları Yerli Musikiciler ve Halk Müzik Karakterleri adlı 

kitabında ise Osman Pehlivan’ın repertuarı, türkü toplayıcılığı ve icrâcılığıyla ilgili 

şunları belirtmektedir: 

Ümmi musikicilerin orijinal bir şahsiyeti olan Tanburacı Osman Pehlivan, halk musikisi 

vadisindeki ünsiyet (ahbaplık, arkadaşlık) ve çalışı itibariyle nevi şahsına münhasır bir tiptir. 

Musiki istidadı geniş ve hafızası çok kuvvetli bir sanatkâr olan Osman Pehlivan orijinal 

buluşlarıyla Anadolu Türkülerini mahalli renk, şive tavırlarıyla hafızasına alarak ortaya 

koymuştur. Osman Pehlivan yalnız halk Türküleri vadisinde değil klasik şark musikisinin 

şaheserlerine karşı da bigâne kalmamış Dede gibi, Itri ve Nazim gibi musiki üstatlarının 

eserlerini meşk etmiştir. Buna mukabil zamanın bestekâr geçinen meyhane musikicilerinin 

eser dediklerine hiç de itibar göstermemiş, onlara karşı hafıza kapılarını kapamıştır. Osman 

Pehlivan kendi sahasında yüksek bir virtüözdür. Kendi bestesi yok denecek derecede azdır, 

Anadolu’yu çok gezen sanatkâr topladıkları içinde kendi tabiriyle zevkine uygun gelmeyen 

taraflarını düzene koymuştur. Sanatkâr; musikicilikteki kabiliyet ve istidadını Tanburi Cemil, 

Muallim İsmail Hakkı, Tanburi Tahsin, Zekai Dede’nin oğlu Hafız Ahmed ve Rauf Yekta 

gibi şark musikisi üstatlarının elinde inkişaf ettirmeğe çalışmıştır. Eski Darülelhan’ın Şark 

Musikisi meşkhanelerine de devam ederek topladığı halk türkülerini sazıyla plâklara 

koymuştur. Şark musikisinin evç, acem aşiran, nigriz, ırak gibi müteferri ve ağır makamlarla 

bestelenmiş eserlerini de kolaylıkla çalabilir. Osman Pehlivan’ın resitatif olarak söylediği 

parçalarda Âşık Kerem, Karacaoğlan, Âşık Ömer gibi saz şairlerine ait birçok şiirler de vardır 

ki bunların halk edebiyatı kıymeti vardır. Bir tek misal alalım: 

Karalar giymişin yaslıdır başın 

Kudretten sürmeli karadır kaşın 

Bu yatan anan mı yoksa kardaşın 

Niçin dolanırsın sen bu mezarı? 

Karalar giymişim yaslıdır başım 

Kudretten sürmeli karadır kaşım 

Bu yatan ne babam ne de kardeşim 

Yar aşkına dolanırım mezarı (Ataman, 1938: 43-44). 

Osman Pehlivan; bağlama, saz ve bozuk nevinde milli sazlarımızı en güzel çalan bir 

sanatkâr, çok kıymetli bir icrakâr olmakla beraber bilhassa Anadolu ve Rumeli de 

bizzat dolaşarak topladığı halk türküleri ile musiki repertuarımıza çok kıymetli 

eserler kazandırmıştır Türk Musikisi Dergisi (1948). Buradan Osman Pehlivan’ın 

amatör bir derlemeci olduğu söylenebilmektedir. Spor Yazarı Osman Tanburacı, 

dedesinin bu yönüyle ilgili şu sözleri dile getirmektedir: “Atatürk yine bir gün 

soruyor – herkes türkü yapıyor ama senin türkülerin pek bir kıvrak, neden? 

Dedemden güzel bir cevap geliyor – Paşam, ben alıyorum Rumeli türküsünü aslına 

sağdık kalıyorum, sadece o Rumeli kıyafetinin üzerine, yemenisine oya çekiyorum, 

bozmuyorum ama bir başkası alıyor İstanbul’a uyarlamaya çalışıyor.” Tanburacı 
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Osman Pehlivan’ın türkü derleme yönüyle ilgili bize ışık tutan, 1935 tarihli Akşam 

Gazetesine verdiği röportajdaki şu bölüm konumuz itibariyle önem arz etmektedir:  

“Gün geçtikçe adımız duyuldu. Köy şarkıları, milli havalar peşinde bütün Anadolu ve 

Rumeli’yi dolaştım. İşittiğim her güzel hava beni peşinden sürükledi. O şarkının doğduğu 

memlekete kadar gittim. 

Bir gün Üsküdar’da bir kahvenin önüne oturmuş kahvemi içiyordum. Caddeden bir araba 

geçti. İçindeki arabacı ayağa kalkmış yanık bir türkü tutturmuş geçiyordu. Şarkı o kadar 

hoşuma gitti ki yerimden kımıldayamadım. Biraz uzaklaşınca aklım başıma geldi. Caddeye 

fırladım. Arkasından koşarak bağırmaya başladım. Fakat arabacıya sesimi duyurmak 

mümkün olmadı. Beygirlerine kamçıyı vurduğu gibi sokaklar arasında kayboldu. 

Artık benim huzurum kaçmıştı. O şarkıyı mutlaka öğrenecektim. Üsküdar’daki arabacılar 

kahvesine gittim. Sordum, soruşturdum. Nihayet tanıdılar. Fakat: 

- O bu akşam köyüne gitti, Edirne’nin Ortalar köyünde oturur çocuğu olmuş, 

memleketinden çağırdılar, dediler. 

Bu cevabı alınca aklım oynadı. Param yoktu. Fakat mevsim yaz, ceketimi sattım. Kispetimi 

omzuma vurdum, ver elini Edirne diyerek yola çıktım. Güreşe güreşe tam arabacının köyüne 

kadar gittim. Üsküdar’da O’ndan işittiğim şarkıyı bir iki kere söylettim. O şarkı bugün bile en 

çok sevdiğim memleket havalarından biridir. İşte böyle halkın ağzından topladığım şarkıları 

dolaştığım yerlerde, halk evlerinde çalar söylerdim. Kulağım şarkıyı çabuk zapt eder. Bayırda 

herifin biri bir türkü söylese onu hemen kaparım. Amma hoşuma giderse…. “ (Akşam 

Gazetesi, 1935: 6). 

Tanburacı Osman Pehlivan, gezdiği yerlerdeki dinlediği türküleri zevk 

süzgecinden geçirdikten ve kendi müzikalitesiyle de süsledikten sonra Radyo’da, 

Plâklarda, Halkevlerinde ve musiki toplantılarında büyük bir ustalıkla icrâ etmiştir. 

İlk defa plağa 1913-14 tarihinde Orfeon Plâk Fabrikasına çalmıştır Gezgin (2007: 

45). Tanburacı Osman Pehlivan, Hafız Osman Efendi, Neyzen Tevfik Efendi ve Udi 

Nevres Bey plâk kataloglarında listelere yeni giren isimlerden olmuşlardır Ünlü 

(2004: 190). Daha sonra Osman Pehlivan, 1929’da Kolumbiya’da (plağa) çalmıştır. 

1929’da yapılan bir söyleşide, bu plâklarla ilgili, Hakkı Süha Gezgin ile Osman 

Pehlivan arasında şu diyalog geçmektedir: 

- Plağa ilk defa ne zaman çaldınız? 

- 16-17 sene evvel… (1913-14) O zaman Orfeon Fabrikası vardı, orada çalmıştım. Ondan 

sonra da geçen sene Kolumbiya’da çaldım. 

- On bir parça… Dördünde Nebile (Teker) Hanım söyledi, ben çaldım… Üç tanesi zeybek 

havasıdır, bunları da yalnız sazla çaldım. Diğerlerini ben çaldım, Suphiye Hanım 

söyledi. Çaldığım eserler arasında: ‘Vardım baktım demir kapı sürgülü’, ‘Kerem’, 

‘Güvender’, ‘Anadolu oyun havası’ vardır. 

- Bu sene de plağa çalacak mısınız? 

- Evet… ‘Ankara koşması’, ‘Bartın oyun havaları’, ‘Erzurum havaları’, birkaç da Rumeli 

havası…(Gezgin, 2007: 45) 

Taş Plâk Koleksiyoneri Cemal Ünlü’nün arşivinde “Akşam Oldu”, “Kaşık Havası” 

ve “Söğüt Zeybeği” olmak üzere toplam üç adet taş plâk mevcuttur Ünlü (2010).  

Ünlü, “Git Zaman Gel Zaman Fonograf – Gramofon – Taş Plak” adlı kitabındaki 
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Taş Plâk Kataloğunda ise Tanburacı Osman Pehlivan’la ilgili aşağıdaki listeyi 

vermektedir (Ünlü, 2004: CD eki). (bkz. Çizelge 2.1) 

Çizelge 2.1: Osman Pehlivan’ın Orfeon ve Sahibinin Sesi Firmalarından 

çıkmış taş plak listesi 

TAŞ PLÂK LİSTESİ 

Firma Katalog No Eser Makam Yorumcu Kalıp No 

Orfeon 724 Balıkesir Zeybek 

Havası 

 Tamburacı 

Osman Pehlivan 

Efendi 

12501 

Orfeon 720 Taksim Hicaz Tamburacı 

Osman Pehlivan 

Efendi 

12499 

Orfeon 721 Taksim Hüzzam Tamburacı 

Osman Pehlivan 

Efendi 

12500 

Orfeon 721 Taksim Hüseyni Tamburacı 

Osman Pehlivan 

Efendi 

12503 

Orfeon 722 Taksim Acem 

Aşiran 

Tamburacı 

Osman Pehlivan 

Efendi 

12509 

Orfeon 722 Taksim Suzinak Tamburacı 

Osman Pehlivan 

Efendi 

12510 

Orfeon 723 Taksim Hicazkâr Tamburacı 

Osman Pehlivan 

Efendi 

12504 

Orfeon 720 Peşrev Hicaz Tamburacı 

Osman Pehlivan 

Efendi 

12506 

Orfeon 724 Anadolu Zeybek 

Havası 

 Tamburacı 

Osman Pehlivan 

Efendi 

12502 

Orfeon 725 Çerkes Havası  Tamburacı 

Osman Pehlivan 

Efendi 

12508 

Orfeon 725 İzmir Zeybek 

Havası 

 Tamburacı 

Osman Pehlivan 

Efendi 

12501 

Orfeon 723 Taksim Uşşak Tamburacı 

Osman Pehlivan 

Efendi 

12505 

Sahibinin Sesi  Koyun Beni 

Yükseklere / Rumeli 

Türküsü 

 Nebile Hanım ve 

Tamburacı 

Osman 

 

Sahibinin Sesi  Ey Serenler / 

Gerdaniye Türkü 

 Nebile Hanım ve 

Tamburacı 

Osman 

 

Sahibinin Sesi  Köye Gidesim Geldi 

/ Milli Şarkı 

 Nebile Hanım ve 

Tamburacı 

Osman 

 

Sahibinin Sesi  Anadolu Kaşık 

Havası 

 Tamburacı 

Osman Pehlivan 

 

Sahibinin Sesi  Zeybek  Tamburacı 

Osman Pehlivan 

 

Sahibinin Sesi  Cânâ Gamı Aşkınla 

/ Gazel 

Hüzzam Hikmet Rıza 

Hanım ve 

Tamburacı 
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Şekil 2.3 : Anadolu Kaşık Havası adlı türkünün plak resmi. 

1930’da Türkçe Plâkların Esamisi Sahibinin Sesi (1930: 1-16) adıyla yayımlanan 

Sahibinin Sesi firmasına ait plâk fihristinde ise Osman Pehlivan’dan şu eserlerin 

kaydedilmiş olduğu görülmektedir: (bkz. Çizelge 2.2) 

Çizelge 2.2:  Osman Pehlivan’dan kaydedilmiş eserler 

Anadolu Kaşık 

Havası 

Tamburacı Osman 

Pehlivan 

…………… AX 

853 

 

Ey Serenler Gerdaniye Türkü Nebile Hanım ve Osman 

Pehlivan 

AX 

803 

 

Köye Gidesim 

Geldi 

Milli Şarkı Nebile Hm. ve Tamb. 

Osman Peh. 

AX 

803 

Koyun Beni 

Yükseklere 

Rumeli Türküsü Nebile Hm. ve Tamb. 

Osman Peh. 

AX 

879 

Zeybek Tamburacı Osman 

Pehlivan 

…………… AX 

853 

Adı 22 Ocak 1927 tarihinde İstanbul Konservatuarı ve 1932’de İstanbul Belediye 

Konservatuarı olarak değişen Dârülelhan’da Yusuf Ziya Bey’in müdürlüğü 

zamanında İstanbul’a gelen Âşık Veysel (Şatıroğlu), Rizeli Sadık (Aynacı), Bicioğlu 

Osman, Canyakan Süleyman Ahmet Hulusi, Ali Rıza Zorlu gibi pek çok mahalli 

sanatçının yanında Tanburacı Osman Pehlivan’dan da türkü derlenip arşive alınmış 

ve bu arada bir kısmı çoğaltılarak plâk halinde satışa çıkarılmıştır Şenel (1997: 356). 

(bkz.Şekil 2.3) 

Türk Musikisi’nin şaheserleri arasında bulunan en güzel Rumeli türküleri, O’nun 

okuyuşundan notaya alınmıştır Öztuna (1974: 127). Bir dönem Şark Musiki 
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Cemiyeti’nin başkanlığını yapan Süreyya Paşa, halk musikisi ile ilgilenerek, Osman 

Pehlivan’a çaldırttığı Anadolu ve Rumeli havalarını, Leon Hancıyan’a Hamparsum 

notası ile tespitettirmiştir. Sonra bunları notaya alınarak bir fasıl düzenlenmesini 

istemiştir. Leon Hancıyan’ın tespit ettiği kırk havadan, sekizi notaya alınabilmiştir. 

Ancak geriye kalanları notaya alınmamıştır Giz (1988: 235). Hancıyan’ın yazmış 

olduğu bu notaların da bulunduğu materyaller; elyazması Eski Türkçe notalar, 

Hamparsum nota sistemi ile yazılmış çeşitli Külliyatlar, Batı Müziği ve Halk Müziği 

notaları, Türk Operetleri, Kantolar, Özel Köçekçe Takımları, İstanbul / 

Sultanahmet’teki Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Osmanlı Arşivi 

Daire Başkanlığında bulunmakta ve tasnif ve kataloglama ekibi, çalışmalarını 

sürdürmektedir. 17.000 civarında eserin tasnifi ve kataloglama işlemleri 

tamamlanmış olup, peyder pey işlemleri bitenler, www.trtkulliyat.com sitesinde 

halkın hizmetine sunulmaktadır. Oluşturulan bu ekibin tasnif ve kataloglama sürecini 

bilen Nilgün Doğrusöz Dişiaçık ile yapılan görüşmede henüz Leon Hancıyan’ın nota 

defterlerinin açılmadığı bilgisi alınmıştır (Doğrusöz Dişiaçık, 2013). 

Osman Pehlivan’ın repertuarı ve bunların notaya aktarılmasıyla ilgili Mesut Cemil 

ise şunları söylemektedir: “Pehlivan’ın repertuarı pek geniş değildi. Lakin 

Rumeli’den ve Ege’den seçme parçaları, kendisine mahsus denebilecek bir tezene ile 

çalar, gür bıyıklarının arkasından dumanlı dumanlı çıkan kalın, kısık sesiyle söylerdi. 

Repertuarını yazmak için ilk alaka gösterenler, Şemsettin Ziya Bey’in haremi İsmet 

Hanım, Rahmi Bey’in pek güzel lavta çalan haremi Fatma Hanım, Udi Nevres Bey 

ve Kemal Niyazi Bey oldular” Cemil (1974: 11). Bu konuyla ilgili ayrıca Süleyman 

Şenel, Mefharet Yıldırım adında bir hocasının Osman Pehlivan’dan türkü kayıt 

etmesiyle ilgili bir anısını kendisine anlattığını şu sözlerle ifade etmektedir: 

“Mefharet Hanım, Osman Pehlivan’dan Türkü kayıt ederken bir ara ‘Usûl bozuk’ 

demiş. Bunun üzerine Tanburacı, O’nu azarlamış, fakat daha sonra karşısındaki genç 

bayanı üzdüğünün farkına vararak gönlünü almaya çalışmış” (Şenel, 2012). 

Sadi Yaver Ataman, (Toprak Kokan) Memleket Havaları adlı kitabında Osman 

Pehlivan’dan alınmış altı farklı türkünün sözlerini tarihleriyle beraber vermektedir. 

Kitapta yer alan Karadayı, Ey serenler, Rumeli türküsü, Garaguşu Vurdular, Ben Bir 

Keklik Olaydım ve Ata Binesim Geldi adındaki türkülerin sözleri aşağıda verilmiştir: 

  Karadayı (Türkü) 

  Merhum Osman Pehlivan’dan alınmıştır 1927 

  Kırık hava (serbest tekerlemeli) 
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Kız pınar başındah (lülü de nah lülü nah lülü) testi doldurur 

Testinin kulpunah (lülü de nah lülü nah lülü) şahin kondurur 

Kız senin bakışın (lülü nah lülü nah lülü) adam adam öldürür 

Kaçma benden hanımım alayım seni kaçayım seni 

Tekerlemesi: 

- Oooof söğüdün dalına manda yuva yapmış gördün mü garadayı gördün 

mü? 

- Görmediiiim 

- Yavrusunu sinek gapmış gördün mü garadayı gördün mü? 

- Görmedük dedüğa. 

Türkü -      Gördün mü garadayı gördün mü vay (Tekrar) 

 Ey Serenler 

(Rumeli Türküsü) Merhum Osman Pehlivan’dan alınmıştır 1928 

 Ey serenler serenler of yar serenler 

Ben gidiyorum mamur mamur olsun örenler 

Ahret hakkın helal etmem yarenler of 

Parlaya parlaya doğar sabah yıldızı 

Salına salına gelir gâvurun kızı 

Seni gidi oyunbaz 

Cilvesine doyulmaz 

Sızırılmış bal gibi 

Yemesine doyulmaz 

Rumeli Türküsü 

(Osman Pehlivan’dan alınmıştır 1939) 

Sabah sabah ben zülfümü tararım 

Elmas tarağım kaybettim ararım canım 

Ben yârimi el evinden sorarım 

Gülcemalin mahitaba dost benim aman 

Şu cihanda bir sevdiğim var benim canım 
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Yalı kenarında vardır evimiz aman 

Birbirimize düştü aman gönlümüz canım 

Kırılsa engeller kalsak ikimiz aman 

Gülcemalin ……………….(Nakarat) 

Garaguşu Vurdular 

(Merhum Tanburacı Osman Pehlivan’dan alınmıştır 1939) 

 Kırık hava oyunu, göbek tarzında. 

Garaguşu vurdular aman 

Haydi ganadını dagırdılar aman 

Biz buralı değiliz aman 

Yavrum bize tuzak da gurdular aman 

Acanım da naz eyledin yeter aman 

Şimdi de horozlar öter 

Garaguşum havada aman 

Yavrum yumurtası da tavada aman 

Şahin gibi uçuyor aman 

Haydi de yavru guşlar da yuvada aman 

Acanım da nazeyleme yeter yeter 

Şimdi de horozlar öter 

Kızpınar Başında
3
 

 Merhum Tanburacı Osman Pehlivan’dan, 1939. 

  (Kırık hava, serbest kısmı da ihtiva eder) 

Kız pınar başındah (lülü nah lülüde) desti doldurur  

Destinin gulpunah (lülü nah lülüde) 

Şahin gondurur şahin gondurur 

Kız senin bakışın şangırda şangır şungur oh 

Adam öldürür gaçma benden hanımım 

Alayım seni gaçayım seni 

 

 

                                                 

 
3 Bu türkü sözlerinde çok az değişiklikle “Karadayı” adıyla Ataman’ın aynı kitabında 1927’de derlenmiş olarak da geçmektedir. 
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Serbest kısım: 

Söğüdün dalına manda yuva yapmış gördün mü  

Garadayı gördün mü? 

Görmediiiim 

Yavrusunu sinek gapmış gördün mü garadayı gördün mü? 

Görmedük dedüğa. 

Kırık Hava: 

  Gördün mü garadayı gördün mü vay  

  Gördün mü garadayı gördün mü vaaaay  

Ben Bir Keklik Olaydım 

Merhum Osman Pehlivan’dan, 1939. 

“Bundan 11 yıl evvel Ankara Radyosu’nda merhumla böyle bir Salı akşamı 

beraber çalıp okuduğumuz türkülerden biri. Güzel bir tesadüfle bu programımıza 

girmiştir. Bu türküleri merhumun aziz ruhuna ithaf ediyorum”. 

 Ben bir keklik olaydım 

 Yol üstüne gonaydım 

 Gelen de geçen yolculara gara gözlüm 

 Yardan haber haber soraydım 

 Keklik seni tutarım 

 Ganadını yolarım 

 Yemin de ettim vallahi gara gözlüm 

 Alır seni seni gaçarım 

Atabinesim Geldi: (Osman Pehlivan’dan 1939). 

   (Türkü, Zeybek tarzında) 

  Ata binesim geldi hoydahdah (Tekrar) 

  Köye gidesim geldihoydahdah (Tekrar) 

  Gara gözlü yârimi haydahdah (Tekrar) 

  Yine göresim geldi haydahdah (Tekrar) 

  Aya baktım ay ayaz haydahdah (Tekrar) 

  Gıza baktım gız beyaz haydahdah (Tekrar) 
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  Cebe baktım para az hoydahdah (Tekrar) 

  O gız bize yaramaz haydahdah (Tekrar) 

  Bağa girdim yalınız haydahdah (Tekrar) 

  Göze battı çalınız hoydahdah (Tekrar) 

  Gelin köyden geliyor hoydahdah (Tekrar) 

  Hep oturup çalınız haydahdah (Tekrar) (Ataman, 1951: 34, 38, 39, 79,  

91, 92, 123, 141, 142. 

“1926’da kurulan İstanbul Radyosu’ndan başlayarak uzun zaman radyolarımızın ilk 

ve tek halk musikisi sanatkârı, Osman Pehlivan’dan başkası değildi.” diyen Mesud 

Cemil; “Kâh,  

Karşı - be - karşı yaptıralım hanları, 

Kaldıralım kasaveti,  gamları; 

Doldur doldur,  ver içelim şarabı. 

diye neşe ile gürler;  kâh, 

Nazlı yârim geli gelivermiş sol dizim üstüne, 

 Gözüm yaşı durmaz akar gül yüzün üstünederken, içli ve titrek şair olurdu” 

diye eklemektedir (Cemil, 1970: 11). 

Aşağıda Tanburacı Osman Pehlivan’ın repertuarını toplu bir şekilde görebilmemizi 

kolaylaştırabilmesi bakımından “Tanburacı Osman Pehlivan Diskografisi” çizelge 

halinde verilmiştir. (bkz. Çizelge 2.3) 
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Çizelge 2.3: Tanburacı Osman Pehlivan’ın diskografisi 
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2.6 Tanburası 

Osman Pehlivan’ın çaldığı ‘tanbura’yı tanımadan önce genel anlamda tanbura 

çalgısının tanımı, özellikleri ve menşei hakkındaki bilgileri farklı görüşlere 

başvurarak açıklamak daha yararlı görülmüştür.  

Birçok araştırmacının üzerinde çalıştığı bu çalgı, tambura olarak da bilinir Ana 

Britanica (C.20, 2004). Telli-tezeneli bir halk çalgısıdır. Mehmet Özbek, THM El 

Kitabı 1 Terimler Sözlüğü adlı kitabında bu çalgıyı şu şekilde tanımlamıştır: 

“Tambura, bağlama ailesi çalgılarının en yaygınıdır. Halk arasında yöreden yöreye 

saz, bağlama, bozuk, çöğür gibi çeşitli adlarla bilinir. Değişik boylarda olmakla 

birlikte, cura’dan büyük divan sazı’ndan küçük bir çalgıdır. Tekne, kol, burguluk, dip 

eşik, eşik, tel geçen, burgu ve tel adlı parçalardan oluşur. İkişerden üç öbek teli 

vardır. Yarım armut biçimdeki gövdeye tekne, teknenin ön yüzünü kapatan tahtaya 

göğüs ya da kapak denir. Kolun üst tarafında burguluk vardır. Burada çalgıyı 

düzenlemeye yarayan burgu ya da kulak denen parçalar bulunur. Teller teknenin alt 

ucundaki dip eşik’e tutturulur, eşik’in ve tel geçen’in üstünden geçirilerek burgulara 

bağlanır. Tambura ikişerden üç öbek olmak üzere 6 (altı) telli bir çalgıdır. Bazen alt 

öbek üç telli olur. Tambura’da kullanılan yaygın düzen bozuk düzeni’dir. Alt tellere 

göre orta teller tam beşli, üst teller büyük ikili kalın ses verecek biçimde düzenlenir” 

(Özbek, 1998: 175-176). 

Tambura sazı yüzyıllar boyu çok geniş coğrafyalara yayılmış ve buralarda icra 

edilmiştir. Irene Markof’a göre, Balkan Yarımadası’nda, özellikle Bulgaristan ve 

Yugoslavya’da, uzun saplı telli sazların kaynağı hakkında birçok tartışma vardır ve 

bu sazların kökeninin Slavlardan, Orta Asyalılardan ya da Osmanlı Türklerinden 

geldiğini söyleyen teorilerden birini veya diğerini destekleyen heykel, resim gibi 

kaynaklar, tarihi kayıt ya da buluntular mevcuttur. Yugoslavya ve Bulgaristan’ın 

uzun saplı sazları (tambura) Türk saz ailesinin üyeleriyle belirli benzerlikler gösterir. 

Yugoslav etnomüzikolog Cvjetko Rihtman Yugoslavya’daki tambura ailesi hakkında 

bu enstrümanların Osmanlı egemenliği döneminde Yugoslavya’ya taşındığını ileri 

sürmüştür. Tamburanın kaynağını Türklere dayandıran Yugoslav hipotezinin aksine 

Bulgar uzmanlar bu tip enstrümanların Bulgar topraklarında Osmanlı Türklerinin 

gelişinden önce de var olduğunu ve hatta aslının Balkan Yarımadası’na M.S 7. 

Yüzyılda gelmiş olan Proto Bulgarlara ya da Trakyalılara dayandığını ileri 
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sürmektedirler. Bulgaristan’daki uzun saplı telli sazların adları tambura, trambura, 

bailama, baglama, bugare, dranke ve saz’dır Markoff (2001: 33-37). Bu konuyla 

ilgili Dr. Hüseyin Yaltırık
4
, “Trakya ve Rumeli Halk Müziğinde Tanbura ve 

Tanburacılar” adlı makalesinde şunları belirtmektedir: 

 “Trakya ve Rumeli coğrafyasında ‘tanbura’ sazının kullanıldığı ve tanbura ustalarının bu 

yörelerde varlığı öteden beri bilinmektedir. Tanbura, Trakya’da özelllikle Edirne ve 

Kırklareli yörelerinde yaygın olarak çalınmıştır. Aynı zamanda Makedonya, Hırvatistan, 

Bulgaristan vb. Rumeli coğrafyasında da tanbura sazına önem verilmiştir. Tanburanın ya da 

genel bir adlandırmayla ‘tambura’nın çalgı bilimi (organoloji) açısından kökenlerine yönelik 

yaklaşımlar konusunda gerek ülkemizde gerekse batıda önemli araştırmalar yapılmış ve 

yapılmaktadır. Bizdeki yani Türk çevrelerindeki araştırmalar, bu sazın kökeninin Asya 

olduğu ve diğer telli çalgıların kökeni gibi teorik olarak avcılık amaçlı yay ve oktan 

kaynaklandığı yönündedir. Bu teori ud için de geçerli olup Türklerin günümüzde de yaygın 

olarak kullandığı ağaç yapımı bu sazlar, batıda tek terimle ‘lute’ olarak adlandırılmıştır.  

İngiliz arkeolog Francis Galpin, Mezopotamya’da Sümer medeniyeti üzerine yaptığı 

çalışmalar sırasında ‘pantur’ isminde bir sazın varlığını ortaya koymuştur. ‘Pan’ Sümerce 

‘yay’, ‘tur’ da ‘çocuk, küçük’ anlamındadır. Bu iki sözcüğün birleşmesinden oluşan ‘pantur’ 

‘yayın küçüğü, küçük yay’ anlamındadır. Avcılıkta kullanılan yay kirişine zamanla bir ses 

kutusu eklenerek günümüzdeki ud, tanbur ve tanbura (bağlama) tipli sazların ilk şekli 

oluşturulmuştur. Gürcülerin tanbur’a ‘panturi’ adını vermeleri de bu olguyla 

ilişkilendirilmektedir. İran’da tanbur, tanbura; Orta Asya’da ‘dombra’ ve daha çok ‘kopuz’ 

ve ‘komuz’ olarak adlandırılmıştır. Batıda ‘lute’ terimiyle adlandırılan diğer telli sazların ve 

dolayısıyla tanburanın kökenlerine yönelik batılı teori şu şekilde geliştirilmiştir. 

Hint, İran ve Türk topluluklarında şekillenmiş olan günümüzde de birçok doğu toplumlarında 

farklı formlarda yapılandırılarak çalınan tanbur (tambur, tembur ya da tumbur) batılı 

araştırmacılara göre ‘pandur’dan kaynaklanmıştır. Oysa Türkler telli bir sazın tınısını 

belirtmek için ‘tımbır tımbır’ ya da ‘tonbur tunbur’ gibi ‘onomatope’ sözcükler 

kullanmışlardır. Bu nedenle tanburun böylesine bir onomatope sözcük olarak Türkçe olduğu 

kabul edilmektedir. Tanbura sazının da atası olan ‘kopuz’u tanımlamada ‘içi boş’ 

manasındaki ‘kova, küfe, kof, kovan, kofal, kaval, kavuz’ gibi sözcükler Türk dilinde 

oldukça eskidir. Tanbura, Yunanlılarda tanbura, uda benzeyenine lavta, Güney Slovenya 

dolaylarında tambura, tamburizza, Macar dilinde de tanburika olarak adlandırılmıştır. Yakın 

Doğu ve Hindistan’daki ‘tanbur’, Rusya’daki ‘balalayka’, Asya’daki ‘kopuz’, ‘komuz’ ve 

‘dombra’, Güney Slovenya’daki ‘tanbura’, Hırvatistan’daki ‘tanburitza’, Çin’deki ‘pi-pa’ 

(piy-par), ‘sanhsien’ ve ‘gekkin’ tipleri, Japonların ‘biwa’ ve ‘samisen’ tipleri, Fas’lıların 

‘genbri’ tipleri ve diğer ülkelerdeki benzer tip çalgıların hepsinin genel olarak kökeni aynı 

olup buna batıda ‘lute’ denilmiştir. Söz konusu çalgılar da lut’un farklı kültürlere taşınmış ve 

zamanla şekillenmiş halleridir”(Yaltırık, 2007: 659-676). 

Yılmaz Öztuna, Türk Musikisi Kavram ve Terimleri Ansiklopedisi’nde tanbura 

sazını şu şekilde tanımlamıştır: “Türk halk musikisinde, gerek Orta Asya’da, gerek 

Anadolu’da çok kullanılan bir mızraplı saz. Tanbûre = ‘küçük tanbur’ sözünden halk 

dilinde ‘tanbura’, hatta ‘tambura’ olmuştur. Altı telli ve perdelidir. Bağlama veya saz 

denilen çeşitten sayılır ki eski kopuz ve sonraki bozok da bu türe girmektedir” 

Öztuna (2000: 468). ‘Müzik Ansiklopedik Sözlük’ adlı, Vural Sözer’e ait kaynaktan 

ise çoğunlukla yedi telli bir çalgı olduğu öğrenilmektedir (Sözer, 2005: 683). 

                                                 

 
4 TRT İzmir Radyosu THM Ses Sanatçısı-E.Ü.D.T.M. Konservatuvarı Öğretim Görevlisi 
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Bağlama ailesi gerek büyüklük farlılıklarından gerekse tel sayısı ve perde sayısı gibi 

farklılıklardan dolayı meydan sazı, divan, tambura, cura gibi farklı adlarla bilinen 

çalgılardan oluşmaktadır. Saz kelimesi ise orijinal olarak müzik aletleri için 

kullanılan genel bir terimdir. Yüzyıllar boyunca çeşitli coğrafyalarda değişikliğe 

uğrayarak Anadolu’ya gelen bağlamanın geçtiğimiz yüzyılda da bu değişim sürecini 

sürdürdüğünü ve günümüzde de bunun devam etmekte olduğunu görmemiz 

mümkündür. “Evrim ve Standardizasyon Arasında Bağlama Ailesi” Zeeuw (2011: 

205-210) adlı makalesinde Hans de Zeeuw  bu konuyla ilgili “Kitaplardan geleneksel 

Anadolu bağlamasının geçen yüzyılın ikinci yarısına kadar küçük bir saz olduğunu 

öğreniyoruz. Ancak 1950 yılından sonra, özellikle radyolardan başlayarak, saz yerine 

bağlama adı kullanılmaya başlanmıştır. Türkiye’de hem saz hem da bağlama, her iki 

ad da kullanılmaktadır.” demektedir. Bu değişimlere perde sayısının, tel sayısının, tel 

öbek sayısının arttırılması ve bağlama ebatlarındaki yeni arayışlar örnek olarak 

gösterilebilmektedir. Hans de Zeeuw adı geçen makalesinde perde sayısının 

arttırılmasında Muzaffer Sarısözen’in büyük rolü olduğuna dikkat çekmektedir ve bu 

çalışmalara 1940’larda başlanıldığını, aynı dönem içinde sesin yüksekliğini arttırmak 

için saza fazladan teller ilave edildiğini ifade etmektedir. Bu konuyla ilgili, ülkemizin 

önemli çalgı yapımcılarından Cafer Açın, “Tanbur’umuzda ve Musıkimizdeki 

Kargaşa” adlı makalesinde şunları anlatmaktadır: “1953 yılı sonlarına doğru rahmetli 

Muzaffer Sarısözen bana geldi ve önemli sorunları olduğundan söz etti. Kendilerine 

ne gibi sorunlarının olduğunu sorduğumda ‘Ankara Radyomuzda Ahmet Gazi 

Ayhan, Sarı Recep ve Mucip Arcuman gibi üç bağlama sanatçımız var, üçünün de 

sazları birbirinden çok farklı; yapıları farklı, boyları farklı, perdeleri farklı… Bir 

araya gelip doğru dürüst bir parça çalamıyorlar. Çalsalar da zevk vermiyor, uyum 

sağlayamıyorlar. Biz ise birçok sazı bir araya getirip Yurttan Sesler Topluluğu adı 

altında büyük bir topluluk kurmak istiyoruz, bize bu konuda ancak sen yardımcı 

olabilirsin’ dedi. Ben de kendilerine bu benim için bir milli görevdir, yerine 

getirebilmek bana mutluluk verir dedim ve çok sevindi. Kendisinin isteklerini bir bir 

tespit ettim. Türk Halk Müziği’nde kullanmak istedikleri perde sistemini aldım, bu 

perde sistemine göre Bağlama ailesi sazlarının perde aralıklarını hesaplayarak perde 

yerlerini belirledim ve frekanslarını tespit ettim. O dönemlerde sazını ustalıkla çalan 

sanatçıların görüş ve düşüncelerini alarak, Bağlama ailesi sazlarının standart 

boylarını belirledim. Belirlemiş olduğum ölçülerden yararlanarak Meydan Sazı, 

Divan Sazı, Bağlama, Tanbura, Bağlama curası, Tanbura curası gibi birlikte icra 
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edilebilecek sazların projelerini hazırladım ve yurdun çeşitli yerlerinde saz 

yapımlarıyla uğraşan yapımcılarımıza projelerini göndererek, bir anda yurdun her 

yerinde standartların uygulanmasını sağladım” (Açın, 1998: 137-157). 

Yukarıda bahsedilen gelişmeler ve standartlaşma çalışmaları sonucunda günümüzde 

tambura adı nadir telaffuz edilir olmuştur. Günümüze doğru, seri imalat anlayışının 

özellikle standartlaşma yoluna giden ‘bağlama’ olgusu tanburayı ve tanburacılığı 

zamanla olumsuz etkileyip bu sazın artık kaybolduğuna ve çalıcısının da kalmadığına 

işaret eder Yaltırık (2007: 669). Rumeli Serhat Türküleri Antolojisine Giriş 

Soyyanmaz (2003:137). adlı kitabında İ. Hakkı Soyyanmaz, seri imalat bağlama 

yapıcılarının artmasıyla bölgesel yapımların azalmasının, tanbura yapıcılarının yerine 

yenilerinin yetişmemesinin, tanbura yapılmasını tamamen durduğunu, Radyo 

Evleri’mizin kurulmasıyla, öğrenim yapan gençlerin Radyo’dan kaynaklanmaları, 

tanbura çalış stillerinin unutulmasına neden olduğunu ve tanbura nakışlı taksimlerin, 

tanbura düzenlerinin tamamen unutularak tarihe karıştığını ifade etmektedir.  

Türk tarihçisi Enver Behnan Şapolyo (1900 - 1972), “Halk Sazları” başlıklı 

makalesinde Bağlama ailesini ‘Meydan Sazı’, ‘Bağlama’ ‘Cura’, ‘Bozok’, ‘Oniki 

Telli’ ve ‘Tambura’ diye altı gruba ayırmış ve tambura maddesinde bu sazla ilgili 

görüşlerini şu sözlerle ifade etmiştir: “ Bu sazın boyu da Bozok kadardır. Şekli 

armudîdir. Altı tellidir. 27 perdeye bağlıdır. Alt ve üst telleri çelik, orta teli 

pirinçtendir. Bu saz daha ziyade Rumeli’nde çalınır. İşte Türk Halk Sazları altı (6) 

nevidir. Bu sazı çalan pek meşhur âşıklar yetişmiştir. Halk Sazını İstanbul’da tanıtan 

Osman Pehlivan olmuştur.” Birçok araştırmacı tarafından yapılan bağlama ailesi 

sıralamasını değerlendiren İrfan Kurt, “… Bu sıralamalarda belirli bir 

standardizasyonun bulunmadığını ve yanlışlıkların mevcut olduğunu, ‘tambura’ 

adının şehir merkezlerinde kullanıldığını, kırsal kesimler ise ‘Bozuk’ adının 

kullanıldığını” ifade etmektedir (Kurt, 2012). 

Sadi Yaver Ataman, Tanburacı Osman Pehlivan’ın çaldığı sazı, “Kullandığı saz, 

sazlar faslında Bozuk üslubundadır. Perde taksimatı aynı fakat çeyrek seslerle de 

çoğaltılmıştır” sözleriyle anlatmaktadır Ataman (1938: 44). Celal Davut Arıbal, 

Radyo Dergisi’ndeki “Halk Sanatkârı” başlıklı yazısında, “Osman Tanburacı’nın 

ölümünden evvel Radyo idaresine verilmesini vasiyet ettiği sazıdır ki, filhakika bu 

saz, şimdi Radyo idaresine verilmiş bulunmaktadır” notuyla aşağıda resmi verilmiş 

olan tanburayı işaret etmektedir. (bkz. Şekil 2.4) 
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Şekil 2.4 : Celal Davut Arıbal’a göre Osman Tanburacı’nın ölümünden evvel 

Radyo idaresine verilmesini vasiyet ettiği saz. 

Tanburacı Osman Pehlivan’ın oğlu Ziya Tanburacı’nın, “Babamın bir vasiyeti vardı: 

Sazı (Sarıkız)’ı, pek sevdiği Ankara Radyosuna ve oradaki arkadaşlarına hediye 

etmek… O’nun bu isteğini yerine getirdim; sazı Radyo’ya kendim götürüp verdim. 

Benden Radyo Mecmuası’nda çıkmak üzere birkaç da resim istediler ve hiç birini 

kaybetmeden aynen iade edeceklerini temin ettiler. Onları da gönderdim. Fakat ne 

resimleri iade ettiler, ne de bir mecmua gönderdiler. Bu hal, babamın ölümü kadar, 

beni müteessir etti” sözleri yukarıdaki Celal Davut Arıbal’ın ifadelerini 

doğrulamaktadır. Öte yandan, acaba günümüzde bu saz hâlâ Radyo Kurumu’nda 

duruyor mu?  sorusu üzerine 09.08.2012 tarihinde Ankara Radyosu’na gidilmiş ve 

TRT Müzik Dairesi T.H.M. ve Oyunları Merkez Müdürü Kubilay Dökmetaş’ın 

yardımlarıyla Kızılay’daki Radyo binasında bir camekân içerinde duran, aşağıda 

resmi verilen tanburaya ulaşılmıştır. (bkz. Şekil 2.5) 

 

Şekil 2.5 : Ankara Radyosu’nda sergilenen ve Osman Pehlivan’ın tanburası 

olarak bilinen saz. 
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Üst resimdeki tanburayla benzerlik göstermeyen bu tanburayla ilgili görüşülen 

Radyo yetkililerinden Sabri Sabuncu
5
, “1985’den 2004 yılına kadar koroda sanatçılık 

yaptım, 2004’ten bu yana idarecilik yapıyorum, önceleri bu sedef kaplamalı 

tanburanın altında ‘Tanburacı Osman Pehlivan’ yazardı, fakat şu an isim mevcut 

değil” demiştir. Bu konuyla ilgili 23.03.2013 tarihinde görüşülen, uzun yıllar Ankara 

Radyosu’nda kabak kemane sanatçılığı yapmış olan İhsan Menteş de bu tanburanın 

Osman Pehlivan’a ait olduğunu hatırladığını fakat Osman Pehlivan’ıntanburasının 

bir tane olmayacağını ve bunun onlardan biri olabileceğini ifade etmiştir. Konuyla 

ilgili Ankara Radyosu Bağlama Sanatçısı Arif Balaban da İhsan Menteş’e katıldığını 

belirtmiş ve “ Bu konuyla ilgili babam daha geniş bilgiye sahiptir” diyerek uzun 

yıllar Ankara Radyosu’nda bağlama sanatçılığı yapmış olan Rıfat Balaban ile 

görüşmemi sağlamıştır. Telefon ile görüşülen Rıfat Balaban da yukarıda belirtilenler 

doğrultusunda bu tanburanın Osman Pehlivan’a ait olduğunu doğrulamıştır. Buradan 

anlaşılan Ziya Tanburacı, Celâl Arıbal’ın belirttiği tanbura’yı değil de babasının 

“Sarıkız” diye adlandırdığı başka bir tanburasını Radyo’ya teslim etmiştir. 

Yukarıda Osman Pehlivan’a ait olduğunu düşünülen sedef işlemeli tanburanın tekne, 

perde, sap ve tel öbek özellikleri aşağıdaki gibidir: (bkz. Şekil 2.6) 

                      

Şekil 2.6 : Tanburanın alttan ve önden görünümü 

Tekne boyu 38 cm olan tanburanın armudi yapısı, sedef işlemeleri ve sapının 

ucundaki püskül ile dikkat çekmektedir. Üst eşik –orta eşik arası 85 cm, sap boyu 

78,5 cm ve üst eşik – alt eşik arası 92 cm olarak ölçülmüştür. Ayrıca sap kalınlığı 

tekne bağlantı kısmında 3 cm iken, Mi perdesinde 2,5 cm olmakta ve Si bemol 

perdesine doğru incelmektedir. (bkz. Şekil 2.7) 

                                                 

 
5TRT Türkü Radyo Kanal Sorumlusu, Yapımcı. 
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Şekil 2.7 : Tanburanın önden tam görünümü ile sap kısmı 

2.7 Ölümü 

Osman Pehlivan gençliğinde hem pehlivanlık hem de tanburacılığı birlikte götürmüş 

kırklı yaşlardan sonra ise kendini tamamen tanburasına vermiş ve dost meclislerinde, 

önemli insanların sofralarında zaman zaman da halkevlerinde çalıp söylemiştir. 

Şöhretli gençlik yılları geçirmesine rağmen Osman Pehlivan’ın yaşlılık döneminde 

maddi sıkıntı içinde olduğu ve himaye görmediği anlaşılmaktadır. 1934 tarihinde, 

Osman Pehlivan altmış yaşındayken, O’nu İnegöl’de misafir etmiş olan Savaştepe 

Müzik Öğretmeni Hıfzı Kayaman, Tanburacı’nın o günkü durumunu şu sözlerle 

anlatmaktadır: “Bursa’da İdman Yurdunun bahçesindeki komik B. Ahmed’in 

tiyatrosunda rahmetli Osman Pehlivan’ın kendi öğretmesi bir kadınla sahnede 

görünmesine içim burkulurdu; Pehlivan’ın maddi sıkıntı içinde olduğu ve himaye 

görmediği meydandaydı. Sonraları Ankara Radyosu’nda ara sıra dinlediğimiz oldu. 

1934 Haziran ayında idi. Bursa’daki Ziraat Bankası karşı köşesinde bir hasır palas 

vardı. –Osman Pehlivan’ın kahveci ile muarefesi olacak- O’nun köşesine bağdaş 

kurar, sisli gözlükleri altındaki fersiz gözleri, yüzündeki yaşlılığın verdiği 

kırışıklıklarla yine mutadı veçhile etrafa neşe dağıtır, sohbet ederdi.” 

1935’te Akşam Gazetesine verdiği bir röportajda “Çalarken içinden coşar mısın?” 

sorusuna şöyle cevap vermektedir:  

“Elbette coşarım yahu… 62 yaşında olduğum halde sazı elime aldım mı hâlâ içim 

kaynar, sabaha kadar çalsam bıkmam. Ne edeceksin, Allah vergisi bize bu… Fakat 

yaş 62 evlât… Çökmeye başladık, başımızı sokacak evimiz bulunsun. Göztepe’deki 

bostanımda karpuzlar oldu, gidip onları satacağım. O kadar büyüttüm, mürüvvetini 

göreyim, hiç olmazsa… Kısmetse evimi de bu sene bitireceğim. Hiç usta tutmadım 
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ha… Ben dülgerlik te yaparım. Elimden gelmeyenzanaat yoktur. Şimdi üçüncü 

kattayım, artık çatıya geçeceğim” (Akşam, 1935: 6). 

Mesud Cemil ise Osman Pehlivan’ın son yıllarını şu sözlerle anlatmaktadır: 

“İkinci Dünya Harbi’nin ortalarında Ankara’ya gelmişti. Radyo’da belirli aralıklarla 

çalıyor ve o zaman Matbuat Umum Müdürü olan Selim Saper’in özel müsaadesiyle, 

Radyo’nun alt katında bir odada, bir gece bekçisi gibi, yatıp kalkıyordu. Bir gün 

haber verdiler; Osman Pehlivan aşağı katta her gün sarhoş dolaşıyor diye… İndim, 

O’nu buldum. Biraz konuşunca hemen anladım ki,  koca pehlivan sarhoş değil; fakat 

çok hasta… Derecesine baktım; 39,5…Hemen Nümune Hastanesine gönderdik. 

Meğer ağır bir zatürrie geçiriyormuş…39,5 ateşle sallana sallana ayakta dolaşıyor, o 

halini görenler de sarhoş sanmışlar onu… İyileşti; epeyce süzülmüş geldi: 

‘-Yine yırttık kefeni!’ dedi ‘Gideyim bakayım bizim karpuz tarlasına!...’ ve 

İstanbul’a döndü” (Cemil, 1970: 11). 

Tanburacı Osman Pehlivan’ın ölüm tarihiyle ilgili tam bir kesinlik yoktur. Âtıf 

Kahraman, Cumhuriyet ve İkdam Gazetelerinin 8 Birinci teşrin (Ekim) 1942 tarihli 

yayınlarını kaynak göstererek, Osman Pehlivan’ın 7 Ekim 1942 günü Suadiye’de 

oturan bir tanıdığını görmeye tren yolundan giderken, kalp durmasından vefat ettiğini 

belirtmektedir Kahraman (1989: 4001). Buna karşın Ziya Tanburacı, 1944 yılında 

yazdığı bir yazıda babasını 1943’te kaybettiğini belirtmekte ve O’nun ölümüyle ilgili 

şunları ifade etmektedir: 

“Ben babamı kaybettiğim gün, memleket de sanatkâr bir evlâdını kaybetmişti. O’nun 

ölümünü dostlarına ve alâkalı makamlara bildirmek üzere o günkü En Son Dakika ve ertesi 

günkü bütün gazetelerle ilân ettim. Lâkin koca Tanburacı’nın cenazesine, bir yığın dostu 

olduğu halde, üç kişiden başka kimse gelmedi. Ne acı! Ben, babamın elli beşinci sanat yılını 

kutlamayı düşünmüş ve bu fikrimi kendisine açmıştım. Bir gün beraberce bir jübile tertibini 

tasarlamış ve bunun için de bazı dostlarımızın müzaheretini (desteklerini) temin etmiştik. 

Lâkin, babamın elli beşinci sanat yılı tamam olmadan ömrü tamam olmuştu. O’nun ani 

ölümüyle duyduğum acıyı, sanat arkadaşlarının göstereceği yakınlıkla avutacağımı umuyor, 

düşündüğümüz bu jübilenin yine yapılıp hasılatı ile bir mezar, hiç olmazsa bir taş dikilir diye 

teselli buluyordum. Ne gezer Jübile yapmak şöyle dursun, tabutunu taşımaya güç adam 

bulundu… Yalnız Ankara Radyosu’nun tertip ettiği (Tanburacı geceleri) müstesna, başka 

hiçbir alâka görmeyen bu ölüyü dostları daha gömülmeden unuttular” (Tanburacı,1944: 10-

12). 

Osman Pehlivan’ın ölmeden evvel “Hıfzı (Kayaman), ölürsem beni (Bursa’da) 

dağınık servilerdeki (Meddah) Sürurînin yanına gömün!” Kayaman, 1948: 7) 

demesine rağmen İstanbul Kadıköy’deki Sahrayı Cedit mezarlığına defnedilmiş, 

fakat bu mezarlığın daha sonra istimlak edilmesinden dolayı bugün Tanburacı 

Osman Pehlivan’ın mezarı mevcut değildir (Tanburacı, 2011).  
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3.  TANBURACI OSMAN PEHLİVAN’DAN DERLENMİŞ TÜRKÜLERİN 

USULLERİ VE TÜRK SANAT MUSİKİSİ’NDEKİ MAKAMSAL 

KARŞILIKLARI 

Tanburacı Osman Pehlivan’dan Derlenmiş Türkülerin Usulleri ve Türk Sanat 

Musikisi’ndeki Makamsal Karşılıkları: Bu bölümde Yücel Esnaf’ın “Tanburacı 

Osman Pehlivan’ın Hayatı ve Müzik Çalışmaları” Esnaf (2004: 11-29) adlı bitirme 

ödevinde yer alan on altı türkünün notası yer almaktadır. 
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3.1 Gemi Kalkar 
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3.2 Dama Bulgur Sererler 
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3.3 İhtiyatlar Silah Çatmış 

 

 



43 

3.4 Kız Pınar Başında 
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3.5 Yalı Kenarında 
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3.6 Yürükte Yaylası 
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3.7 Aksadeler Giyer Boylu Boyunca 
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3.8 Alıverin Bağlamamı Çalayım 
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3.9 Be Gemici Gemici 
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3.10 Kırmızı Gülün Alı Var 
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3.11 Demirciler Demir Döver 
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3.12 Çocuğum Yok Aman 
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3.13 Bizim Sahraların Başı 
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3.14 Elveda Dost 
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3.15 Kaşık Havası 
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3.16 Balıkesir Zeybeği 
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4.  TANBURACI OSMAN PEHLİVAN’DAN DERLENMİŞ TRT 

REPERTUARINDAKİ TÜRKÜLER 

Çizelge 4.1 : Tanburacı Osman Pehlivan’ın TRT Repertuarındaki sözlü eserleri 

Rep.      KAYNAK   NOTAYA 

No. EZGİ ADI  YÖRESİ KİŞİSİ  DERLEYEN ALAN 

2260 Ata Binesim Geldi 
RUMELİ/

Lofça 

Osman Pehlivan Muzaffer Sazısözen Muzaffer 

Sazısözen 

425 Bizim Sahraların Başı 
RUMELİ Osman Pehlivan Muzaffer Sazısözen Muzaffer 

Sazısözen 

1526 Dama Bulgur Sererler  
RUMELİ Osman Pehlivan Azize Tözem Yücel Paşmakçı 

266 Gemi Kalkar Sulara Akar 
RUMELİ Osman Pehlivan Muzaffer Sazısözen Muzaffer 

Sazısözen 

342 İhtiyatlar Silah Çatmış 

Yolun Üstüne 

RUMELİ Osman Pehlivan Muzaffer Sazısözen Muzaffer 

Sazısözen 

375 Kahvenin Önünden Gelir 

Geçersin 

RUMELİ Osman Pehlivan Muzaffer Sazısözen Muzaffer 

Sazısözen 

372 Kız Pınar Başında Desti 

Doldurur  

RUMELİ Osman Pehlivan Muzaffer Sazısözen Muzaffer 

Sazısözen 

590 Lofça’nın Ardında Kaya (2. 

Örnek) 

RUMELİ Osman Pehlivan Muzaffer Sazısözen Muzaffer 

Sazısözen 

268 Öyedir Ey Öyledir 
RUMELİ Osman Pehlivan Muzaffer Sazısözen Muzaffer 

Sazısözen 

833 Pınarın Başına Yağmaz mı 

Dolu 

KONYA/

Bozkır 

Osman Pehlivan Muzaffer Sazısözen Muzaffer 

Sazısözen 

1652 Sarı Zeybek Şu Dağlara 

Yaslanır 

RUMELİ Osman Pehlivan Muzaffer Sazısözen Muzaffer 

Sazısözen 

1150 Yalı Kenarında Zülfüm 

tararım 

RUMELİ Osman Pehlivan Muzaffer Sazısözen Muzaffer 

Sazısözen 

1136 Yörük de Yaylasında 

Yaylayamadım 

RUMELİ Osman Pehlivan Muzaffer Sazısözen Muzaffer 

Sazısözen 

4100 Ey Benim Mestane Gözlüm  
RUMELİ Osman Pehlivan TRT Müzik 

Dai.Bşk. THM Md. 

TRT Rep. 

Kurulu 
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Çizelge 4.2 : Tanburacı Osman Pehlivan’ın TRT Repertuarındaki sözsüz eserleri 

Rep.      KAYNEK   NOTAYA 

No. EZGİ ADI  YÖRESİ KİŞİSİ  DERLEYEN ALAN 

9 Zeybek         - Osman Pehlivan 

Plaktan 

yazıldı 

Yücel 

Paşmakcı 

69 Sarı Zeybek         -  Osman Pehlivan 

Halil Bedii 

Yönetken 

Halil Bedii 

Yönetken 

115 Balıkesir Zeybeği Balıkesir Osman Pehlivan 

Plaktan 

yazıldı 

Yücel 

Paşmakcı 

                                                                                                                                       
6
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 
6TRT THM Nota Arşivi: http://www.sanatmuziginotalari.com/thm/thm_kaynak_kisi_arama.asp 
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4.1 Tanburacı Osman Pehlivan’ın TRT Repertuarındaki Sözlü Eserleri 

4.1.1 Ata Binesim Geldi 

                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                      
7
 

 

                                                 

 
7 TRT THM Arşiv fihristinde bu türkünün kaynak kişisi Osman Pehlivan gösterilirken yukarıdaki notada Sinan Pehlivan 

yazmaktadır. Osman Pehlivan’ın repertuarı incelendiğinde bu türkünün O’dan alındığı fikri ağır basmaktadır. 
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4.1.2 Bizim Sahraların Başı 
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4.1.3 Dama Bulgur Sererler 
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4.1.4 Gemi Kalkar 
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4.1.5 İhtiyatlar Silâh Çaltmış 
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4.1.6 Kahvenin Önünden Gelir Geçersin 
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4.1.7 Kız Pınar Başında 
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4.1.8 Lofçalı 
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4.1.9 Öyledir Ey Öyledir 
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4.1.10 Pınarın Başına 
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4.1.11 Sarı Zeybek 
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4.1.12 Yalı Kenarı 
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4.1.13 Yörük Yaylası 
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4.1.14 Ey Benim Mestane Gözlüm 
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4.2 Tanburacı Osman Pehlivan’ın TRT Repertuarındaki Sözsüz Eserleri 

4.2.1 Zeybek 
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4.2.2 Sarı Zeybek 
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4.2.3 Balıkesir Zeybeği 
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5.  ÇEŞİTLİ ARŞİV, KİTAP, DERGİ VE İNTERNET SAYFASI’NDA 

YARALAN TANBURACI OSMAN PEHLİVAN’DAN DERLENMİŞ 

TÜRKÜLER 

Kemal Batanay Müzik Arşivi (Demirbaş No: KB: 27 - 2028 – 5604) Bahçe Duvarını 

Aştım - Türkü - Hüseynî, Güfte Var.
8
 

 

Şekil 5.1 : “Bahçe Duvarını Aştım” adlı türkü 

 

                                                 

 
8 http://ktp.isam.org.tr/?url=ktpbatanay/kbkoleksiyon.php 
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Kemal Batanay Müzik Arşivi (Demirbaş No: KB: 27 - 2028 – 5595) Sarı Zeybek Şu 

Dağlara Yaslanır - Türkü - Güfte var
9
 

 

 

 

                                                 

 
9 http://ktp.isam.org.tr/?url=ktpbatanay/kbkoleksiyon.php 
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Şekil 5.2 : “Sarı Zeybek Şu Dağlara Yaslanır” adlı türkü 
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Kemal Batanay Arşivi: Musiki Mecmuası, Sayı 75, s. 82 

 

 

Şekil 5.3 : “Yürükte Yaylasında Yaylayamadım” adlı türkü 
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Kemal Batanay Müzik Arşivi (Demirbaş No: KB: 10 - 996 – 2142) Be Gemici 

Gemici Kullan Dümeni - Rumeli Türküsü - Hicâzkâr, Güfte var, İstanbul Belediyesi 

Konservatuvar Müdürlüğü, üzerinde “Tanburacı Osman Pehlivan’dan” notu vardır.
10

 

 

Şekil 5.4 : “Be Gemici Gemici” adlı Hicazkâr Rumeli türküsü 

 

 

                                                 

 
10 http://ktp.isam.org.tr/?url=ktpbatanay/kbkoleksiyon.php 
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11

 

Şekil 5.5 : “Anadolu Kaşık Havası” adlı sözsüz eser 

 

                                                 

 
11 San. Öğr. Gör. İRFAN KURT ile yapılan 29.05.2012 tarihli görüşmede Nida Tüfekçi’nin el yazısıyla yazdığı nota olduğunu 

söylediği “Anadolu Kaşık Havası” adlı türkü. 
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12
 

Şekil 5.6 : “Bahçeye Bağ Diyemem” adlı türkü 

                                                 

 
12 SüleymanŞenel, İllâ ki Cemile Cevher Söylesin, İstanbul, Kayhan Mat. 1 Mayıs 2012, s. 317 
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                                                                                                                                      13 

Şekil 5.7 : “A Benim Mor Çiçeğim Sen Doldur Ben İçeyim” adlı türkü 

 

                                                 

 
13http://www.turksanatmuzigi.org/nota/suzinak/74-a-benim-mor-cicegim-notasi - 29.04.2013 

http://www.turksanatmuzigi.org/nota/suzinak/74-a-benim-mor-cicegim-notasi
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14

 

Şekil 5.8 : “A Benim Mor Çiçeğim” adlı türkü 

 

                                                 

 
14http://www.trtnotaarsivi.com/arsiv/tsm/1-1000/2.gif - 29.04.2013 

http://www.trtnotaarsivi.com/arsiv/tsm/1-1000/2.gif
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15

 

Şekil 5.9 : “Ey Benim Mestane Gözlüm” adlı türkü 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 
15 http://www.trtnotaarsivi.com/arsiv/tsm/4001-5000/4020.gif 
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16

 

Şekil 5.10 : Kâkülleri Lüle Lüle” adlı türkü 

 

 

 

                                                 

 
16 http://www.trtnotaarsivi.com/arsiv/tsm/6001-7000/6861.gif 
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Şekil 5.11 : “Atladım Bahçene Girdim” adlı türkü 
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17

 

Şekil 5.12 : “Atladım Bahçene Girdim Gülleri Fincan Gibi” adlı Eviç Rumeli 

türküsü 

 

                                                 

 
17 http://sarkilarnotalar.blogspot.com/2011/01/atladim-bahcene-girdim-gulleri-fincan.html 
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Şekil 5.13 : “Söğüt Zeybeği” adlı sözsüz eser 
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Şekil 5.14 : “Çerkez Havası” adlı sözsüz eser 
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Şekil 5.15 : “Balıkesir Zeybeği” adlı sözsüz eser 
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6.  ÖLÜMÜNDEN ÖNCE VE SONRA TANBURACI OSMAN PEHLİVAN’LA 

İLGİLİ GAZETE VE DERGİLERDE ÇIKAN RESİM VE MAKÂLELER 

18

 

15 Ocak 1926’da Türk Ocağı’nda konser vermiştir. 

                                                 

 
18Transkripsiyonu Adnan Işık tarafından yapılan üstte künyesi yazılı 1926 tarihli Cumhuriyet Gazetesi’ndeki yazıda “Tanburacı 

Osman Pehlivan tanburası ile taksim yapdı, peşrev çaldı, Tuna Boyu’nu okudu, Anadolu havaları söyledi.” ve “Osman 
Pehlivan tekrar tanburasından hazin nağmeler duyurdu.” cümleleri geçmektedir. 
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19Akşam, 6 Mayıs 1929: S.3795, s. 9. 
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20Akşam, S.4355, 25 Teşrinisani 1930, s. 3. 
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21Kayaman, Hıfzı, “Tanburacı Osman Pehlivan”, Türk MusikisiDergisi, 2. cilt, 13. sayı, İstanbul, 1948, s. 6–7, 19 
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Haziran 1934 Osman Pehlivan Bursa’da. 
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22
 

 

                                                 

 
22 “Tamburacı Osman Pehlivan”, Akşam, S.6055, 27 Ağustos 1935, s. 6. Bütün musıki severlerin yakından tanıdığı Tamburacı 

Osman Pehlivan, geçen hafta Ankara‟ya geldi. Ankara radyosu dinleyicileri, Anadolu köylüsünün içli ve derin musikisini, bu 
koca Türk Sazcısının usta elinden dinlemek fırsatını buldular haberi vurgulanmıştır. 
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1938 Ankara Halkevinde yapılan Bursa Gecesi’nde konser vermiştir.23 

 

Şekil 6.1 : 1938 Ankara Halkevinde yapılan Bursa Gecesi’nde 

konser vermiştir.24 

                                                 

 
23 Mahmut Ragıp Gazimihal, Bursa’da Musiki, Bursa: Bursa Yeni Basımevi Bursa Halkevi Yayını-13, 1943, s. 58. 
24 Mahmut Ragıp Gazimihal, Bursa’da Musiki, Bursa: Bursa Yeni Basımevi Bursa Halkevi Yayını-13, 1943, s. 58. 
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25 Hakkı Süha Gezgin, 1929’da Plaklarda Dinlediğimiz Sanatkârlar, İstanbul: Tavanarası Kitapları, 2007. 
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26 Sadi Yaver Ataman, Anadolu Halk Sazları Yerli Musikiciler ve Halk Müzik Karakterleri, İstanbul: Bürhaneddin Matbaası, 
1938, s. 43-44 
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27 Osman Nihad Akın, “Tamburacı Osman Pehlivan”. Radyo Magazin, 1951, S. 9, s. 20,27 
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Şekil 6.2 : Telsiz Dergisi’nde çıkan bir karikatürü 
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Şekil 6.3 : Radyo Dergisi, 1942, S.1, C.5, s.23 
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28
 

                                                 

 
28 Türk Musikisi Dergisi, “Merhum Tanburacı Osman Pehlivan”, 1948, C.1, S. 8. 
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Şekil 6.4 : Bu resim 1904’te Osman Pehlivan, otuz iki yaşında iken 

çekilmiştir. 
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Şekil 6.5 : Bu resim 1910’da Osman Pehlivan, 38 yaşındayken ve 

eski hesapla tam yetmiş iki okka çektiği bir sırada alınmıştır. 

 



124 

 

Şekil 6.6 : Bu resim ölümünden birkaç yıl evvel çektirdiği 

fotoğraflardan biridir.
29

 

 

 

 

 

 

                                                 

 
29Arıbal, Celal Davut, “Halk Sanatkarı”, Radyo, C.2, S.14, 15 İkinci Kanun 1943, Ankara, s.6. 
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7.  SONUÇ  

Yapılan geniş kapsamlı literatür çalışmasının ardından Tanburacı Osman Pehlivan’ın 

hayatı, pehlivanlığı, meslekleri, tanıdığı musikişinaslar, icracılığı, derlemeciliği, 

repertuarı, tanburası ve ölümüyle ilgili eldeki mevcut bilgi ve belgeler dahilinde 

kapsamlı bir biyografi oluşturulmaya çalışılmıştır. 

Bu çalışmada öncelikli olarak Türk Halk Müziği, Türk Sanat Musikisi, Türk 

Halkbilimi ve Türk Güreşi hakkındaki kitaplar, müzik ansiklopedileri ve müzik 

dışındaki çeşitli ansiklopediler incelenerek kapsamlı bir literatür taraması yapılmıştır. 

Bunun dışında sanatçının ulaşılabilinen aile yakınları, bazı araştırmacılar, 

derlemeciler ve akademisyenlerle kişisel görüşme yöntemine başvurularak toplanan 

bilgiler tarihsel kronoloji metodu kullanılarak Tanburacı Osman Pehlivan’ın 

biyografisi hazırlanmıştır. Bu kapsamda Tanburacı Osman Pehlivan’ın torunu Spor 

Yazarı Osman Tanburacı ile yapılan görüşme sonucu sanatçının soyağacı 

çıkarılmıştır. Kaynaklarda Tanburacı Osman Pehlivan’ın sadece baba ismine 

ulaşılabilinirken yaptığımız bu mülakat sonucunda sanatçının anne, kardeş, eş, çocuk 

ve torunlarının isimleri de öğrenilmiştir. 

Eserleri: Çeşitli kitap, dergi, arşiv ve internet sayfalarındaki birçok nota bir araya 

getirilerek konuyla ilgili araştırma yapanların kullanımına sunulmuştur. Hazırlanan 

diskografi ile Tanburacı Osman Pehlivan’ın repertuarında bulunan ve O’ndan 

derlenmiş 67 eser tespit edilmiştir. Bunların 42 tanesi nota, 19 tanesi taş plâk ve 6 

tanesi güftedir. Bu eserler içerisinden “Ata binesim geldi” adlı türkünün üç, “Ey 

benim mestane gözlüm” adlı şarkının iki, “Yörükte yaylasında yaylayamadım” adlı 

türkünün iki, “Sarı zeybek şu dağlara yaslanır” adlı türkünün iki, “Sarı zeybek” adlı 

sözsüz eserin iki, “Balıkesir Zeybeği” adlı eserin üç, “Zeybek” adlı eserin iki, “Ey 

serenler” adlı türkünün iki, “Anadolu kaşık havası” adlı sözsüz eserin üç, “Be gemici 

gemici” adlı türkünün iki, “A benim mor çiçeğim” adlı türkünün iki ve “Atladım 

bahçene girdim” adlı türkünün iki versiyonunun olduğu bilgisine ulaşılmıştır. Ayrıca, 

Cemal Ünlü ve Gürsoy Babaoğlu gibi koleksiyonerlerden elde edilen, bugüne kadar 

notası yazılmamış olan eserler tarafımızca notaya aktarılmıştır. Plâklarda Osman 
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Pehlivan’ın kendi tanburasından dinlediğimiz “Çerkez Havası” ve “Söğüt Zeybeği” 

adlı iki saz havası notaya aktarılmıştır. “Balıkesir Zeybeği” adlı eser de yeniden dikte 

edilerek mevcut notalardan farklı olarak, farklı versiyon olarak tarafımızca notaya 

alınmış ve bu çalışmaya dahil edilmiştir. 

Bir dönem Şark Musiki Cemiyeti’nin başkanlığını yapan Süreyya Paşa, halk musikisi 

ile ilgilenerek, Osman Pehlivan’a çaldırttığı Anadolu ve Rumeli havalarını, Leon 

Hancıyan’a Hamparsum notası ile tespit ettirmiştir. Sonra bunları notaya alınarak bir 

fasıl düzenlenmesini istemiştir. Leon Hancıyan’ın tespit ettiği kırk havadan, sekizi 

notaya alınabilmiştir. Ancak geriye kalanları notaya alınmamıştır. Hancıyan’ın 

yazmış olduğu bu notaların da bulunduğu materyaller; elyazması Eski Türkçe 

notalar, Hamparsum nota sistemi ile yazılmış çeşitli Külliyatlar, Batı Müziği ve Halk 

Müziği notaları, Türk Operetleri, Kantolar, Özel Köçekçe Takımları, 

İstanbul/Sultanahmet’teki Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Osmanlı 

Arşivi Daire Başkanlığında bulunmakta ve tasnif ve kataloglama ekibi, çalışmalarını 

sürdürmektedir. 17.000 civarında eserin tasnifi ve kataloglama işlemleri 

tamamlanmış olup, peyder pey işlemleri bitenler, www.trtkulliyat.com sitesinde 

halkın hizmetine sunulmaktadır. Bu tasnif ve kataloglama sürecinin tanığı olan 

Nilgün Doğrusöz Dişiaçık ile yapılan görüşmede henüz Leon Hancıyan’ın nota 

defterlerinin açılmadığı bilgisi alınmış ve Tanburacı Osman Pehlivan’ın repertuarına 

ışık tutacak bu sekiz türkünün notasının bu defterlerde olup olmadığı belirsizliği 

devam etmektedir. 

Tanburası: Osman Pehlivan’ın çalmış olduğu saz hakkında kapsamlı bilgi sahibi 

olmak ve ölümünden sonra TRT Ankara Radyosu’na hediye edilmesini vasiyet ettiği 

tanburasını bulmak amacıyla Ankara’ya gidilmiş ve TRT Ankara Radyosu Türk Halk 

Müziği Dairesi Müdürü Kubilay Dökmetaş ile görüşülerek Kızılay’daki Radyo 

binasında bulunan tanburaya ulaşılmış, ayrıntılı resimleri alınarak ölçüleri 

çıkarılmıştır. Bulunan bu tanburanın Celal Davut Arıbal’ın Radyo Dergisi’ndeki 

“Halk Sanatkârları” başlıklı yazısında iddia ettiği tanbura olmadığı ve Osman 

Pehlivan’ın oğlu Ziya Tanburacı’nın Radyo’ya teslim ettiği babasının “Sarıkız” 

olarak adlandırdığı başka bir sazının olduğu tarafımızca kabul edilmiştir. 
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Ölümü: Âtıf Kahraman, Cumhuriyet ve İkdam Gazetelerinin 8 Birinci teşrin (Ekim) 

1942 tarihli yayınlarını kaynak göstererek, Osman Pehlivan’ın 7 Ekim 1942 günü 

Suadiye’de oturan bir tanıdığını görmeye tren yolundan giderken, kalp durmasından 

vefat ettiğini belirtmektedir. Ancak, Beyazıt Devlet Kütüphanesi’nde Akşam 

Gazetesi’nin 1942 ve 1943 tarihli Ekim, Kasım ve Aralık aylarına ait arşivleri ve 

Cumhuriyet Gazetesi’nin 1943 tarihli Ekim, Kasım ve Aralık aylarına ait ciltleri 

incelenmesine rağmen konuyla ilgili bilgiye rastlanamamıştır. Cumhuriyet 

Gazetesi’nin 1942 tarihli ciltinin de kütüphanede mevcut olmaması  Osman 

Pehlivan’ın ölüm yılını tespit etmemizi güçleştirmektedir. Osman Pehlivan’ın oğlu 

Ziya Tanburacı, babasının ölümünün yıl dönümü münasebetiyle 1944 yılı Mart 

ayında bir yazı kaleme almış ve bu yazıda babasını bir sene evvel kaybettiğini 

belirtmesi ise dikkatlerimizi farklı bir yıla çekmektedir. Sanatçının mezarının mevcut 

olmaması ve bazı kaynaklara erişimin zorluğu da çalışmalarımızı güçleştirmektedir.  

Osman Pehlivan’ın ölmeden evvel “Hıfzı (Kayaman), ölürsem beni (Bursa’da) 

dağınık servilerdeki (Meddah) Sürurînin yanına gömün!” demesine rağmen İstanbul 

Kadıköy’deki Sahrayı Cedit mezarlığına defnedilmiştir. Fakat, bu mezarlığın daha 

sonra istimlak edilmesinden dolayı bugün Tanburacı Osman Pehlivan’ın mezarı 

mevcut değildir. 

Tanburacı Osman Pehlivan’ın ölüm tarihiyle ilgili kapsamlı yürütülen kütüphane 

çalışmalarınına rağmen sanatçının ölümüyle ilgili bölüme kaynaklık yapacağını 

düşündüğümüz fakat ulaşılamayan Önel, Hüseyin, “Osman Pehlivan’ın Ölümü”, 

Bakırköy Halkevi Dergisi, 21–22. sayı, İstanbul, 1949, s.19 künyeli makalenin ortaya 

çıkmasıyla bu tezin bünyesinde olmasa da belki başka bir çalışma ile ölüm tarihiyle 

ilgili belirsizliğin ortadan kalkabileceği sonucuna ulaşılmıştır. 
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EKLER 

EK A.1 CD’deki Eser İsimleri 

1. Eser Tanburacı Osman Pehlivan’ın çalıp söylediği “Öyledir ey öyledir 

aşkın beni söyletir” adlı eser. 

2. Eser Osman Pehlivan’ın Nebile Hanım’la plâğa kaydettiği “Akşam oldu” 

adlı eser. 

3. Eser Osman Pehlivan’ın çaldığı “Bartın Kadın Oyun Havası” olarak da 

bilinen “Kaşık Havası”. 

4. Eser Osman Pehlivan’ın çaldığı “Manisa Zeybeği”. 

5. Eser Osman Pehlivan’ın çaldığı “Çerkez Havası”. 

6. Eser Osman Pehlivan’ın çaldığı “Balıkesir Zeybeği”. 

7. Eser Osman Pehlivan’ın çaldığı “Söğüt Zeybeği”. 
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