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ÖNSÖZ 

Ustalarımız, zamanın şart ve imkanlarında hazineler değerindeki halk ezgilerimizi 

derleyip notaya alırken, çok zor şartlarda çalışmışlardır. Nota bilgisinin zayıf ve 

bilinçli takım çalışmasının olmadığı o dönemlerde, bazı ezgileri istemeyerekte olsa, 

üzerinde tartışılır bir şekilde notaya almışlardır. Buna kişisel ve duygusal bakış 

açılarının eklenmesiyle de eksiklikler günümüze kadar doğru kabul edilerek 

gelmiştir. Bugün yapmaya çalıştığımız o günkü çalışmaların devamı niteliğinde olup, 

derlenmiş, notaya alınmış hazır malzemeleri daha titiz incelemelerle,  bilimsel,  

akademik bir platformda üzerinde tartışıptaşıyarak, geleceğe zengin bir miras 

bırakmaktır.  Bu çalışmadaki temel amacımız ezgilere, yeni bir usül vermek değil, 

ezginin notaya alımı sırasında eksik bakış açılarıyla yapılan yanlışların tespiti ve 

düzeltilmesidir. 

Ustalarımızın bazı haklı itirazlarına ve korkularına katılıyoruz. Ehil olmayanların 

konu üzerinde fikir üretip konuşmalarına bizde karşıyız. Fakat konuyla alakalı 

kimselerinde tavsiyeleri dikkate alınmalı, Sn. Paşmakçı‟nın söylediği gibi, 

“yanlışların arkasından gitmemeliyiz.” Konumuzla yakından alakalı ve aynı 

hassasiyeti gösteren değerli bilim insanı ve sanatçı ögretim üyeleri olduğu gibi, 

bunun tam zıddı düşünen, malzemenin aynen korunması ve hiçbir müdahale 

yapılmaması gerektiğini savunan kişilerde olacaktır. 

Bu tezdeki, tespitleri yüzde yüz doğruluğu yönünde bir iddianın peşinde değiliz.  

Amacımız, üzerinde soru işareti bulunan konuları tartışmaya açarak, tereddütleri fikir 

birliğiyle asgariye indirmektir.  Hassas bir konuyu incelediğimizin bilincinde olarak, 

engin tecrübelerinden ve konu hakkındaki fikirlerinden faydalandığım başta San. 

Öğr. Gör. Yücel Paşmakçı, danışmanım Yrd. Doç. Dr. Göktan Ay,  Doç. Erol Parlak, 

Doç. Dr. Mustafa Muslu,  Sanatçı Öğr. Gör. Ali İhsan Yılmaz, Öğr. Gör. Cihangir 

Terzi, Sanatçı Öğr. Gör. Adnan Ataman‟a, San. Öğr. Gör. Süleyman Şenel‟e, 

teşekkur ütmeyi borç bilirim. Bugün hayatta olmayıp geçmişte tanışma ve öğrencileri 

olma şerefini kazandığım bilim insanı ve sanatçılar Nida Tüfekçi, Neriman Altındağ 

Tüfekçi, Sadi Yaver Ataman, Muzaffer Sarısözen, Ali Ekber Çiçek ve adını 

sayamadığımız bütün unutulmaz üstadların manevi huzurlarında saygıyla eğilmeyi 

şeref biliriz. 

Şubat 2010 

 

Mehmet KOÇ 

 



 
ii 

 



 
iii 

ĠÇĠNDEKĠLER 

KISALTMALAR ....................................................................................................... v 

ġEKĠL LĠSTESĠ ....................................................................................................... vii 

ÖZET .......................................................................................................................... ix 

SUMMARY ............................................................................................................... xi 

1. GĠRĠġ ...................................................................................................................... 1 

1.1. Usülün Tanımı, Hayatımızdaki Yeri ve Önemi .............................................. 2 

1.2. Türk Halk Müziği Usülleri ve Tipleri ............................................................. 3 

1.3. Usül Tespitinde Sorunlar ve Çözüm Önerileri ................................................ 3 

2. TÜRKÜLERĠN MÜZĠK, USÜL VE SÖZ CÜMLESĠ OLARAK  

    ĠNCELENMESĠ ..................................................................................................... 5 
2.1 İncelenen Ezgilerin Müzik ve Sözel Cümle Yapıları ......................................... 5  

2.1.1   Çimenli bahçede ........................................................................................ 5 

2.1.2   Ben yürürüm yane yane ............................................................................ 7 

2.1.3   Madımah bitti mola ................................................................................... 8 

2.1.4   Bahçaya indimki ....................................................................................... 9 

2.1.5   Derman arardım derdime ........................................................................ 10 

2.1.6   Aşıklar neylesin seni ............................................................................... 11 

2.1.7   Hasan dağı ............................................................................................... 12 

2.1.8   Burçak tarlası .......................................................................................... 13 

2.1.9   Kız belin incedir ince .............................................................................. 15 

2.1.10 Değirmenin bendine ................................................................................ 16 

2.1.11 Yüce dağ başında ceylan balalar ............................................................. 17 

2.1.12 Menekşe buldum derede ......................................................................... 18 

2.1.13  Beligrat kal‟ası ....................................................................................... 19 

2.1.14 Bir çift gavlak koşarım ............................................................................ 20 

2.1.15 Dar sokaktan geçemem ........................................................................... 21 

2.1.16 Dama bulgur sererler ............................................................................... 22 

2.1.17 Köylü kızı çayda gezer ............................................................................ 23 

2.1.18 Evleri iki katlı .......................................................................................... 24 

2.1.19 Dere boyu saz olur .................................................................................. 25 

2.1.20 Çift beyaz güvercin ................................................................................. 26 

2.1.21 Pınar başında durma ................................................................................ 27 

2.1.22 Irafa koydum narı .................................................................................... 27 

2.1.23 Eski sille .................................................................................................. 29 

2.1.24 Adilemin üç boncuklu hasırı ................................................................... 30 

2.1.25 Evlerinin önü guşlar darısı ...................................................................... 31 

2.1.26 Kız bahçende gül varmı .......................................................................... 32 

2.1.27 Garmı yağmış yücedağlar başına ............................................................ 33 

2.1.28 Haydar haydar ......................................................................................... 34 

2.1.29 Dirvana vurdum uçti ............................................................................... 35 

2.1.30 Gafil gezme şaşkın .................................................................................. 35 

2.1.31 Leblebi koydum tasa ............................................................................... 36 

2.1.32 Suya gider allı gelin ................................................................................ 37 



 
iv 

2.1.33 Ağam İstanbul‟u meskenmi tuttun .......................................................... 38 

2.1.34 Yar yaman seyit kızı ................................................................................ 40 

2.1.35 Sallanı sallanı gelir geçersin .................................................................... 41 

2.1.36 Yarimin kaşları kalem ............................................................................. 41 

2.1.37 At gelir (kadın ağzı) ................................................................................ 42 

2.1.38 Ben gidiyorum yoluma ............................................................................ 44 

2.1.39 Ben geçiye gidemem ............................................................................... 45 

2.1.40 Köyden köye gezerim.............................................................................. 46 

2.1.41 Çay aşşağı iz gider (güzeller) .................................................................. 47 

2.1.42 Düvazdeh imam....................................................................................... 48 

2.1.43 Acem gızı ................................................................................................ 49 

2.1.44 Gül menekşe senden almış kokuyu ......................................................... 50 

2.1.45 Şu yüce dağların karı ............................................................................... 51 

2.1.46 Üç kuşuduk, uçaridik havada .................................................................. 52 

2.1.47 Ervahı ezelden ......................................................................................... 54 

2.1.48 Ah bir ataş ver ......................................................................................... 55 

3. SONUÇ VE ÖNERĠLER ..................................................................................... 57 

KAYNAKLAR .......................................................................................................... 59 

EKLER ...................................................................................................................... 61 

      Ek 1: İncelenen Türkülerin TRT Arşivindeki Orijinal Örnekleri ........................ 61 

      Ek 2: Konuyla İlgili Yücel Paşmakçı‟nın Fikirleri ............................................ 133 

      Ek 3: Konuyla İlgili Metin Eke‟nin Bildirisi ..................................................... 134 

ÖZGEÇMĠġ ............................................................................................................ 142 

 



 
v 

KISALTMALAR 

Ç   : Çıkıcı 

Ç-Ġ   : Çıkıcı inici   

D. T   : Derleme Tarihi 

Ġ   : İnici 

Ġ-Ç   : İnici çıkıcı 

Ġst.Rad. ArĢivi : İstanbul Radyosu Arşivi 

ĠTÜ  : Istanbul Teknik Üniversitesi 

K. A.   : Kimden alındığı 

N. Y   : Notaya yazan 

THM Rep. No : Türk Halk Müziği Reptuar no 

THM   : Türk Halk Müziği 

THM. ġub  : Türk Halk Müziği Şubesi 

TRT M.D  : Türkiye Radyo Televizyon Müzik Dairesi 

TRT   : Türkiye Radyo Televizyon 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
vi 

 



 
vii 

ġEKĠL LĠSTESĠ 

                                                                                                                                                 Sayfa 

 

ġekil A.1 : Çimenli Bahçede ............................................................................... 61 

ġekil A.2 : Ben yürürüm yane yane ..................................................................... 62 

ġekil A.3 : Madımah bidimola ............................................................................ 63 

ġekil A.4 : Bahçaya indim ki ............................................................................... 64 

ġekil A.5 : Derman arardım derdime................................................................... 65 

ġekil A.6 : Aşıklar neylesin seni ......................................................................... 67 

ġekil A.7 : Hasan dağı ......................................................................................... 68 

ġekil A.8 : Burçak tarlası ..................................................................................... 69 

ġekil A.9 : Kız belin incedir ince ........................................................................ 70 

ġekil A.10 : Değirmenin bendine ........................................................................ 71 

ġekil A.11 : Yüce dağ başında ceylan balalar ..................................................... 72 

ġekil A.12 : Menevşe buldum derede .................................................................. 73 

ġekil A.13 : Beligrat kal‟ası ................................................................................ 74 

ġekil A.14 : Bir çift gavlak koşarım .................................................................... 76 

ġekil A.15 : Dar sokaktan geçemem ................................................................... 77 

ġekil A.16 : Dama bulgur sererler ....................................................................... 78 

ġekil A.17 : Köylü gızı çayda gezer .................................................................... 79 

ġekil A.18 : Evleri iki katlı .................................................................................. 80 

ġekil A.19 : Dere boyu saz olur ........................................................................... 81 

ġekil A.20 : Çift beyaz güvercin ......................................................................... 82 

ġekil A.21 : Pınar başında durma ........................................................................ 83 

ġekil A.22 : Irafa koydum narı ............................................................................ 85 

ġekil A.23 : Eski sille .......................................................................................... 88 

ġekil A.24 : Adilemin üç boncuklu hasırı ........................................................... 90 

ġekil A.25 : Evlerinin önü guşlar darısı .............................................................. 91 

ġekil A.26 : Kız bahçende gül varmı ................................................................... 93 

ġekil A.27 : Garmı yağmış yüce dağlar başına ................................................... 95 

ġekil A.28 : Haydar haydar ................................................................................. 98 

ġekil A.29 : Dirvana vurdum uçti ........................................................................ 99 

ġekil A.30 : Gafil gezme şaşkın ........................................................................ 100 

ġekil A.31 : Leblebi koydum tasa ..................................................................... 101 

ġekil A.32 : Suya gider allı gelin has gelin ....................................................... 102 

ġekil A.33 : Ağam İstanbul‟u meskenmi tuttun ................................................ 104 

ġekil A.34 : Yar yaman seyit kızı ...................................................................... 106 

ġekil A.35 : Sallanı sallanı gelir geçersin .......................................................... 107 

ġekil A.36 : Yarimin kaşları kalem ................................................................... 108 

ġekil A.37 : At gelir (kadın ağzı) ...................................................................... 112 

ġekil A.38 : Ben gidiyorum yoluma .................................................................. 113 

ġekil A.39 : Ben geçiye gidemem ..................................................................... 114 



 
viii 

ġekil A.40 : Köyden köye gezerim .................................................................... 116 

ġekil A.41 : Çay aşşağı iz gider (güzeller) ........................................................ 117 

ġekil A.42 : Acem gızı ....................................................................................... 118 

ġekil A.43 : Gül menekşe senden almış kokuyu ............................................... 121 

ġekil A.44 : Şu yüce dağların karı ..................................................................... 123 

ġekil A.45 : Üç kuşuduk uçar idik havada ........................................................ 126 

ġekil A.46 : Ervahı ezelden ............................................................................... 129 

ġekil A.47 : Ah bir ataş ver ............................................................................... 131   

ġekil A.48 : Kaleden kaleye şahin uçurdum ...................................................... 136 

ġekil A.49 : Ayva dibi serin olur ....................................................................... 137 

ġekil A.50 : Evlerinin önü üzüm asması ........................................................... 137 

ġekil A.51 : Gülen ber sağar koyuni .................................................................. 137 

ġekil A.52 : Havuz başının gülleri ..................................................................... 138 

ġekil A.53 : Ben ağlarım yane yane .................................................................. 138 

ġekil A.54 : Usandım senin elinden .................................................................. 139 

ġekil A.55 : Şu yüce dağların karı ..................................................................... 139 

ġekil A.56 : Taşa verdim yanımı ....................................................................... 140 

ġekil A.57 : İnceden ince ................................................................................... 140 

ġekil A.58 : Pamukçu bengi zeybeği ................................................................. 141 

ġekil A.59 : Koca arap zeybeği ......................................................................... 141 

 

 



ix 

 

T.R.T MÜZĠK DAĠRESĠ BAġKANLIĞI’NIN HALK MÜZĠĞĠ 

REPERTUARINDA TESPĠT EDĠLEN  SÖZLÜ- SÖZSÜZ  EZGĠLERDEKĠ 

USÜL  SORUNLARI ÜZERĠNE BĠR ÇALIġMA 

ÖZET 

Türk halk müziği alanında, gerek resmi kurumlar ve gerk özel kişisel derleme 

çalışmaları yapılarak, kültür mirasamızın bugünlere kadar ulaşması sağlanmıştır. 

Halkın bu önemli değerlerinin kaybolması önemli ölçüde engellenmiştir. Üzerinde 

titizlikle durulması gereken önemli bir noktada, derlenen bu mirasın korunması, kayıt 

altına alınmasıdır. Ezgilerin kayıt altına alınması aşamasında,  müzik, söz, usül, 

çalgı, ses (şan) unsurlarının çok dikketlice incelenmesi gerekmektedir. 

Ne yazıkki çok önemli üstadlar tarafından derlenen ve notaya alınan eserlerde dahi 

bazı yanlışlıkların olduğu görülmektedir. Bu da o zamanki bilgi, teknolojik şartlar ve 

eğitimle ilgilidir. 

Yaptığımız çalışmada; kişiler değil eserler dikkate alınarak Türk halk müziğimize, 

bilimsel bir bakış açısı getirilmiştir. Bu araştırmamızda farlı bölgelerden 48 eser 

seçilerek taranmış, usül, söz, ezgi yanlışlıkları anlaşılır bir dille anlatılmaya 

çalışılmıştır. 

THM repertuarındaki usül sıkıntıları, TRT sanatçıları, konservatuarlar ve öğretim 

elemenları tarafından da kabul edilmektedir. Yıllardır TRT Kurumu, bir okul ve en 

önemli icra merkezi olarak kabul edildiğinden, bu kurumdaki kayıtlarda, en önemli 

referans kaynağı olumştur. Ancak bu önemli kurumda çok ciddi kayıt hatalarını 

(nota, CD) titizlikle incelemeden, bunları gerek nota ve gerek CD haline getirerek, 

yanlışlıkların tüm ülkeye dağılmasına sebep olmuştur. 

TRT Kurumu gibi konservatuarlarda bu konuya titizlikle eğilememiş, sorunlu 

notaları düzeltip yayınlamaya geçememişlerdir. 

TRT THM repertuarının çoğunda usül hatası yoktur. Ancak bu, diğerlerini de göz 

ardı etmemizi sağlamamaktadır. Çalışmanın sonunda görülecektir ki; her eser en ince 

ayrıntısına göre, yöresel özelliklerde dikkate alınarak analiz edilmiş, önemli 

bulgulara ulaşılmış ve çözüm yolları anlatılmıştır. 

Bu araştırmanın alanla uğraşan kişi ve kurumlara yararlı olmasını dilerim.  
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A STUDY ON STYLE PROBLEMS IN VERBAL-INSTRUMENTAL TUNES 

THAT WERE DETERMINED IN FOLK MUSIC REPERTORY OF T.R.T. 

MUSICAL DEPARTMENT  

SUMMARY 

It is provided to continue our cultural heritage until today by composition studies that 

were made by government agencies and also by private and personnel studies on the 

area of Turkish folk music. Loosing of these important values of public were 

significantly prevented. Protection of these compositions that are our heritage and 

taking them under records are important subjects that must be paid great attention. 

Music, words, style, instruments and sound (voice) elements must be examined 

carefully during process of taking tunes under record. 

Unfortunately, some failures are seen even in works that are prepared and taken to 

musical note by very important masters. This is related with information, technologic 

conditions and education of that period. 

In our study; we brought a scientific approach to our Turkish folk music by taking 

works into condition instead of persons. In this study, 48 works from different areas 

were examined and their style, word and tune failures were tried to be explained with 

a straightforward language.  

Type problems in THM (Turkish Folk Music) are also accepted by TRT artists, 

conservatory and instructors. As TRT has been accepted as a school and the most 

important performance centre for years, the records in this institution was taken as 

the most important source of reference. But making musical notes and CD without 

examining these records which have serious record failures (note, CD) in this 

important institution has caused to widen failures to whole country. 

Conservatories also did not pay enough attention to this subject like TRT and did not 

correct the failures and published them. 

There is not a style failure in most of TRT THM repertory. But this causes us to 

ignore others too. As you will see at the end of our study, each work was analysed in 

a detailed way by focusing on regional features, and so important findings were 

achieved and their solution ways were explained. 

We hope this study will be useful for person/institutions that are interests in the area. 
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1.  GĠRĠġ 

Türk halk müziğinde acilen çözüm bekleyen sorunların başında, notalama esnasında 

yanlış tespit edilen usül hataları gelmektedir. Bu usül hatalarından dolayı, ezgiler 

usül ve müzik cümlesi bakımından bilimsellikten uzak, kusurlu bir şekilde 

öğrenilmekte ve icra edilmektedir. 

Notalama esnasında usül tespit işleminin, notaya alan kişilerin insiyatifinde 

bulunması, fikir alışverişinde bulunmama, usül tebitinde yanıltıcı duyumların ve 

duygusal yaklaşımlarında etkisiyle, halk müziği repertuarı, eksik, kusurlu ezgilerle 

karşı karşıya bırakılmıştır. Ne yazıkki bu hatalara bir de TRT Müzik Dairesi 

Başkanlığı denetim kurulunun olur vermesi ve türkülerin kusurlu bir şekilde 

denetimden geçmesi sonucu, çok tartışılır bir süreç meydana getirilmiştir. 

Bugün TRT kanalları, konservatuarlar gibi müzik sanatının ciddi icra edildiği resmi 

devlet kurumlarında da ne yazık ki kusurları tespit edilmiş eserler, halen hiçbir 

değişiklik yapılmadan öğrenilmekte ve öğretilmektedir. 

Yukarıda usül tespit sorunlarını ve neticelerini ana hatlarıyla anlatırken, 

tespitlerimizin tartışmaya her zaman açık olduğunu ve bu çalışmanın buna benzer 

çalışmalara kaynak olması temennisi umulmaktadır. Bu çalışmanın amacı ustaların, 

emek verenlerin hatalarını bulmak değil, onların dikkatinden kaçan eksiklikleri, saygı 

ve hürmet çerçevesinde tamamlamaya çalışmak ve halk müziğimizi daha bilimsel ve 

daha evrensel bir platforma taşımaktır. 

Her yörenin kendine has bir tavrı ve usül yapısı vardır. Ezgilerin notaya alınması 

esnasında bu tavır ve usül yapısının bozulmaması en önemli görevimizdir. 

Eksiklikleri tespit ederken, kişisel yorumları bir kenara bırakıp, çalışmalarımızı, 

sorunların sebepleri üzerinde yoğunlaştırmalı ve böylelikle hatayı kimin yaptığı 

değil, kimin görüp düzeltmediği daha büyük önem kazanmaktadır. 
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Türk halk müziğimiz, semahlar, zeybekler, horonlar, karşılamalar, uzun havalar ile 

müzik, söz ve usül yapısı bakımından çok zengin bir dünya kültürünü bünyesinde 

bulundurmakta ve asırlardır bu kültürle nesiller yetişmektedir. Bugün doruk 

noktasında olan bu zengin dünya kültürünü sadece Türk halkına değil, dünya 

halkının beğenisine de eksiksiz, mükemmel bir şekilde sunmalıyız. 

Büyük önder Mustafa Kemal Atatürk‟ün “En önde götürülmesi gereken Türk 

Musîkisidir” deyişinden kastı, bağımsızlık yolunda büyük zaferler kazanmış, Türk 

Milletinin müziği de çağdaşlığı, bilimselliği, evrenselliği yakalamış, icrası ve 

duyumuyla da zengin bir dünya müziği olmalıdır, şeklindedir.  

1.1 Usulün Tanımı, Hayatımızdaki Yeri ve Önemi 

Usül kelimesinin lügât anlamı;  (asıl) ana, baba, cedler, asıllar, kökler, temmeller. Bir 

ilmin, asıl mevzuundan önce öğrenilmesi lazım gelen husus, hususlar. Bir hedefe 

ulaşmak için, tutulan düzenli yol. (tarz, metod, tertib) tir (Osmanlıca-Türkçe 

Ansiklopedik Büyük Lügat, 1992:1026). 

Usül, bir müzik eserinin, başından sonuna kadar geçen zamanı, muntazam aralıklarla 

tekrar eden sayı gruplarıdır (Güvenç, 1988). 

Belli düzümlerden yapılarak kalıp halinde saptanmış ölçülere usül denir (Ungay, 

1981: 8).  

Ritm, hayat varlığının belirtisidir. Nefes alıp verme, nabzın atması, kalbin çalışması, 

temiz kanın vücuda verilmesi, kirli kanın geri dönüşümü, gibi maddi ve ruhi bütün 

hareketler ritmledir.Ritimdeki  bozukluk hayat fonksiyonlarının tehlikede olduğunu 

gösterir.     

Bir ezginin yapısı da aynı insan vücudu gibidir. Düzensiz usül değişimleri, 

eksiklikler ve fazlalıklar eserin ana yapısının bozulmasıyla  ilgilidir. 
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1.2 Türk Halk Müziği Usülleri ve Tipleri 

Halk müziğimizde usülleri üç ana başlıkta incelenmektedir.. 

1. Ana usüller 

2. Birleşik usüller 

3. Karma usüller 

1. Ana usüller 

a- 2/4‟lük ve 3‟erli şekilleri 

b- 3/4‟lük ve 3‟erli şekilleri 

c- 4/4‟lük ve 3‟erli şekilleri 

2. Birleşik usüller 

a- 5 zamanlı ve tipleri (2+3)  ve (3+2) tipleri 

b- 6 zamanlı ve tipleri (3+3), (4+2), (2+4) tipleri 

c- 7 zamanlı ve tipleri (3+2+2), (2+3+2), (2+2+3) tipleri 

d- 8 zamanlı ve tipleri (4+4), (2+3+3), (3+2+3), (3+3+2) tipleri  

e- 9 zamanlı ve tipleri (3+2+2+2), (2+3+2+2), (2+2+3+2), (2+2+2+3) 

f- 10 zamanlı ve tipleri (Bu usül karma usül olarakta kabul edilebilir) 

(2+3+3+2), (3+3+2+2), (2+3+2+3), (2+2+3+3), (3+2+2+3), (3+2+3+2) tipleri 

1.3 Usül Tespitinde Sorunlar ve Çözüm Önerileri 

Cihangir Terzi‟nin sanatta yeterlik tezinde alıntı yaptığı Halil B. Yönetken‟in 

“Muzaffer Sarızözen‟in son kitabı hakkında” isimli makalesindeki, usüllerin 

tespitiyle ilgili yorumuna, çalışmamızda   aynen yer  vermek  istedik. 

“Halil B. Yönetken “Halkın gelenek yoluyla aldığı kültürle, kendiliğinden yarattığı 

ezgilerin metrik tahlilinden meydana çıkarılan ve bazen çok karışık bir bünye 

gösteren ölçülerin, yani usüllerin ayrı metrik duyuşlara ve müziklere göre farklı 

şekilde yorumlanması çok mümkündür” demektedir. “Metrik duygu ve anlayışlar, 

bazı hal ve durumlarda birleşmeyebilir. Nitekim ben de, şahsen rahmetli arkadaşımın 

bazı metrik ve tevsirlerine iştirak etmeyebilirim” Terzi (1992:77) demektedir. Bu 

alıntı makalede,  Halil Bedii Yönetken, konuya sadece kişisellik boyutundan 

bakmaktadır. “Bazen çok karışık bir bünye gösteren ölçülerin, yani usüllerin ayrı 

metrik duyuşlara ve müziklere farklı şekilde yorumlanması çok mümkündür” 

demektedir. Terzi (1992:77). Metrik duygu ve anlayışlar, bazı hal ve durumlarda 
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birleşmeyebilir. Yine kendisininde, Muzaffer Sarısözen‟in bazı metrik ve tevsirlerine 

katılmadığını belirtmektedir. Oysa ki bu yorum ve açıklamalar, bilimselliğin çok 

uzağındadır. Usül tespiti kişilerin şahsi yorumuna teslim edilemez. Bilimsel 

araştırmalar neticesinde ortaya çıkmış kriterlerle ancak tespit edilebilir. Bir ezginin 

usülü bir tanedir. X  kişilere göre farklı duyum söz konusu olamaz. Kaynaktan 

derlenen ezgi, her ne kadar çok karışık olsa da, ezginin usül yapısı kesin ve bir 

tanedir. Kişiye göre değişemez. Bu değişiklik ancak notaya alan kişinin gözden 

kaçmış dikkatsizliğinden ve acele karar vermesinden kaynaklanmaktadır. Tespitte 

meydana gelebilecek tereddütler, ancak deneyimli, kişilerce değerlendirilerek 

giderilebilecektir. 

Usüllerin tespitinde en önemli kriter, bir kurul tarafından yapılmasıdır. Usül tespiti 

yapılmadan önce, ezginin derlendiği yörenin usül yapısını, daha önce hangi ezgi ve 

hangi  usüllerin tespit edildiğini gözden geçirmek çok önemlidir. Ezginin kaynağının 

müzik kulağının sağlamlığı, ezgiye tam hakimiyetinin olup olmadığına dikkat 

edilmeli ve aynı ezginin yörede başka kaynaklar tarafından bilinip bilinmediği 

araştırılmalı ve en sağlam kaynak seçilmelidir. Ezginin, yörede oynanan bir oyunu 

olup olmadığına dikkat edilmeli, varsa oyunda ezginin hangi bölümlerinin 

kullanıldığına, tamamının mı yoksa bir bölümünün mü kullanıldığına bakılmalıdır. 

En önemli tespitlerden biri de, derlenen ezginin muhakkak iyice ezberlenip 

enstrümantal bir ezgi ise bir enstrümanla, sözlü ise hem çalıp hem de söyleyerek 

ezginin usülü hakkında dikkatli karar verilmelidir. Fakat en önemlisi bir bilim 

kurulunun kararı  olacaktır. 
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2.  TÜRKÜLERĠN MÜZĠK, USÜL VE SÖZ CÜMLESĠ OLARAK 

ĠNCELENMESĠ 

Usüllerin tespitinde ve incelenmesinde iki önemli ana unsur karşımıza çıkmaktadır. 

Birinci ana unsur müzik cümlesi, ikinci ana unsur ise söz cümlesidir. 

Müzik cümlesini incelerken,  cümlenin başlangıcı bitişi ve bununla birlikte cümleye 

eksik başlayıp daha sonra eksik tamamlayıp tamamlamadığı çok önemlidir. İstiklâl 

Marşı‟mızın eksik ölçü başlayıp, eksik ölçü bitmesi gibi, halk ezgilerimizde de 

benzeri örnekleri görebilmekteyiz. Silifke Türküsü “ Başına bağlamış astar” ezgisi 

çok önemli bir örnektir. Yine Adnan Ataman‟ın Sabahat Akkiraz‟dan derlediği 

“Düvazdeh İmam” ezgisi  eksik ölçü tarzında başlamaktadır. Ataman (2009: 453-

456) Bu ezgi, incelediğimiz ezgilerden 43 no‟lu ezgidir. 

Söz cümlesi, usül tespitinde başlı başına dikkat gerektirmektedir. Halk ezgilerimiz 

notaya alınırken, en fazla yanılmalar söz cümlesine dikkat edilmeden meydana 

gelmektedir. Özellikle karma usüllerin yanlış tespitinde söz cümlesi baş rolü 

oynamıştır. Cümlelerin bitiş yerleri usülün bitiş yeri zannedilerek, çok uzun usüller 

(karma) zannedilerek tespitler yapılmıştır. Örnek verecek olursak incelediğimiz 

ezgilerden “çimenli bahçede, ben ağlarım yane yane ve aşıklar neylesin seni” önemli 

örneklerden birkaç tanesidir. 

2.1 Ġncelenen Ezgilerin Müzik ve Sözel Cümle Yapıları 

2.1.1 Çimenli bahçede  

Ezgi Şekli:  Sözlü 

Yöre:  Şenkaya 

K. A.:   Şeref  Malkaç 

Derleyen: Muzaffer Sarısözen 
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N. Y.:  Muzaffer Sarısözen 

THM Rep.No: 531 

Orjinal Nota ve ritmi (usülü) 

 

 

Ezgi üzerinde değerlendirme; Kaynaktan derlenmiş orjinal notada, her ölçü yedi adet 

üç sekizlikten meydana gelmiştir. 7. üç sekizliğin bitiminde bitiş hissi olması 

gerekirken, bu his havada kalmıştır.   Bu durum bize kaynağın nefes problemi çektiği 

veya değer atlayan, usül duygusu zayıf (tartışılabilir) bir kişi olduğunu 

düşündürtmektedir. Bu durumda derlemeyi gerçekleştiren veya notaya aktaran kişiye 

insiyatifini kullanma hakkı doğmaktadır. Tüm bu gözlemlerimizden sonra ezginin 

müzik yapısına hiç bir zarar vermeden (değiştirmeden) aşağıdaki şekli icrada 

önerebiliriz. 4. ölçünün sonuna üç sekizlik ilave edilmiştir. 

 

Ezgi notaya alınırken müzik cümlesi uzun tutulmuştur. Sebebi ise söz cümlesinin 

uzun olmasından kaynaklanmıştır. Müzik cümlesi, usül kalıbını meydana getiren en 

önemli cümle yapısıdır. Oysa ezgide müzik cümlesine değil, söz cümlesine dikkat 

edilmiştir. Söz cümlesi  “Çimenli bahçede bulgur eliyor” söz bütünlüğüne dayanarak 

ezgi 21/8‟lik olarak tespit edilmiştir. Oysa ritim sanatçısı “Ali İhsan Yılmaz” a 

ezgiye eşlik etmesini istediğimizde, ezgiyi 6/8‟lik olarak vurmakta ve usulün 

sonundaki aksaklığı bir eksiklik olarak görmektedir.  Yücel paşmakçı‟nın yine bu 

ezginin usulünün kesinlikle 6/8‟lik olduğu ve usülün sonunda üç sekizlik bir değer 

eksikliğinden bahsetmektedir. 
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2.1.2 Ben yürürüm yane yane 

Ezgi Şekli: Söz 

Yöre:  Sivas 

K. A.:   Sırrı Sarısözen 

Derleyen: Muzaffer Sarısözen 

N. Y.:  Muzaffer Sarısözen 

THM Rep.No: 667 

Kaynaktan notaya alınmış ilk nota ve usülü 

 

 

Ezgi üzerinde değerlendirme; Orjinal nota üzerindeki usüle göre ezgi, üç ölçüden 

meydana gelmektedir. İki birleşik usülden yani yedi zamanlı (3+2+2 a tipi) ve sekiz 

zamanlı (4+2+2 e tipi)nden oluşmuştur. Bu şimdiye kadar rastlanmayan  bir tip 

örneğidir.  

Oysa ki; bu ezginin girişinde doğal bir nefes alma olayı vardır. Bu nefes alınarak 

okunduğunda ezgi bambaşka bir seyre girmekte ve alınan doğal nefes bir dörtlük 

olarak rahatlıkla kabul edilerek ezgiye başlanılabilmektedir. Ezgi bu seyir içinde 

doğal bir şekilde hiç bir müdahale yapılmaksızın zaten 4/4‟lük bir usülde devam 

ederken, baştaki doğal alınan nefes hiç hesaba katılmadan 15/4‟lük tespit yapılmıştır. 

 

Türkü notaya alınırken, söz cümlesi esas alınmamış ve usül 15/4‟lük karma usül 

olarak tespit edilmiştir. Sözel açıdan bakılınca müzik cümlesi uzun tutulmuştur. Oysa 

ezgi söylenirken girişte ¼‟lük zaman nefes alınarak Türkü söylenmekte ve bu önemli 

unsura dikkat ettiğimizde ezgi hiç tereddütsüz 4/4‟lük bir zaman cümlesine 

bürünmektedir.   
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2.1.3 Madımah bitti mola 

Ezgi Şekli: Sözlü 

Yöre:  Gemerek 

K. A.:   Hüseyin Aslan 

Derleyen: Muzaffer Sarısözen 

N. Y.:  Muzaffer Sarısözen 

THM Rep.No: 595 

Kaynaktan notaya alınan orjinal hali; 

 

 

Ezgi üzerinde değerlendirme; Bu ezgide usûlü belirleyen en güçlü, en önemli unsur, 

sözlerin akış durumudur. Ezgide 7‟li hece vezni kullanılmıştır. Ezginin hareketli bir 

oyun ezgisi olması da, yine usülün ortaya çıkmasında başrolü sözlere vermiştir. Ezgi 

2/4‟lük ele alındığında kelimelerin anlamları havada kalmakta, anlam 

kazanamamaktadır. Ölçülere dikkat edildiğinde, bütün ölçü sonlarında ve hatta 

başlarında bile, anlatım yarım kalmaktadır. Her 7‟li mısra iki ölçüye bölünmüştür. 

Oysa her mısra 4/4‟lük düşünüldüğünde gereksiz yere hecelerdeki vurguda 

azalacağından türkü daha bir anlamlı icra edilecektir. 

Önerdiğimiz şekil; 

 

Ezgi 2/4‟lük bir müzik ve usül cümlesiyle notaya alınmıştır. Usül tespitinde sadece 

müzik cümle rol oynamaz. Sözlü ezgilerde özellikle söz cümlesine çok dikkat etmek 

gerekir. Çünkü söz unsuru da müzik unsuru gibi usül cümlesini belirlemekte önemli 

görev üstlenir. Bu ezgide söz unsuru müzik unsurundan daha fazla usulü 

belirlemektedir. Söz cümlesinin bittiği yer “Madımah bitti mola” cümlesi bütün 
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olarak usülü belirleyen cümledir. Oysa bu bütünlük ve anlatımdaki anlam 2/4‟lük ilk 

kayıtta kendini göstermemektedir. Anlam, ifade, usül cümlesinin zenginliği 4/4‟lükte 

kendini göstermektedir. 

2.1.4  Bahçaya indimki 

Ezgi Şekli: Sözlü  

Yöre:  Elazığ 

K. A.:   Vasfi Akyol 

Derleyen: Muzaffer Sarısözen 

N. Y.:  Muzaffer Sarısözen 

THM Rep.No: 591 

Kaynaktan notaya alınan orjinal hali 

 

Ezgi üzerinde değerlendirme; Ezgi hareketli bir ezgi olup burada da, yine usülü 

belirleyen unsurudur. Kullanılan sözlerde, her mısrada (6+5) 11‟li hece vezni 

kullanılmıştır. Usülü belirleyen vurgular, 11‟li hecelerde 6. ve 5. hecelerin sonunda 

olmaktadır. İkinci usülü belirleyen önemli unsur ise ezgi cümlelerinin bitiş yerleridir. 

Ezgi cümlelerinin bitiş yeri yine, 6. ve 5. hecenin bitiş yerine denk gelmektedir. 
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Söz ve ezgi cümlelerine dikkat ettiğimizde usül türkünün ruhunu, kişiliğini, 2/4‟lükte 

değil, 4/4‟lükte daha belirgin vermektedir. 

4/4‟lük usül‟e göre yeni şekil; 

 

 

Bu ezgide usülü belirleyen ağırlıklı unsur bir değil, iki tanedir. Hem müzik cümlesi 

ve hemde söz cümlesidir. Ezgi 2/4‟lük olduğunda, gerek müzik gerek usül ve gerekse 

sözel anlam kendini göstermemektedir. Oysa cümle yapıları 4/4‟lük usülde çok daha 

güçlü ve anlamlı olmaktadır. 

2.1.5 Derman arardım derdime 

Ezgi Şekli: Sözlü  

Yöre:  Sivas 

K. A.:   Zeliha hatun 

Derleyen: Muzaffer Sarısözen 

N. Y.:  Muzaffer Sarısözen 

THM Rep.No: 668 

Ezginin orjinal hali 

 

Ezgi üzerinde değerlendirme; Ezgiyi seslendiren kişinin girişte aldığı nefes sadece 

sıradan bir nefes değildir. Eğer kaynak, ezgiyi bir çalgı eşliğinde okumuyorsa 

veyahut kendi çalıp okuyorsa ve bazı şüphe götürür beklemeleri de varsa 
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derlemecinin veya notaya alanın bu unsurları çok dikkate alması gerekir. Bu sözlü 

ezgide dikkat çektiğimiz nokta daha önceden örneğini verdiğimiz “Ben yürürüm 

yane yane” ile birebir aynı sorunlar ve aynı cevaplardır. Girişteki doğal nefes dikkate 

alındığında, ezgi (4/4‟lük) hiç bir sorun görülmeden icra edilebilmektedir. 

4/4‟lük usüle göre yeni yazım şekli; 

 

 

Bu ezginin müzik ve sözel cümle yapısı “Ben yürürüm yane yane” ile aynıdır. Her 

ikisi de ilahi formda olup, usül yapısı da aynı tiptedir. Bu ezgideki eksiklikler “Ben 

ağlarım yane yane” ile aynıdır. Söyleyen kişinin nefes paylarına dikkat etmemesi 

sonucu karşımıza sanki karma bir usülmüş gibi bir yapıda çıkmaktadır. Ezgi iki 

bölümden meydana gelmiştir. Her iki bölümünde giriş kısmında girişteki doğal 

nefese dikkat edilmemiştir. Kaynak kişi doğrudan sözle, ezgiye başladığı için notaya 

alan kişiyi yanılgıya düşürmüştür. Girişteki ¼‟lük doğal nefes dikkate alındığında 

ezgi 15/4‟lük değil, 4/4‟lük bir usül yapısına sahiptir. Yücel Paşmakçı (Paşmakçı, 

2009) ve Ali İhsan Yılmaz (Yılmaz, 2009) ezginin 4/4‟lük olduğu fikrimize 

katılmaktadırlar. 

2.1.6 AĢıklar neylesin seni 

Ezgi Şekli: Sözlü  

Yöre:  Tercan 

K. A.:   Aşık Daimi 

Derleyen: Muzaffer Sarısözen 

N. Y.:  Muzaffer Sarısözen 

THM Rep.No: 662 

Türkünün orjinal hali 
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Ezgi üzerinde değerlendirme; Ezgi karma usüller grubunda değerlendirmeye alınmış 

ve söz unsurunun yanıltıcı yönüyle değerlendirilerek karar verilmiştir. Sözün bittiği 

yer dikkate alınarak 13/8‟lik devamındaki ezgi, ise 7/8‟lik usulün devamı kabul 

edilmiş, neticede ezginin usulüne 20/8‟lik olarak karar verilmiştir. Sözleri 

incelediğimizde 8‟li hece vezninde yazıldığı görülmektedir. Bu ezgide başrol 

sözlerde değil, müziktedir. Müzik 3+3+2+2=10/8‟lik şeklinde kendini güçlü bir 

şekilde göstermektedir. Yine sözler, 10/8‟lik usül üzerine çok daha alamlı bir şekilde 

oturmaktadır. 10/8‟lik usülde 8 hecenin 6‟sı anlamlı bir şekilde gelmekte, diğer 2 

hece, sonraki ölçünün ilk üç sekizliğine bir vurguyla denk gelmektedir. 

Örnek; 

 

 

Bu türküde usül cümlesi, söz unsuruna dikkat edilerek belirlenmiştir. Oysa müzik 

cümlesi gidişatına dikkat edilse, idi değerlerin 3+3+2+2 şeklinde devam ettiği 

görülecekti. Söz cümlesinin bitiş yeri usül cümlesi olarak kabul edilmiş ve böyle 

olunca karşımıza 13+7 = 20/8‟lik karma usül çıkmıştır.  

2.1.7 Hasan dağı 

Ezgi Şekli: Sözlü 

Yöre:  Adana 

K. A.:    Hayri Buldur ve Abdül Yeşil 

Derleyen: Muzaffer Sarısözen 

N. Y.:  Muzaffer Sarısözen 

THM Rep.No: 666 
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Ezginin orjinal notası ve usülü: 

 

 

Ezgi üzerinde değerlendirme; Ezgi, diğer işlediğimiz 15 zamanlı örneklerle aynı 

sorunları göstermektedir. Ezginin girişinde doğal bir nefes alımıyla ezgi 4/4‟lük 

kalıba sorunsuz bir şekilde, oturmaktadır. Orjinal şeklinde ölçünün sonunda iki tane 

dörtlük değer, aslında bize ezginin 4/4‟lük olduğu sinyallarini vermektedir. Orjinal 

nota iki aynı ölçüden oluşmuş demiştik. Dikkat edersek birinci ölçünün sonundaki iki 

dörtlüğün ikincisi, sonra gelen ölçünün ilk dörtlüğüdür. Kaynak, girişte eksik 

söylediği ezgiyi, burada fazla söyleyerek aslında ezginin 4/4‟lük olduğunu sanki bize 

belirtmiştir. Sözler 4/4‟te anlamını çok daha güçlü bir şekilde belirtmektedir. 

 

En sondaki fazla dörtlük, türkü girişine dahil edilir gibi düşünülürse, zaten sorun 

ortadan kalkar. 

Bu ezgideki sözel ve müzik cümle yapısı, diğer 15/4‟lük yapılarda olduğu gibidir. Bu 

örnekte girişteki ¼‟lük doğal nefese dikkat edilmemiş ve usül cümlesinin sonundaki 

iki tane dörtlük değerin ikincisi, aslında, sonraki ölçünün giriş değeridir. Böyle 

olunca, bütün gidişatın 4/4‟lük usül cümle olduğu görülmektedir. 

2.1.8 Burçak tarlası 

Ezgi Şekli: Sözlü  

Yöre:  Adana 

Derleyen: Muzaffer Sarısözen 

N. Y.:  Muzaffer Sarısözen 

THM Rep.No: 791 
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Orjinal nota ve usülü 

 

Ezgi ve usül üzerine değerlendirme; Bu ezgi iki yoldan değerlendirilebilir. 1. yol 

sözler 2. yol, müzik yapısı. 

1. yol sözler 11‟li hece vezni 6+5 düzeninde yazılmıştır. Ezgi, bu haliyle sözlere göre 

değerlendirilecek olursa, bir kere ilk girişte 2/4‟lük olmadığı, sözlerin havada kaldığı 

açıkça görülecektir. Notaya alan şan girişinde ¼‟lük sus ve 1/8‟lik sus kullanmış ki 

bunun sebebi, giriş sanki istiklal Marşı gibi (eksik ölçüyle girmiş gibi kabul edilmiş 

ve bu eksikliği tamamlamak içinde insiyatif kullanılmıştır. Girişteki dörtlük ve 

sekizlik sus başlangıç hatalı diye düşünülerek yazılmıştır. Insiyatif doğru, fakat sus 

yanlış yere koyulmuş, neticede usül bile tartışmalı duruma getirilmiştir. Oysa ölçü 

sekizlik sus ve iki onaltılıktan sonra biteceğine, devamındaki dört sekizlikten sonra 

bir dörtlük sus ilavesi ile çok daha anlamlı bitmektedir. 

 

 

Ezginin usül cümlesi 2/4‟lük olarak tespit edilmiş. Şan girişine usülü tamamlamak 

için ¼‟lük değerde sus (es) ilave edilmiştir. Oysa ezginin sözlerini bu gidişata göre 

söylerken müzik, sözler ve usül tam dengesini bulamamaktadır. Ezgi saz bittikten 

sonra şan girişinde ¼‟lük zamanı, 2. ölçünün sonunda istemektedir. Şan girişine 

1/8‟lik sus (es) le giriş yeterlidir. Bununla birlikte müzik cümlesi ve söz cümlesi 

yanlış tespit edilmiştir. Ezgi usül olarak 4/4‟lüktür ve söz cümlesi ve müzik cümlesi 

(sabahtan kalktımki) cümlesinin sonunda tamamlanmaktadır. 
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2.1.9 Kız belin incedir ince 

Ezgi Şekli: Sözlü 

Yöre:  Artvin 

K. A.:   Murat Coşkun 

Derleyen: Muzaffer Sarısözen 

N. Y.:  Muzaffer Sarısözen 

THM Rep. No: 598 

Orjinal nota ve usülü-ritmi 

 

Ezgi üzerinde değerlendirme; Ezgi dikkatli incelendiğinde, gerek söz gidişatı ve 

gerek müzik akışı bize türkünün 3/8‟lik değil 6/8‟lik veya söz unsuru biraz daha ağır 

basacak olursa 12/8‟lik olduğu düşünülebilir. 

Ezgi müzik ağırlığına göre 6/8‟lik; söz ağırlığına göre, ise 12/8‟liktir. 

12/8‟lik ve 6/8‟liğe göre yazımı. 

 

 

Ezginin müzik cümlesi 3/4‟lük usüller halinde tespit edilmiştir. Bu tespite göre söz 

cümleleri de tam anlam verememektedir. İfadeler ayakta kalmaktadır. Ezgi dikkatle 

incelendiğinde 6/8‟likte müzik cümlesi 12/8‟likte ise söz cümlesi  kendisini daha iyi 

göstermektedir. 
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2.1.10 Değirmenin bendine 

Ezgi Şekli: Sözlü  

Yöre:  Muş 

K. A.:  Muazzez Türüng 

Derleyen: Muzaffer Sarısözen 

N. Y.: Muzaffer Sarısözen 

THM Rep No: 652 

Orjinal notası ve usülü-ritmi 

 

 

Ezgi üzerinde değerlendirme; Yine bu ezgidede diğer 15/4‟lük ezgilerde olduğu gibi 

ölçülerin başında olması gereken değerin dikkate alınmadığı, kaynağın okuduğu 

şekle göre yazılmış görünüyor. Ezgiye girişte alınan nefesi değer olarak kabul 

ettiğimizde sorun ortadan kalkmaktadır. Yine bu örnektede usülün bu dikkat ve es 

değer ilavesiyle aksamadan 4/4‟lük olduğu şüphesizdir.  4/4‟lük icraatte sözler 

mükemmel bir uyumla söylenmektedir. 

4/4‟lük usülde yazım; 

 

 

Ezgi diğer 15/4‟lük ezgilerde karşımıza çıkan girişteki doğal ¼‟lük nefes (es) 

sebebiyle karma usül olarak tespiti yapılmıştır. Girişteki nefes payı değer olarak 

dikkate alındığında ezgi 4/4‟lük olarak devam edecektir. Bilirkişi olarak fikirlerine 

danıştığım Yücel Paşmakçı ve Ali İhsan Yılmaz tespitimzi yerinde görmüşlerdir. 
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2.1.11 Yüce dağ baĢında ceylan balalar 

Ezgi Şekli: Sözlü  

Yöre:  Adana 

K. A.:   O Hayri Buldur ve Abdül Yeşil 

Derleyen: Muzaffer Sarısözen 

N. Y.:  Muzaffer Sarısözen 

TRT Rep.No: 599 

Orjinal nota ve usülü 

Ezgi üzerinde değerlendirme; Bu ezgide usülü belirleyen tek önemli unsur sözlerdir. 

3/8‟likte sözler her ölçüde ayakta kalmış, anlamsız bir durum sergilenmiştir. 3/8‟lik 

olunca her ölçünün başında vurgu yapılıp usülün belirtilmesi gerekiyor. Vurgu her 

ölçünün başında belirtildiğinde, duyum daha da anlamsız olmaktadır. Ezginin 6/8‟lik 

olması müzik olarak mümkün, fakat söz olarak değildir. Çünkü sözler 6/8 

düşünülerek ilk 20 ölçüde yine ayakta kalmaktadır. Oysa 12/8‟lik düşünüldüğünde 

sözler daha anlamlı icra edilebilmektedir. Cümleler 12/8‟likte daha anlam 

kazanmaktadır. Cümleyi tek bozan 12/8‟likte 13. ölçü eksiktir. Bunun sebebi kaynak 

13. ölçünün başında ezgiyi nefes alarak kısa kesmiştir. 

 

Bu ezgide müzik cümlesi küçük dilimler halinde tespit edilmiştir. Bunun sebebi, ya 

kaynak ezgiyi çok ağır söylemiştir ki üç zamanlı usül düşünülmüş fakat tespit 8‟lik 

değerde yapılmıştır. Tek sorun, sözlerin fazla bölünerek okunmasıdır. Bu, 

notalamada yanılgıya sebep olmuştur. Söz cümlesi ve müzik cümlesi 12/8‟liğe göre 

düşünüldüğünde, ise gidişat bunu göstermektedirki, türkü daha anlamlı icra 

edilmektedir. 
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2.1.12 MenevĢe buldum derede 

Ezgi Şekli: Sözlü  

Türkü Adı:  Menevşe buldum dereede 

Yöre:  Adana 

K. A.:   Kır İsmail 

Derleyen: Muzaffer Sarısözen 

N. Y.:  Muzaffer Sarısözen 

THM Rep. No: 502 

Ezginin orjinal notası ve usülü 

 

 

Ezgi üzerinde değerlendirme; Bu ezgide ilk üç ölçüyü incelemeye aldık. Devamı 

aynı nitelikte devam etmektedir. Ezgi duyum olarak tam bir 5/8‟lik usülde kendini 

hissettirmektedir. Söz unsuru bizi 5/8‟liğin hangi tipi olduğu konusunda 

zorlamaktadır. Ezgiyi yüzlerce kez tekrar ettiğimizde ezginin 3+2 tipine daha çok 

yakıştığını görmekteyiz. 2+3 tipindede görülebilir veya hissedilebilir. Aşağıda iki 

tiptede yeni usülle belirtilmiştir. 

 

Bu ezgide usül cümlesi tespiti, söz unsurunu bölmemek için yapılmıştır. Oysa burada 

müzik cümlesi ritmi belirleyen en önemli etkendir. Müzik cümlesini dikkatli 

incelediğimizde karşımıza 10/8‟lik değil, 5/8‟lik yapı çıkmaktadır. Aynı zamanda söz 

cümlelerindeki vurguda yine bizi 5/8‟lik tespitimizde haklı çıkarmaktadır.  
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2.1.13 Beligrat kal’ası 

Ezgi Şekli: Sözlü  

Yöre:  Artvin 

K. A.:   Kemal Altınkaya 

Derleyen: Muzaffer Sarısözen 

N. Y.:  Muzaffer Sarısözen 

THM Rep. No: 429 

Orjinal nota ve usülü 

 

Ezgi üzerinde değerlendirme;  Ezgi herşeyden önce bir Rumeli ezgisi olduğu için 

aklımıza 9 zamanlı usül gelecektir. Bu ezgide kahramanlık teması 9 zamanlı usülle 

anlatılmaktadır. Fakat ezgiyi incelediğimizde nota her ne kadar ana usül temasında 

yazılsada, ilk dört ölçü 2+2+2+3 sonraki ölçü yine 2+2+2+3 şeklinde. 3. ölçü ise 

2+2+2+2 şeklinde dizilmiştir. 1. ve 2. ölçüler, ezgiyi metronomunda okuduğumuzda 

karşımıza 9/4 + 9/4 + 8/4 şeklinde çıkmaktadır. Başka bir ilginç tespit ise baştan sona 

bu sistemle gitmesi. 

Derlemecinin gözünden kaçan üçüncü ölçü 8/4‟lükte kaynak uzun bir ses uzatması 

yapmakta ve bu uzatmanın 9 zamanlı usül etkilemesini düşünmemektedir.  

 

Ezginin müzik cümle yapısı, cümleciklere ayrılmış bir şekilde notaya alınmıştır. Bu 

suretle ezgi üç adet 2/4‟lük ana usül ile başlamış ve sonunda bir adet ¾‟lük usül ile 

sonlanmıştır. Buraya kadar bir cümle yapısı oluşmuştur. Müzik yapısının altına yine 
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sözel yapı cümlecik olarak oturtulmuş fakat gözden kaçan önemli unsur, müzik 

yapısı ve sözel yapının kısa tutulması ile gerçek usül‟e dikkat edilmemiştir. 2+2+2+3 

= 9/4‟lük bir birleşik usül cümle yapısı dikkatten kaçmıştır.  

2.1.14 Bir çift gavlak koĢarım 

Ezgi Şekli: Sözlü  

Yöre:  Ardahan 

K. A.:   Paşa Duman 

Derleyen: Muzaffer Sarısözen 

N. Y.:  Muzaffer Sarısözen 

THM Rep. No: 415 

Ezginin orjinal notası ve usülü-ritmi 

 

 

Ezgi üzerinde değerlendirme; Bu ezgide müzik cümlesinin bitim yeri ve söz 

cümlesinin anlamını tamamladığı yer, türkünün usülünü bulmamızda bize yardımcı 

olan önemli iki işarettir. Orjinal notada ezgi 3/4‟lük yazılmıştır. Böyle olunca 

vurgular usülün başında belirtilir. Oysa gerek müzik cümlesindeki ve söz 

cümlesindeki ve vurgular bize ezginin 6/4‟lük olduğunu açık bir dille göstermektedir. 

Yeni usülde yazım; 

 

Ezgide müzik cümlesinin yapısının bitiş yerleri kısa tutulmuş ve sözel cümlelerde bu 

yapıya uydurulmuştur. Oysa müzik cümlesi “Bir çift” te değil “Bir çift gavlak” sözel 

cümlede bitmektedir. Böylelikle hem müzik ve hem sözel cümle daha anlam 



 
21 

kazanmış ve icra daha kuvvetli yapılmaktadır. Bu yeni usül yapısı 6/4‟lük olarak 

karşımıza çıkmaktadır.                          

2.1.15 Dar sokaktan geçemem 

Ezgi Şekli: Sözlü  

Yöre:  Bolu 

K. A.:   Ali Murat Karageyik – Hmadi Sarıoğlu – Atilla Önal 

Derleyen: İdil ve İhsan Öztanır 

N. Y.:  Nida Tüfekçi 

THM Rep. No: 1527 

Ezginin orjinal notası ve usülü 

 

Ezgi üzerinde değerlendirme;  ezgi bir karma ve bir birleşik usülden meydana gelmiş 

gibi değerlendirilmiş ve bu şekilde incelemeye alınmıştır. Diğer incelediğimiz 15 

zamanlı ve 16 zamanlı karma usüllerde karşımıza çıkan soru işareti bu ezgide de 

aynen mevcuttur. Kaynak ezgi girişlerinde türküyü söylerken girişte ölçüye ait 

1/4‟lük (sus‟u) atlamış ve öyle olduğu sanılarak notaya alınmıştır. Ezgide 7 zamanlı 

ölçünün ve gereksel 13 zamanlı ölçünün girişlerinde önem taşıyan (es) yokmuş gibi 

düşünülmüştür. Bu şekilde notaya alan kişiyide şaşırtmıştır. Ezginin gerek müzik 

cümlelerinin tamamlandığı yer ve gerekse söz cümleciklerinin bitiş yerleri, bize 

ezginin 4/4 olduğunu açıkça göstermektedir. 

 

Ezgi, 13/4‟lük bir usül‟de tespit edilmiştir. Müzik cümlesi girişte 1/4‟lük hissini çok 

güçlü bir şekilde hissettirdiği halde, kaynak veya kaynak kişilerin es (sus)‟i yutarak 
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girişteki doğal bir beklemenin ¼‟lük es‟e eş değer olduğuna dikkat etmemiştir. Aynı 

yanılgı, şan girişte yine yaşanmış, ve sözlere es yutularak çabuk başlanmış derlenme 

esnasında haklı olarak kaynaklara bir müdahale yapılamayacağından ezgi melodik ve 

sözel olarak bu şekilde doğru kabul edilmiş ve notaya alınmıştır. Oysa 15/4‟lüklerde 

karşımıza çıkan doğal nefes ¼‟lük olarak hesaplansa ki zaten şan girişlerinde nefes 

almadan giriş imkansızdır. Böyle hesaplansa bütün müzik ve sözel cümlenin 4/4‟lük 

gideceği görülebilecekti.  

2.1.16 Dama bulgur sererler 

Ezgi Şekli: Sözlü  

Yöre:  Rumeli 

K. A.:   Osman Pehlivan 

Derleyen: Azize Tözem 

N. Y.:  Yücel Paşmakçı 

THM Rep. No: 1526 

Ezginin orjinal notası ve usülü 

 

 

Ezgi üzerinde değerlendirme; Ezginin usulü, genel duyum itibariyle ana usül grubuna 

girmektedir.  Müzik cümlesi bu ezgide iki ölçüde bir bitmektedir. Söz cümlesi ise, 

bir bütün kelimede usulü göstermekte olup, en az iki ölçüde anlam kazanmaktadır. 

Durum böyle olunca, ezgide gerek melodi cümlesi, gerek söz cümlesi iki ölçüde 

usülün ruhunu vermektedir. İki ölçü sonunda karşımıza 4/4‟lük olarak çıkmaktadır. 

Ezgi 2/4‟lükte yarım kalış hissinde olup, 4/4‟lükte ise bu his kendini doymuş bir usül 

ve müzik duyumu şeklinde göstermektedir.  İncelemede, orjinal notanın ilk 8 ölçüsü 

yeterli görülerek üzerinde değerlendirme yapılmıştır. 

Ezginin 4/4‟lükte yazımı; 
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Bu ezgide müzik cümleler hecelere bölünmüş ve yanılgıya burada düşülmüştür. 

Müzik cümle böyle olunca, ardından sözel cümle yapısı da hece olarak karşımıza 

çıkmakta ve icra sırasında usül yapı kendini göstermemektedir. Oysa müzik ve sözel 

cümle “Dama” dan sonra değil “Dama bulgur” dan sonra düşünülse 2/4‟lük değilde 

4/4‟lük bir yapı ortaya çıkacak, müzik ve sözel cümle yapısı daha anlamlı biçimde 

kendini gösterecektir. Ezgiyi notaya alan Yücel Paşmakçı, bu fikir ve örerimizi 

yerinde bulmuştur.  

2.1.17 Köylü kızı çayda gezer 

Ezgi Şekli: Sözlü  

Yöre:  Erzurum 

Derleyen: Muzaffer Sarısözen 

N. Y.:  Muzaffer Sarısözen 

THM Rep. No: 1525 

Ezginin orjinal notası ve usülü; 

 

Ezgi üzerinde değerlendirme; Orjinal ezgide usül 12/8‟lik olarak değerlendirilmiştir. 

Bunun sebebi, usülün müzik cümlesi kısa bir çıkıcı inici seyir göstermektedir. Çıkıcı 

seyrin bitim yeri, usülün (kaçlık usül) olduğunu belirlemiştir. Ezginin inici seyir 

özelliği gösteren bölümüde yine 12/8‟lik usüle denk düşmektedir. 

Oysa müzik cümlesinin ve söz cümlesinin gerçek anlamı, ancak 6/8‟likte ortaya 

çıkmaktadır. Böylece söz cümlesinin bittiği yerde anlam ortada kalmamakta ve 

müzik cümlesi ile tam bir bütünlük içersinde bulunmaktadır. 

Ezginin 6/8‟lik yazım şekli; 
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Bu ezginin müzik ve söz cümleleri uzun tutulmuş asıl usül birleşik iken, yani 6/8‟lik 

iken uzun tutulunca 12/8‟lik olmuştur. Oysa ezgide 12/8‟lik usül hissiyatı yoktur.  

2.1.18 Evleri iki katlı 

Ezgi Şekli: Sözlü 

Yöre:  Takat-Almus 

K. A.:   Eşref Tombuloğlu 

Derleyen: Ümit Tokcan 

N. Y.:  Ümit Tokcan 

THM Rep. No: 1519 

Ezginin orjinal notası ve usülü 

 

 

 

Ezgi üzerinde değerlendirme; Ezgi iki ana bölümden oluşmaktadır. Birinci bölüm 

(Mi-do) arası olup dört ölçüden meydana gelmiştir. İkinci bölüm ise (Do-La) 

arasında işleyen bölümdür. Ezginin usülü uzun bir müzik cümle ve yine uzun bir söz 

cümlesi hesaplanarak 4/4‟lük olarak tespit edilmiştir. Oysa ezgi dikkatli 

incelendiğinde her ölçü iki bölümden oluşmaktadır. Her iki bölümde de vurgu yeri 

müzik ve söz cümlesi net bir duruş sergilememektedir. Ölçünün yarısı yani (mire 

mido re) ve diğer yarısı (doremi do resido) zaten başlı başına bir üsüldür. 
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Ezginin melodik cümlesi 4/4‟lük değerde notalanmış ve sözel cümlede bu yapıya 

uydurulmuştur. Oysa müzik cümlesi kendini 4/4‟lükte değil; 2/4‟lükte göstermekte 

ve anlam kazanmaktadır. Sözel cümlede yine kendisini 2/4‟lükte daha kuvvetli 

hissettirmektedir.  

2.1.19 Dere boyu saz olur 

Ezgi Şekli: Sözlü  

Yöre:  Adıyaman 

K. A.:   Mehmet Seske 

Derleyen: Mehmet Seske 

N. Y.:  Mehmek Seske 

THM Rep. No: 2858 

 

Ezginin orjinal notası ve usülü 

 

Orjinal ezgi üzerinde usül değerlendirmesi. Ezgide ana ritm teması net bir şekilde 

bellidir.   Bu temada üzerindeki sözde 6/8‟likten başka bir usülü işaret etmemektedir. 

Bizim bu değerlendirmemize rağmen ezgiyi (derleyen, notaya alan, kimden alındığı) 

üç adres aynı kişi olduğu için kendi bakış açısıyla usülü 12/8‟lik notaya alınmıştır. 

6/8”lik usülde-ritimde yeni yazım; 
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Bu ezgideki müzikal yapı, sözel yapıya uydurulmuştur. Söz bütünlüğü kesilmesin 

diye ezgi 12/8‟lik notalanmıştır. Oysa cümle yapısı 6/8‟likte kendini daha belirgin 

göstermektedir. 

2.1.20 Çift beyaz güvercin 

Ezgi Şekli: Sözlü 

Yöre:  Erzurum 

K. A.:   Seyfettin Sığmaz 

Derleyen: Nida Tüfekci 

N. Y.:  Nida Tüfekci 

THM Rep. No: 1314 

Ezginin orjinal notası ve usülü 

 

Orjinal ezgi üzerinde değerlendirme; Bazı ezgilerde söz unsuru usülü belirleyecek 

role sahip olmayabilir. Bu ezgide müzik cümlesi usülü belirlemektedir. Ezgi, orjinal 

notasında 2+3+3+2 / 2+3+3+2 iki 10 zamanlı usulün birleşmesinden meydana 

gelmektedir. Oysa asıl usulü belirleyen unsur müzik cümlesidir. O da orjinal usulün 

tam ortasına denk gelmektedir. Yani 2+3+3+2 = 10/8‟lik usül ezginin asıl usulüdür. 

Türküyü dikkatle dinlediğimizde (2+3+3+2) vurguları net duyulmaktadır. 

Ezginin 10/8‟lik usülde yazımı; 

 

Ezgi, 20/8‟lik karma bir usülde notaya alınmıştır. Yine söz unsuru dikkate alınarak 

usül tespit yapılmış ezgilerdendir. Oysaki müzik cümlesine dikkat ettiğimizde usül 

yapısı 2+3+3+2 şeklindeki bir gidişat ezginin sonuna kadar devam etmektedir. Bu da 

bize ezginin 20/8‟lik değil 10/8‟lik, 2+3+3+2 tipinde olduğunu göstermektedir.  
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2.1.21 Pınar baĢında durma 

Ezgi Şekli: Sözlü  

Yöre:  Kars  

K. A.:   Bektaş Şirin 

Derleyen: Mustafa Günüydın 

N. Y.:  Mustafa Günaydın 

THM Rep. No: 1227 

Ezginin orjinal nota ve usülü; 

 

 

Ezgi üzerinde değerlendirme. Bu ezgi için “Çift beyaz güvercinde” yaptığımız aynı 

değerlendirmeler geçerlidir. Bu ezgide 10/8‟lik zaman 3+2+2+3 tipi 

kullanılmaktadır. Notaya alan kişi söz cümlesini çok uzun tuttuğundan ezgi 20/8‟lik 

yazılmıştır. 

Ezginin 10/8‟lik usülde yazımı; 

 

Ezgi, 20/8‟lik karma usül olarak tespit edilmiştir. Söz cümlesi uzun tutularak söz 

yapısı bozulmasın diye melodik yapı, söz yapısına uydurulmuştur. Oysa bu ezginin 

de usül gidişatı 3+2+2+3 =10/8‟lik olarak baştan sona devam etmektedir.  

2.1.22 Irafa koydum narı 

Ezgi Şekli: Sözlü  

Yöre:  Kırşehir 

K. A.:   Çekiç Ali 

Derleyen: İst. Radyosu Arşivi 
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N. Y.:  Soner Özbilen 

THM Rep. No: 645 

Ezginin orjinal notası ve usülü 

 

Ezgi üzerinde değerlendirme. Bu ezgide usülü belirleyen iki önemli unsur vardır. 

1. Müzik cümlesi 

2. Söz cümlesi. 

Bazı ezgilerde bu iki unsur çok iyi bir uyum gösterip bir arada bulunabilir. 

Bazılarında ise müzik cümlesi ön tarafa çıkar ve usülü belirleyen etken olur. Bu 

ezgide 2. unsur yani müzik cümlesi, usülü belirleyen etken olmuştur. Tespitlerimizde 

bu ezgide müzik cümlesi 4/4‟lük değil, 2/4‟lüktür. Çünkü: Ezgi içindeki 4/4‟lük 

müzik cümlelerini incelediğimizde gerek vurgu, gerek duyum bize 2/4‟lük müzik 

cümlelerinin kendini daha çok hissettirdiğini göstermektedir. Bu ezgide diğer bir 

dikkat etmemiz gereken yerde uzun havanın bitişindeki iki sekizlik nota olup, 

devamı 5/4‟lük ile başlıyor. Oysa uzun havanın sonundaki iki sekizlik değer kırık 

havaya ait olup, hazırlık geçiş notasıdır. O da dahil edilince ezgi 5/4‟lük değil 2/4‟lük 

olmaktadır. 

 

Ezgi karma bir müzik yapısına sahiptir. Uzun hava seyriyle başlayıp, kırık havaya 

geçiş yaparak seyrini tamamlamaktadır. Ezginin kırık hava bölümlerinde müzik 

cümleleri 4/4‟lük bir yapıda notalanmıştır. Oysa ezginin müzik cümle yapısı 2/4‟lük 

bir yapıya sahiptir. Ritm sanatçısı Ali İhsan Yılmaz, ezgiyi gerek radyoda ve gerek 

bütün icralarında 2/4‟lük olarak vurduklarını belirtmektedirler. Yücel Paşmakçı‟da 

eginin 2/4‟lük olduğunda aynı fikirde olduklarını belirtmişlerdir. 
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2.1.23 Eski sille 

Yöre:  Silifke 

K. A.:   Hasan Köroğlu ve Silifke Ekibi 

Derleyen: Cavit Erden 

N. Y.:  Nida Tüfekçi 

THM Rep. No: 1261 

Ezginin orjinal notası ve usülü 

 

Ezgi üzerinde değerlendirme; Ezginin orjinal usülü-ritmi 8/4‟lük tespit edilmiştir. 

Bunun sebebi ise müzik akışında ölçüler 3+2+3 tipindeymiş gibi bir hava sergiler. 

Her ne kadar böyle bir hava olsada bu ezgidede usülü belirleyen asıl etken, notaya 

alan kişinin dikkatli insiyatifi olacaktır. Çünkü karma usüllerde karşımıza çıkan 

girişte nefes alma veya es sorunu burada da geçerlidir. Şan girişindeki bir 4‟lük es ve 

3/4 diye yazılan ölçünün sonuna yazılacak bir es dörtlük ezgiyi baştan sona hiç 

aksatmadan 4/4‟lük bir ruha büründürecektir. Ezgi bu haliyle dikkatli incelecek 

olursa baştan sona 4/4‟lük müzik cümlesi ve söz cümlesinin ezgiye çok daha doğru 

uyum sağlayacağı görülecektir.  

 

 

 

Bu türküde müzik cümlesi uzun tutulmuştur. Bununla birlikte şan girişinde doğal 

nefese (gizli 1/4‟lük) dikkat edilmemiş ve ezgi 8/4‟lük bir usül yapısına 

oturtulmuştur. Oysa ezgi, müzik cümle yapısı ve şan bölümünün girişinde doğal 

olarak alınan nefes (1/4‟lük değerle) dikkate alındığında 8/4‟lük değil 4/4‟lük olduğu 
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ve söz cümlesinin 4/4‟lükte kendini daha belirgin gösterdiği görülmektedir. Yücel 

Paşmakçı tespitimizin yerinde olduğunu belitmişlerdir. 

2.1.24 Adilemin üç boncuklu hasırı 

Ezgi Şekli: Sözlü  

Yöre:  Antalya-Elmalı 

K. A.:   Nimet Terzioğlu ve Erdal İyiöz 

Derleyen: Ateş Köyoğlu 

N. Y.:  Ateş Köyoğlu 

THM Rep. No: 1512 

Ezginin orjinal notası ve usülü 

 

 

Ezgi üzerinde değerlendirme; Ezgi notaya alınırken baştan sona 4/4‟lük giden bir 

ezgide iki şan giriş kısmını 5/4‟lük uygun görüp yazması biraz düşündürücüdür. 

Ezgiyi çok söyleyip tekrar ettikten sonra bizde şu kanı uyanmıştır. Şan girişlerinde 

eser kanımızca serbest yani uzun hava tarzında bir giriştir. Kaynak sonlarda serbest 

bir uzatma yapmış, bizde bunu puandorg işareti ile gösterebiliriz. Bu 4/4‟lük gidişatı 

bozacak bir durum değildir. Bilakis bir zenginliktir. “Iğdır‟ın al alması” türküsü 

tespitimize delil olabilecek bir önemli ezgidir.  

 

Bu ezginin geneli 4/4‟lük tespit edilmiş ve sadece serbest iki bölümün girişi 5/4‟lük 

müzik cümlesi olarak gösterilmiştir. 5/4‟lük müzik cümlesinin, sonundaki zamanı 

uzatma olarak kabul edersek burada puandorg işareti ile bir bekleme yapılarak her iki 

5/4‟lüğün sonu böyle gösterilirse, yazılarak baştan sona 4/4‟lük gidişat bozulmaya 
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bilirdi. Bu ezgi hakkında Yücel Paşmakçı bizimle aynı fikri paylaştıklarını 

belirtmişlerdir. 

2.1.25 Evlerinin önü kuĢlar darısı 

Ezgi Şekli: Sözlü  

Yöre:  Erzurum 

K. A.:   Muharrem Akkuş 

Derleyen: Muharrem Akkuş 

N. Y.:  Muharrem Akkuş 

THM Rep. No: 1573 

Ezginin orjinal notası ve usülü-ritmi 

 

 

Ezgi üzerinde değerlendirme; Ezgiye 6 zamanlı bir usülle başlanmıştır. Devamında 

gerek müzik cümlesi ve gerekse söz cümlesi tartışmasız bir 2/4‟lük olmasına rağmen, 

türküyü notaya alan kişi 2+2+2+2 = 8/8‟lik bir tema ortaya çıkarmıştır. Deliller 

ışığında bu yanlış bir tespittir. 

 

Devamı aynı şekilde gidecektir. 

Bu ezgide söz unsuru dikkati alınmış ve “Evlerinin önü guşlar darısı” bütün bir usül 

cümlesi olarak kabul edilmiş ve müzik cümleside bu yapıya göre ayarlanmıştır. Oysa 

yapıyı dikkatle incelediğimizde, cümle yapısı kendini 6/4‟lük değil 2/4‟lük yapıda 

daha iyi göstermektedir. Devamında da sanki bir 8/4‟lük yapı varmış gibi 

gösterilmiş, oysa devamı da hiç tereddütsüz müzik ve söz cümlesi 2/4‟lükte 

bütünleşmiştir.  
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2.1.26 Kız bahçende gül varmı 

Ezgi Şekli: Sözlü  

Yöre:  Kastamonu 

Derleyen: Adnan Ataman 

N. Y.:  Adnan Ataman 

THM Rep. No: 1291 

Ezginin orjinal notası ve usülü 

 

Ezgi üzerinde değerlendirme; Orjinal notada saz bölümü ölçü tekrarlı iki adet 9/8‟lik 

ölçüyle başlıyor. Ardından bir ölçü 16/8‟lik geliyor. Ardından tekrar bir ölçü 9/8‟lik 

usül geliyor. Ezgiyi incelerken 16/8‟lik ölçüden (2+2+3) ritminden sonra gelen 

2+2+2+3 16/8‟lik usulün müzik yapısı birebir aynıdır. Sorun burada başlamaktadır. 

Niye 16/8‟lik? Ezginin ilk 2. ölçüsünün, ölçü tekrarından sonra alması gereken 

dörtlük sus veya (re) dörtlük notası yazılmış olsa idi ezgi 9/8‟lik hiç bir sorun 

yaşamazdı. Aynı sorun şan girişi 16/8‟lik içinde geçerlidir. 

 

Bu ezginin müzik cümle yapısı uzun tutulmuş girişteki doğal nefes (1/4‟lük değer) 

dikkate alınmamıştır ve sonucunda da 15/4‟lük ve 16/4‟lük ezgilerde karşımıza 

karma usül yapısı çıkmaktadır. Oysa hiç bir ekleme yapmadan da ezginin orta 

yerlerinde usül cümlesinin 16/8‟lik değil, 9/8‟lik olduğu zaten görülen bir gerçektir.  

2.1.27 Garmı yağmıĢ yücedağlar baĢına 

Ezgi Şekli: Sözlü  

Yöre:  Kırşehir 

K.Alındığı:  Neşet Ertaş 
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Derleyen: İst. Radyosu THM Şub. 

N. Y.:  Adnan Ataman 

THM Rep. No: 1824 

Ezginin orjinal notası ve usülü; 

 

 

Ezgi üzerinde değerlendirme; Ezgide 32‟lik değerler çok kullanılmıştır. Bu değerler 

acaba ezgi metronom olarak süratli diyemi kullanılmıştır. Cevabı ise (hayır) dır. 

Çünkü eser bu değerlerle yazılmasına rağmen ( ♪ =60) metronomla yani yavaş bir 

tempoda icra edilmektedir. Zaten hızlı icra edilse Kırşehir gırtlakları gösterilemez. 

Durum böyle iken usulü yavaş dinlediğimiz zaman usül (TSM)de düyekle eşdeğer 

bir yapıda olup, düyeğin THM‟deki duyum karşılığı ise 4/4‟le aynıdır. Bu yazım 

şekli bazı kalıcı alışkanlıklardan ve tavır (yani yöre tezene-çalış şeklini) belirtmek 

için bu yazım şekli kullanılır. Oysaki tezene yapıları 4/4‟lük yazılarakta 

gösterilebilir. Böylelikle icra kolaylığı da sağlanmış olurdu. 

 

 

Ezgi, ritmik yapısı itibariyle yavaş bir metronomda tespit edilmiş ve notaya 

alınmıştır. Böyle olunca süratli zaman değerleri olması  gerekenden daha da hızlı 

değerlerde gösterilmiştir. Bu  icra açısından,  notalama açısından, gereksiz bir zorluk 

teşkil etmektedir. Ezgi gerek melodik ve gerek sözel cümle yapısı açısından 2/4‟lük 

değil, 4/4‟lük bir yapıya sahiptir. 
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2.1.28 Haydar haydar 

Ezgi Şekli: Sözlü 

Yöre:  Erzincan 

K.A.:   Ali Ekber Çiçek 

Derleyen: Ali Ekber Çiçek 

N. Y.:  Adnan Ataman 

THM Rep. No: 3193 

Ezginin orjinal notası ve usülü 

Ezgide sorun teşkil eden bölümlerin örneği verilmiştir. 

 

Ezgi üzerinde değerlendirme; böyle şaheser bir eser hakkında değerlendirme 

yapabilmek için saz çalan birisi olmak gerektiği kanısındayım. Gerek kaynak 

kişisinden (Ali Ekber Çiçek) ve gerekse bu ezgiyi üstün derecede icra eden 

üstadımız, hocam Nida Tüfekçi‟den en iyi şekilde işleyip çaldığımız için eserdeki 

ruhu iyi bildiğim kanısındayım. Ezgideki 9/8‟lik usül tartışma gerektirmeyecek 

derecede doğru kullanılmıştır. Ama 10/8‟lik ölçülerin hepsi ne yazıkki müzik 

cümlesinin vurguları iyi idrak edildiğinde 10/8‟lik değil, 5/8‟liktir. Şan girişteki 

10/8‟likler de dahil hepsi 5/8‟lik yazılması gerekiyor. Ezginin girişi puandorg 5/8‟lik 

devamı, iki tekrar 9/8‟lik, ardından gelen ölçü 2/4‟lük te doğrudur. Ama sonra gelen 

10/8‟liğin, 2+3= 5/8 olması gerekiyor.  

 

Gerek enstrümantal ve gerekse sözel açıdan üstün bir eser olan “Haydar Haydar” da 

ne yazık ki yanılma sebebiyle gerek usül ve gerek müzik cümleleri yanlış notaya 

alınmıştır. Notalamada girişteki 5/8‟lik ve devamındaki 9/8‟lik ritm cümleleri 

doğrudur. Fakat devamındaki 2/4‟lük ve 10/8‟lik bölümler ise yanlıştır. 10/8‟lik diye 

yazılmış bölümleri usül olarak dikkatli incelersek ve müzik cümlesi yapısına 

bakarsak, aslında 5/8‟lik (2+3) olduğu açık ve nettir. 
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2.1.29 Dirvana vurdum uçti 

Ezgi Şekli: Sözlü  

Yöre:  Trabzon 

K.A.:   Cemile Cevher 

Derleyen: Cemile Cevher 

N. Y.:  Ahmet Yamacı 

THM Rep. No: 1533 

Ezginin orjinal notası 

 

 

Ezgi üzerinde değerlendirme; Ezgide gerek müzik cümlesi ve vurguları gerekse söz 

cümlesinin mükemmel duyumu çok net bir şekilde 2+3 =5 zamanlıdır. Zaten 10/8‟lik 

ritmin Trabzon bölgesindeki etkisi, varlığı tartışılır bir gerçektir. 

 

Ezgi, söz cümlesi uzun tutularak sanki 10/8‟lik bir yapıya sahipmiş gibi yazılmıştır. 

10/8‟lik cümle yapısı zaten Karadeniz halk müziğinde olmayan bir ritmik yapıdır. 

Olduğunu farzedelim, bu seferde türkünün müzik ve usül (vurgu) yapısı 10/8‟liği 

değil 5/8‟lik 2+3 tipini net bir şekilde göstermektedir. 

2.1.30 Gafil gezme ĢaĢkın 

Ezgi Şekli: Sözlü 

Yöre:  Gaziantep 

K.A.:   Hasan Hüseyin 

Derleyen: Yavuz Top 

THM Rep. No: 2289 
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Ezginin orjinal notası ve usülü-ritmi 

 

Ezgi üzerinde değerlendirme; Ezgi 10/8‟lik ve 3+2+3+2 tipinde değerlendirmeye 

alınmıştır. Söz cümlesi usülün 3+2+3 kısmına denk gelmekte ve ardından saz cevabı 

verilmektedir. Bu bölüm usulü tamamlayan son vurgu olmasına rağmen, 

incelemelerimizde, bu kısım aslında sadece sona ait bir kısım değil, usülün ilk giriş 

kısmınada ait bir vurgu olduğu çok net anlaşılmaktadır. 

Ezgide gerek söz cümlesi ve müzik cümlesi kendini 2+3 =5 zamanlı usülde 

göstermektedir. Ezgide 10/8‟lik ruh kesinlikle mümkün değildir. Ezginin en başında 

dikkat edilmeyen 4‟lük sus hissi ezginin bu şekilde yazılmasına sebep olmuştur. 

Ezginin 5/8‟lik 2+3 olduğu terennüm kısmındaki (leyli leyli) kısmında net bir şekilde 

görülmektedir.

 

Ezgi söz cümlesine dikkat edilerek 10/8‟lik bir usül cümlesiyle notaya alınmıştır. Bu 

ezgideki vurgu yerleri o kadar nettir ki, kişi istesede 5/8‟lik yapıdan dışarıya 

çıkamaz. Şan girişte doğal nefes (1/4‟lük değerde) hesaba katılmamıştır. Oysa 

ezginin devamında bu değeri net gösteren bölümler çok açıktır.  

2.1.31 Leblebi koydum tasa 

Ezgi Şekli: Sözlü  

Yöre:  Çankırı-Çerkeş 

K.A:   Belirtilmemiş      

Derleyen: Belirtilmemiş                veya yazım hatası 

N. Y.:  Belirtilmemiş 

THM Rep. No: 2319 
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Ezginin orjinal notası ve usülü 

 

 

Ezgi üzerinde değerlendirme; Orjinal notasında ezgi eksik ölçü ile başlamakta ve 

hemen ardından beş ölçü 4/4‟lük devam ettikten sonra, tekrar eksik ölçüyle başlayıp 

yine ardından 4/4‟lük dokuz ölçü ile tamamlanmaktadır. Bu ezgide karşımıza girişde  

nefes almadan başlama hatasını dikkat çekmek istiyorum. Kaynak “leblebi koydum 

tasa kız annem” kısmını iki kez tekrar ederken tekrarında bile girişte (4‟lük) değere 

dikkat edilmemekte ve  eksik söylemektedir. Sanki ezgi aksak giriyormuş gibi bir his 

ortaya çıkmaktadır. Oysa ezginin usül kişiliği bariz bir 4/4‟lüktür.  

 

Ezgi, eksik ölçüyle başlamakta ve hemen devamında 4/4‟lük yapıyla devam 

etmektedir. Oysa bu ezgide de girişte doğal nefes (1/4‟lük değerde) dikkate 

alınmamıştır. Ritmik akışa dikkat ettiğimizde vurgular ve tamamlayıcı değerler bize 

girişte ¼‟lük es olduğunu net göstermektedir. 

2.1.32 Suya gider allı gelin 

Ezgi Şekli: Sözlü 

Yöre:  Belirtilmemiş veya yazım hatası, unutulmuş 

K.A.:   Sadık Ergün, Adnan Şeker 

Derleyen: Belirtilmemiş veya yazım hatası, unutulmuş 

THM Rep. No: 2341 

Ezginin orjinal notası ve usülü 
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Ezgi üzerinde değerlendirme; Ezginin hareketli olduğu düşünülerek, müzik 

cümlelerinde çok hızlı değerlerle kullanılmıştır. Oysa dikkat edilmeyen husus, müzik 

cümlesinin ruhu, vurgularıdır. Bu önemli hususa dikkat edildiğinde, ezginin 2/4‟lük 

değil 4/4‟lük olduğu net belli olacaktır. Zaten söz cümlesi ve müzik cümlesi ezginin 

4/4‟lük usülde olduğunu ispat etmektedir. Hareketli ezgi 4/4‟lük olamaz 2/4‟lük olur 

diye bir kural söz konusu değildir. Önemli olan usül vurguları ve söz cümlesinin 

durumudur. Aynı sorun “Karmı yağmış yüce dağlar başına” ezgisinde de karşımıza 

çıkmaktadır. 

 

 

Ezgi 2/4‟lük bir usül yapısında notaya alınmıştır. Oysa usül yapısı 2/4‟lüğü değil, 

vurgulara dikkat ettiğimizde, 4/4‟lüğü göstermektedir. Müzik ve sözel 

cümlelerde4/4‟lüğü destekleyen bir yapıdadır. 

2.1.33 Ağam Ġstanbul’u meskenmi tuttun 

Ezgi Şekli: Sözlü 

Yöre:  Belirtilmemiş  

K.Alındığı:  A. Gazi Ayhan 

Derleyen: A. Gazi Ayhan 

N. Y.:  Nida Tüfekci 

THM Rep. No: 2353 

Ezginin orjinal notası ve usülü 
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Ezgi ilk bakışta çok karışık 13/8-14/8 ve 15/8‟lik karma usüller üzerinden 

değerlendirilmiştir. Nida Tüfekçi, burada kaynaktan alınan malzemeyi ilk duyumdaki 

haliyle notalandırdığı için bu tablo karşımıza çıkmıştır. Oysaki ezgiyi, dikkatli ve 

farklı açılardan inceleyecek olursak, karma usüllerden meydana gelmediği net bir 

9/8‟lik (2+2+2+3) tipinde olduğu görülecektir. 

 

Bu ezgide, müzik cümleler uzun tutulmuş, cümlelerin bitiş yerleri, usülün bitiş yeri 

gibi düşünülmüştür. Oysa daha birinci 13/8‟lik cümlenin içindeki 9/8‟lik 2+2+2+3 

gözden kaçmış ve hemen arkasından gelen 14/8‟lik yapıya dikkat ettiğimizde yine 

9/8‟lik kalıbın 2+2+2+3 nitelikte aktığını görmekteyiz. Şan girişte ¼‟lük sus insiyatif 
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kullanılarak eklenmiştir. Bu giriş ¾‟lük veya 2/4‟lük olsa yine fark etmezdi. Devamı 

yine 9/8‟lik 2+2+2+3 tipinde net bir şekilde akmaktadır. 

2.1.34 Yar yaman seyit kızı 

Ezgi Şekli: Sözlü  

Yöre:  Kerkük 

K.A.:   Ercüment Avcı 

Derleyen: Adnan Osmanoğlu 

N. Y.:  Muzaffer Sarısözen 

THM Rep. No: 379 

 

Ezginin orjinal notası ve usülü 

 

Ezgi üzerinde değerlendirme; Ezginin yöresi 10 zamanlı birleşik usül diyarı Kerkük 

bölgesidir. Durum böyle olunca yaptığımız inceleme ve analizlerde ezgi içinde söz  

ve müzik cümleleri 10/8‟lik zamanın 2+3+2+3 tipinde özelliklede 9. ve 10. ölçülerin 

birleşimi, tam bir 10 zamanlı usül olduğunu net bir şekilde ortaya koymaktadır. 

Ayrıca, solo giriş kısmı 10/8‟lik tipik bir Kerkük usülü, girişidir. Bu örneklerden 

anlıyoruz ki, Muzaffer Sarısözen ezgiyi notaya alırken icraat kolay olsun diye 

10/8‟lik usülü iki parça halinde yazmıştır.  
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Ezgi gerek melodik cümle ve usül yapısı ve vurgularıyla çok net 10/8‟lik ve bölgesel 

tavır ve vurgularda bize 2+3+2+3 tipinde olduğunu açıkça göstermektedir. 5/8‟lik 

olması imkansızdır. 

2.1.35 Sallanı sallanı gelir geçersin 

Ezgi Şekli: Sözlü 

Yöre:  Artvin-Şavşat 

K.A. :  Teoman Genç 

Derleyen: Durmuş Yazıcıoğlu 

N. Y.:  Durmuş Yazıcıoğlu 

THM Rep. No: 126 

Ezginin orjinal notası ve usülü; 

 

Ezgi üzerinde değerlendirme; Ezgi (3+2+3+3+3+2)= 16/8‟lik karma usül yapısında 

tespit edilmiş ve notaya alınmıştır. Ezginin usül yapısını incelediğimizde (3+2+3) 8 

zamanlı (B) tipinde olduğu görülmektedir. İlk tespit, söz cümlesine göre yapılmıştır. 

Oysaki müzik cümlesi ve ritm cümlesi bize ezginin usül yapısının 8 zamanlı 

olduğunu göstermektedir. 

 

Ezgi, söz unsuru dikkate alınarak 16/8‟lik uzun bir müzik cümlesi yapısında 

incelenmiştir. Usulün vurgu yapısına dikkat ettiğimizde ise ezginin 3+2+3 = 8/8‟lik 

B tipinde olduğu rahatlıkla görülmektedir. 

2.1.36 Yarimin kaĢları kalem 

Ezgi Şekli: Sözlü  

Yöre:  İmran 

K.A:   Mehmet Torun 
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Derleyen: Muzaffer Sarısözen 

N. Y:  Muzaffer Sarısözen 

THM Rep. No: 1146 

Ezginin orjinal notası ve usülü 

 

 

Ezgi üzerinde değerlendirme; Ezgi 2+3=5/8‟lik yazılmıştır. Oysa ezgi bu usülde 

okunduğu zaman gerek yorum gerek söz duyumu, bize bir şeyi heceliyerek söyleme 

hissini vermektedir. Tespit 10/8‟lik 2+3+2+3 tipinde olsa idi, hem söz duyumu ve 

hem de müzik cümleleri daha anlamlı ve dahadoğal bir duyum verecekti. 10/8‟likte 

estetik ve zerafet çok daha öndedir. 5/8‟likte ise daha sert ve kesik kesik bir yorum 

ortaya çıkmaktadır. 

 

Ezgi, 2+3 = 5/8‟lik bir ritmik yapıda düşünülmüş ve melodik cümle yapısı buna göre 

yazılmış ve sözel cümlede bu melodik yapıya uydurulmuştur. Oysa ezginin melodik 

yapısı ve vurguları dikkatli gözlemlendiğinde, 2+3+2+3 = 10/8‟lik olduğu açık ve 

nettir. Söz ve melodik akışta bunu desteklemektedir.  

2.1.37 At gelir (kadın ağzı) 

Ezgi Şekli: Sözlü 

Yöre:  Bursa 

K.A:   Kıymet Varol 

Derleyen: İsmet Akyol 

N. Y.:  İsmet Akyol 

THM Rep. No: 1316 

Ezginin orjinal notası ve usülü; 
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Ezgi üzerinde değerlendirme; Bu sözlü ezgimizde “Ağam İstanbul‟u meskenmi 

tuttun?” türküsü gibi karma usüllerden meydena gelmiştir. 18/8‟lik iki ölçü, 13/8‟lik 

bir ölçü ve yine 14/8‟lik bir ölçü olmak üzere 4 ölçüden oluşmaktadır. Ayrıca aynı 

müzik yapısından meydana gelen 18/8‟lik, 13/8‟lik ve 14/8‟lik karma usüllerden 

meydana gelen bir saz bölümünden oluşmaktadır. Gerek saz bölümü gerek şan 

bölümü dikkatli incelendiğinde girişteki 1/4‟lük eksik değerden kaynaklanan bir 

sorun tespit edilmiştir. Bu sözlü ezginin usül gidişatı, müzik cümlesi dikkatli 

incelendiğinde 9/8‟lik (2+2+2+3) tipinde olduğu görülecektir. 

 

Bu ezgide, sözel yapıyı bozmamak için, müzik cümlesi ve usül cümlesi uzun 

tutulmuştur. Oysa diğer karma usülerde karşımıza çıkan, girişteki doğal nefes alma 

olayı bu ezgide de eksik ölçü girilmesini sağlamış ve söz yapısını bozmama isteğiyle 
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birleşince, karşımıza 18/8‟lik karma usül çıkmaştır. Oysa usül vurgularına ve akışa 

dikkat ettiğimizde, 9/8‟lik 2+2+2+3 tipinin türkünün her tarafına hakim olduğu 

görülmektedir. 

2.1.38 Ben gidiyorum yoluma 

Ezgi Şekli: Sözlü  

Yöre:  Eskişehir 

K.A.:   Saliha Gürlü 

Derleyen: Ali Gürlü 

N. Y.:  Ali Gürlü 

THM Rep. No: 1335 

Ezginin orjinal notası ve usülü; 

 

 

 

 

Ezgi üzerinde değerlendirme; Ezgi iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde 

16/8‟lik, ölçünün girişine bir dörtlük eksik sus ile giriliyor. Eksik değer olmasa, zaten 

ezgi 9/8‟lik bir akışta devam edecektir. 9/8‟lik 2. bölümde ise yine 1/4‟lük (sus) 

ilavesi yapılmış ve ezgi sorunsuz 9/8‟lik devam etmektedir.  
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Ezgi 16/8‟lik karma usülde notaya alınmıştır. Diğer karma usüllerdeki ezgilerde 

olduğu gibi yine girişte (1/4‟lük) es dikkate alınmamış ve söz unsurunun bitiş yeri 

usül bitiş yeri olarak düşünülmüştür. Böylece karşımıza diğerlerine çok benzer bir 

sorun çıkmıştır. Ezginin gerek müzik ve gerek usül yapısına dikkat ettiğimizde, 

9/8‟lik 2+2+2+3 yapısının her yerde hakim olduğunu görmekteyiz. 

2.1.39 Ben geçiye gidemem 

Ezgi Şekli: Sözlü  

Yöre:  Görele-Çavuşlu 

K.A.:   Mustafa Tahmaz 

Derleyen: Ömer akpınar 

N. Y. : Cemile Cevher 

THM Rep. No: 1326 

Ezginin orjinal notası ve usülü; 

 

Ezgi üzerinde değerlendirme; Orjinal notada 10/8‟lik (2+3+2+3) tipinde notaya 

alınmıştır. Müzik cümlesi söz cümlesi müzik cümlesindeki vurgu yerleri bize usülün 

10/8‟lik değil 5/8‟lik 2+3 tipinde olduğunu göstermektedir. Zaten ezgiyi çok 

dinlediğinizde kulağımızda 10/8‟lik usül değil bir 5/8‟lik usül hissi kalmaktadır. 
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Ezgi, gerek müzik ve gerek sözel cümle yapısı itibariyle 10/8‟lik değil, 5/8‟lik 2+3 

tipinde kendini göstermektedir. Yücel Paşmakçı, tespitimizin doğru olduğunu 

bununla birlikte Karadeniz‟de tespit edilen 10 zamanlı ve 5 zamanlı çoğu ezginin, 

aslında 2+2+2+3 = 9 zamanlı olduğunu söylemektedir. 

2.1.40 Köyden köye gezerim 

Ezgi Şekli: Sözlü 

Yöre:  Dirmil 

K.A.:   Kadir Turan 

Derleyen: Hamdi Özbay 

N. Y.:  Hamdi Özbay 

THM Rep. No: 1328 

Ezginin orjinal notası ve usülü; 

 

 

Ezgi üzerinde değerlen, dirme; Ezgi gerek melodi ve gerek söz cümlesi olarak tam 

bir 2/4‟lük usüle sahipken ezginin usülü 4/4‟lük tespit edilmiştir. Hiç tereddütsüz bu 

tespitin yanlış olduğunu, söz ve müzik cümlesinin yapısına usül vurgusuna 

dayanarak söyleyebiliriz. Tespit, mısra sonlarını, dörtlükteki her bir söz mısrasını, 

usül kabul ederek usülü belirlenmiştir. 
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Ezgi müzik cümlesi ve usül vurgusuyla tam bir 2/4‟lük olmasına rağmen, notalamada 

ölçü tekrarının çok olmasıyla orantılı olarak, 4/4‟lük yazılmıştır. Yücel Paşmakçı, 

tespitimizi haklı görmüşlerdir. 

2.1.41 Çay aĢĢağı iz gider (güzeller) 

Ezgi Şekli: Sözlü 

Yöre:  Kangal 

K.A.:   Muhlis Akarsu 

Derleyen: Yücel Paşmakçı 

N. Y:  Yücel Paşmakçı 

THM Rep. No: 1209 

Ezginin orjinal notası ve usülü; 

 

Ezgi üzerinde değerlendirme; Ezgi, notaya alan kişi tarafından 18/8‟lik bir usülde 

notaya alınmıştır. Ezginin usulünü incelediğimizde 6/4 B tipinin (4+2) üçerli şekli, 

yani 12/8 + 6/8 =18/8‟lik şeklinde bir tespit yapılmıştır. Oysa ezgiyi bir ritm üstadına 

çaldırttığımızda, 6/8‟lik ritminden başka bir usül duyulmamaktadır. Bu tespitimiz söz 

anlatımı ile yapılmıştır. Deliller ezginin 6/8‟lik olduğu yönündedir. 
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Ezgi, 6 zamanlının 3‟erli şekli düşünülebilir ki bu üzerinde tartışılması gereken bir 

usül yapısıdır. Ezgi baştan sona kadar 6/8 3+3 tipinde gitmesi gerekirken, söz 

unsurunun bitiş yeri usülün bitişi olarak gösterilmiş ve tespit 18/8‟lik yapılmıştır. 

2.1.42 Düvazdeh imam 

Ezgi Şekli: Sözlü 

Derleyen: Sebahat Akkiraz 

N. Y.:  Adnan Ataman 

Kaynaktan notaya alınmış şekli; 

 

Ezgi üzerinde değerlendirme; Bu ezgide “Haydar Haydar” da yaptığımız yorumu 

aynen tekrar etmek istiyoruz. Girişte verilen 1/4 lük değer usülün asıl giriş değeridir. 

Şan girişinde yine (1/4‟lük) nefes payı ile giriş yapılmaktadır. Eserin çalınışı ve usül, 

duyum yine 5/8‟liktir. Esere eksik ölçü başlanmıştır. (5/8‟lik yazım şekli) 

 

Ezgiye, eksik ölçü ile başlanmış ardından 10/8‟lik 3+2+3+2 tipinde devam edilmiştir. 

Oysaki girişteki 1/4‟lük eksik ölçüyle giriş, aslında eksik ölçü değil bize göre 5/8‟lik 

olan ezginin ilk 1/4‟lük vurgusudur. Bu yapı “Haydar Haydar”da olan usül ve müzik 

yapısının aynısıdır. Bu usül yapısı, Artvinin “Sarı kız” havasıyla aynı ritmik havadır. 

10/8 veya 10 zamanlının bütün tiplerinin kendine has bir ritmik vurgusu ve bir söz 

yapısı  vardır. Bu ezgide ise bu hava söz konusu degildir. 



 
49 

2.1.43 Acem gızı 

Ezgi Şekli: Sözl 

Yöre:  Kırşehir 

K.A.:   Çekiç Ali 

Derleyen: Osman Özdenkci 

N. Y.:  Osman Özdenkci 

THM Rep. No: 1398 

Kaynaktan notaya alınmış şekli; 

 

 

Ezgi üzerinde değerlendirme; Bu sözlü ezgimiz 15/8 (8+7) 2+3+3 [2+2+3] karma 

usül kapsamında notaya alınmıştır. Tezimizin hazırlık aşamasında gördük ki 

karşımıza iki türlü usül çıkmaktadır. Varlığı hissedilebilen, duyulabilen ve herkes 

tarafından ayak uydurulabilen usüller, bir de varlığı bilindiği halde hissedilemeyen, 

ancak bilirkişilerin incelemeleri sonucunda varlığı ortaya çıkan usüller. Bazı 

usullerin ruhu bazı bölgelerde daha çok kendini hisssettirirken, başka bölgelerde 

kendini hissettirmez. Işte tipik bir örnek. Güney‟de 10 zamanlı ile İç Anadolu‟daki 

10 zamanlı arasındaki güzel fark. 

(10/8‟lik Yazım Şekli) 
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Ezgi 10/8‟lik olup 2 ana bölümden oluşmaktadır. Her Ana bölüm 3 cümleden 

oluşmaktadır. 10/8 (2+3+3+2 x 2) ve 3+2+2+3 şeklinde cümleler sıralanmıştır. 

Ezginin usulü 15/8‟lik söz yapısının bitim yerine göre ayarlanmıştır. Müzik 

cümleside, söz yapısına göre düzenlenmiş ve usül tespit edilmiştir. Oysa ezginin 

usulü 15/8‟lik değil, 10/8‟lik olup, Saz bölümü (2+3+3+2), (2+3+3+2), (3+2+2+3) 

tiplerinde, şan bölümü ise (2+3+3+2), (2+3+3+2), (3+2+2+3) tiplerinden meydana 

gelmiştir. 

2.1.44 Gül menekĢe senden almıĢ kokuyu 

Ezgi Şekli: Sözlü 

Yöre:  Sivas 

K.A.:   Yüksel Yıldız 

Derleyen: Can Etili 

N. Y.:  Can Etili 

THM Rep. No: 3188 

Kaynaktan notaya alınmış ilk hali; 

 

Ezgi üzerinde değerlendirme; Ezgi sanki farklı usüllerden oluşmuş, birbakış açısıyla 

natoya alınmıştır. Oysa ezginin ne söz cümlelerine ve ne de müzik cümlelerine 
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dikkat edilmemiş. İlk yanıltıcı duyumla notaya alınmıştır. Dikkatle incelendiğinde 

hissedilen ritmler grubundan olduğu anlaşılacaktır. Ezgi yedi ölçülük bölümden 

oluşmaktadır. 1. ölçü 8 zamanlı (2+3+3) 2., 3., 4. ölçülerde 7 zamanlı (2+2+3) 8 C 

tipinden oluşmaktadır. Şan girişi ise 1. ölçü yine 8 zamanlı (2+3+3) tipinden ve 

devamında, 2 adet (2+2+3) 7 zamanlı C tipinden meydana gelmektedir. 

 

 

Ezginin, müzik cümlesi usül yapısı yanlış tespit edilmiş, ezginin vurgu yerlerine 

dikkat edilmemiştir. Söz cümlelerinin bitiş yerlerine dikkat edilse yine ezginin usulü 

hakkında bir fikir sahibi olmamız söz konusu olabilecektir. Ezgi giriş te10/8‟lik, 

ikinci ölçü 12/8‟lik, üçüncü ölçü 7/8‟lik ve şan girişi yine 10/8‟lik, sonraki ölçü 

12/8‟lik tespit edilmiştir. Oysa ezginin saz girişi 8/8‟lik 2+3+3 ve sonraki üç ölçü 

7/8‟lik 2+2+3 tipinde sıralanmıştır. Şan bölümü yine giriş 8/8‟lik 2+3+3 ve 

devamındaki iki ölçü 7/8‟lik 2+2+3 tipinde sıralanmıştır. 

2.1.45 ġu yüce dağların karı 

Ezgi Şekli: Söz 

Yöre:  Silifke-Mut 

K.A.:   Musa Eroğlu 

Derleyen: TRT 

N. Y.:  Nida Tüfekçi 

THM Rep. No: 1467 

Ezginin orjinal notası ve usülü 
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Ezgi üzerinde değerlendirme; N.Tüfekçi bu ezgide söz unsurunu usülün tespitinde 

öncelik göstermiştir. Satırın sonuna kadar olan bölümü bir usül kabul etmiş ve 

27/8‟lik olarak tespitini yapmıştır. Oysaki gözden kaçan, ezginin hissedilebilen bir 

usül olan 9/8‟lik olduğudur. Nota dikkatli incelendiğinde 9/8 (B) tipi 2+3+2+2 

olduğu çok açıktır. “Cihangir Terzi”de tezinde aynı temaya dikkat çekmiştir.  

(9/8‟lik yazılı şekli); 

 

Ezgi söz cümlesinin bitim yerine göre usüllendirilmiş müzik cümlesinde sözlere göre 

ayarlanmıştır. Oysa usül 27/8‟lik tespit edilen ezginin müzik yapısına dikkat edilse 

karşımıza 9/8‟lik 2+3+2+2 tipi çıkacaktır. 

2.1.46 Üç kuĢuduk, uçaridik havada 

Ezgi Şekli: Sözlü 

Yöre:   Kastamonu   

K.A.:   İhsan Ozanoğlu 

Derleyen: Süleyman Şenel 

N. Y.:  Süleyman Şenel 

THM Rep. No: 3468 
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Kaynaktan notaya alınmış ilk hali 

 

 

Ezgi üzerinde değerlendirme; ezgi notaya alınırken bir bütün olarak kabul edilmiş 

olacak ki 25/8‟lik tespit edilmiştir. Daha önceki ezgi tespitlerinde olduğu gibi, 

girişteki nefes payı (dörtlük es) hesaplanmadan ezgi notaya alınmış ve eski tartışmalı 

durumlar ortaya çıkarmıştır. Daha önceki örneklerde de tespit edilen bu eksik giriş 

olmasa ezgi, 25/8‟lik değil 9/8‟lik 2+2+2+3 D tipinde bir yapıya ritme sahiptir. 

(9/8‟lik yeni yazım şekli) 

 

 

Ezgi yapı itibariyle “Şu yüce dağların karı” türküsündeki gibi karma usül olarak 

notaya alınmış, ayrıca giriş kısmında doğal nefes yokmuş gibi düşünülerek 25/8‟lik 

olarak kaydedilmiştir. Girişteki nefes 1/4‟lük olarak sayılıp yazılsa idi ezgi 27/8 

notalanacaktı. Ezgininin melodik ve ritmik gidişatına dikkat ettiğimizde ise 

karşımıza 2+2+2+3=9 zamanlı usül baştan sona kadar kendini göstermektedir.  
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2.1.47 Ervahı ezelden 

Ezgi Şekli: Sözsüz 

Yöre:  Erzincan 

Derleyen: Yavuz Top 

N. Y.:  Nida Tüfekçi 

İTÜ Devlet Konservatuarı yayınları 

Kaynaktan notaya alınmış şekli; 

 

Ezgi üzerinde değerlendirme; Sorun tespit ettiğimiz ezgilerden biride bu türküdür. 

Daha önce yorumunu yaptığımız (Gül menekşe senden almış kokuyu) ezgisinde 

yaptığımız açıklamaların hepsi bu ezgi için geçerlidir. Ezgi 22/8‟lik olmayıp, girişte 

(2+3+3) 8/8‟lik tipi gösterildikten sonra devamı 7/8‟lik (2+2+3) tipinde devam 

etmektedir. Şan girişi yine aynı yapıda olup, giriş (2+3+3) daha sonra iki ölçü 7/8 

devam etmekte ve türkü seyrine buna benzer şekilde devam etmektedir. 

(Yeni yazım şekli) 

 

Cihangir Terzi‟de tezinde aynı hassasiyeti göstermiş ve tereddütlerini belirtmiştir. 

Ezginin melodik cümlesi karma usül düşünülerek ve söz yapısını kesmemek için 

22/8‟lik düşünülmüştür. Oysa “Gül menekşe senden almış kokuyu” türküsündeki 
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aynı yanılgı, bu ezgide de ortaya çıkmıştır. Ezgi giriş 8/8‟lik 2+3+3 ve devamı 

7/8‟lik üç ölçü devam etmektedir. 

2.1.48 Ah bir ataĢ ver 

Ezgi Şekli: Sözlü  

Yöre:  Ege-İzmir   

K.A.:  Çetin Bozalan  

Derleyen:  Durmuş Yazıcıoğlu  

N. Y.:   Durmuş Yazıcıoğlu  

THM Rep. No: 63 

Kaynaktan derlenen orjinal ezgi ve usülü; 

 

Ezgi üzerinde değerlendirme; Ezgi 9/4‟lük olarak notaya alınmış. Ezgide usül tespiti 

yapılırken farklı bakış açısıyla müzik ve söz cümleleri uzun tutularak usül 

bulunmuştur. “Ah bir ataş ver cigaramı yakayım” bir mısra düşünülerek usülü bir 

mısranın bitim yeri olarak kabul edilmiş ve usül buna göre tespit edilmiştir. Oysaki 

ezginin müzik cümlesi 3/4 lük olup, vurgu sürekli 3/4 lüğü göstermektedir. Söz 

unsuru da yine 3/4‟lük ölçüde anlam bulmaktadır. 

(Tavsiye edilen usül tespiti) 
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Ezginin usulü, sözlerin bitim yerine göre düşünülmüş ve 9/4‟lük olarak tespit 

edilmiştir. Oysa hem müzik cümlesi ve hemde usül cümlesi vurguları biz ezginin 

3/4‟lük olduğunu açıkça belirtmektedir. Bunların yanı sıra söz cümleleri de 3/4‟lükte 

anlamını mükemmel bir şekilde belirtmektedir. 
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3.  SONUÇ VE ÖNERĠLER 

Halk müziği eserleri bir tolumun aynası görevini görmektedir. 

Halk müziği eserlerinin notaya konulmasında objektif olmak zorunluluğu vardır. 

Türk halk müziği, halk arasında yaşayan, şekillenen, anonim olan kültür değerleridir. 

Halk müziği günümüze aşıklar ve türkü yakıcılar tarafından ulaştırılmış nadide 

değerlerdir. 

Türk halk müziği ile, yörelerin dili, ritmi, ezgisi, düşünceleri, gelenekleri v.b.ortaya 

çıkmaktadır. 

Ülkemizde her yöre kendi alanında özellikleri içeren bir müzik yapısına sahip 

olmuştur. 

Ülkemize nota yazımının geç girmesi ile bir çok türkü kaybolup gitmiştir. 

İlk çalışmalarda, o zamanki teknoloji ve şartlarda derlemeler yapılmıştır. 

Özellikle karma usüllerde ortaya çıkan bazı sorunların; kaynak kişilerin 

hafızalarından, derleme aşamasındaki unutkanlıklarından, derlemecilerden, notaya 

alanlardan ortaya çıktığı ve uygulamada  aksaklıklara sebep  olduğu tespit edilmiştir. 

.TRT sanatçıları dahi, uygulamalarda sık sık değişiklikler yapmakta, fakat, asıl nota 

üzerinde değişime gitmemektedirler. 

Konservatuarların eğitimdeki yerini alması, teknolojik gelişmeler, bilginin artması, 

ve bilimin ön plana çıkarılmaya başlanması ile eserler üzerinde önemli araştırmalar 

yapılmaya başlanmıştır. 

Yapılan çalışmalarla, derleyenleri ya da notaya alanları suçlamak değil, zamanın 

şartlarını değerlendirerek daha doğru  yazış ve çalınış şekillerine kavuşmak amaç 

edinilmiştir. 
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“Bilimde kişiler değil, yapılanlar ve eserler tartışılır” prensibinden haretet edilerek, 

türkülerdeki eksiklikler tespit edilmiştir. 

Türkülerde en fazla öne çıkan eksiklikler, ritm/söz/ezgi kalıplarının oturtulmasından 

kaynaklanmaktadır. 

Söz ve usül birliği olan bir çok türküde eksikliklere ratlanılmamıştır. 

TRT notaları dahil, bütün eserlerin bilirkişiler tarafından elden geçirilmesinde ve 

yanlış notaların yaygınlaşmasının önüne geçilmesinde yarar görülmektedir. 

“Bilimde yanlışın arkasından değil, doğrunun yanında gitmek” düşüncesi  halk 

müziğinde de  prensip haline getirilmelidir. 
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1
 İ.T.Ü. T.M.D.K Yayınları arasında Nida Tüfekçi tarafından notaya alınmış fakat incelemeler 

sonucunda türkü 22/8‟lik olmayıp 8/8‟lik ve devamı 7/8‟lik devam ettiği tespit edilmiştir. 
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2
 

 

ġekil A.46 : Ervahı ezelden 

                                                 

 
2
 TRT Müzik Dairesi Yayınları arşivinde bulunan ve Süleyman Yıldız tarafından notaya alınan 

düzeltilmiş nota. 
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Ek 2: Konuyla İlgili Yücel Paşmakçı‟nın Fikirleri 

Halk ezgilerimizin notalarını yazarken yapılan ölçülendirmelerde, gerek müzik 

cümle ya da cümleciklerinin gerekse söz unsurundaki ifadelerin önemli yer tuttuğu 

bilinen bir husustur. 

Merhum Muzaffer Sarısözen‟in 1962 yılında yayımladığı “Türk Halk Müziği 

Usülleri” adlı kitabında üç kategoride toplanan bu ölçülendirmenin notasyon 

konusuna yeterince ışık tuttuğunu söylemeliyiz. Halk ezgilerinin notalarının 

tespitinde objektif olmak zorunluluğu da kesindir. 

Ancak; bu safhada ve özellikle karma usüllerde ortaya çıkan ve ister istemez 

yadırganan bazı değerlendirmelerin, kaynak kişilerin hafızalarından veya derleme 

aşamasındaki unutkanlıklarından zuhur eden bazı aksaklıklara tâbi olabileceği 

ihtimali de gözden uzak bulundurulmamalıdır. Zira bu suretle bir yanlışın arkasından 

gidilmemiş olacaktır. Bu çalışmada Mehmet Koç‟un konuya göstermiş olduğu ilgi ve 

titiz gayret taktire şayandır. Atacağı ileri adımlarda kendisine başarılar 

diliyorum.(Paşmakçı, 2009) 
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Ek 3: Konuyla İlgili Metin Eke‟nin Bildirisi 

Usûl tespiti: Bazı ezgilerimizin notalarında, usûl tespitlerinde bazı aksaklıklar 

görülmektedir. 

Örnek: 1- Ben Ağlarım Yane Yane 

 Yöre: Sivas  T.H.M. Repertuar No: 667 

Bu ilahinin usülü; 15/4‟lük (7/4 + 4/4 +4/4 = 15/4) Karma Usûl olarak yazılmıştır. 

Türk Halk Müziği‟nde es ile başlama geleneği vardır. Bu ilahide ölçü başına 1/4‟lük 

es konulmuş olsa idi, ezginin usûlü 4/4‟lük Ana Usûl olacaktı. 

Örnek: 2- Usandım Senin Elinden. 

 Yöre: Sivas T.H.M. Repertuar No: 2281 

Ezginin usûlü 19/8‟lik karma usül olarak yazılmıştır. Birinci ölçü analiz edildiğinde, 

9/8‟lik Birleşik ve 10/8‟lik Karma usûlleri içerdiği görülmektedir. 9/8‟lik olan 

bölümün düzümü: 2+2+2+3‟dür. 10/8‟lik olan bölümün sözleri “oy oy”dur. İkinci 

“oy” hecesi 3/8‟lik nota değeri ile belirtilmiştir. Eğer kaynak kişi burada 1/8‟lik fazla 

bir uzatma yapmadan okumuş olsaydı, bu bölüm de 9/8‟lik olacak ve dolayısıyla 

ezginin usûlü 19/8 değil, 9/8 olacaktı. 

Örnek: 3- Şu Yüce Dağların Karı Eridi. 

 Yöre: Silifke-Mut. T.H.M. Repertuar No: 1467  

T.H.M.‟de usûllerin tespitleri genel olarak söz unsuruna ve melodik yapıya göre 

yapılmıştır. Eğer, söz okunurken, usül bir kalıba oturtulamıyorsa, o zaman cümle 

bitene kadar usül vurulur, sayılır ve mertebesi belirlenerek usûl tespiti yapılır. Bu 

ezginin usûlü 27/8‟lik olarak belirtilmiştir. Kesik çizgiyle ayrılan ölçü, 14/8 ve 

13/8‟lik iki bölümden oluşmaktadır ve her söz cümlesi 27/8‟lik usûlü içermektedir. 

Usûl tasnifi söz unsuruna göre yapılmıştır. fakat bu ezginin usûlü; melodik yapıya 

göre bir tespit yapılacak olursa 9/8‟lik Birleşik Usûl‟dür. (Düzümü: 2+3+2+2 = 9/8) 

Üç tane 9/8‟lik usûlün birleşiminden 27/8‟lik karma Usûl meydana gelmiştir. 
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Genellikle ezgilerin, nakarat (aranağme) bölümlerinin Ģan olarak yazılmıĢ 

olması: TRT Repertuarında bulunan ezgilerin notalarında genellikle saz 

aranağmeleri bulunmamaktadır. Nakaratlar şan‟a göre yazıldığı için, sazlara bazen 

çok yalın bazen de ters gelmektedir. 

Örnek: 1- Taşa verdim yanımı 

 Yöre: Erzincan T.H.M. Repetuar No: 764 

Örnek: 2- Bu Gün Saba ile  Visal-î yardan (İnceden ince) 

 Yöre: Erzurum T.H.M. Repertuar No: 159 

Bazı ezgilerde mertebe’lerin doğru olarak tespit edilmemesi: T.R.T. 

Repertuarında bulunan bazı ezgilerin mertebeleri, icralarındaki gider ile 

uyuşmamaktadır. Mertebesi 4‟lük olarak yazılan, ama icrasında mertebesinin 8‟lik 

olmasının daha doğru olduğu veya bunun tam tersi olan ezgiler mevcuttur. Genel 

olarak 2‟lik, 4‟lük, 8‟lik ve 16‟lık mertebelerin giderleri bellidir. Bazı ezgilerde 

metronom yazılmamış olsa bile, mertebeleri doğru tespit edilmişse, doğru bir giderle 

icra edilmiş olacaktır. Bazı yöre ezgilerimizde; Kerkük‟te 10/16‟lık, Burdur‟da 

9/16‟lık, Karadeniz bölgemizde 7/16‟lık mertebeler kullanılmıştır. Genel olarak 4 

zamanlı ezgilerin mertebeleri 4‟lük olarak yazılmıştır. Ama 4 zamanlı olduğu halde 

giderleri birbirinden farklı olan ezgiler mevcuttur. Gideri biraz daha hızlı ezgilerde 

4/8‟lik veya daha ağır ise 4/2‟lik mertebeler de kullanılabilir ve metronomun 

belirtilmemiş olması büyük bir sorun yaratmayabilir. Çünkü 4 zamanlı ezgilerin 

giderleri aynı olacak diye bir kural yoktur. Aşağıda örnek olarak verilen Pamukçu 

Bengi Zeybeği‟ndeki 4‟lük mertebe ile zeybeğin icrasının ağır bir karakter taşıdığı ve 

melodik yapısı ile uyuşmadığı, bunun yerine mertebenin 8‟lik olması halinde daha 

uyumlu olacağı, mertebesi 4‟lük olan Koca arap Zeybeği ile mukayese edildiğinde 

daha iyi anlaşılmaktadır. 

Örnek: 1- Pamukçu bengi Zeybeği 

 Yöre: Balıkesir T.H.M. Repertuar No: 94 
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Örnek: 2- Koca Arap Zeybeği 

 Yöre: Aydın T.H.M. Repertuar No: 127 

Yukarıda açıklanan yazım kuralları, usûl tespitleri, saz bölümleri, mertebe, vb. 

eksiklikler içeren, T.R.T. T.H.M. Repertuarında bulunan bazı ezgiler bilirkişilerden 

oluşan bir komisyon tarafından, yeniden gözden geçirilerek, düzenlenmeli ve 

eksiklikleri giderildikten sonra düzenlenmiş şekliyle, profesyonel sanatçılara yeniden 

okutularak, sesleri kayıt edilmelidir. 

Sadece sözleri mevcut olan ve notaları olmayan yöresil Uzun Havalarımızın da yöre 

tavırlarını iyi bilen profesyonel veya mahallî sanatçılara okutularak ses kayıtlarının 

yapılması ve notaya alınması gereklidir. Her geçen gün, otantik değerlerimizin biraz 

daha eksilmesine sebebiyet vermektedir. 

Eksiklikleri giderilerek yeniden düzenlenen ezgiler dahil, T.H.M. Repertuarındaki 

bütün ezgiler, gerek yöreye, gerekse ezgi adlarına göre düzenlenmiş kitaplarıyla, 

notalarıyla ve müzik CD‟lerine yapılan kayıtlarıyla geleceğe intikal ettirilebilir ve 

korunabilir (Eke, 2007).  

 

ġekil A.48 : Kaleden kaleye şahin uçurdum 

 



 

 
137 

 

ġekil A.49 : Ayva dibi serin olur 

 

ġekil A.50 : Evlerinin önü üzüm asması 

 

ġekil A.51 : Gülen ber sağar koyuni 
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ġekil A.52 : Havuz başının gülleri 

 

ġekil A.53 : Ben ağlarım yane yane 
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ġekil A.54 : Usandım senin elinden 

 

ġekil A.55 : Şu yüce dağların karı 
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ġekil A.56 : Taşa verdim yanımı 

 

ġekil A.57 : İnceden ince 
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ġekil A.58 : Pamukçu bengi zeybeği 

 

ġekil A.59 : Koca arap zeybeği 
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ÖZGEÇMĠġ 

 
 

Ad Soyad: Mehmet Koç  

Doğum Yeri ve Tarihi: 1970 Adıyaman  

Adres:   

Lisans Üniversite:  İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet 

Konservatuarı 

1970 Adıyaman-gerger doğumlu. 1976–1981 yılları arasında İstanbul-Hasköy 

ilkokulunu, 1982 yılında İ.T.Ü. T.M.D. Konservatuarı‟nı tamamladı. 1992‟de 

Yüksek Lisans programına kabul edildi. Yüksek Lisansını başarıyla tamamlamasına 

rağmen özelsebeplerden dolayı tez programını tamamlayamaması sebebiyle okuldan 

ayrılmak zorunda kaldı. 2009 Öğrenci affından faydalanarak tekrar Yüksek Lisans 

Programına dahil olmuştur. 

Birçok kurumda koro şefi, bağlama eğitimcisi ve bağlama sanatçısı olarak görev aldı. 

1987–1990 Kartal Halk Eğitim merkezi, 1990–1992 Şişli Halk Eğitim Merkezi, 

1992-93 Bartın-Amasra Halk Eğitim Merkezi, 1993-1996 Kartal Belediyesi T.H.M. 

korosunda saz icracısı ve bağlama eğitmenliği, öğrencilik döneminde Adnan Koç, 

Cengiz Özkan, Cihan Yurtçu, Kadir Verim, Engin Demirtaş, Ünal Yörük, İlker 

Çelik, Doğan Demir‟den oluşan okulun efsane T.H.M. enstrüman topluluğuyla 

birlikte birçok konserlere, yarışmalara, festivallere, TRT rogramlarına, özel TV‟lere 

halk müziği bantlarına bağlama icracısı olarak katılmıştır. 

1994 yılında “KOÇ Müzik Üretim” adı altında bir yapımcı şirketi kurarak birçok 

Kaset ve CD albümlerine yapımcı yönetmen ve saz sanatçısı olarak stüdyolarda eşlik 

etmiş, 25‟i aşkın albümde yapımcı olarak yer almıştır. Albümlerde Prof. Adnan Koç, 

Öğr. Gör. Cihan Yürtçu, Öğr. Gör. Kadir Verim, Cengiz Özkan, Ünal Yörük, Ertan 

Tekin, Kadir şeker, Çetin Akdeniz gibi birçok ustayla birlikte çalıştı. 2002-2008 

yılları arasında M.E.B. Özel Mehmet KOÇ Güzel Sanatlar Merkezi‟ni kurdu. Bu 

dönem arasında sertifika programlı birçok öğrenci yetiştirdi. 2008‟den beri Maltepe 
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Halk Eğitim, Kartal Halk Eğitim Merkezleri‟nde koro şefi, İstanbul Üniversitesi İcra 

Heyeti T.H.M. topluluğunda misafir saz sanatçısı olarak devam etmektedir. Milli 

Eğitim Bakanlığı Türk Halk Müziği asil seçici jüri üyeliği devam etmektedir. 

Kültür Bakanlığına bağlı orak, aşıklık geleneğinin içine dahil olmuş Aşık Daiminin 

manevi ışığında Aşık Ekberi, Aşık Garip Bektaş‟tan yararlanmıştır. Aşık Mahçubi 

mahlasıyla şiirleri bulunmakta ve halen yazmaktadır. 200 şiirlik kitabı basıma hazır 

durumdadır. 

Bağlama eğitimi üzerine ilk deneme çalışmalarımı kitap halinde yayınlayarak Nida 

Tüfekçi, Yücel Paşmakçı, Fikret Değerli, Sadi Yaver Ataman, Arif Sağ, Yavuz top, 

İrfan Kurt, Şendoğan Karadeli, Göktan Ay, Erdoğan Eskimez gibi ustaların da olur 

ve takdirlerini kazanmıştır. Bestecilik yönüde bulunan Mehmet Koç, 4 Bağlama 

konçertosu, 1000‟e yakın türkü formatlı söz ve müziği kendisine ait olan eser, 10 

adet türk sanatmüziği şarkı formunda bestesi bulunmaktadır. 

Babası Hüseyin Koç‟tan derlediği “Dik halayı, Ağır halay ve boz eşek halayı” gibi 

Adıyaman halkezgilerini TRT Türk Halk Müziği Repertuarına kazandırmıştır. Her 

daim minnettar kaldığı, hocaları Nida Tüfekçi, Yücel Paşmakçı, Neriman Altındağ 

Tüfekçi, Şenel Önaldı, Hurşit Ungay, Ali Ekber Çiçek gibi nice değerli üstadın 

öğrencisi olma şerefini kazanmıştır. 

 “Sıla Gözlüm” adlı söz müziği kendisine ait (9 eser) CD ve 3 CD‟lik türkü 

formundaki eserleri yayına hazırdır. 

 


