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ÖNSÖZ 
 
 

Her toplumun kendine ait halk kültürü vardır ve bu kültürleri besleyen, 
yayılmasına emek harcayan ve gelecek nesle sağlıklı ulaşmasını sağlayan halk 
sanatçıları vardır. Elbette ki her sanatçı yöresinin sanatsal özelliğine göre farklılıklar 
arz eder ve bu farklılıkları gelecek nesle doğru aktarabilmek için büyük sorumluluk 
taşımak zorunda kalırlar. İşte bu sebeple bu durumun sağlıklı bir gelecek için 
bilimsel olarak incelenmesinin ne denli önemli olduğu ortaya çıkmaktadır.  

 
Her bir köşesi bambaşka güzelliklerle bezeli olan yurdumuzun Kayseri tavrı, 

Türk folkloru içinde önemli bir yer tutar. Ahmet Gazi Ayhan ise bu yöre tavrını 
sazında ve sesinde kullanmış, yine bu yönde ürünler vermiş bir değerdir. Bu yöre 
sanatçımızı araştırıp, incelemenin folklorumuza önemli katkılar sağlayacağına 
inanmaktayız. 
 

Kayseri yöresel mızrap tavrını ve yine yörenin tavırlı ağzını sesinde ustaca 
kullanan, toplum belleğine onlarca türkü kazandıran Ahmet Gazi Ayhan hakkında 
yararlanılabilecek yazılı geniş bir kaynağın olmaması, bizi bu çalışmaya sevk eden 
en önemli faktördür.  

 
Yüksek lisans tez çalışmasının hazırlanmasında değerli bilgilerinden 

faydalandığım danışmanım sanatçı öğretim görevlisi sayın Süleyman Şenel, TRT 
İstanbul Radyosu emekli sanatçısı ve Ahmet Gazi Ayhan’ın değerli eşi Yıldız 
Ayhan, bilgi ve birikimlerinden faydalandığım sayın Hulusi Ateş ve uzun yıllar 
Ahmet Gazi Ayhan ile turnelerde birlikte saz çalmış olan sayın Faruk Özkaya’ya 
teşekkürlerimi sunmayı bir borç bilirim. 
 
Aralık 2009             Nimet Bülbül Kaymakçıoğlu 
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ÖZET  
 

 
 Kayserinin (1921) Endürlük köyünde doğan Ahmet Gazi Ayhan, 
folklorumuzda önemli bir yeri olan Türk Halk Müziğimize sazıyla, sesiyle ve 
birikimleriyle eşsiz değerler katmış; yöresinin ezgilerini tarihsel ve kültürel 
birikimini, ustaca kullandığı sazıyla ifade etmiş usta bir sanatçıdır.  

 
Yöresinin türkülerini derlemesi ve yorumlamasının yanıısıra sanatkâr 

kişiliğiyle birçok önemli ezgiye de imza atmıştır. Bu halk sanatçısının hayatı, sanatçı 
kişiliği ve sanatını icra etmek için verdiği mücadeleler birçok şahidin diliyle tarihin 
unutulan sayfalarından çıkartılarak söz konusu olan bu tezin sayfaları arasına 
girmiştir.  

 
Bu tez, bir yönüyle de; 09 şubat 1987 yılında hayata gözlerini kapatan Ahmet 

Gazi Ayhan’a ait dünün bilgi ve belegelerini gelecek nesillere taşımayı amaçlayan 
bir hayat öyküsüdür.  
 

ix



SUMMARY 
 
 

Mr. Ahmet Gazi Ayhan was born in Endürlük village in Kayseri, he also has 
been contributed the unique values by his instrument (saz) and his knowledge level 
of the sound to our Turkish folk music which is an important place in our folklore. 
 

He has been expressed in the instrument has a subtle ,historical and cultural 
background of his region melodies,moreover, order in this regard have reached 
virtuoso competence. In addition to the collection and interpretation of the local folk 
songs also signed many important & popular melodies with his artistry personality. 
 

This thesis, in one of it’s aspects, is a life story which aims to carry the 
information and documents to future generations about Ahmet Gazi Ayhan who 
passed away on 09th February 1987. 
 
 

 x



GİRİŞ 
 
 

Ülkemiz folkloru halk müziğimiz açısından tavır, yorum ve çalgı aleti 

itibarıyla çok zengindir ve her bir karışı farklılıklar içermektedir. Halk müziğimizin 

bu özelliklerinin ortaya çıkartılması ve halkımıza bu eşsiz kültürün tanıtılması elbette 

ki çok önemlidir. Bu zengin kültürün araştırılarak tanıtmanın yanı sıra, en iyi şekilde 

de temsil edilmesi gerekmektedir. 

 

Sahada derlenmiş Türk halk müziği materyallerini radyo dalgaları yoluyla 

halka sunma ve tanıtma amacıyla kurulan Yurttan Sesler topluluğunun ilk 

elemanlarından biri olan Ahmet Gazi Ayhan, yöresi olan Kayseri tavrını, sazı ve 

sesiyle emsalsiz bir biçimde icra ederek radyo dalgaları yoluyla ülke sınırları içinde 

ve dışında, yöresini tanıtmış ve temsil etmiştir. 

 

Merhum Ahmet Gazi Ayhan’ın, hayatını/sanat hayatını ele aldığımız bu 

çalışmada, Ahmet Gazi Ayhan’ın sanatı ve sanatçı kimliği ile ülkemiz sanat 

dünyasına kazandırdıkları bu tezde bir araya toplanmış ve mevcut belge ve bilgilerle 

incelenmiştir.  

  

Bu bağlamda, hazırladığımız Ahmet Gazsi Ayhan’ın Hayatı ve Sanat Hayatı 

isimli çalışma eklerle birlikle beş bölümden meydana gelmiştir.  

 

Birinci bölümünde, Beyazıt kütüphane arşivlerinin, Yıldız Ayhan’ın özel 

arşivlerinin ve TRT radyo program arşivlerinin birer birer incelenmesiyle derlenmiş 

olan Ahmet Gazi Ayhan’ın hayatı ve sanatçı kişiliği anlatılmıştır. Yıldız Ayhan’la 

günlerce hatta aylarca yapılan karşılıklı görüşmeler, Ahmet Gazi Ayhan’ın sanatçı 

kişiliği ve hayatıyla ilgili çok değerli bilgilere ulaşmamıza neden olmuştur. 
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İkinci bölümde ise eski dergi, mecmua ve gazetelerin incelenmesiyle 

oluşurulmuş ve Ahmet Gazi Ayhan hakkında yayınlanan bilgiler ve radyo 

programlarından elde edilen bilgiler bir araya getirilmiştir.  

 

Üçüncü bölümde ise, Ahmet Gazi Ayhan’ın eşi, çocukları, sanatçı 

arkadaşlarının ve Adana, Ceyhan, Kayseri, Antalya gibi şehirlerde ki dostlarının, 

Ahmet Gazi Ayhan hakkındaki düşüncelerine yer verilmiştir.  

 

Son bölümde ise, TRT radyo arşivinden, Yıldız Ayhan’ın özel arşivinden 

faydalanılmış, gerek kendi derlediği gerek kendinden derlenen ve gerekse kendisine 

ait bazı bestelerinin notaları sunulmuştur.  

 

Halk Müziğimizin unutulmaya yüz tutmuş sözlü ve sözsüz ezgilerinin gün 

ışığına çıkarılmasında ve sevdirilmesinde halk sanatçılarımızın büyük emekleri 

vardır. Bu değerlerden biri olduğu düşünülen Ahmet Gazi Ayhan’ın hayatı ve sanatçı 

kişiliğinin araştırılarak ortaya çıkartılmasının, halk müziği ve kültür araştırmalarına 

yarar sağlayacağını ve  arşivlerimizin kütüphanelerimizin zenginleşmesine katkı 

sağlayacağını düşünmekle birlikte Ayhan’ın hayatının onu tanımayan gençlere ışık 

tutacağına inanıyoruz.  

 

 1



 
 

2. AHMET GAZİ AYHAN’IN HAYATI 
 
 
2.1. Hayatı 
 

5 Mart 1921 (1337) yılında Kayserinin Endürlük köyünde doğan Ahmet Gazi 

Ayhan henüz 3 yaşındayken babası Mehmet ölmüş ve annesi Hanım’ın köyü 

Akçakaya’ da büyümüştür.  

 
Şekil 1Akçakaya köyü 

 

 
Şekil 2. Akçakaya köyü 
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Daha sonra ki hayatını Yıldız Ayhan’ın şu sözlerinde öğreniyoruz 

 
“Merhametli bir kişiliği olan Ahmet Gazi Ayhan üç yaşındayken babasını kay-
betmiş. Daha sonra annesi komşu köyden biriyle evlenmiş. Üvey babasının 
Zincidere’deki bakkalında okul çıkışlarında çıraklık yaparmış. Üvey babasından 
Mahmut isminde bir erkek kardeşi olmuş ve onu kardeş bilirmiş.”1 
 

 
Şekil 3 Ahmet Gazi Ayhan'ın büyüdüğü ev 

 

İlkokul tahsilini Zencidere’ de yapmış olan Ayhan bu okulda bulunan kilise 

orgunu kendi çabalarıyla çalmayı öğrenmiş ve müziğe karşı yeteneğini ilk defa bu 

okulda keşfetmiştir. Çok küçük yaşlarda tahta kaşığa at kılı bağlayarak kendine saz 

yapmıştır. Bu geleneksel sazı kullanmaya başlayan Ayhan ilk saz deneyimini de bu 

sazla yaşamıştır. Bu büyük kabiliyetini, omzunda saz çalıp zeybek oynayan babası ve 

köyün mevlit okuyucusu olan annesinden alan Ayhan, daha küçük yaşlarda yöre 

türkülerini de annesinden öğrenmiştir. Ahmet Gazi Ayhan’a ilk sazını amcası hediye 

etmiştir. Ayhan’ın: “Rahmetli babası, sırtında saz çalıp zeybek oynarmış “ben 

babam gibi, sırtımda saz çalamadım ama tek elle saz çalabiliyorum” derdi.”2 diyerek 

                                                 
1 Ahmet Gazi Ayhan’ın eşi Yıldız Ayhan ile görüşme [İstanbul, Yeniköy, 29 Mayıs 1997]. 
2 Türk Halk Müziği’nde İz Bırakanlar [TRT-1 ve TRT-2’de yayınlanan bir radyo programı, İstanbul, 
1988]. 
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sazına nedenli hâkim olduğunu dile getirdiğini Yıldız Ayhan’ın 1988 yılında TRT 

İstanbul Radyosunda hazırlanan Türk Halk Müziğinde İz Bırakanlar İsimli 

programdan öğreniyoruz. 

 

Ailesinin tek çocuğu olan Ayhan, o yıllarda 3 sene olan ilkokuldan mezun 

olduğunu kızı Nurdan Ayhan’ın: “Babam ilkokul üçe kadar okumuş ve bunun 

eksikliğini hep duymuştur. Belki de bu eksiklikten dolayı bizleri okutmayı çok 

arzulamıştı. Bizleri kolejlerde okuttu ve yabancı dil öğrenmemiz için kurslara 

gönderdi”3  

 
Şekil 4 Ahmet Gazi Ayhan'ın ilkokul diploması 

sözlerinden öğrendiğimiz Ayhan o yıllarda hem okumuş hem de üvey babasının 

bakkalında bakkal çırağı olarak çalışmıştır. TRT de yapılan Ahmet Gazi Ayhan ve 

Ahmet Yamacıyı anma programında: “İlkokula giderken, köyde Rumlardan kalma 

bir org sayesinde orgu çalmayı öğrendi. Anılarında, okul paydos olunca saklandığını 

ve orada bulunan orgu çalışmak için saklandığını ve okul boşalınca da orgu hevesle 

çaldığını ifade ederdi…”4 cümlesinde edindiğimiz bilgiye göre de ilkokul yıllarında 

                                                 
3 Nurdan Ayhan görüşme [İstanbul, Yeniköy, 2 Mayıs 1997]. 
4 TRT-1/2, “Ahmet Gazi Ayhan” ve “Ahmet Yamacı’yı Anma Programı”, 1988. 
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kilise orguyla tanışmış olduğunu ve Ayhan’ın müziğe çok küçük yaşlarda ortaya 

çıkmış olduğunu görmüş oluyoruz. 

 

Hayatının en acımasız ve zorlu dönemlerini çocukluk yıllarında yaşayan 

Ayhan 9-10 yaşlarındayken komşuları olan Hacı Ömer Sabancı emmisi tarafından o 

dönemlerde her büyüğü gibi çalışmaya Adana ya götürülmüştür. Çırçır fabrikasında 

balya saran Ayhan, bir gün balya saran makine de uyuya kalmış, kaza eseri 

balyaların arasına sıkışmıştır. Şans eseri yanında bulunan bıçağı hatırlayarak 

balyaları kesmek için kullanmış ve bu şekilde kendini kurtarabilmiştir. Bu korku ve 

telaşla soluğu Kayseri de almıştır. Bu Adana macerası dönüşü Kayseri de fırıncı 

çıraklığı, saat tamirciliği gibi daha birçok işte de çalışmıştır. Asıl mesleği 

marangozluk olan Ayhan, mesleğinde de oldukça başarılıdır. Kendi sazını yapacak 

kadar usta bir marangoz olan Ayhan, makine aksamından, dikiş dikmeye kadar 

birçok beceri isteyen işte elinden gelirdi. II. Cihan Harbi dolayısıyla Kahramanmaraş 

ve Konya’da 4 sene askerlik yapmıştır. Konya’da askerlik yaptığı dönemlerde Konya  

Tavrını da tanımış ve yorumlamıştır. Hatta bir Konyalı gibi Konya türkülerini aslına 

uygun biçimde seslendirmiştir. Askerlik dönüşü Demir Yolları marangoz atölyesinde 

çalışmıştır. 

 
Şekil 5 Devlet Demir Yolları Çalışma Belgesi 

 5



 
 

 

 Ahmet Gazi Ayhan’ın müziksel yönünün dışında kişilik özelliklerini de Yıldız 

Ayhan’ın şu sözleriyle öğreniyoruz5: 

 

“Ahmet Gazi Ayhan tam bir Kayseri erkeği idi. Disiplinli, mutaassıp, 

kıskanç bunun yanı sıra onun çok sevdiğim bir yönü vardı ki, Kayseri’nin 

folklorik özelliklerini taşıyan espriler yapmasıydı. Bakımlı, düzenli, disiplinli 

ve çok şık giyinen bir erkekti. Ahmet Gazi Ayhan son derece özel bir kişiliği 

olan, neyi nerede yapacağını çok iyi bilen bir insandı.  Öncelikle çok zeki 

olan Ahmet Gazi Ayhan, irticalen o anda anlattığı hikâyeleri ile de tanınırdı. 

Ahmet Gazi Ayhan’la 33 sene evli kaldık ve bu evliliğimiz boyunca, onun 

yapmış olduğu esprilerin birini ikinci kez anlattığını asla duymamışımdır. 

Ayrıca espriyi yerinde yapmayı da çok iyi bilirdi.” 

 

 Üstün bir kabiliyete sahip olan Ayhan’ın sanat görüşü de oldukça farklıdır. 

Her fırsatta yapılabilecek yenilikler hakkında fikirler yürütüyor, hiç kimsenin cesaret 

edemeyeceği çalışmalara imza atıyordu. Örneğin sazda ki ince sesleri 

zenginleştirmek için sazın göğsüne doğru perde yerleştirerek sazını daha da 

geliştirmiştir. 

 

 

Şekil 6 ?, Ahmet Gazi Ayhan ve Faruk Özkaya 
 

                                                 
5 Yıldız Ayhan ile görüşme [29 Mayıs 1997, İstanbul, Yeniköy]. 
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Sazında virtüöz6 olan Ayhan aynı zamanda şair kişiliğe de sahiptir. Saatlerce saz 

şairleriyle karşılıklı atışarak, hazırcevap  kişiliği, nüktedan7 yapısıyla irticalen8 ve 

hicivli9 beste ve şiirler yapmış herkesi kendine hayran bırakmıştır. Yöre tavrına o 

kadar hâkimdir ki bölge bölge gezerek Türk Folklorumuzu açığa çıkarmak için 

sabırla hizmet veren Muzaffer Sarısözen ve Halil Bedii Yönetken gibi değerli 

hocaların Kayseri tavrını Ayhan’dan derlemiş olmaları da onun üstün bir yeteneğinin 

olduğunun ve sanatına ne denli hâkim olduğunun göstergesidir.  

 

“Para kazanmak için tatilde Adana’ya gitti ancak kısa bir süre sonra köyüne 

geri döndü ve çeşitli işlerde çalıktı. II. Dünya savaşı yıllarında dört yıl 

askerlik yaptı. Askerlik sonrası Kayseri Halkevi bandosunda çalıştı ve notayı 

ilk kez orada tanıdı, öğrendi. Üstün müzik yeteneği ile saksafon, ud, keman, 

yaylı tambur ve piyano çalmak çok kolay oldu onun için. O yıllarda türkü 

derlemek için Kayseri’ye gelen Türk Halk Müziği araştırmacıları Halil Bedi 

Yönetken ve Muzaffer Sarısözen tavır ve yorumu dolayısıyla Kayseri 

türkülerinin pek çoğunu Ahmet Gazi Ayhan’dan derlemiştir. Ahmet Gazi 

Ayhan 1944 yılında Ankara radyosunda açılan stajyer saz sanatçısı sınavını, 

kadrolu sanatçı olarak kazandı. Sonraki günlerde ise canlı yayınlarda görev 

aldı. Radyodaki çalışmaları 1950 yılına kadar sürdü. 1950’de serbest 

çalışmak için radyodan ayrıldı. Dört yıl sonra radyoya geri döndü. 1979 

yılında İstanbul radyosuna atandı ve 1987 yılına kadar çalışmalarını 

sürdürdü”10 

 

                                                 
6 Her hangi bir müzik aletinde teknik ustalığın doruğuna erişmiş kişi. 
7 İnce ve zarif kişi 
8 Müzik icra ederken, notalara veya başka herhangi bir esere bağlı kalmadan kişinin müzik aletini 
içinden geldiği gibi çalması. 
9 Bir kişi, olay veya durumu, iğneleyici sözlerle, alaylı ifadelerle uyaklı ve ölçülü yolla eleştirmek. 
10 TRT'de Düzenlenen "Ahmet Gazi Ayhan ve Ahmet Yamacı’yı Anma Programı’ndan alınan 
biyografi. 
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Şekil 7 Ayhan Org Çalarken 

 

 
Şekil 8 Ayhan Keman Çalarken 

 

TRT’de Düzenlenen “Ahmet Gazi Ayhan ve Ahmet Yamacı’yı Anma 

Programından örendiğimiz bu bilgiler doğrultusunda Notayı ilk defa Kayseri Halkevi 

Bandosunda11 tanımıştır. Keman, Yaylı tambur, Piyano, Saksafon, Kaval gibi daha 

birçok Enstrümanı çalabilmiştir. 

 
                                                 
11 19 Şubat 1932’de Cumhuriyet rejimini ve devrimleri halka götürmek amacıyla kurulmuş kültür 
kuruluşudur. 
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 1944 yılında Ankara Radyosunun açmış olduğu stajyer sanatçı imtihanına, 

arkadaşının “sen bu sınava girsen de kazanamazsın”12 iddiası üzerine sınava 

girmeye karar verdiğini Kayserili arkadaşı Ali Ateş şöyle açıklar:  

 

“Babamla birlikte Adana’ya çalışmaya giderler ve birlikte zaman geçirmekten 
de zevk alırlardı. Hatta babamla TRT’nin sınav açtığını öğrenince birlikte 
sınava gitmeye karar verirler ancak o dönemlerde Ankara ya gitmek meşakkatli 
ve maddi olarak zorludur. Babam ve Ayhan’ın paraları da yoktur. Babam ve 
Ayhan öğrenirler ki Hisarcıktan bir tanıdıkları TRT’nin açtığı bu sınava gitmiş, 
hemen birlikte yanına giderler. Sınavın nasıl olduğunu sorarlar “sınav nasıl zor 
mu?” diye adam ise “gardaşım sınava girdim türküye başlamadan bir boğazımı 
yağlayım diye öksürünce bana çık çık senin burada işin yok dediler ve çıkardılar 
velhasıl zor yani” deyince babam sınavın zor olduğunu geçemeyeceğini düşünüp 
gitmekten vaz geçmiş. Ayhan ise annesinden aldığı sarı lirayla Ankara yoluna 
düşmüş ve sınava girmiş. Sınavda her giren 10-15 dakika kalırken Ayhan 45 
dakika kalmış ve sınav bitiminde de beni almadılar diye dışarıda yakın bir yerde 
yemek yemeye gitmiş efkâr dağıtıyormuş TRT görevlisi gelip “kardeşim sen 
neredesin jüriden seni bekliyorlar” diyene kadar. Sınavı geçtiğini öğrenen 
Ayhan hemen ertesi günde göreve başlamış”13. 

 

Sınava ud’u iyi derecede çalmasına karşın bağlama ile girer. Nedenini de 

şöyle açıklar: 

 
“Radyo imtihanına gireceğiz, sıra bekliyoruz. Orada ud çalan bir arkadaş, 
benim udumu dinlemiş. “Aman arkadaş” dedi. ‘Biliyorum ben, bir ud alınacak, 
sen udla girersen beni almazlar” dedi. “Sen her sazı çalabiliyorsun, sen bari 
sazınan gir” dedi. Zaten Muzaffer Sarısözen rahmetli de beni biliyormuş. 
Hazırlanmış, beni almak için; sazla girdik.14  

 

Ahmet Gazi Ayhan şöyle devam eder:  

 
“…kırk yılın başı bir iyiliğim tuttu tamam dedim. Ama Türk Sanat Müziğine 
girseydim yüzlerce bestem olurdu…”15 
 

                                                 
12 Ahmet Gazi Ayhan’ın arkadaşı 20.12.2009 
13 Ahmet Gazi Ayhan’ın Arkadaşı 20.12.2009 
14 Yıldız Ayhan ve Ahmet Gazi Ayhan, 27.03.1984 yılında TRT-1 ve TRT-2 ortak yayınında 
yayınlanan “Gecenin İçinden” adlı radyo programındaki özel görüşme, saat 24.00-00.55. 
15 Agg. 
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 Ayhan Muzaffer Sarısözen’e karşı çok saygılıdır ve bir röporajnda Muzaffer 

Sarısözen ile ilgili şu sözleri söylemiştir. 

 
“Eskiden deli dolu saz çalıyorduk Muzaffer Sarısözen’in himayesine gireli 
onun ile çalışali nota ile çalmaya başladım. Eğer şimdi Ahmet Gazi Ayhan 
diye ufacık bir şey varsa evvela Allah sonra Sarısözen’e borçluyum.” 

 
diyerek Sarısözen hocaya minnettarlığnı dile getirmek istemiştir. 

 

Şekil 9 Ahmet Gazi Ayhan'ın M.Sarısözen ile ilgili röportajı 
 

Ahmet Gazi Ayhan, beste yapmaktadır ama bir bestekâr olarak halk musikisi 

camiasında kabul görmemiştir. Çünkü yaptığı besteler halk müziği tarzı besteler 
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olmaktan çok, o dönemin piyasa tarzı besteleri ya da Klasik Türk Müziği tarzına 

daha yakın besteler olarak görülmektedir. 

 

Ancak, yaptığı bestelerin halk müziği camiasında ilgi görmemesinden dolayı 

bir Halk Müziği sanatçısı olarak onu üzmüş, kırmış; ayrıca; TRT Müzik Dairesi 

Başkanlığı Repertuarına Kurullarında da bestelerini kabul ettirmekte güçlük 

çekmiştir.  

 

Stajyer sanatçı olarak girmiş olduğu bu sınavı yetişmiş sanatçı olarak kazanan 

Ayhan radyo çalışmalarına iki gün sonra neşriyatlarda görev alarak başlamıştır. 

  

1950 yılında serbest çalışmak üzere Ankara Radyosundan ayrılmış ve 1954 

yılında da geri dönmüştür.  

 
40 plağı ve 5 kaseti olan Ayhan,  

 

 

Şekil 10 Ahmet Gazi Ayhan’ın “Kara Biber” Türkü Plağı 
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                Şekil 11 Ahmet Gazi Ayhan’ın “Bızdık Oyun Havası” Türkü Plağı 

 

   

            Şekil 12 Ahmet Gazi Ayhan’ın sesinden: “Yarim İstanbulu Mesken mi Tuttun” plağı 
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               Şekil 10 Ahmet Gazi Ayhan’ın “Kayalar Merdin Merdin” türkü Plağı 

 

Türkiye’deki pek çok festivalden şilt de almıştır. Yurt içinde olduğu gibi yurt dışında 

Londra, Almanya, Hollanda, Avusturya, Yugoslavya, Beyrut ve İngiltere gibi 

ülkelerde de konserler vermiştir.  

 

Türk Halk Müziğinde pek çok derlemeler yapmış olan Ayhan Kayseri’ye, 

Akçakoca’ya, bahçesine, Erciyes dağına ve avcılığa tutkundur ve her zaman oraların 

hasretini çekmiştir. 
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Şekil 114 Ahmet  Gazi Ayhan'ın Akçakoca'daki Evi 
 

Unutamadığı pek çok anılarını köy sohbetlerinde dile getirmiştir. Bu 

sohbetlerinden birinde; çocukluk yıllarında Mustafa Kemal Atatürk’ün Kayseri’ye 

geldiğini ve bu gelişi onuruna hazırlanan karşılama töreninde onun huzuruna çıkarak 

irticalen türkü söylediğini şu sözlerden öğreniyoruz16  

 

<<Önderimiz Atatürk’le olan anısını çok heyecanla anlatırdı. Kendisi 
Kayseri’nin Akçakaya köyündeyken olmuş. O zamanki devirde araba yokmuş, 
tamamen at arabaları ulaşımı sağlıyormuş. “Ben 13 yaşında falandım” derdi. 
Resmi, siyah büyük bir arabayla gelmiş ve köyde büyük bir hadise olmuş. Araba 
doğrudan doğruya Ahmet Gazi Ayhan’ın evinin kapısının önüne gelince 
demişler ki, “Atatürk gelecek ve huzurunda saz çalacaksın şimdi bizimle 
geliyorsun demişler.” “O kadar heyecanlandım ki” derdi. Çok heyecanlanmış, 
arabaya bindirmişler ve götürmüşler. Kayseri’deki zamanın üstatları sırayla 
girmişler, herkes birer türkü okuyacak tabi. Ayhan bir çocuk olduğu için en sona 
kalmış. Herkes türküleri çalıp okumuş. Atatürk dinlemiş, son olarak ona sıra 
geldiğinde bakmış ki yörenin türkülerini diğer üstatlar söyleyip bitirmişler, 
tekrarlarsa olmayacak. Her zamanki gibi zekice kabiliyetini kullanarak, Atatürk 
hakkında, kurtuluş savaşında ki kahramanlıkları hakkında, irticalen türkü 
düşünüp okumuş. Türkü bittikten sonra Atatürk gitmek üzere ayağa kalkmış “O 

                                                 
16  TRT Türk Halk Müziğinde İz Bırakanlar, İstanbul, 1988. 
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kadar küçüktüm ki ben bir tarafa savruldum” derdi. Tam arabaya binerken 
Atatürk “O küçük çocuk nerede?” demiş, hemen alıp getirmişler. Atatürk sırtını 
sıvazlamış. “Sazı bırakma çocuğum” demiş ve 50 lira vermiş. Bu olayı uzun süre 
anlatırdı. “Ne büyük paraymış, aylarca arkadaşlarımla harcadım ve ben bu 
parayı bitiremedim>>17 

 

Ahmet Gazi Ayhan, Mustafa Kemal Atatürk’ün huzurunda onun 

kahramanlıklarını irticalen dile getiren belki de yegâne sanatçıdır. 

 

Uzun seneler sigaraya olan bağımlılığı nedeniyle akciğerleri daima hasta olan Ayhan, 

TRT de hazırlanan “Gecenin İçinden” adlı bir radyo programında spikerin: “Sesinize 

zararı yok mu sigaranın?” sorusu üzerine verdiği cevapla aslında bu durumdan ne 

kadar rahatsız olduğunu da dile getirmiştir. 

 

“Sesimize olmaz olur mu? Sigaranın, sese değil, bünyeye de zararı var. Ama gel 
de anlat. Tıp bana bir çare bulamadı, alkolikleri tedavi ediyorlar da, sigara 
tiryakilerini tedavi edemiyorlar. Bunun ilacını bulsalar, çok minnettar 
kalacağız”18  

 

Yöresi olan Kayseri türkülerini yıllar boyunca o çok güzel yorumuyla 

dinleyicilerine dinletmiş müzik tutkunu ve yeni yetişmekte olan saz meraklısı birçok 

gence de dersler vermiştir. Senelerce Ankara Halkevlerinde dersler vermiş korolar 

kurmuştur. Talebeleri arasında, Yıldız Ayhan, Adnan Şeker, Güray Taptık, Ergin 

Eraksol, Nejat Batı-gün, Dünya Şampiyonumuz Bekir Büke, İsmet Atlı ve Nasuh 

Akar gibi isimler bulunmaktadır. Sanatçı Keçiören, Etlik, Atıf bey gibi halk 

dershanelerinde birçok talebeye de ders vermiştir. 

 

Sigara bağımlısı olan sanatçı 9 Şubat 1987 yılında sigaradan dolayı 

yakalandığı hastalıktan kurtulamayıp gözlerini hayata kapamıştır. Zincirlikuyu 

mezarlığına defin edilen Ahmet Gazi Ayhan’ı hemşehrileri unutmayıp onun adına 

heykel yaptırıp caddelere ismini veriyorlar. 

 

                                                 
17  TRT Türk Halk Müziğin de İz Bırakanlar, İstanbul, 1988. 
18 Yıldız Ayhan ve Ahmet Gazi Ayhan 27.03.1984 yılında TRT-1 ve TRT-2 ortak yayınında 
yayınlanan Gecenin İçinden adlı radyo programındaki özel görüşme, saat; 24.00-00.55. 
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Şekil 15 Kayseri Belediyesi A.G.Ayhan Adına Cadde Adı Verme Belgesi 
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Şekil 12 Y. Ayhan ve     Şekil 13 A.G.Ayhan Bulvarı, Yıldız 
A.G.Ayhan'ın Heykeli    Nurdan Ayhan 
 
 

           
Şekil 14 Akçakoca Ahmet Gazi Ayhan                        Şekil 19 Kayseri A.G.Ayhan Bulvarı 
                    Caddesi 
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2.2 Sanatçı Kişiliği 

 

 Ahmet Gazi Ayhan, sanat hayatında ilk olarak kaval ve tahta kaşığa, at kılı 

bağlayarak yaptığı iptidai bir sazı çalarak, sanat kabiliyetini sergilemiştir. Henüz 

ilkokuldayken org çalmayı öğrenen Ayhan, irticalen türküler besteleyip okuyacak 

kadar da iyi bir müzik yeteneğine de sahiptir. 

 

 Ahmet Gazi Ayhan’ın bestelediğini ifade ettiği ezgilerden örnekler aşağıda 

verilmektedir. 

 

Şekil 20 Neyleyim Neyleyim Bestesi Beyannamesi 
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Şekil 21 Neyleyim Neyleyim Beste Notası 
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Şekil 22 Sahte Gülüşlerle Kandırdın Beni Notası 
 

 1944 yılında Ankara Radyosunun, stajyer saz sanatçı sınavına girerek kadrolu 

sanatçı olarak göreve başlamıştır. Daha Önce Kayseri Halkevinde notayı tanıyan 

sanatçı, radyoda da geliştirmiştir. Mükemmel bir yeteneği olan Ayhan, sanana hep 

yenilik arayışı içinde olmuştur, hazırcevap kişiliğin ve yeteneğin bir araya geldiği 

Ahmet Gazi Ayhan, bu yeteneklerden dolayı irticalen ve hicivli besteler ortaya 

koymuştur. 
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 Türk Sanat Müziğine de birçok eser kazandıran sanatçı, ud, saksafon, keman, 

yaylı tambur, org, gibi enstrümanları ustaca çalabilmiştir. 1950 yılında Ankara 

Kadrosu’ndan serbest çalışmak üzere ayrılan sanatçı, radyonun katı kuralları 

nedeniyle tatbik edemediği birçok şeyi bu şekilde tatbik etme imkânı bulmuştur. Sah-

nede halk sazlarının yansıra, davulu, akordeonu, melodika’yı, orgu, basgitarı, klarneti 

beraber kaynaştırarak kulakları dolduran programlar hazırlamıştır. Geniş ufuklara 

sahip olan Ayhan, o dönemlerde teknik imkânların iyi olmamasına rağmen, büyük 

yatırımlar yaparak, dinleyicilerine daha iyi ve kulak dolduran müziklerle seslenmeyi 

amaçlamıştı. 

 
“Ahmet ağabey aynı zamanda elektronik cihazlara da ilgi duyar ve 
konser yerine 2-3 saat önceden gider hoparlörlerin yerlerini kendi 
düzenler ve sesin dinleyicilere doğru ulaşması için çalışmalar yapardı. 
Hatta Ankara da bir teyp in ortasına eko sistemi yerleştirmişti. Bu teyple 
konserlerde mikrofona eko’yu bundan verdirtir ve sesin eko’lu çıkmasını 
sağlardı. Hatta bu durumla ilgili bir anımızda olmuştu. Konserin birinde 
eko’lu mikrofonu kullanan Yıldız hanımın sesinin kasetten olduğunu canlı 
söylemediğini iddia eden bir izleyiciyi, sesin canlı olduğunu radyodan 
veya teypten gelmediğini ne kadarda söyleseler de bir türlü ikna 
edememişlerdi”19 
 

diyen Faruk Özkaya Ahmet Gazi Ayhan’a curası ile yıllarca eşlik etmiştir. Bu 

cümlelerde görüldüğü üzere Ayhan yenilikçidir ve teknojiyi müziğinde de 

kullanmayı bilmiştir. 

 

1951 yılında Milli Oyunlar ve Türkü’ler Festivali’nde, Uluslararası Doğu Ülkeleri, 

Halk Bilimi Kongresi’nde birincilik Ödülü almıştır. 

 

                                                 
19 Faruk Özkaya 20.12.2009. 
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                      Şekil 15 XXII. Milletler Arası                          Şekil 16 1952 Milli Oyunlar 
                          Müsteşrikler Kongresi        ve Türküler Fesivali 
 

 
Şekil 25 1963-1973 Antalya Türk Film Festivali 10. Yıl Hatırası 

 

Antalya Türk Film Festivali’ne, solist esi Yıldız Ayhan’la beraber senelerce Türk 

Halk Müziği’ni taşımıştır. Ahmet Gazi Ayhan, sanat hayatı boyunca birçok yeniliğe 

imzasını atmış ve birçok ödüller almıştır. 

 

“Aslı bozulmadan yapılacak reformlara taraftarım. Yoksa çok sesli batı müziği, 
caz müziği yapacağız diye falsolu ve kötü eserler yapılıp o canım türkülerimiz 
fukaralaştırılmasın. Mesela Adnan Saygun’un (Yunus Emre) oratoryosuna 
hayranım. Aranjman yapmak yepyeni bir eser meydana getirmek değildir. Yeni 
eserler vermek lazım. Halk musikisine değişik sazların girmesini isterim. 
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Bilhassa nefesli sazlara yer verilmeli. Çalma çırpma eserler musikimizi 
zayıflatıyor. Buna gönlüm razı olmuyor”20 

 

diyen sanatçı bu sözleriyle farklı sazların uyumuna ve kaynaşmasına, farklılığa ne 

denli önem verdiğini gösteriyor. 

 

Yıldız Ayhan “1979 yılında İstanbul Radyosu’na atanan sanatçı sağlığının 

iyi olmamasına rağmen, son nefesine kadar müzikten kopmamış ve radyoda 

hizmetlerine devam etmiştir.” derken Ahmet Gazi Ayhan’ın son nefesine kadar 

müzikten kopmadığını ifade etmiştir.21 

 

“Ahmet Gazi Ayhan sazını tek elle de çalardı.  
Hatta bir gün ona “tek elle saz çalmayı nerede çıkardın” diye sorunca, “Ne 
yapayım saz çalarsam sigara içemiyorum, sigara içersem saz çalamıyorum. Bu 
sebepten de tek elle saz çalmayı geliştirdim” demiştir. Ahmet Gazi Ayhan günde 
dört paket içecek kadar sigaraya da tutkundu, ölümü de sigara yüzünden oldu 
zaten. Sigara ciğerlerini parçalamıştı.”22 
 
“THM’nin ekollerinden biriydi. Sazı çalışı, türkü yorumu mükemmel olan ve 
yöre tavrını çok iyi bilen Ahmet Gazi Ayhan, THM ve sanat adına önemli bir 
yeri olan bir sanatkârdı. O tam anlamıyla bir usta idi. Bana her zaman “biz 
radyoyu sanat için kullanıyoruz” derdi, radyoda kendini daha çok ilerletti. O 
dönemlerde Yurttan Sesler korosunun radyodan canlı yapılan yayınları vardı. 
Bu yayınlar esnasında şef Ahmet Gazi Ayhan’a solo türkü okuması İçin İşaret 
ederdi, o hemen kafasında repertuarını o anda hazırlayıp canlı yayında solo 
türkülerini okurdu.”23 
 

                                                 
20  Yıldız Ayhan ve Ahmet Gazi AYHAN 27.03.1984 yılında TRT-1 veTRT-2 ortak yayınında 
yayınlanan Gecenin İçinden adlı radyo programındaki özel görüşme, saat;24.00-00.55 
21  a.g.g 
22  a.g.g 
23 29 Mayıs 1997 Yeniköy Yıldız Ayhan ile Yapılan Özel Görüşme 
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                     Şekil 17 A.G.Ayhan Tek Elle Saz Çalarken 

Bu durumdan da anlaşıldığı gibi Ahmet Gazi Ayhan repertuar açısından da çok 

zengin ve sağlamdı. Prova bile yapmaya gerek duymadan, o anda kendi programını 

hazırlar ve sunardı, aynı zamanda onun repertuarının zengin olması sanat hayatında 

önemli bir etkisi olmasını sağlamaktadır. 

 

“Ahmet Gazi Ayhan, sazını farklı şekillerde kullanırdı. Örneğin; tek elle saz 
çalardı, perdelerini kesip sazını perdesiz çalardı. Bu da onun sazına ne denli 
hâkim olduğunu göstermektedir. Ayrıca sazlarından bazılarına tekne ve sapın 
birleştiği yerden itibaren tekneye doğru dört porte daha bağlamıştır. Türk Halk 
Müziği’nin usta yorumcusu ve saz virtüözüdür”24 

 

                                                 
24 A.g. g 
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Şekil 18 A.G.Ayhan'ın Yazılı Basında Ölüm Haberi 
 

Yıldız Ayhan’ın ifade ettiği gibi Ahmet Gazi Ayhan sanatıyla yüceleşmiş bir 

değerdir ve biz bu sözlerle Ayhan’ın gerçekten iyi bir sanatkâr olduğunu bir kere 

daha anlamış oluyoruz: 

“Ahmet Gazi Ayhan’ın sanatı gerçekten bambaşkaydı. Radyo’da başka olan 
Ayhan fuarlarda, konserlerde de bambaşka idi. Konserlerde insanları çok iyi 
etkiler o anda irticalen hikâyeler anlatır, irticalen yaptığı hicivli bestelerle 
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insanları hem ağlatır, hem güldürürdü ve izleyicilerini büyülerdi, resmen 
sahnede şov yapardı. 
Ahmet Gazi Ayhan’ın sanatı ile ilgili bana anlattığı ve benim unutamadığım bir 
anısı var ki; onu anlatmadan geçemeyeceğim. “Bir sosyete toplantısında Ahmet 
Gazi Ayhan sazın zenginliğinden, her türlü müziğin ve seslerin 
çıkarabileceğinden bahsediyordu ki oradaki bayanlardan biri onu küçümsemiş 
ve “çoban sazı bu” diyerek hor görmüş. Ahmet Gazi Ayhan bu duruma çok 
içerlemiş ve sazı hor gören bayanın, ertesi günü yanına giderek sazıyla Frederic 
Chopin’in “Polonai fantasie” sini ve şu anda artık bilinmeyen Kayseri Divan 
Ayağnı çalarak o bayana sazla neler çalına bilineceğini göstermiş bu durumdan 
son derece etkilenen bayan şaşkınlık içinde kalakalmış. Eviyle ilgili 
marangozluk yaparken eli kesilerek parmağı kopan Ayhan “o kadının saz 
çalışıma gözü değdi” derdi.”25 

 

Bu anıdan da anlaşıldığı üzere Ayhan batı müziğini de benimsemiş ve sazımızla batı 

müziğinden eserler çalabilecek kadar da yeteneğini sergilemiştir. 

 

2.2.1 Türk Halk Müziği Yönünden Kaynak Kişiliği ve Derlemeciliği 

 

 Tam anlamıyla halk adamı olan Ahmet Gazi Ayhan yöresi olan Kayseri tavrı-

nı radyolara tanıtan ilk sanatçıdır. Kayseri ve civan, kendine has Özellikleri olan 

tavrı ve türküleriyle son derece zengin bir kültüre sahiptir. Bu zengin kültürü çok iyi 

bilen, o tavrı sazında mükemmel çalan ve türküleri, bozlakları emsalsiz bir biçimde 

yorumladığı düşünülen sanatçı, bu kültürle yoğrulmuştur. 

 

 Türkü derlemek için Türkiye’yi karış karış dolaşan Halil Bedii Yönetken ve 

Muzaffer Sarısözen Kayseri ve civarı türkülerin, tavrının zenginliğinden etkilenmiş 

ve bu zenginliği yörenin üstadı kabul edilen Ahmet Gazi Ayhan’ı uygun 

görmüşlerdir. Yörenin tüm türküleri neredeyse Ahmet Gazi Ayhan’dan derlemeyi, 

uygun görmüş ve gelecek kuşakların bu kültürden faydalanması için radyo 

repertuarına kazandırmışlardır 

 

                                                 
25  A.g.g 
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Şekil 19 Ahmet gazi Ayhan’ın TRT Repertuarna Kazandırdığı Türküler 
 

 Aşağıdaki türküler 1956-1965 yılları arasında Ahmet Gazi Ayhan ve eşi 

Yıldız Ayhan tarafından, kendi yörelerinden derlenmiş, yine bu sanatçılar tarafından 

notaya alınmış ve uzun yıllar Ahmet Gazi Ayhan ve eşi Yıldız Ayhan tarafından 

okunmuştur. 
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2.2.2 Derlediği Ezgiler Tablosu 

 

Yöresi Kaynak Kişi İLK MISRAI 
Adana Mahmut Özçiftçi Gurbet elde garip kaldım kuş gibi  

Annem, babam, kardeşim yokmuş gibi 
Adana Mahmut Özçiftçi Bağa girdim gül için  

Gül açmış bülbül için 
Adana Mahmut Özçiftçi Sırtına geyinmiş al ile moru  

Seni seven yiğit neylesin malı 
Adana Abdurrahman  

Yağdırmaz 
Bülbülüm kondu güllere  
Neş’e verir gü/ellere 

Adana Abdurrahman  
Yağdırmaz 

Yaktı beni yıktı beni  
Gözündeki kara beni 

Adıyaman  Edip Ketencioğlu Git gelemem işim var [oy nidem vay nidem]  
Gergefte nakısım var 

Amasya Necmettin Kübalı Gel Gel gardaş seninle 
Kulluk benim olsun Sultanlık senin 

Azerbaycan 
Radyosu’ndan 1956 

 Dağlara gün düşeydi (nana)  
Senin için düşeydi (nana) 

Bursa 
 

 Dere boyu kavunluk  
Bugün hava yağmurluk 

Bursa İhsan Kapuyan Ülfer çayı boyunda  
Elâ gözlü Rabiyem Bir dut ağacı 

Çorum Sevim Çöl Ayva çiçek açmış yaz mı gelecek  
Gönül bu sevdadan vaz mı geçecek 

Erzurum Güngör Olgaz Dağlar sizi delik delik delerim  
Kalbur alıp toprağım elerim 

Erzurum Güngör Olgaz Derdim çoktur dermansızım  
Ateşlendim dumansızım 

Erzurum 
 

 Kasların kalem kalem  
Olayım senin kölen 

Erzurum/Aşkale   Denizin kenarında dönüyor elek dönüyor 
Eskişehir/Tatlıhöyük Sümer Arslan Annem entari almış Rengi akşam güneşi 
İzmir/Urla  Mendilimin ucuna 

Sakız bağladım sakız 
İzmir: Narlıdere  İn dereye dereye, ne İneyim dereye  

Babamın parası yok, beni evlendirmeye 
Kastamonu  Çatalzeytin gençleri  
Kastamonu  Peştamalın tersine  

Kız yavaş yürüsene 
Kayseri Ahmet Gazi Ayhan Karsıdan geliyor hozalı gelin  

Topla fistanım toz olur gelin 
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Kayseri Ahmet Gazi Ayhan Ağ gelinde inermola yayladan  
Kaşın değil, gözün beni ağlatan 
[Uzun hava] 

Kayseri Ahmet Gazi Ayhan Keklik Akşam aşıp gidiyor  
Fikrim şaşım gidiyor 

Kayseri Ahmet Gazi Ayhan Kaşların karası kalbimdedir yarası 
Kayseri Ahmet Gazi Ayhan Ayva sarı, nar sarı Sarıya konar arı 
Kayseri 
Endürlük köyü 

Ahmet Gazi Ayhan Ali dağı derler dağların hası  
Çekmiş eteğine koca Talas’ı 

Kayseri Ahmet Gazi Ayhan Âlim gitme pazara aman 
Kayseri Ahmet Gazi Ayhan Salında gel meydan kız görsün 
Kayseri Ahmet Gazi Ayhan Suya düştü gülümüz 
Kayseri  Bızdık-oyun havası 
Kayseri  Şu kışlanın kapısına 
Kayseri  Kayseri develisi 
Kayseri  Gezdir gardaş gezdir[Uzun hava] 
Kayseri/Akçakaya  Her ne zaman görsem seni Deverek Dağı  

Yüreğimde bir incecik sızı var [Uzun Hava] 
Kayseri  Şekerdağı’nın hiç eksilmez gıcısı[Uzun hava] 
Kırım Türküsü-1956 Yıldız Ayhan Seyit Osman saray  

Boydan boya boyda  
Sen nişanda çok edin 
Hoş geldin toyga 

Konya Mehmet Koral-1959 Fırın üstünde fırın  
Duyun komşular duyun 

Manisa Selim Önder Demirci Bahçalarda gök bakla (baygın Selimem)  
Dakla kekliğim dakla 

Manisa Selim Önder Yol üstünde kestane  
Oğlan gider askere 

Ortaanadolu 
 

 O yârimin ne de güzel elleri var  
Gerdanında çifte çifte benleri var 

Ortaanadolu 
 

 Aşkın polisleri tuttu yakamdan 
Ne alır canımı, ne de el çeker 

Ortaanadolu 
 

 Ben de daldan dala kondum  
Bir avcıya vuruldum 

Ortaanadolu Ahmet Gazi Ayhan Şu derenin uzunu [Edalı gelin] 
Kıramadım buzunu 

Ortaanadolu Ahmet Gazi Ayhan Erkilet güzeli bağlar bozuyor  
Kirpiklerin kalem olmuş yaşıyor 

Ortaanadolu Ahmet Gazi Ayhan Kaleden iniş mi olur 
Ortaanadolu Ahmet Gazi Ayhan Mendilim allanıyor 
Ortaanadolu:  Atım kalk gidelim haraphâneden [Uzun hava] 
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Ortaanadolu  Kalk gidelim elmasa 
Yollar çamur olmasa 

Ortaanadolu  Dolandım yüce dağı 
Bekledim yar yatağı 

Trabzon  Aman kız Fatma  
Trabzon 
 

 Ne bu haller  
Kardeşlerin kan ağlar 

Yozgat  [Kadın Türküsü-1958 ] 
Üzüm koydum sepete  
Yâr oturur tepede  

Şekil 20 A.G.Ayhan’dan Derlenen Türküler 

 

“Ahmet Gazi Ayhan bir saz üstadı olması sebebiyle saz sanatçılarımın geliş-

mesinde de etkili olmuştur. Birçok yetenekli genç, onun tavrından, çalışından, yorum 

ve yeteneğinden ilham almıştır. Ayhan’ın Türk Sanat Müziği’ne de ilgisi olmuş ve bu 

yönde de birçok besteler yapmıştır. Sanatçının radyo repertuarına kazanıl yazdığı ve 

henüz notaya alınmamış birçok bestesi mevcuttur.”26 

 

 

2.2.3 Bestelediği Ezgiler 

 

Beste Güfte İlk Mısraı 

Ahmet Gazi Ayhan Ahmet Gazi Ayhan Sabahın seherinde ben düştüm yollara 

Ahmet Gazi Ayhan Ahmet Gazi Ayhan Sahte gülüşlerle kandırdın beni 

Ahmet Gazi Ayhan Ahmet Gazi Ayhan Sevdaya koşanlar çabuk yorulur 

Ahmet Gazi Ayhan Ahmet Gazi Ayhan Neyleyim neyleyim ben böyle yarı 

Ahmet Gazi Ayhan Ahmet Gazi Ayhan Ah edip inlerim 

Ahmet Gazi Ayhan Ahmet Gazi Ayhan Aldatan bir gün kendi aldanır 

Ahmet Gazi Ayhan Ahmet Gazi Ayhan Kılıbık Türküsü (Hicivli). 

Ahmet Gazi Ayhan Ahmet Gazi Ayhan Kaslarınınkarası (Kapısına kapısına kul oldum) 

Ahmet Gazi Ayhan Ahmet Gazi Ayhan Bir of çeksem karşıki dağlar yıkılır 

Ahmet Gazi Ayhan Ahmet Gazi Ayhan Tahtakurusu (Hicivli) 

Ahmet Gazi Ayhan Ahmet Gazi Ayhan Güvenme güzel mah cemaline 

Şekil 30: A.G.Ayhan’ın Bestelediği Ezgiler 

 

                                                 
26 9 Mart 1997 Yıldız Ayhan ile yapılan özel görüşme. 
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 Ahmet Gazi Ayhan her ne kadar da beste yapma konusun da yetenekli olsa da 

Ayhan’ın yaptığı bestelerin genellikle dönemin piyasa’ya yönelik veya sanat 

musikisi formunda besteler olduğu gözden kaçmamaktadır. Bu sebeple yukarda ki 

beste listesinde bulunan bazı ezgilerin onun bestesi olmadığı hususunda şüphelerimiz 

bulunmaktadır.  

 Ahmet Gazi Ayhan katıldığı TRT radyo programında, kendisiyle özdeşleşmiş 

olan Everek Dağı bozlağının hikâyesini şöyle anlatıyor: 

 

“Efendim, bizim oralar çok dağlık bölgelerdir. Bu yüzden çok avcılarımız, pek çok 
avcı hikâyelerimiz olur. Bu anlatacağım hakikaten olmuş bir hikâyenin eseridir. 
Bir ananın, bir babanın tek bir oğludur. El bebek, gül bebek büyütülmüş delikanlı 
çok güzel ata biner ve çok İyi nişancıdır, avcıdır. Köyün, genç kızlarının gözdesi 
olan gencin, hiçbir gelinde, hiçbir kızda gözü yoktur. Onun derdi, dağlara, geyik 
avına çıkmaktır, gününü dağlarda geçiren delikanlı, nihayet bir gün Everek dağında 
avlandığı sırada, bir ceylan, onu sarp kayalara doğru çeker. Genç Ceylanın peyine 
düşer, fakat bulamaz. O sırada yalçın kayalardan ayağı kayar ve kendi tüfeğiyle 
kendi kendini vurur. Çok yalçın kayalardır, aranır fakat bulunamaz. Nihayet babası, 
dağlarda ağlaya ağlaya oğlunu arar. Yalnızca tek iskarpinini bulur. “Şu anlımda ne 
bitmedik yazı var, iskarpininde bir incecik tozu var” diyor. Hikâye bundan 
ibarettir”.27 

 

Her ne zaman görsem seni Everek dağı  

Yüreğimde bir incecik sızı var  

Ah ile geçirdim ömrümün çağı  

Kayağında bir yavrunun izi var 

 

Yosunlarından ayakların kaydımı  

Yavru şahin gibi boyun eğdi mi 

Sarı saçı mor meşene değdi mi 

Şu anlımda ne bitmedik yazı var 

 

Söyle kara dağlar gel insaf eyle  

Neredeyse yavrum doğruyu söyle  

İki elim böğrümde gel insaf eyle  

                                                 
27 TRT, Ahmet Gazi Ayhan’ı anma programı, İstanbul, 1987 
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İskarpininde bir incecik tozu var  

Şu anlımda ne bilmedik yazı var 

Çoğu gitti şu ömrümün yazı var. 

 

2.2.4. Şâirliği ve Besteciliği 

 

Beste kabiliyeti de olan Ahmet Gazi Ayhan, etkilendiği bir olay karcısında, 

irticalen hicivli, melodiler üretirdi. Böyle bir kabiliyetinin de olması, onun beste 

yapmasına vesile olmuştur. 

 

Türk Halk Müziği ve Türk Sanat Müziği’nde yapmış olduğu besteler, radyo 

repertuarında bulunmakta ve bu besteler sanatçılar tarafından, müzik sevenlere 

dinletilmektedir. Örneğin; “Sevdaya koşanlar çabuk yorulur” isimli Muhayyer kürdi 

bestesini Zeki Müren, Perihan Boran gibi sanatçılar yorumlamışlardır.  

 

Ağam İstanbul’u mesken mi tuttun  

Gördün güzelleri beni unuttun  

Sılaya dönmeye yemin mi ettin  

Gayrı dayanacak gücüm kalmadı 

Mektuba yazacak sözüm kalmadı 

 

Yârim sen gideli yedi yıl oldu 

Diktiğin fidanlar meyveye döndü 

Seninle gidenler sılacı oldu 

Gayrı dayanacak gücüm kalmadı 

Mektuba yazılacak sözüm kalmadı” 

 
Türküsünün sözlerinin çok güzel, hikâyesinin son derece etkili ve duygusal 

olmasına rağmen, ilgi görmemesinden etkilenen Ayhan, türküyü Eviç makamında 

tekrar besteleyerek bugünkü şekline getirmiş ve ölümsüz türkülerden biri olarak 

dillerde dolaşmasına vesile olmuştur. İleriki dönemlerde ise, bu besteye, 

Almanya’daki gurbetçilerimiz için tekrar söz yazmıştır. 
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Son derece duygusal olan Ahmet Gazi Ayhan, yemek yemeyen ve ağlayan kızı 

Nurdan’ı susturmak İçin “Kapısına kapısına kul oldum” diyerek irticalen bir beste 

yapmıştır. 

 

Kaşlarının karesi 

Kalbimdedir yaresi 

Öyle bir derde düştüm 

Nedir bunun çaresi 

Kapısına kapısına kul oldum 

Ben o yârin gözlerine vuruldum 

Bir vefasız yüzünden 

Yandım yandım kül oldum 

 

Hep böyle dolaşılmaz 

Karlı dağlar aşılmaz 

Yârinden ayrılanlar 

Yârine kavuşamaz 

Kolayca kavuşulmaz 

 

Kapısına kapısına kul oldum 

Ben o yârin gözlerine vuruldum 

Bir vefasız yüzünden 

Yandım yandım kül oldum 

 

Ayrıca Sakıp Sabancı’nın şirketlerinden birinin yıldönümü nedeniyle, 

kendisine şirketin kuruluşunu anlatan bir şiir gönderilerek bu şiiri besteleyip, gecede 

okumasını rica etmişlerdir. Şiiri beğenmeyen Ayhan gecede irticalen yaptığı besteyi 

okuyarak bütün davetlilerin beğenisini toplamıştır. 

 

Sakıp Sabancı Ahmet Gaziye karşı özel bir ilgi duyar ve bunu her fırsatta dile 

getirirdi. Bu durum Neriman Altındağ Tüfekçinin gözünden de kaçmamıştır 

 

“Sakıp Sabancı’nın aynı ağzından duyduğum şudur: “Ahmet Gazi Ayhan, Kayseri’yi 

meşhur eden bir sanatçıdır. Kayseri dediğimiz zaman Ahmet Gazi Ayhan akla gelir, Sabancı 
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değil” demiştir bir toplantıda. “Ve onu halk benden daha çok tanıyor ve daha çok seviyor” 

diye bir sohbette konuşmuştur.” 28 

 

 Neriman Altındağ Tüfekçinin bu anısından yola çıkarak Ahmet Gazi 

Ayhan’ın döneminin tanınan ve çok sevilen bir sanatçısı olduğunu söylemeliyiz. 

 

2.3 Kendi Dilinden Hayat Hikâyesi 

 

“Kayseri’nin Akçakaya köyündenim. Bizim o köylerimiz birbirlerine beş dakika 
arayla dağ köyleridir. Zincidere, Akçakaya, Endürlük köyleri yayla köyleridir. 49-50 
sene önce Erdürlük köyünde doğmuşum, hayatımın bir kısmı Akçakaya’da geçti. 
Aklım ereli, kendimi bildim bileli, önce saz öğrenmeye başladım, sonra ilkokulda 
okul marslarını filan çalabiliyordum. Müzik sonra başladı. Yani düşünmüyordum, 
ilerde bir sanatçı olayım, bilmem radyoya gireyim de, bundan meslek edineyim diye 
başlamadım müziğe. Sonra radyoyu kazandım. Sanat hayatım radyoda devam elti. 
Ankara radyosundan, kısa bir süre, serbest çalışmak için ayrıldım. Tekrar döndüm ve 
bir kaç yıl sonra da İstanbul Radyosu’na atandım, sağlığım İçin. Şu anda işte halen 
İstanbul radyosunda görevime devam etmekteyim.29 

 

2.3.1 Kendi Dilinden Halk Müziğine Başlayışı 

 

- Türk halk müziği nasıl başladınız? 
 

- Valla işte herkes gibi stajyer imtihanı açılmıştı. 
 

- Hangi senelerde? 
 

- 1944 - 1945’lere doğru. Bütün sazları kucakladım geldim. Türk Sanat Müziği ile de 
biraz ilgilenirim, keman, ud, kanun, cümbüş, hepsini aldım geldim, imtihana 
gireceğiz. 
 

- Peki, çalmadığınız bir çalgı aleti var mı? 
 
- Derken Halk Müziği sanatçısı olarak imtihana girdik. Bütün imtihana giren 
arkadaşlar 15 dakikada çıkıyorlardı. Büyük bir heyecan bekliyoruz biz kapıda. O 

                                                 
28  03.05.1997 tarihinde Türk Musikisi Devlet Konservatuarında yapılan bant kaydı 
29 TRT, Ahmet Gazi Ayhan ile yapılan radyo röportajının bant kaydı. İstanbul, 1980  
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zamanın jürisi de jüriydi. Rahmetli Mesut Cemil’ler, Refik Fersan’lar, Nurullah 
Taşkıran’lar, Veli Kanık’lar, çok büyük üstatlar vardı. 45 dakikada beni 
bırakmadılar, ter su içerisinde kendilerine bir buçuk saattir saz çalıyorum. 
Meğer benim imtihanım çoktan bilmiş. Hoşlarına gitmiş, çaldırıp dinlerlermiş beni. 
Söyleselerdi ya bunu, daha rahat edeyim ter su içerisinde, nihayet derken “stajyer 
olamazsın yavrum, sen ancak sanatkâr olarak kazandın imtihanı” dediler ve bu 
şekilde radyoya girmiş olduk.30 

 

2.3.2 Kendi Dilinden Sazı 

 

- Şimdi Ahmet Gazi Ayhan, biz biliyoruz ki, sizin sazınızın üzerinde, bazı et 
kinlikleriniz, özellikleriniz var, bunu bir de dinleyicilerimize duyursak bu ak-
şam ne dersiniz? 

 
- Doğru, evet. Bir özellik sayılırsa eğer. Mesela; tek elimle sazımı çalabiliyorum. 10-
15 dakika süreyle. 

 

- Şimdi hazır sazınız elinizdeyken, 15 dakika değil ama birkaç dakika 
dinleyicilerimize çalar mısınız? 

 
- Tabii... 

 

-Yalnız nasıl çaldığınızı da lütfen anlatın. 
 

- Sağ elimi hiç kullanmadan, sol elimle çalabiliyorum. O da şöyle başladı; bizim 
oralarda eğlence yerleri pek yoktur Yayla köyüdür bizim köyümüz Akçakaya. 

 

- Neresi? 
 

- Kayseri’nin Akçakaya köyü. Efendim, her akşam bir arkadaşın evinde toplanıp 
sohbetler yaparız. Bir gün oturuyoruz, sohbet o kadar ateşli ki, sigara tiryakisiyim 
de, sigara içmem icap etti. Fakat türküyü bırakırsam, o sohbet tamamen bozulacak. 
Sağ elimnen telleri yoklayarak, sol elimnen sigaramı çektir Derken baktım 
çalabiliyorum. Eve gittim biraz çalıştım, tek elimle muvaffak oldum çalmaya. 

 

                                                 
30 Yıldız Ayhan ve Ahmet Gazi Ayhan 27.03.1984 yılında TRT1 veTRT2 ortak yayınında yayınlanan 
Gecenin İçinden adlı radyo programındaki özel görüşme, saat;24.00-00.55 
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- Şimdi bize kısa bir örnek verebilir misiniz? 
 

- Tabi 

 
- Evet, sevgili dinleyiciler, sizler görmüyorsunuz ama Ahmet Gazi Ayhan tek 
eliyle, sol eliyle sazını hem tutup, hem çaldı. Bizlere dinletti, teşekkür ediyoruz. 
Ve hemen diğer özelliklerini soruyoruz? 

 
- Eğer özellik sayılırsa, perdesiz de çalışırım sazı. 

 

- Bir de öyle dinleyelim mi? 
 
- O vakit, perdelerini kesmek icap eder. Onu başka bir zaman yapayım. 

 
- Peki.  
 
- Perdelerini tamamen kesiyorum, çıplak kolla çalabiliyorum. 
 

2. 3. 3. Kendi Dilinden, Halk Müziği ve Gelişimi 

 

- Türk Halk Müziği’nin gelişmesi için sizce neler yapılmalı? 
 

- Bu işin daha İleriye gitmesi için, birçok şeyler lazım, ama eskisine nazaran çok 
iyiyiz, çok ilerdeyiz yine. Eskiden bant kayıt yoktu, canlı yayınlar, eko yoktu. Simdi 
ekomuz var, bandımız var. Çok seslilere doğru gidiyoruz. Çok ilerdeyiz, çok iyiyiz. 

 

-Peki, Sanat Müziği ile ilgili çalışmalarınız var mı? 
 

- Ya, yaptım, Türk Sanat Müziği’nde birçok eserlerim var. 
 

- Bugün radyomuzda yayınlanan eserleriniz de var. Bunlardan bir tanesini 
dinletelim mi dinleyicilerimize. 

 
- Muhayyer sümbüle makamında “Sevda’ya koşanlar” sözleri de benim. 

 

- Sözleri de sizin, o zaman rica edelim sözlerini de okur musunuz? 
 

- Efendim, nasihat niteliğindedir şarkı. 

 36



 
 

 37

                                                

Sevdaya koşanlar çabuk yorulur.  
 
Sevdaya koşanlar çabuk yorulur.  
Bilmem günahların kimden sorulur  
Gittiğin yolu gördün mü ey yolcu  
Su testisi suyolunda kırılır. 
 
Eli işte gözü oynaşta dediler.  
Kekliktir çok gezer taşta dediler  
Nasihatler azdır sana ne çare 31 

 

2. 4. Ahmet Gazi Ayhan ve Ahmet Yamacıyı Anma Programı 

 

“Ahmet Gazi Ayhan 1921 yılında Kayseri’nin Endürlük köyünde doğdu. 

Çocukluğu Akçakaya köyünde geçti. Babası saz çaldığı için çok küçük yaşta 

sazla tanıştı. İlk sazını amca diye hitap ettiği bir yakını hediye etti, İyi saz çalan 

babası ve amcalarının da yardımıyla kısa zamanda sazı ilerletti. 

 

1951 yılında Milli Oyunlar ve Türküler festivali Uluslararası Doğu ülkeleri 

Halk Bilimi kongresinde birincilik ödüllen alan sanatçı, Avrupa ülkelerinde de 

konserler vermiştir. Çocukluğunda ulu önder Atatürk’ün karşısında saz çalıp 

türkü söyleyen Ahmet Gazi Ayhan’ın saz sanatçılarımızın yetişmesinde de 

emeği geçmiştir. Ahmet Gazi Ayhan İstanbul Radyosu Türk Halk Müziği ses 

sanatçısı Yıldız Ayhan’la evliydi. 9 Şubat 1987’de aramızdan ayrılan değerli 

sanatçıyı saygıyla anıyoruz.32 

 

1944 yılında, gencecik bir çağda, Ankara Radyosu stajyer sanatçı sınavına 

girmiş ve göreve başladıktan iki gün sonra da canlı yayına katılmıştır. 35 yıl 

Ankara Radyosu’na hizmet eden sanatçı, 1979 yılında İstanbul Radyosu’na 

geçmiştir. Türk Halk Müziği sanatçısı olmasının yanı sıra, Türk Sanat Müziği 

ile de ilgilenmiş ve besteler yapmıştır. 9 Şubat 1987’de aramızdan ayrılan 

sanatçımız Ahmet Gazi Ayhan’ı saygıyla anıyor Allahtan rahmet diliyoruz.”.33

 
31 A. g. g. 
32 TRT, Ahmet Gazi Ayhan ve Ahmet Yamacıyı Anma Programı, 1988 
33  A.g. g 



 
 

3. AİLESİ, DOSTLARI, SANATÇI ARKADAŞLARI  
VE DİNLEYİCİLERİNİN DİLİNDEN AHMET GAZİ AYHAN 
 
 
3. 1. Yıldız AYHAN34 

 

 Bilirsiniz… Kayserililer ticari kafalarıyla ün salmışlardır. Fakat Ahmet Gazi 

Ayhan’da bir Kayserili olarak bu özellik yoktu. Ama tam anlamıyla Kayseri hayranı 

ve köyü olan Akçakaya’nın aşığı idi. 

 

 Askerlik çağına gelince II. Cihan harbi nedeniyle, vatani görevinin dört sene 

yapmış. Askerliğini Kahramanmaraş ve Konya’da yapan Ahmet Gazi Ayhan vatani 

görevini tamamlayınca Kayseri’ye dönmüş ve Kayseri’deki Sümer Bez Fabrikası’na 

marangozcu ustası olarak girmiş. 

 

 Babası da çok iyi saz çalarmış, herhalde yeteneği babasından gelmiş. Babası 

hem saz çalıp, hem de zeybek oynarmış. Sarışın da olmasından dolayı ona Sarı Efe 

lakabını yakıştırırlarmış. 

 

 Her zaman çok onurlu ve gururlu olmuştur. Para için asla sanatını, namusunu, 

onurunu satmamıştır. Son derece kişilikli ve olgun bir insandı. Bunun yanı sıra 

dostları arasında Ahmet Gazi Ayhan külyutmaz, kurnaz diye tanınırdı. 

 

 Bana müzik dersi vermesi için babamın tuttuğu Ahmet Gazi Ayhan’la 1954 

yılında evlendik. 1976 yılında Ayhan ciğerlerinden rahatsız olduğu İçin İstanbul 

Radyosu’na tayin olduk. Aynı zamanda 1965’den sonra işimiz olan Halk Müziği 

konusunda çok yoğunlaştık. Kasetler, konserler derken bizim İstanbul’da olmamızın 

bilhassa Ayhan’ın sağlığının yanı sıra işlerimiz açısından da iyi olacağına 

inanıyorduk ve 1979 yılından itibaren İstanbul Radyosu’nda göreve başladık. 

 

                                                 
34  Ahmet Gazi Ayhan’ın eşi 
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Ahmet Gazi Ayhan evine, ailesine ve çocuklarına son derece bağlı bir erkekti. 33 

senelik evliliğimiz boyunca mutlaka her ailede olabileceği gibi bizim de 

problemlerimiz olmuştur fakat birbirimize olan sevgimizden benim mesleğime ve 

eşime olan bağlılığımdan dolayı evliliğimiz gayet güzel yürümüştür. 

 
Şekil 31 Yıldız ve Ahmet Gazi Ayhan 

 

Ahmet Gazi Ayhan’la olan evliliğimiz, onun hastalığından sonra daha çok 

pekişti. Birbirimizin düşüncelerini okuyup hissedebiliyorduk. Öyle ki; ben mutfakta 

yemek yaparken aklıma bir şey gelse, bunu Ayhan’a anlatmak için yanına gidip 

anlattığımda o da bana “ben de sana şimdi ondan bahsedecektim” diyecek kadar 

duygu ve hislerimiz birleşmişti. Ölümüne yakın küçük kızı Özlem’in de mürüvvetini 

görmesi onu son derece mutlu etmiştir. Hasta olmasına rağmen o esprili ve hazır 

cevap kişiliğinden hiç taviz vermemiştir ama onun hasta olması duygusal kişiliğini 

daha da ön plana çıkarmıştı. Bir Anadolu köyünde büyümesine rağmen son derece 

kibardı. Hareketleri seviyeli güldürmeyi çok sever fakat kendi pek gülmez, mutaassıp 

bir erkek idi. 
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 Onun kendine ve sanatına olan saygım hiçbir zaman eksilmemiştir. Onunla 

olan evliliğimiz boyunca yaşadığımız onca anıları hiçbir zaman unutamayacağım. 

Onu saygı ile anıyor, Allah’tan rahmet diliyorum. Nur içinde yatsın.35 

 

 
Şekil 32 Yıldız ve Ahmet Gazi Ayhan 

 

3.2 Nurdan AYHAN KİTAPÇI36 

 

 Sabahları köpüklü, acı bir kahve içerdi. Erken saatlerde okula gittiğim için 

babama kahveyi ben yapardım. Onun en sakin ve rahat olduğu saatlerdi bu saatler. 

Kahvesini içerken benimle ilgili aklına takılan bir şey varsa bu saatlerde bana 

sorardı. Babam ve benim en yakın olduğum zamanlar bu saatlerdi. Bana ve kardeşim 

Özlem’e çok düşkündü. Çok hassas, duygusal, komik, güldürmeyi seven bir insandı. 

Evde bir durum olsa ve biz bunu babamdan saklamak istesek bunu başaramazdık 

çünkü o sanki olanı biteni biliyordu. Bir bakıma ona malum oluyordu sanki. Altıncı 

hissi çok kuvvetliydi, hatta bir gün; komşu ziyaretlerinden hiç hoşlanmayan babam 

bir gece, karsı komşuya gidelim diye tutturdu. Annem çok hasta yatmasına rağmen 

gittiler. Sanki adamın öleceğini biliyor gibi o gece sabah üçe kadar oturmuşlar. 

Sabah adamın cenazesini kaldırdılar. Bu durum bizleri çok etkilemişti. Babamla ilgili 

yaşadıklarımdan en çok özlediğim; geceleri işten geç geldiği zaman bana köşedeki 

tükürük köftecisinden köfte alır, ben uyurken onu burnuma tutardı. Ben en derin 

uykuda bile olsam yine de kalkar o köfteyi yarı uykulu yarı uyanık halde yerdim, oda 

                                                 
35 29 Mayıs 1997 yılı Yeniköy İstanbul da yapılan özel görüşme  
36 Ahmet Gazi Ayhan’ın Kızı - İstanbul Yeniköy 1997 
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beni gülerek izlerdi. Ben babamın sanat dehasının, yeteneğinin farkındaydım ama 

bunun farkında olduğumu belli etmemeye çalışırdım; çünkü Öncelikte o benim 

babamdı. 

 

 Hiç oğlu olmadığı için, oğlan çocuğu duygusunu biraz da benim asi 

karakterim sayesinde tatmin etmeye çalıştı. Yedi yaşımdayken bana son model 

Amerikan arabalarında benim rahat kullanabilmem için koltuklarına birkaç yastık 

koyarak araba kullanmayı, tüfekle atışı öğretti.  

 

 Çok seyahat ederdik. Seyahat boyunca arabayı o kullanırdı, arabaları çok 

severdi. Anadolu erkeği tabiriyle “at, avrat, silah” onun için araba, silah, ailesi 

olurdu. Onun İçin ailesi, arabaları ve silahı çok önemliydi. Son derece sorumluluk 

sahibi, evlatlarını seven ve onlara sahip çıkan bir babaydı. Bilirdik ki acı ve tatlı 

günümüzde babam arkamızda. 

 

 Ben, yüksek dehalarda olan farklılığın, babamda da olduğuna inanıyorum. 

Çok ağır hastalandığında Çapa Hastanesine yatırıldı. Rehabilitasyonda ciğer 

makinesine bağlandı. Bu makineye bağlı yasarken, doktorlar “şu anda arkadaşlar 

makineyi çekiyorlar, bakalım Ayhan makineye bağlı olmadan ne kadar 

yasayabilecek, bunu deneyeceğiz” dediler. Birkaç dakika içinde, hemşireler Ahmet 

Bey “ex” oldu diye doktorları çağırdılar, Doktorlar hemen makineyi babama tekrar 

bağlayarak, yaşama döndürmeye çalıştılar ve babam bir mucizeyle tekrar hayata 

döndü ve hastaneden çıkıp eve geldi. Aradan zaman geçti, bir ramazan günü bana 

“oruçlu musun?” diye sordu. Ben de “elbette ki oruçluyum” dedim. “Aman kızım, 

aferin, tut, bırakma orucunu, çünkü öbür dünya var ben gördüm” dedi, O dönemlerde 

bu konu benim son derece ilgimi çekiyordu. Ve ben ölüp de dirilenler hakkında 

birçok kitap okumuştum. Birden heyecanlandım ve merakla bir sandalye çekip 

babamın yanına oturdum söyleyeceklerini merakla bekledim. 

 

 Hasta ve makinelere bağlı olarak yaşarken, doktorların makineyi çekip, ne 

kadar yaşayabileceğini denemelerini istememiş, onlara itiraz etmiş. Fakat doktorlar 

makineyi çektiklerinde kısa bir süre ölmüş. Fakat babam bunun farkında değilmiş, 

bütün olan biteni hemşirenin “Ahmet Bey ex oldu” diye bağırarak doktorun yanına 

koşmasını görmüş ki, babamın yattığı yerden bunu görmesi mümkün değildi. 
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Doktorların başına gelmesini, makineyi tekrar bağladıklarını, kendi vücudunu, bütün 

olup biteni yukarıdan izlemiş ve yeşil bir ışığın varlığından bahsetti. Aynı zamanda 

çok hafif, çok güzel bir müzik sesi de duymuş. İşte o an öldüğünü anlamış. Babam 

ölümden korkardı, fakat o an “ölmek o kadar da kötü bir şey değilmiş hatta güzel ve 

huzurluymuş, öbür dünya varmış, keşke daha çok ibadet etseydim’’ diye düşünmüş.  

Sonra bir de bakmış ki tekrar yatakta ve makineye bağlı. Doktorlar “Ahmet Bey bizi 

korkuttun, oralar nasıldı?” diye espri yapmışlar ve sakinleştirmişler. 

 

 Babam evde hiç saz çalmaz, türkü söylemezdi. Çok isterdim bize saz çalma-

sını. Hastalandıktan sonra birkaç sefer zorlamalarımızla çaldırabildik. En çok 

irticalen türkü yakmasından etkilenirdim. Halen de içimde ukdedir babamın son 

bestesin dinleyememiş olmak ve beni derinden etkiler. Babama, Sabancı’nın 

şirketinin kuruluş yıldönümü için Sakıp Bey’in ricasıyla, Sabancı şirketlerinin 

doğuşu ve gelişmesini anlatan bir şiir getirildi. Babamın bu şiiri besteleyip, kutlama 

gecesinde okumasını için de rica bulundular ve üç aylık da bir süre verdiler. Baham 

üç ay oturdu. Ben dört gözle, sinsi bir şekilde ve merakla, onun yapacağı besteyi 

bekliyor, ondan belki bir nota duyarım diye umut ediyordum. Ama hiç hareket 

olmadı, hiç çalışma yapmadı. “Geceye bir hafta kalmıştı ki babama nasıl bir beste 

yaptın?” diye sonunda sordum, bu sırada şirketten telefon geldi, besteyi tamamlayıp 

tamamlamadığını sordular. Babam ise o şiirde bir şeyin eksik olduğunu, içine 

sinmediğini ve beğenmediğini söyledi. Bu durum son güne kadar böyle gitti. Ben ve 

annem çok panikledik. O gece babam davete yalnız gitti. Davette sahnedeyken 

irticalen bir beste okumuş ve gecedeki bütün davetliler ağlayarak babamı ayakta 

alkışlamışlar. Bu beste babamın son bestesidir ve biz duymadık, bunun üzüntüsünü 

hala yaşarım. İşte babamın o gece okuduğu bestenin güftesi: 

 

Sabancıgillerin (vay vay) kara tekeri 

Lassa’dır lastiğin adı on yıldan beri 

Bir köyü içine alır fabrika yeri 

Lassa her geçen gün dünden ileri... Daha ileri... 

 

Onuncu yıl kutlu olsun hep cümlemize 

Tanrı kavuştursun bizi yüz senemize.  
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Tam on yıldır bu davaya gönül verenler...  

Şimdi anlatsınlar Lassa’yı bize... Lassa’yı bize. 

 

Memlekette koyun varsa “YÜNSA” kurulur... 

Ayçiçeği tarlasından Marsa sorulur... 

Adana’nın pamuğunu Borsa eğirir... 

Neye ihtiyacı varsa Anadolu’nun. 

Şu acayip Sabancıgil, ona eğilir... 

Lassa’nın kuruluş sırrı işte burdadır... İşte burdadır... 

 

Lastik deyip geçme canım, şaşar kalırsın, 

Kimisi gümleyip gider... Yaya kalırsın. 

Çağa uymazsan eğer... Hava alırsın. 

Çok ciddiyet ister canım... Lastik işleri, lastik işleri. 

 

Lassa’dır lastiğin adı, on yıldan beri 

Bir köyü İçine alır fabrika yeri 

Lassa her geçen gün dünden ileri 

Yarınki güvence bundan bellidir... Bundan bellidir... 

Eloğlu kara gözlere madalya takmaz.  

Dört kıta kötü lastiği, yırtınsan almaz.  

Bugün dünya kalitenin peşinde koşar...  

İhracatın sırrı... Ağam burdadır... Paşam burdadır. 

 

Kiminin huyu kurusun, hep önde gider...  

Mahkûm olur yeniliğe... Kim ise lider...  

Öncülüğü kaptırırsan... İş orda biter...  

Lassa olmanın azabı işte burdadır... İşte burdadır... 

 

Her türlü araçta gülüm, bir lastik vardır. 

Bazı markaların canım... Öhhöööö... Çeşidi boldur. 

Lassa’yı öğrenmek şimdi en doğru yoldur. 

Hele artık biraz işe bakalım... İşe bakalım. 
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Lastiktir bağlayan yokuşu düze, 

Lastiktir sevdiren... Ali’yi kıza... 

Lastiktir götüren... Bizi dünyaya... 

Kara diye yüz çevirme... Yolda kalırsın... Yolda kalırsın. 

 

Yapan mı satan mı gülüm daha çileli... 

Bu kara tekeri on yıl bildik bileli... 

Gerek eziyetli ağam... Gerek zahmetli... 

El ele, gönül gönül’e ve de yürekli... 

Bugün dünden ileriyiz... Dünden ileri... 

Nice on yıllara ey dost böyle birlikte... Böyle birlikte. 
 

 Babam bir dönem sona tekrar rahatsızlandı ve hastaneye kaldırıldı. Babamın 

daha kolay nefes alabilmesi için doktor, babamın boğazının delinmesi gerektiğini 

düşünüyordu ve delmemek için çok uğraştı ama kolay nefes alabilmesi, hayatı için 

çok önemliydi ve deldi. Babam hasta hasta radyoya gidiyordu fakat saz çalmıyor 

orada oturuyordu. Hatta bir gün radyoda arkadaşlarının ısrarına dayanamamış ve 

“Everek Dağı”nı okumuş. Öyle okumuş ki, herkes orada ağlamaktan kırılmışlar. 

Bozlak biter bitmez herkes sıraya girip onun gırtlağından öpmüşler. Çünkü Ahmet 

Gazi Ayhan gırtlağından ameliyat olmasına rağmen bozlağı çok güzel okumuş, 

yorumlamış. Bu olay da babamın son türkü okuyuşu oldu. 

 

 Kız kardeşimin mürüvvetini görmeyi çok istiyordu ve kız kardeşim 

evlendikten tam bir ay sonra babam vefat etti. Babamın öldüğü sene ben bir erkek 

çocuk dünyaya getirdim. Ve babamın torununu göremeden ölmesine çok üzülüyo-

rum. Çünkü eminim ki kızım Çişel’i canını ver dese verecek kadar çok severdi. 

Babam, sinirli, delidolu bir adamdı; fakat mantıken açıklanamayacak enteresan bir 

tarafı da vardı, ulvi bir adamdı. Onun gibi bir sanatçının bir daha dünyaya 

gelebileceğine inanmıyorum benim fiziğim ve karakterim babama çok benzer. Ama 

keşke müziğinin dehasından koklamış olsaydım. Ve şimdiki nesle onun dehasını, 

yeteneğini ben tattırabilseydim. Ne fayda ki bu mümkün değil. 
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 Seni anlatmak çok kolay ve çok zor babacım, ancak seninle yaşayıp seni 

hissetmek lazım. Keşke ölmeseydin de senin gücünü hep arkamda hissetseydim. Seni 

seviyorum. Yerinde rahat uyu babacığım.37 

 
Şekil 21 Nurdan Ayhan ve A.G.Ayhan'ın Heykeli 

 

3.3 Özlem KETENCİ38� 

 

 Bir sanatçının gönül sözlerinin limitsiz zenginliğini, üstün espri gücüyle 

böylesine birleştirebilen başka bir şahsiyet doğmayacak biliyorum. Çünkü onu 

tanıyorum. 

 

 Duvarda asılı o bağlama meğer konuşurmuş, inlermiş, gülermiş, ağlarmış, 

dans edermiş hatta Bernard Schopen bile çalarmış bazen. O yönden, onu ilk 

dinlediğim konserden sonra babama saygım, sevgimle pekişti. Keşke her gencin 

babamı sahnede, sazını çalarken dinleme şansı olsaydı. Keşke teknolojiye babam 

yetişebilseydi, kısacası keşke babam sağ, elleri sağ olsaydı. Hiçbir zaman hak ettiği 

                                                 
37 03.06.1997 tarihinde yapılan özel görüşme 
38 Ahmet Gazi Ayhan’ın küçük kızı. 
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kadar tanınmamasının üzüntüsünü yaşıyorum. Hiçbir sanatçı ölmeden anlaşılmaz. 

Türk bağlamasının kalbi de seninle attı, ama şimdi can çekişiyor babacığım. 

  

 Anayolunun o güzel içtenliğini gözlerinde okurdum. Sen öldün ve sen 

olmadığın için sazının telleri, sözünün derinliği can çekişiyor... Ayrıca baba, beni 

neden okul çıkısı bir koruma gibi ellerin cebinde beklediğini, arkadaşlarıma karşı 

utancımı “babasının kuzusu” dediklerindeki üzüntümü unutmadım, sana kızgındım, 

simdi yaşım otuz ve iki tane saygılı ve tatlı evladım var. Onları senin seyrettiğini 

hissederek yetiştiriyorum. Çok teşekkür ederim verdiğin ve öğrettiğin her şey için. 

 

 18 yaşımda yediğim dayağı unutmadım. Artık söyleyebilirim, biraz geç 

kalmamın nedeni vizelerim değildi. Damadınla tanışmıştım. Kızmıştın anlıyorum, 

haklıydın, çok teşekkür ederim... Parmağım koptuğu zaman, kopmuş parmağı 

ararken, gözlerindeki yaşları hatırlıyorum. Çok teşekkür ederim. 

 

 Keşke herkesin dağ gibi bir babası, ova yürekli bir annesi olsaydı. Keşke 

herkes Ahmet Gazi Ayhan’ı tanıyıp benim gibi gurur duysaydı. Bu çözümsüz 

dünyada Zamanında çözülmeyen yaşlandıkça çözülür. Sen daha iyi anlarsın değil mi 

baba? 

 

Senin son kızınım 

Hani o “pamuk kızım” dediğin 

Hani “sarı bozuk” diye sevdiğin. 

Bir türlü kızamadığındım değil mi baba? 

Yazık seni içime sindiremedim 

Anadolu kokan tenini fazla sevemedim 

Yazık çok cahildim, çok gençtim. 

Ama sen babasın hoş görürsün değil mi baba? 

Sazlar konuşmuyor artık yeterince  

Bağlaman çaresiz kaldı asıldığı yerde  

Bir can gelse yeniden, toprak olmuş eline  

Yeniden şöyle tıngırdatıversen değil mi baba? 

Yaşıyor olsaydın 

Senden dinleseydik, Türk sazını, köy ezgisini,  
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Sen yoksun, bir Ahmet Gazi Ayhan daha doğmadı  

Sen de çok üzgünsün değil mi baba? 

Kızın Özlem 

 

Baba, bak ne diyeceğim; 

Şimdi yapılanlar sanatsa, senin yaptığının başka bir adı olmalı, ya da Ahmet Gazi 

Ayhan bugün doğmalı.39 

 

Ey Dede 

Bir çiçek gibi açtın  

Bir çiçek gibi soldun  

Benim kalbimde hâlâ Bir çiçeksin Ey Dede. 

 

Beni bir kere görmedin.  

Ben de seni görmedim  

Bu acıyı ikimiz paylaşalım mı Ey Dede. 

Beni bir kere görseydin  

 

Yanıma yaklaşıp öpseydin.  

İçten sarılsaydın,  

Ne olurdu Ey Dede? 

Bana bir kere gelseydin  

 

Beni bir kere anlayıp bilseydin  

Saçımı yavaşça ok sayabil şeydin  

Ne olurdu, Ey Dede. 

Beni sevdiğimi bilseydin 

“Seni seviyorum” sözcüğünü duysaydım, 

Kalbimce inanabilseydim, 

Bu kadar üzülmezdim, Ey Dede...40 

Sezen Ketenci41 

                                                 
3927.05.1997 yılında Mamaris’ten çekilen fax 
40 A. g. f. 
41 A. G. Ayhan’ın kızı Özlem’den olma torunu 
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Şekil 22: Yıldız Ayhan ve Ahmet Gazi Ayhan, kızları Nurdan ve Özlem ile… 

 

3.4 Neriman ALTINDAĞ TÜFEKÇİ42 

 

 Ahmet Gazi Ayhan’la ilk tanışıklığımız, ben iki senelik radyo sanatçısı iken 

Ahmet Gazi Ayhan’ın radyo sınavını kazanarak radyoya girmesiyle başladı. O sıralar 

radyoda çok az saz sanatkârı vardı. Örneğin Sarı Recep, Mucip Arcuman gibi saz 

sanatçıları vardı. Ahmet Gazi Ayhan’ın da radyoya girmesiyle, saz kadrosu daha da 

zenginleşmiş oldu. 

 

 Ben Ahmet Gazi Ayhan denildiği zaman evvela aklıma gelen çok güzel, 

Kayseri tavrında saz çalan bir insan geliyor. Hakikaten Ahmet Gazi Ayhan, Kay-

seri’nin en tipik, en orijinal saz sitilini en iyi çalanlardan, en başta gelendi. Ben 

Ahmet Gazi Ayhan’ı öyle hatırlıyorum. Yani Ahmet Gazi Ayhan der demez çok 

güzel Kayseri tavrında saz çalan bir insan hatırlıyorum. 

 

 Biz Ahmet Gazi Ayhan’la uzun seneler radyoda çalıştık, sesi de güzeldi. Gü-

zel Kayseri türküleri okurdu, güzel bozlaklar okurdu. Çok heyecanlıydı. Sanata, Halk 

                                                 
42  TRT İstanbul Radyo Sanatçısı ve İ.T.Ü. TMDK Öğretim Görevlisi 
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Musikisine düşkün bir insandı. Zannediyorum uzun seneler büyük bir tecrübeyle 

çalışmış, yani bir sahne hayatı var. Ve ben Ahmet Gazı Ayhan’ın şu tarifini çok 

beğenirim; Sakıp Sabancı’nın aynı ağzından duyduğum şudur; 

 

 “Ahmet Gazi Ayhan, Kayseri’yi meşhur eden bir sanatçıdır. Kayseri 

dediğimiz zaman Ahmet Gazi Ayhan akla gelir, Sabancı değil” demiştir bir 

toplantıda. “Ve onu halk benden daha çok tanıyor ve daha çok seviyor” diye bir 

sohbette konuşmuştur. Bu da Ahmet Gazi Ayhan’ın gerek Kayseri’de, gerekse 

Kayseri dışında ne kadar büyük bir isim yaptığının güzel bir örneğidir. Sakıp 

Sabancı’nın ağzından duyduğum bu güzel sözler bir mektebin açılışında, yapmış 

olduğumuz sohbette söylenmişti. Bu da büyük bir sanayicinin bir sanatçıya ne kadar 

değer verdiğinin de bir örneği oluyor. 

 

 Ahmet Gazi Ayhan çok kabiliyetli bir insandı. Kabiliyetinin bir yönü de 

gittiği yere göre hareket etmesini bilmesiydi. Mesela özel toplantılarda başka bir 

Ahmet Gazi Ayhan, samimi toplantılarda ise daha başka bir Ahmet Gazi Ayhan, 

resmi yerlerde resmi, samimi ortamlarda samimi olabilen bir insandı. Çevresine göre 

hareket ederdi ve bu özellik bir sanatçıda çok önemlidir. Ahmet Gazi Ayhan halk 

çocuğu olmasına rağmen böyle bir politikası vardı. Kendini ortamına göre çok iyi 

ayarlardı. Hatta arkadaşlarının arasında bile kime nasıl konuşulur, kime nasıl hitap 

edilebilir onu çok iyi bilirdi. Çok dürüst bir insan olduğu gibi otantik bir insandı 

Ahmet Gazi Ayhan. 

 

 Ahmet Gazi Ayhan’ın bazı hırçınlıkları vardı ama bu hırçınlıklar sanatından 

gelen hırçınlıklardı. Belki içine sığmayan, sanatının genişliğinden gelen bir 

hırçınlıktı. Bana çok saygı duyardı, çok severdi beni. Yıldız Ayhan da Ahmet Gazi 

Ayhan’a çok iyi bir eş, evlatlarına çok iyi bir anne olmuştur. Yıldız Ayhan, eşi 

Ahmet Gazi Ayhan’a âşık olmuştur, tabii Ahmet Gazi Ayhan da, Yıldız Hanım’a 

âşık olmuştur ve öldükten sonra da onun hep iyiliklerini, güzelliklerini, sanat yönünü 

ortaya çıkarmaya çalışmış bir hanımefendidir. Ben Yıldız Ayhan’ı da çok severim, 

çok iyi bir insandır, çok vefalıdır. Öldükten sonra kocasına en büyük vefayı 

göstermiştir. 
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 Ahmet Gazi Ayhan, Türkiye’ye az gelecek tipte sanatçılardan birisiydi, yani 

gerek sesiyle, gerek sazıyla, gerek icrasıyla Halk Müziği’ne büyük katkılarda 

bulunan, az gelen sanatçılardan birisiydi. Espriliydi, çok saygılıydı, insanların 

kıymetini çok güzel ölçerdi, mesela hizmetini, Türkiye’deki yerini, o sanatçının 

kabiliyetini, her şeyini açık yüreklilikle herkesin yanında söyleyebilen açık yürekli 

bir insandı. Şimdi evlatları da ona layık evlatlar, evlendiler, torunları oldu. Keşke 

Nida Tüfekçi gibi, Ahmet Gazi Ayhan gibi sanatçılar çok uzun seneler yaşasalardı da 

etrafındaki insanlara faydalarını uzun müddet sağlayabilselerdi. Yani Ahmet Gazi 

Ayhan’ın, benim hayatımda, bu çizdiğim çerçevede sanat bakımından çok Önemli 

bir yeri vardır. 

 

 Ahmet Gazi Ayhan’ın Halk Müziğindeki yeri ise şudur; bir kere fevkalade 

Kayseri tavrı saz çalardı. Biliyoruz ki Kayseri tavrı zor bir tavırdır. Her yörenin saz 

tavrı, ses tavrı ayrıdır. Kayseri’yi o kadar güzel çalar, o kadar güzel söylerdi ki, 

Kayseri’nin en güzel temsilcisiydi. Onun dışında çok geniş bir muhiti vardı, yani 

diğer yöreleri de çok güzel çalar, söylerdi o başka ama en söz sahibi olduğu yer 

Kayseri idi. Tabii çok güzel bir saz icraatı göstermiştir, gençlere güzel bir örnek 

olmuştur. Her şeyden evvel bence sanatçı için en önemli olan şey, çevresini 

sanatıyla etkilemektir, kendisini sanatıyla kabul ettirmesidir ve Ahmet Gazi Ayhan 

kendisini sanatıyla kabul ettirmiş bir sanatçıdır. 

 

 Ahmet Gazi Ayhan’la birçok anılarım oldu. Beraber konserlere giderdik, 

birlikte çok büyük konserler yaptık, derslere girdik, yani özel hayatınızdan çok bizim 

çalışma hayatımızda birlikteliğimiz çok oldu, gerek konserlerde, gerek radyoda çok 

saygılıydı. Çok saygılı bir insandı, onu çok iyi hatırlıyorum. Sanatçıya, herkese layık 

olduğu saygıyı gösterirdi. Çünkü tabii bir yapısı vardı, sahtekârlığı yoktu, kötüye iyi 

demezdi, hazır cevaptı. Gerek müzik olarak, gerek hikâye olarak birikimi vardı, çok 

halka birikimi vardı, halk adamıydı Ahmet Gazi Ayhan. 

 

 Benim teşhis ettiğim en güzel tarafları bunlardı. Aslında Ahmet Gazi Ayhan 

büyük bir insandı ama küçük bir çerçeve içinde onun Özelliklerin anlatmaya 

çalıştım. Keşke Türkiye’de çok Ahmet Gazi Ayhan’lar olsa. Herkes kendi yöresini 

onun kadar mükemmel İcra edebilse. Çünkü bunlar kalıcı ve orada söz sahibi oluyor 

insan, kendi yöresinin sazında, sesinde ve karşısındaki ona inanıyor evet diyor bu 
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Kayseri tavrıdır. Kayseri tavrı Bozlak’tır veya türküdür ve bunları en güzel şekilde 

örneklemektir, En önemli şey budur tabii ki yani kalıcı. Bu onun sanat değerini, sanat 

hayatını gösterir, her yöre Ahmet Gazi Ayhan kadar güzel icraatıyla kabul ettirirse 

kendi yöresini, o zaman hiçbir noksan tarafı kalmıyor sanatçının. Çünkü sanatçıdan 

ilham alıp yetişen binlerce insan olabiliyor, örnek çok önemli. 

 

 Ahmet Gazi Ayhan’ın ölümüyle Kayseri’de saz bitmiyor tabii, Allah’tan çok 

az ilimiz vardır. Bir kere Kayserililer, Halk Oyunları’na, Halk Müziklerine çok 

düşkünler, sahipler, memleketlerine sahipler. Onun için de görüyoruz ki, büyük 

tüccarlar, büyük sanatçılar, çünkü kafalarını çok güzel çalıştırabiliyorlar. Her şeyden 

istifade etmesini gayet iyi biliyorlar, o bakımdan, sazlarına, sözlerine, çok sahipler ve 

iftihar ederler. Kayserililerin o kadar espritüel tarafları vardır ki; mizahi yönleri, hep 

kendilerine ait olan mizahi deyimler kullanırlar. Mesela Kayserilinin biri berbere 

gitmiş, sabah erkenden aynanın karşısına geçmiş, tıraş olmuş, yahu demiş sabah 

sabah Kayserili yüzü görmek istemiyorum demiş ve aynayı çevirtmiş. Mesela bu çok 

güzel bir espri örneği, demek ki; nüktedanlık da, çalışkanlık da var, memleketlerine 

sahip olmak da var. Bu yüzden Kayseri bizim Halk Müziğimiz için büyük bir 

potansiyeldir. Çok güzel türküler, çok güzel Bozlaklar, çok güzel oyun havaları 

vardır. 

 

 Kayserililerin tüm özelliklerini taşıyan Ahmet Gazi Ayhan çok çalışkan, zeki, 

hazır cevap bir insandı. Allah rahmet eylesin, tabii ölümü çok büyük bir boşluk 

bırakmıştır, bilhassa kendi yöresi bakımından. İnşallah onun örnekleriyle genç 

sanatçılar ilham alırlar, onun gibi saz çalmaya, onun gibi türkü okumaya gayret 

ederler Çünkü onlar bizim için en iyi otantik örneklerdir. Kendisini saygıyla 

anıyorum, Allah rahmet etsin.43 

 

                                                 
43 03.05.1997 tarihinde Türk Musikisi Devlet Konservatuarında yapılan bant kaydı. 
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Şekil 23 Ahmet Gazi Ayhan, Neriman Altındağ Tüfekçi, Yıldız Ayhan 

 

3.5 Nida TÜFEKÇİ44 

 

 Ben Ahmet Gazi Ayhan’ı 1946 yılında Ankara’da, kendisinin de hemşerisi ve 

yakın arkadaşı olan şimdi ismini hatırlayamadığım ve terzi olduğunu bildiğim bir 

yakın arkadaşının evinde tanıdım. Aynı binada benim de hemşerilerim oturuyordu. 

Bir münasebetle oraya gittim. Bir de dediler: “Ahmet Gazi Ayhan gelecek”. Biraz 

sonra geldi, oturdular, sohbet ettiler, çay içildi. Ondan sonra dediler ki; “Hadi 

bakalım. Gazi Bey, bize bir şeyler lütfet” falan dediler. Gazi Ayhan sazı eline aldı, 

almasıyla beraber zaten ben çarpılmışa döndüm. Çünkü o güne kadar yakından 

böylesine saza hâkim bir sanatçı daha dinlememiştim. Ben henüz yeni yeni 

yetişiyordum ve o hatıradan sonra benim Radyo’ya her gidiş gelişimde Gazi 

Ayhan’la yakından ilişkilerim, arkadaşlıklarım oldu. Ayrıca Ahmet İşbilen’in İtfaiye 

Meydanı’nda bir sazcı dükkânı vardı. Oraya sık sık gelirdi, ben de giderdim ve bu 

suretle yakınlıklarımız daha da arttı. Radyodan ayrıldığı dönemlerde bir ara kopukluk 

oldu, fakat 1954-1955 yıllarında tekrar Radyo’ya döndüğünde tekraren bir arada saz 

çalmak imkânı bulduk. Ahmet Gazi Ayhan hakkında şunu söylemek istiyorum; 

Ahmet Gazi’nin sesi ve sazı bir solist sazı idi ve sazda varyasyon denen şeyi, 

                                                 
44  TRT İstanbul Radyo Sanatçısı ve Koro Şefi, İ.T.Ü. T. M. D. K. Öğretim Görevlisi 
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radyolara getiren ilk sanatçıydı. Birlikte bir türkü çalarken, bir de bakarsınız Ahmet 

Gazi Ayhan bir ara başka bir varyasyonla başka bir tarafa çekmiş gitmiş, tekrar 

toparlamış getirmiş böylesine de sazına hâkim bir sanatçıydı. Özellikle Kayseri tavrı 

onun bizlere kazandırdığı, yakından tanıttığı, yakından bildirdiği bir tavır olarak 

gelmiştir. Sesiyle de zaman zaman türküler, zaman zaman bozlaklar söyleyerek 

kendin den sonra gelecek olan kuşaklara bir nevi örnek olmuş, özendirmiştir. Bu su 

retle de hem repertuara kazandırdığı türkülerle hem sazındaki yüksek usta icrasıyla, 

hem de sesine hâkimiyetiyle pek ender rastlanabilecek bir sanat nitelik göstermiştir. 

 

 Ayhan, Radyoların ilk saz elemanlarındandı. Yurttan Seslerin ilk sazlarından 

olan bu rahmetli arkadaşımızdan benim de öğrendiğim pek çok şey olmuştur. 

Kendisini rahmetle anarım.45 

 

3. 6. Yücel PAŞMAKÇI46� 

 

 Ahmet Gazi Ayhan’ın sesini ve sazını 1951-1952 yıllarında 78 devirli taş 

plaklarda tanıdım. Daha sonraki yıllarda Ankara ve İstanbul Radyolarında birlikte 

çalışmalarımız oldu. Son derece cana yakın, nüktedan, tipik bir Anadolu insanıydı. 

Sesiyle yorumladığı Orta Anadolu ezgilerinde çok başarılı olduğu kadar kendine 

özgü yanık bir üsluba sahipti. Sesinin, volümünün yüksekliğinin yansıra oktav 

itibariyle de geniş oluşu, Özellikle bozlakları icrada başarısı yönünde avantaj 

sağlıyordu. Orta Anadolu’nun çeşitli yöreleri içerisinde, bağlama çalış üslubu 

bakımından Kayseri’nin çok farklı ve önemli bir yeri vardır. Merhum Ahmet Gazi 

Ayhan’ın bu üslubunun en iyi temsilcilerinden biri olduğu herkes tarafından bilinen 

bir gerçektir. Başka bir yönüyle de kaynak kişi olarak Türk Halk Müziği’ne 

kazandırmış olduğu uzun ve kırık havalar gelecek nesillere intikal ederek sanatçının 

daima rahmetle anılmasına vesile olacaktır. Nur içinde yatsın.47 

 

 

 

                                                 
45 TRT İstanbul Radyosu Koro Şefi. Vefatı: 18 Eylül 1993. 
46� İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuarı Öğretim Görevlisi 
47 02.04.1997 tarihinde ITÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuarında yapılan özel görüşme. 
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3.7. Mehmet ERENLER48 

 

 Rahmetli üstadımız Ahmet Gazi Ayhan ile ilk defa ben hemen hemen 13 

yaşımdayken, yine rahmetli Muzaffer Sarısözen’in benim elimden tutup Radyo’ya 

misafir sanatçı olarak türkü okutmaya götürdüğünde tanıştım. Zaten önceden onu 

tanıyor ve dinliyordum, fakat bu sayede de rahmetli üstadımızla şahsen tanışmış 

oldum. O dönemde Muzaffer Sarısözen, Yurttan Sesler korosunu çalıştırıyordu. 

 

 Ahmet Gazi Ayhan’a hayranlığım daha küçük yaşlarda başlamıştı. Özellikle 

Orta Anadolu yöresinin çizgilerini kendine has yorum ve üslubuyla, sazının 

tezenesinin kendine Özgü icrasıyla bende çok büyük bir yeri vardır. Onun çalma, 

söyleme tekniğinden çok şeyler kendime örnek aldım ve esinlendim. Dolayısıyla 

Ahmet Gazi Ayhan’ın yeri gerçekten doldurulamaz çünkü o kendine has bir ekoldü.  

  

 Tek solo programlarında çalıp söylediği zaman çok çok değişik bir özelliği 

vardı. O bakımdan Ahmet Gazi Ayhan’ın icraatı tüm THM sevenlere ve camiasına 

büyük bir örnek teşkil eder. Birlikte Ankara Radyosu’nda, İstanbul Radyosu’nda çok 

uzun yıllar çalıştık. Ahmet Gazi Ayhan üstadımızdan müzik İcraatı olarak, yöre tavrı 

olarak çok örnek aldığımız özellikleri oldu. 1966’da Ankara Radyosu’nun açmış 

olduğu yetişmiş sanatçı sınavına girerek kazandım ve bundan sonra da Ahmet Gazi 

Ayhan’la yayınlara katıldım. O dönemde de hep birlikte uzun yıllar Ankara 

Radyosu’nda ve İstanbul Radyosu’nda çalışma imkânı buldum. İlişkilerimiz ağabey, 

kardeş ölçüsü içerisinde saygı, sevgiye dayanan, uzun yıllar bir sanat hizmeti 

İçerisinde devam etti. 

 

 O dönemde, rahmetli Muzaffer Sarısözen’in Yurttan Sesler çatısını veya 

camiasını kurmuştur. Bu şekilde Yurttan Sesler camiasını bir araya getirmiş, bütün 

yörelerimizin sözlü, sözsüz ezgilerini bir çatı altında toplayıp yurt satında ve yurt 

dışında yayın yapma yoluyla birlik ve beraberliği sağlamıştır. Rahmetli Muzaffer 

Sansözen En büyük Özelliklerinden bir tanesini bu şeklide göstermiştir. Ahmet Gazi 

Ayhan, Yurttan Sesler camiası içerisinde kendi yöresinin ezgilerini en güzel şekilde 

otantiğe en yakın şekliyle icra etmiştir. Dolayısıyla Ahmet Gazi Ayhan, o dönemdeki 

                                                 
48 TRT İstanbul Radyosu Koro Şefi, Ses ve Saz Sanatçısı  
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yeri, daha ziyade yöresel ağırlıklı, ferdi icralarını, kendi yeteneğinin vermiş olduğu 

başarıyla, Yurttan Sesler camiasında büyük bir renklilik arz etmiştir. Halk müziği 

severlere bu tarzda büyük hizmette bulunması, örnek olması unutulamaz, inkâr 

edilemez bir gerçektir. Tabii o zamanlarda müzik olayı belki de günümüzdeki gibi 

teknik açıdan, repertuar açısından çok gelişmiş değildi. Ancak belli bir yörenin 

diyelim; kendi yöresi olduğu için Kayseri olsun, rahmetli özellikle Kayseri 

türkülerinde çok başarılıydı ve en güzel şekilde icra ederdi. Bunun yanında Keskin, 

Kırşehir, Niğde, Çorum, Ankara, Konya, Orta Anadolu bölgelerinin ezgilerini 

kendine has üslubuyla yorumlardı. Onun için halka hizmet etmek gerçekten çok 

önemliydi. Yaptığı işin en iyisini yapmak isterdi. Çalıp söyleme geleneğini radyoya 

Ahmet Gazi Ayhan getirmiştir. Çalıp söyleme yeteneği herkese haiz olmadığı için 

Ahmet Gazi Ay bu yeteneğini radyolarda da sürdürdü. Bu yeteneğini öğretecek 

öğrencisi oldu mu bunu bilemiyorum, ama ben şunu vurgulamak istiyorum; şimdi 

diyelim bir rahmetli Ahmet Gazi Ayhan, diyelim bir rahmetli Nida Tüfekçi, diyelim 

ki Arif Sağ, Yavuz Top, ben kendimi söylemeyim ayıp olur, halka mal olmuş 

sanatçılardır. Öyle bir şeydir ki, sanatçı sanatçıya benzer her çiçekten bal yapar, illaki 

ben karşılıklı geçip de ders aldım veya da ders verdim demesi gerekmiyor. Çünkü 

radyoları basında, kasetlerden, mikrofonlardan, televizyonlardan, hem görsel, hem 

işitsel olarak bu tür çalışmalar, programlar, konserler, birçok kişiye örnek olur. 

Ancak biz bunların farkında bile olmayız ve farkına varmadan birçok halk müziği 

aşığına örnek olmuşuz, onlara ilham vermişizdir, örneğin; ben Ahmet Gazi 

Ayhan’dan, Zekeriya Bozdağ’dan, Bayram Arıcı’dan, Hacı Taşan’dan, Muharrem 

Ertaştan aklımıza gelmeyen birçok sanatçıdan esinlendim. Bunun dışında birçok 

özellikler içerisinde, mahallinde çalan, bir köylü vatandaştan, mahalli sanatçıdan, 

halk ozanlarımızdan örnekler o kadar çok ki; bu özelliklerden kulaklarımız, 

ruhumuz, melodilerle ezgilerle o kadar çok doluyor ki, her sanatçıdan bir özellik 

alıyoruz. Demek ki birinden karşılıklı geçip ders almaya gerek yok zaten. Halk 

Müziği’ne âşık gençlerimiz bizlerden örnek alıyor, örnek olabiliyorsak ne mutlu 

bizlere. Onun için öğrenci-öğretmen ilişkisi tamamen kabiliyet ve yeteneğe bağlı, 

bunlar çok güzel şeyler, dolayısıyla Ahmet Gazi Ayhan da çok kişilere örnek olmuş, 

bilmeden çok kişilere ders vermiştir. Bir uzun hava çalarsınız, bir açış yaparsınız, 

birçok kişi sizi Örnek alır, çalışınızdan feyiz alır. Fakat taklitten kaçınması gerekir, 

kendi yorumunu yapmalıdır. 
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 Ahmet Gazi Ayhan işini yani saz çalmayı, türkü okumayı çok severdi. 

Nefesinin sonuna kadar saz çalma sevgisi, hırsı, azmi son anına kadar devam 

etmiştir. Yani “beşikten mezara kadar” diye bir halk tabiri vardır ya, işte bu tabir ona 

çok uygundur. Dopdolu bir insandı. Elinden gelse son nefesini bile verirken saz çalıp 

türkü okumak isterdi. Ve o hırsı, azmi hiçbir zaman dinmedi. Fakat bu hırs kötü 

anlamda değil tabii. Onun THM’ne olan sevgisi anlamında söylemek istiyorum. Ben 

buna gözlerimle kulaklarımla şahit oldum. 

 

 Ahmet Gazi Ayhan’ın irticalen yaratma gücü de vardı; yani müzik üretme, 

söz üretme gücü de vardı, dolayısıyla beste yapabilecek yetenekte olduğu için aman 

zaman bu yeteneğini kullanırdı. Ahmet Gazi Ayhan’da Anadolu insanının geleneği, 

tüm özellikleri vardı. Yani o kuşak ayrı bir kuşaktı. Ahmet Gazi Ayhan, Nida 

Tüfekçi, Muzaffer Sarısözen, Bayram Arıcı, Muharrem Ertas, Hacı Taşan veya 

mahalli sanatçı olsun, profesyonel sanatçı olsun o dönemin insanları Anadolu’nun 

geleneğini çok iyi yaşatırlardı. Sözleriyle, espritüel kişilikleriyle, hazır cevap 

oluşlarıyla, onun için Ahmet Gazi Ayhan’ın hem melodi üretme yeteneği vardı, hem 

söz üretme yeteneği vardı. O kadar güzel söylerdi ki ona cevap vermekte insan 

güçlük çekerdi. Ahmet Gazi Ayhan, Türk sanat Müziği’nde de besteler yapmıştır. 

Ondan bir Bozlak dinlemek bambaşka idi. Kayseri, Niğde, Nevşehir yörelerinin 

bozlaklarını çok çok ayrı bir üslup ve yorumla söylerdi. Kendine özgü bir sanatçıydı. 

Bu bozlakları ben de ondan dinleyerek, çalışarak öğrendim. 

 

 Ahmet Gazi Ayhan, amatörlükle profesyonelliği bir arada yürütme 

öncülüğünü yapmış bir sanatçıdır. Kayseri yöresinin ezgilerini, tavrını radyolara ilk 

tanıtan da Ahmet Gazi Ayhan olmuştur. Ahmet Gazi Ayhan bugün radyo sayesinde, 

kaset, plak sayesinde, bütün Türkiye satında ve yurt dışında Kayseri türkülerini 

tanıtmıştır, bu İnkâr edilemez bir gerçektir. Onun sözlü sözsüz tüm ezgilerini 

yaşatmak gençlerimizin görevi olmalıdır. 

 

 Ahmet Gazi’nin özelliklerinden biri de tek elle saz çalmasıydı. Sahnede biz 

onunla birlikte çok saz çalımsızdır. Ahmet Gazi Ayhan, sahne olayında ayrı bir 

icracıydı. Radyo’daki icrası ise apayrıydı. Sahnenin gerektirdiği bir takım espritüel 

özellikleri vardı. Böyle yetenekler yüzyılda bir geliyor. Allah herkese böyle bir 

yeteneği vermiyor. 
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 Son olarak şunu söylemek isterim; ben Ahmet Gazi Ayhan’ı hiçbir zaman 

unutamam. Sonsuz saygı duyduğum bir insandı. Özellikle THM’ ne verdiği 

hizmetten ve emekten dolayı hiçbir zaman unutamam. Allah’tan rahmet diliyorum.49 

 

3.8. Tuncer İNAN50 

 

 Ahmet Gazi Ayhan’ın THM’ deki yeri ve sanatçı kişiliğinden bahsetmedi 

önce THM’ deki bir konuya değinmek gerekir. 

 

 Bilindiği gibi THM’ de “tavır” diye bir kavram vardır. Bu kavramı diğer 

müziklerden ayıran bir icra sekidir, kendisine ayrıcalık kazandıran en büyük 

özelliktir. Hatta bu ayrıcalığı THM’nin kendi içerisinde bile net bir şekilde görmek 

mümkündür. İşte biz buna “bölgesel özellik” diyoruz. Bundan da öte aynı bölge 

içerisinde bile bu ayrıcalığı görebiliyoruz. Bütün bunlarda THM kültürünün engin 

zenginliği demek oluyor.  

 

 Bu “tavır” olgusu, bu yöresel çalış-söyleyiş şekli sözsüz ve vokal icra olarak 

ortaya çıkar. Enstrümantalist ve seslikçi olarak icra edenler çoğunlukla ayrı ayrı 

kişilerdir. Yöresel saz sanatçısı temsil etliği yörenin saz çalış biçimini en iyi şekilde 

aktaran kişidir. Yöresel ses sanatçısı da aynı şekilde temsil ettiği yörenin okuyuş 

biçimini en iyi biçimde ve yöresel özelliklere uygun şekilde aktaran kişidir. Ancak 

bu iki sanatçının yaptığı işi bir kişi yaptığında saz-ses bütünleşmesiyle yöresinin 

müziğini, yöresinin tavrına uygun biçimde çalıp söyleyerek aktaran büyük sanatçılar 

çıkar ortaya. Yani, bu zengin müzik kültürü içerisinde, Anadolu’nun bağrından, 

yöresinin müziğini bu esaslar içerisinde icra eden büyük sanatçı ustalar çıkıyor 

ortaya. 

 

 İşte Ahmet Gazi Ayhan’da bu büyüklerden bir tanesidir. Orta Anadolu, 

Kayseri yöremiz müziği, çalış ve söyleyiş biçimi bakımından yani “tavır” 

bakımından büyük bir ayrıcalığa sahipti. Ahmet Gazi Ayhan bu yörenin okuyuş ve 

saz çalış tavrını en iyi yansıtanlardandır. Bozlak ustasıdır, Orta Anadolu’ya has 
                                                 
49 İstanbul Radyosu'nda 05.05.1997 tarihinde yapılan görüşme, bant kaydı. İstanbul. 
50  TRT İstanbul Radyosu Koro Şefi 
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bozlakları yöre ağız ve tavrıyla en güzel şekliyle çalıp söyleyen, ayrıca yöresinin 

kırık havalarını da yöreye has çalış, söyleyiş şekliyle icra eden büyük bir ustadır. 

Ahmet Gazi Ayhan, bölgesel ustalığının yanında genel olarak da saz sanatçısıdır, 

1948 yılında Muzaffer Sansözen tarafından Ankara Radyosu’nda kurulan Yurttan 

Sesler Korosu’nun da ilk elemanlarındandır. 

  

Kayseri yöresine ait derlediği birçok ezgiler vardır. 

• -Yârim İstanbul’u mesken mi tuttun 

• -Gesi bağlarında dolanıyorum, 

• -Evlerinin önü çevirme de çardağı 

• -Bir of çeksem karşıki dağlar yıkılır 

• -Yine yeşillendi Germir bağları 

• -Posta yollarını dolanıyorum…  

gibi türküler en popüler olanlarıdır, herkes tarafından okunan ezgilerdir. “Şeker 

dağları, Everek Dağı” gibi bozlaklar da derleyip okuduğu uzun havalardır. Ancak bu 

bozlakları bu gün birçok sanatçı okumamaktadır. 

 

 Ahmet Gazi Ayhan, ardında THM’ ye birçok ezgi, taklit edilmesi zor bir icra 

şekli ve hoş sohbetliği ile bize birçok anılar bırakarak aramızdan ayrıldı. Ancak onun 

THM’ deki ayrıcalıklı icrası, uygun sanatçılar tarafından devam ettirilmelidir. Bu 

durum hem o sanatçılara birçok şeyler kazandırır, hem de THM’ nin en güzel 

tavırlarından biri olan Kayseri tavrı unutulmamış olur51. 

 

 

3.9. Ömer AKPINAR52 

 

 Ahmet Gazi Ayhan’ın sesini ve sazını 1940’lı yıllardan beri duyuyor, 

tanıyordum. Fakat yüz yüze tanışmamıştık. 1957 yılında Muzaffer Akgün hanımla 

İzmir Fuarı’na katılmıştık. Ahmet Gazi Ayhan ve eşi Yıldız Ayhan da fuarda görev 

yapıyorlardı ve büyük bir fırsatı değerlendirerek elini öptüm, hürmetimi gösterdim ve 

böylelikle tanışmış olduk. 

 

                                                 
51 İstanbul Radyosu'nda 15.05.1997 tarihinde yapılan görüşme. İstanbul. 
52 TRT İstanbul Radyo Saz Sanatçısı 
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 Ahmet Gazi Ayhan deyince Türk Halk Musikisi’nin büyük bir bölümünü, 

Orta Anadolu ve özellikle Kayseri yöresinin Bozlaklarını en mükemmel şekilde çalıp 

söyleyen bir sanatçıydı. Rahmetli Muzaffer Sarısözen hoca Kayseri yöre tavrını 

Ahmet Gazi Ayhan’dan yazmıştır ve Kayseri tavrını radyolara da getiren o dur. 

Kayseri’nin yansıra, Kırşehir, Ankara, Nevşehir, Niğde türkülerini çok güzel çalıp 

söyleyen bilhassa bozlaklarını emsalsiz bir şekilde çalıp icra eden bir İnsandı. Ahmet 

Gazi Ayhan, bozlakları büyük bir ustalıkla çalan bir sanatçıydı. Ben de 1945 

senesinden beri bu işin içindeyim ve bana göre bozlak deyince Kayseri’nin akla 

gelmesi gerektiğine inanıyorum. Fakat Ahmet Gazi Ayhan’da dolayı değil tabii. 

Çünkü Kayseri ve civarında o yıllarda dolaşsanız halkın yüzde sekseninde bağlama 

bulabilirdiniz ve herkes bağlama çalardı. Ben Kayseri’ye gittim. Anadolu’nun yüzde 

yetmiş beşini bilirim desem doğru söylemiş olurum. Kırşehir’de de, Niğde de, 

Nevşehir’de de bozlak var ama Erciyes in doğusu ve batısı, kuzeyi ve güneyi 

farklılıklar arz eden bozlaklarla bezenmişti ve bu özelliği incelemek lazımdır. Uzun 

havaların söylendiği yöre Türkmen veya Türkmen Aşireti’dir. Eğer bir yerde 

Türkmen varsa, uzun hava da vardır bunu bilmek lazımdır. Kayseri de Türkmen’dir. 

Türkmenlerin olduğu yerde mutlaka uzun hava da vardır ama bozlaktır, ama 

mayadır, ama varsağıdır kayabaşıdır, tuluğdur, İbrahimidir, hoyrattır, bağrıyanıktır 

veya kesiktir ama mutlaka uzun hava vardır. Ahmet Gazi Ayhan da bu uzun havaları 

bozlakları seri türkülerini çok büyük ustalıkla yani yöresel tavrıyla, toprak kokusuyla 

icra eden bir sanatçıydı ve ondan başka da görmedim, tabii yetişmiş sanatçılar vardır 

ama onun seviyesine ulaşması çok zordur. Allah gani gani rahmet etsin. 

 

 Ahmet Gazi Ayhan, Türk Sanat Müziğine de hizmet etmiştir. Kendisi keman 

da çalardı. Hatta bir bestesini rahmetli Media Demirkıran okumuştur. Keman 

çalmasına da şöyle tanık oldum. Ahmet Gazi Ayhan, İstanbul’a misafir olarak 

gelmişti, bir konserde Media Hanım onun bestesini okuyacağı zaman “şimdi” şu an 

ismini hatırlayamadığım “filanca eseri okuyacağım, bu eser aramızda misafir olarak 

bulunan Sayın Ahmet Gazi Ayhan’ın bestesidir” dedi ve onu sahneye davet etti. 

Solist kemancının kemanını aldı ve taksim yaparak Media Hanım’a eşlik etti, yanlış 

hatırlamıyorsam bu olay 1958 yılına rastlıyor. 
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 Ahmet Gazi Ayhan, İstanbul Radyosu’na 1970’lı yıllarda eşi Yıldız Ayhan’la 

birlikte geldiler. Yıldız Hanım okuyarak, Ahmet Gazi Ayhan çalarak birlikte reklam 

bantları yaparlardı. Bu banlara mutlaka beni çağırırlardı. 

 

 Ahmet Ağabey’i yarım saat içinde bir saat içinde anlatmak çok zor, daha 

doğrusu bir sanatçıyı anlatmak zor ve o da tam anlamıyla bir sanatçıydı ve ifade 

etmek gerçekten zor. Bir söyleyiş üslubu vardı, bir ses tonalitesi vardı ki, çok geniş 

ve zor olan bozlaklar onun ağzından bambaşka dinlenirdi ve mükemmel bir hançere 

yapısı vardı. Mesela bir Konya türküsünü bir Konyalı gibi okurdu, o yöreli gibi çalıp 

söyleyebilmek için ben bile onu taklit etmişimdir. Onu bazı sanatçılar da taklit 

etmişlerdir çünkü ulaşılması güç bir insandı. O kadar güzel yöresel tavırlı okuyordu 

ki, onun hançere yapısını kimse taklit edemezdi. Örneğin bizim Talip Özkan vardır, 

Allah selamet versin, şimdi Fransa’da ve hala Ahmet ağabeyin ekolünü 

yürütmektedir. Sesi de çok benzer ona ama biraz taklit eder veya kendi doğal sesi 

neyse, öyle bağdaşmış ki, Ahmet ağabeyin tavrındaki o türküleri çalarken eğer Talip 

Özkan’ı tanımıyorsanız, çalıp okuyanın Ahmet Gazi Ayhan çalıp söylüyor 

zannedersiniz, demek ki o kadar çok ve dikkatli dinlemiş. Tabii 1974 yılında İstanbul 

Televizyonu açıldıktan sonra, radyonun değeri yarı yarıya düştü, diğer kanalların 

çoğalmasıyla da radyo neredeyse silindi. Bu dönemden sonra da mutlaka güzel çalan 

kişiler vardır ama artık tanınmamaya başladılar. Bu sebepten dolayı da Ahmet Gazi 

Ayhan’ı orta yaşın altındaki gençler tanımazlar. 

 

 Ahmet Gazi Ayhan, kişilik olarak da çok nüktedan, hazır cevap, kültürlü ve 

deneyimli bir insandı. Mesela bir olay oldu da “bunun sonunu böyle mi yapalım 

şöyle mi yapalım?” deyince “evladım” derdi “eşeğin kuyruğunu köy meydanında 

kesersen, kimi uzun kesti, kimi kısa kesti derler, iyisi mi kendi basına kes de el ne 

derse desin” derdi. Yani her kafadan bir ses çıkar kendi işini kendin yap manasına 

getirirdi. Çok hazır cevaptı çok. Hazır cevaplılık küçüklükten beri gelen, yani 

deneyim ve birikimden gelen bir özelliktir. Ağırbaşlı bir insandı. Pek gülmezdi fakat 

çok güldürürdü. Kendi gülmezdi, belki içinden gülerdi ama güldürürdü. Fakat 

gülünen o sözlerde de bir sır vardı. 

 

 Ben Kayseri’yi çok severim. Bana saz öğreten ağabeyim Kayseri’de 

askerliğini yapmıştı o yüzden de Kayserilileri çok severim. Ahmet Gazi Ayhan 

 60



 
 

İstanbul’a geldikten sora “Ömer ağa nereye gidiyorsun?” Kayseri’ye, “nereden 

geliyorsun?” Kayseri’den geliyorum filan deyince bana alınmış. Hâlbuki her gün 

odada beraber çay, kahve içerdik. Bana “Ömer Ağa cigara benden, çay senden’’ 

derdi. Bir de baktım ki odaya gelmemeye başladı. Yıldız ablaya sordum. “Sen Ahmet 

ağabeyinle alay ediyormuşsun” dedi. Estağfurullah dedim Nasıl bir hata yapmışım? 

dedim. “sen, hep Kayseri’ye gidiyor, Kayseri’den geliyorum, filan demişsin” dedi 

bende gidip elini öptüm, dedim ağabey böyle böyle, “peki” dedi, “sen Giresunlusun, 

niye Giresun’a gidiyom, Giresun’dan geliyom demiyon da yüzüme karşı Kayseri’ye 

gidiyom, Kayseri’den geliyom, diyorsun?” dedi. Ben de ağabey, Kayseri’ye karşı 

özel bir sevgim var dedim ve sonra da elini Öptüm barıştık. THM büyük bir değer 

kaybetti, bunu bütün gönlümle söylüyorum, yeri doldurulamaz, mümkün değil. 

 

 Kendisini saygı ve rahmetle anıyorum.53 

 

3.10 Mehmet İŞBİLEN54 

 

 Bir radyoya girmeden ve girdikten sonra Ahmet Gazi Ayhan’la uzun 

arkadaşlığımız olmuştur kendisi iyi bir insandı. Herkese iyi davranırdı, kötü 

düşüncesi olmayan bir kişiydi. Sazı da çok güzel çalardı, kendine has bir tarzı ve 

tavrı vardı. Onu dinleyenler “evet, Ahmet Gazi Ayhan çalıyor” derlerdi çalış 

tarzından anlarlardı. Nüktedan bir insandı, espriliydi, girdiği bir ortamda muhakkak 

bir şeyler yapar insanları güldürürdü. Size ufak bir anımı latayım; benim bir 

dükkânım vardı, musiki enstrümanları alır satardık, ufak tefek tamiratlar yapardık, 

bizim radyodan sanatçı arkadaşlarımız bu nedenle sık sık bizim dükkâna uğrarlardı, 

otururlardı, çalarlardı, ben de dinlerdim. Ahmet Gazi Ayhan’ın bir sazı vardı, güzel 

bir saz. “Ben onun sapına ayna koyacağım” dedi. Hepimiz ayna koyarsan iyi olmaz, 

camın üstünde tele bastığında iyi bir ses vermez dedik. “Benim canım öyle istiyor 

ben aynalı saz çalacağım” demişti ve sazın sapını oydu, aynı genişlikte bir ayna 

yapıştırdı, kendi eliyle perdesini bağladı ve çalmaya başladı. Bizler de 

arkadaşlarımızla Ahmet Gazi Ayhan aynalı saz çalıyor diye böyle bir saz konuşması 

olurdu aramızda. 

 
                                                 
53 09.05.1997 tarihinde İstanbul Radyosunda yapılan özel görüşme. 
54 TRT Ankara Radyosu saz sanatçısı 
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 Kendisini rahmetle anarım.55 

 

3.11 Erhan KUTSAL56 

 

 Ahmet Gazi Ayhan’la ilk defa 1979 yılında İstanbul Radyosu’na geldiğinde 

tanıştım. Biz onları dinleyerek kendimizi geliştirdik. Ahmet Gazi Ayhan, gerçekten 

büyük bir sanatçıydı, hiçbir zaman yeri doldurulamayacak yeteneklerden biriydi ve 

dünyaya bir Ahmet Gazi Ayhan daha gelmez. İşini çok seven bir insandı. O her 

zaman çalıp söyler bizler de dinlerdik. Hatta Yurttan Sesler Kadınlar Korosu’nda bile 

saz çalarken “ben de okuyum” veya “bozlak açışı yapayım” derdi. Türkü okumayı ve 

saz çalmayı gerçekten çok severdi. 

 

 O dönemde Bayram Arıcı, Zekeriya Bozdağ, Nida Tüfekçi, Şemsi Yastıman, 

Ahmet Gazi Ayhan ve bu gibi daha adını hatırlayamadığım birçok saz çalıp türkü 

söyleyen sanatçı vardı. Ahmet Gazi Ayhan, bu geleneği radyolarda da sürdürmüş bir 

sanatçıdır. Orta Anadolu, Kayseri türkülerini ve bozlakları çok güzel ve yorumlu 

okuyup çalardı. 

 

 Ahmet Gazi Ayhan, kişilik olarak iyi bir insandı. Esprili, nüktedan, hazır 

cevap biriydi. İrticalen söz söyleme ve hikâye anlatma kabiliyeti olan Ahmet Gazi 

Ayhan, hicivli sözler söylemesini de çok iyi bilirdi. Bunun yanı sıra sanatından da 

anlaşıldığı gibi çok duygusal ve içli biriydi. Kendisini rahmetle anıyorum.57 

 

3.12 İnci Sümer ARSLAN58 

 

 Sevgili Gazi Ayhan, 

 

 Senin korkunç mizah yanını, şairliğini, bestekârlığını her yönünü herkes 

söylemiştir. Yanımda kaç defa çok kısa bir sürede şiirini yazıp, müziğini yapıp “nasıl 

olmuş dinle bakayım” demiştin. Ben de haddimi aşıp şurayı değiştir, beğenmedim 

                                                 
55TRT Anma programında yapılan röportajın bant kaydı. Ankara. 1987 
56 TRT İstanbul Radyosu saz sanatçısı 
57 05.05.1997 tarihinde Mecidiyeköy’de yapılan özel görüşme. 
58 Ahmet Gazi Ayhan’ın eşinin kız kardeşi. 
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deyip değiştirttiğimi hatırlıyorum. Hiç kızmadan notaların yerini değiştirip 

yenilerdin. Her enstrümanı çalardın. 

 

 Her şeyi de müzik haline getirirdin. İrili ufaklı bardaklar ya da şişelerle 

şahane müzik ziyafeti verirdin, insani yanın çok kuvvetliydi. Tanımadığın hastaları 

tedavi ettirirdin. Bir hasta gördüğün zaman onunla beraber acı çekerdin. Bugün 

yaşıyorsam, ben hastayken, bana göstermiş olduğun hassasiyet ve doktorlara 

gösterdiğin kararlı tavırlarındır. Nur içinde yat sevgili Gazi Ayhan, huzur içinde 

yat.59 

 

3.13 Veli DÖNMEDEZ60 

 

 Sn. Ahmet Gazi Ayhan’ı tanımam yıllar ünce, şöyle olmuştur; Tabi sanatıma 

yeni yeni adapte oluyordum. Bir gün çalışırken karayolları aracının korna çalışıyla 

arabanın içinden Karayolları Bölge Müdürü Hüseyin bey’in şoförü Nazili’li yani  

 

 Uşaklı Veli isimli şoför indi. Ve ardından elinde sazı aynı yaşlarda biri indi. 

Sazı olan kişinin Sn. Ahmet Gazi Ayhan olduğunu sonradan anladık. Bizlere iki defa 

ziyaretini hatırlıyorum. İkincisi ise yanında arkadaşıyla gelişi olmuştur. O arkadaşı 

ise Nida Tüfekçi idi. 

 

 O zamanlarda her yerde olduğu gibi bu yörede de içki âlemleri olurdu. Ahmet 

Gazi Ayhan da bu âlemleri iyi bilen ve yaşayan bir kişiydi. Fakat oturaklı içerdi. Ne 

kadar içse de alkolün tesirine yakalanmazdı. Aynı zamanda muhabbetli, esprili, şaka 

tarzlı sözleriyle düşündürücü yorumuyla sözüyle de hoş sohbet olan bir kişiydi. Sn. 

Ahmet Gazi Ayhan sıradan bir kişi görünümündeydi, ama sıradan bir kişi değildi. 

Radyo’da yurttan seslerin ilk sazlarından olan Sn. Ahmet Gazi Ayhan’ın saz 

ustalıklarının çok olusu bizlerin gözünden kaçmadı. Sazı çalarken parmak 

hareketleriyle aynı türde bir başka türküyü anında geçer ve türküyü karşı tarafa 

hissettirmeden çalardı. Sazını yine ustaca tek elle de çalardı. Aynı zamanda sazı iki 

eliyle döndürerek yukarıya fırlatır, saz tavana değer ve yine dönerek eline gelirdi, 

                                                 
59 05.06.1997 tarihinde Ankara'dan çekilen faks. 
60 A. G. Ayhan Dinleyicisi. 
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aynı zamanda da çaldığı türküye hiç ara vermeden türküyü çalmaya da devam 

etmesini unutamam. 

 

 Sn. Ahmet Gazi Ayhan’ın sesine gelince, ustaca vurduğu sazın mızrabı halat 

yayına vururcasına sert vurur ve bu vuruşa çok iyi bir ses uygunluğunun adapte 

olduğunu görürdük. Öyle bir gırtlaktan çıkışı vardı ki; dinleyici olarak büyük 

hayranlık uyandırırdı. Duygulu okuduğu türküleri kendine has tavrıyla, örflü, övgülü 

ve fevkalade net oluşuna, yıllarca benim de sesine alışkanlığımdan mıdır nedir 

bilmiyorum, rahmetlinin sesini nerede duyarsam duyayım, özlemini taşıyor, 

kendisini görür gibi oluyorum ve gözyaşlarımı tutamıyorum. Bozlak düzenini 

fevkalade okuyuşu vardı, büyük saygı duyduğum sanatçıydı o. 

 

 Sn. Ahmet Gazi Ayhan, sağ olsaydı, şimdiki genç nesil in de istifade edeceği 

çok yönlerinin örnek alacağı muhakkaktı. Yeri, değeri çok büyüktü, büyük varlıktı. 

 

 Sayın Ahmet Gazi Ayhan’ı sevgi ve saygıyla anıyorum. Allah rahmet etsin.61 

 

3.14 Hulusi ATEŞ62 

 

 Ahmet ağabey ile Akçakaya ya gelişlerinde muhakkak görüşür, sohbetler 

ederdik. Zaman zaman meşk eder türküler söylerdik. Genellikle Kayserinin çok eski 

türkülerini söylerdik mesela Gesi bağlarını üç türlü okurduk, biri Germir ağzı, 

ikincisi halk dilinde bilinen Gesi bağları, diğeri de kına gecesinde kadınların kına 

yakarken söyledikleri ağıt türüydü. Peynirle üzümü çok severdi, sohbet esnasında eli 

durmadan masaya uzanarak bunlardan alıp yerdi. Gözleri yorgunluktan kapana kadar 

uyumaya gitmez, ikiye üçe kadar uyanık kalır, sohbete devam eder sonra uyumaya 

giderdi. 

  

 Bir gün ‘‘yârim İstanbul’u mesken mi tuttun’’ türküsüne bir beyit ilavemiz 

vardı. 

 

Ağam İstanbul’da sen bir söğütsün, 
                                                 
61 04.06.1997 tarihinde Denizli Çivril Iğdır Köyünden çekilen fax. 
62 A.G.Ayhan’ın Arkadaşı 
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Şeklini unuttum nasıl ey’misin 

Seninle gidenler oğlan büyütsün 

Tez gel ağam tez gel eğlenmeyesin…’’ 

 

 Bu türküyü okurken yeni eklediğimiz bu sözleri duyunca ‘‘ oğlum bu sözler 

ne zaman söylenmiş ben hiç duymamıştım’’ diye bize söz söylemişti ama sözleri de 

beğenmişti. 

 

 Bu bölgenin türkülerinin iyi bir kompetanı idi, zaten emminin Mehmet 

Ağanın63 mızrap stilinden etkilenmiştir, Ahmet gazi Ayhan usta olmadan önce, 

sazının perde düzenini yaptırmak için emmiye gidermiş. Ahmet Gazi bu bölgeye âşık 

bir insandı, bilhassa Erciyes’i seyretmek için evinin konumunu ona göre seçmişti. 

Erciyes üniversitesi eski rektörü Mehmet Şahin Kayseri yöresi sanatçılarını sever ve 

sahip çıkan bir sanatseverdir. Güzel sanatlara düşkün olan Şahin, Ahmet Gazi 

Ayhan’ın heykelini yaptırtmıştır. Bir gün yanıma gelerek, “sen Ahmet Gazi Ayhan’la 

yıllarca oturup kalktın, simasını sen daha iyi tespit edersin’’ diyerek fikrimi aldı, 

bunun üzerine yıldız Ayhan’dan gelen iki fotoğraf tan da esinlenerek, Azeri bir 

heykeltıraş olan İsmail bey e bir heykeli yaptırılmıştır. Heykelin açılışını da 19 

Mayıs tarihine denk getirerek sayın valimizin, askeri komutanların kaymakamımızın 

değerli eşi Yıldız hanımın ve halkımızın katılımıyla bölgemizin meşhur sanatçısının 

anısına bu heykelin açılışını da yapmış olduk. 

 

 Ahmet gazi Ayhan sazı ile bir bütündü, o çalarken sessizce onu dinlemek 

zorundasınız, ola ki bir arkadaşına bir şey söyleyeceksin, söylemeye başladığında, 

sazını çalmayı oracıkta bırakırdı. Ben bizzat 3,5 saat bağlamayı elinden bırakmadan 

sazını çaldığına şahit oldum. Ben o sazdan çıkan sesleri ve nağmeleri kayıt etmeyi 

çok isterdim ama kısmet olmadı, aslında bir ara kaydettim ama Suriye ye giden bir 

ağabeyimiz rica ettiği için kıramadım ve verdim bir daha da geri gelmedi. 

 Çocukluk yılları ile ilgili anılarında vardır. Babamla birlikte Adana ya 

çalışmaya gitmişlerdir, babası rahmetli olduğunda 5-6 yaşlarında imiş ve annesi 

hanım ablayla birlikte Endürük köyünden Akçakoca ya gelirler, hanım abla çok iyi 

mevlithandı, yörenin kadınları arasında mevlidi o okurdu ve harika bir sesi vardı, 

                                                 
63 Mehmet Delalioğlu Kayseri mahalli sanatçısı 
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babasına efe ağa derlermiş, o da çok güzel saz çalarmış. Bize anlattığına göre, annesi 

buraya gelince, mübadele yıllarında gelen bir muhacir ile tekrar evlenir. Ahmet gazi 

Ayhan gençlik yıllarında, muhacir üvey babasının yanına gelince, babasının 

arkadaşları ‘‘sana hazır oğlan geldi’’ derlermiş. O dönem adı ‘‘hazır oğlan’’ olarak 

anılmış. Adamın bakkal dükkânı varmış ve sert bir adam olduğu için Ahmet gazi 

Ayhan’ı çok sıkıştırırmış. Annesi de bu durumdan dolayı, Hamdi babanın yanına 

çalışması için fırıncı çırağı olarak vermiş. Fırın ocağına çalı, keven basarak fırını 

yakmaya çalışan Ahmet gazi Ayhan çocukluk yıllarında çalışmaya başlamış. 

 

 Hamdi babanın liseye giden oğlu Ali Aksoy a öğrenmesi için bir ud alınmış, 

Ahmet Gazi Ayhan da bu arada sazı çalmaktadır ve bu arada Hamdi babanın oğluna 

ders vermeye başlar, bu vesile ile ud çalmayı daha sonrada keman çalmayı öğrenmiş 

ve geliştirmiş. Askere gidene kadar bu bölgedeki emminin Mehmet ağayla 

Akçakaya’dan postacı Duran efendiyle, Endürlük’ten Dayı ile Gıranardı’ndan 

Mustafa Çavuşla zaman zaman bir araya gelerek meşk ettikleri toplantılara katılmış. 

Asker dönüşü babam la birlikte Adana ya çalışmaya gitmişler çalışmadan dönünce 

Ankara’daki radyo sınavı için babamla birlikte hazırlık yaparlar ancak paraları 

yokmuş. O dönemde Ankara’ya gitmek zorlu olduğundan paya ihtiyaçları varmış. 

Ahmet Gazi Ayhan’ın annesi hanım abla, bunlara bir adet Osmanlı kırmızı lirası 

vermiş ve Ankara’ya babam cesaret edemeyince sadece Ahmet Gazi Ayhan gitmiş. 

Sınava giren yarışmacılar 10-15 dakika sürse içerde kalıp çıkarlar ancak Ahmet Gazi 

Ayhan jüri üyelerince 45 dakika dinlenilerek sınavdan tabii tutulmuş, sınavdan çıkan 

Ayhan, sınavı kaybettiğini düşünerek üzülmüş. Sınavda ki jüri üyeleri tamburi Cemil 

beyin oğlu Mesut Cemil Radyo müdürü, Muzaffer Sarısözen Türk Halk Müziği 

başkanı ve diğer jüri üyelerinin sınav bittikten sonra Ahmet Gazi Ayhan’ı bir daha 

çağırtarak bir 45 dakika daha dinlemişler. Bu duruma şaşıran Ayhan ‘‘ beni radyo ya 

almadığınız düşünmüştüm’’ diyerek üzüntüsünü dile getirmiş. Jüri üyeleri ise ‘‘seni 

aldığımızı nasıl anlamazsın, herkesi 10 dakika dinlerken seni 45 dakika dinledik, 

yarından itibaren radyo sanatçısı olarak göreve başlayacaksın’’ demişler ve ertesi 

gün radyo sanatçı olarak göreve başlamış. 

 

 Sazını oyuncak gibi kullanan Ayhan, aynı zamanda sazını kendi yapabilecek 

kadar da yetenekliymiş. Askere gitmeden önce Devlet demir yollarında marangozluk 

yapmıştır ve burada el becerisini geliştirmiş. 
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 Onun gibi sanatçılar dünya ya nadiren gelirler ve Ahmet Gazi Ayhan 

yöremizin yeri doldurulamaz sanatkârlarından biridir.  

 

 Kendisini saygı, özlem ve rahmetle anıyorum.64 

 

3.15 Selahattin SARIHAN65 

 

 Ahmet Gazi Ayhan hakkında söyleyebileceğim onun büyük ve eşsiz bir 

sanatçı olduğudur. Çünkü Ayhan sazına o kadar hâkimdi ki sazını çalarken kendinizi 

bir konserde zannederdiniz resmen şov yapardı. Sazıyla, perdesiz çalar, hatta oyun 

havası çalarken ritmi aksatmadan sazını yukarı atar ve tekrar tutar ve türküye devam 

ederdi.  

 

 Anakarada tezgâhtarlık yapmış ve bir taraftan da saz çalmış. Bu dönemde 

Ankara Gençlik parkında saz camlaya başlar. O dönem Gençlik parkının şatafatlı 

olduğu yıllardır ve vatandaş eğlenecek yer aramaktadır ve bu dönem Ahmet Gazi 

Ayhan’ın parladığı bir dönemdir. Bu yıllarda Yıldız Ayhan hanımefendiyle tanısan 

Ayhan Yıldız hanımla evlenmiş. Ahmet Gazi Ayhan 1950 yılı içinde tanınan bilinen 

bir sanatçı olarak parlar. Ayhan Akçakaya’ ya geldiğinde saz çalar türkü söylerdi içki 

âlemlerinde bulunmayı severdi. Ayhan içtikçe de coşar coştukça da içerdi. Bir gün 

bu âlemlerden birinde adamın biri bir teyp e Ayhan’ın sesini kaydetmek istemişti 

Ayhan öyle öfkelenmişti ki teybi tuttuğu gibi aldı ve fırlattı ‘‘ben plak doldurmak 

istesem ne paralar kazanırım’’ diyerek adamı ortamda kovmuştu.  

 

 Sazın perdelerini kullanmadan sazını muntazam çalan Ayhan “Allahtan 

korkmasam sazıma kuran okuturum” diyebilecek kadar da sazına hâkimdi. 

 

 Burayı çok severdi ve burada eşi dostu çoktu. Son zamanlarda buraya bir ev 

yaptırdı ve her fırsatta buraya gelir hasret giderirdi. 

   

 Ayhan’ın annesinin de sesi çok güzeldi ve mevlithandı. Yöredeki mevlitlere o 

giderdi. Babası da saz çalarmış aileden de gelen bir yetenek var yani. Ahmet Gazi 
                                                 
64 05.05.2009 tarihinde Kayseri’de yapılan özel görüşme. 
65  Ahmet Gazi Ayhan’n Arkadaşı 

 67



 
 

Ayhan için daha söylenecek pek çok söz var ancak bilinmeli ki yeri doldurulamaz bir 

sanatçıydı. Aynı zamanda Kayserimizin çok iyi bir temsilcisiydi. Yöremizin hazır 

cevap, nüktedan, karakteristiğin inde en iyi temsilcisiydi. Konuşmalarıyla, 

esprileriyle insanları kendine hayran bırakırdı. Kısaca Ayhan bir daha gelmez yeri 

doldurulamaz bir sanatçıydı. 

 

 Allahtan kendisine rahmet diliyor nur içinde yatsın diyorum. Ruhun şad olsun 

Ahmet Gazi Ayhan.66 
 

 
Şekil 24 Selahattin Sarıhan 

 
3.16. Ali ATEŞ67 

  

Ahmet Gazi Ayhan babamla çok birlikte zaman geçirirdi. Benim onu 

tanımam onun sazının ve yeteneğinin olağanüstü olmasıyla başlamıştır.  

 

Kayseriye her geldiğinde babamla görüşen Ayhan bizimle de zaman geçirir 

ve sazından sesinden faydalanmamıza fırsat verirdi.  

 

Ayhan inanilmaz bir müzisyendi tam bir vitiözdü sazına sesine çok hâkimdi. 

Kayseriye geldiğinde genellikle turnelere, düğünlere veya aşığı olduğu erciyese doya 

doya bakmaya gelir hasret giderirdi. Bu sebeplede Akçakocaya bir ev yaptırmıştır. 

 

                                                 
66 05.05.2009 tarihinde Kayseri’de yapılan özel görüşme. 
67 A. G. Ayhan’ın Arkadaşı 
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Ahmet Gazi Ayhan inanılmaz disiplinli bir kişiliğe de sahipti rahmetli biraz 

sinirliydi. Kendi isterse sazını eline alır ve çalardı çalarkende asla ses çıksın 

istemezdi ses çıktığı an sazını elinden bırakır ve bir daha hiç kimse sazını eline 

aldıramazdı. Çok değerlirdi o mızrap sitili hiç kimsede yoktu ve halada yok, onun 

gibi bir üstat bir daha gelmez.  

  

Kayserimize ve kültürümüze üstün hizmetler sunmuş olan saygıdeğer Ahmet 

Gazi Ayhan’ı saygı ve sevgiyle anıyor Allah’tan rahmet diliyorum. 

 

3.17. Faruk ÖZKAYA68 

 

Ben Ahmet ağabeyin belki de bir numaralı hayranıyımdır ona ve eşi Yıldız 

hanıma olan sevgim saygım sonsuzdur. 

 

Bizim bir araya gelmemiz; bir gün Ahmet Gazi Ayhan bana “bizimle turnelere 

gel, bizimle programlara çık” demesiyle başlamıştır. O gün dünyalar benim olmuştur 

çünkü ben kendi çapımda sazımı çok iyi çalıyor ve müziğe karşı inanılmaz bir heves 

besliyordum. Öyle bir büyük heves tiki liseye gidiyordum ve liseyi yarıda bırakıp 

turneye gittim. Ayhanların sahnesinde onlara cura çalıyordum. Bir gün hiç unutmam 

İskenderun turneye gittik, biz Anadolu çocuğuyuz hiç deniz görmemişiz. Bize 

akşama kadar zamanınız var plaja gidin yüzün, dinlenin dediler. Bizde plaja gittik 

ben öyle hevesliyim ki plajda bir güneşlenip bir denize giriyorum yüzmede 

bilmiyorum ama fazla ilerlemeden girip çıkıyorum yani. Neyse ben baya bir zaman 

geçirdim plajda. Otele döndüm ki beni bir ateş bir yanma bastı, plajda o kadar çok 

kalmışım ki sırtım güneş yanıklarıyla dolu. Akşama konser vardı ve üzerimize 

naylon kumaşlı gömlek, ceket ve bir de gıravat giymemiz gerekiyordu. Bunları 

benim giymem ne mümkün Ahmet ağabey dedim, ben konsere çıkamayacağım 

Ahmet ağabey” olum sen nediyon nasıl çıkamam” deyince sırtımı döndüm gösterdim. 

Ahmet ağabey kahkahayı bastı “seni köylü deniz senin neyine” deyince hep birlikte 

kahkahayı bastık. Bununla da kurtulmadım bir de Yıldız hanım sahnede bunu diline 

dolamadı mı izleyiciler gülmekten kırıldılar. Yıldız hanımda Ahmet abide sahnede 

devleşirlerdi insanları hem eğlendirir hem coşturur hem hüzünlendirir hem de 

                                                 
68 A. G. Ayhan’ın turnelere birlikte gittiği akadaşı  
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güldürürlerdi. Onlarla birlikte turneye gitmek inanılmaz bir keyifti ve çok şey 

öğrenirdim. 

  

Ahmet ağabey sahnede resmen şov yapardı sazıyla insanları mest ederdi. Her 

gittiğimiz şehirde insanların yoğun ilgisiyle karşılanırdık. Genellikle Anadolu, ege de 

gittiğimiz turneler bizim için unutulmaz günler olurdu. Ahmet ağabeylerle 3 sene 

boyunca turnelere, konserlere gittim ve hayatımın en unutulmaz dönemleriydi. 

 

 Fuarında her sene çıkan Ayhan özellikle de İzmirliler tarafından da çok 

sahiplenilir ve saygı görürlerdi. 

  

Ahmet ağabeyin gençken motosikletlere karşıda ilgisi olmuş ve ancak bu ilgi 

ilerleyen zamanlarda arabalarla yer değiştirmiş. 

 

1962 yıllarıydı biz Konya’da turnedeyiz, Yıldız hanım geldi “Faruk yemek 

yemeyin bugün Nurdan’ın doğum günü onun için çok ünlü bir tandır yapan yer var 

oraya gideceğiz” dedi Ahmet ağabeylerde orayı yani Konya’yı iyi bilirler, askerliğini 

de orada yaptığı için Konya’nın neresinde ne neresinde ne yenir iyi bilirlerdi. Ben o 

güne kadar hiç et yemediğim için bugün aç kalacağız diye düşündüm. 105 kilo 

olunca açlığa dayanmakta elbette ona göre zor oluyor. Neyse biz tandırcıya gittik 

kapalı çarşı gibi asma katlı bir yerdi, orada öyle bir tandır yemişim ki Yıldız hanım 

benimle günlerce uğraşmış ve benim adımı Amasya Elması olarak değiştirmişti. 

 

1962 yılında bir sünnet düğünü için buraya Kayseri’ye eski Taç sinemasına 

55 chevrolet arabasıyla geldiler Yıldız Hanım, Gazi Ayhan var bir de yıldız hanımın 

kardeşi Sümer hanım Saniye Can var. Arabadan indiler ama bir vatandaş daha var 

22-25 yaşlarında ama kim olduğunu bir türlü çıkaramadım. Herkesi benim evime 

davet ettim gidip yemeğimizi yedik içtik. Daha sonra dedim ki Ahmet ağabeyi sizleri 

elbette tanıyorum da şu esmer olan arkadaşı tanıyamadım dedim “güldü bizim 

komimiz” dedi ama ben afalladım kominin onların yanında ne işi var diye. Ahmet 

ağabey Allah aşkına benimle dalga geçme dedim kim bu arkadaş söyle deyince “Nuri 

Sesigüzel” dedi tabii o dönemlerde Nuri beyin plakları rekor kırıyor evimde verdiğim 

yemekte mantıda vardı ama Nuri bey mantıyı yemedi sevmemiş, bu arada duvarda 
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asılı olan curamı eline alan Saniye Can eski Gesi Bağları türküsünü çaldı söyledi 

hayran kaldım Saniye hanım çok ta güzel saz çalardı. 

  

Ahmet ağabey Ankara da iken annesi Hanım ablayla kardeşi Mahmut Ayhan 

la birlikte oturuyorlardı bizde arada bir Mahmut ağabeyin evine giderdik Mahmut 

ağabey sigorta hastanesinde marangoz mu yoksa bir bölümünde mi şimdi 

hatırlayamadım ama çalışıyordu ve bizimle de turnelere de gelirdi. 

  

Son derece otoriter bir kişiliği olan Ahmet ağabey sinirli olduğu zamanlar 

ondan çok çekinirdik bu bir korkudan ziyade ona olan saygımızdan dolayı idi. Yıldız 

hanımın da hanımefendiliği ve idareciliğine hayrandım çünkü Ahmet ağabeyi 

derleyip toplayan Yıldız hanımdı. Hani derler ya her başarılı erkeğin arkasında bir 

kadın vardır diye hakikaten Yıldız Hanım onu idare etmeyi çok güzel becerirdi. 

Ahmet ağabey zor bir adamdı ama sanatında da muhteşem bir yetenekti. Onun gibi 

dünyaya bundan sonra ne geldi nede artık gelir. 

 Ahmet ağabeyimi Allah’tan rahmetle anıyor ruhu şad olsun diyorum. 

Mekânın cennet olsun nur içinde yat sevgili Ayhan ağabeyim. 

 
Şekil 25. Faruk Özkaya 
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Şekil 26. Yıldız Ayhan, A.G. Ayhan,Faruk Özkaya ve Saz Arkadaşları Turne Fotoğrafı 

 



 
 

4. BÖLÜM: AHMET GAZİ AYHAN’IN DERLEDİĞİ VE KENDİNDEN 

DERLENEN EZGİLERDEN ÖRNEKLER 

 

4.1. Aşlamayı Aşladım 

 

Şekil 27.1 Aşlamayı Aşladım 
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Şekil 39.2 Aşlamayı Aşladım 

 
 
 
 



 
 

 
4.2 Posta Yolların Dolanıyorum  
 

 

Şekil 40.1 Posta Yolları 
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Şekil 40.2 Posta Yolları 
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4.3 Salın da gel meydan kız görsün 

 

Şekil 41.1 Salında Gel 
 

 77



 
 

 

Şekil 41.2 Salında Gel 
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4.4 Yârim İstanbul’u Mesken mi tuttun 

 

Şekil 42.1Yarim İstanbulu Mesken mi Tuttun 

 79



 
 

 

Şekil 42.2 Yarim İstanbulu Mesken mi Tuttun 
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4. 5. Zalım Felek Değirmenin Döndü mü? 

 

Şekil 43 Zalım Felek Değirmenin Döndümü 
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4. 6. Açıl Ey Ömrümün Varı 

 

Şekil 44.1 Açıl Ey Ömrümün Varı 
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Şekil 44.2 Açıl Ey Ömrümün Varı 
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Şekil 44.3 Açıl Ey Ömrümün Varı 
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Şekil 44.4 Açıl Ey Ömrümün Varı 
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4.7 Akşam Aşıp Gidiyor 

 

Şekil 45 Akşam Aşıp Gidiyor 
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4.8 Evlerinin Önü Çevirme Çardağı 

 

Şekil 46.1 Evlerinin Önü Çevirme Çardağı 
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Şekil 46.2 Evlerinin Önü Çevirme Çardağı 
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4. 9. Fadimem Süslü Gezer 

 

Şekil 47 Fadimem Süslü Gezer 
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4.10 Gesi Bağlarında Dolanıyorum 

 

Şekil 48.1 Gesi Bağları 
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Şekil 48.2 Gesi Bağları 
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Şekil 48.3 Gesi Bağları 
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Şekil 48.4 Gesi Bağları 
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4.11 Gine Yeşillendi Germir Bağları 

 

Şekil 49.1 Gine Yeşillendi Germir Bağları 
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Şekil 
49.2 Gine Yeşillendi Germir Bağları 
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Şekil 49.3 Gine Yeşillendi Germir Bağları 
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Şekil 49.4 Gine Yeşillendi Germir Bağları 
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4.12 Keten Gömlek Filfili 

 
Şekil 50 Keten Gömlek Filfili 
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4.13 Mendilim Allanıyor 

 
Şekil 51.1 Mendeilim Allanıyor 
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Şekil 51.2 Mendilim Allanıyor 

 



 
 

SONUÇ 
 
 
 Ahmet Gazi Ayhan, köklü folklor geçmişimizin derinliklerinde bulunan ve 
unutulmaya yüz tutmuş büyük bir değeridir. Kayseri yöre tavrı hususunda bilgi ve 
birikimlerinden faydalanılabilecek önde gelen sanatçılarımızdan olan Ahmet Gazi 
Ayhan, söylediği yöre türküleriyle sevilen, tanınan bir sanatçı olmayı da başarmıştır. 
Kendi derlediği ya da kendinden derlenen ezgilerle Türk Halk Müziğimize hatırı 
sayılır bir katkı sağladığı düşünülmektedir.  
 
 Ahmet Gazi Ayhan Kayseri yöre tavrında bu denli usta olmasının ebette ki 
bazı sebepleri bulunmaktadır. 
 

• Babası saz çalan Ayhan’ın annesi de mevlithandır 
 

• Henüz çocuk yaşlardayken tahta kaşıktan kendine saz yapmış ve ilkokula 
başladığında okulda bulunan bir kilise orgunu kendi başına çalabilmiştir. 
 

• Ayhan henüz 13 yaşındayken ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün 
huzurunda Ata’nın başarıları ve dehasıyla ilgili irticalen bir beste okumuş ve 
onun beğenisini almıştır. 

 
• Fırıncı çırağı olarak çalıştığı Hamdı ustasının oğluna ud dersleri vermiştir. 

 
 Ahmet Gazi Ayhan henüz çocuk yaşlarda hayatın zorluklarını öğrenmiş ve 
yaşadığı bu zorluklar onun düşüncelerini değiştirmiştir. Ayhan gerçekten çok 
yeteneklidir ve müzik onu zorlayan bu hayattan çekip çıkaracak tek kurtarıcıdır.  
 
 Askere gidene kadar Kayseri yöre tavrında usta olan Emminin Mehmet Ağa 
ile Akçakaya’dan Postacı Duran Efendi ile Endürlükten Dayı ile Gıranardı’ndan 
Mustafa Çavuş ile zaman zaman bir araya gelip meşk ettikleri toplantılara katılıp 
yöre tavrında kendini geliştirmiş ve bu halk sanatçılarından etkilenmiştir. 
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• 1944 yılında Ankara Radyosu’nda ses ve saz sanatçısı olarak göreve 
başlamıştır. 

 
 Ankara’ya giderek TRT nin açmış olduğu sınava girmeyi kafasına koyan 
Ayhan, yöre tavrında ustalığını tamburi Cemil beyin oğlu Radyo müdürü Mesut 
Cemil’e, Türk Halk Müziği başkanı Muzaffer Sarısözen’e ve diğer jüri üyelerine 
öyle bir başarıyla göstermiştir ki jüridekiler onun bu yeteneğine hayran kalmış ve 
hemen ertesi günü yetişmiş sanatçı olarak göreve başlamasını uygun görmüşlerdir. 
 

• 1944 yılında girdiği radyodan yapığı beste çalışmalarının önemsenmemesi ve 
radyoda kabul görmemesi üzerine 1950 yılında TRT den ayrılmıştır. 

 
 1950 yılında, serbest çalışmak üzere Ankara Radyosu’ndan ayrılan Ahmet 
Gazi Ayhan, yeteneğini ve tüm kabiliyetlerini sahnede sergilemiştir. Sazıyla yaptığı 
gösteriler o kadar dikkat çekmiştir ki ülke içinden ve dışından ses getirmiş, 1951 
yılında Milli Oyunlar ve Türküler Festivali ile Uluslararası Doğu ülkeleri Halk 
Bilimi Kongresi'nde birincilik ödülleri alarak, Türk kültürünü ve sanatını temsil 
etmiştir. Birçok plağa sahip olan sanatçı Kayseri denilince ilk akla gelen kişidir. 
 
 1954 yılında Ankara Radyosuna geri dönerek dinleyici ve hayranlarına radyo 
mikrofonlarından seslenen Ahmet Gazi Ayhan, 1954 yılında Yıldız Ayhan'la 
evlenerek radyo ve sahne çalışmalarını bu tarihten sonra yine sanatçı olan eşi Yıldız 
Ayhan'la sürdürmüştür. 
 
 1979 yılında İstanbul Radyosu'na atanan Ahmet Gazi Ayhan, sanat hayatını 
burada sürdürmeye devam etmiştir. Birçok saz sanatçısının da yetişmesine vesile 
olan Ayhan Yöresine has özellikleri olan ve tanınmayan Kayseri tavrını, radyo 
istasyonları vasıtasıyla sazından ve sesinden tüm Türkiye ve Türkiye sınırları dışına 
yaymıştır. Ayhan, bu zengin Kayseri tavrının da ilk temsilcilerindendir. 
 
 Cumhuriyet dönemi sanatçısı olan Ahmet Gazi Ayhan’ın, hayatı ve sanatçı 
kişiliğinin araştırılarak, tarihin gizli kalmış köşelerinden günışığına çıkartılıp genç 
nesillerin bu yöre sanatçısını daha iyi tanıması amacını taşımaktayız. Ayhan’ın, TRT 
Repertuarı’nda bulunan bazı ezgilerin kaynak kişisi olduğu bilinmektedir. Ayrıca, 
sanatçının kendine ait eserleri de bulunmaktadır. Yapmış olduğu bu sanat müziği 
formunda ki ezgiler, dönemin Zeki Müren, Perhan Altındağ Sözeri gibi ünlü 
sanatçıları tarafından da seslendirilmiştir. Buna bağlı olarak, Ayhan’ın geniş bir 
geleneksel müzik dağarcığına sahip olduğu anlaşılmaktadır. Bununla birlikte, 
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yasadığı dönemin şartları da onun sahip olmuş olduğu üne kavuşmasında rol 
oynamıştır. Diğer taraftan, kendinden derlenen ve kendinin derlediği ezgiler Türk 
kültür hayatına olumlu katkılarda bulunmuştur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

KAYNAKLAR 

 

Kalkınan Dünya, Siyasi Ekonomik, Sosyal, Kültürel Mecmua, S.55, Temmuz 1969, 

Ankara, s.24, 25, 30. 

 

ELÇİ, Turan Ahmet Gazi Ayhan’la yapılan röportaj, ? 

 

Radyo Programları / Sesli Arşiv Bantları: 

 

• “Ahmet Gazi Ayhan’ı Anma Programı [Hazırlayan: Mehmet İşbilen, TRT 

Ankara Radyosu, Ankara, 1987]. 

 

• “Ahmet Gazi Ayhan’ı Anma Programı [Hazırlayan:?, TRT İstanbul Radyosu, 

Ankara, 1988]. 

 

• “Halk Müziği Pınarlarımız-10”, [Hazırlayan: Doç. Dr. Zeki Büyükyıldız TRT 2 

İstanbul Radyosu Arşivi, İstanbul, 12.11.1990].  

 

• “Gecenin İçinden [Ahmet Gazi Ayhan ve Yıldız Ayhan ile Röportaj, 27.03.1984, 

TRT-1 ve TRT-2 Ortak yayınında yayınlanan adlı radyo programı, saat: 24.00-

0.55]”. 

 

SÖZLÜ KAYNAKLAR 

 

Yıldız Ayhan [TRT İstanbul Radyosu Emekli Ses Sanatçısı] 

Görüşme Tarihi: 18-21 Şubat, 9 Mart, 11-17 Nisan, 27 Mayıs, 6-17 Haziran 

1997]. 

Nurdan Ayhan Kitapçı [Ev Dekoratörü] 

Görüşme Tarihi : 03.06.1997 

Özlem Ketenci [Ressam] 

Görüşme Tarihi :27.05.1997 
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Ali Ateş [Şoförler Derneği Başkanı-Federasyon 2. Başkanı(Kayseri)] 

Görüşme Tarihi :19.12.2009 

Hulusi Ateş [Esnaf,-Mahalli Sanatçı (Kayseri)] 

Görüşme Tarihi :05.05.2009 

Faruk Özkaya [Devlet Memur Emeklisi (Kayseri)] 

Görüşme Tarihi :20.12.2009 

Selahattin Sarıhan [Esnaf-Çiftçi (Kayseri)] 

Görüşme Tarihi :05.05.2009 

Neriman Altındağ Tüfekçi [Emekli TRT THM Ses Sanatçısı, İTÜ  

Türk Musikisi Devlet Konservatuarı Sanatçı Öğretim Görevlisi] 

Görüşme Tarihi: 03.05.1997 

Yücel Paşmakçı [TRT Saz Sanatçısı, Yönetici, Koro Şefi, İTÜ Türk  

Musikisi Devlet Konservatuvarı Sanatçı Öğretim Görevlisi, Haliç 

Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Öğretim Görevlisi (İstanbul)]. 

Görüşme Tarihi :02.04.1997 

Mehmet Erenler [TRT İstanbul Radyosu Koro Şefi] 

Görüşme Tarihi: 05.05.1997 

Tuncer İnan [TRT İstanbul Radyosu Koro Şefi (Giresun)] 

Görüşme Tarihi: 15.05.1997 

Ömer Akpınar [TRT İstanbul Radyosu Saz Sanatçısı (Giresun)] 

Görüşme Tarihi: 19.05.1997 

Erhan Kutsal [TRT İstanbul Radyosu Saz Sanatçısı, (Safranbolu)] 

Görüşme Tarihi: 05.05.1997 

İnci Sümer Arslan (Ev Kadını (Ankara)] 

Görüşme Tarihi :03.06.1997 

Veli Dönmez [Toprak Eşya İmalatçısı (Denizli)] 

Görüşme Tarihi :04.06.1997 
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EKLER 

 

 
EK 1 Akçakoca Köyü 

 

 
EK 2 Akçakoca Köyü 
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EK 3 Akçakoca Köyü 

 

 

 
EK 4 Akçakoca Köyü 



 
 

 
EK 5 Akçakoca Köyü 

 
 

 
EK 6 Akçakoca Köyü 
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EK 7 Akçakoca Köyü A.G Ayhan’n Büyüdüğü Sokak 

 
 

 
EK 8 Akçakoca Köyü A.G Ayhan’n Büyüdüğü Ev 
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      EK 9 - 22.09.1983 Bulvar Gazetesi         EK 10 - 1982 Bulvar Gazetesi 
 

 
EK 11 - 1970 Sarmaşık Gazetesi 
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            EK 12 Radyo Gazetesi 1955                           EK 13 Fiske Dergisi N. Sevgi Taner 1969  
 
 

 
EK 14 – 27 Mart 1970 Sarmaşık Gazetesi 
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EK 15 Ropörtaj Dergisi Ceyhan Dönmez                EK 16 Sabah Gazetesi 1968 
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    EK 17 Sarmaşık Gazetesi 27 Mart 1970 

 

 
EK 18 Milliye Gazetesi 1981 
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EK 19 Radyo Gazetesi 1955 

 
 

 
EK 20 Ceyhan Dönmez Ayhan Röportajı 
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EK 21 
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EK 22 1960 Rüşü Şardağ 
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EK 23-A 
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EK 23-B 
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EK 23-C Zaman Gazetesi 2003 
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EK 24 Ahmet Gazi Ayhan ve Yıldız Ayhan, 6 Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk ve eşi Emel 

Korütürk ile bir resepsiyonda… 
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EK 24 Turan Elçinin Yaptığı Ayhan Röportajı 
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EK 25 1987 Milliyet Gazetesi 

 
 

 
EK 26 1987 Milliyet Gazetesi 
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EK 27 19 ? Turne Fotoğrafı 

 

 
EK 28 TRT Gecesi Teşekkür  
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EK 29 A TRT Sözleşmesi 
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EK 29 B TRT Sözleşmesi 
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EK 30 Günümüz ükiyesinde Kim Kimdir 
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EK 31 A Mehmet Şanlı Hayran Mektubu 

 
 
 

 
EK 31 B. Mehmet Şanlı isimli bir hayranının gönderdiği mektup. 
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EK 31 C Mehmet Şanlı Hayran Mektubu 
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EK 32 A Başbakanlık Resepsiyon Davetiyesi 

 
 
 

 
EK 32 B Başbakanlık Resepsiyon Davetiyesi 
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EK 33 A Yıldız ve Ahmet Gazi Ayhan Gazino Reklam Broşürü 

 
 

 
EK 33 B Yıldız ve Ahmet Gazi Ayhan Gazino Rekam Broşürü 
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EK 34 Kim olduğu bilinmeyen bir hayran mektubu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

AHMET GAZİ AYHAN’IN YORUMLADIĞI TÜRKÜLERDEN ÖRNEKLER 
  
BİRİNCİ BÖLÜM 
 

1. Çifte çıkar Martinimin dumanı 
2. Neyleyim neyleyim ben böyle yari 
3. Evlerinin önü çevirme de çardağı 
4. Anam ağlar baş ucumda oturur 
5. Kıratım da kalk gidelim halephaneden 
6. Odalara hanım gızım odalara vay 
7. Kara çadır is’mi tutar 
8. Son bakışım oldu 
9. Nenni de Feridem nenni 
10. Hamamın da gubbe de gubbeleri 
11. Aşk zaptiyeleri tutu yakamdan 
12. Yaktı beni yıktı beni gözünde ki kara beni 
13. Beni yücelerden seyreden dilber 
14. Kiremit bacaları 

 
İKİNCİ BÖLÜM 
 

1. Havada durna sesi gelir (2.kıta) 
2. Yaktı beni yıktı beni gözünde ki kara beni 
3. Beni yücelerden seyreden dilber 
4. Kiremit bacaları 
5. Köprüden geçti gelin 
6. Bir gemim var adalara yaslanır 
7. Havada durna sesi gelir 
8. Havada durna sesi gelir (devamı) 
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ÖZGEÇMİŞ 

                                   

Ad Soyad : Nimet Bülbül Kaymakçıoğlu 
Doğum Yeri ve Tarihi : Kayseri - 1972  
Adres : Kartal - Soğanlık  
Lisans Üniversite  : İstanbul Teknik Üniversitesi 
Yayın Listesi   : 
 
Kayseri/Merkez doğumlu olan Nimet Bülbül Kaymakçıoğlu [1972], İlkokul, 
Ortaokul ve Lise tahsilini yine bu şehirde tamamladı.  
 
Kayseri Belediye Konservatuarında 4 yıl eğitim gördü. 1989 yılında o dönemin 
sevilen programları olan “Yörelerimiz Türkülerimiz” ve “Pazar 89” isimli 
programlarda Kayseri yöre sanatçısı olarak türküler seslendirdi.  
 
1991 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuarı 
sınavına girerek bu sınav sonucunda Ses Eğitimi bölümünü okumaya hak kazandı. 
1996 yılında TRT İstanbul Radyosunun açmış olduğu akitli ses sanatçısı sınavını 
kazanarak radyoya korist ve solist olarak 10 yıl hizmet verdi.  
 
Öğrencilik yıllarında Serdar Öztürk’ün sahneye koyduğu ve Altan Günbay’ın 
yönetmenliğini yaptığı “Yunus Emre Müzikli Piyesi” ve CRR’de düzenlenen 
“Cemile Cevher’e Saygı” programları başta olmak üzere pek çok sanat etkinliğinde 
görev aldı. 2002 yılında Sony Müzik firması adına “Zerdali” isimli bir albüm de 
hazırlayan Nimet Bülbük Kaymakçıoğlu, 1997 yılında Milli Eğitim Bakanlığı’na 
bağlı bir lisede müzik öğretmeni olarak görev yapmaya başladı.  
 
Öğretmenliğin yanısıra görev yaptığı İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri bünyesinde şiir 
ve müzik geceleri hazırlayan Nimet Bülbül Kaymakçıoğlu, evli ve 1 çocuk annesidir. 
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