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 İstanbul Teknik Üniversitesi  

 

 

 

Jüri Üyeleri : Prof. Dr. Gözde ÇOLAKOĞLU SARI ............................. 
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ÖNSÖZ 

Aslan Çekiç ustanın 2000 yılında yaptığı ve elime aldığımda bırakmak istemediğim 

ilk lavtamı güzel sesi, harikulade narin yapısı ve Tanburi Cemil Bey’in de bu sazı 

çalmış olması sebebiyle edindiğimde, bir gün gelip lavta ile ilgili bir kitap 

hazırlayacağımı doğrusu hiç düşünmemiştim. Tavır ve perde sistemi olarak tanbura 

çok yakın olan bu sazla hobi düzeyinde bir ilişkimiz olur sanmıştım. Tanburi Cemil 

Bey gibi eline aldığı her sazı büyük bir ustalıkla çalan İhsan Özgen hocamın lütfedip 

bana hediye ettiği lavta mızrabı şevkimi ve bu saza olan sevgimi arttırdı. Böylece 

lavta ile daha profesyonelce ilgilenmeye başladım.  

Cengiz Onural’la birlikte unutulup giden bu sazı yaşatmak ve sevdirmek istercesine 

besteler, düzenlemeler yaptık ve İncesaz grubunun albümlerine bu eserlerin 

kayıtlarını koyduk. Bu vesile ile lavta çaldığım duyulmaya başladı ve başka 

albümlerde de bu güzel sazı icra ettim. Özellikle Tanburi Necdet Yaşar ve Göksel 

Baktagir'le birlikte çaldığımız hocanın Kürdilihicazkâr saz semaisi lavta icralarım 

arasında önemli bir yer tutar. Kudsi Erguner'le İstanbul festivalinde verdiğimiz 

köçekçeler konseri, Ahmet Kadri Rizeli ile Sony müzik için yaptığımız Longalar 

Sirtolar albümü ilk aklıma gelen benim için önemli lavta icralarım arasındadır.  

Kendimi hiçbir zaman lavtacı olarak addedemem. Elimden geldiğince çalmaya 

gayret ettiğim lavta sazına zamanla çevremde ilgi artıp, üzerine birde öğrencilerim 

olmaya başlayınca bende onlara bu sazı nasıl öğretebileceğimi düşünmeye ve bu 

amaçla bir müfredat hazırlamaya başladım. 2017 yılının Mayıs ayında kaybettiğimiz 

sevgili Şehvar Beşiroğlu’nun desteği ve teşvikiyle, hazırladığım bu müfredatı bir 

kılavuz haline getirerek 2004 yılında yarım bıraktığım yüksek lisans eğitimimi 

tamamlamaya karar verdik. Devamında literatür taramaları yaparak daha evvel 

sadece plan aşamasında olan bu kılavuzu akademik bir yapıya kavuşturduk. Ayrıca 

çalışmamıza lavta sazının organolojik yapısı ve tarihçesi hakkında bilgiler ekledik.  

“TARİHSEL SÜREÇTE LAVTA SAZI VE LAVTA ÖĞRENİM KILAVUZU” 

başlıklı bu çalışma İstanbul Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk 

Müziği Anasanat Dalı’nda yüksek lisans tezi olarak hazırlanmıştır. 

Tezimi bitirmem konusunda beni motive eden, desteğini esirgemeyen danışmanım 

Prof. Dr. Nilgün Doğrusöz’e şükranlarımı sunarım. 

Ayrıca bu çalışmadaki katkılarından ötürü Ross Daly, Lutiye Karim Othman Hassan, 

Doç. Hikmet Toker, M. Refik Kaya, Fırat Kızıltuğ, Mustafa Gencer ve Prof. Dr. 

Zeynep Tarım’a teşekkürlerimi sunarım.  

 

Mayıs 2018  Murat AYDEMİR 
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1.3.4 Türk müziği tarihinde İstanbul lavtası ................................................ 25 

2. LAVTA ĠCRACILARI ........................................................................................ 35 

2.1 Andon (Lavtacı ve Udi Batrik Kiryazis) ........................................................ 35 
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4.5.7 Beşli mızrap nasıl yapılır? ................................................................. 114 

4.5.8 Üçleme mızrabı ile çarpma nasıl yapılır? .......................................... 118 

5. SONUÇ VE ÖNERĠLER ................................................................................... 127 

KAYNAKLAR ........................................................................................................ 131 

EKLER .................................................................................................................... 135 
ÖZGEÇMĠġ ............................................................................................................ 141 



 

 xi 

KISALTMALAR 

ABD : Amerika Birleşik Devletleri 
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Ġ.T.Ü  : İstanbul Teknik Üniversitesi 
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ġekil 2.9 :  Cemil Bey’e ait başka bir fotoğraf ........................................................ 46 
ġekil 2.10 :  Refik Fersan ve Fahire Fersan .............................................................. 48 
ġekil 2.11 :  Fahire Hanım, sandalyede Refik Bey’in lavtası ................................... 49 
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ġekil 2.15 :  İhsan Özgen’in fotoğrafı. ...................................................................... 54 
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ġekil 4.55 :  2’lik notalar ile sessiz çarpma alıştırmaları 34 nolu alıştrma. ............ 105 
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ġekil 4.71 :  Çift mızrapla yapılan çarpma alıştırmaları 44 nolu alıştırma. ............ 112 
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TARĠHSEL SÜREÇTE LAVTA SAZI VE  

LAVTA ÖĞRENIM KILAVUZU 

ÖZET 

Çalışmamız iki temel bölüm halinde ele alınmıştır. İlk bölümde lavta sazının, değişik 

coğrafyalarda yaşadığı tarihsel sürecin izi sürülmüş, elde edilen veriler içerik analizi 

yöntemiyle analiz edilmiştir. Ayrıca bu bölümde lavta sazının değişik türleri ve çalış 

stilleri hakkında bilgi verilmeye çalışılmıştır. Çalışmamızın ikinci bölümü lavta 

öğrenim kılavuzunu içermektedir. 

Bu çalışmayla lavta sazını öğrenmek için bu kılavuza baş vuracak ilgililerin, İstanbul 

lavtasının tarihçesi, yapısı, bilinen önemli icracıları ve yapımcıları hakkında 

edindikleri malumatla, iştigal ettikleri enstrüman hakkında fikir sahibi olmaları 

hedeflenmiştir. 

Sıralı teller üzerinde atlayarak yapılan mızrap vuruşları göz önünde tutulduğunda 

çalım tekniği olarak uda benzeyen İstanbul lavtasının sap üzerindeki perde düzeni 

tanbura benzer. Tanburi Cemil Bey’in üslubu, kullandığı mızrap vuruşları İstanbul 

lavtasından tanbura yakın bir seda çıkmasını sağlamış bu ilhamla Tanburi Cemil 

Bey’den sona Türk müziğinde varlığı gittikçe azalan İstanbul lavtasına ilgi 

ekseriyetle tanburilerden gelmiştir.  

Bütün bu unsurlardan yola çıkarak yazılan etütlerin bir kısmında sıralı teller arasında 

atlama yaparak tanburdan farklı olan mızrap vuruşunu pekiştirmek hedeflenirken bir 

kısmında da sap üzerindeki perdeler üzerinde hareket ederken seçilecek parmak 

pozisyonlarının tanburda kullanıldığı mantıkta olması hedeflenmiştir. Çarpmalarsa 

tam olarak tanburdaki gibi ele alınmış ve etütlerle örneklenmiştir.  

Bu kılavuzla tanburiler ve udiler tarafından genellikle ikinci saz olarak tercih edilen 

İstanbul lavtasına başlamak, ilerlemek ve yetkin olduğu müzik tarzında sazı 

kullanabilmek mümkün olabilir. Bu kılavuz vasıtası ile İstanbul lavtasının temel 

eğitimini aldıktan sonra günümüzde değişik tarzlarda yapılan modern müzik 

çalışmalarında sazın esnek ve kabiliyetli icra olanağı rahatlıkla kullanılabilir. 
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LAVTA (ISTANBUL LUTE) IN HISTORY AND  

LAVTA LEARNING GUIDE 

SUMMARY 

Our work is divided into two main parts. In the first part, lavta is considered in the 

context of historical processes in different geographies. The data that has been 

collected is analyzed by content analysis method. The information about different 

types of lavta and playing styles is also provided in this part. The rest of our work 

contains a learning guide for lavta. 

The aim of this work, for those who have an interest in learning lavta, is to give 

information regarding the history, structure, well-known performers and luthiers of 

lavta. 

Due to the vertical playing technique of the lavta, it is likened to the ud while its 

fretting system is likened to the tanbur. The plectrum sound style of Tanburi Cemil 

Bey helped to create a sound that is very close to that of the tanbur. This style 

affected the other tanbur players. The number of tanbur players who played lavta 

during the same time increased day by day, while the number of lavta players 

diminished. It can be said that the majority of lavta players were actually tanbur 

players after Tanburi Cemil Bey. 

Due to such factors, the same finger positions as tanbur are taught. In some etudes a 

different plectrum style from the tanbur, suited for vertical playing, is given. 

However, musical ornament is given in the same way as tanbur and exemplified in 

some etudes. 

With this guide, it is possible to begin, process and perform lavta, which is preferred 

as second instrument by tanbur and oud players, in the same music styles that they 

are competent in. Through this guide, after learning lavta’s basic technique, one can 

easily play lavta in different styles in modern music performances by taking 

advantage of the instrument’s flexible and efficient performance. 
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1. GĠRĠġ 

1.1 Sınırlar, Metodoloji ve Literatür Taraması  

Müzik enstrümanlarının tarihi nerdeyse insanlık tarihiyle yaşıttır. Bilinen en eski 

medeniyetlerde icat edilen bu ilk sazlar insanoğlunun evrimine paralel olarak zaman 

içinde değişime uğramış ve gelişmiştir. Taşındığı coğrafyalarda yaşayan toplumların 

karakterine ve evrilme potansiyeline göre bu değişim bazen yavaş bazen de hızlı 

olmuştur. Müziğin doğuşuna şahitlik etmiş bu enstrümanların gelişimi ve çeşitliliğin 

artmasından yüzyıllar sonra ortaya organoloji uzmanları çıkmış ve dünya üzerinde 

kullanılan enstrümanları sınıflandırarak, kökenleri hakkında bazı teoriler ortaya 

koymuşlardır.  

Yunanca organon kelimesinden gelen müzik enstrümanları ve onların 

sınıflandırmasıyla ilgilenen bilim dalına organoloji denir. Gazimihal de organoloji 

hakkında şunları söylemiştir: 

Organoloji müzik enstrümanları ve onların sınıflandırmasıyla ilgilenen bilim 

dalı. İnsanlığın her çağında ve bütün medeniyetlerde, Avrupa sanatının yeni 

ve eski musikilerinde olduğu kadar folklor seslerinde hükmü bilinen en 

küçüğünden en ilerlemişine, çocuk çalgılarından sanatçı sazlarına kadar 

duygulanışa vasıtalık edegelmiş aletlerden cümlesinin sayım, tarif, tasnif ve 

tarihiyle istisnasız meşgul olan bilimdir (Gazimihal, 1961, s. 190). 

Bu bilim dalı müzik enstrümanlarının tarihi, değişik ülkelerde ne şekilde 

kullanıldıkları, ses çıkarma şekilleri ve müzik aletlerinin sınıflandırılması gibi 

konularla ilgilenir (Karakaya, 2010). 

Organoloji uzmanları ve müzikologlar enstrümanları sınıflandırırken farklı sistemler 

ortaya atmışlar, kendi araştırmaları ve fikirleri doğrultusunda tasnifler yapmışlardır. 

Ünlü müzikologlardan Erich von Hornbostel ve Curt Sachs enstrümanları ürettikleri 

seslere göre dört ayrı kategoride sınıflandırmıştır. Bu sınıflandırmayı yaparken de 

Victor-Charles Mahillon’un sınıflandırmasını esas almışlardır. 

Hintliler, daha 4. yüzyılda çalgıları dört kategoriye ayırmıştı; 
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1) Tata vadya (gerilmiş telli çalgılar) 

2) Susira vadya (içi boş çalgılar) 

3) Annaddha /anaddah vadya (kaplanmış, kapatılmış çalgılar) 

4) Ghana vadya (sağlam, sert çalgılar) 

Belçikalı Victor-Charles Mahillon (1841-1924), Brüksel Kraliyet Konservatuvarı’nın 

çalgı müzesindeki musiki aletlerinin kataloğunu hazırlamakla görevlendirilince, Hint 

sınıflamasından esinlenerek dörtlü bir sınıflama vaz etti (1882). 

1) Telliler (kordofonlar) 

2) Havalılar (aeorofonlar) 

3) Derililer (mambranofonlar) 

4) Kendi sesliler (otofonlar) (Karakaya, 2010, s. 10). 

Erich von Hornbostel ve Curt Sachs sazları şu şekilde sınıflandırmıştır: 

 İdiophonlar, kendi titreşimleri sayesinde ses çıkaran enstrümanlar (örnek olarak 

ksilofon gösterilebilir). 

 Membranophonlar, gerilmiş bir deri sayesinde ses çıkaran enstrümanlar (örnek 

olarak davul gösterilebilir). 

 Chordophonlar, tellerin titreşimi sayesinde ses çıkaran enstrümanlar (örnek 

olarak telli çalgılar ve yaylılar gösterilebilir). 

 Aerophonlar, içerisine üflenen hava sayesinden ses çıkartan enstrümanlar (örnek 

olarak tüm nefesliler gösterilebilir) (White, 2006, s. 564). 

İslam dünyasının önde gelen musiki bilgini Abdülkadir Meragi, Türk müziği 

nazariyatı hakkında önemli bilgiler verdiği Makasidu'l Elhân'da Orta Asya 

halklarıyla Arapların, Çinlilerin, Hintlilerin ve Frenklerin kullandıkları çalgıları 

bilimsel anlamda sınıflandırmakta, bu çalgıların yapılarına, teknik özelliklerine ve 

akort hususiyetlerine dair bilgiler vermektedir. 

Meragi de enstrümanları şu şekilde tasnif etmiştir: Meragi en mükemmel enstrüman 

olarak gördüğü insan sesini de bu sınıflandırmanın en başına koyarak enstrümanları 

üç grupta tasnif etmiştir. Telli sazlar, nefesli sazlar, levhalar ve kâseler (Karabaşoğlu, 

2010, s. 75-76). 

Meragi telliler ve nefesliler gurubunda tasnif ettiği enstrümanları icrâ edilme 

biçimlerine göre kendi aralarında yeniden sınıflandırır. Teller üzerine parmakla 

basılması veya kamışlarındaki deliklerin parmakla açılıp kapanması şeklinde çalınan, 
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yani üzerinde perde pozisyonlarının bulunduğu çalgıları “mukayyedler”, 

birleştirilmiş bir yapıda olmakla birlikte tek bir notaya ayarlanmış  açık tellerden, 

kamış veya borulardan oluşan sazları da “mutlaklar” olarak sınıflandırmıştır. Yaylı 

enstrümanları ise “mecrûrlar” olarak niteleyerek telli sazlar arasında zikretmektedir 

(Bardakçı, 1986, s.100). 

Organoloji uzmanları kendi kurdukları sistemler çerçevesinde enstrümanları farklı 

şekillerde sınıflandırabilir. Bu sınıflar kendi içinde alt kategorilere ayrılabilir. Genel 

olarak enstrümanları telli, nefesli, vurmalı diye üçe ayırdığımızı düşünelim. Telli 

enstrümanları da kendi içinde yaylı ve mızraplı diye iki sınıfa ayıralım.  

Mızrapla ya da mızrapsız çalınan telli sazlar da kendi içinde saplı ya da sabit kasalı 

diye iki sınıfa ayıralım. Çeng ve kanun bu sabit kasalı sazlara örnek olabilir. Form 

olarak uda benzeyen lavta; telli, mızraplı ve saplı sazlarla birlikte sınıflandırılabilir.  

Bir an için telli, mızrapla ya da mızrapsız çalınan, uzun ya da kısa sapa sahip 

çalgıları da ikiye ayırdığımızı düşünelim. Telli, mızrapla çalınan uzun ya da kısa 

saplı bu çalgıları tekne formlarına göre sınıflandırırsak; armudi formda küçük tekneli 

sazlar, armudi formda büyük tekneli sazlar diye ikiye ayırabiliriz. 

“Farabi ile Abdülkadir, aralarındaki dört yüz yıllık farka rağmen esasta iki boy saplı 

mızrap sazlarından bahsediyor. 1) kısa boyunda iri sırtlılar; 2) küçük çanaklı uzunca 

saplılar” (Gazimihal, 1975, s. 64). 

Armudi formda küçük tekneli sazlar: Kopuz ailesi, bu ailenin Anadolu'da rağbet 

gören uzantısı bağlama ailesi; Uygur, Özbek tanburları, Türkmenistan'da çalınan 

dutar, Kazak Türklerinin sazı dombra, İran müzik kültürünün sembollerinden setar, 

Afgan rebabı gibi sazlar bu aileye dahil edilebilir.  

Armudi formda büyük tekneli sazlar: Geniş bir coğrafyaya yayılmış ud ailesi, lavta-

lute ailesi, Çin lavtası pipa, balalayka ve daha birçok enstrüman bu aileye mensup 

edilebilir. 

Çin kaynağı ile bir “Uygur efsanesi” kopuzun başlıca iki tipini istintaç etmiştir. 

1)  P’i-pa ile bir tutulması gereken tip ki: buna gövde ile sap tarafı yekparedir; 

dıştan görünüşü şimdiki armudi fasıl kemençemizin pek irisi biçimindedir. Sol 

elin kavradığı sapın yüzeyinde perde destecikleri dizilidir. Udun en eski 
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resimleri de bu tertipte olduğunu az üstteki madalyonlarda gördük. Gövde yüzü 

deri kaplıydı (Bkz. Şekil 1.1).  

 

ġekil 1.1 : X. yüzyıl Halife madalyonlarından (Lavta figürü içermektedir) 

(Gazimihal, 1975, s. 22).  

2) Tanbur tipli, yani yekpare ağaçtan olmayan kopuz çeşididir. Yarım armudi 

çanağına at kılı tellerin mümkün uzunluğuna uygun boyda alete ayrı bir sap 

takılıdır.  

Kısacası 1 numaralı tipten ud, lağuta ve emsali türemesine karşılık, 2 

numaradan tanbur küçüklerinin atasını görmek hiç de yanlış olmayacaktır. 

Ortaçağ için menşeler hep kopuz çeşitleridir. Kopuz, eski tanbur tipiyle, 

Altay Türklerinde ve Kafkasya’da hala yaşamaktadır (Gazimihal, 1975, 

s. 24).  

Lavta armudi teknesiyle bir numaralı aileye mensup bir saz olmakla beraber 

çeşitlerinin çokluğu göz önünde tutulursa sonradan kendisi de büyük bir aile 

oluşturmuştur. Barok müziğinde ve bütün Avrupa müziklerinde kullanılan lute, uzun 

saplı lavta theorbo, Yunan lavtası, Yunanistan’da “politiko laouto” denilen İstanbul 

lavtası bu aileye mensup enstrümanlardır. 

Yunanlılar, geleneksel müziklerinde kullanılan lavta ile karışmaması için İstanbul 

lavtası demeyi tercih ederek Türk müziğinde kullanılan lavtanın menşei konusunda 

somut bir coğrafyaya işaret etmiştir. Bu da saza neden İstanbul lavtası dendiği 

cevabını kendiliğinden vermiş oluyor.  

İstanbul lavtasının bu büyük lavta ailesindeki akrabaları ile benzerlikleri ve 

farklılıklarının neler olduğu sorusunun cevabı da kısa ve nettir. Benzerlikler çok az, 

farklar büyüktür.  
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İstanbul kültürünün önemli parçalarından biri olan lavta özellikle 18. yüzyılda 

revaçta olmuş, İstanbul folkloru da diyebileceğimiz o zamanki eğlence müziğinin 

kemençe ile birlikte baş enstrümanlarından biri olmuştur. Repertuvarı saray müziği 

ile kıyas edildiğinde köçekçeler, tavşancalar, koşmalar, longalar, sirtolar ve oyun 

havaları gibi daha hafif sayılabilecek eserlerden oluşan lavta ile ilgili günümüze 

ulaşan kaynakların azlığı ve bu saz ile ilgili yazılmış bir metot bulunmayışı, yine 

İstanbul lavtasının bir sokak çalgısı olması sebebiyledir. Lavtanın yıldızının parladığı 

18. yüzyılda ud sazının gözden düşmesi, bir saray sazı olan tanburun hem fiziksel 

yapısı hem de sarayda temsil ettiği makam sebebiyle sokakta çalınmasının uygun 

olmaması bu sazın önünü açmış hattâ belki de doğmasına sebep olmuştur diyebiliriz.  

1.1.1  Metodoloji  

Konuyla ilgili literatür taraması yapılmış, dünyada ve Türkiye’de lavta konusunda 

yapılan çalışmalar tespit edilerek çalışmamıza dahil edilmiştir. Ayrıca yıllar süren 

icracılık ve enstrüman eğitmenliğim boyunca elde ettiğim tecrübelerden de yola 

çıkarak oluşturduğum lavta öğrenim kılavuzu, bu çalışmada danışmanımdan katkı 

alınarak bilimsel ve formal bir hale getirilerek sunulmuştur. 

Mesut Cemil Radyo’nun Sesi dergisindeki “Türk Sazı Lavta” başlıklı yazısında 

İstanbul lavtasını nasıl ele almamız gerektiği konusunda ipuçları vermiştir (Bkz. EK 

A). Ethem Ruhi Üngör aynı yazıyı küçük eklemeler yaparak Musiki Mecmuası’nın 

276. sayıda neşretmiştir (Bkz. EK B). 

Lavtanın en yakın akrabası olan ud konusunda Henry Farmer’ın Arap lavtasının 

tarihçesi, akordu ve yapısından bahsettiği kaynaklardan faydalanılmıştır. 

İstanbul lavtasının Yunan lavtası ile farklılıklarını daha iyi anlamak için Fivos 

Anoyanakis’in Greek lavtası tarihçesi, türleri, yapısı, akort sistemleri ve 

icracılarından bahsettiği Greek Popular Musical Instruments adlı eserinden 

faydalanılmıştır.  

Dünya müziği konusunda yaptığı araştırmalar ve ortaya koyduğu çalışmalar ile 

uzmanlaşmış Ross Daly ile yaptığımız mülakatlarda Yunan lavtası ve İstanbul 

lavtasının bulundukları coğrafyalarda ortaya çıkmış, gelişmiş ve icra edilmiş olduğu 

sonucu ortaya çıkmıştır.  
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Dr. Nazmi Özalp Türk Musikisi Tarihi adlı eserinde lavtanın gözden düşmesinin 

önemli nedenlerinden biri olarak, özellikle transpoze icralarda lavtaya göre daha 

maharetli olan udun revaç bulmasını göstermiştir (Özalp, 1986, s. 58). 

1.2 Lavta Sazının Tarihçesi 

1.2.1 Ġlk telli sazlar 

Şekil benzerliği sebebiyle tamamen ud sazından geliştirilmiş gibi yanlış bir kanıyla 

yaklaşılan lavtanın atasını insanlık tarihinin icat ettiği eski sazlarda aramak gerekir. 

Mezopotamya uygarlıklarında lavta formuna çok yakın saz figürlerinin görüldüğü 

resimler ve heykelcikler bize bu sazın çok geniş bir bakış açısıyla ele alınması 

gerektiğini hatırlatır niteliktedir. Bu formun tarihteki izlerini araştırmamız, lavtanın 

farklı coğrafyalarda nasıl değişime uğradığını ve içinde bulunduğu müzik kültürüne 

nasıl uyum sağladığını incelememiz gerekmektedir. Dünya üzerinde farklı müzik 

türlerinde kullanılan lavtaların şekil olarak ana hatlarıyla birbirlerine benzerliklerini 

incelememiz gerekiyor. Nihayetinde Türk müziğinde kullanılan İstanbul lavtasının 

Türk müziğine uyum sağlayacak şekilde nasıl değişime uğradığını ve İstanbullu 

lutiyelerin elinde nasıl şekillendiğini incelememiz gerekiyor. Bu sayede büyük bir 

aileye mensup olan İstanbul lavtasının bizim müziğimize ne zaman girdiğini, bu saza 

kimlerin daha çok rağbet ettiğini ve ömrünün ne kadar sürdüğünü anlayabileceğiz. 

Genel olarak armudi formları ile birbirine benzeyen bu sazlar çok geniş bir 

coğrafyaya yayılmıştır ve gerçekten büyük bir ailedir. En basit şekliyle ele alacak 

olursak bir ses kutusuna takılmış bir sap üzerine gerilmiş tellerden oluşan bu formun 

izlerini Mezopotamya uygarlıklarına kadar sürebilmekteyiz.  

Günümüzde kullanılan telli sazların çoğunun atası sayılan çalgı örneklerine Anadolu 

ve eski Mısır medeniyetlerinde rastlanılmaktadır (Bkz. Şekil 1.2).  
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ġekil 1.2 : Uzun saplı lute ve yaylı arp (Lute, 2001, s. 345). 

Telli ve saplı sazların ilk örneklerinden olan bu sazlar, küçük gövdeli, üzerinde 

birkaç perdesi olan, uzun saplı, genelde iki telli ve burgusu olmayan, parmak veya 

mızrap benzeri şeyler ile çalındığı farz edilen çalgılardır (Bkz. Şekil 1.3) (Sachs, 

1978). 

 

ġekil 1.3 : Kısa saplı lute terracotta figurine (Milattan önce 3. yüzyıl)  

(Lute, 2001, s. 345). 

Bu çalgıların bilinen ilk örneği ile ilgili bulunmuş en eski eser, Sümer medeniyetine 

aittir. Silindir şeklinde bir mühür olan ve Uruk şehir devleti medeniyeti ile 

ilişkilendirilen bu örnek, M.Ö. 3500-3200 yıllarına tarihlendirilmektedir. Bu eser 

günümüzde British Museum’dadır (Bkz. Şekil 1.4).  
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Uruk mührünün kile çıkarılmış baskısında uzun saplı enstrümanı sağ eliyle tutup 

tellerine parmak veya mızrapla vurarak çaldığı düşünülen bir figür net olarak 

görülmektedir. 

 

ġekil 1.4 : Uruk silindir mührünün kile çıkarılmış resmi (M.Ö 3500-3200)  

Bu şekildeki tutulan benzer bir enstrüman daha geç tarihlere dayanan bir Akad 

mühründe de görülmüştür. Dumbrill, bu sazları “lute” olarak isimlendirmiştir (Bkz. 

Şekil 1.5 ve 1.6) (Dumbrill, 2005).  

Hornbostel ve Sachs’da bu tip sazların genel sınıflandırılmasında isim olarak “lute” 

kelimesini kullanılır.  

 

ġekil 1.5 : Mezopotamya medeniyetine ait uzun saplı lute (Akad dönemi, MÖ 2370-

2110) (Lute, 2001, s. 345). 
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ġekil 1.6 : Akad silindir mührünün kile çıkarılmış resmi ve detayı  

(Dumbrill, 2005) (Url-1). 

Anadolu uygarlıklarından biri olan Hititlerde de bu şekilde tutulan enstrümanlar 

görülmektedir (Bkz. Şekil 1.7 ve 1.8). 

  

ġekil 1.7 : Bir Hitit kabartması, Anadolu Medeniyetleri Müzesi, Ankara (Url-2). 



 

 

10 

 

ġekil 1.8 : Bir Hitit kabartması, Anadolu Medeniyetleri Müzesi, Ankara (Url-2). 

Hüseyin Sadettin Arel Musiki Mecmuası’nda (13-16 sayılı fasiküller) Sümer 

medeniyeti ve Sümer müziği hakkında makaleler yayımlamıştır. Belli kaynaklara 

dayanarak yazdığı bu makalelerde Sümer medeniyetinin dünyanın en eski 

medeniyeti olduğunu, Sümerlerin Türklerin atası olduğunu ve Sümer müziğinin çok 

gelişmiş bir müzik olduğunu belirtmiştir. Elimizdeki telli sazlarla ilgili en eski 

bulgular Sümerlere dayanmaktadır. Mızraplı denilemez, çünkü bu ilk sazların tırnak 

ya da parmakla çalınmış olması kuvvetle muhtemeldir. Mızrap kullanımı, birden 

fazla tel ve bu teller arasında pozisyon kullanmak gibi, sonradan gelişmiştir. Buna 

paralel olarak da kısa saplı çok telli enstrümanlar gelişmiştir.  

Bu enstrümanlara ait en eski figürler, M.Ö. VIII. yüzyıla ait Tell at Suza kazılarında 

çıkarılan küçük heykelciklerdir (Sachs, 2006). Bu heykelciklerde kısa ve uzun saplı 

iki enstrüman çok net görülmektedir (Bkz. Şekil 1.9). 
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ġekil 1.9 : Susa, Iran (Url-3). 

Bu ilk telli sazların herhangi bir enstrümanın atası olduğunu söylemek yanlış olur. 

Bu form başlı başına bir icat olarak kabul edilirse bütün kendinden sonraki telli 

sazların atası olarak görülebilir. Cisimleri birbirine vurarak ilk enstrümanlarını 

üretmiş olan insanoğlu daha sonra üflemeli ve ip benzeri bir teli bir tahtanın üzerinde 

gererek telli sazları keşfetmiş olmalıdır.  

Sazların genel tarihinde bir prensip faraziyesi vardır: Her ülkede nefesli sazlar 

tellilerden daha eskidir; çünkü nefes sazı, ıslığın iliksiz kemik veya boynuz gibi içi 

kav bir nesneye üflenerek taklitinden doğmuştur, denilmektedir.  

Gazimihal’in saplı tel sazları dediği bu sazlardan sonra yaylı sazlar doğmuştur 

(Gazimihal, 1975, s. 75).  

Ayrıca yine Gazimihal “Saplı tel sazlarının ortaçağında mesela yaylıların 

yaysızlardan türediği biliniyor,” demektedir (Gazimihal, 1975, s. 7). 

Bunlar müziğin doğuşuna tanıklık etmiş ilk enstrümanlar olarak bütün sazların atası 

konumunda ele alınmalıdır. Bu ilk sazların gelişmesi ve toplumların elinde 

şekillenmesi uzun bir süreçtir. Rusların milli sazı balalayka, Çin’in milli sazı pipa, 

büyük bir ailenin atası kopuz ve bu forma uyan yani bir sap, tekne ve tellerden 

oluşan yüzlerce başka enstrümanın köklerini bu ilk telli sazlarda aramak yanlış 

olmaz.   
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1.3 Müzik Tarihinde Lavta Türleri  

Bir çeşit ud; uzun bir sapı, armut biçiminde bir gövdesi olan, parmakla çalınan, 

özellikle daha önceleri kullanılan bir müzik âleti (Yıldırım, 1993, s. 884).  

Almanca Laute, İtalyanca Liuto, Yunanca Laouto, Fransızca Luth, İngilizce Lute, 

İspanyolca Laud ya da Port diye yazılan kelimenin kökeni Arapça El-Ûd’dur (Sachs, 

1975, s. 239). Bazı eski metinlerde Lauta ve Lağuta şeklinde yazıldığı da 

görülmüştür (Karakaya, 2007, s. 113). 

Mahmut Ragıp Gazimihal’in Musiki S zlüğü isimli eserinde Lağuta kelimesi geçer. 

“Endülüs gibi Şarklı ülkelerden ve muhtelif istikametlerden gelerek Avrupa’ya 

yayılmıştır. Doğuda uddan başka “Lağuta” adı ile farklıca bir çeşit kullanılmıştı” 

(Gazimihal, 1961, s. 147).  

 

ġekil 1.10 : Anton Domenico Gabbiani (13 Şubat 1652 - 22 Kasım 1726) İtalyan 

Ressam Liuto. 

“Lute” çok geniş bir coğrafyaya yayılmış, gövdesi uda benzeyen enstrümanlara 

verilen genel bir isimdir. Bu geniş coğrafyada, birbirine çok uzak kültürlerin 

müziklerinde “lute” adı altında çok farklı enstrümanlar mevcuttur.  

Aynı zamanda bir ses kutusuna eklenmiş saptan oluşan enstrümanlara genel olarak 

lute denmiştir. Bu form her kültürde farklı yorumlanmış ve ortaya farklı 

enstrümanlar çıkmıştır. Mesela pentatonik ses sistemi ile çalınan pipa form olarak 
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lute ailesine benzer. İçinde bulunduğu coğrafya ve müzik kültürüne göre değişime 

uğramıştır (Bkz. Şekil 1.11).  

 

ġekil 1.11 : Pipa (Url-4). 

Bu mantıkla bakacak olursak balalayka da pipa gibi bir “lute”dur (Bkz. Şekil 1.12). 

 

ġekil 1.12 : Balalayka (Url-5). 

Lavta kelimesi Türkçede üç farklı anlamda kullanılır.  

1. Lavta kelimesi organolojide bir ses kutusu ile bir saptan oluşan telli çalgıların 

genel adı olarak kullanılmıştır.  
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Gövde veya tekne adı da verilen bir ses kutusu (rezinatör), göğüs veya kapak adı da 

verilen bir ses tablası ve ses tablasının düzleminde kalan bir saptan oluşan çalgılara 

“lavta” denir. Başlıca iki türlü lavta vardır: 1. uzun saplı lavta, 2. kısa saplı lavta. 

Türk ve Uygur tanburu, Hint sitarı tipik uzun saplı lavtalarıdır. Ud, onun türevi olan 

Avrupa lavtası ve Çin pipası ise kısa saplı lavtaların tipik örneklerindendir 

(Karakaya, 2010, s. 10). 

İstanbul lavtası yapı bakımından olduğu gibi tip ve çalınış bakımından da uzun ve 

kısa saplı lavtalar, yani ud ve tanbur arasında kalır (Karakaya, 2010, s. 11).  

Yani bir ses kutusu ile bir saptan oluşan telli çalgılara lute denmesi ile aynı mantıkta 

kullanılmış.  

2. Aynı zamanda lavta kelimesi Rönesans ve erken Barok dönemlerinde rağbet 

görmüş orijinal ismi lute olan, mızrapla ve parmakla çalınan, gövdesi uddan küçük 

Batı müziği çalgısının Türkçedeki karşılığıdır. Türkçede Avrupa lavtası, Rönesans 

lavtası, Barok lavtası gibi adlarla anılan bu saz uda benzer. Uddan farklı olarak uzun 

sapında perdeleri vardır. Bu perdeler İstanbul lavtasında olduğu gibi komalı seslere 

göre değil, tampere sisteme göre düzenlenmiştir. İcra olarak bu günkü klasik gitar 

icrasına yakın bir stilde çalınır. Bu sazla gitar gibi olmasa da akor basmak ve 

akumpanya yapmak mümkündür (Bkz. Şekil 1.13). 

 

ġekil 1.13 : Lute, Avrupa lavtası (Url-6). 

3. Aynı zamanda lavta yoğun olarak 19. yüzyılın ikinci yarısı ile 20. yüzyılın ilk 

çeyreğinde İstanbul'daki çalgılı kahvehanelerde ve fasıl müziği icra eden saz 

takımlarında önemli yeri olan bir İstanbul sazının adıdır. Bu farkındalığı yaratmak 

için saza “İstanbul lavtası” denmesi gerektiğini bu çalışmada özellikle vurgulamak 

gerektiğine inanıyoruz (Bkz. Şekil 1.14).  

http://tr.wikipedia.org/wiki/Bat%C4%B1_m%C3%BCzi%C4%9Fi
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ġekil 1.14 : İstanbul lavtası Karim Othman Hassan fotoğraf koleksiyonundan 

alınmıştır. 

Türk müziğinde kullanılan lavtadan bahsetmeden evvel dünya da kullanılan diğer 

lavta türlerinden kısaca bahsetmek istiyoruz. 

1.3.1 Müzik tarihinde Arap lavtası (el-oud) 

Lavtanın Türk müziğindeki en yakın akrabası olan ud, başta Türk müziği olmak 

üzere Arap, Ermeni, Yunan, Azeri, Somali, İsrail, İran, Irak, Mısır, Suriye ve daha 

birçok ülkenin müziğinde kullanılan ve çok geniş coğrafyaya yayılmış bir 

enstrümandır. Farklı kültürlerin müziklerinde çalınan ve formları arasında küçük 

farklar bulunan bu geniş ud ailesini incelediğimizde, İran ve Azerbaycan müziğinde 

Barbat (Bkz. Şekil 1.20), Arap müziğinde “el-ûd” (Bkz. Şekil 1.15), Yunan 

müziğinde “outi”, Somali müziğinde “kaban” denilen udların ana hatlarıyla 

birbirlerine benzediğini görürüz.  
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ġekil 1.15 : Mısır udu 

(Sezgin, 2000, s. 23). 

ġekil 1.16 : Tunus udu 

(Sezgin, 2000, s. 23). 

ġekil 1.17 : Mağrib udu 

(Sezgin, 2000, s. 23). 

 

  
ġekil 1.18 : Türk udu Manol  

(Serhan Aytan fotoğraf koleksiyonu). 

ġekil 1.19 : Türk udu Manol  

(Serhan Aytan fotoğraf koleksiyonu). 
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ġekil 1.20 : İran ve Azerbaycan udu (Barbat) (Url-7). 

Henry George Farmer, Arapların yukarıda bahsettiğimiz barbat sazını bilmelerinin 

yanı sıra antik lute çalgısından da haberdar olduklarını ve buna dair kaynaklarda 

birçok bilgi bulunduğunu yazmıştır (Farmer, 1939, s. 103). Ayrıca Farmer, Araplarda 

İslamiyet öncesinde mizhar, kiran ve muwattar olarak adlandırılan sazların lute 

ailesine dahil edilebileceğini belirtmiştir. Bunun yanı sıra lute sazının Avrupa’ya 13. 

yüzyılda Araplar tarafından tanıtılmış olduğunu beyan etmiştir (Farmer, 1939, s. 

104). 

Farmer’ın İhvan-ı Safa’dan aktardığı bilgilerden hareketle Araplar arasında yaygın 

şekilde kullanılan lute (el oud) adı verilen sazın lavtadan daha çok günümüz uduna 

benzediğini söylemek yanlış olmaz. Farmer’ın lavtanın yapısı hakkında verdiği 

bilgiler şu şekildedir: 

İhvan-ı Safa lute çalgısının uzunluğunun eninin yarısı kadar olması gerektiğini 

belirtmiştir. Ayrıca İhvan-ı safaya göre derinliği enin yarısı ve klavyesi uzunluğun 

dörtte biri oranında olmalıdır.  Enstrümanın klavyesi [alwah, board] yumuşak ve ince 

ağaçtan yapılırken göbeği [wajh] yine ince, sert [veya] yumuşak ağaçtan 

yapılmalıdır. Brethren 4 telli lute çalgısının tellerinin ipekten yapıldığını ve bunların 

sırasıyla bam telinden zir teline kadar 64, 48, 36 ve 27 ipten [taga] yapıldığını belirtir 

(Farmer, 1939, s. 110). 
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Yukarıda verdiğimiz bilgilerden hareketle Arap kaynaklarında lute olarak anılan 

sazın lavtadan ziyade uda daha yakın olduğunu söyleyebiliriz. Ayrıca lute 

kelimesinin ud ve benzeri sazları tanımlamak için kullanılan bir isim olduğunu da 

söylemek mümkündür. 

1.3.2 Avrupa müziği tarihinde lute (lavta) 

Lavta-lute Avrupa’da 16. ve 17. yüzyıllarda büyük ilgi görmüş, Rönesans ve Barok 

dönemlerinde çalınmış bir enstrümandır. Rönesans lavtası ve Barok lavtası çok 

küçük farklarla birbirinden ayrılır. Ölçüleri, kafes delikleri ve tel sayıları gibi küçük 

detaylarla birbirlerinden ayrılan bu lavtalar hem icra şekli hem de repertuvar 

bakımından birbirine çok benzer.  

İlk Avrupa lavtaları örnek aldıkları Arap lavtaları gibiyken, 14. yüzyılda başlayan ve 

16. yüzyıla kadar uzanan bir değişim süreci geçirmiştir. Bu süreçte tel sayıları 

arttırılmış, mızrapla çalmaktan vazgeçilerek, parmaklarla çekilmek suretiyle 

tellerden ses çıkarmaya yönelik bir icra tekniği benimsenmiştir. Yine bu zaman 

dilimi dâhilinde, lavta yapım okulları kuran Batılı müzik camiası, bu okullarda farklı 

lavta türleri geliştirmişlerdir (Bkz. Şekil 1.21).  

 

ġekil 1.21 : Luth Maker (Lute yapımcısı) (Url-8).  
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Bu popülarite içerisinde bu saz için eserler bestelenmiş, lute sadece müzisyenlere 

değil, ressamlara da nârin yapısıyla ilhâm vermiş, birçok tabloya modellik etmiştir 

(Bkz. Şekil 1.22).  

 

ġekil 1.22 : Peter Paul Rubens (28 Haziran 1577 - 30 Mayıs 1640) Lute çalan adam. 

Lute, Arapların İspanya’da kurduğu Endülüs devleti (Mağribîler) aracılığı ile 

İspanya'ya, oradan 14. yüzyılda Fransa'ya ve diğer Avrupa ülkelerine yayılmıştır. Bu 

yayılma sürecinde 13. yüzyılda İspanya üzerinden seferden dönen Haçlıların rolü 

büyük olmuştur. Michael W. Prynne tarafından verilen bilgiler bu söylemi doğrular 

mahiyettedir. Zira yazar Lute sazının Avrupa’ya 13. yüzyılda Araplar aracılığıyla 

tanıtıldığını belirtmektedir (Prynne, 1976, s. 163). 

Endülüs gibi “Şarklı” ülkelerden ve muhtelif istikametlerden gelerek 

Avrupa’da yayılan, sonra da çeşitleri türeyen doğu sazlarındandı. Genel 

olarak İspanya maurları eliyle ilk ithal edildiği, oradan Fransa’ya ve Batı’ya 

geçtiği kabul ediliyorsa da Macarlar ve Lehliler de erkenden kullanmışlardır. 

Fransa’da 18. yüzyılda çok revaçtaydı. Göğüsün tam ortasında kitara ve 

mandolindeki gibi yuvarlak gün deliği, gül vardı. Aynen şark udu gibi 

tutularak çalınıyordu (Gazimihal, 1961, s. 147).  

Sachs’a göre (1979), şekil olarak uda benzeyen Avrupa lavtası perdeli bir sazdır. Bu 

perdeler tampere sistem olarak bilinen uluslararası diyez ve bemolleri içeren ses 

sistemine göre düzenlenmiştir. Zamanla sazın tel sayısı artıkça sapı da kalınlaşmış ve 

gittikçe uddan farklılaşmıştır. Geniş sapı, tampere sisteme göre düzenlenmiş 

http://tr.wikipedia.org/wiki/28_Haziran
http://tr.wikipedia.org/wiki/1577
http://tr.wikipedia.org/wiki/30_May%C4%B1s
http://tr.wikipedia.org/wiki/1640
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perdeleri ve sayısı arttırılmış telleriyle lavta, çalım tekniği açısından da uddan 

tamamen ayrılmıştır. Parmaklarla tellerin çekilerek çalındığı bu icra tarzı ilerleyen 

dönemlerde gitar sazının temel icra tarzı olarak karşımıza çıkmıştır. 

Göz ardı edilmemesi gereken en önemli konu ise icra üslubundaki dönem 

etkileridir. Parmak ile icra edilir. Çok sesli müzik için zaman zaman armonik 

ve kontrpuantal müzik yazıları bu çalgı için uyarlanmıştır. Birbirlerinden 

ayrılmasını sağlayan en büyük fark Rönesans dönemi ve Barok tarzının 

eserlere ve icracıya yansımasıdır (Aslan, 2015, s. 13). 

Michael W. Prynne daha evvel bahsettiğimiz çalışmasında 15. yüzyıl Avrupa 

lavtasının yapısı ve akort sistemi hakkında şu kapsamlı bilgileri vermiştir: 

15. yüzyılla beraber lute hakkında daha detaylı bilgilerin verildiği görülmektedir. Bu 

bilgilere göre tel grupları bu yüzyılda lute, sürekli dörtlü üzerine bir treble (en tiz) g 

eklemesi ile oluşan Arap akort sistemi yerine d,a,f,c (v.b.) yani iki dörtlü arasına bir 

üçlü eklenmesiyle oluşan sistem kullanılmaya başlamıştır. Lute akordu ile ilgili 

belirlenmiş bir ton bilgisine rastlanılmaz ancak eski kitaplarda treble (en tiz) telin 

mümkün olan en tiz tona çekilmesi ve diğer tellerin bu sese göre akort edildiğine dair 

mutabakat bulunmaktadır. Ayrıca, 15. yüzyılda mızraptan vazgeçildiği ve daha çok 

parmakla çalımın tercih edildiği görülmektedir. Ayrıca bu yüzyılda bass bölgeye bir 

G akortlu bir altıncı tel eklenmiştir. Böylelikle eski tarihi akort olarak adlandırılan g, 

d, a, f, c, G akordu oluşmuştur. Bu yüzyıla ait kaynaklarda sıra tellerin sayısı 

hakkında çeşitli bilgiler görülmesine karşın, Virdung (1511) genellikle 6 sıra telin 

kullanıldığını belirtmiştir (Prynne, 1976, s. 157-158). 

17. yüzyıldan ititbaren bazı eserlerin yukarıda belirttiğimiz eski akort sistemi ile 

tatmin edici bir şekilde çalınamaması sebebiyle icracılar tarafından lute sazına farklı 

akortlarda yeni teller eklendiği görülmektedir (Prynne, 1976, s. 162). 

Avrupa lavtası ailesinin en bilinen çeşidi Theorbo - Archlute 17. yüzyılın başından 

itibaren kullanılagelmiştir. Barok lavtası üzerine ahenk tellerinin eklenmesiyle 

meydana gelmiştir. Michael W. Prynne Theorbo adlı enstrümanın 16. yüzyılın ikinci 

yarısında icat edildiğini ve bu sazın eski lavtadan önemli farkları bulduğunu 

belirtmiştir. Theorbo, lute çalgısından uzun tel boyuna sahipti ayrıca bazı yeni ahenk 

tellerine de sahip olan bu enstrüman klasik lute çalgısının aksine sıra tellerden değil 

tek tellerden oluşmaktaydı (Bkz. Şekil 1.23 ve 1.24) (Prynne, 1976, s. 162).  
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ġekil 1.23 : Theorbe Tasviri (Sachs, 1979, s.226). 

 

ġekil 1.24 : Çok telli Avrupa lavtası: Theorbo (Url-9). 
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1.3.3 Yunan lavtası (politiko laouto) 

Yunanistan’ın milli sazları laouto - lyra (lavta-kemençe) ikilisi özellikle adalarda 

haklı şöhretini uzun yıllardan beri sürdüregelmiştir. Girit adası başta olmak üzere 

hemen hemen bütün Yunan adalarında lavta kıvrak mızrap vuruşlarıyla lyra 

çalgısının ezgilerine eşlik eder. Geleneksel danslar da bu enerjik müzik eşliğinde 

yapılır.  

Gözde Çolakoğlu “Anadolu’dan Balkanlara Armudî Biçimdeki Kemençeler”  

başlıklı doktora tezinde lyra çalgısının kullanıldığı geniş coğrafya üzerine yaptığı 

araştırmalarda lavta-lyra ikilisinin ayrılmaz bir bütün olduğunu özellikle 

vurgulamıştır (Çolakoğlu, 2008, s. 100, 200, 218). 

Yunanistan’da lavta her zaman varlığını korumuş tabiri caizse hiç rafa kalkmamıştır. 

Günümüzde Yunanistan'da lavta denince akla laouto adıyla anılan ud büyüklüğünde 

armudî gövdeli, uzun saplı, metal telli daha çok armoni ve ritim ağırlıklı çalınan saz 

gelir (Bkz. Şekil 1.25 ve 1.26).  

  

ġekil 1.25 : Girit Lavtası 1 (Ross Daly 

fotoğraf koleksiyonundan alınmıştır).  

ġekil 1.26 : Girit Lavtası 2 (Ross Daly 

fotoğraf koleksiyonundan alınmıştır). 
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Girit lavtası Yunanistan merkezinde ve diğer adalarda çalınan lavtalardan farklı 

olarak tizden peste doğru La-Re-Sol şeklinde akortlanan Girit lyra’sına eşlik eder. 

Girit lavtasının aksine bahsettiğimiz diğer bölgelerdeki lavtalar violine veya klarnete 

eşlik eder. Bu lavtalar La-Re-Sol-Do şeklinde akortlanır. Girit lavtası ise pest 

bölgeye bir tel eklenerek Mi-La-Re-Sol şeklinde akortlanır. Bu lavta ile ilgili başka 

bir önemli nokta ise ilk iki sıra telin unison Mi sesine akortlanmasıdır. İkinci iki sıra 

tel ise Mi ve La seslerine akortlanır. Üçüncü iki sıra tel ise bir oktav farkla Re sesine 

akortlanır. Dördüncü iki sıra tel ise birer oktav farkla Sol sesine akortlanır (Daly, 

2016).  

Yukarıdaki bilgiler göz önünde bulundurulduğunda Yunan ve İstanbul lavtasının 

şekil benzerliği olmadığı gibi akort ve icra açısından da son derece farklı oldukları 

anlaşılmaktadır.  

Fivos Anoyanakis Greek Popular Musical Instruments adlı eserinde 19. yüzyıl 

sonlarına doğru üç çeşit lavta ebadının varlığından bahsetmenin yanlış olmamasıyla 

beraber lavta ebadında belirli bir standart olmadığını belirtmiştir. Ayrıca yazar Girit 

lavtasının Yunanistan’da icra edilen tüm lavtalardan daha uzun, geniş ve derin (tekne 

derinliği) olduğunu belirtmiştir (Anoyanakis, 1991, s. 213). 

Anoyanakis, lavtanın A, D, G, C olarak akort edildiğini, ilk A sesinin diyapozondan 

alınan A sesinin bir oktav pesi olarak ayarlandığını, ilk sıra telin unison diğer sıra 

tellerinse birbirlerinin oktavı olarak akort edildiğini belirtmiştir (Anoyanakis, 1991, 

s. 213). 

Yunan lavtaları çok sert bir mızrapla sadece tempo tutarak geleneksel Yunan halk 

çalgısı lyra’ya eşlik etmek için kullanılagelmiştir.  

Anoyanakis, günümüzde kullanılmakta olan Yunan lavtasının [lavtalarının] 

17. yüzyıldan sonra geliştiğini belirtmiştir. Ancak Yunan müziği hakkında önemli 

çalışmaları olan Ross Daly ile yaptığımız mülakatta kendisi günümüzde 

kullanılmakta olan Yunan lavtalarının güncel formunun ancak 100 yıl civarında bir 

tarihi olduğunu belirtmiştir (Daly, 2016). Anoyanakis tarafından yayınlanan 

illüstrasyonlar incelendiğinde yazarın lavta ibaresini genel bir forma karşılık gelecek 

şekilde kullandığı söylenebilir. Söz konusu illüstrasyonlardan bazı örnekler aşağıda 

sunulmuştur (Anoyanakis, 1991, s. 240).  
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Laouto politiko (İstanbul lavtası) dedikleri lavta daha çok müziğin içinde olan 

insanlar tarafından bilinir. Zaten bu yüzden iki sazı birbirinden ayırt etmek gayesi ile 

laouto politiko (İstanbul lavtası) denmiştir (Bkz. Şekil 1.27).  

 

ġekil 1.27 : Yunan Halk Sazları Müzesi, Atina. Manol yapımı süslü lavta.  

 

ġekil 1.28 : Yunan lutiye Yiannis Paleologos, Yunan Halk Sazları Müzesi’nde 

bulunan Manol yapımı süslü lavtayı tamir ediyor (Ross Daly fotoğraf 

koleksiyonundan alınmıştır).  
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Sanıldığı gibi İstanbul lavtasının mazisi Yunanistan’da çok eski değildir. 1920’li 

yıllarda Yunanistan’a göçen Rum topluluklarında lavta gözden düşmüş, ud sazına 

rağbet artmıştı. Bu dönemde Yunan müziğinde daha çok tampere sazlar revaçtaydı. 

Dolayısıyla lavtanın İstanbul’dan gidip Atina’da kabul görebileceği bir iklim yoktu.  

Lavtanın tarihi burada da kişisel bir tarihle örtüşür. Kalıcılığını öncelikle tek bir 

insanın, Yunanistan’da yaşayan ve geleneksel Yunan müziğinin dünyada yeniden 

doğuşunda önemli rol oynayan isimlerden biri olan İrlandalı müzisyen Ross Daly’nin 

girişimine borçludur. Daly 1980’li yıllarda İstanbul’da bulunur. Ross Daly’nin 

yetiştirdiği müzisyenler lavtanın tanınmasını ve birkaç yıl içinde hiç olmadığı kadar 

büyük bir ün kazanmasını sağladı (Elias, 2011, s. 79).  

Gelinen bu noktada geleneksel Yunan çalgıları içinde zikredilmeyen İstanbul 

lavtasının köklerini İstanbul’da aramak durumundayız.  

1.3.4 Türk müziği tarihinde Ġstanbul lavtası 

 

ġekil 1.29 : İstanbul lavtası (Karim Othman Hassan fotoğraf  

koleksiyonundan alınmıştır). 

İstanbul lavtası hakkında çeşitli bilgilere daha çok 19. yüzyılın ikinci yarısından 

itibaren ulaşmaktayız (Bkz. Şekil 1.29).  

Yapı bakımından olduğu gibi tını bakımından da ud ile tanbur arası bir saz olan ve 

geçmişi hakkında çok az bilgi bulunan lavtaya Osmanlı ve Doğu minyatüründe 

açıkça teşhis edilebilecek bir şekilde rastlanmamaktadır. Evliya Çelebi, yaşadığı 

dönemde İstanbul'da kullanıldığını söylediği sazlar arasında lavtayı zikretmez. 17. 

yüzyılda yaşamış olan ünlü seyyah Evliya Çelebi eserinin 1. cildinin sonunda 

İstanbul esnafının bir geçitini anlatırken sazlara da yer ayırmıştır (Evliya Çelebi, 

1999, s. 640).  
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Evliya Çelebi Seyahatnamesi’nde yer almış saz fıkralarının ilk cilt sonunda sıralı 

olanlarını ele alarak “Onyedinci Yüzyıl Türk Sazları" başlıklı incelemesini çıkaran 

müsteşrik müzikolog Ph. D.M.A. Henry George Farmer bu yazısının ikinci basımına 

da seyyahımızın fıkralarını etraflı bir bibliyografyanın şümüllü imkanları dairesinde 

mükerreren gözden geçirerek, ayrıca Rauf Yekta Bey merhumla olan muhaberesinin 

verimlerini de not ederek yararlı bir himmet sarfetmiştir. Doktorun yalnız saplı 

mızrap sazlarına mütedair inceleme ve yorumlarını aşağıya naklediyoruz (Gazimihal, 

1975, s. 94). 

Farmer daha sonra Seyahatname’nin bu saz fıkrasında geçen sazları detaylı bir 

şekilde inceliyor. Burada lavta veya lavtaya benzeyen bir sazdan 

bahsedilmemektedir.  

Lavtanın bilinen en eski resmi, Enderunlu Fâzıl'ın 1793 tarihli Hûbânnâme ve 

Zenânnâme adlı eserinde yer almaktadır. Bu illüstrasyon Bülent Aksoy tarafından 

yazılmış Avrupalı Gezginlerin G züyle Osmanlılarda Musiki adlı kitapta 

yayınlanmıştır (Bkz. Şekil 1.30).  

 

ġekil 1.30 : Lavta çalan kadın illüstrasyonu (Aksoy, 2003, s. 112).  
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Burada "tavşan" adı verilen dansçıya kemençe ile birlikte bir lavtanın eşlik ettiği 

görülmektedir. Saz çalanların kıyafetlerinden Rum oldukları anlaşılmaktadır. Cemil 

Bey’e kadar İstanbullu lavtacıların da ekseriyetle Rum olduğunu biliyoruz. Bu resim 

bize lavtanın 18. yüzyılın sonlarına doğru İstanbul’da ortaya çıktığı ve icracılarının 

genelde Rumlar olduğu hakkında kuvvetli bir fikir vermektedir.  

Benzer bir ifade de Mehmet Emin Soydaş’ın  “Osmanlı Sarayında Çalgılar” başlıklı 

doktora tezinde mevcuttur. Soydaş, bu çalışmanın bir bölümünde ud ve lavtayı bir 

başlık altında ele almış, aynı aileye mensup iki saz arasındaki farkları ve 

benzerlikleri ortaya koymuştur.  

Çalgının adı ve Türkler tarafından ilk kullanıldığı müzik türü kadar, tavşan raksının 

oyuncu ve çalıcılarının çoğunun kimliği ve temsil ettikleri gelenek de lavtanın Türk 

müziği ortamına girişinin söz konusu Rum etkisiyle olduğunu göstermektedir (And, 

2002, s. 382; Chianis/Brandl, 2006, b.4/1/4; Feldman, 2006, b.6 aktaran: Soydaş, 

2007, s. 42). 

Walter Feldman 17. yüzyılın ortalarından itibaren Türk kaynaklarında ud sazından 

neredeyse hiç bahsedilmediğini belirtmektedir. Ayrıca yazar aynı periyotta lavta 

sazının İstanbul eğlence hayatında görülmeye başladığını ve daha çok kemençeye 

eşlik etmekte kullanıldığını belirtmiştir (Feldman, 1996, s. 133). 

 

ġekil 1.31 : Thomas Allom (d. 13 Şubat 1804, Londra - 21 Ağustos 1872). 
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Oryantalist birçok ressam resimlerinde lavta ve lavtacı tasvirlerine yer vermiştir. 

Saraylı bir kadının tasvir edildiği Thomas Allom'un eseri İstanbul lavtasının saraya 

da girdiğini düşündürmektedir (Bkz. Şekil 1.31).  

Soydaş, Osmanlı Sarayında Çalgılar isimli çalışmasında lavtanın saraya girdiğini 

ulaştığı kaynaklarla belgelemektedir.  

1820 yılı, padişah huzurunda müzik icrası hakkında: “... bunlardan sonra Galata 

çalgıcıları Hünkâr Köşkü didikleri yerin önüne celb ve lavta ve kemânçe ile tavşan 

şarkıları çalub...” (Hızır İlyas, 1859, s.189 aktaran: Soydaş, 2007, s. 98). 

1853-1860 yılları arası, saray hareminde çalgı eğitimi hakkında: “... birinci lavtacı 

kadından da lavta meşkederlerdi.” (Saz, 1974, s.97 aktaran: Soydaş, 2007, s. 43). 

Aynı çalışmada Topkapı Sarayı Müzesi’nde bulunan ve M. Emin Soydaş tarafından 

belgelenmiş olan iki lavtaya ait detaylı bilgilere, resimlere ve sazların ölçülerine 

ulaşabilirsiniz (Soydaş, 2007, s. 171, 172). 

Başbakanlık Osmanlı Arşivi’nde yer alan 1871 tarihli bir belgeye göre padişahın saz 

heyetinde (Sazendegân-ı Hassa) iki adet lavtacının ismine rastlanmaktadır. Bu 

isimler Lavtacı Serkiz Ağa ve Lavtacı Yanko’dur. Sazendegânda bulunan pek çok 

ismin aynı zamanda harem meşkhanesinde de görev yaptığı düşünülecek olursa saray 

ve haremde lavta sazının icra edildiğini söylemek yanlış olmaz (BOA, HH. MH, 

893/62). 

Ayrıca başka bir belgede saray meşkhanesi için lağanta adıyla kaydedilmiş 4 adet saz 

alındığı görülmektedir. Bu saz çok yüksek ihtimalle lavta sazıdır (BOA, HH. D 653). 

Ortaçağda udun yanı sıra kullanılan bir tür lavtanın mevcut olduğunu gösteren 

herhangi bir belgeye rastlanmamıştır. Bir Doğu sazı olan lavtanın Mağribîler aracı-

lığı ile İspanya'ya, oradan 14. yüzyılda Fransa'ya ve diğer Avrupa ülkelerine geçtiği 

kabul edilmektedir.  

Lavtanın 19. yüzyıldaki biçimini Ortaçağ sonlarında Batı Avrupa'da kazandıktan 

sonra mı İstanbul'a kadar yayıldığı, İstanbul'un fethinden önce veya sonra bir ud türü 

olarak İstanbul ve çevresinde mi doğduğu, yoksa daha yakın tarihlerde çeşitli ud 

türlerinin kullanıldığı Balkanlar'da mı şekillendiği kesin olarak bilinmemektedir. 

Yakın benzerlerine Batı Avrupa ve Balkanlar'da rastlanmadığı göz önüne alınırsa 
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lavtanın İstanbullu lutiyeler tarafından şekillendirilmiş bir saz olma ihtimali kuvvet 

kazanır.  

Pek çok kaynak İstanbul lavtasının bir İstanbul sazı olduğunu zikreder. O halde 

İstanbul müziğine ayak uydurması için gerekli değişikliklerin yapılmış olması son 

derece mantıklıdır. Sap boyu ve perde sistemi adeta Türk müziği makamlarını icra 

edebilmek için uyarlanmıştır. Tanburi Cemil Bey’e kadar daha çok Rum 

sazendelerin rağbet ettiği bu sazın İstanbullu olduğunu akordundan, perde 

sisteminden ve formundan da anlıyoruz.  

İstanbul müzik geleneğinin parçası olan lavta bu kentte varlığını hep sürdürmüş olsa 

da, hem İstanbul hem de özellikle yakın bir geçmişte tanındığı Yunanistan’da 

gördüğü bu şaşırtıcı ilgiye merak duymadan edemiyoruz. 

Walter Feldman lavtanın ortaya çıkışı ile udun kayboluşu arasında bir paralellik 

kurar. Lavtanın öyküsü udun, daha çok bıraktığı boşluğun etrafında örülür. İstanbul’a 

15. yüzyıl Osmanlı fatihlerinin eşyaları arasında gelen ud, sonraki yüzyıllarda 

giderek gözden düşecek ve Osmanlı sanat müziğinin baş çalgısı ilan edilen tanburun 

yükselişiyle birlikte kentten yok olacaktır. Udun Suriye ve Mısır’dan çıkarak 

İstanbul’a geri dönüşü ise lavtanın sonunu hazırlar. 

Bununla birlikte, her iki çalgı tını ve görünüş bakımından çarpıcı benzerlikler taşısa 

da, udun lavtayı etkilemiş olması uzak bir ihtimaldir. Lavtanın akrabalarını daha çok 

Ege adaları dolaylarında, genellikle viel (geleneksel adıyla lyra) ile düet yapmak için 

kullanılan bir lût türü olan Yunan laouto geleneğinde aramalıyız. Dolayısıyla, 

minyatürde resmedilen lavta ve kemânçe-i rûmî ikilisi lavtanın gözden düşüşüne 

kadar varlığını sürdürmüş ve bir anlamda tüm Ege’de popüler olan lyra-laouto 

ikilisinin kent versiyonu olmuştur. Bu iki çalgının Yunanca adları da bu varsayımı 

doğrular; İstanbul (kent) lûtu ve liri (lyrası) (Elias, 2011, s. 77). 

Bu makalede de zikredildiği gibi İstanbul lavtasının en yakın akrabası Yunan 

lavtasıdır. Buna rağmen aralarında çok önemli farklılıklar vardır. Aslında bu 

farklılıklar da yine İstanbul lavtasının İstanbullu olduğunu ispat ettiği için önemlidir.  

Boyutları, akortları, icra şekilleri, repertuvarları ve en önemlisi perde sistemleri 

birbirinden çok farklı olan bu iki saz arasındaki yegane benzerlik, şekil benzerliğidir. 

Bu şekil benzerliğini bir yana bırakırsak müzikal olarak Yunan lavtaları tampere 

perde sistemi, basit akorlarla tempo tutmaya yönelik icra tarzı, çelik telleri, metal 
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malzemeden yapılmış ve sapa çakılmış sabit perdeleri, ses karakteri bakımından 

İstanbul lavtasını çağrıştırmaz. İstanbul lavtası yumuşak malzemeden yapılmış, 

hareketli perdeleri ile Türk müziği ses sisteminin en belirgin özelliği olan komalı 

sesleri dolayısıyla makam müziği çalmaya imkan verir. İcra tarzı sadece tempo 

tutmaya yönelik değildir. Telleri ipek üzerine sargı olduğu ve dolayısıyla yumuşak 

bir malzemeden yapıldığı için ses rengi çelik telli Yunan lavtası kadar sert değildir.  

Bu noktada İstanbul lavtasını İstanbullu lutiyeler tarafından icat edilmiş, ortaya 

çıktığı zaman dilimindeki ihtiyacı karşılayacak şekilde icra tarzı gelişmiş, daha çok 

eğlence müziğine hizmet etmiş bir enstrüman olarak ele almamız gerekir. 

   

ġekil 1.32 : Ahmet Kadri Rizeli’nin koleksiyonunda bulunan yapımcısı meçhul 

işlemeli İstanbul lavtası. 
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ġekil 1.33 : Ahmet Kadri Rizeli’nin koleksiyonunda bulunan yapımcısı meçhul 

işlemeli İstanbul lavtası. 

Önceleri iki lavta bir kemençeden oluşan ve kaba saz takımlarında (Bkz. Şekil 1.34) 

daha çok köçeklerin dansına eşlik eden lavta, 19. yüzyıl ortalarında fasıl heyetine de 

girmiştir. İcra ettikleri oyun havası, köçekçe, tavşanca gibi türlerin ritmik yapısına 

mükemmel uyum sağlayan lavta, o zamanlar daha çok tempo tutmaya yarayan bir 

refâkat sazı idi. Ancak bundan lavtanın sadece tempo tutmaya yarayan bir enstrüman 

olduğu sonucunu çıkarmak yanlış olur. İcracının tercihine göre melodiye de eşlik 

edebilen lavta zaman zaman bir oktav pesten de çalınarak müziğe zenginlik 

kazandıracak kapasiteye sahiptir. 

 

ġekil 1.34 : İki lavta, kemençe ve diğer sazlardan oluşan bir kaba saz takımı. 
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Kaba sazın Türk müziğindeki karşılığı ince sazdır. İnce saz, repertuvarı klasik 

eserlerden oluşan daha nüanslı müzik yapan ney, tanbur, sine keman, rebap gibi 

saray sazlarının içinde bulunduğu bir saz takımıdır. Kaba saz, repertuvarı o dönemki 

İstanbul folkloru diyebileceğimiz köçekçe, tavşanca, koşma, oyun havası gibi daha 

hafif formlardan oluşan lavta ve kemençenin başrolde olduğu zaman zaman klarnet 

ve kemanın da katıldığı bir saz takımıdır.  

Dr. Rıza Zühtü Tinel Asri Kemençe isimli eserinde kaba saz takımında bulunan 

sazlar ve bu saz takımının repertuvarı hakkında detaylı bilgiler vermektedir. Bu 

bilgilerden kaba saz takımının olmazsa olmaz iki sazının lavta ve kemençe olduğu 

vurgulanıyor. Bu iki sazı çalanların ekseriya Rum olduğu da zikrediliyor (Çolakoğlu, 

2008, s. 97). 

Bu meyhanelere hemen her akşam adalı lavtacılar gelirdi. Bunlar büyük sakız 

lavtaları çalarlardı (Girit lavtası ya da Yunan lavtası dediğimiz saz. Muhtemelen 

Sakız Adası’ndan gelen müzisyenler çaldığı için Sakız lavtası denilmiş olabilir). 

Yanlarında ekseriyetle bir klarnetçi veyahut pek nadir olarak bir kemancı bulunur, 

hele Apokorya zamanlarında üç beş lavta ve iki klarnetli kalabalık takımlar 

görülürdü (Cemil, 1947, s. 117). 

Mesut Cemil’in hatıralarında bahsettiği bu meyhaneler ve kahvehaneler kaba saz 

heyetlerinin icra mekanlarıydı.  

İşte meyhane ve kahvehane kültürü içinde bir eğlence ve hafif müzik türü 

olarak yer alan kaba sazda; müzik ve raks bir bütün haline gelmiş, köçek ve 

tavşanlar raks etmiş, çalgı icracıları köçekçe, tavşanca ve Rumeli havaları ile 

bu raksa eşlik etmiştir (Çolakoğlu, 2008, s. 104). 

19. yüzyılın sonlarında sahneye çıkan Rum cemaatinden gelen bir aile lavta sazının 

şöhretini adeta parlatmıştır. Lavtacı Andon, Lavtacı Civan, Lavtacı Hristo, Lavtacı 

Ovrik icracı ve besteci olarak Türk müziği tarihinde önemli bir yer tutar. Bu ailenin 

lavta sazına ve Türk müziğine hizmetlerindeki en önemli noktalardan biri de Tanburi 

Cemil Bey’le aynı iklimi paylaşarak belki de Cemil Bey’i lavtaya teşvik etmiş 

olmalarıdır.  

Ferik Mustafa Paşa’nın iki oğlundan biri olan General Pertev Demirhan, Cemil 

Bey’in lavta ile olan münâsebeti hakkında şunları söyler.  
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O yıllarda Andon, Hristo ve Civan kardeşler, Vasil ve dönemin kalburüstü 

sanatkârlarıyla düşe kalka, lavta çalmakta da oldukça ustalık kazanmıştı. 

Lavtayı tanbur mızrabına yakın bir tavırla çalarak üstün bir teknik düzey elde 

etmişti (Demirhan, 1948, s. 5). 

Tanburi Cemil Bey lavtaya bir soluk kazandırmıştır. Şöhreti tüm İstanbula yayılmış 

bu efsanenin lavta sazına da el atması büyük bir şans olarak görülmelidir. Cemil 

Bey’in folklor sevgisi malumumuzdur. Lavta da o dönemde İstanbul folklorunu 

kemençe ile birlikte en güzel ifade eden saz olarak revaçta idi ancak Cemil Bey 

lavtaya başka bir hüviyet daha kazandırmıştır. Tanburi Cemil Bey'e (ö.1916) kadar 

Rum asıllı sâzendelerin daha çok bir ritim sazı gibi çaldığı lavta Cemil Bey'in elinde 

bir taksim sazına dönüşmüştür. Tanburi Cemil Bey birçok sazda gösterdiği üstün icra 

becerisini bu saza da yansıtmış ve o güne kadar refâkat sazı olarak icra edilen lavtayı 

solo özelliklerle donatmıştır. Bu süreçten sonra lavta, sadece ritim atan ve basit 

akorlar çalan bir saz olmaktan çıkmış, ana melodilere de eşlik eden tam bir solo sazı 

olmuştur. 

Maalesef Tanburi Cemil Bey’den sonra lavta çalan çok fazla sazende olmamış ve 

zamanla lavta müziğimizde kullanılmaz olmuştur, ancak yine de Cemil Bey’den 

sonra dönem dönem birileri lavtaya sahip çıkarak bu güzel sazın unutulup gitmesine 

engel olmaya çalışmıştır.
1
 

  

                                                 
1
   Tanburi Cemil Bey’den sonra lavta çalan çok fazla sazende olmamış ve zamanla lavta, 

müziğimizde kullanılmaz hale gelmiştir. Ancak, Cemil Bey’den sonra her dönem birileri lavtaya 

sahip çıkarak bu güzel sazın unutulup gitmesine engel olmaya çalışmıştır. Bu değerli isimleri 

tezimize dahil ederek lavta sazına yaptıkları hizmetler için teşekkürü borç biliriz. 
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2. LAVTA ĠCRACILARI 

Müzik tarihimizi incelediğimizde adı lavta ile anılan icracıların daha çok 19. 

yüzyılda kayıtlara geçtiğini görüyoruz. Lavtacı diye anılan çok az icracı biliyoruz. 

Kaynaklarda lavtacı diye söz edilen icracılardan başka bu sazı her dönemde yaşatmış 

ustaları da lavta icracıları arasına koymayı uygun gördük. Özellikle Cemil Bey’den 

sonra neredeyse icracısı yok denilecek kadar az olan lavtayı her kuşak da bir veya 

birkaç sazende sahiplenmiş ve bu sazın unutulup gitmesine engel olmuştur. Bu 

amaca hizmet etmiş sazendelerin lavtanın unutulmamasında emeği çok büyüktür. 

Lavtacı bir sazendenin artık saz heyetlerinde yeri kalmadığı için farklı sazlar çalan 

sazendelerin bu sazı icra etmesi ve yaşatması bir şans olmuştur. Form olarak uda 

daha çok benzeyen lavtayı genellikle tanburiler benimsemiş ve icra etmiştir. Lavta 

denince aklımıza gelen isimlerin çoğunun tanburi olması da bunun bir ispatı gibidir. 

Bugün Yunanistan’da sadece lavta çalan sazendeler mevcut. İstanbul lavtası diye 

isimlendirdikleri bu enstrümanla çoğunlukla Türk müziği çalınmaktadır. Maalesef 

Türkiye’de lavta unutuldu ve birkaç meraklı dışında icracısı da mevcut değildir.  

2.1 Andon (Lavtacı ve Udi Batrik Kiryazis)  

Asıl adı Batrik Kiryazis olan Rum asıllı Andon İstanbul’da doğdu. Doğum tarihi tam 

olarak bilinmemektedir. Erifili adında bir kız kardeşi olan Andon, Civan Ağa ve 

Lavtacı Hristo’nun ağabeyidir. Kimden ders aldığı bilinmemektedir. Uzun yıllar 

piyasada çalışmış ve kardeşleriyle oluşturdukları saz takımlarıyla özellikle köçekçe 

icrasında çok başarılı olmuşlardır. 

Ziya Paşa’nın Nişantaşı’ndaki konağında haftada bir yapılan mûsikî ve 

sohbet toplantılarına Hacı Arif Bey, Hacı Faik Bey, Rıfat Bey, Kemençeci 

Vasil, Tanburi Cemil Bey, Ali Rıfat Çağatay, Rauf Yekta Bey başta olmak 

üzere devrin pek çok kıymetli sanatkârlarıyla beraber Andon da katılırdı.
 
Udi 

Nevres Bey Ziya Paşa’nın konağında Andon’dan gerdaniye ve karcığar 

köçekçeleri notaya almıştır (Özalp, 1986, s. 68).  
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Refik Fersan’ın büyük teyzesinin oğlu olan “Mâbeyinci” Faik Bey’in 

Bebek’teki Hekimbaşı Behçet Efendi yalısında haftanın belli günlerinde 

yapılan toplantılara yine devrin ekalliyet sanatkârları katılır ve bunlar 

arasında Andon’da bulunurdu (Özalp, 1986, s. 112).  

Yılmaz Öztuna Andon’un Vasilaki ve Subhi Özbekkan’ın hocası olduğunu yazmıştır 

(Öztuna, 1990, s. 61).  

Andon Kemençeci Vasil’in gayretlerine rağmen son yıllarını maddi sıkıntılar içinde 

geçirmiş ve İstanbul’da ölmüştür (Url-10).  

Bütün bu bilgilerin ışığında bir piyasa sazendesinden daha üstün meziyetleri olduğu 

aşikar olan Andon’un, Tanburi Cemil Bey ve Kemençeci Vasilaki’nin yanında değer 

gördüğünü, Nevres Bey’e köçekçeleri dikte ettirecek kadar usta bir sazende 

olduğunu anlıyoruz. Müellifinin belli olmadığı ve nüshasının Laika Karabey’de 

bulunduğu belirtilen bir nota defterinde “gerdaniye köçekçe takımı notacı, lavta 

muallimi Andon Efendi’nin defterinden kopya edilmiştir” ibaresi vardır (İhsanoğlu, 

2003, s. 341, 343, 346).  

Andon’un bir tanesi şarkı diğerleri saz eseri olmak üzere yedi adet eseri günümüze 

ulaşmıştır. Hüseyni makamında yapılmış saz eserleri içinde alem olmuş Hüseyni Saz 

Semaisi, Lavtacı Andon’un musiki tarihimize mâl olmasına yetmiştir. 

 

2.2 Civan Ağa (Lavtacı Zivanis)  

  

ġekil 2.1 : Lavtacı Civan Ağa’ya  ait illüstrasyon (Url-11). 
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İstanbullu olup 18. yüzyılın sonlarında Sultan Abdülâziz ve Abdülhamit 

dönemlerinde yaşamıştır (Ezgi, 1953, s. 465). Asıl adı Zivanis Kiryazis olan Civan 

Ağa’dan (Bkz. Şekil 2.1) bazı kaynaklarda Zirvaros ya da Zirvan diye söz edilir 

(Özalp, 1986, s. 224). 

Gözleri az gördüğü için Âmâ Civan ve Kör Civan isimleriyle de anılırdı. Köçekçe 

takımlarındaki kudretli icrasıyla tanınan Lavtacı Civan Ağa aynı zamanda hânende 

ve parlak üslûbuyla tanınan iyi bir bestecidir. Lavtacı Andon’un küçük kardeşi, 

Lavtacı Hristo’nun ağabeyidir (Aksüt, 1925, s. 81).  

Civan Ağa kardeşlerine, Kemençeci Vasilaki ve Kemâni Tatyos Efendi gibi kıymetli 

müzisyenlere ders vermiş ve çok sayıda öğrenci yetiştirmiştir. Civan Ağa 1910 

yılında İstanbul’da ölmüştür (Özalp, 1986, s. 224). Elimizde 20 civarında eseri 

mevcuttur. Şarkıları fasıl şarkısı havasından uzak, klasik ve sanatlıdır.  

2.3 Hristo Ağa (Lavtacı ve Hanenede Hristâki Kiryazis) (?-1914) 

Rum asıllı lavtacı ve şarkı bestekârının asıl adı Hristaki Kiryazis’dir. Lavtacı Civan 

Ağa ile Lavtacı Andon’un küçük kardeşidir. Ağabeyileri arasında yetişmiş, onlar gibi 

usta bir lavtacı, iyi bir hânende, aynı zamanda da usta bir şarkı bestekârı olarak 

şöhret yapmıştır. Batı ve Hamparsum notalarını iyi bilirdi. Ruşen Kam Hristo için: 

“19. yüzyılda yaşamış başarılı bir şarkı bestekarıdır. Vasil, Hristo ve Andon, Civan 

k çekçe çalmaktaki ustalıklarıyla ün yapmışlardı. Bu gün bu çeşit eserleri çalmaya 

mahsus yay ve mızrap tekniği onlarla birlikte kaybolup gitmiştir,” demektedir 

(Özalp, 1986, s. 224).  

Ahmed Midhat Efendi’nin “Zeybekler” adlı eserini operet olarak bestelemiştir 

(Özalp, 1986, 224). Bu üç kardeşin yanında yetişen Kemençeci Vasil Efendi ölene 

kadar bir minnet borcu olarak Hristo Efendi’nin yanında kalmıştır. Vasil’in ölümü ve 

ömrünün son yıllarında âilevî sebeplerle bunalıma girmiş, Osmanbey’de bugünkü 

postanenin bulunduğu yerdeki bahçeli büyük evinin balkonundan atlayarak intihar 

etmiştir. (Sadun Aksüt kitabında bu bilgiyi Udi Yorgo Bacanos’tan aldığını 

yazmıştır.) (Aksüt, 1925, s. 83). Günümüze otuz beş eseri ulaşmıştır (Öztuna, 1990, 

s. 353-354). 
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2.4 Ovrik Efendi (Lavtacı Hovrik ya da Ovrestes Kazasyan) (1872-1936?) 

 

ġekil 2.2 : Lavtacı Ovrik Efendi’nin fotoğrafı (İBB, 2012). 

Bestekâr 1872’de İstanbul Hasköy’de doğdu (Bkz. Şekil 2.2). 1940’da yine 

İstanbul’da öldü (Ediboğlu, 1962, s. 268).  

Ermeni asıllıdır. Patrik vekili Senpad Episkopos Kazasyan’ın kardeşidir (Lavtacı, 

1990, s. 173).  

Bir süre yazmacılıkla meşgul oldu. Lavtacı Sarı Onnik’ten lavta ve Türk musikisi 

öğrendi. Genç yaşında piyasaya atılarak hem repertuvarını hem de o yılların meşhur 

sanatçılarını tanıyarak bilgisini genişletti. Kendine mahsus tarzıyla dîvan, koşma ve 

semailer okuyan sanatçı mide ülserinden ölmüştür. Elimizde sâdece üç şarkısı vardır. 

2.5 Lütfi Bey (Lavtacı ve Muzıkalı) 

Doğum tarihi ve yeri bilinmemekle birlikte 1920 yılında İstanbul’da öldüğü 

sanılmaktadır. Muzıkay-ı Hûmâyun’da lavtacı idi. Çok öğrenci yetiştirmiştir. 

Nebioğlu İsmail Hakkı bunlardan biridir (Özalp, 1986, s. 26). Bestelemiş olduğu 

eserler arasında en meşhurları, Sûznâk aksak şarkısı “Boş değildir sevdiğim nâz 

ettiğin” ve Hicâzkâr curcuna şarkısı “Sana n’oldu gönül, şâd olmuyorsun?” olmuştur. 

Bilinen eserleri bir ilâhi ile altı şarkıdan ibarettir. 
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2.6 Sultan Abdülaziz Han (8 ġubat 1830-4 Haziran 1876) 

 

ġekil 2.3 : Sultan Abdülaziz Han (Url-12). 

Otuz ikinci Osmanlı Padişâhı. II. Sultan Mahmud ile Pertev Niyal Valide Sultan’ın 

oğludur (Bkz. Şekil 2.3). Batı müziği ve iyi derecede Türk müziği öğrendi. Resim 

sanatından anlar, güzel yazı yazardı. Özellikle rik’a ve celî sülüs türü yazılarda 

ustaydı. Sultan Aziz, piyano ve lavta çalardı. Çok iyi derecede üflediği neyi Hocası 

Yusuf Paşa’dan meşketti. Oğulları II. Abdülmecid ve Seyfeddin Efendi de 

müzisyendirler. Bestekâr Padişâh’ın elimizde bir saz eseri ve iki sözlü eseri 

bulunmaktadır (Toker, 2016, s. 121-122).  

2.7 Galib Bey (Lavtacı ve BinbaĢı) 

Doğum tarihi bilinmemekle birlikte 1925 yılında öldüğü sanılmaktadır. Jandarma 

subayı olup hânende olarak tanındı. Lavtayı kimden öğrendiği bilinmemektedir. 

Elimizde Galib Bey’e ait bir Sabâ Şarkı mevcuttur.  

“Ümîdîn bağına karlar döküldü.” 
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2.8 Lambo Efendi (Lavtacı ve BinbaĢı) 

 

ġekil 2.4 : Lavtacı Lambo (sağdaki) ve oğlu Udi Yorgi’nin fortoğrafları (İBB, 2012). 

Sadun Aksüt, Yorgo Bacanos’tan aldığı malumata göre Lambo Efendi’nin kısa 

biyografisine şunları yazmıştır. 

Doğum tarihi kesin bilinmemekle beraber 1860 yılında doğmuştur. Zamanın 

usta sazendelerinden Lambo efendi haftada iki defa Hacı Arif Bey’in evine 

meşke giderdi. Andon, Civan, Hristaki ve bilhassa Vasilaki ile arkadaşlık 

ederdi. Piyasada en meşhur saz takımlarında lavta çalardı. 55 yaşındayken 

ölmüştür. (1915?) Kemençevi Anastas Efendi (kayınbiraderi) Lambo 

Efendi’nin talebesidir (Aksüt, 1925, s. 96). 

Lambo Efendi Yorgo Bacanos ve Aleko Bacanos kardeşlerin (Bkz. Şekil 2.4) 

babasıdır. Yorgo Bacanos’a ilk müzik derslerini vermiştir. Kuvvetle muhtemel 

Yorgo Bacanos ud icrasında kullandığı renkli lavta mızraplarını babası Lambo 

efendiden öğrenmiştir.  
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2.9 Tanburi Cemil Bey (1871-1916) 

 

ġekil 2.5 : Tanburi Cemil Bey.  

1871 yılında İstanbul Molla Gürani’de doğdu. Bazı kaynaklar doğum tarihini 1873 

olarak vermektedir. Babası Mehmed Tevfik Bey annesi Zihniyar Hanım’dır.  

Cemil Bey’in annesi Zihniyar Hanım Adile Sultan sarayındaki saz heyetinde lavta 

çalardı (Özalp, 1986, s. 73).  

Üç yaşında babasını kaybetti ve amcası Refik Bey’in himayesine girdi. Tanzimat 

dönemimin getirdiği yeniliklerle dolu bu evde Fransızca öğrendi, zamanın modası 

piyanoyu tanıdı.  

O çağlarda delikanlı devresinde bulunan ud, keman, lavta ve tanbur çalan ağabeysi 

Ahmed Bey’den musikinin klâsik kanunlarını, Türk müziği makam ve usullerini 

öğrendi. Aynı dönemde meşhur Kemani Ağa’dan Hamparsum notasını ve alafranga 

notayı (batı notası) öğrenmiştir (Aksüt, 1925, s. 57).  

Amcası Refik Bey’in ölümü üzerine amcazâdesi Mahmud Bey’in evine taşındı. 

Mahmud Bey’in Humus’ta görevlendirilmesi üzerine annesi Zihniyar Hanım’ın 

Taşkasap’taki evine döndü. 

Burada orta eğitimini tamamladı ve Siyasal Bilgiler Fakültesi’ne (Mülkiye’ye) 

kaydoldu. İkinci yıl bu okulu bıraktı. Bu okulda tanıştığı Tanburi Ali Efendi’nin oğlu 

Tanburi Aziz Mahmud Bey Cemil Bey’i babasıyla tanıştırdı. Tanburi Ali Efendi 

Cemil Bey’i dinledikten sonra “Evladım bunca yıldır bu sazı çalardım, eh şöyle biraz 
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yendik sanırdım. Şimdi seni dinledikten sonra bir daha tanburu elime almayacağım,” 

diyerek iltifat etmiştir. Bundan sonra Cemil Bey, çoğu kez Ali Efendi’nin bulunduğu 

meclislerde bulundu; doğrudan doğruya ders almamakla birlikte genel musiki bilgisi 

ile klasik okulun asıl karakterine ait incelikleri Ali Efendi gibi büyük bir ustadan 

öğrendi (Cemil, 1986, s. 73).  

 

ġekil 2.6 : Cemil Bey’e ait diğer bir fotoğraf (Derman, 2012). 

Tabiatına uymayan ve uzun sürmeyen çeşitli memuriyet görevlerinde bulundu. 1901 

yılında Şerife Said Hanım’la evlendi ve bu evlilikten 1902 yılında oğulları Mes’ud 

Cemil doğdu. 

Cemil Bey’in bundan sonraki hayatı serazad bir şekilde sürmüştür. Kendisine 

sunulan devlet görevlerini istememiş, önüne gelen fırsatları elinin tersi ile itmiş ve 

mizacına uygun bohem bir hayat tarzı benimsemiştir. Geçimini plak çalışmaları ve 

öğrencilerine verdiği derslerden sağlıyordu. Ancak bu dönem müzikal açıdan Cemil 

Bey’in en verimli çağlarıdır. Plakları, besteleri, çaldığı birbirinden farklı 

enstrümanlar üzerinde yoğunlaşması hep bu dönemin ürünleridir.  

1914’de 1. Dünya Savaşı başladı. Askere çağırılması üzerine yapılan muayenesi 

sırasında verem olduğu anlaşıldı. Adeta bu dünyadan ayrılık vaktinin geldiğini 

biliyormuşçasına kendisine tedavi için sunulan imkanları birer birer geri çevirdi. 

Nihayetinde 29 Temmuz 1916 yılında hayata gözlerini yumdu (Kıyak, 2017, s. 63).  
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Yetiştirdiği öğrenciler arasında Tanburi Refik Fersan, Şemseddin Ziya Bey, Tanburi 

ve Kemençeci Kadı Fuat Efendi, Atıf Esenbel ve yeğeni Tanburi Hikmet Bey’i 

sayabiliriz. Cemil Bey’in Rehber-i Musiki isimli bir de nazariyat kitabı vardır. 

Cemil Bey 150’ye yakın plak doldurmuş, bu plaklarda tanbur, kemençe, yaylı tanbur, 

viyolonsel ve lavta çalmıştır. Elimizde iki tane lavta taksimi bulunan Cemil Bey’in 

lavtada da çığır açtığı hiç şüphesizdir. Çaldığı her sazı büyük ustalıkla icra eden 

Cemil Bey’in kabiliyeti ve efsanevi hikayeleri hakkında sayfalar dolusu hatırat 

yazılmış, kulaktan kulağa bu hikayeler anlatılarak günümüze ulaşmıştır. Baki Süha 

Ediboğlu Ünlü Türk Bestekarları isimli kitabında Tanburi Cemil Bey’in hayatından 

kesitler aktarmış. Burada aktarılan yakın arkadaşı ve talebesi Atıf Esenbel’in bir 

hatırası Cemil Bey’in ne kadar yetenekli ve kudretli bir sanatkar olduğunu 

vurgulaması açısından önemli.  

Özet olarak; 1900 yılında, Esenbel Yakacık’ta pehlivan güreşlerine gitmeye Cemil 

Bey’i ikna eder. Burada güreş seyretmekten çok Rumelili iki meşhur zurnacıyı 

saatlerce ve dikkatle dinlerler. Etkisinden kurtulamadıkları bu sazı ve motifleri icra 

edebilmek için zurna almaya karar verirler. Ertesi gün Cemil Bey uzunçarşıya gider 

zurnaları ısmarlar. Aldıktan sonra meşhur Zurnacı Arap Mehmet’i bulur, nazari 

bilgiler alır ve arkadaşına da bu bilgileri aktarır.  

Evvela bütün parmakları kapayarak, güzel, pürüzsüz ve devamlı bir Sol sesi 

çıkarmak lazım. Ondan sonra sırasıyla birinci parmak açılacak. Neva şöyle, 

Hicaz böyle... diyerek zurnayı aldı ve hakikaten dolgun, kuvvetli, pürüzsüz 

bir Rast çıkardı. Ondan sonra oturup karşılıklı üflemeye başladık ve ilk parça 

olarak orta oyunundaki Kavuklu havasını çaldık. Cemil Bey kısa zamanda 

zurnayı çok ilerletti. Bir müddet sonra tekrar dinlemek fırsatı buldum. 

Meşhur zurnacı Arap Mehmet de bundan daha parlak çalamazdı (Ediboğlu, 

1962, s. 150).  

Kendisine büyük bir hayranlık beslediği aşikar Atıf Esenbel bu hikayeyi ne kadar 

abartmış olabilir? Öyle olsa bile kaba zurna öyle her eline alanın çalabileceği hattâ 

ses çıkarabileceği bir saz değil ki. Cemil Bey Allah vergisi yeteneği ve azmiyle eline 

aldığı her sazı büyük bir maharetle çalmıştır. Onun dehasının sınırları yok. 

Viyolonselle Türk müziği çalması, tanburu yayla çalmayı icat etmesi, Rumların sazı 

olan kemençeyi Türk müziğine mükemmel bir şekilde adapte etmesi, tanbur 

icrasında yaptığı ihtilal hep bu dehasının tezahürleri. 
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ġekil 2.7 : Tanburi Cemil Bey adına basılmış posta pulu.  

Tanburi Cemil Bey’in oğlu ve halefi Mes’ud Cemil Bey’in 1947’de yayımlanan 

Tanburi Cemil Bey’in Hayatı adlı kitap Cemil Bey’in hayatını çok detaylı bir şekilde 

gözler önüne sermektedir. Uğur Derman tarafından derlenen ve 2012 yılında 

Kubbealtı neşriyatları tarafından yayımlanan yeni baskısı bu kitabın genişletilmiş ve 

içerik olarak zenginleştirilmiş halidir. 

Kitapta çocukluğu, ailesi, gençlik yılları, hocaları ve etkilendiği sanatkarlar, ilahi 

kabiliyetinin nasıl şekillendiği ve eline aldığı her sazı nasıl ustalıkla çaldığı, annesine 

yazdığı mektuplar, oğlu Mes’ud Cemil hakkında çok detaylı bilgiler mevcuttur. 

Cemil Bey’in yakın dostlarının hatıralarının da yer aldığı kitap onun hayatı hakkında 

bize çarpıcı detaylar aktarıyor. Yanyalı Ferik Mustafa Paşa’nın oğullarından 

Mahmud Demirhan Bey’in anlattığı hatıralar da bir lavtadan bahsetmiştir. 

“Babam saza âşıktı, pek gençliğinde Abdülazize’e yaverlikle Yanya’dan geldikleri 

sıralarda biraz lavta çaldığını kendi söylerdi. O fevkalade güzel bir lavtaydı. Cemil’e 

çalmak hevesini bu lavta vermişti.” Sultan Abdülaziz’e ait bu lavtayı Ferik Mustafa 

Paşa Cemil Bey’e hediye etmiştir (Bkz. Şekil 2.8). 
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ġekil 2.8 : Sultan Abdülaziz’in lavtası (Ethem Ruhi Üngör özel arşivi). 

İbnülemin Mahmut Kemal İnal Hoş Sadâ adlı son asrın Türk musikişinaslarının 

biyografilerini derlediği kitapta Cemil Bey’le bizzat yaşadığı hatıraları yazmış ve 

günümüze önemli bilgiler aktarmıştır. Bu bilgilerden lavta ile ilgili olanları 

okuduğumuzda anlıyoruz ki Cemil Bey lavtada da büyük bir usta hattâ saza yeni bir 

hüviyet kazandıran bir dâhiydi. 

Nitekim tanburu takib eden kemençe, andan sonra viyolonsel (1) de aynı iktidarı 

g stermiş, hattâ bir aralık zurna ve klarnette dahi dinleyenleri gaşy edecek derecede 

ibrazı maharet eylemiş idi. (İnal, 1958, s. 119). 

Burada düşülen dipnot “Lavtasını da dinledik mest olduk,” şeklindedir. 
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Lavtayı tanbur tavrında gayet seri çalar, Andon ve Hristo gibi üstatları hayretler ve 

takdirler içinde bırakırdı. (İnal, 1958, s. 126). 

Adalar zabıta müdürü meşhur lavtazen binbaşı Galib Bey de meclisimizde mevcut 

idi. Etrafına dikkatle bakmayan ve tavrı mahcubane ile oturan Cemil’e Galib’in 

hüviyetini s yledik. Sevdiği ve taktir ettiği bir sanatkar olduğunu anlayınca izharı 

memnuniyet ve lavta taksim etmesini rica etmesi üzerine Galib, Cemil’in istediği bir 

makamda dilnişin suretde taksim etti. Cemil, neşvelenerek kendi de lavta ile taksim 

etti, bizimle beraber Galib de bayıldı. (İnal, 1958, s. 128). 

 

ġekil 2.9 : Cemil Bey’e ait başka bir fotoğraf (Derman, 2012). 

Nazmi Özalp Türk Musikisi Tarihi isimli iki ciltlik eserinde Tanburi Cemil Bey’in 

hayat hikayesini teferruatlı bir şekilde anlatmış. Lavta ile ilgili şu satırlar önemlidir; 

“O yıllarda Andon, Hristo, Civan kardeşler Vasil ve dönemin kalburüstü 

sanatkarlarıyla düşe kalka lavta çalmakta da oldukça ustalık kazanmıştı. Lavtayı 

tanbur mızrabına yakın bir tavırla çalarak üstün bir teknik düzey elde etmişti. Elde 

bulunun iki lavta taksimi, tanburda olduğu gibi bu sazda da erişilmez bir icrakarlığa 

yükselmiş olduğunu gösterir. Nitekim onun lavta çalışı, yukarıda adı geçen lavta 

sanatkarlarını hayrete düşürürdü.”  

Nazmi Özalp bu paragrafı Ruşen Ferit Kam’ın İzahlı Türk Müziği Notları’ndan 

aldığını yazmıştır. Burada “lavtayı tanbur mızrabına yakın bir tavırla çalardı,” ifadesi 

ilgimizi çekmektedir. Buradaki ifadeden lavtayı ud mızrabı gibi yumuşak ve ince bir 

mızrapla çalmadığı sonucu ortaya çıkmaktadır. İnce mızraptan tanbur tavrı çıkarmak 
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daha zordur. Köçekçe, zeybek gibi lavta mızrabı ve tempo mızrapları gerektiren 

eserlerde ince mızrap daha kıvrak olduğu için tercih sebebi. Bu mızrapla tanbur 

tavrına yaklaşılabilir ancak ton olarak zayıf kalacağı aşikardır. 

Birebir tanbur mızrabı ile değil tanbur mızrabına benzeyen bir mızrapla demiştir. 

İhsan Özgen’in bana hediye ettiği mızrap bu tanıma çok uymaktadır. (Bkz. Şekil 

2.16)  

Bu mızrap tanbur mızrabına benziyor, sert ve bağadan yapılmış, uçları eski tanbur 

mızraplarını andırıyor. Ben bu mızrapla lavta çaldığımda daha tanbura yakın bir sadâ 

elde ediyorum. İster istemez de tanbura yakın bir tavırda çalıyorum. Çıkan sadâ 

insanı o yöne itiyor ki musikimizin izahı zor hasletlerinden biridir.  

Cemil Bey’in yaşadığı dönem adeta lavtanın ve lavtacıların en parlak dönemi 

diyebiliriz. Bir Rum sazı olan lavtanın bu dönemdeki en iyi icracılarının çoğu Rum 

asıllı. Daha çok köçekçe, tavşanca, longa, sirto gibi kıvrak ve nispeten daha neşeli 

eserlere refakat eden lavtanın tam olarak nasıl çalındığını bilmiyoruz. Daha tempolu 

ve dinamik eserler olan bu repertuvarın vazgeçilmez sazı lavtayı zaman zaman 

melodiye katılan ancak genelde tempo veren bir akompanya sazı olarak algılıyoruz. 

İki lavta bir kemençeden oluşan kaba saz grupları halkla iç içe, biraz daha eğlencelik 

müzikler yapıyordu. Açık havada ve istenilen her yerde çalındığı düşünülürse küçük 

teknesi, güçlü sesi, kolay taşınması ve sağlamlığı sebebiyle lavtanın, uda ve tanbura 

göre daha kullanışlı bir saz olduğu ortadadır. Lavta hâlâ revaçta olduğu 

Yunanistan’da bu tavra yakın bir şekilde icra edilmektedir.  

Tanburi Cemil Bey lavta icrasında da yenilikler yapmıştır. Cemil Bey’in elimizde iki 

tane lavta taksimi mevcuttur. Uşşak ve Kürdilihicazkâr makamlarında yaptığı iki 

lavta taksimi onun lavtada yaptığı yenilikleri anlamamız için yeterlidir. Tanbura 

yakın bir tavırla yaptığı bu taksimler sazın gelecekteki kaderini de etkilemiştir. Cemil 

Bey’den sonra lavta sazını yaşatan önemli isimlerin daha çok tanburi olması bunun 

etkisidir. Lavtadan çıkarttığı sadâ kullandığı mızrap hakkında ipuçları verir 

niteliktedir. Cemil Bey’den sonra lavta çalan iki önemli sanatçı Mes’ud Cemil Bey 

ve Refik Fersan’ın resimlerinde mızrabı tanbur mızrabı gibi tuttuğunu incelemiştik. 

Özellikle Refik Bey bu mızrap tutuşunu hocası Cemil Bey’de görmüş ve ondan almış 

olmalıdır. Mes’ud Bey’de hocası Kadı Fuat Bey’den ve Refik Bey’den görmüş 

olmalı. Tanburi Cemil Bey’in lavtayı alışılageldiği gibi ince ud mızrabıyla da çalmış 

olma ihtimali baki kalmakla birlikte lavtayı tanbur mızrabına benzer bir mızrapla 
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çalması yine onun dehasının tezahürüdür. Cemil Bey bir refakat sazına solo sazı 

hüviyetini bu sadâ ile kazandırmıştır. Çıkarttığı yuvarlak ve güçlü ses, ince mızrapta 

duyulan hafif mızrap çıtırtılarının bu taksimlerde duyulmaması lavtayı farklı bir 

mızrapla çaldığı tezini kuvvetlendirir niteliktedir.  

Tanburu yayla çalması ve yaylı tanburu icat etmesi, viyolonsel ile Türk müziği icra 

etmesi ve bu sazı müziğimize kazandırması gibi yeni şeyleri deneme konusunda ki 

cesareti göz önünde bulundurulursa Cemil Bey’in lavta üzerinde de çeşitli denemeler 

yapması kaçınılmazdı. Cemil Bey’in akort sisteminden perdelerine kadar lavtada pek 

çok şeye müdahale ettiğini düşünmekteyiz. Ancak elimizde bir belge veya kayıt 

olmadığı için bu düşüncelerimizi burada belirtmekle yetiniyoruz.  

2.10 Refik ġemseddin Fersan (1893-1965) 

 

ġekil 2.10 : Refik Fersan ve Fahire Fersan (Bardakçı, 1995; İnal, 1958;  

Özalp, 1986, s. 116). 

İstanbul, Şehzadebaşı’nda doğdu. İlk musiki zevkini ve bilgisini babası Hafız 

Şemsettin Bey’den almıştır. Galatasaray Sultanîsi’ne (lisesi) başladı. Burayı 

bitirdikten sonra, Robert Kolej’e verildi. On iki yaşında Tanburî Cemil Bey’den 

tanbur öğrenmeye başladı. 19 yaşına kadar ders almaya devam etti. 1913 yılında 

Tanburi Cemil Bey’in kemençe talebesi Fahire Hanım’la evlendi (Bkz. Şekil 2.10). 

Levon Hancıyan’dan musikinin inceliklerini meşk etti. 

1917’de Refik Bey Darülelhan’ın imtihanını kazanarak tanbur hocası oldu. 1919’da 

Mızıka-i Humayun İnce Saz Hey’eti’ne imtihanla ve yüzbaşı rütbesiyle sersazende 

muavini tayin edildi. 1923’te Cumhuriyet ilân edilince, Atatürk’ün isteğiyle ve 
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yüzbaşı rütbesiyle Riyâset-i Cumhur İnce Saz Heyeti’ne, yani Cumhurbaşkanlığı 

Türk Musikisi Topluluğu’na şef oldu. 1927 yılında rahatsızlığı nedeniyle 

Ankara’daki görevinden istifa ederek İstanbul’a yerleşti. İlk plağını bu yıl doldurdu 

ve İstanbul Radyosu’nda ilk defa yayına katıldı. 1928’de Münir Nureddin’le beraber 

Mısır’a gitti. Münir Nureddin’le Yunanistan’da konserler verdi. 1938 senesi yılında 

Fahire Fersan’la birlikte Ankara Radyosu’na tayin edildi. 1948 yılında yeni bir 

konservatuvar kurmak için Şam’a gitti ve sekiz ay geçtikten sonra Ankara’ya döndü. 

1950 yılında İstanbul Radyosu’na ve İstanbul Belediye Konservatuvarı’na tayin 

edildi. Daha sonra konservatuvarın ilmi hey’et ve tasnif hey’eti başkanlıklarıyla icra 

heyeti şefliğini yaptı. Refik Fersan 13 Haziran 1965 yılında vefat etti.  

Refik Bey tanburi, bestekâr, hoca, musikinin kaderini etkileyecek çok önemli 

mevkilerde bulunmuş büyük bir müzik adamıdır. Taş plaklara yaptığı kayıtlarda 

mükemmel sağ ve sol el tekniğini duyuyoruz. Eşi Fahire Fersan’la Münir Bey’in 

plaklarına yaptıkları refakat ve Münir Bey’in okuduğu gazellerde yaptığı taksimler 

Refik Fersan’ın Cemil Bey’in talebesi olduğunu belgeleyen şaheserlerdir. 

Birçok formda bestelediği 400’den fazla eseri elimizde bulunan Fersan, hem saz 

eserleriyle, hem de sözlü eserleriyle musikimizde son dönemin en önde gelen 

bestekârlarındandır. Cemil Bey gibi bir dehanın yanında yetişip, ondan bu denli 

etkilenip özellikle bestekâr olarak kendi tavrını ortaya koyabilmek çok kıymetli bir 

haslettir. Cemil Bey’den sonra, lavta çalan iki önemli isim Mes’ud Cemil ve Refik 

Fersan’ın resimlerini incelersek mızrabı tanbur mızrabı gibi tuttuklarını görebilirz 

(Bkz. Şekil 2.10).  

 

ġekil 2.11 : Fahire Hanım, sandalyede Refik Bey’in lavtası (Bardakçı, 1995). 
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2.11 Mes’ud Cemil (Mes’ud Ekrem Cemil) (1902-31.10.1963)  

 

ġekil 2.12 : Mesut Cemil lavta çalarken çekilmiş bir fotoğraf. 

İstanbul’da doğdu. Saide Hanım ve Tanburi Cemil Bey’in oğludur. Orta öğretimini 

1914-1918 yılları arasında İstanbul Sultanîsi’nde tamamladı. Sultanî’de aldığı, 

keman ve Batı müziği derslerinin yanısıra, babasının tanburdaki en seçkin talebesi 

olan Kadı Fuad Efendi’den (ö. 1920?) tanbur öğrendi. Müdâvimi olduğu Yenikapı 

Mevlevîhanesi’nde, dergâh müntesiblerinden Rauf Yektâ Bey, Zekâizâde Ahmed 

Irsoy ve Neyzen Emin Efendi gibi devrin en büyük isimlerinden dersler alıyordu 

(Cemil, 1947, s. 20). Bu sıralarda tanıdığı Şerif Muhiddin Bey’in etkisiyle 

viyolonsele başladı. 1920 yılında başladığı Hukuk Mektebi’ni ikinci sınıftan terk 

ederek Şerif Muhiddin Bey ve Hüseyin Sâdeddin Arel’in teşvikiyle 1922 yılında 

müzik öğrenimi için Berlin’e gitti. Burada Müzik akademisinin hocası olan profesör 

Hugo Becker’in viyolonsel öğrencisi oldu. Bu yıllarda Almanya’da bulunan Ali 

Sezin ve Mahmud Ragıp Gazimihal’i tanıdı. Curt Sachs, Hornbostel, Robert 

Lachmann gibi önemli müzikologlara tanıştı ve müzikoloji alanında kendini 

geliştirdi (Özalp, 1986, s. 146).  

Annesinin rahatsızlanması sebebiyle öğrenimini bitiremeden 1924 yılında İstanbul’a 

döndü. 1925 yılında Dârülelhân’a tanbur, solfej ve nazariyât dersleri vermek üzere 

atandı. Yarım kalan tahsilini tamamlamak için Edebiyat Fakültesi’ne kaydoldu. 

1925-1927 yılları arasında Cemal Reşit Rey ve Muhiddin Sadak’la Union Française 

konserlerine katıldı. 1926’da kurulan ilk radyoya spiker olan Mes’ud Cemil 
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1938’den itibaren Ankara, 1951’den sonra İstanbul radyolarında sonu müdürlüğe 

kadar yükselen muhtelif idari hizmetlerde bulundu. Mes’ud Cemil program 

yapımcısı, tonmayster, spiker, tanbur, viyolonsel, lavta, bağlama icracısı, koro şefi ve 

daha birçok idari görevi tek başına yaparak radyo tarihine adını altın harflerle 

yazdırdı. 

Bu kadar meşgalenin altından kalkmakla kalmayıp 1945 yılında Dil-Tarih-Coğrafya 

Fakültesi’ni de bitirdi. Mes’ud Cemil’in radyoda yaptığı bir yenilik de Türk 

müziğinde Toplu İcra koro anlayışını yerleştirmesi olmuştur. Klasik koroyu kurdu ve 

koronun şefliğini yaptı.  

Babasını anlattığı Tanburi Cemil’in Hayatı isimli kitabı yazdı. Bu kitapta kullandığı 

dil, hikayeleri kurgulayışı, üslubu edebiyatının da ne kadar kuvvetli olduğunun delili 

gibidir.  

1932 yılında Rauf Yekta Bey’le Doğu Musikileri Kongresi’ne katılmak için 

Kahire’ye gitti. 1955 yılında Cevdet Çağla ile birlikte Bağdat’a giderek Güzel 

Sanatlar Enstitüsü Şark Musikisi Bölümü şefi ve profesörü olarak çalıştı. Hizmetle 

geçen bu uzun çalışma yıllarının sonunda 1960’da emekliye ayrıldı. 

Bilinen birkaç eseri dışında beste yapmamıştır. İki kez evlenmiş her iki evliliğinden 

de çocuğu olmamıştır. 1963 yazı sonuna doğru hastalandı ve çok hızlı seyreden 

hastalığı 31 Ekim 1963 onu bu dünyadan ayırdı. 

Mes’ud Cemil Bey kemençe, tanbur, lavta, viyolonsel, bağlamaya benzeyen halk 

sazlarını ustalıkla çalardı. Viyolonseli Batı müziği ve Türk müziğinde mükemmel 

seviyede çalardı. Tanburi Cemil Bey’in oğlu olduğunu vurduğu tek mızrapla 

hissettirecek kudrete sahip olan Mes’ud Bey lavtayı da aynı ustalıkla çalardı.  

Hocası Kadı Fuat Efendi’yle birlikte kemençeye başlaması için teşvik edip ilk 

kemençe derslerini verdiği kadim dostu Ruşen Kam ile yıllar sonra çekildiği 

fotoğrafta Mes’ud Cemil’i lavta çalarken görüyoruz (Bkz. Şekil 2.12). 

Resimde lavta mızrabını tanbur mızrabı gibi tutarak çaldığı çok net görülüyor. (Bkz. 

Şekil 2.12) Radyonun Sesi dergisinin ikinci sayısında lavtayla alakalı Türk Sazı Lavta 

başlıklı bir makale yayımlamıştır. Bu makale çalışmamızın ekler (Bkz. Ek A) 

kısmında sunulmuştur (Cemil, 1953).  
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2.12 RuĢen Ferit Kam (1902-1981) 

 

ġekil 2.13 : Ruşen Ferit Kam (Özalp, 1986, s. 60). 

Kemençevi, Cemil Bey’in hayrul halefi, Mesut Cemil Bey’in hem musikide hem de 

hayatta arkadaşı Ruşen Kam’ı bu çalışmaya almamak hata olacaktı. Resimde elinde 

tuttuğu lavta Manol olmalı. Paylaştığımız diğer Manol lavtalarının tıpkısı. Mızrap 

tutuşu da hayrete şayan. Mızrabı Refik Fersan ve Mesut Cemil Bey gibi tutuyor 

(Bkz. Şekil 2.13). Mızrabı ud mızrabından ziyade tanbur mızrabı gibi tuttuğunu çok 

net görüyoruz. Elbette Ruşen Kam’ı lavtacı diye addetmeyiz. Ancak bu fotoğrafı 

onun lavtayla bir ülfeti olduğunu çok net ortaya koymaktadır.  

26 Mart 1902’de İstanbul Beylerbeyi semtinde dünyaya geldi. İstanbul Üniversitesi 

müderrisi (profesör) olan babası Ömer Ferid Kam’ın işi münasebetiyle İstanbul’un 

birçok semtinde oturmak zorunda kaldı ve değişik okullara gitti. Orta tahsilini 

İstanbul Sultanisi’nde tamamladığı sıralarda Aksaray’da Sineklibakkal semtinde 

Kâtip Musluhiddin Mahallesi’ndeki Tanburi Cemil Bey’in oturduğu evin yakınana 

taşınmışlardı. Mesut Cemil’le arkadaşlıkları burada başladı ve kırk yılı aşan bu 

dostluk Mesut Bey’in ölümüne kadar sürdü (Özalp, 1955, s. 19,24-25). 

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’nin Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nü 

bitirdikten sonra liselerde ve çeşitli öğretim kurumlarında öğretmenlik yaptı. 

Dârûlelhân’da kemençe öğretmenliği yaptı. 1927’de kurulan İstanbul Radyosu’nda 

çeşitli görevlerde bulundu ve 1969’a kadar bu kuruma hizmet etti. Bir dönem Kahire 

Konservatuvarı’nda görev yaptı.  
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Radyo Mecmuası’nda Türk bestekârlarına ait makaleleri yayınlandı. Ayrıca müzikle 

ilgili birçok makale de yazmıştır. Cemil Bey’den sonra yetişmiş en önemli 

kemençecilerin başında gelen aynı zamanda viyolonsel de çalan Ruşen Ferit Kam bir 

kültür ve sanat adamı olarak musiki tarihimizde önemli bir yer tutar.  

 

ġekil 2.14 : Ruşen Ferit Kam’a ait başka bir fotoğraf (Hüseyin Kıyak fotoğraf 

koleksiyonundan alınmıştır).  



 

 

54 

2.13 Ġhsan Özgen (1942-) 

 

ġekil 2.15 : İhsan Özgen’in fotoğrafı.  

Urfa doğumlu İhsan Özgen (Bkz. Şekil 2.15) ilk ve orta öğrenimini Kilis ve 

Ankara’da tamamladıktan sonra İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi’ne girdi. 

Müzik ve resme erken yaşlarda başlayan sanatçı üniversite yıllarında müziğe ağırlık 

verdi. 1967’de mezuniyetinin ardından TRT İstanbul Radyosu’nda başlayan 

profesyonel müzik hayatı İ.T.Ü. Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı’ndaki öğretim 

görevi ile devam etti. İ.T.Ü. Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı’nda kemençe Ana 

Sanat Dalı Başkanlığı yaptı. Kemençe, tanbur ve lavta çalış teknikleri ve tarihleri 

konusunda dersler verdi. 

1980’lerde N. Metaksas ile Boğaziçi Topluluğu’nu, daha sonra Anatolya’yı kurdu. 

Türk ve Rum bestecilerin çalınmamış eserlerini repertuvarına alarak Atina ve 

Selanik’te büyük dinleyici kitlelerine ulaştı. 1991’de Abdi İpekçi Barış ödülünü alan 

topluluğun plak ve kasetleri halen Yunanistan’da satılmaktadır. 

Yurtiçinde ve diğer ülkelerde sayısız konserler verdi, seminerlere ve müzik 

festivallerine katıldı. Yaylı çalgılar için yazdığı müzikleri, Masterworks of Itri & 

Meragi, Remembrances of Ottoman Composers, Legacy, Cantemir Music in Istanbul 

& Ottoman Europe around 1700 gibi uluslararası CD’leri ve LP’leri bulunan Özgen, 

müzik yaşamı boyunca resim çalışmalarını da sürdürdü.  
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Konserler için gittiği Paris, Amsterdam, Boston, New York, Floransa, Berlin, 

Stockholm vd. şehirlerde sanat tarihi ve sanatçılar hakkında da araştırmalar yaptı, 

resimle ilgilendi. Yusuf Katiboğlu, Nan Freeman, Zeynep Torun, Kasım Koçak, Erol 

Deneç, Nur Ataibiş, Erol Deran, Mehmet Refik Kaya’nın atölye çalışmalarını izledi, 

onlardan tavsiyeler aldı.  

U.C.S.C University of Southern California Etnomüzikoloji Bölümü’nün daveti 

üzerine gittiği Kaliforniya’da Amerikalı modern besteci Lou Harrison’la tanıştı. 

Onun Uzakdoğu müzikleri üzerine çalışmalarını gördü. Pentatonik gamlar ve 

ritimlerin eserlerine yansıması dikkatini çekti. Onun keman, vurmalı çalgılar ve 

barok yaylıları için yazdığı bir parçasını kemençeyle aynı çalgılar eşliğinde çaldı. 

Aynı dönemde Bansuri ustası ve besteci Deepak Ram’la bir konser verdi. Dönüşte bu 

çalışmalardan etkilenerek Uzak isimli eserini yazdı. Amerika’da Türk müziği teorisi 

dersleri ve seminerler verdi, Kantemiroğlu başlıklı konsere solist olarak katıldı. Bu 

konserin CD’si 2004 yılında Goldenhorn etiketi ile yayımlandı.  

Kemençe, tanbur ve lavta sazlarının yaşayan önemli icracılarından olan İhsan 

Özgen’in bir başka özelliği de lutiye oluşudur. Kemençe yapmayı, 1970’li yıllarda 

Enver Sarp’tan öğrenmiş ve daha sonraki yıllarda H. Menemencioğlu gibi isimlerden 

de yararlanmıştır. 25 yılı aşkın süre kemençe başta olmak üzere, birçok saz 

yapmıştır. 

İhsan Özgen’in Sanatı Yaşamak (2009 Yapı Kredi Yayınları) ve Avludaki Ses (2012 

Pan yayıncılık) isimli iki kitabı yayımlanmıştır. 

Sanat hayatı sayısız konser ve kitaplara sığmayacak başarılarla dolu İhsan Özgen 

yeteneği ve dehasıyla Tanburi Cemil Bey’den sonra kemençenin kutbu olmuş, 

yaşadığı döneme imzasını atmış, tarihe adını altın harflerle yazdırmış büyük bir 

ustadır. Kendisi ile konservatuvarda yaşadığım bir hatırayı paylaşmak istiyorum. 

Tanbur hocam Necip Gülses İhsan Özgen’in tanbur talebesidir. Bu sebeple 

konservatuvardaki dersleri bazen ortak ders olarak yapardık. İhsan Bey kemençe, 

tanbur, viyolonsel, rebap, lavta çalar ve bize bir takım bilgiler aktarırdı. Bazen hep 

birlikte çaldığımız da olurdu. Aslan Çekiç ustadan ilk lavtamı aldığımda bu ortak 

derslerden doğan aşinalıktan cesaret alarak hocanın yanına gittim. Lavtamı gösterdim 

ve öğrenmek istediğimi söyledim. Bana biraz lavta çaldıktan sonra benim çalmamı 

istedi. Ben de tanburdan üzerime sinen tavırla ve becerebildiğim kadar çalmaya 
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gayret ettim. Hoca “Tamam böyle devam et,” dedi. Böylece ilk ve son dersimi almış 

oldum. Sonra çekmeceden bir mızrap çıkardı ve hatıram olsun diyerek bana hediye 

etti.  

 

ġekil 2.16 : İhsan Özgen’e ait mızrap. 

Hocamın bana verdiği mızrabın resmini (Bkz. Şekil 2.16) ve hocanın lavta çalarken 

benim bulabildiğim tek video kaydını paylaşıyorum (Özgen, 2009; Url-13; Arşiv 

1985). TRT de İhsan Özgen (lavta) ve Necdet Yaşar (tanbur) Tanburi Cemil Bey’in 

Kürdilihicazkâr Peşrev’ini icra ediyorlar. 

2.14 Bilge Özgen (1935-) 

 

ġekil 2.17 : Bilge Özgen’e ait fotoğraf.  

Viranşehir’de doğdu. İlk müzik bilgilerini amatör bir müzisyen olan babası, Sabri 

Özgen’den aldı. İlk tahsilini Adana’da, lise tahsilini ise Kilis’te tamamladı. 1959 

yılında Ankara Erkek Teknik Yüksek Öğretmen Okulu’nu bitirdi. Ankara’daki 

öğrencilik yıllarında Vedia Tunççekiç ve Erol Sayan’dan büyük ölçüde istifade etti. 

Daha çok bestekârlığıyla ün yapmış olan Bilge Özgen İhsan Özgen’in ağabeyidir. 

Sanatçı 2000 yılında İstanbul Radyosu lavta sanatçılığından emekli olmuştur. 
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2.15 Kenan ġavklı (4 Mart 1934-2010) 

 

ġekil 2.18 : Kenan Şavklı’nın fotoğrafı.  

Mersin’de doğdu. İlkokul ve ortaokul öğreniminden sonra tamamen müziğe yöneldi. 

1954 yılında ilk bestesi olan Uşşak makamında “Yok mudur insafın cânâ söyle ne 

dersin” şarkısıyla beste çalışmalarına başladı. 1958 yılında İstanbul Radyosu’na Türk 

halk müziği saz sanatçısı olarak girdi. Bağlama ve curanın dışında tanbur, ud ve lavta 

çalan sanatçı, lavtayı Mesut Cemil’den öğrendi. Radyo’ya girdiği 1958 yılında 

evlendi ve 1960 yılında Nurdan isimli bir kız evladı dünyaya geldi. TRT 

repertuvarına kabul edilmiş bir hayli eseri bulunmaktadır. Şavklı, müzik haricinde 

sinema ile de ilgilenmiş “Balıkçının Kızı” ve “Boş Beşik” isimli sinema filmlerinde 

rol almıştır. Aşağıdaki bilgiler, Kenan Şavklı ile yaptığı bir mülakat sonucunda 

sanatçının biyografisini yazan Mehmet Güntekin’den alınmıştır (Güntekin, 2018).  

Kenan Şavklı ile TRT İstanbul Radyosu’nda yıllar önce buluşmuş ve kendisine lavta 

hakkında öğrenmek istediğim bazı hususları sormuştum. Bu buluşmadan aklımda 

kalan detayları aktarmak istiyorum; 

Kenan Şavklı enstrüman yapımcılığına da meraklıydı. Kendi yapımı lavtaları 

icra ediyordu. Bana yaptığı lavtalardan birini gösterdi ve çeşitli makamlarda 

taksimler yaptı. Maalesef o anları kaydedecek bir cihazım olmaması büyük 

talihsizlik oldu. Kendisi çok zarif bir insandı. Tanburi Cemil Bey’e öykünen 

bir üslubu vardı. Radyoda halk müziği sanatçısı olarak görev yapmasına 

karşın lavtayı Cemil Bey tavrına yakın çalması ve Türk müziği tavrına vakıf 

olması Mesut Cemil’den aldığı ilhamı ve dersleri doğrular nitelikteydi. Lavta 

çalış üslubuna etkisi olan mızrap tutuşu fotoğrafta çok net görülüyor (Bkz. 
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Şekil 2.18). Lavta akordunu farklı yapıyordu. Lavtada daha yaygın kullanılan 

akort (Sol) Kaba Rast, (Re) Kaba Yegâh, (Sol) Rast, (Re) Neva’dır. Kenan 

Şavklı lavtayı (Fa#) Kaba Geveşt, (Si) Kaba Buselik, (Mi) Hüseyniaşiran, 

(La) Dügâh şeklinde akortluyordu. Bu şekilde radyodaki emisyonlarda kız 

neyi akorttan eserleri daha rahat çaldığını söylemişti. Ancak teller aynı 

olduğu için bu akorda düşürdüğünde tansiyonsuz cılız bir ses çıktığını 

müzakere etmiştik. Farklı tel kalınlıkları ve farklı tansiyonlar da tellerle bu 

sorun çözülebilir ancak lavtanın mevcut perde şablonu bol ahenk akorda göre 

düzenlendiği için en rahat icra bence bol ahenk akorttan yapılabiliyor. Kenan 

Şavklı’nın bu akordu kendi bulduğunu ve tecrübe ettiğini söyleyebilirim. 

Kaynaklarda böyle bir akort düzenine rastlamadım.  

2.16 Fırat Kızıltuğ (13 Ocak 1935-) 

 

ġekil 2.19 : Fırat Kızıltuğ’un fotoğrafı.  

Yazar, şair, bestekâr. Bayburt'ta doğdu. 1957 yılında Trabzon Öğretmen Okulu’nu 

bitirdikten sonra yurdun çeşitli yerlerinde ilkokul öğretmenliği ve fotoğrafçılık yaptı. 

Müzik bilgilerini İstanbul Belediye Konservatuvarı ve İleri Türk Müziği 

Konservatuvarı’nda ilerletti. Viyolonsel, solfej ve usûl dersleri aldı. 1956-1966 

yılları arasında İleri Türk Müziği Konservatuvarı Derneği'nde viyolonsel çaldı, ders 

verdi ve genel sekreterlik yaptı. 1963-1976 arasında Münir Nurettin Selçuk 

yönetimindeki İstanbul Belediye Konservatuvarı İcra Heyeti'nde yer aldı. İstanbul 

Devlet Klasik Türk Müziği Korosu'nda 1976-2000 arasında viyolonsel çaldı. 2000 
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yılında emekliye ayrıldı. Şiir ve yazıları 1983 yılından itibaren Türk Edebiyat 

Dergisi’nde yayımlanmaya başladı. 100'ü aşkın bestesi vardır. Fırat Kızıltuğ, 

viyolonsel, ud, lavta (Bkz. Şekil 2.19), flüt gibi birçok sazı icra etmektedir.   

Kitapları: 

Bir Dane Bir Dane (1990), Bayburt Şikesteleri (1996), Oğuz Destanı (1994), Kitab-ı 

Yave (Hicivleri, 1998), Mavi Karanlık (1999), Satrançname (2004), Dildeste 

(Bestekârlar, şairler ve şiirler üzerine, 2001), Dilbeste (Bestekârlar, şairler ve şiirler 

üzerine, 2005), Bandodan Klasik Müziğe (2003), Çocuklara Müzik (2000). 

2.17 Mutlu Torun (1942-) 

 

ġekil 2.20 : Mutlu Torun’un fotoğrafı.  

Ankara Beypazarı’nda doğdu. İstanbul Erkek Lisesi’ni bitirdikten sonra, Devlet 

Güzel Sanatlar Akademisi (Bugünkü Mimar Sinan Üniversitesi) Yüksek Mimarlık 

Bölümü’nden mezun oldu. Müziğe mandolinle başladı, daha sonra ud ve klasik gitar 

çalıştı. İleri Türk Musikisi Konservatuarı Derneği ve Musiki Kültür Derneği’ne önce 

öğrenci, daha sonra korist, udi ve eğitimci olarak devam etti. 

Andrea Paleologos’tan klasik gitar, İspanya’da Pepe Rodiguez, Rafael Nogales ve 

Nino Ricardo’dan Flamenko gitar dersleri aldı. 

Türk müziğinin en seçkin sazendelerinden Niyazi Sayın, Akagündüz Kutbay (Ney), 

Cüneyd Orhon, İhsan Özgen (Kemençe), Ruhi Ayangil, Erol Deran (Kanun) gibi 

sanatçılarla ikili-üçlü enstrüman grupları ile, Türkiye’nin pek çok şehirlerinde ve 

yurtdışında konserlere katıldı, resitaller verdi, radyo-TV yayınlarına katıldı. 
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Bosphorus topluluğunun üyesi ve Timur Selçuk yönetimindeki İstanbul Oda 

Orkestrası’nın solisti olarak konserlerde çaldı. 

Cenan Akın ile armoni derslerine başladı, İstemihan Taviloğlu ile devam etti. Daha 

sona Türk beşlerinden Cemal Reşid Rey’in öğrencisi oldu. Açılışından başlayarak 

emekli olduğu 2003 yılına kadar İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı’nda 

eğitimci ve yönetici olarak çalıştı. 1986 yılında doçent, 2000 yılında profesör oldu. 

Verdiği sayısız konser, yayımladığı albüm, kitap ve makaleler, farklı formlarda 

bestelediği eserler, yetiştirdiği öğrenciler Mutlu Torun’un sanattaki yaratma gücünün 

ve üretme kudretinin birer göstergesidir. Dördüncü baskısı yapılan “Ud Metodu-

Gelenekle Geleceğe” Türk müziği enstrümanları için yazılmış bütün metotlara ilham 

kaynağı olmuş en önemli eserlerin başında gelir.  

Müziğe, bestecilikten  hocalığa, icracılıktan  müzikologluğa, geniş bir yelpazede 

hizmet eden Mutlu Torun, çalışmalarına hâlen Haliç Üniversitesi’nde devam 

etmektedir (Beşiroğlu, 2013).  
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3. LAVTA YAPIMCILARI  

Enstrümanı imal eden ustaya lutiye denir (Fransızca luthier, okunuşu lütiye). Türk 

müziğinde lutiye yerine daha çok enstrüman yapımcısı veya usta (tanbur ustası, ud 

ustası, kemençe ustası) kelimeleri kullanılmıştır.   

Türk müziğinde çalgı yapan ustalar genellikle bir enstrüman üzerinde uzmanlaştıktan 

sonra farklı çalgılar da imal etmiştir. Genelleme yapacak olursak, kanun ve kemençe 

yapan ustaların sadece bir enstrüman üzerinde yoğunlaştığını, ney açan ustaların 

başka enstrüman üretmediğini, tanbur, ud ve lavtayı bir arada üreten usta sayısının 

bir hayli fazla olduğunu söyleyebiliriz. Nadiren kemençe yapan ustaların da lavta 

yaptığını görüyoruz ancak lavta yapan lutiyelerin daha çok tanbur ve ud ustalarından 

çıktığını rahatlıkla söyleyebiliriz. 

Bir enstrüman üzerinde uzmanlaşıp sürekli aynı sazı yapmanın ustaya sağladığı 

faydaları şöyle sıralayabiliriz; Hep aynı enstrümanı yapmak bir el alışkanlığı 

geliştirir, peş peşe yapılan sazlar ustaya tecrübe kazandırır. Bu durum malzeme 

temini ve malzeme kalitesinin devamlılığı için de faydalıdır. Tezgâh, yapılacak saza 

göre açılır, bu durum işlerin hızlı yürümesini sağlar. Böylece yaptığı sazın ustası 

olarak ünlenen kişi bu sayede farklı bir saygınlık kazanır.  

Ancak bazen maddî imkânlar bazen de ustaların enstrüman üretme merakı yüzünden 

yapımcılar farklı arayışlar içinde olmuş ve değişik sazlar üretmiştir. Sadece ud veya 

tanbur yapan ustalar da vardır ancak sadece lavta yapan bir usta var mıydı 

bilemiyoruz. Yapım tekniği, tezgâh ve malzeme yakınlığı gibi sebeplerden olsa gerek 

daha çok tanbur ve ud yapan ustalar lavta yapmıştır. Bu yüzden sayısız enstrüman 

yapımcısının arasından, yaptıkları lavtalar ile ön plana çıkan ustalar tezimizde yer 

almıştır. 
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3.1 Kosti Ventura (1810?-?) 

Rum asıllı olan Kosti Ventura’nın 1810 yılında doğduğu sanılmaktadır. Ölüm tarihi 

bilinmiyor. Bugün elimizde ona ait sanatlı yapılı bir lavtasından başka hiçbir bilgi 

yoktur. Sapı fil dişi ve sırtı siyah zemin üzerine beyaz dalgalı filetolarla süslü bu 

lavtayı Sultan Abdülaziz kullanmış olup torunu Gevherîn Sultan tarafından Etem 

Ruhi Üngör koleksiyonuna hediye edilmiştir. Etiketi Rumca yazılı, "Kosti Ventura, 

Mart 1840" (Üngör, 1953, s. 8). 

3.2 Baron (Baronak) (1834-1900) 

Ermeni asıllı olan Baron, 1834 yılında İstanbul’un Samatya semtinde doğmuş ve 

1900 yılında aynı şehirde ölmüştür. Hayata dülger olarak başlamış sonra 

doğramacılık ve daha sonra da lutiyelik yapmıştır. Sultan Aziz devrinde (1861-1876) 

sarayda "saz ustabaşılığı" yaptığı da rivayet edilmiştir.  

Kemençeye bugünkü şeklini veren odur. Kemençenin şeklini ve ölçülerini 

sabitleştiren, Ege adalarının lyra’sının armudî biçimini tıraşlayıp onu küçülten ve 

klasik biçimini vermiş olan yaratıcı bir lutiyedir. Kemençe ustalığı kendisinden 

sondaki lutiyeleri de etkilemiştir. Kemençe başta olmak üzere lavta, tanbur ve ud 

imal ettiği sazlar arasındadır (Türk Sazlarının Yapımcıları, 1950, s. 20) 

3.3 Manol (Emmanuil Venyos) (1845-1915) 

Rum asıllı bir saz yapımcısı olan Manol, 1845 yılında İstanbul’un Ortaköy semtinde 

doğmuş ve 1915 yılında aynı şehirde ölmüştür. Asıl mesleği cilacılık olan Manol 

Usta çalgı yapımına sonradan başlamıştır. Dükkânı Beyoğlu İstiklal caddesindeydi. 

Özellikle ud yapımcılığı ile ün kazanmıştır. Manol Usta birkaç lavta da yapmıştır. 

Özellikle devrin ileri gelen ailelerine yapmış olduğu sazlardaki olağanüstü sedef 

işçiliği, sazlarına ayrı bir değer katmıştır. Manol Usta’nın lavtalarına koyduğu 

etikette (Bkz. Şekil 3.1) şunlar yazmaktadır (Üngör, 1953, s. 10-11). 

Emmanuil Venyos Deraliyyede Galata. Sandıkçılar 168 numara. 



 

 

63 

 

ġekil 3.1 : Manol enstrüman etiketi. (Manoliden inşa olunmuştur. Der-i âliyyede 

Galata Sandıkçılar caddesi numara 168). (Serhan Aytan özel arşivi). 

  

ġekil 3.2 : İstanbul lavtası örneği 

(Karim Othman Hassan özel fotoğraf 

arşivi). 

ġekil 3.3 : İstanbul lavtası örneği 

(Hüseyin Kıyak özel fotoğraf arşivi). 
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3.4 Kapıdağlı Ġlya (Kanakis) (1870-1930) 

1870 yılında Kapıdağı’nda doğan İlya, enstrüman yapımcılığı mesleğine 

memleketinde mandolin ve gitar yaparak başlamıştır. 1896 yılında İstanbul’a gelerek 

Kapalıçarşı’da bir dükkân açmıştır. Ud, lavta ve tanbur sazlarını üreten İlya daha çok 

yaptığı udlar ile meşhur olmuştur. 1930 yılında İstanbul’da ölmüştür (Türk 

Sazlarının Yapımcıları, 1950, s. 21). 

3.5 Murat (Sümbül) Usta (1884-1960)  

 

ġekil 3.4 : Murat Sümbül usta. (Ahmet Kaya özel arşivi). 

Ermeni Kadıköylü Murat Usta 1884 yılında Üsküdar’da dünyaya gelmiştir. Ustası, 

Manol Usta’nın kalfası olan Üsküdarlı Mustafa Usta’dır. Ud ve lavta yaparak 

mesleğe başlayan Murat Usta tanbur, keman, kemençe, gitar, viyola, viyolonsel ve 

kontrbas (Bkz. Şekil 3.4) gibi çok değişik sazlar yapmış, yakın zamanın en iyi 

ustalarından biridir.  

Ud etiketleri 

1- Mehmet Murat Sümbüloğlu Altıyol Tramvay durağı Kadıköy (El yazısı ile) 

2- Kadıköyünde Altıyol ağzında çalgıcı Murat ustanın imalidir. 2/1/1932  
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Diğer çalgılarına da kurşun kalemle el yazısı büyük harfle M harfi yazmıştır (Özalp, 

1986, s. 72). 

3.6 Vasil (1875-1915)  

Kemençeci Vasilâki ile enstrüman yapımcısı Vasil ayrı kişilerdir. Rum asıllı Vasil 

1875 yılında İstanbul’da doğmuş ve 1915 yılında aynı şehirde ölmüştür. Saz 

yapmasını Baron’dan öğrenmiş, hocası gibi kemençe, lavta, ud, tanbur imal etmiştir. 

Özellikle tanburları ile meşhur olmuş önemli bir ustadır. 

3.7 Üsküdarlı Mustafa Usta (1885-1935)  

1885 yılında İzmir’de doğmuş ve 1935 yılında İstanbul’da ölmüştür. İzmir’de 

keresteciliğin yanı sıra basit sazlar da yapmıştır. Yirmi yaşında İstanbul’a gelmiş, 

Manol’un çırağı olmuş ve ustası gibi o da ud ve lavta yapmıştır. Manol’un yanından 

ayrıldıktan sonra Beyazıt Mercan Uzunçarşıbaşı’nda açtığı dükkânda birçok saz imal 

etmiştir. Udları ile ünlüdür. 

Ud etiketi: Üsküdarlı Mustafa Usta tarafından Darüssaadet İstanbul Uzunçarşı 

başında Hicri 1321 (Url-14; Üngör, 1953, s.13).  

3.8 Bekir Sami Gül (1928-2000)  

 

ġekil 3.5 : Fırat Kızıltuğ Bekir Sami Gül yapımı bir lavta ile. 

1928 yılında Bilecik Bozüyük’te doğmuş ve 2000’li yılların başında Ankara’da 

ölmüştür. Ud, tanbur ve lavta yapımcısıdır. Bursa Bölge Ziraat Okulu’ndan sonra 
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Tarım Makinaları Yüksek Okulu’nu bitirdi (1950). İki yıl süren askerliğini (1952 - 

1954) bitirince Mardin’de Teknik Ziraat Müdürlüğünde çalışmaya başladı. 1957 

yılında buradan ayrılıp yeni kurulan Diyarbakır Ziraî Mücadele Deposu’nun 

müdürlüğüne atandı. 1958’de Ankara Ziraat İşleri Genel Müdürlüğü’nde görev aldı; 

1979 yılında Bakanlık müşaviri kadrosundan emekliye ayrıldı.  

1959 ve 1960 yıllarında Vedia Tunççekiç’ten usul, makam ve nota dersleri aldı. 1965 

yılında Cinuçen Tanrıkorur’un yönettiği Ziraat Fakültesi Korosu’na katıldı. 1973 

yılında Cafer Açın ile tanıştı; eski kırık bir udu onunla tamir etti. Tarık Kip’in 

tavsiyesi üzerine bir ud kalıbı yaptı, ilk udunu Eylül 1975 yılında tamamladı. Buna 

ve daha sonraki dokuz uduna etiket koymadı, numara vermedi. Sonradan tanbur ve 

lavta yapmaya da başladı. Kariyeri boyunca 60 kadar ud, 50 kadar tanbur ve 40 kadar 

da lavta imal etti.  

Küçük lavtaların sesini sevdiğinden, teknesi 40x26 cm ebadında olan lavtalar yaptı. 

Özellikle bir döneme yaptığı lavtalarla damgasını vurmuştur (Bkz. Şekil 3.5). 

Fırat Kızıltuğ hocama “Siz Sami Gül’ü tanıdınız mı?” diye sorduğumda benimle şu 

bilgileri paylaştı: 

“Evet, atölyesine Necdet Yaşar'la beraber gitmiştik. Orada Yılmaz Pakalınlar ile 

karşılaştık.  

 

ġekil 3.6 : Yılmaz Pakalın’a ait lavta. (Etiketinde Sami Gül yazmaktadır). 

Sami Usta, son perdesi Tiz Çargâh olan lavtalar yapıyordu. Necdet Yaşar bir lavta 

satın aldı. O lavta Fatih Salgar’daydı. Ben Tiz Neva perdesi olan iki lavta istedim. 

Serhan Aytan da bir lavta ısmarladı. Serhan'ın lavtası Hasan Gülsever’deydi.  
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Serhan, ben ve Münir N. Beken üç lavta, TRT 2’de köçekçeler çaldık. Benim 

Kumral Kız’ın sapı attı. Gözlerinden öpüyorum.” (Bkz. Şekil 3.7) 

 

ġekil 3.7 : Kumral Kız. Fırat Kızıltuğ fotoğraf koleksiyonundan alınmıştır. 

3.9 ReĢat Uca (1933-)  

  

ġekil 3.8 : Reşat Uca. 

1933 yılında İstanbul Kadıköy’de doğmuştur. Haydarpaşa Lisesi’ndeki öğreniminden 

sonra Almanya’nın Düsseldorf İktisat Fakültesi’nden mezun oldu. Profesyonel 

müzik hayatına başlamadan önce Almanya’da özel sektörde üst düzey yöneticilik ve 

genel müdürlük yaptı. İşletme ekonomisi alanında uzmanlaştı. İlk müzik zevkini 

tanbur çalan babasından aldı ve 1950’den itibaren müzikle fiilen ilgilenmeye başladı. 

Kemal Niyazi Seyhun ile Emin Ongan’ın öğrencisi oldu. 1951-1956 arasında Emin 
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Ongan’ın yönetimindeki Üsküdar Musiki Cemiyeti’nde kemençe çaldı. Devlet 

Korosu kadrosuna, Almanya’dan emekli olup Türkiye’ye kesin dönüş yaptıktan 

sonra 1 Mayıs 1983’te katıldı ve 14 Mart 1998’de yaş haddinden emekli oldu. 

Tecrübeli bir denizci olan Uca, saz imalatı konusunda ve çeşitli el sanatları 

konusunda uzmandır.  

1970 yılında kemençe yapımını merak ederek Haldun Menemencioğlu, Onnik 

Garipyan, Haluk Güneyli ve Turhan Demireli’den aldığı bilgilerle enstrüman 

yapımına başlamıştır. Özellikle yaptığı kemençeler çok tutulmuştur. Kemençenin 

yanı sıra tanbur, lavta ve ud yapmaktadır. Yunanistan’a yaptığı kemençe ve lavtalar 

halen çalınmakta ve Reşat Uca Yunanistan’da popülaritesini korumaktadır. Müzik 

çalışmalarına, hâlen yaşadığı Marmaris’te devam etmektedir. 

3.10 Teoman Kaya (1934- 13.01.2015)  

1934 yılında İstanbul Üsküdar’da doğdu. Beş yaşlarında müziğe başladı ve 12 

yaşlarında Murat Sümbül Usta’dan enstrüman yapımcılığını öğrenmeye başladı. 

Ayrıca; Ankara’da bir süre Serezli Galip Dede’den, İstanbul’da da ud yapımcısı 

Kirkor Kâhya’nın oğlu Leon Usta’dan istifade etmiştir. 50 yılı aşkın lutiyeliğinde 

çoğunluğu ud olmak üzere keman, kemençe, tanbur, lavta, mandolin ve benzeri 

birçok saz yapmıştır. 

3.11 Sacit Gürel (1939-)  

 

ġekil 3.9 : Sacit Gürel.  
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1939 yılında Ankara'da doğdu. 1963 yılında, Ankara Üniversitesi Ziraat 

Fakültesi'nden mezun olduktan sonra çoğunluğu Devlet Su İşleri'nde olmak üzere 33 

yıl süreyle kamu sektöründe çalıştı. 1965 yılında Bilge Gürel ile evlendi, biri kız ve 

biri erkek olmak üzere iki çocuğu vardır. 

Lise yıllarında ilgi duyduğu bağlama enstrümanında iyi bir icra seviyesine ulaştı. 

1957-1965 yılları arasında Kastamonulu M. Ali Gürpınar'ın yanında bu sazın yapımı 

ile ilgili çalışmalar yaptı. Bu ustanın ürünü olan bir tanbur aldı. Tayin olarak geldiği 

Kayseri'de radyo ve plaklardan Tanburi Cemil Bey, İzzettin Ökte gibi virtüozları 

dinleyerek tanbur icrasını öğrendi. Çalıştığı yerlerde tanbur ustası bulamadığı için 

sazının problemleri ile bizzat ilgilenerek tanbur sazının gizemini keşfe başladı. 

1981 yılında Düzce'ye tayini ile tanışmayı ve feyzalmayı arzu ettiği tanbur 

yapımcılarını ziyaret ederek tanbur konusunda daha ileri çalışmalara başlama 

fırsatını elde etti. İlk beş yıl tekne imali ile süren bu serüven 1989 yılında ilk 

enstrümanını imal ederek satışa sunmasıyla yeni bir aşamaya geldi. Bu süreçte 

adlarını minnetle andığı yapımcılar arasında Turhan Demireli, merhum Sami Gül ve 

kitaplarıyla Cafer Açın gelmektedir. 

Tanburun yanı sıra zamanla ud, lavta (Bkz. Şekil 3.9) ve yaylı tanburu da ürün 

gamına ekleyen Sacit Usta'nın yapımı olan sazlar ülkemizde ve dünyanın dört bir 

yanında saygın icracılar tarafından kullanılmaktadır (Url-15). 

3.12 Turhan Demireli (1948-) 

 

ġekil 3.10 : Turhan Demireli.  
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1948 yılında Sivas’ta doğmuştur. İTÜ Türk Mûsikîsi Devlet Konservatuvarı’nın 

Temel Bilimler Bölümü’nden 1976 yılında mezun oldu. 1970 yılında çalgı yapımına 

merak salmış ve bu mesleği kendi kendine öğrenmiştir. Yaptığı tanburlarla ün 

kazanmıştır. Necdet Yaşar’a yaptığı tanburlarla bir döneme damgasını vurmuştur. 

Ayrıca imal ettiği 40-50 civarında lavtası vardır. Bugün Yunanistan’da lavta 

çalanların çoğunda Turan Demireli imzalı sazlar vardır. Ud, tanbur ve lavta 

çalmaktadır. 

3.13 Günümüzde Lavta Yapımcıları  

Eskiden olduğu gibi günümüzde de sadece lavta yapımı ile tanınmış bir usta veya 

çalgı yapım atölyesi yoktur. Ud ve tanbur ile kıyaslandığında oldukça küçük bir 

pazara sahip lavta eskiden olduğu gibi günümüzde de daha çok bu iki enstrümanı 

yapan lutiyeler tarafından üretilmektedir. Bu alanda isimlerini duyurmuş ve 

icracıların daha çok tercih ettiği lutiyeleri seçerek sayıyı minumuma indirmeye 

çalıştık. 

Arslan Çekiç İstanbul Teknik Üniversitesi Çalgı Yapım Bölümü mezunu tanbur ve 

ud yapımcısı  

Mustafa Gencer İstanbul Teknik Üniversitesi Çalgı Yapım Bölümü’nden mezun 

olduktan sonra Sacit Gürel ve Faruk Türünz’ün yanında çıraklık yapmış olan tanbur 

ve yaylı tanbur yapımcısı  

Elif Kızılhan İstanbul Teknik Üniversitesi Çalgı Yapım bölümünden mezun 

olduktan sonra Sacit Gürel ve Faruk Türünz’ün yanında çıraklık yapmış olan tanbur 

ve yaylı tanbur yapımcısı  

Ramazan Calay Atölyesi İstanbul Kadıköy semtinde olan ud yapımcısı  

BarıĢ Yektâ Karatekeli Ege Üniversitesi Devlet Türk Musikisi Konservatuvarı Çalgı 

Yapımı bölümünden mezun tanbur ve ud yapımcısı 

Ahmet Kaya İstanbul Teknik Üniversitesi Çalgı Yapım Bölümü mezunu ney, rebab, 

keman başta olmak üzere pek çok enstrümanın yapımcısı 
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4. LAVTA ÖĞRENĠM KILAVUZU 

4.1 Lavta Seçimi 

Enstrüman öğrenmeye yeni başlayan bir öğrenci için iyi bir saza sahip olmak çok 

önemlidir. Önce ucuz bir saz alıp sazda ilerleme kaydedince iyi bir sazın peşine 

düşmek çok sık yapılan bir hatadır. Türk müziği enstrümanlarını öğrenirken, 

öğrencinin karşısına çıkacak en büyük zorluk, sazdan ahenkli bir ses çıkartmak 

olacaktır. Bu sebepten iyi bir saz hem öğrenciye yardımcı olacak hem de şevkini 

arttıracaktır. 

Öncelikle alınacak sazın boyu ve formu dikkate alınmalıdır. Lavtalar hem sap boyu, 

hem de tekne formu itibarı ile çeşitlilik gösterir. İcracının zevkine ve fiziki yapısına 

göre çeşitli ölçülerde lavta yaptırılabilir. Kadınlar ve çocuklar için daha küçük 

lavtalar tercih edilebilir. Fakat yine de bu konuda bir profesyonelden yardım alınması 

tavsiye edilir. 

Lavta alırken kaliteli malzeme kullanılıp kullanılmadığına da dikkat etmek gerekir. 

Ancak kaliteli malzemeden daha da önemlisi kaliteli işçiliktir. Lavta ya da herhangi 

bir enstrüman alırken o sazı en iyi yapan lutiyelere gitmek yapılacak en doğru iştir. 

Bütün bu saydığımız özelliklerin, kullanılan iyi malzemelerin, kaliteli işçiliğin tek bir 

amacı vardır, kaliteli bir lavta sesi. Sazın ağırlığı, sap kalınlığı, formu icracının 

istekleri doğrultusunda nasıl değişebiliyorsa, aynı şekilde sazın ses rengi de icracının 

istekleri doğrultusunda değişebilir.  

Ancak değişmemesi gereken bazı kriterler vardır ki bunları şöyle sıralayabiliriz; 

Sazın her perdesinde açık ve net sesler duyabilmemiz çok önemlidir. Sağlıksız 

perdeler “cızlama” dediğimiz kirli seslere yol açar. Teller arasındaki entonasyon 

(uyum) bir başka önemli konudur. Teller arasında gezinirken ton farkı olmamasına 

dikkat etmek gerekir. Tellerin yüksekliği, oktavların tutması hep önem arz eden 

konulardır. Ayrıca akordun sağlıklı yapılabilmesi için burguların kaliteli ağaçlardan 

yapılıp yapılmadığı ve düzgün çalışıp çalışmadığı kontrol edilmelidir.  
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Kısaca özetlersek Türk müziği sazlarının hepsinde olduğu gibi lavta alırken de, bir 

müzik mağazası değil de bir atölye tercih edilmelidir. Bu sırada hoca veya bir 

profesyonelden yardım almak yapılacak en doğru iştir. 

4.2 Lavtanın Bakımı ve Korunması 

İyi bir saz almak kadar önemli bir diğer konu da sazın zaman içinde korunması, 

bakımı ve performansının yüksek tutulmasıdır.  

Lavtanın kapağı narin bir ağaç olan ladinden yapılır. Bu yüzden kapak çok özenle 

korunmalı, kapağa mızrap vurmadan çalınmalıdır. Saz özellikle yaz aylarında terden 

korunmalı, çalarken kollu sandalye kullanmamalı, telleri çaldıktan sonra silinmelidir. 

Lavtanın korunması ile ilgili bir diğer önemli husus da sazın saklandığı yerdir. 

Özellikle kış aylarında evlerimizde yanan kalorifer sazın baş düşmanıdır. Kalorifer 

havadaki nemi kuruttuğu için, organik bir madde olan ağaç tıpkı cildimiz gibi kurur, 

gerilir ve saz deforme olmaya başlar. Ses kalitesi bozulur. Sapı çalışır, hattâ tekne 

dilimleri bile çatlayabilir. Kış aylarında mümkün olduğu kadar sazın serin, 

kaloriferin kısık yandığı, varsa evde kuzey cepheye bakan bir odada saklanması daha 

uygundur. Yaz aylarında da durum farklı değildir. Lavta doğrudan güneş altında 

kalmamalı ve aşırı nemden de korunmalıdır. Sazı taşırken kapağı vücuda çevirerek 

taşımak ve sağa sola çarpmamak gerekir. Hem sazı korumak için hem de taşırken 

başına gelebilecek kazalar için kutu yaptırmak sazendeye büyük rahatlık 

sağlayacaktır. 

4.3 Lavtanın Genel Yapısı 

Lavta şekil olarak uda, tını olarak tanbura benzeyen bir sazdır. Tekne formu 

armudîdir. Udun gövdesinden daha küçük ve sığ olan teknenin standart bir boyu 

yoktur. Günümüze kadar ulaşan lavtalar ve günümüzde yapılan lavtalar farklı 

boylardadır. Bu durum biraz da icracının isteği doğrultusunda şekillenir. 
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ġekil 4.1 : Lavta aksamı (Mustafa Gencer tarafından çizilmiştir). 

Burgu

Klavye

Perde

Yürek

Kafes fletosu

Kafes

Ses tablası

Kapak Eşiği

Mızraplık

Gaga

Burguluk

Sap Eşiği

Sap

Tekne

Kapak Eşiği

Teller
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ġekil 4.2 : Lavta perdeleri (Mustafa Gencer tarafından çizilmiştir). 

4.3.1 Lavtayı meydana getiren kısımlar 

Lavta, sap ve gövde diye adlandırılan iki ana kısımdan meydana gelir. Bu iki ana 

kısım, bünyesinde birçok farklı detay barındırır. Bizler yapımı bitmiş bir sazda bu 

detayların hepsini göremeyiz. Ancak çaldığımız sazı daha iyi tanımak ve 
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gerektiğinde bakım, onarım gibi konularda, taleplerimizi ya da şikayetlerimizi daha 

iyi dile getirmek için bu detayları bu bölümde görüp, öğreneceğiz. 

4.3.1.1 Tekne 

Gövde sesi çoğaltan bir ses haznesidir ve iki ana kısımdan oluşur. Genel olarak 

kapak ve tekne dediğimiz gövdeyi oluşturan bu kısımlar da kendi bünyelerinde 

çeşitli parçalar barındırır (Bkz. Şekil 4.1). 

Genel Kapak Kısmı: 

Kapak Tahtası: Ses tablası (Bkz. Şekil 4.1) sazın en önemli kısımlarındandır. 

Gövdenin ön kısmını teşkil eder. Sazdan çıkacak sesin kalitesi ve volümü bu kısımla 

doğrudan ilintilidir.  

Balkonlar: Kapak tahtasının altında, damarlara dik yönde konulmuş çıtalara balkon 

denir. Bitmiş bir sazda göremediğimiz bu parçalar, çok ince yapıda olan kapak 

tahtasına destek verir. Boyutları ve konumlandırılışları sazın ses kalitesine etki eder. 

Kafes: Göğüs tahtasının ortasında tek büyük bir delik mevcuttur (Bkz. Şekil 4.1). Bu 

ses deliği özel olarak hazırlanmış, yapısında pek çok motif içeren kafeslerle kapatılır. 

Kafeslerin yapıştırıldığı deliklerin etrafı, fileto denilen şeritlerle çevrilir. 

Kapak EĢiği: Göğüs tahtasının alt kısmına sıkıca yapıştırılmış ve tellerin düğüm 

atılarak bağlandığı parçadır (Bkz. Şekil 4.1).  

Mızraplık: Alt eşik ile kafes arasında kalan ve mızrap darbelerinin yaratacağı 

zararlara karşı göğüs tahtasını korumak için yapıştırılan parçadır (Bkz. Şekil 4.1).  

Genel Tekne Kısmı 

Dilimler: Lavtanın sırt tarafıdır. Çok sayıda ince dilimin yan yana yapıştırılmasıyla 

oluşur. Ortaya çıkan görüntü, uddakine benzer fakat daha basık armudî bir yapıdır. 

Her dilimin arasına fileto denilen ince şeritler konulur. Boyut farklılıkları nedeniyle 

dilim sayısı sazlar arasında değişkenlik gösterebilir ama genel olarak dilim sayısı 17-

23 arasıdır.   

Filetolar: Sazın çeşitli yerlerinde karşımıza çıkan bu parçalar, dilimlerin arasında da 

kullanılmıştır. Ayrıca kafes çevresinde ve daha da önemlisi göğüs tahtası ile teknenin 

birleştiği kısımlarda da bu parçaya rastlarız. Estetik hoşluğunun yanı sıra güçlendirici 

özelliği vardır.  
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Takozlar: Teknenin dilimlerinin birleştiği ön ve arka tarafta bulunan ve yine sazın 

içinde kaldığı için göremediğimiz parçalardır. Sap tarafındaki takozun bir başka 

görevi de sapın bağlantı noktası oluşudur.  

Siper (Ayna) ve Bilezik: Arka takozun üzerinde birleşen dilimleri kapatan bir 

parçadır. Bu parçalar da lutiyelere göre çeşitlilik göstermiş, bir kimlik görevi 

görmüşlerdir. Ayrıca dilimlerin sap ile birleştiği kısma yerleştirilen ince, yarım elips 

şeklindeki ağaç parçasına da bilezik adı verilir.  

4.3.1.2 Sap 

Akort, baskı ve perde düzeneğinin olduğu bu kısım da birçok parçayı bünyesinde 

barındırır. Bu bölümler aşağıdaki şekilde sıralanabilir: 

Masif TaĢıyıcılar: Dıştan göremediğimiz, klavyenin ön yüzü ile arkası kaplamalı 

bombeli kısmın içinde bulunan parçadır. Aynı işlevde olan bir başka parça da 

burguluğun içinde mevcuttur. Masif taşıyıcılarda daha sert ağaçlar kullanıldığı için 

saza ayrı bir dayanıklılık sağlanır. 

Perde Düzeneği
2
: Sapın ön yüzüdür (Bkz. Şekil 4.2). Tellere parmak baskılarının 

yapıldığı bölümdür. Lavtanın sapında tanburdakine benzer bir perde sistemi vardır. 

Bu özelliğinden dolayı, Türk müziğinin kanun ve tanburdan sonra sabit perde 

sistemine sahip üçüncü sazıdır. Sap boyu ve tel boyuna göre bazı lavtaların sap 

dibindeki son perdesi Tiz Çargâh, bazı lavtalarda ise Tiz Neva perdesidir. Eskiden 

sapında 18 perde ve 4 çift teli bulunmuş olmasına rağmen, günümüz icra 

özelliklerine cevap vermesi için perde sayısı 25 civarına yükseltilmiş ve en üstte çift 

olarak bulunan tel, tek olarak kullanılmaya başlanmıştır.  

Sap Sırtı: Sapın arka tarafıdır. Bu kısımda da kaplamalı ve filetolu bir yapı vardır. 

Böylelikle teknenin ahenkli yapısının sapta da devamı sağlanmıştır. Eskiden sapı 

kaplamasız lavtalar yapılmış olsa da günümüzde o şekil çok tercih edilmemektedir.  

Sap EĢiği: Alt eşiğe bağlanan tellerin burguluğa ulaşmadan dayandırıldığı parçadır 

(Bkz. Şekil 4.1). Sap ile burguluğun birleştiği yerde bulunur ve telin yüksekliğini 

ayarlayan bir parçadır. 

                                                 
2
  Keman ailesinde “Finger Bord” gitarda “Freets Bord” olarak isimlendirilen, perdeli sazlarda 

üzerinde perdelerin bulunduğu çoğunlukla klavye diye adlandırılan sapın ön yüzü. Tuşlu çalgılar 

için kullanılan klavye terimi yerine perde düzeneği terimi tercih edilmiştir. 
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Burguluk: Tellerin bağlandığı (ikinci nokta) ve akort edilmesini sağlayan 

elemanların toplandığı kısımdır (Bkz. Şekil 4.1). Masif taşıyıcı üstüne kaplama 

yapılmış bir parça olup üzerine açılmış deliklere burgular takılır. Lavtada 7 adet 

burgu bulunmaktadır. Ayrıca burguluğun uç noktasında gaga adı verilen ve sazı 

sonlandıran bir parça daha mevcuttur.  

Teller: Lavtada 3’ü çift ve 1’i tek olmak üzere toplam 7 adet tel bulunur (Bkz. Şekil 

4.1). Günümüze gelene kadar pek çok farklı türde tel kullanılmış olsa da artık naylon 

ve ipek üzerine gümüş alaşımlı maddelerin sarılmasıyla yapılmış teller kullanılıyor.  

Mızrap: Kullanılan mızrap da Tanburi Cemil Bey’in süzgecinden geçmiştir. 

Geçmişte kartal kanadıyla çalınan lavta, Tanburi Cemil Bey ile değişiklik 

göstermiştir. Cemil Bey, inceltilmiş ve ucu yuvarlak olarak şekillendirilmiş bağa 

mızrap ile bu sazı icra etmiştir. Günümüzde bağa mızrabın yanında uç açkısı bağa 

mızraba benzeyen plastik maddeden yapılma mızraplar da kullanılmaktadır. 

4.3.2 Akort - Lavtanın akort edilmesi 

Bir enstrümanın tellerini veya perdelerini belli kurallar içinde düzenlemeye akort 

denir. Hiç şüphesiz bu çok genel bir tariftir. Bizim için bu noktada lavtanın 

perdelerinin birbirlerine olan nispetleri ve tellerinin doğru frekansları verecek şekilde 

akort edilmesi önemlidir. Lavtanın perdeleri belli ölçülere ve her lutiyenin kendi 

oluşturduğu şablonlara göre bağlanır. Yeni alınan bir lavtanın perdelerinin doğru bir 

şablonla bağlanmış olması bize birçok kolaylığı da beraberinde getirir. Zamanla bu 

perdelerin yerlerinde çok küçük oynamalar yapılması gerekebilir. Bunun da sebebi 

lavtanın zamanla geçirdiği fiziksel değişimdir. Ayrıca icracının istekleri 

doğrultusunda lavtaya perde eklenebilir veya çıkartılabilir. 

Tellerin kalınlığı, tansiyonu, markası yine icracının ve lutiyenin tasarrufundadır. 

Takılacak tellerin kalınlığı lavtanın sap boyuna (60, 65, 70 vs.) göre seçilmelidir. 

Tansiyonu ise icracının ve sazın genel durumu göz önünde tutularak seçilmelidir. 

İnceden kalına lavta telleri şöyledir. 
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Çizelge 4.1 : Lavatının akordu 1 

Tel boyu 65-70 cm. Türk müziğinde Uluslararası 

çift Re  Neva La (A) 220 Hz 

çift Sol  Rast Re (D) 

çift Re  Yegâh La (A)  

tek Sol  Kaba Rast  Re (D) 

Lavta günümüzde daha çok bu düzenle akort edilmektedir. Bu akort lavtanın güzel 

tınladığı ve özellikle Rast kararlı makamların rahat çalınabildiği bolahenk akorduna 

karşılık gelmektedir. Beşli aralıklarla çekilen diğer bir lavta akordu şöyledir (Sarı, 

2012, s.34): 

Çizelge 4.2 : Lavatının akordu 2 

Tel boyu 65-70 cm. Türk müziğinde Uluslararası 

çift Re  Neva La (A) 220 Hz 

çift Sol  Rast Re (D) 

çift Do  Kaba Çargâh Sol (G)  

tek Fa  Kaba Acemaşiran Do (C) 

Aynı akordu Kaybolan Türk Sazı Lavta isimli makalesinde Mes’ud Cemil de 

vermiştir. Bu makalenin tamamı Ekler bölümünde mevcuttur.  

İstenirse farklı akortlar da denenebilir. Örnek vermek gerekirse, bolahenk akortta 

Dügâh kararlı makamları icra ederken en üstteki bam telini Kaba Dügâh Mi (E) 

olarak değiştirebiliriz. Süpürde akortta Karcığar makamı çalarken birinci Neva telini 

Çargâha indirebiliriz. Dediğimiz gibi icracı bu konuda özgür. Perde sistemi tanbura, 

akordu kemençeye benzeyen lavta için ideal akort gösterdiğimiz gibidir. Kılavuz bu 

akort sistemine göre hazırlandığı için alıştırmaları bu akort sisteminde çalışmak 

gereklidir. İlerleyen zamanda icracı ihtiyaçları doğrultusunda farklı akort arayışına 

girebilir. 

Lavtayı akort edebilmek için öncelikle diyapazon ya da bir akort aleti edinmeliyiz. 

Klasik müzikte saniyede 440 Hz titreşim yapan ses La notası temel alınarak 

enstrümanlar akort edilir. Diyapazon denilen alet titreşim yaptığında bize bu sesi 

verir ve biz lavtanın Neva telini bu sesin bir oktav pesine göre akort ederiz. Diğer 

telleri bu tele uyumlu olarak akort edilir. Hiç şüphesiz lavtaya yeni başlayan bir 

öğrenci için sazı akort etmek çok zor bir aşamadır. Günümüzde artık her yerde 

bulunabilen akort aletleri sayesinde bu sorun en aza indirilmiştir. Yukardaki listede 

lavtanın tellerinin batı müziğindeki karşılıkları ve akort aletinde bu seslerin karşılığı 

olan simgeler verilmiştir. 
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Diyapazondan aldığımız La notasına göre akortladığımız lavtanın Neva teli 220 Hz 

frekansta tınlar. Yani bu kaynaktan aldığımız sesi bir oktav aşağıya akortlarız. 440 

Hz frekansı veren ses Tiz Neva perdesidir. Eğer diyapazondan aldığımız 440 Hz La 

sesi ile Neva teline akortlamaya çalışırsak ya teli kopartırız ya da kapağı çatlatırız. 

Bu konu ile ilgili ne kadar şey yazarsak yazalım, öğrencinin öğretmeninden 

görmeden sazını akort etmesi çok zordur. Bunlar sadece çok genel ve bilinmesi 

gereken temel bilgilerdir. 

4.4 Lavtanın TutuluĢu 

Lavta tutuşla ilgili en önemli husus, sazın kucakta hiç zorlanmadan ve doğal bir 

şekilde durmasıdır. Karşıdan bakıldığında estetik açıdan güzel görünen pozisyon 

aslında doğru tutuşun anahtarıdır (Bkz. Şekil 4.3). Lavtayı doğru tuttuğumuzu 

anlamamızın bir başka yolu da kolumuzda, elimizde veya bileğimizde herhangi bir 

ağrı ya da kasılma oluşmuyor olmasıdır. Şimdi sırasıyla lavta tutuşunu ve dikkat 

etmemiz gereken hususları öğrenelim. 

 

ġekil 4.3 : Lavtanın tutuluşunu gösteren fotoğraf.  

Lavta tutuşunda estetik olarak göze hoş gelmeyen bütün hususlara dikkat etmek 

gerekir. Bu hususları sıralayalım: 

 Sağ ayağımızı yerden yükselterek çok fazla öne eğilmeyi engellemek 

 Lavtanın sapını çok aşağıda tutmamak 

 Lavtanın sapını çok yukarıya kaldırmamak 
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 Bacakları birbirinden çok ayırmamak 

Bu hatalar estetik olarak göze kötü görünürken aynı zamanda pozisyon hatası 

yapmamıza da yol açacaktır. Bu tutuşa çalışırken lavtanın kapağının doğrudan 

karşıya bakmasına dikkat edelim (Bkz. Şekil 4.4). Lavtayı kendimize doğru çevirip 

kapağı havaya doğru baktırmayalım. Bu hata genellikle mızrabı ve perdeleri görmek 

için başlangıçta çok yapılır. 

 

ġekil 4.4 : Lavtanın tutuluşu ile ilgili bir fotoğraf (farklı bir açıdan).  

Lavta tutuşunda iki nokta önemlidir. Kafes deliğinin altındaki noktayı sağ 

bacağımıza koyarak ilk sabitlemeyi yapıyoruz. Bu esnada lavtanın kapağı karşıya 

bakmalı! (Bkz. Şekil 4.4) 
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ġekil 4.5 : Lavtanın tutuluşu ile ilgili bir fotoğraf (farklı bir açıdan). 

Siper veya ayna denilen parçanın hemen üzerinden kolumuzu yerleştirerek ikinci 

sabitlemeyi yapıyoruz. Son olarak omuzumuzla lavtayı kucağımıza sabitliyoruz 

(Bkz. Şekil 4.5). 

 

ġekil 4.6 : Lavtanın tutuluşu ile ilgili bir fotoğraf (farklı bir açıdan). 

Bu noktalardan lavtayı doğru bir şekilde kavradığımızda sapı sol elimizle hiç 

tutmadan sazın kucağımızda rahat bir şekilde durması gerekir. Bu noktalara 

haddinden fazla baskı uygulamadığımızda kolumuz, bileğimiz uyuşmayacak ve 

kasılma olmayacaktır.  
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Lavtayı bu şekilde tutarken sapın vücudumuzla olan açısı da şöyle olmalıdır (Bkz. 

Şekil 4.6). 

 

ġekil 4.7 : Lavtanın tutuluşu ile ilgili bir fotoğraf (farklı bir açıdan). 

Lavtanın sapı vücudumuza paralel değil hafif öne doğru bir açıyla durmalı. Özellikle 

tiz bölgelere indiğimizde kolun rahat hareket etmesi için sapın öne doğru itilmesi 

önemlidir (Bkz. Şekil 4.7). Aksi takdirde tiz bölgelerde kolumuz sıkışacağı için rahat 

icra yapamayız.  

4.4.1 Sol el 

 

ġekil 4.8 : Sol el tutuş pozisyonu.  
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Sapı sol elle tutmadan lavtayı kucağımızda rahat bir şekilde tutmayı başardıktan 

sonra sol elimizi nasıl kullanacağımızı öğrenmeye sıra geldi. Sol elin parmakları 

fotoğrafta görüldüğü gibi sıralanır. Parmakların boğumları sıralı bir şekilde katlanır 

ve kanca gibi bir form verilir. Bir tek dördüncü parmağın boğumları katlanmaz ve 

düz bir şekilde perdeye uzatılır.  

Başparmağın pozisyonu da çok önemlidir. Baş parmak sapa yapıştırılmaz. Sapla 

arasındaki boşluk korunur. En üst tele baş parmakla baskı yapılmaz (Bkz. Şekil 4.8). 

Parmak numaraları 4.9 nolu şekilde görülebilmektedir. 

 

ġekil 4.9 : Parmak numaraları.  

Fotoğrafta net bir şekilde görüldüğü gibi sol avuç içi sapa yapıştırılmamalıdır. Sol 

avuç içi yukarı veya sapa doğru çevrilmemeli doğrudan sap dibine doğru bakmalıdır 

(Bkz. Şekil 4.9). 

4.4.2 Mızrap tutuĢu 

Lavta mızrabı şu şekilde tutulur. 
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ġekil 4.10 : Mızrap tutuşu 1. fotoğraf.  

Mızrabı avuç içine yatırdıktan sonra(Bkz. Şekil 4.10), elimizi yumruk yaparak 

mızrabı kavrarız (Bkz. Şekil 4.11). 

 

ġekil 4.11 : Mızrap tutuşu 2. fotoğraf. 

Mızrabın ucu ne çok kısa ne çok uzun olmalı. Parmaklarımızın tellere çarpmayacağı 

bir uzunluk idealdir. İlerde öğreneceğimiz lavta mızrabında zaman zaman mızrabı 

gereğinden fazla uzun tutacağımız haller dışında mızrabı bu şekilde tutacağız. 

Mızrabı tuttuktan sonra karşıdan bileğimiz şu şekilde görünmeli (Bkz. Şekil 4.12): 
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ġekil 4.12 : Mızrap tutuşu 3. fotoğraf. 

Bilek düz ve avuç içi kapağa bakıyor. Bu fotoğrafı bir de üstten görelim (Bkz. Şekil 

4.13): 

 

ġekil 4.13 : Mızrap tutuşu 4. fotoğraf. 

Sol el bilekten içeriye doğru katlanmış ve üstten bakıldığında da elin tamamı net bir 

şekilde görünüyor. Mızrabı kavradıktan ve sol eli doğru bir şekilde yerleştirdikten 

sonra mızrabın tellerle nasıl buluştuğuna bakalım (Bkz. Şekil 4.14): 
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ġekil 4.14 : Mızrap tutuşu 5. fotoğraf. 

Mızrabın ucu hafif bir açıyla tellerle buluşuyor. Mızrap hafif dik bir açıyla tellere 

vuruluyor. Lavtadan kuvvetli ve güzel bir ton çıkartmak için bu açı önemlidir. Yanlış 

vuruşu görelim ve aradaki farkı anlayalım (Bkz. Şekil 4.15): 

 

ġekil 4.15 : Mızrap tutuşu 6. fotoğraf. 

Bu şekilde cılız bir ton elde ederiz. Ayrıca her mızrap vuruşunda mızrabın alt tele 

gidip çarpması istenmeyen bir kirlilik de yaratacaktır. İlk fotoğraftaki gibi bir açı 

yakalayıp üst-alt mızrap vuruşu yapmayı deneyerek lavtadan ilk sesleri almaya 

başlayabiliriz (Bkz. Şekil 4.14). 
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4.5 AlıĢtırmaların ÇalıĢılması 

4.5.1 Genel kurallar 

 Lavta tutuşu, mızrap tutuşu ve oturuş pozisyonu ile ilgili fotoğrafları çok iyi 

incelemeli, alıştırmaları ayna karşısında bu konulara dikkat ederek çalışmalıyız. 

 Perdelerin sap üzerindeki yerlerini ezberleyip, perdeleri muhakkak isimleriyle 

(Neva, Segâh vs.) öğrenmeliyiz. 

 Parmak numaralarını ve mızrap vuruşlarını ezberleyip alıştırmaları notaya 

bakmadan çalışmalıyız. 

 Alıştırmaları yaparken perdelerin tam dibine basarak net ve temiz ses çıkarmaya 

gayret etmeliyiz. 

 Alıştırmaları hızlı değil, doğru mızrap vuruşu ve doğru perde baskısı ile yapmaya 

çalışmalıyız.  

 Sağ el ve sol elin fotoğraflarda gösterildiği şekilde uygulanması her şeyden 

önemlidir. Alıştırmaları hızlı yapmak uğruna bu konulardan kesinlikle feragat 

etmemeliyiz. 

 Alıştırmaların üzerlerinde yazan metronom hızları ortalama bir değer olarak 

verilmiştir. Gerektiğinde daha ağır metronom değeri ile çalışmaya başlayabiliriz. 

 Alıştırmaları mutlaka metronom ile çalışılmalıyız. Metronomu tempo 

duygumuzun gelişmesi, alıştırmaları çalışırken ilerlediğimizin göstergesi ve 

önümüze hedef koyan bir araç olarak düşünelim. Bu yüzden alıştırmaları 

metronom kullanmadan kesinlikle çalışmayalım.  

 Gerektiğinde alıştırmaları meydana getiren her ölçüyü kendi içinde tekrar ederek 

çalışalım. Bütün ölçüleri tek tek çalıştıktan sonra birleştirerek çalışalım. 

 Boş telleri hatırlatmak için altına yazılan kısaltmalara dikkat ederek çalışalım. 

Kısaltmalar: Kaba Rast K.R, Yegâh Y, Rast R, Neva N 

 Aksi yazılmadığı sürece ilk ölçüdeki mızrap vuruşları devam eden ölçüler için 

geçerlidir.  

 Aksi yazılmadığı sürece ilk ölçüdeki parmak numaraları devam eden ölçüler için 

geçerlidir.  

Önemli Not: Notanın daha sarih okunabilmesi için alıştırmaları yazarken aynı 

parmak pozisyonu veya aynı mızrap vuruşu ile devam eden ölçüler için her 
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seferinde parmak numarası ve mızrap vuruşunu gösteren işaretler 

yazılmamıştır.  

Kitaptaki alıştırmaların çalışılma prensiplerini daha iyi anlamamız için bir alıştırmayı 

ele alalım ve onun üzerinden gidelim.  

 

ġekil 4.16 : Boş tellerde mızrap çalışmaları 01 nolu alıştırma.  

Lavta tutuşunu resimlere bakarak öğrendikten sonra boş tellere üst-alt mızrap 

vurarak bu ilk alıştırmayı çalışacağız. Bu basit alıştırmayı çalışırken lavta tutuşu, 

mızrap tutuşu, tellere mızrap vuruşu gibi pek çok unsuru öğreneceğiz.  

Bu basit gibi görünen alıştırmanın içinde dört ayrı alıştırma gizli. Kaba Rast, Yegâh, 

Rast ve Neva telleri için alıştırmayı ayrı ayı yazmak mümkündü. Ayrı ayrı yazmak 

yerine alıştırmayı bir bütün olarak yazıp çalışırken ayrı ayrı çalışma prensibini 

oturtmayı hedefliyoruz. Bu kılavuzdaki bütün alıştırmalar bu prensiple çalışılırsa 

daha faydalı olacaktır.  

Yukarıdaki alıştırmayı çalışırken önce Kaba Rast telini metronom ile kendimize bir 

süre sınırı koyarak çalışalım. 80 metronom ile 10 dakika civarında. Aynı şekilde 

diğer telleri de bu şekilde çalıştıktan sonra alıştırmayı birleştirerek çalışalım.  

Bütün alıştırmaları çalışırken dikkat etmemiz gereken bir diğer prensip daha var. 

Alıştırmaları hiçbir zaman tek tekrar olarak çalışmamalıyız. Yine yukarıdaki 

alıştırma üzerinden gidecek olursak: Alıştırmayı birleştirerek çalışacak seviyeye 

geldiğimizde yine metronom ile süre veya tekrar sınırı koyarak çalışmalıyız. 80 

metronom ile 10 dakika veya hiç durmadan 20 tekrar gibi. Alıştırmaları çalışırken 
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ara duruşlar ne kadar az olursa o kadar disiplinli ve faydalı bir çalışma yapmış 

oluruz! 01 numaralı alıştırmadan 09 numaralı alıştırmaya kadar olan alıştırmaları boş 

tellerde mızrap vuruşlarına alışmak için çalışacağız. Üst alt mızrap vuruşlarını eşit 

kuvvet ve temizlikte yapmaya gayret ederek çalışalım. 

Mızraplı sazlarda genellikle bir müzik eseri icra edilirken üst mızrap vuruşu kuvvetli 

zamanı, alt mızrap vuruşu zayıf zamanı ifade eder. Başka bir değişle üst mızrap 

kuvvetli (Forte), alt mızrap hafif (Piano) vurulur. Lavta sazı için de müzikal ifadeleri 

doğru verebilmek için bu kural geçerlidir.  

Ancak zaman zaman üst-alt mızrap vuruşlarını eşit kuvvette kullanmamız gereken 

durumlar olacak. Bu ilk 9 alıştırma özellikle üst-alt mızrap vuruşu eşit kuvvette 

vurularak çalışılacak. Bu durumu ifade etmek için “Dengeli üst-alt mızrap vuruşu” 

diyebiliriz.  

4.5.2 BoĢ tellerde dengeli üst-alt mızrap vuruĢu ile alıĢtırmalar 

 

ġekil 4.17 : Boş tellerde mızrap çalışmaları 01 nolu alıştırma. 
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ġekil 4.18 : Boş tellerde mızrap çalışmaları 02 nolu alıştırma.  

 

ġekil 4.19 : Boş tellerde mızrap çalışmaları 03 nolu alıştırma.  

 

ġekil 4.20 : Boş tellerde mızrap çalışmaları 04 nolu alıştırma.  
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ġekil 4.21 : Boş tellerde mızrap çalışmaları 05 nolu alıştırma. 

not: başlangıç mızrabına dikkat (Bkz. Şekil 4.22).  

 

ġekil 4.22 : Boş tellerde mızrap çalışmaları 06 nolu alıştırma. 

 

ġekil 4.23 : Boş tellerde mızrap çalışmaları 07 nolu alıştırma. 
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ġekil 4.24 : Boş tellerde mızrap çalışmaları 08 nolu alıştırma.  

/ 09 

 

ġekil 4.25 : Boş tellerde mızrap çalışmaları 09 nolu alıştırma. 

10 numaralı alıştırmadan 31 numaralı alıştırmaya kadar olan alıştırmaları lavtanın 

sapı üzerindeki perde yerlerini öğrenmek için çalışacağız. İlk alıştırmalarda sadece 

mızrap vuruşlarına dikkat etmemiz gerekirken, sol elin devreye girmesi ile dikkat 

etmemiz gereken pek çok unsur kendiliğinden ortaya çıkacaktır. Bu unsurları 

sıralayalım: 

 Öncelikle perde yerlerini ezberlememiz gerekiyor.  

 Sonra hiç tereddüt etmeden perdelerin yerlerini bulacak seviyeye gelene kadar 

alıştırmaları tekrarlamamız gerekiyor.  

 Perdelere basacağımız parmak numaralarını ezberlememiz gerekiyor (Bkz. Şekil 

4.2). 

 Perdelere basarken parmaklarımızın pozisyonlarını sık sık kontrol etmemiz 

gerekiyor. Perdelere basarken parmak pozisyonlarının nasıl olması gerektiğini 

gösteren fotoğraflarla karşılaştırma yapmak çok faydalı olacaktır! 
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 Perdelerin tam diplerine basarak temiz ses çıkarmamız gerekiyor.  

Genel kurallar başlığı altında, alıştırmaların çalışılması ile ilgili temel prensipleri 

izah ederken çok tekrar ederek çalışmanın faydalarından bahsetmiştik. Lavtanın sapı 

üzerindeki perde yerlerini öğrenmek için çalışacağımız alıştırmalarda bu yöntemin 

sağlayacağı faydaları sıralayalım: 

 Alıştırmaları ezberleyip notaya bakmadan çalabileceğiz. 

 Bir ölçüyü sürekli tekrar ederek çalışırken mızrap vuruşlarımıza dikkat edecek 

zamanımız olacak. 

 Bir ölçüyü sürekli tekrar ederek çalışırken parmaklarımızı doğru pozisyonda 

kullanıp kullanmadığımızı takip edebileceğiz. 

 Lavta sazında kullanılan temel parmak pozisyonları zamanla hafızamıza işlemeye 

başlayacak.  

 Perdelere, lavtanın sapına hattâ mızraba hiç bakmadan alıştırmaları yapmaya 

gayret edelim. Bu sayede lavtadan çıkardığımız sese de kulak verebiliriz. 

 

ġekil 4.26 : Sol el için parmak çalışmaları 10 nolu alıştırma. 
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ġekil 4.27 : Sol el için parmak çalışmaları 11 nolu alıştırma. 

 

ġekil 4.28 : Sol el için parmak çalışmaları 12 nolu alıştırma. 

Bu alıştırma her iki parmak pozisyonuyla çalışılacak (Bkz. Şekil 4.29). 

 

ġekil 4.29 : Sol el için parmak çalışmaları 13 nolu alıştırma. 
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ġekil 4.30 : Sol el için parmak çalışmaları 14 nolu alıştırma. 

 

ġekil 4.31 : Sol el için parmak çalışmaları 15 nolu alıştırma.  

 

ġekil 4.32 : Sol el için parmak çalışmaları 16 nolu alıştırma. 
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ġekil 4.33 : Sol el için parmak çalışmaları 17 nolu alıştırma. 

 

ġekil 4.34 : Sol el için parmak çalışmaları 18 nolu alıştırma. 

 

ġekil 4.35 : Sol el için parmak çalışmaları 19 nolu alıştırma. 
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ġekil 4.36 : Sol el için parmak çalışmaları 20 nolu alıştırma. 

 

ġekil 4.37 : Rast makamı dizileri.  

 

ġekil 4.38 : Sol el için parmak çalışmaları 21 nolu alıştırma. 

 

 

ġekil 4.39 : Sol el için parmak çalışmaları 22 nolu alıştırma. 
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ġekil 4.40 : Sol el için parmak çalışmaları 23 nolu alıştırma. 

 

ġekil 4.41 : Sol el için parmak çalışmaları 24 nolu alıştırma. 

 

ġekil 4.42 : Sol el için parmak çalışmaları 25 nolu alıştırma. 

 

ġekil 4.43 : Nihavent makamı dizileri.  
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ġekil 4.44 : Sol el için parmak çalışmaları 26 nolu alıştırma. 

 

ġekil 4.45 : Sol el için parmak çalışmaları 27 nolu alıştırma. 
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ġekil 4.46 : Sol el için parmak çalışmaları 28 nolu alıştırma. 

 

ġekil 4.47 : Sol el için parmak çalışmaları 29 nolu alıştırma. 
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not: 29 ve 30 numaralı alıştırmalar arasındaki parmak farklılıklarına dikkat! (Bkz. 

Şekil 4.48). 

 

ġekil 4.48 : Sol el için parmak çalışmaları 30 nolu alıştırma. 
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ġekil 4.49 : Sol el için parmak çalışmaları 31 nolu alıştırma. 

4.5.3 Sessiz çarpma
3
 

Lavta icrasında kullanılan temel çarpmaların en başında sessiz çarpma gelir. Sessiz 

çarpma mızrap vuruşu ile aynı anda yapılır. Mızrap vuruşundan sonra yapılırsa araya 

çarpma olur. Mızrap vuruşundan sonra yapılan araya çarpma esnasında çarpma 

yapılan perdeden bir nota sesi duyulur. Sessiz çarpmada mızrap ve çarpma aynı anda 

yapıldığı için çarpma yapılan perdeden nota sesi duyulmaz.  

                                                 
3
  Müzik cümlelerinde ifade gücünü arttırmak için yapılan süslemeler batı müziğinde ve batı 

sazlarında sistemli bir şekilde öğretilir. Bu süslemelerin nota yazısında nasıl gösterileceği ve nasıl 

çalınacağı kurallar çerçevesinde belirlenmiştir. Türk müziğinde müzik cümlelerinin ifade gücünü 

arttırmak için yapılan süslemeler, icra edilen sazın veya müzik formunun tavır ve üslup 

özelliklerini ortaya koyacak şekilde kullanılır. Bu süslemelerin her sazda kendine has bir çalınış 

tekniği vardır. Çalışmamızda bu süslemeleri yapabilmemiz için gerekli olan en temel çarpmaları 

ele aldık. Müziğimizde kullanılan zengin süslemeler, varyasyonlar bu temel çarpmalar kullanılarak 

çalınabilir. 
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Rast telinde Çargâh perdesine birinci parmakla basalım ve üçüncü parmakla Neva 

perdesine çarpma yapmayı deneyelim. Araya çarpmayı anlamak için mızrap 

vuruşundan sonra üçüncü parmakla çarpma yapmayı denersek iki notayı rahatlıkla 

duyabiliriz. Mızrap vurulan birinci ana nota ve üçüncü parmakla kapatılan perdeden 

gelen ikinci notayı duymaya çalışalım. Sessiz çarpmada tek bir nota duyulmalı. Oda 

mızrap vuruşu yaptığımız ana nota olmalı. Çarpma yaptığımız nota kesinlikle 

duyulmamalı. 

Bu vuruşu daha iyi anlamak için şöyle bir yöntem faydalı olabilir. Üçüncü 

parmağımızı Neva perdesinin üzerine sadece tele dokunacak şekilde koyalım. Üst 

mızrap vuruşunu yaparken üçüncü parmağımızı telden kaldıralım. Mızrap vururken 

üçüncü parmağımızla sesi dışarı itiyormuşuz gibi düşünebiliriz.  

Sessiz çarpma yaparken dikkat edeceğimiz hususlar: 

 Sessiz çarpma yaparken mızrap vuruşundan sonra çarpma yapmadığımızdan 

emin olmalıyız.  

 Sessiz çarpmayı genellikle üçüncü parmağımızla yapıyoruz. Bazı durumlarda boş 

tellerde birinci parmakla da yapmamız gerekebilir.  

 Alıştırmaları çalışırken bu hususa özellikle dikkat etmeliyiz. 

 Sessiz çarpmayı her zaman üst mızrapla yapmalıyız.  

 Sessiz çarpma yaparken sadece tele temas etmeliyiz (Bkz. Şekil 4.50). 

 Sessiz çarpma yaparken tele baskı yapıp teli klavyeye çarpmamalıyız. 

Dolayısıyla perdeden ses gelmediğine emin olmalıyız (Bkz. Şekil 4.51). 

 Zamanlama olarak mızrap vuruşu yaparken üçüncü parmağımızı telden açıyor 

olmalıyız. 

 Sessiz çarpma yaparken üçüncü parmağımız otomatik olarak açılıp kapanacak 

hale gelene kadar çalışmalıyız.  

Sessiz çarpmanın icra esnasında bize sağlayacağı faydalar şunlardır.  

 Özellikle birinci parmakla peş peşe çalınan nota dizinlerinde perde sesleri ve 

perdeler arasındaki kaydırma seslerini surdine etmesi açısından önemlidir.  

 Ayrıca pozisyon zenginliği sağlar. 
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 Türk müziği üslubunu aksettirebilmek için yapılması gereklidir.  

 Özellikle taksim yaparken sadece temel pozisyonları kullanarak icra yapmak 

mekanik bir müzik ortaya koyacaktır. Bu monotonluğu ortadan kaldırmak için 

sessiz çarpma kullanmak zaruridir. 

 

ġekil 4.50 : Sessiz çarpma baskı şekli 1.  

Sessiz çarpma yaparken sadece tele dokunuyoruz! 

 

ġekil 4.51 : Sessiz çarpma baskı şekli 2.  

Sessiz çarpma yaparken teli klavyeye çarpmıyoruz! 
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Sessiz çarpma nasıl yapılır? 

 

ġekil 4.52 : Sessiz çarpmanın nota ile gösterimi.  

 

ġekil 4.53 : 2’lik notalar ile sesiz çarpma alıştırmaları 32 nolu alıştırma. 

 

ġekil 4.54 : 2’lik notalar ile sessiz çarpma alıştırmaları 33 nolu alıştırma. 

 

ġekil 4.55 : 2’lik notalar ile sessiz çarpma alıştırmaları 34 nolu alıştrma.  

 

ġekil 4.56 : 2’lik notalar ile sessiz çarpma alıştırmaları 35 nolu alıştırma.  
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ġekil 4.57 : 4’lük notalar ile sessiz çarpma alıştırmaları 36 nolu alıştırma.  

 

ġekil 4.58 : 4’lük notalar ile sessiz çarpma alıştırmaları 37 nolu alıştırma. 

not: Rast teli üzerinde alıştırma (Bkz. Şekil 4.59). 

 

ġekil 4.59 : 8’lik notalar ile sessiz çarpma alıştırmaları 38 nolu alıştırma. 
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not: üst mızrapla çalışılacak (Bkz. Şekil 4.60). 

 

ġekil 4.60 : Rehavi Yürüksemai “Biz alûde-i sagârı badeyiz” 39 nolu alıştırma.  
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4.5.4 Çift mızrap ve çift mızrap çarpması 

Lavta icrasında kullanılan mızrap vuruşlarından biri olan çift mızrap vuruşu ve bu 

mızrap vuruşuna bağlı çift mızrap çarpması Türk müziği üslubunu yansıtmak için 

kullanılan karakteristik süslemelerin başında gelir. Öncelikle çift mızrap nedir bunu 

öğrenelim. Kısa zamanlı bir alt mızrap vuruşuna kuvvetli ve tam zamanında 

vurulmuş bir üst mızrap vuruşu eklenmesiyle çift mızrap vuruşu yapılır.  

Çift mızrap nasıl vurulur? 

 

ġekil 4.61 : Çift mızrap çalımının nota ile gösterilmesi.  

Çift mızrap vuruşu esnasında dikkat edilecek unsurlar. 

 Çift mızrap vurduğumuzda alt-üst şeklinde eşit iki ayrı mızrap vuruşu 

duymamalıyız! Üst mızrap vurduğumuzda duyulan tek bir mızrap vuruş sesi esas 

olmalı. 

 Üst mızrap vurmadan önce çok kısa zamanlı bir alt mızrap ekliyormuşuz gibi 

düşünebiliriz. 

 Bu kısa vuruşu elde edebilmek için alt mızrap vuruşunu tele çok yakın başlatmak 

önemlidir (Bkz. Şekil 4.62). 

 

ġekil 4.62 : Çift mızrap vuruluş şekli.  
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Çift mızrap vuruşunu doğru yaptığımızı anlamak için çıkan sedaya kulak vermek 

gerekir. Aradaki farkı anlamak ve doğru yaptığımızdan emin olmak için şu alıştırma 

denenebilir. Boş telde (Neva) sabit bir tempoda önce dört kere üst mızrap vuralım. 

Sonra aynı tempoda hiç durmadan çift mızrap vuralım. Bu şekilde bir üst bir çift 

mızrap vuruşu yaparak aradaki farklara kulak verelim. Temelde ikisi de üst mızrap 

gibi duyulmalı ancak çift mızrabın başında sanki alt mızrap takılmış gibi çok kısa bir 

aksan bulunmalı. 

 

ġekil 4.63 : Çift mızrapla yapılan çarpma alıştırmaları 40 nolu alıştırma. 

4.5.4.1 Çift mızrap çarpması nasıl yapılır? 

Çift mızrap vuruşunu tam olarak kavradıktan ve bol bol alıştırma yaptıktan sonra çift 

mızrap çarpmasına başlayabiliriz.  

Zamanlama olarak sessiz çarpmaya benzer. Üst mızrap vurup sessiz çarpma yapalım. 

Şimdi çift mızrap vurduğumuzda çarpma nereye gelecek ve ne şekilde yapılacak 

bunu inceleyelim. 

Çift mızrap çarpması nasıl yapılır? 

 

ġekil 4.64 : Çift mızrap yapılışının nota ile gösterimi.  

Aslında zamanlama tam olarak sesiz çarpmadaki gibi olacak. Üst mızrap 

vurduğumuz zamanlama ve çarpmaların yapıldığı zamanlama aynı ana denk geliyor. 

Üst mızrap vururken sessiz çarpma yaptığımız ana şimdi alt mızrap denk gelecek. 

Kuralları ve dikkat etmemiz gereken unsurları sıralayalım: 

 Çift mızraba başladığımız alt mızrap vuruşuna üçüncü parmakla yaptığımız 

(Neva perdesi) çarpma denk gelecek (Bkz. Şekil 4.64).  

 Ana ses olan Çargâh perdesinde dolgun üst mızrap vuruşu duyulacak.  
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 Çarpma yaparken üçüncü parmak sessiz çarpmada olduğu gibi sadece tele 

dokunmayacak, tel klavye ve perdeye çarptırılarak nota duyurulacak. 

 Re-Do şeklinde yazarsak kısa alt mızrap vuruşu esnasında üçüncü parmakla 

çarptığımız Neva perdesini duymamız gerekiyor. Çargah perdesi bir üst mızrap 

vuruşunda nasıl duyuluyorsa öyle duyulmalı. 

Sessiz çarpmayı öğrenirken mızrap vuruşundan sonra yapılan çarpmalara araya 

çarpma dediğimizi söylemiştik. Çift mızrap çarpması da bir araya çarpmadır. Şu 

şekilde yazarsak daha iyi anlaşılacaktır (Bkz. Şekil 4.65).  

 

ġekil 4.65 : Çift mızrabın aynı zamanda araya çarpma olduğunun  

nota ile gösterimi. 

Çift mızrap çarpması yapmaya başlamadan önce vurduğumuz üst mızraba sessiz 

çarpma eklemiyoruz. Arada kalan çarpmayı kısa-keskin alt mızrap vuruşuna denk 

getirerek ve perdenin sesini duyurarak yapıyoruz. Üst mızrap vuruşu ile de çarpmayı 

bitiriyoruz. İki notanın arasında kalan perde sesini duyurarak çaldığımız bu 

çarpmaya araya çarpma diyoruz.  

Araya çarpma yaptığımızda çarpma yaptığımız perdenin sesini (notasını) 

duyuruyoruz. Hal böyle olunca perde hassasiyetine dikkat etmek gerekiyor.  

4.5.5 Perde hassasiyeti nedir? 

Sessiz çarpmaları boş teller haricinde daima üçüncü parmağımızı kullanarak ve 

çarpma yaptığımız perdelerin sesin duyurmadan yapmayı öğrenmiştik. Çarpma 

yaptığımız perdelerin sesini özellikle duyurmadığımız için perde hassasiyeti 

göstermiyoruz. Bu yüzden hepsinde üçüncü parmağımızı seri bir şekilde 

kullanabiliyoruz. Araya çarpma yaparken çarpma yaptığımız perdenin sesini 

duyurduğumuz için perde hassasiyeti göstermek zorundayız. Mesela: 

 

ġekil 4.66 : Araya çarpma yapılışının nota ile gösterilmesi.  
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Segâh perdesinde çift mızrap çarpması yaparken Çargâh perdesine ikinci parmakla 

çarpma yaparız (Bkz. Şekil 4.66). Müstear makamı gibi içinde Nim Hicaz (Do diyez) 

perdesi olan bir makam çalıyor olsaydık bu sefer üçüncü parmakla çarpma 

yapmamız gerekirdi. Tam olarak perde hassasiyeti budur. Lavta icrasında araya 

çarpma tekniğini kullanarak yapılan farklı çarpmaları öğreneceğiz. Bu çarpmaları 

yaparken kimi zaman perde hassasiyeti göstermiyoruz. Ancak çift mızrap çarpması 

yaparken kesin olarak perde hassasiyeti gösteriyoruz. Bunu bir kural olarak 

benimseyelim.  

Sesiz çarpma ve çift mızrap çarpmasına göre daha basit anlaşılan ve uygulanan araya 

çarpmayı çift mızrap alıştırmalarına geçmeden basit bir şekilde inceleyelim. 

Araya çarpma nedir? 

 

ġekil 4.67 : Araya çarpma alıştırması.  

Bu basit alıştırmada araya çarpmanın nasıl yapılacağı ve yazılacağı net bir şekilde 

görülüyor (Bkz. Şekil 4.67). Üst mızrap vuruşundan sonra klavye üzerindeki ilgili 

perdeye ses çıkacak şekilde net ve sert bir şekilde çarpma yapıyoruz. Burada en 

dikkat edilmesi gereken husus şudur. Üst mızrap vuruşu ile araya çarpma yapmaya 

başladığımız ilk notadan önce kesinlikle sessiz çarpma yapmıyoruz. Bu araya çarpma 

tekniği ile yapılan diğer bütün çarpmalar için de geçerli bir kural. Araya çarpmaları 

kararlı ve temiz yapmaya da dikkat etmemiz gerekiyor. 

 

ġekil 4.68 : Çift mızrapla yapılan çarpma alıştırmaları 41 nolu alıştırma. 
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ġekil 4.69 : Çift mızrapla yapılan çarpma alıştırmaları 42 nolu alıştırma. 

 

ġekil 4.70 : Çift mızrapla yapılan çarpma alıştırmaları 43 nolu alıştırma. 

 

ġekil 4.71 : Çift mızrapla yapılan çarpma alıştırmaları 44 nolu alıştırma. 

Bu alıştırmada sessiz çarpmalara dikkat edelim (Bkz. Şekil 4.71). Birinci ölçüden 

yola çıkarsak, çift mızrabı tamamladıktan sonra Çargâh perdesinden önce bir sessiz 

çarpma yapıyoruz. Son perdeyi (Neva) pozisyonla bitirdiğimiz için çarpma 

yapmıyoruz. Birinci parmakla bitirseydik yine sessiz çarpma yapmamız gerekirdi.  

 

ġekil 4.72 : Bazı pozisyonlarda sessiz çarpma kullanımı.  

 

ġekil 4.73 : Çift mızrapla yapılan çarpma alıştırmaları 45 nolu alıştırma. 

Çift mızrap çarpmalarına başlamadan önceki ilk notaların başına sessiz çarpma 

eklemediğimizi hatırlayalım! 
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ġekil 4.74 : Çift mızrapla yapılan çarpma alıştırmaları 46 nolu alıştırma. 

4.5.6 Legato nasıl yapılır? 

Legato: Bağlı. Notaların üstteki kavis süresince bir nefeste veya tek yay çekişte, 

klavye üzerinde de akıcı bir süratle çıkarılacağını bildiren sıfat (Gazimihal, 1961).  

Telleri parmakla çekilerek veya mızrap vurarak çalınan sazlarda notaları bağlı çalma 

(legato) her sazın kendi teknik kapasitesine göre yapılır. Prensip olarak ilk notaya 

mızrap vurup diğer notaları mızrapsız çalmak şeklinde tarif edilebilir.  

Legato bir batı müziği terimidir. Tam manasıyla lavtada legato teriminin ifade ettiği 

müzikal hareketin karşılığı olduğunu düşünerek “Mızrapsız çalınan notalar” 

diyebiliriz.  

Mızrapsız (legato) çarpma nasıl yapılır? 

 

ġekil 4.75 : Legato yapılışının nota ile gösterimi.  

Lavta icrasında bol mızrap vuruşu esastır. Basılan her perdeye bir veya birden fazla 

mızrap vuruşu yaparak ortaya çıkan akıcı ve süslü bir icra tarzı vardır. Bu yüzden 

lavtada çok fazla legato tekniği kullanılmaz. Legato tekniğini çift mızrap tekniği ile 

birleştirerek yaptığımız bu çarpma Türk müziği üslubuna çok yakıştığı için lavtada 

da kullanılır (Bkz. Şekil 4.75). İlk notaya vurulan üst mızrapla üç notayı bağlı 

çalıyoruz. Sonrasında da çift mızrap ile nota dizinini bitiriyoruz.  
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ġekil 4.76 : Legato çarpma alıştırmaları 47 nolu alıştırma. 

Lavtanın bol mızrapla çalındığını belirtmiştik. Aynı nota dizini lavta üslubuna uygun 

bir şekilde mızrapla şu şekilde çalabiliriz (Bkz. Şekil 4.76). Her iki versiyonu 

öğrenip gerektiğinde doğru şekilde kullanmamız gerekiyor. 

 

ġekil 4.77 : Legato çarpma alıştırmaları (mızrap ile) 48 nolu alıştırma. 

4.5.7 BeĢli mızrap nasıl yapılır? 

Lavtanın alamet-i farikası beşli mızrap Tanburi Cemil Bey üslubunun en belirgin 

süslemelerinden biridir. Tanburi Cemil Bey beşli mızrap vuruşunu tanbur icrasında 

çok kullanmıştır. Beşli mızrap vuruşu bağlama sazında yumuşak tezene ile telleri 

tarayarak yapılan mızrap vuruşlarına çok benzer. Tanburi Cemil Bey’e kadar daha 

çok tempo tutmaya dayalı bir icra tekniği benimsenen lavta sazında, telleri tarayarak 

yapılan mızrap vuruşlarına sol elin de refakat etmesiyle beşli mızrap vuruşu tanbura 

ve Türk müziği icra üslubuna yakışır bir yere taşınmıştır. Tanburi Cemil Bey’den 

önceki dönem hakkında işitsel bir kaynak elimizde olmadığı halde yazılı kaynaklar 

özellikle tanbur icrasında sade bir üslubun hâkim olduğunu çok net ortaya koyar. 

Tanburi Cemil Bey’in beşli mızrabı nerden öğrendiği veya kendinden ne kattığı 

konusunda bir fikir yürütmek çok zor. Ancak birçok noktada ses kayıt tarihimizin ve 

saz müziğimizin miladı konumundaki Tanburi Cemil Bey’den yola çıkarak bazı 

konuları anlamaya çalışmamızın yanlış olmayacağı kanaatindeyiz.   
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Beşli mızrap; üst mızrap, üçleme ve tekrar üst mızrap vuruşlarının birleşmesi (Bkz. 

Şekil 4.78) ve bir ahenk içinde yapıldığında tek bir mızrap vuruşu gibi duyulması 

esasına dayanır. 

Lavta mızrabının açılımı: 

 

ġekil 4.78 : Beşli mızrap vuruşunun nota ile gösterilmesi.  

Daha kolay anlaşılması ve çalışılması için bir üst mızrap, üçleme ve tekrar üst mızrap 

vuruşu şeklinde açarak yazabiliriz. Zamanlama tam olarak birbirine eşittir. 3/8 veya 

3/16 gibi bir değerle yazılırsa yanlış olmaz. Esasen beşli mızrap vuruşu her nota 

değerinde yapılabilir. Mesela 1/4’lük bir nota beşli mızrapla şu şekilde çalınabilir.  

 

 

ġekil 4.79 : Beşli mızrap alıştırması (4/4’lük ölçüde) 

Beşli mızrap icra sırasında daha çok bir vuruşluk notalar üzerinde yapılır. Eser içinde 

nerelerde yapılacağı icracının tasarrufuna kalmıştır. Beşli mızraba yakışan nota 

dizinleri daha önceki icracılar dinlenerek öğrenilmeli ve gereksiz yere kullanmaktan 

kaçınılmalıdır.  

Bütün telleri tarayarak beşli mızrap vuruşu yapmak lavta icrasında kullanılan en 

karakteristik süslemelerden biridir.  

Lavta mızrabı boş telleri tarayarak 

 

ġekil 4.80 : Beşli mızrap vuruşunun nota ile gösterimi.  
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Bu mızrap vuruşu şu şekilde yapılır. İlk üst mızrap Kaba Rast teline vurulur. Üçleme 

mızrabı, alt mızrap vuruşu Neva teline, üst mızrap vuruşu Rast teline, alt mızrap 

vuruşu Yegâh teline denk gelecek şekilde vurulur. Son üst mızrap Kaba Rast teline 

vurulur. İstenirse Kaba Rast ve Yegâh teline aynı anda vurulabilir. Bu vuruş tellerin 

gelişigüzel taranmasından çok sistemli bir beşli mızrap vuruşudur. Çalınan tempoya 

ayak uydurarak yapılacak nota değerine sadık kalınarak doğru zamanlama ile 

yapılmalıdır. Gelişigüzel ritim tutmak için yapılan kontrolsüz bir hareket olarak 

düşünülmemelidir.  

Son olarak beşli mızrap vuruşu yaparken, her mızrap vuruşuna karşılık gelecek 

şekilde sol el parmakları ile çeşitli nota dizinlerinin nasıl çalındığını inceleyelim.  

Lavta mızrabı ile sol elin kullanılması: 

 

ġekil 4.81 : Beşli mızrap vurulurken sol elin kullanımının nota ile gösterimi.  

Lavta icrasına çok yakışan bu süslemede her mızrap vuruşunun nota olarak bir 

karşılığı var. Bu notalar çalınan makamın sesleri esas alınarak seçilir. Yukarıdaki 

örnekte olduğu gibi imkân olduğu sürece her notaya bir parmak denk gelecek şekilde 

bir pozisyon seçilmeli, gereksiz kaydırma hareketlerinden kaçınılmalıdır (Bkz. Şekil 

4.81). 

Lavta mızrabı ile sol elin yanlış kullanılması: 

 

ġekil 4.82 : Beşli mızrap vurulurken sol elin yanlış kullanımının nota ile 

gösterilmesi.  

Gereksiz kaydırma hareketleri ile süslemenin temiz yapılmasını zorlaştıran bir 

pozisyon. Bu yüzden uygun nota dizinlerinde her notaya bir parmak denk gelecek 

şekilde pozisyon seçiyoruz. Buna imkan vermeyen durumlarda kaydırma hareketinin 
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yaratacağı olumsuzlukları en aza indirmek için şu şekilde bir pozisyon tercih 

ediyoruz (Bkz. Şekil 4.83).  

Lavta mızrabı ile sol elin doğru kullanılması: 

 

ġekil 4.83 : Beşli mızrap yaparken sol elin doğru kullanımının nota ile gösterimi.  

Beşli mızrap süslemelerini yaparken pozisyonların makam ve çeşnilere göre sürekli 

değişeceğine şüphe yok. Alıştırmalara dikkatle çalışarak beşli mızrap süslemelerinde 

seçilecek pozisyonlarla ilgili zamanla bir görüş gelişecek ve kendiliğinden doğru 

pozisyonlar ortaya çıkacak. Alıştırmaları, seçilen pozisyonların üzerinde durarak ve 

bu pozisyonları ezberleyerek çalışmak çok faydalı olacaktır.  

 

ġekil 4.84 : Lavta mızrabı alıştırmaları 49 nolu alıştırma. 

 

ġekil 4.85 : Lavta mızrabı alıştırmaları 50 nolu alıştırma. 
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ġekil 4.86 : Lavta mızrabı alıştırmaları 51 nolu alıştırma. 

 

ġekil 4.87 : Lavta mızrabı alıştırmaları 52 nolu alıştırma. 

Not: 51 ve 52 numaralı alıştırmalarda geri dönüşlerde özellikle kaydırmalı pozisyon 

tercih edilmiştir. Bu alıştırmaları çıkarken kullandığımız parmak pozisyonlarını geri 

dönüşte de aynı şekilde kullanarak çalışmak faydalı olacaktır. 

4.5.8 Üçleme mızrabı ile çarpma nasıl yapılır? 

Üst-alt-üst mızrap vuruşundan müteşekkil üçleme mızrabını alıştırma ve çarpmalar 

içinde kullanmayı öğrendik. Üçleme mızrap vuruşuna ayrıca çarpmalar eklenerek 
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yine lavtaya çok yakışan bir süsleme yapılır. Bu süslemeye geçmeden önce üçleme 

mızrabını pekiştirecek basit bir alıştırma yapalım.  

 

ġekil 4.88 : Üçleme mızrap alıştırmaları 53 nolu alıştırma. 

Üçleme mızrabı araya çarpma kullanarak şu şekilde süsleme haline getirilir. 

Araya çarpma ile üçleme nasıl yapılır? 

 

ġekil 4.89 : Araya çarpma ile üçlemenin nasıl yapılcağının nota ile gösterimi.  

Aynı nota dizini iki farklı mızrap vuruşu ile çalınabilir. Hızlı pasajlarda üçleme 

mızrabı ile çarpma yaparken üst-alt-üst mızrap vuruşunu tercih edeceğiz. Daha ağır 

pasajlarda üst-üst-üst mızrap vuruşunu tercih ederek daha net ve anlaşılır çarpmalar 

yapabiliriz.  
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ġekil 4.90 : Araya çarpma ve üçleme alıştırmaları 54 nolu alıştırma. 

 

ġekil 4.91 : Araya çarpma ve üçleme alıştırmaları 55 nolu alıştırma. 
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ġekil 4.92 : Araya çarpma ve üçleme alıştırmaları 56 nolu alıştırma.  

(Mahur Şarkı-Sana layık mı ey gülten?). 

Araya çarpma tekniği kullanılarak yapılan bir başka üçleme çarpması daha 

öğrenelim.  
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ġekil 4.93 : Araya çarpma ve üçleme alıştırmaları 57 nolu alıştırma. 

Lavta icrasında kullanılan temel çarpmaları ve süslemeleri (Bkz. Şekil 4.94 ve 4.95) 

öğrendik. Şimdi bu temel çarpmaları kullanarak iki eser icra etmeye çalışacağız. Bu 

iki eser lavta icrasında bize yol gösterecek bir kılavuz gibidir (Bkz. Şekil 4.94 ve 

4.95). Amacımız sadece eserleri çalmak ve geçmek değildir. Eserlerde kullanılan 

çarpmalar ve süslemeler bundan sonra icra edeceğimiz eserlerde bize fikir vermesi 

bakımından dikkate alınmalıdır. 

İki eserde de öğrendiğimiz çarpmaları uygulayacağımız ölçülerin üzerine mızrap 

vuruşlarını gösteren işaretleri yazdık. Ayrıca hatırlatma mahiyetinde hangi çarpmayı 

yaptığımızı da yazılı olarak belirttik. Alıştırmalara çalışırken dikkat edeceğimiz bazı 

hususları sıralayalım. 

 Hangi nota dizininde hangi çarpmayı kullandığımıza dikkat edelim. 

 Aynı nota dizininde farklı iki çarpmanın nasıl yapıldığına dikkat edelim. 

 Tekrar ölçülerde aksi yazılmadığı sürece bir önceki ölçüdeki süsleme ve 

çarpmaların geçerli olduğunu unutmayalım. 
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 Nota dizinlerini görsel ve işitsel olarak hafızamıza alıp gerektiğinde 

uygulayabileceğimiz şekilde içselleştirelim. 

 Sessiz çarpmaları yapmayı unutmayalım.  

 Çift mızrap vuruşlarının başındaki notaya çarpma eklemediğimizi hatırlayalım. 

 Eserleri ölçü ölçü, satır satır çalışmayı unutmayalım.  

 

ġekil 4.94 : Rast İlâhî - Solmadan Bağın. 
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ġekil 4.94 (devamı) : Rast İlâhî - Solmadan bağın. 
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ġekil 4.95 : Mahur Peşrev (Gazi Giray Han). 
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ġekil 4.95 (devamı) : Mahur Peşrevi (Gazi Giray Han). 
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5. SONUÇ VE ÖNERĠLER 

“Tarihsel Süreçte Lavta Sazı ve Lavta Öğrenim Kılavuzu” isimli çalışmamızda, 

18. yüzyılın sonlarından 20. yüzyılın başlarına kadar İstanbul müziğinde etkili bir 

yeri olan lavta sazının, tarihçesini, mensup olduğu büyük lute ailesi ile ilişkisini, 

zamanla bu çalgıya ilginin azalmasının sebeplerini araştırırken bu sazı en doğru 

temsil eden ismin İstanbul lavtası olduğu konusunda pek çok bulguya eriştik. 

İncelediğimiz Yunan müzik kaynakları ve bu alanda yetkin isimlerle yaptığımız 

mülakatlar neticesinde eriştiğimiz bulguya göre Yunanistan ana karasında ve 

adalarında çalınan ve adeta millî saz olarak görülen büyük Yunan ve Girit 

lavtalarından, İstanbul’daki küçük kardeşlerini ayrı tutmak gayesiyle bu saz, İstanbul 

lavtası manasına gelen politiko laouto diye isimlendirilmiştir.  

En basit tabirle bir ses kutusuna bir sap eklenerek ve sapın üzerine tel gerilerek icat 

edilmiş ilk telli sazlar kendilerinden sonra gelişen bütün sazların atası konumundadır. 

Çalışmamızda insanlık tarihi ile yaşıt bu sazlar hakkında yaptığımız literatür taraması 

sonucu elde ettiğimiz bilgileri ve resimleri paylaştık. Erken dönemlerde bir ses 

kutusu ile bir saptan oluşan bu sazların tümüne, çalgı kelimesinin karşılığı olarak lute 

- lavta dendiğini daha sonra bu ismin İstanbul lavtasının da mensubu olduğu büyük 

lute - lavta ailesine verildiğini tespit ettik.  

Bu formun doğu müziklerinde karşılığı uddur. Aralarındaki şekil benzerliği göz 

önünde tutulduğunda uddan gelişmiş bir saz gibi düşünülen lavta sazının İstanbul’da, 

İstanbul müziğine hizmet edecek şekilde yine bir ses kutusu ve uzun saptan oluşan 

bir çalgıdan, tanburdan da etkilenerek ortaya çıktığını tespit ettik.  

Şekil olarak uda, akort ve perde düzeni olarak tanbura benzeyen lavtanın daha çok 

İstanbul şehir müziğine ve zamanın dans müziği formlarına (köçekçe, tavşanca, sirto 

vs.) hizmet ettiğini, ayrıca, İstanbul kemençesi ile birlikte bu müziğin baş aktörü 

olduğunu söyleyebiliriz.  

Geniş bir coğrafyaya yayılmış olan lute ailesine mensup lute, Theorbe, Yunan 

lavtaları gibi sazları incelediğimizde bu sazların en belirgin iki özelliğinin İstanbul 
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lavtasında olmadığını tespit ettik. Batı lavtalarının en belirgin özelliklerini şöyle 

sıralayabiliriz. Perde sistemleri tampere müzik çalımına göre uyarlanmıştır. Çalınan 

eseri armoni ile destekleyecek bir icra tarzı yaygındır. Gövdeleri İstanbul lavtasına 

göre daha büyüktür. İstanbul lavtası, kendine has mızrap vuruşları ile tempoyu 

desteklerken Türk müziği ses sistemine uygun perde sistemiyle melodi çalmaya da 

uygundur. 

Çalışmamızda İstanbul lavtasının, İstanbul kemençesi ile birlikte sadece 

kahvehanelerde ve zamanın eğlence mekânlarında Kaba Saz adı verilen saz 

takımlarında çalındığı ve daha eğlencelik müzik yaptığı konusundaki yaygın görüşü 

Başbakanlık Osmanlı arşivlerinde yer alan belgelerle tersine çevirmiş olduk. 

Lavtanın saraya girdiğini belgeleyen bu belgeler üzerlerindeki işlemeler ve 

süslemeler yüzünden “Saray Lavtası” denilen sazların menşeini doğrulamak adına 

önemlidir. 

Adı lavtacı diye anılan pek az sayıdaki sazendeyi tespit edip onların hayat 

hikâyelerinden yola çıkarak bir dönem lavtanın her tür mecliste ve her tür müzikte 

kullanıldığını belgeledik. Lavtacı Andon, Lavtacı Civan Ağa ve Lavtacı Hristo 

Ağa’nın bulunduğu meclislerde lavta ile tanışan Tanburi Cemil Bey’in lavta tavrına 

yeni bir soluk kazandıran icralar yapması ve ardından gelen tanbur icracılarının 

ondan etkilenerek lavtaya sahip çıkmasını kronolojik olarak tespit ettik. Refik Fersan 

ve Mes’ud Cemil Bey’in eldeki fotoğrafları inceleyerek, İhsan Özgen ve Kenan 

Şavklı’nın TRT arşivlerinde yayınlanan  video kayıtlarından izleyerek lavta 

mızrabını tanbur mızrabı gibi tuttuklarını tespit ettik. 

Enstrüman yapımcıları arasında sadece lavta yaparak ünlenmiş bir ustanın var 

olmadığını, genellikle ud, tanbur yapımcılarının lavta da imal ettiğini yaptığımız 

araştırmalar sonucunda tespit ettik. Baron, Manol, Kapıdağlı İlya, Murat Sümbül, 

Bekir Sami Gül, Sacit Gürel, Turhan Demireli ve Reşat Uca gibi lavta yapımında öne 

çıkmış isimlerin yanı sıra günümüzde lavta yapan genç kuşak lutiyelerin isimlerini 

zikrettik.  

Lavta çalmak isteyen birinin işini kolaylaştırması amacıyla, satın alacağı lavtada ne 

gibi kriterler araması gerektiği konusunda bilgiler vererek doğru saz seçimi yapması 

noktasında yönlendirmeye çalıştık. Alacağı lavtayı nasıl muhafaza etmesi konusunda 

öneriler sunduğumuz çalışmada lavtanın genel yapısı hakkında da detaylı bilgiler 

verdik.  
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Günümüzde kullanılan yaygın akort düzeninden başka kullanılabilecek akort 

düzenleri hakkında bilgiler ekledik.  

Parlak bir dönem yaşamış lavtanın değişen icra tarzlarına ayak uyduramaması 

özellikle transpoze akortlarda perde sisteminin yetersiz kalması ve icracıyı zora 

sokması gibi nedenlerden bu güzel saza alaka giderek azalmış, genellikle tanbur veya 

ud icracıları tarafından ikinci saz olarak icra edilmeye çalışılmıştır. Son yıllarda 

lavtaya değişik tınısı ve maharetli icra tarzı sebebiyle ilgi artmıştır.  

Lavta ile ritmik mızrap vuruşları, solo icralar ve küçük armonik yürüyüşler 

yapılabileceğinin keşfedilmesi lavta yapan ve çalan sayısını arttırmıştır.  

Bu alanda yapılmış tek çalışma olan Kerem Güney’in Lavta Metodu “Türk Lavtası 

İçin Bir Eğitim Modeli” isimli yüksek lisans tezinin daha çok lavta alıştırmaları 

mahiyetinde olduğu incelenmiş ve daha kapsamlı bir kılavuz yazma ihtiyacı 

neticesinde ortaya bu çalışma çıkmıştır.    

Kılavuz incelendiğinde iki ana kısma ayrıldığı görülür. Sağ el uddaki gibi sıralı teller 

üzerinde akıcı mızrap vurmaya alıştırılırken sol el perdeler üzerinde hâkimiyet 

sağlayacak birinci, ikinci ve üçüncü pozisyonlarda sistemli bir şekilde çalacak 

şekilde geliştirilir. Kılavuzda sazın perde ve akort sistemine uygun tanburdan 

esinlenilerek lavtaya adapte edilmiş çarpmalar da öğretilerek ilgiliyi eser çalacak 

seviyeye getirmek hedeflenmiştir. 

İstanbul müzik kültürüne has bu nadide sazın müzik hayatımızda yeniden aktif bir 

şekilde  kullanılmasına vesile olacağını düşündüğümüz bu çalışmanın tek başına 

yeterli olmayacağının bilincindeyiz. Lavta sazının günümüzde kullanılması için 

icracıların ve lutiyelerin birlikte çalışması, transpoze sorununu halledecek çözümler 

üretmesi gerekmektedir. Bolahenk dediğimiz Kaba Rast, Yegâh, Rast, Neva şeklinde 

akortlanan lavta ile rast kararlı makamları yerinden, Dügâh kararlı makamları 

Süpürde ve Mansur akortta çalmak mümkün. Kaba Dügâh, Hüseyni Aşiran, Dügâh, 

Hüseyni şeklinde akortlanabilecek bir lavta ile Dügâh kararlı makamları yerinden ve 

Kız akorttan çalmak mümkün olacaktır. Farklı akorda sahip iki lavta ile makamların 

çoğu bütün akortlardan çalınabilir hale getirilebilir. Bunun için lavtanın boyutu ve tel 

kalınlıkları değiştirilmelidir. Sesin bozulmaması için de balkon sistemiyle 

oynanmalıdır. Ayrıca Theorbe sazında olduğu gibi saza eklenecek ahenk telleri ile 
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bazı makamları çaldığımızda doğuşkanları tınlamadığı için bizi tatmin etmeyen 

perdelerle ilgili sorunlar da aşılabilir. 

Ayrıca teknesi ve tel boyu küçük lavtalar yapıp daha basit bir müfredatla çocuklara 

temel müzik eğitimi verilebilir. Bu sazla Rast, Uşşak, Hicaz, Buselik gibi temel 

çeşnilerle basit şarkı, türkü, ilahiler çalmak ve çocuğun kulağına Türk müziği 

seslerini yerleştirmek mümkün olabilir. Aynı sazla istenirse batı müziğinin temel 

modları rahatlıkla çalınabilir.  
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Öztuna, Y. (1990). Andon Lavtacı. Y. Öztuna içinde, Büyük Türk Musikisi 

Ansiklopedisi (Cilt 1, s. 61). Ankara: T.C Kültür Bakanlığı. 
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EKLER 

EK A:  Mes’ud Cemil’in “Türk Sazı LÂVTA” başlıklı yazısı 

EK B :  Ethem Ruhi Üngör’ün “Kaybolan Türk Sazı Lavta” başlıklı yazısı (Mesut 

Cemil’in EK A’daki yazısından türetilmiştir) 
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EK A  
 

 
 

ġekil A.1 : Mes’ud Cemil’in “Türk Sazı LÂVTA” başlıklı yazısı  

(Cemil, 1953, s.22). 
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EK B  
 

 

ġekil B.1 :  Ethem Ruhi Üngör’ün “Kaybolan Türk Sazı Lavta” başlıklı yazısı 

(Mesut Cemil’in EK A’daki yazısından türetilmiştir) (Üngör, 1972, s.4-5) 
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ġekil B.1 (devam) :  Ethem Ruhi Üngör’ün “Kaybolan Türk Sazı Lavta” başlıklı 

yazısı (Mesut Cemil’in EK A’daki yazısından türetilmiştir) (Üngör, 1972, s.4-5) 
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Bu güzel sazı babamın elinde ve o zamanın lavta çalanlarında daima görürdüm. 

Tanburi Cemil Bey ekseriya evde kendi kendine olduğu zamanlar lavta çalar ve tatlı 

kalın sesiyle de refakat ederdi. Ben ancak Tanbur çalmaya başladıktan birkaç sene 

sonra lavtayı tecrübe ettim. Lavtaya mahsus mızrap vuruşlarını da evvela meşhur 

Lavtacı Andon’dan meşketmiş bir muhterem hanımefendiden, sonra da Ovrik 

ustadan öğrendim. 

Lavta, kopuz cinsinden bir nevi telli sazdır ki Arapların İspanya’yı istilaları ve 

Endülüs devleti zamanında şarktan garba, daha doğrusu Akdeniz’in bir kıyısından 

öteki kıyısına geçmiştir. Nitekim Avrupa müzik lügatlerinin hepsi de lavtanın 

Fransızca şekli olan “Luth” kelimesinin aslında Arapça “El-Ud”dan alındığını 

yazmaktadırlar. Almanlar “Laute” derler, biz de buna yakın söylüyoruz. Yalnız 

lavtanın Avrupa’nın her tarafında değişik şekilleri vardır. Kimisi daha uzun, kimisi 

daha uda yakın şekilde yuvarlakçadır. Büyüklük küçüklüğü ve akort tarzı da değişir. 

Bizim Türk lavtası uddan farklı olarak uzun ve zarif bir tekne üzerinde daha uzun 

saplıdır. Tanbur gibi perdeleri vardır. Akordu da uddan ayrıdır. 

Lavta, Avrupa ortaçağından sonraları da bir aile ve halk sazı idi. O zaman bizim saz 

şairleri gibi lavta çalıp söyleyen halk musikişinasları vardı. Daha sonra J.S Bach gibi 

çoksesli musikinin babası sayılan büyük bestekâr dahi bilhassa lavta ile çalmak üzere 

lâtif kompozisyonlar yapmıştır. Hâlâ çalınır. Plaklarda bile vardır. Eskiden ve benim 

gençliğimde iyi ve meşhur lavta çalanlar henüz sağdı. İki lavta bir kemençeden 

mürekkep “Kaba Saz” denilen üç kişilik takım. İncesaza mukabil bir nevi halk 

musikisi geleneğinin devamını sağlar. Hattâ bizim meşhur Yorgo Bacanos’un babası 

da zamanın tanınmış lavtacılarından Lambo idi. Sonraları İstanbul’a mahsus olan bir 

halk sanatı geleneğinin göçmesi, zayıflaması ve bu geleneği besleyen muhitlerin 

kaybolması neticesinde başlangıçta çalınması daha kolay olan ud yapılmış ve onun 

kardeşi olan lavta kaybolmuştur. Eski köçekçe oyunlarının kaybolması da lavtanın 

unutulmasına bir sebeptir. Fakat rahmetli babam Tanburi Cemil bu sazı bir refakat ve 

dans çalgısı olarak değil, fakat bir mükemmel solo sazı haline getirmişti.  

Lavta ses olarak ne de tanbur’a ne uda benzer. Bir garip, hoş sesi vardır ki daha 

ziyade Harpa dediğimiz eski sazı andırır. Musikimizde kullanılması hiç şüphesiz bir 

kazançtır ve ihmal edilmiş olması yazıktır. Genç tanburilerimiz merak eder ve biraz 

uğraşırlarsa aynı zamanda çok güzel lavta çalmaya pek güçlük çekmeden muvaffak 

olurlar. Mesela İ. Ökte ve E. Batanay gibi kıymetli tanburi arkadaşlarımın lavtaya 
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alâka göstermelerini pek lâyık bulurum ve bu Türk sazını onların ellerinde de 

görmekle sevinç duyarım. 

Almanca. Laute, Arapça El-Ud, İngilizce Lute, İspanyolca Laoudo, İtalyanca Leuto-

Liuto, Fransızca Luth, Portekizce Laud, Türkçe Lavta 

Genellikle ritim vuran yegâne tipik çalgıdır. Dolayısıyla çoğunlukla oyun 

havalarında kullanılmıştır.  

4 çift tellidir. Bazen 3 çift ve 1 tek telli olur. Sapında 18 perde vardır.  

Yapıcılar: Manol, Baron,  

Çalıcılar: Hristaki, Ovrik, Civan, Andon, Lambo
4
 

 

 (A) (D) (G) (C) 

 Re-Neva Sol-Rast Do-Çargâh Fa-Acem Aşiran 

 

 

 

                                                 
4
  Orijinal metin rahat okunsun diye yeniden yazılmıştır, çeviri değildir.  
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