Türk Halk Müziği Üzerine Yapılan
Çalışmalar ve Tartışmalar
Savaş EKİCİ
Geleneksel h alk m üziğim izin geç
mişi, bugünü ve geleceği konusunda
birçok çalışm a yapılm ış ve yapılm ak
tadır. Bugüne k a d a r h alk m üziği konu
su n d a yapılan çalışm alara baktığımızia en önem lilerinin derlem e ve derlenen ezgilerin d ah a çok radyo kanalı
Ue tanıtılm ası şeklinde olm uştur.
1980’li yıllara k a d a r fazla değişik
lik gö sterm ed .n gelen halk m üziği a r 
tık değişmeye başlam ıştır.
İletişim
ıra ç la rm 'n hızla artm ası, h alk m üziği
nin en önemli özelliklerinden biri olan
ano-rm olm a özelliğini etkilem iştir.
Bugün anonim olan ve araştırm acılar
ta rafın d an derlenm eyen tü rk ü leri a n 
cak çok yaşlı kişilerden derleyebilm ek
‘'eyiz. Ç ünkü bu tü rk ü le r eskisi gibi
ağızdan ağı.ra, k ulaktan k u la ğ a söylen
m ediğinden unutu lm ak ta ve yapılan
derlem e çalışm alarının d a yetersiz ol
m ası nedeniyle arşivlenem em ektedir.
İn san lar a rtık duygulandıklarında k en 
di duygularını şiirlere döküp ezgilendirm ek yerine, radyo, televizyon ve
teyp dinleyerek duygusal anlam da ra^
hatlık çağlam aktadırlar. Yaptığım ız
alan araştırm aları sırasında derlediği
m iz türk ü lerin b ir çoğunda, sözünü et
tiğimiz ilet'şim araçların d an dinleni
len ezgi ve tü rk ü lerin veya bugün çok
yaygın olan arabesk m üziğin etkileri
ni görmekteyiz.
Bugün halk müziği konusunda ça
lışan uzm an kişiler, yapılabilecek ça
lışm alarla ilgili olarak çeşitli görüşler
ortaya atm ışlardır. Bu görüşlerden b ir
kısnv; «Bugüne k a d a r derlenen halk
türk ü leri üzerinde h erh an g i b ir deği
şiklik yapılm adan klasik haliyle kalsın,
fak at yeni yapılacak beste çalışm ala
rın a da temel teşkil etsin» şeklindedir.
Diğer b 'r görüş ise; «Halk m üziğinin
gelcr1"ksel yapısı içerisindeki tın ıla rın 
dan fay dalanılarak halk ezgilerinin çok
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seslendirilm esi yapılmalı» şeklindedir.
Bu görüşlerin şüphesiz iyi niyetli
ve y ıllard ır b ir türlü gerçekleştirile
m eyen ulusal müziğimizin oluşturul
m ası doğrultusunda olduğu düşünce
sindeyiz. Çok sesli çalışm alar yapılm a
lı mı, yapılm am alı mı? H alk türküleri
mi çok seslendirilmeli, yoksa halk m ü
ziği form unda yapılan yeni besteler mi?
B unların hepsi a y n birer tartışm a ko
nusudur. Bu tartışm alar çoktan sonuçla-ııdınlıp ürünlerinin verilmesi gere
k irk en m aalesef buna benzer birçok
kon uda halen tartışm alar sürm ektedir.
K onu ile ilgili uzm an kişiler, bu
ta rtışm alara devam ederken, M uğla’
n ın Fethiye ilçesinde yaşayan R am a
zan GÜNGÖR, üç telli ve dokuz p er
deli K opuzu ile tek sesliliğin. ötesinde
ve çok sesliliğe temel teşkil edecek
ö rnekler verm ektedir. Kopuzunu yedi
değişik şekilde akortlayan Ram azan
GÜNGÖR, çaldığı ezgilerde küçük iki
li, b ü yük ikili, dörtlü, beşli, yedili ve
dokuzlu a ra lık la n son derece iyi k u l
lanm aktadır. Bu ara lık la n bazen p a r
m ak ları ile basm akta, bazen de tın la
yan b u aralık lar kopuz’un akordundan
kaynaklanm aktadır.1
Çok sesli yapılm alı mı, yapılm am a
lı m ı? Nasıl yapılmalı? S orularına ve
tartışm aların a Ram azan GÜNGÖR’ün
iyi b ir cevap olduğu düşüncesindeyiz.
1 5 - 9 Kasım 1990 tarihleri arasında
Muğla’nın Fethiye ilçesinde mahal
li sanatçı Ramazan GÜNGÖR ile
yaptığımız derleme çalışmasının
dokümanları, Kültür Bakanlığı,
Halk Kültürlerini Araştırma ve Ge
liştirme Genel Müdürlüğü, Halk
Kültürü Arşivinde, B. 90.0222, 90.
0223, 90.0224, 90.0225, 90.0226, 90.0227
90.0228 numaralarda bulunmakta
dır.
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