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HÂFIZ FARUK KALEL‹
Metin ÖZARSLAN
Erzurum’un yetifltirdi¤i gönül
adamlar›n›n bafl›nda gelen Faruk Kaleli
1896 y›l›nda Erzurum’un Hasankale
(Pasinler) ilçesinde do¤mufltur. Ailesi
Hasankale’nin köklü ailelerindendir. Faruk Kaleli’nin babas› Hoca Abdurrahman Efendi’dir. Hâf›z Faruk Kaleli, a¤abeyi Hâf›z Ali R›za Efendi ile beraber yetiflmeleri için, babalar› taraf›ndan küçük
yaflta Erzurum’a getirilip yerlefltirilirler.
‹ki kardefl çok k›sa bir zamanda güzel
sesleri ile dikkat çekmifl ve devrin ünlü
hâf›zlar› aras›nda yer alm›fllard›r.
Hâf›z Faruk Kaleli, Birinci Dünya
fiavafl› s›ras›nda henüz 19 yafl›nda iken
Çanakkale fiavafllar›na kat›lm›fl ve savafl sonras› Erzurum’a dönmüfltür. O dönemde Rus istilas› alt›ndaki Erzurum’da
ö¤retmen s›k›nt›s› çekilmektedir. Faruk
Kaleli Hoca da, hassas ruhunun tepkisi
ile ö¤retmen olarak Hasan Basri ‹lkokulu’nda göreve bafllar. Bu, memleket çocuklar›n›n yetiflmesi yönünde elinden
geldi¤ince sarfedece¤i hizmet ve gayretlerinin de bafllang›d›r. Faruk Kaleli hâf›zl›k ve ö¤retmenli¤in yan› s›ra, mayas›ndaki heyecan ve coflkunlu¤un tabiî
sevkiyle Erzurum’daki mus›kî çal›flmalar›na ifltirak eder. Lâlâ Pafla Camii
imam›, bestekâr Kitapç›zâde Hâf›z Hâmit Efendi ile konaklarda, oturma odalar›nda güzel sesli hâf›zlar› bir araya toplayarak tekke-tasavvuf mus›kîsi icra
ederler.
Kendi ifadesiyle “bir çocuk, bir yok-
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sul, bir ihtiyar -hangi tabakadan olursa
olsun- beni durdurup bir türkü istese
okurum” (Ebcio¤lu 1944: 10) diyecek kadar alçak gönüllü bir kiflili¤e sahip olan
Faruk Kaleli’nin sanatkârl›¤› hakk›nda
S›tk› Dursuno¤lu flunlar› söyler:
Her halk çocu¤u gibi güzel sesini, bir zaman, mecras›z bir su gibi
ak›tan Faruk Kaleli, Erzurum için
ayr› bir k›ymet olan merhum Kitapç›zâde Hâf›z Hâmit Efendi’nin
teveccüh ve iltifat›na mazhar olduktan sonra, bilhassa ‹brahimiye, Tatyan, fiikest, Maya, Urfa A¤z›, Hoyrat gibi mahallî klâsik türkülerde
ses ve na¤me terbiyesini elde etmifl,
bunu müteakip y›llarda halk a¤z›ndan derledi¤i türküleriyle ifltigal
ederek bu vadide cidden üstad olmufltu (Dursuno¤lu 1965: 17).
Zaman içinde Faruk Kaleli ö¤retmenlik mesle¤inin yan› s›ra amatörce
mus›kî folkloru ile u¤rafl›r ve derlemeler
yapar. Bir yandan da tan›d›¤› erbab-› kaleme ait, tasavufî özellikteki fliirleri tekke mus›kîsi tarz›nda bestelemekle meflgûl olur. 1939 Y›l›nda a¤abeyi Hâf›z Ali
R›za Efendi ve Ö¤retmen Hâf›z Ömer
(Duygun) Efendi ile birlikte Erzurum
Mus›kî Birli¤i’ni kurarlar, fakat bu birlik uzun ömürlü olamaz (Bulut 1995:
142).
Gerek derlemecili¤i, gerekse icrac›l›¤› ile unutulmufllu¤un kuca¤›ndaki
türküleri birer birer çekip al›r. Önüne
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gem vuramad›¤› mus›kî aflk› ile ömrünü
türkülere katar, yo¤urur ve güzel sesiyle
bu türkülere âdeta yeniden hayat verir.
Bu faaliyetler içinde Erzurum’da resmî
özellikteki ilk Halk Müzi¤i Toplu¤u’nu
da kendisi kurar. Fakat gayesinden
uzaklaflm›fl bir bat›l›laflma dönemini yaflayan ülkenin her yerinde oldu¤u gibi
Erzurum’da da millî-yerli-mahallî hususiyet tafl›yan pek çok unsur kaybolmufltur. Devlet radyosunda bile Türk Halk
Müzi¤ine merhum Muzaffer Sar›sözen’in gayretleriyle yeni yeni yer verilmektedir. ‹flte böyle bir ortamda Erzurum’da saz ve saz sanatkâr› bulamayan
Faruk Hoca, kurdu¤u toplulu¤a türküleri mey-zilli def eflli¤inde icra ettirir.
1940 y›llar›nda Halkevleri yeni binalar›na tafl›nm›fl, belli bir disiplin içinde çal›flmalar›na bafllam›flt›r. O y›llarda Halkevi Baflkanl›¤› yapan e¤itimci Murat Uraz, Halkevi bünyesinde bir Halk Müzi¤i
korosu kurulmas› görevini Faruk
Kaleli’ye vermifltir. Rahmetli Kaleli
halkevli gençlerden bir koro oluflturmufltur ama Erzurum’da ba¤lama çalan da yoktur. Koronun sazlar› A¤adede Keskin’in ve Cazim Demir’in meyleri, ritim sazlar› da Alaaddin Bayluca’n›n zilli tefidir (Bulut 1995: 142).
Cumhuriyet’in kurulmas›yla birlikte, di¤er mahallî kurtulufl bayramlar› gibi Erzurum kurtulufl bayramlar› da
uzun y›llar Ankara‘da kutlanm›flt›r. Faruk Kaleli, o y›llarda kutlamalar için
baflkente davet edilen misfirlerin bafl›nda gelir. Her seferinde kutlama heyetiyle beraber Ankara’ya gelir ve kutlama
gecelerinde Erzurum türküleri okur.
Faruk Kaleli ile 1940 y›llar›nda Ankara’da tan›flan ve daha sonraki y›llarda
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rüflme f›rsat› bulan Nusret Karasu,
onun içli ve gür sesinden türkü dinlemenin, herkes için aray›p da bulunamayan
bir güzellikte bir f›rsat oldu¤unu söylemektedir:
Faruk Kaleli’nin kat›ld›¤› her
toplant›da onun sesinden, onun içten duyarak ve anlayarak söyledi¤i
türküleri dinlemek için herkes can
atard›. Devrin büyüklerinin Erzurum’a geldi¤i zaman da Faruk Kaleli’yi arad›klar› ve ayn› türküleri
dinlemeye arzu duyduklar› bilinirdi
(Karasu, 1968: 265).
1940 y›llar›, Ankara Radyosu’nda
Yurttan Sesler Toplu¤u’nun kurulup faaliyete geçti¤i dönemlerdir. Faruk Kaleli, kutlamalar vesilesiyle Ankara’ya gelifllerinde, merhum Muzaffer Sar›sözen’le tan›fl›r. Sar›sözen’in davetiyle, misafir sanatkâr olarak Yurttan Sesler
Toplulu¤u’na kat›l›r ve Erzurum havalisinden derledi¤i türküleri radyoda okuyarak, Erzurum d›fl›ndaki kulaklara
ulaflt›r›r.
Ankara’ya her geliflinde Muzaffer
Sar›sözen taraf›ndan da¤arc›¤›ndaki bütün türküler hem konservatuvarda hem
de radyo’da ses bantlar›na kaydedilir.
Böylece Erzurum’da söylenen ve unutulmaya yüz tutan bütün türküler toplan›p
de¤erlendirilerek notaya al›n›r ve radyo
repertuvar›na kazand›r›l›r. Bu y›llarda,
gerek derledi¤i ve gerekse besteledi¤i
türküleri kendi sesinden plaklara kaydettirmek onun en büyük iste¤idir. Ne
yaz›k ki, ömrünün sonuna kadar bu arzuyla yaflayan Faruk Kaleli, kendisine
söz verilmesine ra¤men, resmî makamlardan bir türlü bu iste¤ini gerçeklefltirecek yard›m ve deste¤i bulamaz.
Faruk Kaleli’nin içli, duru, yumuflak, dokunakl› bir o kadar da gür sesi ve
pürüzsüz k›raat›yla söyledi¤i türküler
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insan ruhunun derinliklerine iflleyen izler b›rakm›flt›r. Onun sesi ve k›raat›,
kendisini dinlemifl olanlar›n kula¤›ndan
hiçbir zaman silinmemifltir. Ölümünden
elli y›l geçmifl olmas›na ra¤men hâlâ bir
çok Erzurumlu’nun kula¤›ndan Faruk
Kaleli’nin içli sesi ç›nlamaktad›r. Bu hususta dinledi¤imiz bir hat›ra da bunu teyit edecek özelliktedir:
Erzurum ‹mam-Hatip Lisesi’nin ilk müdürlerinden emekli tarih ö¤retmeni Tahsin Akgün (Afl›ro¤lu)’nu her akflam evine oldukça
uzak bir mevkide bulunan ‹brahim
Pafla cami’ine akflam namaz› k›lmaya giderken görüyordum. Bir gün
kendisine “-Hocam sizin eviniz buraya oldukça uzak. Evinize yak›n
birçok cami varken, niçin her akflam namaz k›lmak için o kadar yoldan buraya geliyorsunuz?” diye sordu¤umda, Tahsin Hoca, bana “-Bu
camideki ‹smet Hoca‘n›n sesi benim
rahmetli Hocam Hâf›z Faruk Kaleli’nin sesine o kadar çok benziyor
ki... Bu yüzden her akflam, flimdi
çok özledi¤im Hocam›n sesini dinlemeye bu camiiye geliyorum” diye cevap verdi (Fidan 1997).
Faruk Kaleli’nin Ankara’y› ziyaretlerinin birinde, kendisiyle yap›lan bir
mülakatta sorulan sorulara verdi¤i cevaplardan “Erzurum havalisinden toplad›¤› türkülerin yüzleri geçti¤ini, nota bilmedi¤ini, türküleri kulaktan dolma ö¤rendi¤ini, saz çalamad›¤›n› fakat beste
yapt›¤›n›”, “besteleri, çok güçlü olan haf›zas›nda tuttu¤unu ve hiçbir türküyü
asla birbirine kar›flt›rmad›¤›n›” ö¤reniyoruz (Ebcio¤lu 1944: 10). Ayn› mülakatta, kendisine yöneltilen baflka bir soruya
cevaben, türküleri nas›l derleyip toplad›¤›n› anlat›r:
Bu ifl esasen benim yarad›l›68

fl›mla ilgilidir... Ruhumu okflayan
bir meflguliyet... Her nerede canl›,
flakrak veya mahzun, dokunakl› bir
beste duysam ruhumun bir heyecan-› meddî ile yükseldi¤ini, cofltu¤unu, ona do¤ru at›ld›¤›n› sezerim
ve derhal ö¤renirim... Bazan da
kendim arama¤a ç›kar›m. Köy gezileri yaparak köylüleri dinlerim. Mesela «Y›ld›z» türküsünü bir köylüden duymufltum. Bir a¤aç dibinde
kendi bafl›na söylüyordu. Yan›na
oturdum devam etmesini rica ettim.
Bir müddet dinledim. Sonra ikimiz
beraber söyleme¤e bafllad›k... Son
birkaç ay içinde doksanl›k bir ihtiyar kad›ndan türküler derledim. Bu
kad›n bir hazineydi. Zavall›n›n sesi
de kalmam›flt›. Fakat bana yetecek
kadar okuyor ve türkülerin güzelli¤ini emanet edebiliyordu. Ben derleyip tekrar kendisine okudukça
gözleri yaflla doluyor ve s›rt›m› s›vazlayarak: “A¤z›na kurban olay›m... Ne olurdu sen bana daha evvel rastlasayd›n” diye hay›flan›yordu. «Yemen Türküsü»nü de ondan
derledim. (Ebcio¤lu 1944: 10).
Erzurum’a farkl› tarihlerde üç defa
giden ve her gitti¤inde Erzurum’u farkl›
farkl› yönleriyle gözlemleyen Ahmet
Hamdi Tanp›nar, orada tan›d›¤› ve kendi deyimiyle “erken ölümüne yand›¤›”
Hâf›z Faruk Kaleli ve onun söyledi¤i türküler hakk›nda flunlar› yazm›flt›r:
Erzurum’da öteden beri devam eden bu iki bafll› mus›kî gelene¤inin son varisi flimdi erken ölümüne yand›¤›m›z Faruk Kaleli idi.
Bu süzme insan o kadar bu mus›kî
ile hemhal yaflam›flt› ki, hâlim yüzü
Hüseynîden henüz kanatlanm›fl bir
na¤meye benzerdi. fiimdi ara s›ra
radyoda onun repertuar›ndan bir
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türküye tesadüf etti¤im zaman
1924 yaz›nda bu havalar› dinledi¤im günleri büsbütün baflka bir
hasretle hat›rl›yorum. Yine onun
söyledikleri aras›nda Bursal› ‹smail Hakk›’n›n bir Celvet nefesi vard›
ki, hem güftesi, hem bestesi ile unutulmamas› lâz›m gelen eserler aras›ndad›r (Tanp›nar 1994: 60).
Erzurum türkülerinin bize kadar
ulaflmas› yolunda Faruk Kaleli’nin sarfetti¤i emek ve gayretleri de zikreden
Tanp›nar, Hâf›z Faruk olarak tan›d›¤›
bu Erzurum efendisinin gür sesine de¤inmeden geçemez:
Büyük harpten önceki y›llarda
Erzurum’da yaflayan Kola¤as› Ali
R›za Bey de, gelecek flöhretini e¤er
bu repertuar diske ve tele al›nm›flsa
Faruk Kaleli’ye borçlu olacakt›r.
Hasankale ›l›cas›nda kubbeyi tepesinden atacak kadar gür sesiyle
besteler okuyan bu coflkun adam›n
tekke fliirinin tarihinde bir yeri olmas› lâz›md›r (Tanp›nar 1994: 60).
Bugün TRT radyo repertuar›nda
yer alan Erzurum türkülerinin % 90’l›k
k›sm› Faruk Kaleli’nin emekve gayretleriyle toplanm›flt›r. Onun gerek kendi
bestesi ve gerekse derlemesi olarak bizlere hediye etti¤i türkülerden Y›ld›z, Pasinli Güzel, Yemen Türküsü, Billur Piyale, Yayla Türküsü, Yand› Can›m Tende
Ey Ruh-i Revan›m Bir Su Ver, Ey Gönül
‹çmek Dilersen Cam-› Cem, Erzurum
Çarfl› Pazar ve ismini buraya alamad›¤›m›z nice güzel türkü, Erzurum’da ve
memleket sath›nda hâlâ çok sevilmekte
ve dinlenmektedir.
Türkülere hayat veren ve bir türkü
gibi yaflayan rahmetli Hâf›z Faruk Kaleli bundan tam elli y›l önce 22 Kas›m
1947 tarihinde, 51 yafl›nda, «bir ayr›l›k
türküsü» söyleyerek, aram›zdan ayr›lMillî Folklor

m›flt›r. Onun zamans›z vefat› kendisini
tan›yan tan›mayan herkesi derinden üzmüfltür. Bu içli ve güzide Erzurum evlad›, güzel sesi ve halk kültürüne hizmetleriyle hem Erzurum‘da, hem de di¤er
yurt köflelerinde daima hofl bir sada olarak kalacakt›r. Sözlerimizi vefat›ndan
sonra ö¤rencilerinden Nedim Kemâl Duru’nun kaleme ald›¤› bir a¤›tla noktalarken kendisini bir kez daha rahmetle an›yoruz.
FARUK KALEL‹’YE
Teselli kâr etmez, avunmaz gönül;
Bafl›m› tafllara çalsam ne ç›kar?
Cezaya lây›kt›r savunmaz gönül,
Suçumu boynuma alsam ne ç›kar?...
Bilmedik kadrini sa¤ iken eyvâh!
Bulmad› menhus dert bir türlü felâh
Ölümmüfl me¤erse beklenen selâh,
Hasretin oduna dalsam ne ç›kar?...
Ey benim nur yüzlü gür sesli hocam,
Yurduna hizmete hevesli hocam,
Sen yetim b›rakt›n bir nesli hocam,
Gönlümü da¤lara salsam ne ç›kar?...
Belki kurtulman mümkündü heyhât!
Sana çok gadretti bu zâlim hayat;
Dilerim Tanr›’dan nur içinde yat,
Ac›nla baflbafla kalsam ne ç›kar?...
(Duru 1947: 6)
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