ELAZI⁄-HARPUT MÜZ‹K KÜLTÜRÜ
The Musical Culture Of the Elaz›¤-Harput Region
La culture musicale d‘Elaz›¤-Harput
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ÖZET
Harput müzi¤i; anonim Türk halk müzi¤i ile ‹slamiyet’in kabulünden sonra ç›kan Tasavvuf müzi¤inin,
daha sonraki saray veya ﬂehir müzi¤i ile harmanland›¤› bir bölgedir. Ayr›ca yaklaﬂ›k 900 y›l› aﬂk›n bir zamandan beri düﬂman iﬂgâline hiç u¤ramam›ﬂ olmas› nedeni ile gerek Türk kültürünün ve gerekse kültürün
önemli bir unsuru olan Türk müzi¤inin özünün aranaca¤› önemli merkezlerden birisidir.
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ABSTRACT
Harput Music is a mixture of Authentic Turkish Folk Music, Turkish Mystical Music called “Tasavvuf
Müzi¤i” which flourished after the adoption of Islam as a religion by the Turks, and the music performed in
royal palaces and in large cities. Since this region has been in the hands of Turks for more than 900 years, it
should be regarded as one of the authentic centers of Turkish Culture and Turkish Music which is itself a key
element of unspoiled Turkish Culture. Therefore, this region should be regarded as one of the main places for
investigating Turkish Music.
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Geniﬂ bir co¤rafi alana sahip olan
Anadolu’nun, her bölgesinin her ﬂehrinin hatta baz› ilçelerinin bile kendine özgü bir müzik icras› vard›r. Bu Türk insan›n›n olaylar sonucunda de¤iﬂik ﬂekillerde duygulanmas› ve bu duygular›n› de¤iﬂik ﬂekillerde ifadesinin bir sonucudur.
Bu yönü ile Türk müzi¤inin önemli yap›
taﬂlar›ndan olan “Türk Halk Müzi¤i” oldukça çeﬂitli ve renklidir. Bunun ile birlikte yine Türk müzi¤inin di¤er bir dal›
olan ve geçmiﬂte ço¤unlukla saraylarda
veya saraylar›n bulundu¤u ﬂehir merkezlerinde beste esas›na dayal› olarak
üretilen ve ﬂehir müzi¤i de diyebilece¤imiz “ Türk Sanat Müzi¤i” de vard›r ki bu
iki yap› Türk müzi¤inin çat›s›n› oluﬂturmaktad›r.
Harput müzi¤inde ise bu önemli iki

yap›y› bir arada görmek mümkündür.
Harput, 1085 y›l›nda Türklerin eline
geçmesi ile birlikte, cami, medrese, hastane, çeﬂme, türbe ve saray gibi kurumlar yap›larak h›zla ﬂehirleﬂmeye ve
önemli bir kültür merkezi olmaya baﬂlam›ﬂt›r. Bu kurumlarda çok say›da mutasavv›f, ilim adam› ve sanatkâr yetiﬂmiﬂtir. Bu sanatç›lar Harput kültürü ile
Türk ‹slam kültürünün sentezinden oluﬂan eserler vermiﬂ, ﬂairler ﬂiirler yazm›ﬂ
ve ad› bilinmeyen bestekârlar da Harput’taki saraylarda, konaklarda bu ﬂiirleri bestelemiﬂlerdir. Böylece Orta Asya’dan kopup gelen Türk insan› beraberinde getirdi¤i bilgi birikimi ve folklorik
de¤erlerini Harput kültürü ile birleﬂtirerek, hem sanat›n hem de medeniyetin en
güzide örneklerini burada sergilemiﬂtir.
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Bu nedenle bugünkü Türk Sanat
Müzi¤inin do¤uﬂ yerleri e¤er saraylar
veya bu saraylar›n bulundu¤u ﬂehir
merkezleri ise; bu müzik türünün ilk
bestelerini de Harput’ta veya Harput’taki saraylarda aramak gerekmektedir.
Günümüzde önemli bir kültür merkezi
olan, “‹stanbul’da o dönemlerde Türk ve
Türk müzi¤i yokken, Harput’ta kurala
dayal› olarak Türk müzi¤i icra ediliyordu.”(Ero¤lu 1989:11) Bu nedenle Harput
müzi¤inde bugün gerek klasik sazlar›n
kullan›lmas›, gerekse makama ve kurala
dayal› bir müzi¤in icra edilmesi, gerekse
Fuzuli, Nedim ve Nevres gibi Divan ﬂairlerinin eserlerinin okunmas› tesadüfî olmamakla birlikte; bu müzik icras›n›n
çok köklü bir geçmiﬂi ve gelene¤i vard›r.
Bu tarihi belgelerden anlaﬂ›ld›¤› gibi,
konu ile ilgili anlat›lan rivayetler de bulunmaktad›r. Bunlardan birisi; “.....Divan ve Nevrûz makamlar›ndaki a¤›r bestelerin, Artuko¤ullar› ve Uzun Hasan’›n
Harput’taki saraylar›nda mehter tak›mlar› taraf›ndan çal›nd›¤›, bu eserlerin
Horasan erlerinden miras kald›¤› ﬂeklindedir. Bunu do¤rulayan iﬂaretler de vard›r. Makamlar›n adlar› ile birlikte, türkülerde ad› geçen, ‹sfahan, ﬁiraz ve ﬁirvan gibi Türkler’in bulundu¤u yak›n Asya ﬂehir isimleri bu rivayeti gerçekleﬂtirmektedir.”(Memiﬂo¤lu 1966:11)
Harput bölgesinin Müslüman Araplar’›n eline geçerek ‹slâm dini ile tan›ﬂmas› VII.y.y.a yani Türkler’in bu bölgeyi
fethinden yaklaﬂ›k 400 y›l öncesine rastlamaktad›r. Bu tarihten sonra Harput ve
çevresinde ‹slâm dininin etkisi ile tasavvufî bir yaﬂay›ﬂ biçimi hakim olmuﬂtur.
Bu sebeple gerek Harput kültüründe,
gerekse Harput müzi¤indeki gazel ve nefeslerde bu etkiyi görmek mümkündür.
Harput müzi¤i konusunda en önemli çal›ﬂmay› yapan araﬂt›rmac›lardan olan

148

Fikret MEM‹ﬁO⁄LU konu ile ilgili;
“Harput musikisinde içli bir ibadetin
coﬂkunlu¤u hissedilir. Bir makama baﬂlan›rken söylenen gazellerde, bir ilahî
çeﬂnisi vard›r. Bundan sonra gelen türküler, bu ilahî duyguyu dalgaland›ran ve
coﬂturan na¤melerdir. Bestelerin yaratt›¤› manevî coﬂkunluk, gerçekten insan›
maddî alemden uzaklaﬂma¤a zorlar.
Söyleyene ve dinleyene bir uçuﬂ hissi gelir. Bu anda hiçbir istek ve iﬂaret lüzum
olmaks›z›n, içgüdünün ﬂevkiyle saz›n
kendili¤inden ayak tutmas› sonunda
göklere yükselen bir ezan gibi, yüksek havalara, yerli tabir ile kayabaﬂ› ve hoyratlara geçilir.” (Memiﬂo¤lu 1966:9) diyerek
Harput insan›n müzik icra ederken veya
dinlerken içinde bulundu¤u ruh halini
anlatmaktad›r. Baﬂka bir yerde ise; “Her
makam›n baﬂ›nda okunmas› gereken Nefese (Gazele), o makam›n ilahisi demekte
bir bak›ma zaruret vard›r. Çünkü, bugün
bile Harput’un eski haf›zlar›, Kur’an,
Aﬂir ve Mevlüt okurken, gazellerdeki okuyuﬂ tavr›n› tekrar ederler. Gazellerdeki
perdeler, iniﬂ-ç›k›ﬂ ve dal›ﬂlar, aynen
bunlarda ve bunlar›n aras›nda okunan
ilahilerde yap›l›r. Hatta, Naat okunurken, selat-ü selem verilirken de a¤›r ve
yüksek havalardaki ahenge uyulmaktad›r.”.”(Memiﬂo¤lu 1966:13) diyerek geleneksel müzi¤in tasavvuf müzi¤i ile ne
kadar iç içe geçmiﬂ oldu¤unu ifade etmektedir.
Aﬂa¤›daki an› konumuz bak›m›ndan ilginçtir:
“Anlat›ld›¤›na göre, tiz sesli Saray
Hatun Camii müezzini, Perili Haf›z diye
maruf Hac› Süleyman, sabah ezan›ndan
evvel, Naat okurken cemaatin sa¤dan,
soldan camiye geldi¤i sularda, birdenbire Elezber’e geçmiﬂ ve halk manilerinden
birini söyleyerek Hoyrat okumaya baﬂlam›ﬂt›r. Namaza gelmekte olan Büyük
http://www.millifolklor.com
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Beyzade Hac› Ali Efendi’ye yaklaﬂanlar;
Perili Haf›z’›n bu yapt›¤› küfürdür diye,
ﬂekvac› olmuﬂlar. Fakat Beyzade Hoca;
Acele etmeyin, sonunu bekleyelim, diye
durup dinlemiﬂ. Müezzinin Elezber denilen yüksek havay› bitirdikten sonra tekrar Naat’a devam etti¤ini görünce, Beyzade Hoca yan›ndakilere dönerek; Bu vecit halidir, hoﬂ görmek gerekir, vebal de¤il belki de sevap iﬂlemiﬂ oldu, diyerek ﬂikayete hak vermemiﬂtir.” (Memiﬂo¤lu
1966:13)
Görüldü¤ü gibi Harput halk› tasavvufî yaﬂay›ﬂ biçiminin sonucu ortaya ç›kan tasavvuf müzi¤i ile geleneksel müzi¤ini birbirine ters düﬂmeden büyük bir
ustal›kla birlikte kullanmas›n› da bilmiﬂtir. Bu ustal›k günümüz Harput müzi¤i içerisinde önemli bir yere sahip olan
R›fat Dede’nin;
“Ben ﬂehid-i badeyem, dostlar demim yad eyleyin
Türbemi meyhane enkaziyle bünyad eyleyin
Gaslolunmaz ma ile gerçi ﬂehidan-› vega
Y›kay›n meyle beni, bir mezhep icad eyleyin”

Harput Divan› ad› ile de bilinen gazelinde de görülmektedir. Bunun ile birlikte yörede “A¤›r Halay” olarak da bilinen ezginin klarinet ile icras›nda da
oyun havas› olmas›na ra¤men ilahi veya
mistik bir havay› hissetmek mümkündür.
Tasavvuf ve Türk Sanat Müzi¤i ile
birlikte, Harput ve çevresindeki insanlar›n yaﬂad›klar› çeﬂitli olaylar karﬂ›s›ndaki duygular›n› ﬂiirlere dökerek seslendirmesi sonucu yak›lan ve dilden dile dolaﬂarak anonim halk müzi¤i ürünleri
aras›na girmiﬂ türkülere de rastlamak
mümkündür. Bu türkülerin baz›lar›n›n
bestekar› bilinmekle birlikte büyük bir
ço¤unlu¤unun kim taraf›ndan, ne zaman
yak›ld›¤› bilinmemektedir. Harput türküleri meçhûl kiﬂi taraf›ndan yak›ld›k-
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tan bir süre sonra gerek söz, gerekse melodi eklenip ç›kar›lmas› ile topluma mal
olmuﬂtur.1
Elaz›¤-Harput müzi¤i, gerek yap›s›
itibar› ile gerek icrâ biçimi ile gerekse bu
icra s›ras›ndaki kurallar› ile Türk müzi¤i içerisinde özel ve önemli bir yere sahiptir. K›ﬂ aylar›nda; kürsübaﬂlar›, yaz
aylar›nda; dü¤ünler, ba¤, bahçe, kaya ve
havuz baﬂlar› Harput sanatç›s›n›n derdini, sevdas›n› ve hasretini dile getirdi¤i
geleneksel sahnelerdir. ‹cra edilen türkü
ve ﬂark›lar›n baz›lar›nda saz›n çald›¤› giriﬂ ve ara müzi¤i söz bölümünün nakarat› iken, büyük bir ço¤unda da saz›n çald›¤› giriﬂ ve ara müzi¤i farkl›d›r. Harput
uzun ve k›r›k havalar›nda saz ve söz bölümleri birbirini tamamlayan iki önemli
unsurdur. Türkülerin söz bölümleri kadar, saz bölümleri de oldukça önemlidir.
Ne var ki, Harput’un mutaass›p bir yap›ya sahip olmas› nedeni ile çalg› çalmak
veya çalg› ile u¤raﬂmak yörede hoﬂ karﬂ›lanmam›ﬂt›r. Bu nedenle yöre ezgilerini çalg› ile çalanlar veya çalg› iﬂleri ile
u¤raﬂanlar ço¤unlukla yörede ki gayrimüslimler olmuﬂtur. Sunguro¤lu konu
ile ilgili; “Harput’da mutlak bir ﬂey varsa
o da, sesin sazdan daha üstün yer almas›d›r. Birkaç yaran, bir araya geldiler mi,
bir havuz baﬂ› veya bir dere kenar› buldular m› saz olsa da olmasa da bunlar
seslerinin kudretleriyle güzel bir ahenk
yaratabilirlerdi. Çok defa melodilerin
tempolar› sazla de¤il, sesle tutulurdu.
Bu tempo bir lây... lây... lâm... lây... lilây... lây...lâm dan ibarettir ki, bununla
istenilen türkü söylenir ve bu ayakla
uzun havalara da geçilebilinirdi. Saz ele
geçmezse ya böyle a¤›zlar›yla veya ellerine geçirdikleri her hangi bir tepsi veya
bir madeni eﬂya parças›yla tempolar tutulur, türkü ve ﬂark›lar baﬂlar, güler oynar, e¤lenilirdi. Bu e¤lenceler, o kadar
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canl› ve neﬂeli geçerdi ki, sanki tak›m tak›m saz varm›ﬂ gibi....Bu suretle sesi öne
alan Harputlu saz› geride b›rakm›ﬂ, do¤rusu
ihmal
etmiﬂtir.”(Sunguro¤lu
1961:14) Diyerek Harputlu’nun mutaass›p yap›ya ters düﬂmeden, çalg› na¤melerini sesi ile yaparak arada zekice bir
yol buldu¤unu ifade etmektedir. 19371952 y›llar› aras›nda Ankara Devlet
Konservatuar› taraf›ndan yap›lan derleme çal›ﬂmalar› s›ras›nda Elaz›¤’a da gidilmiﬂ ve Halil Bedi Yönetken yöre müzi¤i ile ilgili; “....Harput’ta vaktiyle halk,
yaz mevsiminde, ekseriye Cuma günleri,
Kayabaﬂ›, Kale, Kurey... gibi mahallelerde toplan›r e¤lenirmiﬂ, buralarda yenilir,
içilir, ﬂark›lar, türküler, yüksek mayalar
söylenirmiﬂ. En enteresan› meselâ Kayabaﬂ› mahallinde güzel seslilerden bir gurup veya çok tiz ve gür sesli bir solist bir
maya söylerken, di¤er mahallelerde toplananlar onlar› dikkatle dinler, sonra onlara meselâ Kurey ayn› ﬂekilde cevap verir, onu da kaledekilerin konseri takip
edermiﬂ. Bu müzik törenini bütün Harput ﬂehri gecenin sükûnetinden istifade
ederek dinlermiﬂ.”(Yönetken 1966:96)
1944 y›l›na ait aç›klamas›; Harput’da ki
eski müzik ortamlar›n›, ruhu, coﬂkuyu
anlatmas› bak›m›ndan önemli oldu¤u gibi, yöre müzi¤inin insanlar aras›ndaki
sosyal iliﬂkilere olumlu etkisini anlatmas› aç›s›ndan da önem taﬂ›maktad›r.
Halil Bedi Yönetken; “....Elaz›¤’›n eski
yerli müzik kültürünü ayd›n olan olmayan birçok Elaz›¤l› halâ bütün özlü¤ü ile
yaﬂatmaktad›r. Biz ne ayd›n kimseler tan›d›k ki, bize saatlerce divan, tecnis,
müstezat, elezber ve maya okudular. Sonra ne halinden hiçbir ﬂey umulmayan insanlar gördük ki bize meselâ Fuzuli’den
‹brahimiye söylediler.. Türk, muhakkak
ki güzel sanatlara çok düﬂkün, güzel sanat sevgisini do¤uﬂtan taﬂ›yan bir millet-
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tir. Elaz›¤ uzun havalar› cidden uzun süren ezgiler oldu¤undan onlar› ölçülü ve
k›sa plâklara s›¤d›rmaya imkân yoktur.
Bundan dolay› plâk firmalar›yla anlaﬂman›n çok güç oldu¤unu söylediler.” (Yönetken 1966:96) Diyerek yöre müzik kültürünün geniﬂ ve yüksek seviyesini de
vurgulamaktad›r.
Harput müzi¤inin icras›nda gelenek çok önemlidir.Yörede eskiden müzikle u¤raﬂanlar›n büyük bir ço¤unlu¤u
haf›zl›ktan gelmedir. Türküler, yörede
“Harput A¤z›” olarak bilinen, özel bir
türkü söyleme biçimi ile icra edilmektedir. Bu icran›n günümüzdeki en iyi temsilcilerinden biri de; 1935 y›l›nda Elaz›¤’›n Palu ilçesinde do¤muﬂ olan Enver
Demirba¤’d›r. Enver Demirba¤, eskiden
Harput müzi¤inin icrac›lar› olan haf›zlardan, Harput makamlar›n› ve müzik
gelene¤ini daha çocuk yaﬂta ö¤renmeye
baﬂlam›ﬂt›r. Bu ba¤lamda gerek Enver
Demirba¤ ve gerekse kardeﬂi Paﬂa Demirba¤ haf›zlardan ald›¤› bu müzik kültürünü ve gelene¤ini günümüze kadar
do¤ru bir ﬂekilde taﬂ›yan en önemli damarlardan biridir. Bu sebeple günümüz
Harput müzik kültüründe Demirba¤
kardeﬂler geçmiﬂle bugün aras›nda köprü vazifesi görmesi bak›m›ndan oldukça
önemlidir. Usta ç›rak usûlü ile müzi¤e ilgisi ve yetene¤i olan insanlar yöredeki
geleneksel müzik icra ortamlar›nda yetiﬂtirilmiﬂ, eserler a¤›zdan a¤›za, kulaktan kula¤a aktar›larak günümüze kadar
taﬂ›nm›ﬂt›r. Enver Demirba¤’ da bu haf›zlardan, özellikle Haf›z Mustafa Süer
ve Haf›z Osman Öge’den ö¤rendi¤i Harput müzi¤ini ve makamlar›n›, kendisinden sonra ki nesle yine ayn› geleneksel
usûllerle aktarm›ﬂt›r. Günümüzdeki yeni nesil baz› icrâc›larda, Enver Demirba¤’›n na¤melerini ve tavr›n›, hatta baz›
na¤melerdeki detonelerini dahi görmek
http://www.millifolklor.com
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mümkündür. Zaten bu müzik icras›ndaki baﬂar›n›n ölçüsü de; yap›lan na¤melerin bir önceki kuﬂa¤›n yapt›¤› na¤melere
ne kadar benzedi¤idir.
Fakat baﬂta uzun havalar olmak
üzere, k›r›k havalarda da ayn› kaynak
kiﬂinin de¤iﬂik zamanlardaki icralar›
aras›nda farkl›l›klar görülebilmektedir.
Bu yorum ve icra farkl›l›klar›, yöredeki
mahallî sanatç›lar aras›nda da vard›r.
Yöredeki müzik kültürünün ve melodi
zenginli¤inden kaynaklanan bu de¤iﬂik
icralar notaya al›n›rken, kaynak kiﬂinin
kim oldu¤u veya kimin hangi icras›na
göre notaya al›nd›¤› mutlaka yaz›lmal›d›r.
Harput müzi¤i; kendine özgü çalg›lar›, makamlar› ve icra s›ras›ndaki kurallar› ile özel bir bölgedir. Her makam›n
kendi içerisinde muhakkak bir gazeli,
hoyrat› ve k›r›k havas› vard›r. Makamlar›n›n bir bölümü ‹stanbul veya di¤er bölgelerde de bilinmesine ra¤men, bir bölümü yaln›z Harput’a özgüdür. Harput’a
özgü bu makamlar ﬂunlard›r:
-Divan Makam›.
-Elezber Makam›.
-‹brahimiye Makam›
-Tecnis Makam›.
-Tatvan Makam›.
-Varsak Makam›
-Muhalif Makam›.
-Müstezat Makam›.
-Kürdî Makam›.
-Nevruz Makam›.
Fakat dikkat edildi¤inde makam
adlar› ile, makam›n baﬂ›nda söylenen
hoyrat veya gazeller ayn› ad ile bilinmektedir. Buradan Harput makamlar›n›n ad›n›, söylenen gazel veya hoyratlardan ald›¤› söylenebilir.
Harput’ta söylenen türkü ve ﬂark›lardan baz›lar›, Türk Sanat Müzi¤i makamlar›na denk gelmekle birlikte, bühttp://www.millifolklor.com

yük bir ço¤unlu¤unun icras› ve dizi içerisindeki seyri farkl›d›r. ‹shak Sunguro¤lu
da konu ile ilgili; “.......‹stanbul a¤z› bir
Saba ile, Harput a¤z› bir Saba aras›nda
bariz farklar görüldü¤ü gibi di¤er makamlarda da bu böyledir.........Hiç bir zaman Harput havalar›, ‹stanbul beste ve
na¤melerini tutmaz, melodileri de¤iﬂiktir, arada bariz farklar göze çarpar.”(Sunguro¤lu1961:46) ﬁeklindeki
aç›klamalar› düﬂüncelerimizi desteklemektedir.
Asl›nda makam› belirleyen as›l unsurun eserin seyir karakteri oldu¤u göz
önüne al›n›rsa Harput ﬂark›, türkü, hoyrat ve gazellerin yöreye özgü makam adlar› ile ayr› bir makam olarak tan›mlanmas› veya adland›r›lmas› da do¤rudur.
Çünkü bu eserlerin her biri yörede genel
olarak Türk Sanat Müzi¤inde bilinen
makamlarla anlat›la bilse bile bir ço¤u
baﬂta seyir karekteri olmak üzere icra
yönünden farkl›l›klar ve yerel özellikler
taﬂ›maktad›r. Bu özellikler ise makam›
belirleyen as›l unsurlard›r. Belki de bu
makamlar›n sadece Harput’ta kalmas›
ve ‹stanbul gibi günümüzdeki büyük
merkezlere taﬂ›nmamas› veya Türk Sanat Müzi¤i makamlar› ars›nda yer almamas› bu eserlerin yerel seyir ve icra özelliklerden dolay›d›r. Buna örnek olarak
Türk Sanat Müzi¤inde Hüzzam makam›
olarak bilinen makamdaki eserlere Harput’ta Muhalif Makam› denilmesi gösterilebilir. Fakat ç›k›c› olan Hüzzam Makam› Harput’ta Muhalif Hoyrat’ta oldu¤u gibi inici seyir özelli¤i gösterebilmektedir. Bunun gibi Karcigar makam› özelli¤i gösteren eserlere Harput’ta Nevruz
denilmesi de yine bir baﬂka örnektir. Fakat Harput’ta Nevruz Makam›nda okunan eserler, Karcigar makam›n›n seyir
özelliklerini gösterebildi¤i gibi, Neva ve
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Nikriz makam›n›n seyir özelliklerini de
gösterebilmektedir.
Yukar›daki örneklerde de görüldü¤ü gibi, dizileri ayn› olsa bile, seyir karakterleri farkl› oldu¤undan Hüzzam ve
Karcigar makam›n›n, yöredeki Muhalif
ve Nevruz makam›ndaki eserleri tam
olarak karﬂ›layabildi¤i söylenemez. Bu
nedenle Harput ezgilerinin eskiden beri
yöreye özgü makamlarla anlat›lmas› do¤ald›r. Bu konu ile ilgili; “....Makam›n
izah›na ait bilgiler ›ﬂ›¤›nda Harput’ta
özel isimlerle an›lan eserlere kesinlikle
makam diyebiliriz. Ancak Türk Müzi¤inde oldu¤u gibi bir makam›n yeni bir makam olarak literatüre al›nabilmesi için
mesela “Tecnis” baﬂl› baﬂ›na bir makam
ise o makamdan birçok eserin olmas› gerekir. Halbuki Harput’ta okunan tecnis
bir tane olup, ancak sözleri ayr› olmakla
birlikte bestede hiçbir de¤iﬂiklik olmadan okundu¤u da görülür. ﬁu halde yukar›da sayd›¤›m›z yöre ismi ile an›lan
eserleri makam olarak anabiliriz. Ancak
bu makamlar›n Türk Sanat Müzi¤indeki
gibi bir tak›m› oluﬂmam›ﬂt›r.”(Notalarla
Harput Musikisi 1999:18) ﬂeklindeki bu
düﬂüncelere kat›l›yoruz. Belki de bu tak›mlar2 oluﬂtu fakat Türk Sanat Müzi¤indeki bir çok makam gibi günümüze
kadar tak›m olarak gelmedi diye de düﬂünülebilir. Çünkü, “hiçbir örne¤i olmayan, hiçbir parças›n›n notas› zaman›m›za kadar gelmemiﬂ makamlar”3 da bulunmaktad›r. Harput’ta ve Türk Sanat
Müzi¤inde de bilinen makamlar ﬂunlard›r:
a-Rast Makam›.
b-Nihavent Makam›.
c-Mahur Makam›.
d-Hicaz Makam›.
e-Saba Makam›.4
f-Uﬂﬂak Makam›.
g-Bayatî Makam›.
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h-Hüseyni Makam›.
i-Karci¤ar Makam›.
j-Hüzzam Makam›.
k-Acem Aﬂiran Makam›.
l-Muhayyer Makam›.
Fikret Memiﬂo¤lu; Müstezat’› Beﬂiri
makam›n›n, Tatvan’› da Nevrûz makam›n›n içerisinde s›n›fland›r›rken; ‹shak
Sunguro¤lu: Müstezat ve Tatvan’› ayr›
birer makam gibi de¤erlendirmiﬂtir. Bu
makamlar çok küçük ayr›nt›lar ile birbirinden ayr›ld›¤›ndan konu ile ilgili
önemli çal›ﬂmalar yapan Fikret Memiﬂo¤lu ile ‹shak Sunguro¤lu zaman zaman bir biri ile çeliﬂkiye düﬂmüﬂlerdir.
Fakat makam konusu, Türk müzi¤inin
genel bir problemi oldu¤undan bu çeliﬂki
zaman zaman Türk Sanat Müzi¤inde de
görülmektedir.
Harput’ta müzik icras›na baﬂlan›rken Uﬂﬂak makam›nda olan “Harput
Peﬂrevi”5 veya “Paﬂa Göçtü” ad› ile bilinen sazlar›n çald›¤› sözsüz ezgi ile baﬂlan›r ve arkas›ndan ayn› makamda olan
gazele geçilir.6 Gazelden sonra metronom yönünden h›zl› olmayan türküler
söylenir. Türküler bittikten sonra veya
türkülerin aras›nda makama ait olan
hoyratlar söylenir. Daha sonra ise, yörede “ﬁ›k›lt›m” veya “ﬁ›k›lt›m Havalar›”
ad› ile de bilinen metronomu daha h›zl›
olan k›r›k havalar çal›n›r ve söylenir.
Harput’ta ki her makam;
a. Gazeller
b. A¤›r Türküler (Metronomu a¤›r)
c. Hoyratlar
d. ﬁ›k›lt›m Havalar› (Metronomu
h›zl›)
olmak üzere dört bölümden oluﬂmakta
ve makam içerisinde ki türkü ve ﬂark›lar
bu s›ra içerisinde icra edilmektedir. Memiﬂo¤lu konu ile ilgili; “Harput ve çevre-
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sinde Anadolu’nun hiçbir bölgesinde olmayan Orta Asya’dan gelme en eski bestelere rastland›¤› gibi, ayr›ca bir makam
tertibi de vard›r burada.....Bu tertip,
“Peﬂrev” den sonra gazel(A¤›r Hava), arkas›ndan a¤›r türküler, bu türkünün
ﬂevki ile arada söylenen yüksek hava ve
bu yüksek havan›n aya¤›ndan gelen oynak türküler, yerli deyimle “ﬁ›k›lt›mlar”
olmak üzere bir düzene ba¤l›d›r.” Aç›klamas›n› yapmaktad›r. Yörenin en önemli
mahallî sanatç›s› ve kaynak kiﬂilerinden
olan Haf›z Osman Öge’nin aﬂa¤›daki s›ray› takip etti¤ini Beﬂirî makam›n› örnek vererek;“Beﬂirî makam›na gazel ile
baﬂlan›r. Gazelden sonra türkü, bu makam›n Kayabaﬂ›(Beﬂiri Hoyrat) söylenir.
Beﬂiri hoyrat(Yüksek Hava), ya tamamen söylenip bitirilir ya da iki sat›rdan
sonra araya bir türkünün bir k›tas› okunarak tekrar Beﬂiri hoyrata dönülür ve
bitirilir. Daha sonra hareketli ﬁ›k›lt›mlara geçilir. Bu makamdan sonra Müstezat söylenir. Müstezat’tan sonra di¤er
bir yüksek havaya geçilir. Daha sonra
tekrar Müstezat’a dönülür. Müstezat bittikten sonra da tekrar oynak türkülere
geçilir. Klasik düzen bu ﬂekildedir.”(Memiﬂo¤lu 1966:10) Demekte ve makam
içerisinde belirli bir s›ran›n takip edildi¤ini belirtmektedir. Fakat bu s›ran›n kesinlik ifade etmedi¤ini, ancak eskiden
yöre müzi¤ini ve makamlar›n› iyi bilen
mahallî okuyucular›n bu s›ray› tamamlamad›kça di¤er makamlara geçmedi¤ini
de ifade etmektedir.
Harput Müzi¤i fas›l gelene¤i içerisinde icra edilmektedir. Bu nedenle gerek makam içerisinde ki icra, gerekse
makamlar aras›ndaki geçiﬂler bir tak›m
kurallar çerçevesinde yap›lmaktad›r. Bir
makamdan di¤er bir makama geçilirken
geçki yap›lan makama insan ruhunu ve
kula¤›n› al›ﬂt›rmak için ya peﬂrev çal›nhttp://www.millifolklor.com

makta yada taksim yap›lmaktad›r. Bundan sonra geçilen makam›n gazeli ve di¤er türküleri yukar›da belirtilen s›ra takip edilerek okunmaktad›r. Bir makamdan di¤er bir makama geçiﬂ rast gele de¤il, Hüseyni, Uﬂﬂak ve Bayati gibi bir birine benzer ve yak›n olan makamlardan
yap›lmaktad›r. “........Haf›z Osman Beyin
bulundu¤u bir e¤lencede, ﬁükrü Canayd›n’›n, bulunanlar›n isteklerine uymak
için rast gele çald›¤› türkülerden sonra,
Haf›z Osman Beyin de söylemesi arzu
edilince; Haf›z Osman Bey: “ﬁükrü rast
gele çalma, zihnimiz kar›ﬂ›yor. Bir makama baﬂlay›p bitirdikten sonra öbürüne
geçelim.” diye ihtar etti. Fikret Memiﬂo¤lu’nun Pertek’te bir dü¤ündeki bu an›s›
konumuzu aç›klamas› bak›m›ndan
önemlidir. Ancak; Divan, Tecnis ve Nevrûz makamlar›ndan oluﬂan ve Divan’›n
aras›nda yörede “C›lgal› Maya” ve “Elezber” ad› ile de bilinen uzun havalar›n
okundu¤u bir s›ran›n takip edilmesi yörede âdet halini alm›ﬂt›r. Bunun ile birlikte Harput makamlar›n› çok iyi bilen
mahallî sanatç›lar; ‹brahimiye, Hüseynî,
Uﬂﬂak ve Bayatî gibi birbirine benzer
olan makamlar›n türkü ve ﬂark›lar›n›
birbirine kar›ﬂt›rarak da söyleyebilmektedir.
Harput gazel ve hoyratlar› yöresel
deyimle dört perde üzerinden söylenmektedir. ‹crac›lar bu perdeleri; 1.perdeye “Pes Perde”, 2.perdeye “Üst Perde”,
3.perdeye “Tiz Perde” ve 4.perdeye de
“Düz Perde” veya “Ba¤lama Perdesi”olarak adland›r›rken, halk bu adland›rmay›; 1.Perdeye “Baﬂlamas›”, 2.Perdeye
“Aﬂmas›”, 3.Perdeye “Ç›kmas›” ve 4.Perdeye de “Y›kmas›”(Memiﬂo¤lu 1966:9)
ﬂeklinde adland›rmaktad›r. Asl›nda
uzun havalardaki bu perdeleri ayr› ayr›
bölümler veya bir bütünü oluﬂturan parçalar gibi düﬂünmek do¤ru olacakt›r.
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Çünkü bu bölüm veya perdelerin her birinin müzik cümleleri, ses sahas›, anlat›m› ve ifadesi farkl›d›r. Fakat, Harput’taki bu adland›rman›n, daha çok müzik
ifadesinden veya sözlerinden dolay› oldu¤u düﬂüncesindeyiz.
Yörede söylenen türkü ve uzun havalar “Harput A¤z›” ile söylenmektedir.
Bunun ile birlikte özellikle ova köylerinde ki türküler; “Ova A¤z›” veya “H›zmekâr A¤z›” denilen ve Harput’ta çok makbûl say›lmayan bir söyleyiﬂ biçimi ile icra edilmektedir. Günümüzde Harput’un
en iyi mahallî sanatç›lar›ndan olan kaynak kiﬂi Enver DEM‹RBA⁄, “Yöredeki
sanatç›lar nas›l yetiﬂiyor?” sorusuna;
“ﬁimdi merakl› ve sesi güzel olanlar usta-ç›rak yöntemiyle. Bunlar muhakkak
ki ustalar›n yan›nda makama tabi tutulur. Rast gele okunursa zaten muteber olmuyor. Sesi çok ama makam bilmiyor,
a¤z› düzgün de¤il, ova a¤z› gibi söylüyor,
derler. Onlar› itibara almazlar.....ﬁimdi
Harput’un müzi¤ini söyleyenler Haf›z
Osman Öge tarz›nda de¤il, Ova A¤z› söylüyor. Bunun için itibar görmüyorlar.
Harput’ta avam-havas diye bir durum
var. Havas durum yüksek kültürlü insanlar onu anlayamad› m› o bir yere gelmez. O insan, cemaatlere girip oturamaz.” diyerek bu müzi¤i gerek anlayabilmek gerekse icra edebilmek için her yönü ile yüksek bir edebiyat ve müzik kültürüne sahip olunmas› gerekti¤ini ifade
etmektedir. Türküleri icra edebilmek veya iyi icra eden sanatç›lar›n aras›na girebilmek için ise, sadece sesin güzel olmas› yeterli de¤ildir. Bunun ile birlikte
yöre makamlar›n›, a¤z›n›, edep-erkan›n›7 da iyi bilmek gerekmektedir.
Harput’un taassup bir bölge olmas›
nedeniyle kad›n ve erkek e¤lenceleri
farkl› mekânlarda yap›lmaktad›r. Bu nedenle kad›n ve erkekler bir arada oyun
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oynamad›¤› gibi türkü de söylemezler.
Yörede ki gazel, hoyrat ve uzun havalar
ise, bir çok bölgede oldu¤u gibi sadece erkekler taraf›ndan okunmaktad›r. Fakat
eskiden baz› kad›nlar›n (mesela ‹ri Güllü) baz› hoyratlar› okudu¤u söylenmektedir.
ﬁüphesiz ki geçmiﬂi yüz y›llara dayanan ve köklü bir müzik geçmiﬂi olan
Harput müzik kültürünün s›n›rlar›n› bu
günkü Elaz›¤ ili siyasi s›n›rlar› ile çerçevelemek do¤ru de¤ildir. Günümüz de bu
kültürün izlerine baﬂta Diyarbak›r olmak üzere Urfa ve Kerkük’te de rastlamak mümkündür. Her ne kadar Harput
müzi¤i, tav›r, usûl, a¤›z ve metronom gibi özeliklerinden dolay› farkl› olsa da gelenek yönünden bu yöre müzikleri ile
benzer yanlar› da bulunmaktad›r. Fakat
bu konu çok geniﬂ bir araﬂt›rma ve çal›ﬂmay› gerektirmektedir.
Harput ﬂark› ve türkülerini makama göre tasnif etmek belirli bir yap›y›
akla getirmekle birlikte, dizi içerisindeki
seyir makam› belirledi¤inden bu tür bir
tasnifte çeﬂitli tereddüt veya çeliﬂkiler
ç›kabilmektedir. Çünkü,bir dizi ayn› zamanda birkaç makam›n çat›s›n› oluﬂturabilmektedir. Bu nedenle, ‹shak Sunguro¤lu ile Fikret Memiﬂo¤lu; türkülerin
makamlar›n› belirtirken zaman zaman
birbirleri ile çeliﬂkiye düﬂmüﬂlerdir.
Bu nedenle Harput-Elaz›¤ türkü ve
ﬂark›lar› melodik yap›s›na veya konular›na göre de¤il, aﬂa¤›daki gibi usûl yap›s›na veya formlar›na göre tasnif edilmesi daha uygun olaca¤› düﬂüncesindeyiz.
A. Uzun Havalar.
a. Aya¤› Usûllü Olan Uzun Havalar.
b. Aya¤› Usûlsüz Olan Uzun Havalar
B. K›r›k Havalar.
a. Türküler
b. Peﬂrevler
http://www.millifolklor.com
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c. Sözlü Oyun Havalar›
d. Sözsüz Oyun Havalar›
Görüldü¤ü gibi Harput müzi¤i; anonim Türk halk müzi¤i ile ‹slamiyet’in
kabulünden sonra ç›kan Tasavvuf müzi¤inin, daha sonra ki saray veya ﬂehir
müzi¤i ile harmanland›¤› bir bölgedir.
Ayr›ca yaklaﬂ›k 900 y›l› aﬂk›n bir zamandan beri düﬂman iﬂgâline hiç u¤ramam›ﬂ
olmas› nedeni ile gerek Türk kültürünün
ve gerekse kültürün önemli bir unsuru
olan Türk müzi¤inin özünün aranaca¤›
önemli merkezlerden birisidir.
NOTLAR
1
Bu konu ile ilgili; ABACI Tahir, Harput/Elaz›¤ Türküleri,s.42, de “Yüksek Minarede Kandiller
Yanar” adl› türkü ile ilgili yazar ‹shak Sunguro¤lu’nun bir tahminini kan›t gibi göstererek türkünün
Kastamonu’ya ait oldu¤unu ifade etmektedir. Oysa;
SUNGURO⁄LU,a.g.e.,s.147’de “Kastamonu’ya ait
bir türkü olmas› muhtemeldir” ﬂeklinde bir ifade bulunmaktad›r. Buradan bu türkünün Kastamonu oldu¤u ç›kmamaktad›r. Kald› ki Türk halk müzi¤inin
gerek söz gerekse melodi yönünden varyantlar›n›n
yani benzerlerinin bulunmas› en önemli özelliklerdendir. Ayr›ca söz konusu türkü özellikle ezgi yönünden tipik bir Harput ezgisidir. Söz konusu eserin
muhtelif yerlerinde buna benzer tahminlere dayan›larak önemli yorum hatalar› yap›lm›ﬂt›r.
2
Tak›m; Umumiyetle bir bestekar taraf›ndan
bestelenen peﬂrev, saz semâîsi, 2 beste, 2 semâî ve
çeﬂitli usullerde birkaç ﬂark›dan müteﬂekkil tam
fasla verilen isim. (Öztuna II,a.g.e.,s.370)
3
Daha geniﬂ bilgi için; ÖZTUNA, Y›lmaz, Büyük Türk Musikisi Ansiklopedisi-I1,s.17, Kültür Bakanl›¤›:1164, Kültür Eserleri Dizisi:149,Ankara,1990. esere bak›n›z.
4
Bu makama Harput’ta Sabahi Makam› da
denilmektedir.
5
Harput müzi¤i konusunda en önemli çal›ﬂmalar› yapan ‹shak SUNGURO⁄LU ve Fikret MEM‹ﬁO⁄LU, konuyu anlat›rken “Peﬂrev” kelimesini
Geleneksel Halk Müzi¤inde ki ayak tabirinin karﬂ›l›¤› olan giriﬂ müzi¤i anlam›nda da kullanmaktad›r.
Bu giriﬂ müzi¤i Harput Peﬂrevi’nde oldu¤u gibi usullü olabildi¤i gibi; serbest ritimli yani usulsüz de olabilmektedir. Ayr›ca bu iki araﬂt›rmac› eskiden Saba
makam›na “Mevlevi Peﬂrevi” ad› ile bilinen fakat bizim tespit edemedi¤imiz bir peﬂrev ile baﬂland›¤›n›
belirtmektedir. (Memiﬂo¤lu, a.g.e., s.13 ve Sunguro¤lu, a.g.e., s.50)
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6
Harput’ta bu gazellere genellikle “A¤›r Hava”, Hoyratlara da “Yüksek Hava” denilmektedir.
7
Konu ile ilgili daha geniﬂ bilgi için; Dr.Türker
ERO⁄LU, Halk Oyunlar› Ve Halaylar›n ‹ncelenmesi, s.86, K›l›çaslan Matbaac›l›k San. Tic. Ltd. ﬁti.,
Ankara,1995, eserine bak›n›z.
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