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Özet 
Dinî, dünyevi, geleneksel, yöresel, sözel, çalgısal, ölçülü ve ölçüsüz 

�eklinde ifade bulan belli nitelikler, Türk halk müzi�i türüne ili�kin çalı�malarda 
sıkça konu edilmektedir. Sadece halk müzi�ine dair karakteristiklerin bir 
yansıması olarak nitelendirilemeyecek bu nitelikler ve bu nitelikler arası 
ili�kilerin içyüzünde beliren siluetin bir “matru�ka”yı anı�tırdı�ı söylenebilir. 
Semah, oyun havası, deyi�, türkü, bozlak gibi Türk halk müzi�i türüne içkin 
yapılara da payda�lık eden “gelenek”; içinde, onu bir matru�kayla 
ba�da�tırmaya namzet onlarca gerekçeyi barındırmaktadır ki, bu da bu 
e�retileme için do�rusu elzem görülmektedir. Bu ba�lamda, sözlü kültüre dair 
olana payda�lı�ı Türk halk müzi�i özelinde irdelenen gelene�in gönderme 
yaptı�ı alı�kanlık, bilgi, anane, yordam, töre, kültür kalıtı ve davranı� gibi 
olguların aynı ba�da�ıklı�ı veya ili�ikli�i; kamı�, bölüm, e�it, süre�en, tekrar, 
müzmin, kural, kaide, kanun, mahkeme gibi kavramlar üzerinden de 
gerçekle�tirdi�i dillendirilebilir. Gelenek ile sırf müzik alanlı bir ba�lama 
gönderme yapmayan “kanon” arasında bir kesi�im alanı olarak nitelenebilecek 
olan “yineleme”; bu ortama, bu çalı�ma özelinde Türk halk müzi�i ve kültürünü 
davet etmektedir.  

Anahtar Kelimeler; Kanon, Yineleme, Gelenek, Kültür, Türk Halk 
Müzi�i. 

 
Abstract 
Some specific qualities which can be defined as religious, worldly, 

traditional, local, instrumental, metrical and non-metrical, are often dealt with in 
the studies concerning Turkish folk music. These qualities cannot be described 
just as a reflection of the characteristics of folk music and it could be said that the 
silhouette that appears inside the relationships of these qualities is evocative of a 
matrushka. The tradition which shares the structures of Turkish folk music, such 
as semah, traditional music dance , deyish, folksong and bozlak, contains a lot of 
rationales available within itself to associate it with a matrushka, for which this 
seems indispensable for a metaphor. In this sense, it could be uttered that such 
facts as habit, knowledge, custom, procedure, morals, cultural heritage and 
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behaviour, to which tradition dealt with in Turkish folk music in terms of its 
share with what is peculiar to the oral culture makes references carries out the 
same coherence and association over such concepts as kamish, unit, equal, 
continual, repetition, chronic, rule, regulation, law and court. Repetition, which 
can be described as a field of inetrsection between the tradition and cannon that 
does not make a reference to music-related contexts merely, invites Turkish folk 
music and culture within the context of this study. 

Key Words; Cannon, Repetition, Tradition, Culture, Turkish Folk Music. 
 

 
Giri� 
Türk halk müzi�i türüne içkin yapılardaki çe�itlilik hem onu sesleyen insan 

çe�itlili�inin hem de do�al olarak ona dair kültürel çe�itlili�in emaresi sayılabilir. Bu 
tür içersinde varlık bulan her bir yapı ve o yapı içersinde varlık bulan ve yine bir yapı 
olarak da nitelenebilecek olan her bir örnek ve her bir örne�in bünyesinde barındırdı�ı 
unsurlar bir bahçenin ürünü görülebilir. Envai çiçe�in açtı�ı bu bahçede her bir 
örne�in kokusu hem kendi hem di�erleri hem de o bahçe için imleyici bir niteli�e 
sahiptir. Fidayda oyun havası, Samistal Kız Horonu, Huma Ku�u (Maya), Kırtıl 
Semahı, Kocao�lan Zeybe�i, Balıkesir Bengisi gibi örneklerin ye�erdi�i her bir parselin 
bu bahçeye aidiyeti söz konusudur. Fidayda oyun havasının bu bahçede yer alan Orta 
Anadolu parselinin bir ürünü oldu�u ve yalnız bu parseli imleyen veya bu parselde 
imlenen tek örnek olmadı�ı da a�ikârdır. Bu yordam belirtilen di�er örnekler için de 
geçerli addedilebilir. Parsel ibaresinin bu ba�lamda gönderme yaptı�ı yöre olgusu, 
Türk halk müzi�i türünün temel bir niteli�i olan yöresellikle de do�al olarak 
ba�da�maktadır. Müzik evrenseli nitelese de onun ilintili oldu�u her bir ba�lamın belli 
bir bölgeye ve o bölgeye dair olana indirgenebilece�i konusunda a�a�ıdaki fıkra 
yerinde bir orunlama sayılabilir; 

 
“�stiklâl Mar�ı'nı Kim Yazdı? 
Ne�et Erta�'ın köyünde (Kırtıllar) ya�ayanların ço�u "çalgıcı." Be� çalgıcı bir gün 

ilçeye (Çiçekda�) gitmi�ler, dü�ünde çalgı çalmaya. Dönü�te, trafik çevirmi�; 
Ehliyetiniz? 
Çalgıcıların hiçbiri okuma, yazma bilmiyor, ilkokula gitmemi�ler, ehliyetleri 

yok, hepsi birbirine bakmaya ba�lamı�. Trafik polisi sormu�; 
Nerelisiniz? 
Kırtıllar köyündeniz. 
Polis "o köyü, köylülerini, çalgıcılarını" biliyormu�, demi� ki: Sizi bir �artla 

bırakırım, �stiklâl Mar�ı'nı kim yazdı?.. bilirseniz, köyünüze dönmenize izin verece�im. 
Be� çalgıcı fısıldanmaya ba�lamı�lar. 

�stiklâl Mar�ı'nı kim yazdı acep?.. Muharrem emmim yazdı desek, okuması, 
yazması yo�udu; Hacı Emmim yazdı desek, acep okuması, yazması var mıydı?.. yazsa 
yazsa Ne�et A�am yazmı�tır. 

Ve trafik polisine dönmü�ler; 
Ne�et Erta� yazdı. 
Polis kahkahayı basmı�. "Bir daha hiçbirinizi direksiyonda görmeyece�im" diye 

köylerine yollamı�.”1  
������������������������������������������������������������

1Kırtıllar Köyü, Ne�et Erta�’ın annesini yitirdikten sonra babası ve karde�leriyle birlikte yerle�tikleri ve çocuklu�unun 
bir dönemini geçirdi�i yerdir.  
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(2011 
http://www.sabah.com.tr/Yazarlar/donat/2008/07/05/istiklal_Marsi_ni_kim_yazdi
_7) 

 
Oyun Havası, bengi, zeybek, horon, semah, kırık hava, türkü, yol havası, 

gurbet, maya, gazel, hoyrat, bozlak, sıra, gezek gibi terimler hem “geze�en” hem de 
“yerli” niteliklere bürünebilmektedir. Belirtilen terimlerin ilgili örnekler aracılı�ıyla 
imledikleri ve imlendikleri dans, ritüel, potlaç, halk edebiyatı, sözlü tarih gibi 
ba�lamların, adı geçen niteliklerle de ilintilili�i bulunmaktadır. Salt dans olgusunun 
Türk halk müzi�i kültürü özelinde ilgi tuttu�u kültürel ba�lamlar göz önüne 
alındı�ında bu ilintilili�in ba� döndürücü bir çe�itlili�e ulaklık edece�i sezilmektedir. 
Tüm Anadolu’yu, Anadolu’da bir yöreyi ve o yörede bir sesleyicinin tarzını da 
imleyebilen bu terimlerin ve bu terimlerin sese söze büründü�ü örneklerdeki 
“yinelemeye, kanonla�maya" emare addedilebilecek unsurların; aynı yordam 
nazarında, tümden parçaya veya parçadan tüme bir akı� veya geçi�inden söz edilebilir. 
Öte yandan, Türk halk müzi�i ve kültürüyle de yekvücut bu terimlerin niteledi�i ve 
nitelendi�i co�rafyanın adı olan Anadolu, konunun çetrefillili�ine do�al bir dayanak 
olu�turmaktadır.  
 

Geli�me 
Kanonla�ma ve onun da ilintili oldu�u di�er ba�lamların katılımının konuyu 

bir makaleden ötesine ta�ıyaca�ı görülmektedir. Yalnız, ilgili terimin ilintili oldu�u 
öncelikli ba�lam olan kanon ve onun da bu çalı�ma ba�lamında ilgi tuttu�u 
kavramların kısaca de�erlendirilme gere�i bulunmaktadır. Bu nedenle kanon teriminin 
etimolojisi ve tarihine dair bilindik bir giri�le söze ba�lanmaktadır. “Kanon kavramı, 
kültürel süreklili�in araçları ve mekanizmalarına ili�kin ara�tırmalarımızda merkezi 
bir yer tuttu�u için, tarihini daha yakından incelemek istiyoruz. Anla�ılan burada bir 
Yunanca kelime ile bir �branice içerik ayrılmaz bir biçimde birbirine ba�lanmı�. Biraz 
daha yakından inceledi�imizde ise Yunanca kelimenin dı�arıdan alınma Sami kökenli 
bir kelimeden kaynaklandı�ını görüyoruz. Kanon Yunan kültürüne dı�arıdan giren bir 
nesneye verilen isimdir. Kanon, kanna “boru” kelimesi ile ba�lantılıdır, bu da 
�branice’deki qaneh, Aramice’deki qanja, Babilce/Asurca’daki qanu ve en nihayet 
Sümerce’deki gin kelimelerine kadar gider; arundo donax düz sopa ve asaların yapımı 
için de elveri�li (bambu benzeri) bir malzemenin ismidir. Bu kanon’un temel 
kavramıdır. Kanon in�aat sanatının bir aracıdır ve düz sırık, sopa, (ölçekli) cetvel 
anlamına gelir” (Assmann, 2001: 108). 

Asa yapımında kullanılan bir malzemeyi niteleyi�i, bu terimin, kutsalla 
ili�kilili�i bakımından bir ipucu kabul edilebilir. Kutsalın “bozulmaması, 
dokunulmaması, kar�ı çıkılmaması gereken, üstüne titrenilen”2 (2011 
http://www.tdkterim.gov.tr) gibi anlamlarıyla, kanonun; ölçek, kural, kaide, kanun 
gibi anlamlarının bu ba�lamda ortak alanlılı�ı veya anlamda�lı�ı söz konusudur. 
Bilindi�i üzere, “kanon metinlerine ekleme yapılamaz ve bu özellik “gelene�in akı�ı” 
ile arasındaki farkı olu�turur. Kanon metinleri ilâhidir. Kelimesi kelimesine devir 
gerektirirler” (Assmann, 2001: 96). Kanon ve kutsalın içkinli�ini somut kılan bu durum 
nazarında yapılması gereken bir hatırlatma; kanon gelene�i dı�ında da sözlü ve yazılı 
nitelikte kutsal metinlerin bulundu�udur. Ayrıca bu metinlere dair içeri�in saklanması 
������������������������������������������������������������
2 Kanon kavramının ilintili oldu�u ba�lamlara gönderme niteli�i bulunan ve Türk Dil Kurumu’nun “Büyük Türkçe 
Sözlü�ü” adı altında internet üzerinden hizmet veren ilgili sayfasında sunulan birçok ibareden burada birkaçı 
de�erlendirilmektedir. 
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ve aktarılmasında ilgili kültürlerin belle�i daha güvenilir addetti�i ve onu daha da 
güvenilir kılma bakımından ritüellerle taçlandırdı�ı ve bu niteli�in de bu neviden 
kültürlerde bir “kodlayıcı” olarak i� gördü�ü söylenebilir.  

“Öte yandan kanon formülünün tarihi, ritüel alana de�il, hukuki alana i�aret 
etmektedir. Bugün bize belge olarak kalmı� �eyler, özellikle yasalarla ve sözle�melerle 
saptanmı� sorumlulukların yerine getirilmesinde büyük sadakat gereken durumlara 
ili�kin en eski örneklerdir. Bu sorumluluk Deuteronomium’da ve ondan çok daha önce 
Hammurabi yasalarında ve Hitit metinlerinde bu anlamıyla vardır. Böylece kanon, 
hukuk alanında temellendirilmi� bir taahhüt ve itaat idealinin tüm yazılı aktarım 
alanının merkezine uygulanması olarak da tanımlanabilir” (Assmann, 2001: 107).  

Kral listeleri, okul ders programlarındaki zorunlu dersler gibi farklı ba�lamlar 
ile birlikte anılabilen terimin ba�da�ıklık kurdu�u bir di�er ba�lamın edebiyat oldu�u 
görülmektedir. “Kanonik metinlerin en bariz özelli�i, o kanonun ülküsüne, 
prensiplerine, hayat görü�üne inananlar için özel bir anlam ifade etmesi, o kanonun 
ruhunu yansıtmasıdır. Bu bakımdan belirli metinlerin kanona dâhil edilmesi 
konusunda di�er bazı metinlere nazaran daha çok çaba sarf edilir. Bu belirli metinlerin 
kanonik metinler olarak kalıcılıklarının sa�lanması için sık sık baskıları yapılır, 
haklarında de�erlendirme yazıları yayınlanır, yazarlarına ödüller verilir, onlardan 
alıntılar yapılır, antoloji ve ders kitaplarına onlardan parçalar alınır, e�itim bakanlıkları 
tarafından okullarda ö�rencilere tavsiye edilmeleri ö�retmenlere salık verilir” (Çıkla, 
2007: 56). �lgili oldu�u ba�lam ne olursa olsun genel bir ifadeyle, kanonla�ması istenen 
numunenin maruz kaldı�ı i�lemler silsilesi, tabi ki belli bakımlardan, Amerikan Pop 
Art sanatının öncü isimlerinden Any Warhol’un ço�altımlarındaki yakla�ımı 
ça�rı�tırmaktadır. Ayrıca popüler kültüre dair ürünlerin temel niteliklerinde de bu 
i�lemler silsilesinin izleri okunabilmektedir. Popülerin “halk tarafından ra�bet gören”e 
de yaptı�ı bilindik göndermeden dolayı, gelene�e dair olarak nitelenen Türk halk 
müzi�i türünün de bu yordamdan burada bir nasipleni�i söz konusudur. Bununla 
birlikte popüler nitelikte ürünlerin müzik üzerine olanlarında çe�itli gerekçelere 
ba�lanan ve bariz bir �ekilde görülen yinelemeye dayalılı�ı, konu ba�lamında 
kanonla�mayla burada ili�kilendirerek irdelememe bir savsama olarak 
nitelendirilebilirse de; bu ayrıntının, ayrı bir çalı�manın konusu olarak etraflıca 
de�erlendirilmesi daha uygun görülmektedir.   

Popüler müziklerle geleneksel müzikler arası kesi�im alanının bir niteli�i olarak 
beliren “yineleme”, bilindi�i üzere kanonla�ma kavramının da bir karakteristi�idir. Bu 
kavramın dayandı�ı kanon kavramının ve ona dair yapısal niteliklerin de müzik ve 
Türk halk müzi�i ba�lamlarıyla ba�ıntılı olu�u, bu yapısal nitelikleri gözden geçirmeyi 
konu ba�lamında gerekli kılmaktadır. “Kanon kavramını, gelene�in, en yüksek 
içeriksel ba�layıcılık ve en ileri düzeyde resmi belirlenmi�lik kazandı�ı biçim olarak 
anlıyoruz. Var olana artık hiçbir �ey eklenemez, çıkarılamaz ve de�i�tirilemez. Kanon 
formülünün öyküsü çok farklı sosyal etkinlik alanlarını kapsar: bir olayın gerçe�e 
uygunluk içinde aktarılması (�ahitlik formülü), bir mesajın nesnel ve anlamsal sadakat 
içinde iletilmesi (elçi formülü), bir metnin kelimesi kelimesine yazılması (kopyacılar ya 
da aktarıcılar formülü) ve bir yasa ya da sözle�meye harfiyen uyulması (sözle�me 
formülü)” (Assmann, 2001: 105). �çeri�i belirtilen izle�in müzik ba�lamında 
yankılanı�ının onun biçimsel hatlarını belirginle�tirici niteli�i konunun açımlanması 
bakımından da bir destekleyicidir. “Sadakat ve aktarma ili�kisi, buradaki formülün 
çe�itli kullanım biçimlerindeki ortak nokta olarak öne çıkar. Burada hep aynı �ey söz 
konusudur: Bir öncekini hemen ardından, sıkı sıkıya, �a�maz kesinlikle izleyen bir 
sonraki, birincinin hemen ensesindeki ikinci. Müziksel “kanon”da bile bu anlam 
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vardır: sesler birbirinin “ardına” gelmelidir ve ince bir taklitle öncekini takip etmelidir. 
Bu yüzden kanon tekrarların sekansında sıfır de�i�im idealine dayanır. Burada ritüel 
ba�da�ıklık olarak tanımladı�ımız olguya yakınlık açıktır. Kanon, yazılı aktarım 
araçlarında ritüel ba�da�ıklı�ın devamı olarak tarif edilebilir” (Assmann, 2001: 
106,107). 

Kanon formülünün müzik ba�lamındaki yapılanı�ının i�lem basamaklarına 
dair ayrıntılara de�inme, farklı ba�lamlarda da görünüm alan kavramın temel 
niteliklerine de bir vurgu sayılabilir. Bu basamakların gerçekle�tirili� biçim ve niteli�i 
ona dair di�er ba�lamların ayrıntılarına eri�ilmesi bakımından da bir yakla�ımın biçimi 
veya içeri�i yerine geçebilir. Bu bakımdan, kanon kavramının müzik ba�lamında vücut 
bulu� hallerine genel bir de�inme elzem görülmektedir. “Kontrpuan yöntemiyle 
yazılan eserlerde bütünüyle taklit temeline dayanan beste tekni�i. Bu teknikte temel 
ilke, taklit partisinin asıl temayı hiçbir de�i�iklik yapmadan tekrarlamasıdır… Kanon 
tekni�inde kural, hem uygulama kolaylı�ı, hem yarattı�ı çokseslilik co�kusu ve 
sevimlili�iyle çocuk �arkılarına kadar girmi�tir. Öndeki ses ilerledikçe ardından gelen 
ses, önceki ne yaparsa aynı �eyi yineler… 

Kontrpuan yönteminde önce gelen sese dux, onu izleyen sese comes denir. 
Birincisi öncü, ikincisi artçıdır. Partilerin birbirini izlemesinin kolay bir teknik oldu�u 
dü�ünülür, oysa bir kanonu bestelemek hesap kitap i�idir. Kanonlarda ço�unlukla 
birden çok “Artçı”nın kullanıldı�ı görülür. Kanon tekniklerinden biri, aralıkların 
çevrimiyle ula�ılan “Ayna” tekni�idir. Temanın ba�tan sona ve sondan ba�a 
seslendirilmesiyle sa�lanan “Yengeç” adlı kanon biçimini de besteciler sıkça 
kullanmı�lardır. Ayrıca “Çember” adı verilen sürekli kanonlar vardır. Bunlarda 
parçanın sonuna gelindikçe ses partileri sırasıyla ba�a döner ve böylece kanon, 
seslendirenlerin dile�ince sürüp gidebilir. 

Kanon tekni�i, 13. Yüzyılın sonlarından ba�layarak Avrupa halk �arkılarında 
yer almı�, Kilise müzi�i ise belirli �arkıların dı�ına çıkamadı�ı için bu teknikte yazılan 
�arkıları dı�lamı�tır. Rönesans döneminde ve sonrasında kanon, Avrupa’da geni� 
kitleler tarafından benimsenmi�, uygulanmı�tır (Say, 2002: 284)”. Kanonun müzik 
ba�lamında gerçekle�me biçimleri onu belli olgularla ili�kilendiren “ayna”, “yengeç” 
ve “çember” gibi adlarla nitelenmektedir. Ayna yönteminin aynanın yansıtıcılı�ıyla, 
yengeç yönteminin yengeç yürüyü�üyle, çember yönteminin çemberin döngüsel 
yapısıyla kurdu�u ba�ın anı�tırmalı niteli�i ilgili adlandırmalara da sirayet etmektedir. 
Burada dile getirilen olguların müzik ba�lamıyla ba�da�ımında yansıtmacı, taklitçi 
veya öykünmeci yönün belirgin �ekilde kendini öne çıkarı�ı; kanon tekni�i ve onun 
ilintili oldu�u ritüellerin yinelemeli yönüyle de örtü�mektedir. Kanon tekni�i ile 
yazılan müzikli örneklerdeki yinelemeli niteli�in, ritüellerin ve do�al olarak kültürün 
de bir karakteristi�i olması oral kültür içersinde anılan Türk halk müzi�i ve kültürü 
bakımından da oldukça anlamlıdır. Bu noktadan hareketle, kanon kavramının 
gerçekle�tirili� tarzını niteleyen belli isimlere dair i�lem basamaklarının izleri Türk halk 
müzi�ine dair ürünlerde de sürülebilir. Yalnız böyle bir yakla�ımla ele alınacak 
çalı�manın sonuç bölümünün kanonsuz kalması hiç de �a�ırtıcı olmayacaktır. Bu türe 
dair ürünlerin olu�turulmasında bu neviden bir yolun tutuldu�u savına dayanak 
bulmak, ki�isel olmakla birlikte, olanaklı ve ola�an görünmemektedir. Oral kültür 
içinde anılan bu tür ve ona dair örneklerdeki yinelemeli yapıları kanon kavramınca 
de�erlendirmek olasıdır. Yine de, kanon gibi gelene�in en üst seviyesi olarak 
nitelenmeyen ve yinelenmeyi, çe�itlenmeye de ulayabilen kanonla�ma kavramına 
yönelmenin çalı�ma bakımından riskleri daha azaltıcı bir yol oldu�u öngörülmektedir.      
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 Türk halk müzi�i ve kültürünün sesleni�, aktarılı� ve yineleni� bakımından 
oral/sözlü niteli�e dayalılı�ı onun ritüelle ba�da�ıklı�ına da bir gönderme 
addedilebilir. Kaldı ki, bu türe dair ürünlerin büyük bir ço�unlu�unda müzi�in söze 
e�li�i söz konusudur. Sözün ölçümlenmesinde i�e ko�ulan ve halk edebiyatı türü 
içersinde yer alan türkü, ko�ma, hoyrat vs. gibi türlerin Türk halk müzi�i kapsamında 
yer alan türleri de niteledi�i bilinmektedir. Farklı ba�lamlarda da olsa konuyla ilgili 
belli çalı�malarda “benzer ritimli”, “ezgi çekirde�i”, “maymuncuk motif” gibi 
ibarelerin hem söz hem de müzi�e dair yinelemeli yapıları nitelemede kullanıldıkları 
bilinmektedir. Ve bu yinelemeli yapıların herhangi bir yazılı metin üzerinden 
seslendirilmeyi�leri de do�al olarak gelene�e ve ritüel ba�da�ıklı�a gönderme 
yapmaktadır.  

Yinelemeli olarak nitelendirilen yapı varlı�ının söz ve ezgi ile sınırlı kalmadı�ı 
tür içersindeki yöre ba�lamında da somutlanmaktadır. �öyle ki, Ankara yöresi yalnız 
bir ezgide, bir mısralık sözde veya Fidayda oyun havasında imlenmemektedir. Bu 
yörenin kültürünü niteleyen unsurların paydası olan gelenek ve onun da bir niteli�i 
olan yineleme olgusunun farklı ba�lamlara sirayeti söz konusudur. Bu yöreyi 
di�erlerinden bir �ekilde farklı kılan yönlerin de adı olan Ankara’yı imleyen keçisinden 
se�menine onca de�eri burada anmak olasıdır. Bu bakımdan, Ankara ile özde� olanın 
oraya dair yinelemeyi ve de kanonla�mayı i�aret etti�i çıkarsaması bu ba�lamda 
kolayca yapılabilir. Dile getirilen bu yordamı, konuyla ilgili tüm yöreler ba�lamında 
dü�ünmenin, bir çeli�kiye kapı aralamadı�ı dü�ünülmektedir. Belirtilen unsurların 
ilintili oldu�u halk müzi�i, halk edebiyatı, halk dansı, halk giyimi, halk seyirlik 
oyunları gibi ba�lamların eridi�i pota olan folklorun di�er disiplinlere yaptı�ı 
gönderme, konunun derinli�ine de ayrıca bir emare sayılabilir.  

Türk halk müzi�i türü içersinde dinî ve dünyevi nitelikte örneklerin yer aldı�ı 
ve bu örneklerin belirtilen yinelemeli yapıları barındırdıkları bilinmektedir. Ayrıca bu 
örneklerin dinî nitelikte olanlarını öncelikle ritüel olanla ili�kilendirmenin yadırganır 
bir tutum olmaması gerekir. Hem bir yöre hem de yöre içersinde bir sesleyici veya 
söyleyiciyi dolayısıyla â�ıklık ve dedelik gelene�ini de içeren ve bu türde dile getirilen 
belli konuların eski olana yaptı�ı göndermeyi kanonla�mayla ba�da�tırmamak olanaklı 
de�ildir. Sufi inanı�ın hareket noktalarından biri olan ve Muhyiddin �bn-i Arabi’nin 
sistemle�tirdi�i ve Hallac-ı Mansur’un En-el Hak �eklinde dile getirdi�i Vahdet-i Vücut 
dü�üncesinin oldukça yakın tarihli bir deyi�te de dile gelmesi kanonla�ma bakımından 
son derece ilgi uyandırıcıdır.   

“Mademki Ben Bir �nsanım 
Kainatın aynasıyım 
Madem ki ben bir insanım 
Hakkın varlık deryasıyım 
Madem ki ben bir insanım 
 
�nsan hakta hak insanda 
Arıyorsan bak insanda 
Hiç eksiklik yok insanda 
Madem ki ben bir insanım 
 
Bunca temenni dilekler 
Vız gelir çark-ı felekler 
Bana e�ilsin melekler 
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Madem ki ben bir insanım 
 
Tevrat’ı yazabilirim 
�ncil’i dizebilirim 
Kuran’ı sezebilirim 
Mademki ben bir insanım 
 
�lim bende kelam bende 
Nice nice alem bende 
Yazar levh-i kalem bende 
Madem ki ben bir insanım 
 
Enelhakkım ismim ile 
Hakka erdim cismim ile 
Benziyorum resmim ile 
Madem ki ben bir insanım 
 
Daimi’yim harap benim 
Ayaklara türap benim 
A�k ehline �arap benim 
Madem ki ben bir insanım”3  

(http://www.cemvakfi.org) 

Muhyiddin �bn-i Arabi tarafından dile getirilen fikirlerin alevi kültürü içersinde 
ses bulan Tercanlı Â�ık Daimi’nin dizelerinde müzi�e de ulanı�ını kanonla�ma ile 
açıklama tutarsız bir yakla�ım gibi gelmemektedir. Kaldı ki, Daimi ve di�er 
emsallerinin dizelerinde ifade bulan fikirlerin Muhyiddin �bn-i Arabi’den de daha 
evvelini i�aret etti�i bilinmektedir. Kanonun kuramsal bakımdan “de�i�mez” 
niteli�inin uygulamada “çe�itlenebilir” bir hal aldı�ına dair emareler üzerine kısa bir 
de�inme yararlı olacaktır. “Sufiler, insanın Tanrı’nın bir tezahürü oldu�unu 
söylüyorlardı. Ünlü sufi Hallac-ı Mansur “Enel-Hak/Tanrı benim” dedi�i için korkunç 
bir �ekilde öldürüldü, di�erleri ise bunu daha da dolaylı bir biçimde ifade etmeyi 
ye�ledi. Ço�u, ba�ında müritlerine mistikli�in yollarında öncülük eden, “pir” dedikleri 
ustalarının yer aldı�ı okullar kurdular. Sufilik dünyadan kaçı�, maddi hazlara kar�ı 
kesin bir kayıtsızlık ve Tanrı’ya mutlak güven üretti. �nsan kendisini, Tanrı’nın elinde 
bütün iradesinden yoksun hissediyordu. Mistikler için artık de�i�ik inanç ve ibadet 
biçimleri arasındaki tüm farklılıklar anlamını yitiriyordu. Onun açısından, tüm inanç 
biçimleri ve vahiyler son kertede tek ve ölümsüz bir güne�in ı�ınlarıydı. Tüm 
peygamberler, iyi ve do�ru konusunda hep aynı ilkeleri yalnızca de�i�ik dillerde 
bildirmi�lerdi. Pirler ya da �eyhler, “kendinden Tanrı’ya geçi�” için tekkeler kurdular, 
kural ve törenleriyle de�i�ik tarikatların kurucuları oldular” (Gökdemir, 2003: 51).      

Hayatı farklı yolları izleyerek veya arayarak sürdürme durumu, ko�ullar 
itibariyle zorunlu seçmeli bir ye�leme olarak nitelenebilir. Mısır gizemcili�inden kök 
aldı�ı ileri sürülen varyant veya tali olarak nitelenebilecek di�er yol veya tarikat 
güzergâhlarının Anadolu’dan da geçti�i bilinmektedir. Bu güzergâhların Anadolu’daki 
durakları olarak nitelenebilecek olan Mevlevi müzi�i, Bekta�i Müzi�i, Alevi Müzi�i 
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3 Adil Ali Atalay’ın (Vaktidolu) A�ık Daimi hakkında ve O’nun yukarıda sunulan �iirini de ili�tirdi�i www.cemvakfi.org 
adresindeki kısa yazısından alınan bu nazım örne�i Arif Sa�, Muhlis Akarsu, Musa Ero�lu ve Yavuz Top tarafından 
birlikte seslendirilmi�tir.  
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gibi türlere ili�kin örneklerin ayin-i �erif, nefes, semah, duvaz imam, deyi� olarak 
çe�itlendi�i görülmektedir. Adı geçen türlerin belli niteliklerinin Türk halk müzi�i ve 
kültürü ba�lamında de�erlendirilen türkü, deyi�, semah, halay vs. gibi türlere dair 
örneklerde de sese söze bürünü�ü söz konusudur. Her bir türün kendi adıyla 
anılmasını ve nitelenmesini gerektiren her bir gerekçenin ilintili oldu�u gelenek 
ba�lamının da ritüel ba�da�ıklı�a dayalılı�ı; “yineleme” olgusunu, konuya dair her bir 
ba�lam için payda kılmaktadır. Belirtilen türlerin i�itildiklerinde tür itibarıyla yine 
kendilerini imlemelerinin tür içinde belli yinelemelere ba�lı oldu�u çıkarsaması, 
onların gelene�e tabi olukları anlamını da barındırmaktadır.  

Dinlenilen bir uzun havanın ait oldu�u türün belirlenmesi konusunda ölçek 
yerine geçen nitelikleri, yine ilgili türü (bozlak, maya, hoyrat, gazel) kaynak veya 
model alarak olu�turma gere�inin gelenek ve yineleme olgularıyla ba�da�tı�ı beyan 
edilebilir. �öyle ki, Kütahya yöresini niteleyen örneklerin birbirleriyle yapısal ve 
sesleni� bakımından belli benzerlikler sergilemesi; yöre gelene�ine, dolayısıyla o 
yörenin geleneksel müzik kültüründeki yinelenen unsurlara bir göndermedir. Bir yöre 
kültürüne aidiyetleri söz konusu edilse de, ki�isel üslûplarıyla da öne çıkan halk 
sesleyicilerine bu kültür ortamından (Hisarlı) Ahmet �negöllü bir örnek olarak 
sunulabilir. Kütahya yöresi için dü�ünülen bu yordamı Anadolu’nun tüm yöreleri için 
geçerli varsayma fikri de mesnetsiz durmamaktadır. Hatta çe�itli nedenlerle bir 
yöreden di�erine yapılan göçler ile ta�ınan kültürel unsurların zamanla farklılıklar 
kazansa da, kültürel benzerlikler olarak nitelenen yinelemeli yapıları içerdi�i bilgisini 
destekleyen hem yurtiçi hem de yurtdı�ından örnekler bulunmaktadır. “Çanakkale 
�çinde”, “Menberi”, “Sarı Gelin”, “Estergon Kalası” adlarıyla anılan örneklerin, 
konuyla ilgili toplamın oldukça sınırlı bir örneklemi oldu�u ayrıca belirtilmelidir. 
Dahası, bu neviden örneklerin folklorik olarak nitelenmesi bakımından da 
varyantlarının bulunma önko�ulunun bulundu�u konusu; “Alman Halk Türküsü 
Ar�ivi, bir halk türküsü için dosya açmak gerekti�inde en az iki varyantı ön �art olarak 
görür”4 ibaresinde somutlanmaktadır. 

Otantik türkü, varyant türkü, ta�ıma türkü ve usta malı gibi nitelemelerin ilgili 
örneklerin hem sınıflaması bakımından bir ölçek hem de çe�itlenmeleri konusuna da 
bir vurgu anlamı bulunmaktadır. Otantik ve ta�ıma olarak adlandırılanların yanı sıra 
varyant olarak anılan örneklerin de kanonla�ma olgusuyla ili�kilendirilmesi yolunun 
sapa da kalsa açık oldu�u ifade edilebilir. Türkü türünün karakteristik yapısının ezgi 
ve söz birlikteli�i üzerine �ekillendi�i genellemesi bu ba�lamda dile getirilebilir. 
Belirtilen birlikteli�e katılan her iki unsurun kanonla�maya dair emareler sergilemesi 
ayrıca bir türkünün ezgisini farklı sözlerle seslemenin â�ıklık gelene�inde de yankı 
bulması, ilgili genelleme bakımından birer destekleyicidir. Ezgi ve söz becayi�ine 
dayalı bu uygulamalarda yinelenen veya becayi� edilen yapıların tek örne�e ilgi 
tutmayı�ı onların gelene�e dair olu�larıyla da ba�lantılı bir durumdur. Çanakkale 
Türküsü’nün do�du�u ve aidiyet gösterdi�i kültür mekânının tespiti hakkında Prof. 
Dr. Ali Osman Öztürk’ün “Çanakkale Türküsü Örne�inde Bilim ve Popül(er)izm” 
ba�lıklı makalesi; dolaylı olsa da, kanonla�ma kavramına gönderme niteli�i bulunan 
ibareler içermektedir. �lgili türkünün TRT Türk Halk Müzi�i Nota Ar�ivi’ne 
Kastamonu türküsü olarak kaydedilmesi ve kaydedilme i�leminden öncesinde aynı 
türkünün Çanakkale’ye yakın yörelerden de derlenmesi bilgileri bu durumu gözler 
������������������������������������������������������������

4  Ali Osman Öztürk’ün “Konya Türküleri ve Ahmet Sefa Odaba�ı Üzerine” ba�lıklı makalesinin yanı sıra konuya 
dayanak olu�turacak bilgilerin yer aldı�ı ve Ahmet Sefa Odaba�ı tarafından kaleme alınan “Dünden Bugüne Konya 
Türküleri” ba�lıklı kitap bulunmaktadır.  
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önüne sermektedir. “Hey Onbe�li Onbe�li” türküsü üzerine yapılan 
de�erlendirmelerde de aynı özün, kanonla�ma olarak ifade edilmese de damıtıldı�ı 
görülmektedir. Merdan Güven’in “bütün türkü ara�tırmacıları TRT’de kayıtlı 6 bin 
türkü üzerinden ara�tırmalarını gerçekle�tiriyor. Piyasada yüz binlerce varyant 
(benzer) türkü bulunmasına kar�ılık bunların derlenmesine önem vermiyoruz”5 
saptamasında kanonla�mayla istem dı�ı kurulan ba� açık seçik görülebilmektedir. 
Konuya dair örnek türkülerin ve ilgili de�erlendirme yazılarının sayısını artırmak i�ten 
bile de�ildir. Bu kervana katılması e�reti durmayan bir konu da belli türküler 
hakkında mahkemelere yapılan telif hakkı ba�vuruları ve bu durumun da konunun 
ilgililerince genel itibarıyla varyant türkü ba�lamında de�erlendirilmesidir. 

 
Sonuç     
Kanon teriminin müzik ba�lamında aldı�ı ayna, yengeç, çember olarak anılan 

ve yinelenmeyi payda edinen biçimlerin, Türk halk müzi�i ba�lamında bire bir olmasa 
da, biçimleni� bakımından aynı payda da bulu�tu�u görülmektedir. Kanonun 
de�i�mezli�i niteleyi�inin delinmez bir zırh, a�ılmaz bir sur olmadı�ı konusu bilinse 
de; konu, Türk halk müzi�i ba�lamında kanonla�ma olarak ifade edilmi�tir. Bu terimin 
paydası olan yinelemenin gelene�in de karakteristik bir yönü olu�u; do�al olarak, 
onun halk müzi�i mefhumuna da yakın durdu�u kanısı uyandırmaktadır. Bu 
bakımdan kanon olgusuna de�gin bir olgu olarak kanonla�manın gelene�e yani ritüel 
olana içkinli�i gelene�e dayalı Türk halk müzi�i türünü de bu matru�ka silüetine içkin 
kılmaktadır.   
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5 Merdan Güven tarafından kaleme alınan “Türküler Dile Geldi” ba�lıklı kitapta “varyant” olarak nitelendirilen ve 
henüz derlenmemi� çok sayıda Halk müzi�i örne�inin varlı�ından söz edilmektedir. Bu durumun, bu çalı�mada 
irdelenen ve “kanonla�ma” olarak nitelenen olguya ilgi tuttu�u veya konunun bu ba�lama dairli�i dü�ünülmektedir.  


