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ÖNSÖZ 

Kırgızlara sorarsanız, söz, tüm sanatın doruk noktası olduğu gibi, tüm 

varlığın da başlangıcıdır. Bu nedenle söz her zaman kutsal sayılır ve askerleri 

yüreklendirme, duyguları sakinleştirme, maneviyatı geliştirme, bazı hastalıkları 

tedavi etme gibi konularda “söz”den faydalanılır. Sözle yoğrulan Kırgız, zorlu 

kadere boyun eğmeden yüzyıllar boyunca onu özenle koruyup günümüze getirmiştir. 

Bu özelliği Kırgızların geleneksel inançlarında, halk tababeti uygulamalarında, 

hayvancılıkta, sözlü ve yazılı edebî eserlerinde, dua ve yakarışlarında, destanlarında, 

lirik, romantik, sosyal ve felsefî menkıbelerinde ve müzik sanatında görebiliriz.  

Đki bin yıllık tarihi boyunca Kırgızlar, dünya dinlerinin hemen hemen 

hepsinin tesiri altında kalmışlardır. Bu nedenle Kırgızlar ruh âlemi ve kültürel 

zenginlik açısından çok yönlüdür. Her ne kadar medeniyetlerinin oluşturulmasına dış 

unsurların büyük etkisi olmuşsa da, Kırgızlar’ın muhafazakâr tavırları gereği, 

Geleneksel Türk Dinî Đnancı ve beş sesli müzik (Pentatonik) kültürü çok az değişime 

uğramıştır ve kendi saflığını koruyarak varlığını sürdüre gelmiştir. Bu bağlamda 

hayatını daha çok yaylada geçiren, hayvanlarını yetiştirmek için de sürekli göç eden 

Kırgızlar’ın kendine özgü felsefesi, dini, kültürü ve müziği gelişmiştir. Göç sırasında 

taşınmaya kolaylık sağlayan boz evin, müzik aletlerinden ise Komuz, Kıl-Kıyak ve 

Davul’un Kırgızların hayatındaki yeri ve önemi daha da belirginleşmiştir. Aynı 

zamanda boz ev, komuz, davul vb. millî kültür varlıkları, kendilerini tabiatın 

ayrılmaz parçası gibi gören Kırgızların, tabiatı tanrılaştırmış olmasından dolayı 

kutsal sayılmaya başlamıştır.  

Kırgızlarda kuvvetli söz sahibinin ve müzisyenin tedavi edici özelliklerinin 

olduğuna inanılması nedeniyle dinî törenler ve âyinler, onların kültüründe kök 

salmaya başlamıştır. Gelecekten haber alma, iklimi öğrenme ve hastalıkla mücadele 

konusu Kırgızlarda “ruh” anlayışını oluşturmuştur. Olumlu ve olumsuz olaylar 

karşısında “iyi” ve “kötü” veya “beyaz” ve “siyah” ruhların olduğu inancı 

geliştirilmiştir. Hastalığın ve istenmedik felaketlerin nedenini kötü ruhlarda gören 

Kırgızlar, ata ruhuna ulaşmak ve ondan yardım isteyerek kötü ruhu kovmak amacıyla 

“Bakşı” geleneğini geliştirmişlerdir. Kırgızlar yaptıkları tedavi, gelecekten haber 

verme ve ata ruhu ile konuşma gibi uygulamaları sırasında dans, müzik ve sesten 
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büyük ölçüde kullanmış oldukları nedeniyle, Komuz, Kıl-Kıyak ve Davul, ululuk ve 

velilik sembolü olarak görülerek, büyük saygı ve değer kazanmıştır.  

Eskiden psikolojik ve ruhî rahatsızlıkların tedavisinde kullanılan komuzun 

sesi, günümüzde de müzikterapi uygulamalarının yapıldığı ülkelerde 

kullanılmaktadır. Fakat komuzun en çok kullanıldığı Kırgızistan’da Bakşı 

uygulamalarının bulunmasına rağmen, onun sesinden tedavide pek fazla 

yaralanılmadığı da gözlenmektedir. Bu açıdan araştırmanın temel problemini 

oluşturan Kırgız Türklerinin Kültüründeki müzik, müzikterapi ve maneviyat 

arasındaki ilişki üzerinde önemle durulması gereken konudur. Çünkü Kırgızların 

millî musikisi yaşamı derinden etkileyen niteliklere sahiptir. Đnsanın hem ruhsal hem 

de zihinsel boyutlarıyla ilişkisi olan Kırgız Musikisi’nin insanın mânevî yönden 

gelişmesini sağladığı bilindiği gibi, faydaları da sayılamayacak kadar çoktur. 

Araştırma boyunca her türlü sorun ve olumsuzluğa rağmen bana destek olan 

aile büyüklerime, Van ili, Ulu-Pamir köyünde bulunduğum sırada her konuda 

yardımcı olmaya çalışan ve Kırgız Türklerinin Kültüründe mevcut tedavi türlerini 

kaydetmeme yardımcı olan Sayın Abdulhalim VATAN ve eşi Misakan VATAN’a 

teşekkür ediyorum. 

Araştırmanın her aşamasında maddî ve manevi desteğini esirgemeyip, bilgi 

ve tecrübesini benimle paylaşan ve beni yönlendiren gönül dostu danışmanım Sayın 

Doç. Dr. Öznur ÖZDOĞAN’a, öneri ve katkılarıyla kendisinden sürekli destek 

aldığım Sayın Prof. Dr. Ahmet Nedim SERĐNSU’ya, sabırlı ve hoşgörülü 

katkılarından dolayı bütün katılımcılara, ayrıca emeği geçen tüm dostlarıma teşekkür 

ediyorum.  

 

 

Ermamat ERGESHOV 

Beşevler/ANKARA 

27 Temmuz 2011   
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GĐRĐŞ 

Đnsanın dünyaya gelişinin asıl amacı, Yaratan’ının emanetini korumakla 

birlikte, mümkün oldukça kendisini tanıyıp, özüne dönmesidir. Bu görevini yaparken 

işitme duyusunu geliştirmeli ve ruhunun tatmini için gayret göstermelidir. Dünyanın 

her yerinde ve hemen hemen her dilde “Müzik” adıyla zikredilen seslerin ilmi, 

insanın işitme melekelerini geliştiren ve Yüce Varlığa yaklaştıran ulvî bir sanattır. 

Bu yüzden tüm dinler müziğe her konuda başvurmuştur. Bu durum günümüzde de 

canlı bir şekilde uygulanmaktadır. Đcra edilen müzik, yeri geldiğinde güç veren, yeri 

geldiğinde duyguları yoğunlaştıran, yeri geldiğinde trans haline sokan ve bu yolla 

fizyolojik ve psikolojik rahatszılıkları tedavi eden, yeri geldiğinde ise mâneviyatı 

sembolize eden bir unsur haline gelmiştir. 

Müziğin evrensellik özelliği taşıması nedeniyle etrafında her yaştan, her 

kültürden ve her dinden insanı toplamıştır. Müzikten herkes zevk alır. Tarihte olduğu 

gibi, bugün de insanlar müziği kendi tarzına göre seçmekte, dinlememekte ve icra 

etmektedirler. Bu çeşitlilik içinde, müzik alanında birçok gelişmeler ortaya 

çıktmıştır. Zamanla ihtiyaca göre oluşturulan opera va bale toplulukları, filarmoni 

orkestrası, tiyatro, konservatuvar, devlet senfonisi orkestrası, oda müziği orkestrası, 

halk ekibi oyunları gibi uygulamalar müzik alanında gerçekleşen gelişmelerin 

örnekleridir. Araştırılan konuya yakından ilişkisi olan müzikle tedavi tekniği de bu 

alanın içinde oluşturulmuştur. Müzikle tedavide bilişsel, davranışçı ve destekleyici 

terapilerin kullanılması onu daha kapsayıcı bir yöntem haline getirmiştir. Müzikal 

etkinliklerin düzenlenmesi ve hastalara meşguliyet uygulamalarının sağlanması, 

müziğin biyolojik ve fiziksel manada da etkili olabileceğini ortaya koymuştur. Bu 

düşünceler müzikle tedavi uygulamalarının modern tıptaki yerini daha da 

sağlamlaştırdı.  

Genel olarak müziğin, insan maneviyatının gelişiminde ve bazı fizyolojik ve 

psikolojik rahatsızlıklarının tedavisinde gösterdiği yararları hakkında çok sayıda 

araştırmalar bulunmaktadır. Bu araştırmalarda Avrupa, Orta Asya, Anadolu 

kültürlerinde ve Đslam medeniyetinde müzikle tedavinin yolları dile getirilerek, 

müziğin faydaları tarihi bir perspektif içerisinde ele alınmıştır. Orta Asya kültürünün 

oluşmasında önemli yeri bulunan Kırgız Kültürü’nde müzikle tedavi konusunda 
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yapılan araştırmalar ise çok azdır. Ayrıca Kırgız Türklerinin Müziğinin, fizyolojik ve 

psikolojik rahatsızlıkların önlenmesinde ve insan maneviyatının gelişmesinde 

etkisinin ne ölçüde olduğunu ortaya koyan araştırmalar neredeyse yok denecek kadar 

azdır. Tespit edilen eksikliklerin telafi edilmesi bakımından araştırılan konunun 

önemi ortaya çıkmaktadır. 

I. Araştırmanın Konusu ve Önemi. Bugüne kadar Türk Đslam ve Avrupa 

medeniyetlerinde yer alan müziğin, aşkın olanla ilişkili boyutunu, insan 

maneviyatının gelişiminde ve bazı fizyolojik-psikolojik rahatsızlıkları tedavi etmede 

gösterdiği etkiyi inceleyen birçok araştırmalar yapılmıştır. Kırgız Türklerinin 

müzikle tedavi etme deneyimi ve bu ülkenin tabip ve psikologları tarafından 

kullanılan yöntemler ise, Orta Asya Türklerinin kapsamında çok az dile getirilmiştir. 

En eski dönemlerin hekimi olarak bilinen Bakşı’nın (V. yy) hastaları iyileştirmede 

kullandığı usul üzerinde yapılan araştırmalarda da genelleme söz konusudur. 

Kırgızların özgün kültüründe müzikterapi konusuna gelince, Kırgızistan bölgelerinde 

fizyolojik ve psikolojik hastalıkların tedavi edilmesinde müziğin hangi çeşitlerinin 

kullanıldığına dair ve müzikterapi uygulamalarında Kırgız Millî enstrümanlarından 

(mesela Komuz, Kıl-Kıyak, Sıbızgı, Davul ve Ooz Komuz vs.) ne ölçüde 

faydalanıldığına ilişkin konuların tatmin edici araştırmalarla ele alınmadığı 

bilinmektedir. Böyle sebeplerden dolayı bu çalışmanın anılan çerçevede eksiklikleri 

gören yaklaşımla incelenmesine ihtiyaç duyulmuştur.  

Bu çalışmada Kırgız medeniyetinin esasını oluşturan Kırgız Millî 

Müziği’nin, insanın sağlığı ve mânevî gelişimi için sağlayacak faydalı unsurları 

araştırılmıştır. Kırgız Millî Müziği’nin bir takım psikolojik bozuklukların tedavisinde 

etkili olabileceği ve aynı zamanda koruyucu olarak da insanlara faydalar 

sağlayabileceği söylenmektedir. Özellikle kent yaşantısındaki stresli insan tipi için 

Komuz, Kıl-Kıyak, Sıbızgı ve Çoor gibi Kırgız Millî enstrümanlarından oluşturulan 

müzik türlerinin, sakinleştirici ve rahatlatıcı ortam oluşturabildiğinden dolayı, 

psikiyatrik bazı rahatsızlıkların doğmasını önleyebileceği düşünülmektedir. Nitekim 

Kırgızistan’da yapılan araştırmalar, insanların şehir hayatından hemen 

sıkılabileceğini, imkânları varsa dinlenmek için, nehir kenarlarını, yaylaları ve köyün 

huzurlu ortamlarını seçtiklerini göstermektedir. Bunlar Kırgızların yayla ve yeşilliği 
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bol kırlarda, temiz havada yaşamaya alışkın olduklarının ispatıdır. Eskiden göçebelik 

hayatı tercih eden ataların etkisi bugün dahi modern dünyaya karışan Kırgızlarda 

görülmektedir. Dinlenmek için yaylaya gitme imkânını bulamayan, temiz hava, su ve 

yeşillik koynunda dinlenme fırsatını elde edemeyen vatandaşların, evinde Komuz, 

Kıl-Kıyak, Sıbızgı vb. millî enstrümanlarımızın sesini dinlemeyi, böylece hayal 

ettikleri dinlenme ortamlarında kendini hissedebilme şansını elde ettiklerinin de 

tespiti yapılmıştır. Bu göstergeler araştırılan tezin konusunu yakından 

ilgilendirmektedir.  

Kırgız halkı devletini askerî sistem üzerine boşuna kurmamıştır. 

Kahramanlık gösteren yiğitlerini Komuz ile övmesinin de anlamı vardır. Velilik ve 

ululuk sembolü olarak bilinen  Komuz’un sesi, aynı zamanda yiğitlere güç veren, 

gazi erenlerin başına gelenleri yumuşak dil ile anlatan, destan ve ninnilere eşlik eden 

bir umuttur. Başka sözle Kırgızların mânevî gelişimini destekleyen bir araçtır. Bu 

nedenler araştırılan çalışmanın esas konularından bir diğerini teşkil eden insanın 

mânevî gelişiminde Kırgız Millî musikisinin rolü ve önemini ortaya koymaktadır. Bu 

konuda, Kırgızistan’ın mânevî zenginliğinin esası ve dünyada eşi benzeri olmayan 

büyük “Manas Destanı” ve “Umay Ana”nın mirası olarak inanılan ninniler önem 

kazanmıştır. Kırgızların sürekli düşmanlarıyla mücadele içerisinde olması ve 

bağımlılığını korumasında cesur, kahraman ve bilge Kırgız yiğitleri yukarıda 

belirtilen miraslardan esinlenmişler. Her yeni doğan erkek çocuğu, annesinden ninni 

dinlediğinde, büyüdüğünde de “Manas Destanı”yla tanıştığında, ülkeyi düşmanlardan 

korumak ve onun huzur, barış ve mutluluk içerisinde yaşamasını sağlamanın asıl 

görevi olduğunun farkına varıyor, bu görevini yerine getirirken ölümü bile göze 

alabiliyordu. Hastalanmış, çaresiz evde yatmaktansa, savaşta ölmeyi tercih etmesi de 

ninnilerin, destanların ve küylerin cesaret vermesinden dolayı olsa gerek. 

Yukarıda zikredilen bahadırlık, kahramanlık ve cesaret gibi değerlerin, 

vatanı koruma, sevme ve onun uğrunda ölmeyi bile göze alma gibi vasıfların ne 

yazık ki son zamanlarda kaybolmaya başladığı görülmektedir. Bunun nedeni XVI. ve 

XVIII. yüzyıllarda Moğol ve Çinlilerin gelmesi gibi XIX. yüzyılın altmışlı yıllarında 

Çarlık Rusyanın idaresine girmiş olması ve birbirine yabancı iki kültürün 

karışmasından oluşan problemlerle dolu etnokültürün ortaya çıkmasıdır. Kırgızların 
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çok yönlü millî kültürünün deformasyona uğraması, sert göçebe şuurunun psikolojik 

olarak yıkılmasına sebep olmuştur. Ayrıca Kırgızların çoğunun yabancı bir kültürün 

tesirine kapılıp kendi tarihi ve kültürünü göz ardı ederek, bu yabancı medeniyetin 

zirvesine ulaşmasının ve Rusların sanat geleneğine aşina olmasının neticesinde, 

Kırgız milletinin Halk Kültürü’nün köklerine yabancı gelen, sözde ıslah edilmiş, 

ancak, sakat ve sahte bir millî kültür yaratmışlardır. Bu sakatlık bugün de 

sürmektedir. Dolayısıyla Kırgız Türklerinin asıl kültürünün saf haliyle tekrar 

canlandırılması gerekmektedir.    

Bu araştırmanın ileride Kırgızistan’da genel psikoloji, din psikolojisi, 

müzikle tedavi ve psikoterapi alanlarına katkı sağlayacağı öngörülmektedir. Ayrıca 

Mûsikî-Kültür-Eğitim-Tıp bağlantısı üzerinde yapılacak yeni çalışmaların 

oluşturulmasına ve Kırgız Millî Müziği’nin manevi gelişim ve bazı psikolojik 

hastalıkların tedavisine sağlayacağı faydaların tespit edilmesine yardımının 

dokunacağı düşünülmektedir. Bir de çalışmanın eksiklerinin olacağı göz önünde 

bulundurulmakla birlikte, onun en azından başlangıç ve öncelikli bir araştırma olması 

bakımından önemli olduğu düşünülmektedir.  

II. Araştırmanın Amacı. Dünyada ruhsal problemlerin yaygınlaştığı ve 

insanlığın sıkıntı, bunalım ve istenmeyen gönül bozukluğu, özgüven eksikliği içinde 

yaşadığı gerçeği bir takım araştırmalar sonucunda elde edilmiştir. Bunlara paralel 

olarak insanda panik atak, kalp krizi ve tansiyonun yükselmesi gibi fizyolojik 

rahatsızlıkların da sık sık rastlandığı bilinmektedir. Bu problemler ne yazık ki her 

geçen gün artmaktadır. Bu alanla ilgili yapılan çalışmalarda gerek psikiyatri, gerek 

psikoloji, gerek din psikolojisi uzmanları ve gerekse hekimlerin işaret ettikleri temel 

sorun, insanın sadece maddiyata önem vermesinden dolayı hem mânen hem de 

bedenen hasta düşmeleridir. Bu durum insanların para kazanmak için sağlıklarını 

harcadıkları, ardından ise sağlığını kazanmak için paralarını harcadıkları gibi 

açıklanabilir.  

Eğer insan manevî değerlerine tekrar kavuşma şansını elde edebilirse 

kentleşme, şehirleşme ve sosyalleşme sürecinde karşısına çıkabilecek fizyolojik-

psikolojik rahatsızlıkları önleyebilir. Đnsanın manevî değerlerini güçlendirme 

çabasında ve sağlığını düzeltme konusunda müziğin büyük oranda gösterdiği yarar 



5 

 

hesaba katılınca, karşılaşılan fizyolojik ve psikolojik sıkıntıların, insanın kendi elinde 

bulundurduğu sesinden faydalanarak da bir takım başarıları elde edebileceği öne 

sürülebilir.  

Bugüne dek müzikterapi konusunda yapılan araştırmalar müziğin insanları 

manevi açıdan beslediği ve hem ruhsal hem de bedensel rahatsızlıklardan 

kurtulabilmesine yardımcı olabileceğini ortaya koymuştur. Bu yüzdendir ki, müziğin 

insanı trans haline soka bilme, birçok hastalığına şifa olma ve duygularını 

yoğunlaştırmada etkisinin büyük olması ilk etapta tespit edilmiştir. Böyle olması 

nedeniyle de müzikten, tarihte pek çok medeniyet birçok konuda faydalanmıştır. 

Mesela, dinî duyguları güçlendirmede, savaşta askerleri yüreklendirmede, insanın 

psikolojisine ters gelen ve kaldıramayacağı olumsuz haberleri duyurmada, şenlikleri 

süslemede ve en önemlisi de maneviyatı yüceltmede ve ruhsal hastalıkları tedavi 

etme konularında oldukça yaygın bir yöntem olarak kullanılmıştır. 

Orta Asya Türk Kültüründe de müzikterapi uygulamalarının olduğunu 

birçok araştırmacı tespit etmiştir. Aynı zamanda Kırgız Türklerinde “Baksı 

(Kırgızcada Bakşı)” adını alan ve büyücü gibi hareket eden hekimlerin olduğu 

belirtilmektedir. Bakşı’nın seans sürecince müzik, şiir ve dansı sanatkâr bir biçimde 

birleştirerek hastayı iyileştirmeye çalıştığı ifade edilmektedir. Eskiden kullanılan 

müzikterapi uygulamalrının günümüzde ne durumda olduğunu tespit etme açısından 

bu ilk çalışmanın yapılması önemli ve anlamlıdır. Araştırılan tez için zemin 

oluşturacak önceki çalışmalardan faydalanılmakla birlikte bu çalışmada, öncekilerin 

değinmedikleri ya da göz ardı ettikleri (irticali söylenen dua sözleri, koyunun kürek 

kemiğine bakarak gelecekten haber verme olayı vb.) konular tespit edilmiştir. 

 Araştırmada asıl değerlendirilecek olan bilgi, Kırgız müziğinin esasını 

oluşturan Komuz’un insan maneviyatının gelişmesinde sağlayacağı faydaları 

belirlemek ve insanı rahatsız eden hastalıkları iyileştirmede ne ölçüde faydası 

olduğunu ve günümüz şartlarında bu koşullardan hangi düzeyde yararlanabileceğinin 

tespitini yapmaktır. Esas itibariyle bu araştırmaya başlamaktan maksat, tarihin 

bıraktığı mirasın zenginleştirilmesi, onun bugüne taşınması ve bu bağlamda Kırgız 

Cumhuriyeti’nde insana hizmette yapılacak tedavi işlerinin başlangıcına küçük de 

olsa bir katkıda bulunmaktır.  
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III. Araştırmanın Sınırlılıkları. Kırgız Türklerinin Kültüründe 

Müzikterapi – Maneviyat Đlişkisi konusu ilk defa bu içerikle ele alınmaktadır. Bu 

nedenle araştırmanın derinliğini oluşturma imkânını verecek olan kaynaklar 

yeterince zengin değildir. Kırgızistan’da bu konuda yazılı kitaplar, müzik, folk ve 

etnografik araştırmaların birçoğu Ekim ihtilalinden sonra ele alınan eserlerdir. Bunlar 

kültürün doğal gelişimi yerine Sovyetler Birliğinin kültür politikasına göre 

yazılmıştır ve yaratıcılık, temelden doğan kişisel bir ayrıcalık olacağı yerde, 

yukarıdan koşullandırılan ve belirli ideolojik, sanatsal prensiplerin benimsenmesini 

öngören bir devlet işine dönüştürülmüş anlayışa göre hazırlanmıştır. Bundan dolayı 

Kırgızistan’ın kütüphanelerinde konuyla ilgili objektif fikirler veren araştırmaların 

yeterli sayıda bulunmaması araştırmanın sınırlı kalmasına neden olmaktadır.  

Kitaplarda kayda geçmeyen bazı konuların halk arasında ezber olarak hâlâ 

devam ettiği hesaba katılarak, mülakat soruları oluşturulmuştur. Buna göre 

araştırmada elde edilen bilgiler elli beş (yirmi üç kadın, otuz iki erkek) kişilik 

örneklem için geçerlidir. Bu kişilerin yirmisi Kırgızistan’da yaşayanlar, diğerleri 

Türkiye’ye yerleşen Kırgızlar olması bakımından da araştırma sınırlı kalmaktadır. 

Araştırılan konu, evrenin tamamını kapsamaması bakımından, bulgular kısmında 

değerlendirilen bilgilerin mülakat esnasında kullanılan sorulara verilen 

cevaplamalarla, araştırmacının ulaşabildiği yetişkin ve büyüklerle ve yapılan zaman 

aralığı arasında geçerli olması bakımından sınırlıdır. 
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BĐRĐNCĐ BÖLÜM 

MÜZĐK 

Ulvi seslerin toplamı olarak bilinen müzik, tarih boyunca insanlara ilham 

kaynağı olmuştur. Sosyokültürel bilincin ve dinî inancın ifade edilmesinde büyük rol 

oynamıştır. Ayrıca dans ve oyun gibi etkinliklerle insanların medenî farklılıklarına 

göre değişerek bir eğlence aracı haline de gelmiştir. Đşlevsellik açısından ise, esas 

itibariyle bir iletişim aracı haline gelmiştir. Ondan dolayıdır ki, insanlar üzüldükleri 

ve sevindikleri zaman, ümit, korku, sevgi, heyecan ve nefret dolu durumlarında 

müzikten faydalanmış ve kendileri için anlatım yöntemindeki en kolay yolu 

geliştirmişler. Ayrıca şiirin ve sözün, müziğin etkisiyle daha kuvvetli iletişim aracı 

haline dönüştüğünü de anlamışlar ve hayatın her safhasında müzikten 

faydalanmışlar. Araştırılan tezin bu kısmında mezkûr üstün dilin kökeni ve tanımları 

anlatılmaya çalışılacaktır. 

A. Müziğin Kökeni ve Tanımı 

A.1. Müzik Kelimesinin Kökeni 

Müzik kelimesinin kökeni hakkında değişik görüşler bulunmaktadır. 

Arasında en yaygın olanı ise Latince musica kelimesine dayandığı görüşüdür. Müzik 

kelimesi, Eski Yunan Mitolojisindeki ilmin ve güzel sanatların tanrıçaları sayılan ve 

Jüpiter’in  (Yunanca ismi Zeus’tur) Mnemosyne’den doğma dokuz kızı “Müz”lerden 

gelmektedir.1 Müzik, Batı dillerine Yunancadan geçmiş ve ona yakın kelimelerle 

ifade edilmiştir: Grekçe “musikhe”, Latince “musica”, Đngilizce “music”, Đtalyanca 

“musica”, Almanca “musik”, Fransızca “musique”. Arapçaya ise  “mûsîka” ve 

“mûsîkî” olarak geçen bu kelime Türkçede “musiki” ve “müzik” kelimeleriyle 

telaffuz edilmektedir.2  

Bugün hemen hemen tüm dillerde var olan Müzik veya Musiki3 kelimesinin 

Müz sözünden türemiş olduğu kabul edilmektedir. Eski Yunanda “müz” kelimesi 

olarak ifade edilen müzik sözcüğü sadece sesle ilgili olmayıp, onun Tanrı tarafından 

                                                           
1 Bkz: Şefik Can, Klasik Yunan Mitolojisi, Aka Kitabevleri, Đstanbul, 1997, s. 8, 27–41. 
2 Ahmet Çakır, Müziğe Giriş, Dem Yay., Đstanbul, 2009, s. 7. 
3Bu kelimeler aynı anlamı verdiklerinden dolayı, artık “müzik” kelimesi kullanılacaktır.  
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verildiğine inanıldığı için ona, kutsal bir anlam da verilmiştir. Đslam kültüründe Kindî 

ve Đhvanü’s-Safâ gibi bilim adamları müzikle gök cisimlerini ilişkilendirerek bu 

kelimeye kozmik bir anlam atfetmişler, Fârâbî, Đbn Sîna ve daha sonraki 

müzikbilimciler ise musikiye “seslerin ilmi”, “nağmeleri bir araya getirme ve seslerin 

münasebetleri sanatı” anlamlarını yüklemişlerdir. Musiki adı altında Arapçaya 

geçmiş olan müzikle ilgili olarak “terennüm”, “ğinâ”, “lahn” ve “sema” gibi 

kavramların “işitilen şeyler, melodiler, nağmeler” anlamında Đslam literatüründe 

yerini aldığı görülmektedir. 4 

Müzik tarihinin nereye kadar dayandığı konusunda kesin bilgilere ulaşmak 

mümkün değildir. Bazıları, müziğin insanlık tarihi kadar eski olduğunu öne 

sürmektedirler. Zira onlara göre dünyada yaşayan ilk insanların kulakları ve sesleri 

olduğuna göre müzik hep var olmuştur.  Bazı araştırmacılar, müziğin ilk insanların 

hayatına girmiş bir unsur olduğunu ve insanların gündelik işlerini konuşmayı 

öğrenmeden önce ritimle ve sonraları bazı sesleri (melodi) ritim eşliğinde 

yürüttüklerini ifade etmektedirler. Ancak bu iddiaları ispatlamak mümkün değildir.5 

Seslerin ilmi olarak kabul edilen müziğin, nereye kadar dayandığı ve hangi tarihte 

başladığı bilinmiyor ise de, onun insanların bilgi ve becerisine bağlı kalarak sosyal, 

ekonomik, kültürel alanlardaki değişim ve ilerlemelerine göre sürekli bir değişim ve 

gelişim çizgisi izlemiş olması doğal gerçektir. Ayrıca insanoğlu müziği sadece 

geliştirmekle kalmayıp ondan yararlanmayı da başarmıştır.  

Đnsanı bütünüyle olmasa da, onu kısmen tanımanın yolu yine müzikten 

geçer. Çünkü insanın, yeme, içme, üreme gibi doğal tarafının yanında sevinme, 

heyecanlanma, öfkelenme ve korkma gibi duygusal tarafı da mevcuttur. Diğer 

varlıklardan farklı olarak düşünerek konuşma özelliğine sahip olan insanın aynen his, 

düşünce, duygu ve zekâsına hitâb edebilen ve her yerde geçerli olarak bilinen 

unsurlardan biri de müziktir. Bazen insanlar konuşmak istemedikleri zaman, 

müzikten istifade ederek amaçlarına yönelirler. Bu davranış daha çok birbirine 

küsmüş, fakat birbirlerini seven arasında benim de bulunduğum gençlerin arasında 

daha gelişmiştir. Bazen insanın yüzüne söz söylemek pek de kolay olmaz, hele 

                                                           
4 Çakır, a.g.e., s. 8. 
5 Çakır, a.g.e., aynı yer. 
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darılmışsan veya onu üzmüşsen, fakat o anda yaşanan duyguları ifade eden müzik 

seçilebilir ve iletişimi daha da kolaylaştırabilir. 

Đnsan psikolojisine olumlu veya olumsuz etki vererek yönlendirilmesinde 

müziğin rolü ölçülenemeyecek kadar büyüktür. O yüzden de başta psikoloji olmak 

üzere her bilim dalı müzikle ilgilenmektedir. Fiziksel bir olay olan müziğin, fizik 

ilmiyle olan ilgisini özellikle belirtmek gerekir. Dolayısıyla müzik, bir ilim ve sanat 

olmanın yanında başka birçok disiplinin de ilgi alanına giren bir disiplin olmuştur. 

Müzik radyoda, televizyonda, konserlerde, işyerlerinde, okullarda, spor 

karşılaşmalarında vs. her yerde dinlenir. Müzik; yaşlı-genç, zengin-fakir, kadın-erkek 

hayatın her kesimden insanı eğlendirir. Ancak müziğin toplumda değişik şekillerde 

kullanılıyor olmasına rağmen bilim adamları onu sınıflandırmışlar, amaç ve 

sebeplerine göre on büyük fonksiyonunun olduğunu belirtmişlerdir. Buna göre; 

fiziksel tepki, iletişim, duygusal ifade, sembolik tanımlama, sosyal normlara 

uygunluğu güçlendirme, dinî ayinler ve toplumsal geleneklerin geçerli kılınması, 

kültürün devamlılığının ve sağlamlığının tesis edilmesi, toplumsal kaynaşmanın 

sağlanması, estetik zevk ve eğlenme gibi özelliklerinin olduğu söylenmiştir.6  

Buradan anlaşılan husus müziğin her yaştan insan tarafından sevilebildiği ve 

onuт bir tedavi aracı haline getirilmiş olmasıdır. Ancak hiçbir sağlıklı insanın bütün 

seslere karşı aynı tepkiyi vermeyeceği de bir gerçektir. Đnsan bazı sesleri duymaktan 

mutlu olabileceği gibi, bazı sesleri de duymak istemez. Bunun içindir ki, herkes için 

tek tip “hoş seda” belirlenemez. Her insan, farklı farklı seslerden hoşlanabileceği 

gibi, benzer seslerin bir grup insanda aynı etkiyi göstermesi de mümkündür. Bu 

yüzden de bütün insanların hoşlanacağı bir sesin tam olarak tanımlamasını yapmak 

oldukça zordur.7 

Seslerin insan üzerindeki etkisi ilkçağlardan bu yana bilinen bir gerçektir. O 

yüzden de manevî hakikat yolunun bulunması ve bazı bilgin insanlar tarafından 

doğru yönlerin keşfedilmesinde de önemli rol oynamıştır. Nitekim son mukaddes 

kitap olan Kur’ân’ın çeşitli ilim dalları ile ilişkisi olduğu gibi, mûsikî ilmi ile de 

açıkça görülebilen bir ilgisi vardır. Kur’ân tecvid kurallarına uymak kaydıyla düz bir 

                                                           
6 Çakır, a.g.e., s. 9.  
7 Çakır, a.g.e., s. 10. 
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okuyuşla seslendirilebileceği gibi, belli bir makamın ses dizisini esas alarak da 

okunabilir. Geniş çerçevedeki Kur’ân müziği şüphesiz ki, tecvid kurallarının 

uygulanmasından doğan seslendirmedir. Fakat bu seslendirme, musiki konusu olan 

müzikal seslerden çok Kur’ân harflerinin ağızdan çıkış özellikleri, seslendirilirken 

uzatılma süreleri, âyetlerin durma ve birbirine bağlanma kurallarını belirleyen 

nağmesiz bir ses uygulamasıdır. Müzik sanatında en belirgin özelliklerden biri, sesle 

yapılan irticâlî8 bestelerdir. Dinî musikideki Kur’ân tilaveti, Mevlid, Ezan ve Kaamet 

gibi türler bu şekilde okuyuş anında bestelenirler.9 Bu besteler özellikle de Kur’ân 

tilavetindeki uygunluk ve tesir açısından çok önemlidir.  

Bazı Hıristiyan ve Yahudi asıllı ilim adamlarının Kur’ân’ın tilavetinde 

kullanılan güzel sesten esinlenerek Müslümanlığı kabul ettiklerinde haber veren 

birçok vaka anlatılmaktadır. Peygamberlerin de müzikle ilişkisini anlatan birçok 

bilgiye rastlamak mümkündür. Kur’ân-ı Kerim’de Sâd süresinin 18–19 âyetleri 

anlatılırken Hz. Davud (a.s.)’ın “güzel sesine ve etkisine” vurgu yapılır. Rivayetlere 

göre Cenab-ı Hak, Davud (a.s.)’a güzel ve gür bir ses ihsan etmişti. O Zebur’u 

okurken bütün vahşi hayvanlar etrafında toplanırlar ve onu dinlerdi.10  

Bilindiği gibi Kur’ân-ı Kerim’in güzel sesle okunması konusu Hz. 

Peygamber tarafından öğütlenmiştir. “Kur’ân-ı seslerinizle süsleyiniz” hadisi 

bunların en başta gelenidir.11  Resûlüllah’ın Kur’ân-ı çok güzel okuyan Salim Mevla 

Huzeyfe için şu sözleri ifade ettiği rivayet edilir: “Ümmetimde böyle bir kimse 

bulunduran Allah’a hamdolsun.”12 Bir diğer hadiste Hz. Peygamber, “Teganni ile 

Kur’an okumayan bizden değildir” diyerek, yine güzel ses ve müzikaliteyi Kur’ân 

kıratında ön plana çıkarmıştır.13 Bu son hadiste geçen teganni kelimesi bazılarınca 

kıraati güzel kılmak mânâsında anlaşılmıştır.  

Ancak Muhammed Hamidullah kelimeyi gerçek mânâsında “müzikalite”, 

“melodi” ve “müzikal ahenk” olarak açıklamıştır. Kelimenin bu son anlamda 

                                                           
8 Kişiden kişiye göre değişen anında doğaçlanan müzik ses türü. 
9 M. Nuri Uygun, Kur’ân ve Musiki makalesi, Kur’ân ve Tefsir Araştırmaları II, Tartışmalı Đlmî 
Toplantılar Dizisi: 34, Ensar Neşriyat 67, Đstanbul, 2001, s. 49.  
10 Kur’an-ı Kerîm ve Açıklamalı Meali, TDV Yay., 86-A, Ankara, 2005, s. 453. 
11 Buharî, Camiu’s-Sahih, VIII, 214, Đstanbul, 1315; Ebu-Davud, Es-Sünen, II, 74, Kahire 1353/1935. 
12 Đbn-i Mâce, Es-Sünen, I, 425, Kahire 1372/1952. 
13 Ebu-Davud, Es-Sünen, II, 74, Kahire 1353/1935; Đbn-i Mâce, Es-Sünen, I, 425, Kahire 1372/1952. 
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kullanılması, kuşkusuz ki okuyuşun güzel sesle, tecvid ve musiki kurallarına 

uyularak yapıldığı takdirde, kıraatin güzel kılınması mânâsını ifade etmektedir.14 

Yukarıdaki hadis ve görüşlerden anlaşılan, Kur’ân’ın güzel sesle okunması Hz. 

Muhammed (s.a.s.) tarafından benimsenmiş bir davranıştır. O halde bu okuyuşu en 

güzel şekilde gerçekleştirmek için, sesleri tanıma ve ölçülü kullanma ilmi olan 

musiki ilmini ciddi şekilde öğrenmek gerekir. Ancak unutulmamalıdır ki musiki, 

Kur’ân’ın kıraatinde sadece bir vasıtadır. 

A.2. Filozofların Müzik Hakkındaki Görüşleri 

Müzik, her dönem çeşitli dallarda uğraşanların ilgisini çekmiştir. Özellikle 

filozofların dikkatini çekmiş olmasını, onların bu konuda çok sayıda eserler yazmış 

ve düşüncelerini sergilemiş olduklarından anlayabiliriz. Eski Mısır, Grek, Çin ve 

Hint gibi belli başlı kültür ve medeniyetlere mensup düşünür ve müzisyenlerin 

müziğe verdiği anlamlar arasında benzerlikler olduğu söylenebilir. Filozof Hermes’e 

göre Tanrı en büyük müzisyendir ve kâinatta baştan-başa müzik yapmaktadır, 

kozmik süreç ise onun müziğidir.15 Corpus Hermeticum’un son bölümü kralların 

övgüsü ve müzisyenlerin ilahilikleri üzerine yazılmıştır. Bu bölümde Hermes şöyle 

demektedir: “Eğer âletteki bir hatadan dolayı müzik bozuk çıkarsa, suç müzisyende 

değildir. Tıpkı bunun gibi, eğer benim konuşmamda insanî zayıflığımdan ötürü bozuk 

olursa, sana düşen, benim konuşma ile ifade etmeye çalıştığım, bu yukarıdan gelen 

ilâhî ilhamı suçlamamandır. Tanrı, en büyük müzisyendir. O baştanbaşa kâinatta 

müzik yapar. Kozmik süreç, O’nun müziğidir. Đşte ben de O’nun çaldığı bu aletlerden 

biriyim. Eğer harmonide herhangi bir aksaklık varsa, suç ilahi müzisyene değil – 

çünkü O bir hata yapmaz – O’nun insanî aletinin kusurlarına yüklenmelidir”.16 

Yaklaşık aynı zamanda yaşamış olduğu bilinen Konfüçyüs (m.ö. 551–478) 

ile Pythagoras’ta (m.ö. 580–500) müzik üzerine ilk denebilecek düşünceler 

bulunmaktadır. Pythagorasçı ve Konfüçyüs’çü düşüncelerde ortak olan yön, her iki 

görüşün de müziği, birbirine koşut olarak varlıkbilimsel ve insanbilimsel tarzda ele 

                                                           
14 Uygun, a.g.m., s. 52. 
15 Nuri Özcan, Yalçın Çetinkaya, Musiki md, TDV ĐA, TDV Yay., Đstanbul, 2006, c. 31, s. 257. 
16 Hermetica, II, 464, Corpus Hermeticum Libellus, XVIII’den aktaran: Mahmut Erol Kılıç, Đslam 
Kaynakları Işığında Hermes ve Hermetik Düşünce, basılmamış yüksek lisans tezi, s. 82, dipnot 182, 
Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Đstanbul, 1989. 
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almış olmaları yanında, daha sonraki yüzyıllarda müzik felsefesinde bekli de en etkin 

ve yaygın bir anlayış olarak görülecek olan ‘duygusal-etki öğretisini’ benimsemiş 

olmasıdır.17 Konfüçyanizm’e göre müzik, gökle toprak arasında bir ahenktir.18 

Müziğe ontolojik tanımlama getiren ve duyuların dışavurumunu ses ile tanımlayan 

Konfüçyüs sözüne şöyle devam eder: “Bütün sesler dimağdan çıkar. Müzik de 

onların farkları ve uygunlukları arasında bir geçittir. Sesi bilip de ahengi 

bilmeyenler kuşlar ve hayvanlardır. Tonu bilip de müzikten anlamayanlar sıradan 

insanlardır. Müziği yalnız büyük insanlar bilirler… Müzik birlik vücuda getirir, 

merasimler ise ayrılığı doğurur. Birlikten karşılıklı dostluk, ayrılıklardan ise 

karşılıklı saygı meydana gelir. Müziğin hâkim olduğu yerde bir yakınlık vardır…”19 

Buna paralel olarak Pythagoras, nesnelerin sayıların bir araya gelmesiyle 

oluştuğunu ve evrenin temelinin aritmetiksel orantılardan oluştuğunu söyler. 

Pythagoras müzik gamının, halen mükemmel ses uygunlukları diye adlandırılan iki 

ses arasındaki perde farklılıklarının 1, 2, 3 ve 4 sayılarının oranları olarak 

aritmetiksel biçimde dile getirilebileceğini düşünmüştür. Bunlar birbirlerine 

eklendiğinde oluşan 10 sayısı, matematik ve mistik unsurlardan meydana gelen 

alışılmadık karışımda mükemmel bir sayı olarak kabul edilir. Müzikteki armoni de 

sayıya dayanmaktadır ve tellerin veya borunun uzunluğu ile çıkan ses arasında bir 

ilişki vardır ve kâinat uyumlu sesler veren bir birlik durumundadır. Pythagoras’a 

göre en güzel şey harmoniadır (uyumdur). Bütün kâinat uyum ile sayıdır.20 Öğretisi 

daha çok kozmolojik bir karakter taşıyan Pythagoras’n temel çizgileri ateş, su, toprak 

ve havadır. Bunlar başlangıçta bir kaos (kargaşa) halindeyken Tanrı bunları düzene 

koyarak kozmosu (düzen ve âhenk) meydana getirmiştir. Müzik kâinattaki bu düzen 

ve ahengin yansıması ve ifadesidir. Pythagoras’a göre ruhun temizlenmesinde müzik 

bir araçtır. 21  

                                                           
17 Ö. N. Soykan’ın  Müzik Estetiği eserinden aktaranlar Vural Yıldırım, Tarkan Koç, Müzik 
Felsefesine Giriş, Bağlam Yay., Đstanbul, 2003, dipnot 17,  s. 30. 
18 Özcan, Çetinkaya, Musiki md, TDV ĐA,  c. 31, s. 257  
19 Büyük bilge: Konfüçyüs felsefesine ait metinler; Müzik hakkında notlar. Konfüçyüs; çev; 
Muhaddere N. Özerdim, MEB Yay., Ankara, 1946, XX, s. 22, 26-28. 
20 Geniş bilgi için bkz: Yalçın Çetinkaya, Đhvan-ı Safâ’da Müzik Düşüncesi, Đnsan Yay., Đstanbul, 
1995, s. 51-58. 
21 Đsmail Tunalı, Grek Estetiki, Đstanbul Üniv. Edebiyat Fak. Yay., 1022, Đstanbul, 1963, s. 61–62. 
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Pythagoras’tan itibaren antik Yunan’da müzik üzerinde çeşitli görüşlerin 

ileri sürüldüğü, Sokrates, Eflatun ve Aristo’nun eserlerinde görülmektedir. Müziği 

eğitimlerin en üstünü olarak kabul eden Sokrates’e göre ritim ve melodi ruhun içine 

işleyerek onu en güçlü biçimde kavrar. Đyi eğitim gören bir insanın ritim ve melodi 

yönündeki başarısı ruhunu da güzelleştirir. 22 Sokrates’e göre doğruyu bulma 

yöntemlerinden biri ironidir. Sokrates bu yöntemi soru-yanıt ile öğrenim diye 

tanımlamıştır. “Sokrates felsefesine göre pratik başarının özü, her şeyden önce, 

insanın kendi kendini gereğince tanıyabilmesinden güç almaktadır ve sadece insanın 

kendini bilip tanıyabilmesiyledir ki neyi yapmanın ve neyi yapmamanın gereğince 

saptanmasında aldanma payı hayli azalmış olacaktır. Bu nedenle Sokrates, kendi 

içinde ilahi bir ‘daimonion’un yani Tanrıdan gelen sesin varlığına inanmış ve bu 

sesin kendisini, yapılması ya da yapılmaması gereken şeyler üstünde uyarmakta 

olduğunu açıkça söylemekten çekinmemiştir.23  

Eflatun’un bu konudaki yaklaşımı Sokrates’in görüşlerine çok yakındır. 

Ömrünün çoğunu hocası Sokrates’in ölümüne neden olmayacak ideal bir Devlet’i 

tasarımlamakla geçiren Eflatun, yaşadığı yeri terk ederek birçok ülkeyi dolaştı. O, 

müziğin sadece eğlenceden ibaret olmayıp, ruhani boyutunun olması bakımından 

önemli olduğunu söyler. Eflatun’a göre müzik, insan ruhunu sakinleştiren, 

dinginleştiren bir sanattır. Melodi ise; söz, makam ve ritim karışımıdır. Sözleri 

müziğin efendisi olduğunu iddia etmekle, müzik eğitiminin insanı yücelttiğini ve 

düzeni sağladığını savunur. 24 Aristo ise müzik eğitiminin pek çok bilgiye ulaşmak 

için bir araç olması yönünden gerekli olduğunu söyler. Ona göre müzik ve trajedi 

yoluyla insanlar temizlenir ve arınırlar. Tragedya Katarsis sağlar, müzik de bunun 

için bir öğedir.25  

A.3. Müzik Kelimesinin Tanımları 

Müziğin oldukça fazla tanımı vardır ve burada bu bazılarını zikretmek 

yeterli olacaktır. Müzik, bir duygu, bir düşünce, bir fikir veya bir olayı anlatmak 

                                                           
22 Özcan, Çetinkaya, Musiki md, TDV ĐA, c. 31, s. 258. 
23 Cevad M. Atlar, Sanat felsefesi üzerine: I. Genel estetik, II. Müzik estetiği, yay. haz. Özlem Solak, 
Yapı Kredi Yay., Đstanbul, 1996, s. 118-120.  
24 Eflatun, Devlet, çev; Hüseyin Demirhan, Palme Yay., Đstanbul, 2007, s. 118-121, 123. 
25 Vural Yıldırım, Tarkan Koç, Müzik Felsefesine Giriş, Bağlam Yay., Đstanbul, 2003, s. 32. 
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amacıyla ölçülü ve ahenkli seslerin ritimli veya ritimsiz olarak sesleri kulağa hoş 

gelecek bir şekilde bir araya getirmektir.26 Müzik, ölçülü sesler vasıtasıyla estetik bir 

etki ve heyecan meydana getirme sanatıdır. Müzik, seslerin özellikleri, sesler 

arasındaki ilişkileri, melodilerin oluşumu, melodi ve usul (ritim) ilişkisini konu 

edinen bir ilimdir.27 Dolayısıyla müziği akademik ve bilimsel olarak inceleyen bilim 

dalına “müzikoloji” denmiştir. Müzikolojinin uğraş alanı içerisine beste türleri 

(formlar) ve nota yazımı, besteci ve yorumcuların hayatları, müzik aletlerinin 

gelişimi, müzik teorisi, estetik, akustik ve ses, kulak ve el fizyolojisi gibi konular 

girmektedir. 28 

Bir ilim ve sanat anlamı içeren müzik kavramı evrensel bir kavram olmakla 

birlikte millî özellik de taşımaktadır. Her milletin kendi millî ruhuna, ortak 

vicdanına, sanat ve estetik anlayışına göre kendi müziğini üretmesi sonucu müziğin 

millî özelliklerinin var olabileceği gibi, her milletin ve her kültürün kendine özgü 

farklılıkları da olabilmektedir. Bu farklılıkların ortaya çıkmasında coğrafi, dinî, 

dönemsel ve sosyokültürel nedenler de etkin rol oynamış olabilir. Ancak şunu da 

belirtmek gerekir ki, birçok millet ve medeniyetlerin müziklerinin, birbirlerinden 

mutlaka bir şeyler almış ve başkalarına da bir şeyler vermiş olmaları da mümkündür. 

Dolayısıyla, her zaman salt ve sadece bir medeniyete ve millete ait müzikten 

bahsetmek mümkün olmayabilir. Ancak yine de dünyada kendi karakteri ve kimliği 

oluşmuş, belki de hiçbir millet ve medeniyetin müziğinden etkilenmemiş, değişik 

milletlere ait müziklerin var olabileceğinin söylenmesi yanlış olmayacaktır.29 Bu 

anlamda Çin müziği Yunan müziğinden, Đspanyol müziği Türk müziğinden, Hint 

müziği Kırgız müziğinden farklıdır ve bunların hepsi kendi millî ve kültürel 

özelliklerini yansıtmaktadırlar. Kaldı ki bir ülkenin değişik bölgelerinde bile 

farklılıkların meydana gelmesi söz konusudur. Çünkü dağdaki çobanla müzik 

eğitimini almış birinin veya göçebe hayatı yaşayanla yerleşik düzene geçmiş bir 

toplumun üreteceği müzik mutlaka farklılık gösterecektir. Hatta kullandıkları aynı 

cins müzik aletinin birbirinden farklı olması da söz konusudur. Buna örnek olarak 

Kırgızistan topraklarında kullanılan Toktogul’un Komuz’u ile modern Komuz 
                                                           
26 Çakır, a.g.e., s. 9. 
27 Çakır, a.g.e., aynı yer. 
28 Çakır, a.g.e., aynı yer. 
29 Çakır, a.g.e., s. 10 
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şeklinin farklılıklarını gösterebiliriz. Bu, o ülkenin aynı zamanda kültürel 

zenginliğinin de göstergesidir.  

Bölgesel ve yöresel farklılıklara rağmen oluşturulan ortak kimliğin müziği 

olduğu için de ayrıca hepsini millî çatısı altında toplamıştır. Bu bağlamda bir 

milletin, bir topluluğun veya bir bölgenin müzik yapısını, menşeini, müziğin tarihî 

seyrini, gelişimini ve herhangi bir bölgenin müzik adımlarını vs. inceleyen bilim dalı 

“etnomüzikoloji” ortaya çıkmış. Müziği millî, toplumsal ve bölgesel sınıflamaya tabi 

tutabileceğimiz gibi; tek sesli müzik, çok sesli müzik, Batı müziği, Türk müziği, Orta 

Asya Müziği, saz müziği, sözlü müzik, klasik müzik, halk müziği, dini müzik ve din 

dışı müzik gibi sınıflamaya tabi tutabiliriz.30 Umumi hislere tercüman olan ve siyasi 

sınırları kolaylıkla aşan yalnız müziktir, derler. Bu türlü düşünüş hem doğru hem 

yanlıştır. Doğrudur, çünkü dilleri bilinmeyen yabancı milletlerle müziğin yardımı 

sayesinde anlaşmak kolaydır. Yanlış olan ise, müzik kadar hiçbir sanatın doğduğu, 

yaşadığı muhiti ve o muhitte yaşayan milletin sanattaki kudret ve kabiliyetini ortaya 

koyamamasıdır. Müzik milli karakterin en sadık bir aynasıdır.31 Burada müziğin 

tarihsel serüveni, karakteri ve özellikleri32 tamamıyla anlatılarak çalışılmakta olan 

tezin asıl konusu gölgelenecek değildir. Bu yüzden önemli görülen bilgilerin 

aktarılmasıyla sınırlandırılmış oldu. 

Sokrates’in dediği gibi müzik, eğitimlerin en üstünüdür. Bütün sanatların 

gayesi-mânâdır. Bu gayeye en çok yaklaşabilmiş olan da ancak müziktir. Çünkü bu 

sanat ruhun tepkilerini en iyi şekilde ifade edebilmektedir.33 Eflatun: “Müzik, ruhu 

terbiye eden biricik vasıtadır” der.34 Kindî’nin ûd’un dört teliyle gök cisimleri, 

burçlar, ay, rüzgâr, mevsimler ve günler arasında bağ kurduktan sonra, bunların insan 

vücuduna etkilerini açıklamış olması35 müziğin vazgeçilmez bir mânevi değer 

olduğunun örneğidir. Đnsanların bazı duygulardan kaçmak, unutmak veya bazı 

duygularda yoğunlaşmak, sakinleşmek istedikleri zaman müziğe başvurduklarını 
                                                           
30 Çakır, a.g.e., aynı yer. 
31 Selim SırrıTarcan, Müziğin Dili, Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları, Ankara, 1945, s. 9. 
32 Bu konuyla ilgili geniş bilgi için aşağıdaki kitaplara bkz: Mehmet Kaygısız, “Müzik Tarihi”, 
Başlangıcından Günümüze Müziğin Evrimi, Kaynak Yay, Đstanbul, 1999;  Đlhan K. Mimaroğlu, Musiki 
Tarihi, Varlık Yay., Đstanbul, 1961. 
33 Feyha Talay, Müzik Tarihi, Tam Matbaacılık, Đstanbul, 1951, s. 3–4. 
34 Tarcan, a.g.e., s. 5. 
35 Özcan, Çetinkaya, a.g.md., s. 258. 



16 

 

ifade eden Fârâbî, müziğin hayal gücünü artırdığını söyler.36 Đbn Sînâ’ya göre müzik, 

“hep daha güzel ve estetik olan üzerine kurulu bir iştir” ve “şarkı söylemek, sağlığı 

koruyan en iyi egzersizdir”.37  

Evet, müzik insanların başlangıçtaki terbiyesinin temelidir. Hayal gücümüzü 

artıran, ahlâk kurallarına uygun bir şekilde yaşamaya bizleri davet eden de müziktir. 

O sebepledir ki, onun dilinden anlamak herkes için bir insanlık ödevi ve görevidir. 

Tarih ile meşgul olmak olgun yaşlılar için ne derece ehemmiyetli ise, daha küçük 

yaşta müzik ile ilgilenmek o kadar lüzumludur. Müzik, her ailede ta çocuklukta 

başlayan ve bütün ömre süren bir ruh gıdasıdır. Ondan dolayıdır ki, her insan bu 

dünyaya ağlayarak yani sesini duyurarak gelir, anne ninnisiyle büyür, millî marşı 

dinleyerek eğitilir ve öldüğü zaman da aynen telkin (müzik) ile hatırlanarak öbür 

yolculuğa gönderilir. Bu demek oluyor ki, müzik sosyokültürel ve dinî hayatımızda 

belirgin ve kaçınılmaz ihtiyaçlarımızın arasındadır. 

B. Orta-Asya Türklerinin Kültüründe Müzik 

B.1. Orta-Asya Türklerinin Müzik Aletleri ve Müziğinin Özelliği 

Orta-Asya Türklerinde müzik, kendi tarihleri kadar eskidir. Bazı tarihçi ve 

müzikologlar Orta-Asya Türklerinin en az 6000 yıldan beri devam eden Müzik 

Kültürünün olduğunu söylemektedirler. XXI. yüzyılın başlarında araştırma yapan 

Rudenko ve Griaznov adlı Sovyet ilim adamları Altayların Pazırık ve Başadar 

vadilerinden çok eski kilim parçaları ve “çeng” olarak isimlendirilen Türk müzik 

aletini bulmuşlardır. Rudenko bu bölge sakinlerinin tarihinin M.Ö. 1700 yıllarına 

kadar uzadığını söylemektedir. Türklerdeki telli-seslilerin en eski ve zengin çeşitli alt 

sınıfı bağlamalardır. Đlkçağda Kopuzlar, Ortaçağda Tanbur (Dombra, Dutar), Tar 

ailesi (Çârta, Çeşde), Şudurgu, Ravza (Irvıza) vb… sonraki yüzyıllarda Bağlama 

ailesi (Bulgari, Bozok, Kara düzen), Kolça kopuz, Çöğür, Rumi kopuz, Koçkarca vb. 

gibi tipleri kullanılmıştır.38  

                                                           
36 Çetinkaya, a.g.e., s. 72. 
37 Đbn Sînâ, Mûsikî, çev; Ahmet Hakkı Turabi, Litera Yay., Đstanbul, 2004, V. 
38 Ahmet Şahin Ak, Avrupa ve Türk-Đslâm Medeniyetinde Müzikle Tedavi, Tarihi Gelişimi ve 
Uygulamalar, Ötüken Yay., Đstanbul, 2006, Genişletilmiş II. Baskı, s. 82. 
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Orta-Asya uygarlığı eski dünyanın dört bir yanına yayılırken, yerleştiği her 

yerde varlığını koruyarak sürdürmüştür. En eski Çin kaynakları, Türk erkeklerinin 

“Hiyuppi” denen bir sazı çaldıklarını belirtmektedir. Tu-Kiyu, Kırgız, Hoveyhu ve 

Uygur Türklerinde kopuzdan başka sazları da vardı. Bu sazları taşıyan müzisyenlerin 

yeri yüksekti ve her kesim bunlara büyük saygı gösterir, toplumun saygın bir sınıfı 

olarak kabul ederdi. IX. ve XI. yüzyıllarda yoğunlaşan göçlerle artan kültür akımı, 

Karadeniz’in kuzey ve güney yollarından Batı’ya taşınmış, Eski Dünya’nın kavimleri 

tarafından tanınmıştır. Bunun örneklerini birçok seyahatçilerin yazılarında görmek 

mümkündür. Gezginler Batu ve Mengu Han’ın saraylarında gördükleri aralarında 

tanıdıkları aletlerin olduğu türlü müzik aletleri hakkında yazmış oldukları kitaplarda 

yazmışlardır. Bunlardan Plano Garpini, 1246 yılında Batu Han’ın sarayın 

toplantılarında bulunduğunu ve musikinin eşliğinde yapılan toplantılardan bahseder. 

Büyük gezgin Marco Polo da buna benzer bilgiler vererek, Moğol ordusunun savaşa 

gitmeden önce şarkı söylediklerini ve hücum emrini beklediklerini dile getirir.39  

Diğer medeniyetlerle alış-veriş sıklaştıkça Türkler gittikleri yerde bulunan 

ve o yüzyıllara göre oldukça gelişmiş bir musikiyi hiç ihmal etmemişlerdir. XI. 

yüzyıldan itibaren Anadolu’ya yayılmaya başlayan ve Anadolu Selçuklu Devletini 

kuran Oğuz boyları arasında da musiki önemini korumuş ve büyük ilgi görmüştür.40 

Halen Aysa Türkleri illerinde kullanılan Koray, Sıbızgı adlı üflemeli âletler, Komuz, 

Dombra, Kıyak ve Dutar gibi telli çalgıları ve Uskurık, Çoor, Tastavık gibi topraktan 

yapılmış üflemeli âletler beş seslilik özelliğini taşımaktadır. Türk Musikisinin ses 

sisteminin esasını oluşturan pentatonik veya beş sesli sistemin Türklerin öz malı 

olduğunu Eduart Chasennes “Sur La Musique Chinoise” adlı eserinde belirtmiştir. 

Macar Musikisinde kullanılan beş sesli sistemin de Türklerin tesiri ile geliştirildiği 

hakkında Bela Bartok bilgi vermektedir. Beş sesli sistem, Bering Boğazı kanalı ile 

Eskimo, Aztek ve Đnka Müziğini, sistem, melodi ve enstrüman açısından 

etkilemiştir.41  

Bir oktavlık müzikal aralığın sekize değil de altıya bölünmesi ve neticede 

bir oktav içinde yedi değil beş ses aralığının kullanılması, Batı’da pentatonizm, bütün 

                                                           
39 Nazmi Özalp, Türk Musikisi Tarihi, (Derleme), c. I, Ankara, 1986, s. III. 
40 Özalp, a.g.e., s. III. 
41 Ak, a.g.e., s. 106. 
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Türk Kültürü’nde ise beş seslilik diye adlandırılmaktadır. Beş sesli bir müzikal eserin 

dinlenmesi insanda Doğu ve Uzak Doğu imajı uyandırmaktadır. Beş sesliliğin Orta 

Asya’dan Dünya’ya yayıldığı ve pek çok yerde devam ettiği gözlemlenmektedir. 

Buna örnek olarak Urfa, Erzurum, Safranbolu, Konya, Niğde, Eskişehir ve Çifteler 

köylerinde kullanılan beş seslilik, Kazak-Kırgız, Đdil-Ural, Kırım, Yakut, Karaçay 

Türkleri müzikal eserlerinde tam; Özbek, Doğu Türkistan, Kafkas, Azerbaycan ve 

Türkmenlerin müzikal eserlerinde yarım beş seslilik kullanılmaktadır.42 Türklerde 

müzik, gelenek ve tarih olarak sosyal hayatın içinde vazgeçilmez olan bir 

fenomendir. M.Ö. III. ile II. binler arasında Guti, Gutu, Kut, Kas… adları altında 

Asya’dan Anadolu’ya gelen Oğuzların müziği, Şaman müziğine kaynak 

gösterilmektedir. Milattan önceki yıllarda Çin’e inen Türk milletlerinin oraya millî 

raks ve musikilerini de beraberinde getirdikleri ve tanıtmış oldukları tarih açısından 

önemli bir durumdur.  Bugünkü Çin musikisinin oluşmasında o zamanki Türklerin 

tesiri önemlidir.43  

Türklerin mûsikîlerinin esasına gelince ki bu, Asya eskilerin Uşşak adı ile 

kullandıkları ve Çargâh Beşlisi ile Bûselik Dörtlüsü’nden meydana gelmiş bulunan, 

şimdi Kürdili Çargâh denilen diziye dayanmaktadır. Abdulkadir Ğaybî el-Hâfız el-

Merâğî Câmiu’l-Elhân adlı eserinde bu makamın yiğitliğe, cesarete, yürekliliğe 

kuvvet vermesinden dolayı Türklerin kendi mizaçlarına uygun görerek tercih 

ettiklerini yazar.44 Bu gibi araştırmalar Türklerin köklü bir mûsikî geleneğine ve 

temeline sahip olduğunu ortaya koymaktadır. Dolayısıyla, Türklerde mûsikî sanatı 

çok eskidir. Bugünkü Halk Mûsikisi olarak bilinen türün kökleri en azından 

Göktürkler devrine kadar gider. Klasik müzik türü ise Đslâm devrinde gelişmiş ve 

XIII. yüzyıldan itibaren de olgun meyvelerini vermeye başlamıştır. Böylece Türk 

sanatının asıl zenginliği Türklerin Đslâmiyet’e geçmesiyle ortaya çıkmış, 

gerçekleştirilen yeni sentez ile Đslâmiyet’ten sonraki Asya ve Anadolu Türk sanatının 

ortaya çıkmasına temel olmuştur.45  

                                                           
42 Ak, a.g.e., s. 94.  
43 Güvenç, a.g.e., s. 17–18. 
44 Bayram Akdoğan, Türk Din Musikisi Tarihine Bir Bakış, AÜ ĐFD, Ankara, 2008, sayı I, s. 154. 
45 Akdoğan, a.g.m., aynı yer. 
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 Geçmişi köklü ve spritüel vasıflı bu müziğin diğer bir özelliği de içinde 

bulunduğumuz o an’a göre en geçerli icraata sahip olmasıdır. Đrticalî ve 

improvizasyon denilen bu sezgi ile an içinde en uygun müziğin icraatı zamanla, Türk 

Tasavvuf Musikisinde durak ve kaside, Türk Folklor Musikisinde âşık tarzı, Halk 

Musikisinde âşık tarzı, Sanat Musikisinde ise gazel ve taksim tarzında karşımıza 

çıkmaktadır. Türk Musikisinin kaynağında en eski değer olarak düşünülebilecek olan 

bu beş seslilik, melodiler halinde halen Londra Kraliyet Müzik Terapi okulunda 

otistik çocukların adaptasyonunda tedavi edici, Macaristan’da ise çocuk eğitiminde 

önemli bir unsur olarak görev yapmaktadır. Aynı zamanda Türk Musiksine ait beş 

seslilik diğer birçok ülkelerde parapsikolojik çalışmalarda konsantrasyon artırıcı bir 

eleman olarak beynin teta dalgasının oluşmasında tesirli oluşundan dolayı, 

parapsikolojik fenomenleri açığa çıkarıcı malzeme olarak kullanılmaktadır.46 

B.3. Đslam’ı Kabulden Sonra Orta Asya Türklerinde Müzik 

Orta-Asya Türk Musikisi, Đslam dini tesiri ile spritüel yönden daha da 

güçlenmiş ve Tasavvufî Türk Musikisi doğmuştur. Sovyet Rusya sınırları içerisinde 

kalan bölgelerin Đslamlaşma sürecini araştıran Alexandre Bennigsen ile Ch. 

Lemercier-Quelquejay birlikte yazdıkları Le Soufi et le Commissaire adlı eserinde 

aşağıdaki önemli bilgileri sunmaktadırlar. Bu araştırmacılar tasavvuf erbabının 

Đslam’ın müdafaa konusunda arz ettikleri önemi belirtmişler ve şu ilginç tespiti 

yapmışlar. Onlara göre: XII. asırda Đslâm âleminde hızlı bir şekilde tarîkatların 

ortaya çıkmasının en önemli sebebi, Đslam dünyasının, ilk defa olmak üzere Doğu’da 

Moğol istilaları, Batı’da Haçlı seferleri sebebiyle ciddî şekilde dış tehlikelerle karşı 

karşıya kalmış olmasıdır. Nitekim o dönemde çeşitli tarikatlar şeklinde yoğun bir 

müesseseleşme içine giren tasavvuf hareketi, Müslüman kitlelerin teşkilatlanmasında 

ve dış tehditlere karşı korunmasında çok büyük fonksiyon icra etmiştir. Söz konusu 

dönemde, Đslam dünyasının sınır dışında kalan Orta-Asya, en yoğun tasavvufî 

faaliyetlere sahne olmuş; önce Yeseviyye ve Kübreviyye, daha sonra da 

Nakşıbendiyye ve daha başka tarikatlar, Moğol istilasına karşı koyan en önemli kitle 

teşkilatları olmuştur.47 Yine bu iki araştırmacının kaydına göre, Orta-Asya’da sûfî 

                                                           
46 Ak, a.g.e., s. 107. 
47 Alexandre Bennigsen, Lemercier-Quelquejay Ch, Le Soufi et le Commissaire, çev; Osman Türer, 
Sufi ve Komiser, Akçağ Yay., Ankara, 1988, s. 16. 
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tarikatlar sadece XII. asırdaki Moğol istilasının buhranlı dönemlerinde değil, aynı 

zamanda XVII. ile XIX. asırlar arasında da Đslam’ı muhafaza etmenin yegâne 

garantisi olmuşlardır.48  

Nitekim yine aynı uzmanların tespitlerine göre, Алтынбешик (Altınordu) 

devleti yönetimindeki Türk ve Moğol kabilelerinin Müslümanlaşmasında Yeseviyye 

tarikatının, Çağatay Ulusu döneminde ise Kübreviyye tarikatının önemli rol oynadığı 

bilinmektedir.49 Sonra bu uzmanlar şunları söyleyerek sözlerine devam etmişler: 

“Sufî tarikatlar Orta-Asya tarihinde kâfirlerin saldırılarına karşı Đslam’ı muhafaza 

etmek ve aynı kâfirler arasında misyonerlik vazifesini yaparak önemli bir yol 

oynamışlardır. Gerçekten sûfîlerin faaliyeti sayesinde Đslamiyet, hem yerleşik bir 

hayat yaşayan Özbek, Tacik ve Karakalpaklar arasında, hem de Türkmen, Kazak ve 

Kırgız göçebeleri arasında derin bir şekilde kök salmıştır. Mübalağa etmeksizin 

söyleyebiliriz ki, XII. asırdan bu yana Orta-Asya tarihine sûfî tarikatların faaliyeti 

hâkim olmuştur.”50 Bu bilgilerden anlaşılan şu ki, büyük Türk Đslâm velisi Hoca 

Ahmed Yesevî’nin “Dîvânı Hikmet” adını verdiği dörtlükleri, Bütün Türk insanına 

feyiz dağıtmıştır. Onun iziyle Anadolu’yu aydınlatmaya gelen Hacı Bektaş-ı Veli, 

görüşlerini “Nefeslerle” sunmuştur. Diğer yandan Horasanlı Mevlânâ Celâleddin 

Rûmî, sezgilerini edebiyat metinleri haline getirmiştir. Birçok mûsikî âleti bu 

maksatla Anadolu ve Asya Türk insanına hizmet etmiştir.51  

Spiritüel (ruhanî, dinî, manevî) esaslı Türk Musikisi, asla pasif olmamış ve 

değildir de. Nitekim Hunlar’dan bu yana bütün askerî teşkilatlarda musiki takımları 

çok önem verilen ve asla ihmal edilmeyen müesseselerdir. Mehter kelimesi, Osmanlı 

dönemindeki askerî teşkilata Asya’dan taşınarak gelmiştir. Beylik alâmetleri içinde 

alem, sancak, tabl (ritm âleti) beraber zikredilir. Eski Türk Hakanları’nın 

ordugâhlarında “Gök” adı verilen besteler her gün bir tören düzeni içinde çalınmıştır. 

Göktürklerde 1500 sene önce askerî bando olduğu söylenmektedir. Klasik Türk 

Musikisi, böylesine köklü bir malzemeyle, Asya’da ve Anadolu’da beş sesli 

musikinin gelişmesiyle ve ifade gücünün tasavvufî imkânla artmasıyla oluşmuş, 

                                                           
48 Bennigsen, a.g.e., s. 88–89. 
49 Bennigsen, a.g.e., s. 85-86. 
50 Bennigsen, a.g.e., s. 114 
51 Ak, a.g.e., s. 110. 
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sanat değeri yüksek bir musiki olarak temayüz etmiştir. Anadolu’da Asya’dan girişte 

Safiyüddin Urmevî (1217 veya 1224/1294), Abdulkadir Meragî (1360/1435), Gazi 

Giray Han’ın (1554/1607) tesirleri ve onların Asya’dan etkilendikleri bu geniş gücü 

ve güçlü malzeme, insanları hayret ve ibretle düşündürücü hakikatlerdir.52  

Böylece Türk Musikisi, başta Orta Asya Türkleri olmak üzere; ifade değeri, 

makam zenginliği ve ses genişliği eşsiz olarak, yine sanat şaheseri şiirlerle bezenmiş 

halde üç kıtaya hükmeden Türk insanının iç âleminde ve his âleminde hâlâ 

yankılanmaktadır. Ondan dolayıdır ki, bir Kırgız, Azeri veya Türk musikisini 

dinlediği zaman yabancılık çekmemektedir. Türk âleminde önemli yeri bulunan 

bütün musiki âletlerinden çıkan hoş seda, her bir Türk Oğlu’na güven, sevgi ve barış 

duygularını hissettirmektedir. 

C. Đslâm Medeniyeti’nde Müzik 

C.1. Đslam’ın Mûsiki Sanatına Bakışı 

Đslamiyet’in başlangıcında müziğin dinlenip dinlenmeyeceği hususunda bir 

sürü tartışmalar olmuştur. Yine de müziğin yararlı olfuğu tarafı ağır basmıştır ve 

müziğin faydasından Đslam âlimleri de kullanmıştır. Kur’an-ı Kerim’de bugün bizim 

bildiğimiz anlamda müzik kavramını tam olarak ifade eden bir âyete veya kelimeye 

rastlanmamadığı için tartışmaların ortaya çıktığı bellidir. Tam ifade bulunmadığından 

dolayı genellikle yakından ve uzaktan bir ilgisi bulunan kavram ve kelimeler müzik 

olarak adlandırılarak bu konuya, Kuran’da bir delil aranmaya çalışıldığı da 

bilinmektedir.53 A’raf süresinin 172. âyetinde, Allah ruhları ilk defa yarattığı zaman 

onlara: “Ben sizin Rabbiniz değil miyim?” diye sorduğunda, onlardan “Evet, 

Rabbimizsin” cevabını aldığı bildirilmektedir. Đşte bu sesi, insanoğlunun ilk defa 

duyduğu ahenkli ve tatlı nağmelerin ilk örneği olduğunu kabul edenler (ki bunlar 

sufilerdir) musikinin kaynağını Yaratanla ilişkilendirmektedirler.54  

Müzik konusu gün geçtikçe Đslam âlimleri tarafından sıkça tartışılan konu 

haline gelmiştir ve sonunda Đslam dünyasında mûsiki sistemindeki teorik yapı VIII-

                                                           
52 Ak, a.g.e., aynı yer. 
53 Süleyman Uludağ, Đslam Açısından Musiki ve Semâ, Marifet Yay., Đstanbul, 1976, s. 27-28. 
54 Uludağ, a.g.e., s. 48. 
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XIII. yüzyıllarda gelişmiştir. Bununla kalmayıp Endülüs’ten Çin’e, Orta Afrika’dan 

Kafkaslara kadar geniş bir alanda yaygınlaşmıştır. Đlk musiki nazariyatı çalışmaları 

Emevîler ve Abbasîler devrinde başlamıştır. Musiki nazariyecileri, eski Greklerde 

olduğu gibi sesler arasındaki aralık ve oranları aritmetikte sayılar, astronomide 

yıldızlar ve geometride şekiller arasındaki oranlarla birlikte ele almışlar, ayrıca bu 

teorinin bazı unsurlarını Arapça isim vererek olduğu gibi, bazılarını da uyarlama 

yoluyla kendi teorilerine katmışlardır.55 

Klasik fıkıh literatüründe musikiyi tam olarak karşılayacak Arapça bir kelime 

bulunmamakla birlikte güzel sesle yapılan hemen bütün icralar sözlükte “sesi 

yükseltmek; bir sözü mırıldanmak; şarkı, türkü, gazel, kaside vb.ni heyecan verici 

tarzda söylemek veya okumak” anlamlarını bildiren ğina sözcüğü ile ifade 

edilmektedir. Bunları dinlemek ise sema’dır. IV. (X.) yüzyıldan sonra ise elhan 

kelimesinin Musiki anlamında kullanımı yaygınlaşmıştır.56 Çalgı aletlerinin isimleri 

de ğina ile irtibatlı kavramlardan olup genellikle bu aletlerin “melahi” kelimesiyle 

ifade edildiği, her tür içinde farklı isimlerle anılan aletler bulunmakla birlikte telli 

çalgıların veter, vurmalı çalgıların kûb, üflemeli çalgıların mizmâr olarak 

adlandırılmıştır. 57   

Dört mezhep imanının fıkıh kitaplarının yanında müzik konusunu ele aldıkları 

da bilinmektedir. Onlar da gına ve onun dinlenmesini farklı yorumlarla 

açıklamışlardır. Đmam Şafi’ye (hicrî 150/204) göre gına mubahtır, hatta bir kısım 

Şafiî âlimleri bazı durumlarda mendup olarak kabul etmişler. Bir kısım Hanefî 

meşayihinin ve Hanbelî fakihinin gınâyı mutlak olarak mubah gördüğü vardır. 

Ayrıca Medineli âlimlerin gınâ konusunda nispeten ılımlı görüşlere sahip olduğu 

kaydedilmektedir. Düğünde ve savaşta def ve davul çalınması dışında çalgı aletleri 

hakkında genellikle olumsuz bir tavır söz konusudur.58 Ğinayı haram veya mekruh 

görenler genelde delil olarak Kur’ân-ı Kerimden bazı ayetler verirler. Sahâbe ve 

tâbiîn âlimlerine nisbet edilen yoruma göre, “Đnsanlardan öyleleri var ki Allah’ın 

                                                           
55 Özcan,  Çetinkaya, Musiki md, TDV ĐA, c. 31, s. 258 
56 Musiki ile ilgili kelimelerin Đslam kültür tarihi eserlerindeki izahları için bkz: TDV ĐA, IV, 773–
779, VIII, 678–687.  
57  Hacı Yunus Apaydın, Mûsiki md, TDV ĐA, c. 31, s. 261. 
58 Pehlül Düzenli, Đslam Kültür Tarihinde Musiki, (yayımlanmamış monografi) Đstanbul 1998, s. 131–
166, ĐSAM Kütüphanesi nr. 140989. 
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yolunu (âyetlerini) alay ederek halkı sinsice O’nun yolundan saptırmak için söz 

eğlencesini satın alır. Küçük düşürücü azap işte bunlar içindir”59 mealindeki 

“lehve’l-hadis” (eğlendirici sözler) ifadesiyle ğina kastedilmektedir.  

Bu yorumun taraftarlarına göre âyet, Nadr b. Hârîs adlı şahsın Fars 

memleketlerine ticaret için gittiğinde oradan şarkıcı kadınlar getirerek insanları Hz. 

Peygamber’in etrafından uzaklaştırmaya çalışması üzerine nâzil olmuştur. Şu halde 

Kur’an’a alternatif olma ve ona ihtiyaç bırakmama amacı taşıyan her şey gına olup 

“lehve’l-hadis” kapsamına girer ki gınâ da “istiğnâ” ile (ihtiyaçsızlık) aynı kökten 

gelmektedir. Diğer bir yoruma göre ise lehve’l-hadis “masal, asılsız sözler ve 

hurafeler anlatmak” demektir; âyetin iniş sebebi de adı geçen şahsın Fars 

memleketlerinden hikâye kitapları getirerek Kureyşliler’e okutması ve insanları 

Kur’ân’ı dinlemekten alıkoymaya çalışmasıdır.60  

Ğinanın haram olduğu fikrine karşı çıkan grup, bu hususta ayet veya sahih 

hadis olmadığını belirterek aslî ibâha ilkesine dikkat çekmektedirler. Bu görüşü 

destekleyenlerden Gazzâlî (hicrî 450/505) semânın (ğina dinleme) mubahlığını usûl 

açısından şöyle açıklar: “Müzik dinlemek haramdır demek, Allah müzik dinleyenleri 

cezalandırır demektir. Bu ise sırf akılla bilinebilecek bir husus değildir. Şu halde bu 

hususta nasslara veya nasslara dayalı kıyaslara başvurmak gerekir. Eğer bu konuda 

nass veya nassa kıyas yoluyla ulaşılan doğru bir sonuçlama yoksa müzik dinlemenin 

haramlığı iddiası boşa çıkmış olur”.61 Bu konuda geniş bir değerlendirme yapan 

Maliki fakihi Đbnü’l-Arabi (hicrî 560/638) ğınânın âlimlerin çoğuna göre gönülleri 

coşturan bir eğlence olduğunu, gerek Kur’ân’da gerekse Sünnet’te bunun 

haramlığına dair bir delil bulunmadığını, hatta sahih bir hadiste ğınânın mubahlığına 

delil olduğunu ifade etmektedir.62 Bu görüşü destekleyen bir hadiste şunlar anlatılır: 

Hz. Ebu Bekir (hicrî 573/634), bir defasında Hz. Âişe’nin (hicrî 612/678) evine 

gider, orada iki cariyenin şarkı söylemekte olduğunu görünce onları azarlar. Bunun 

                                                           
59 Lokman 31/6. 
60 Apaydın, a.g.md., c. 31, s. 262. 
61 Apaydın, a.g.md., c. 31, s. 262. 
62 Apaydın, a.g.md., aynı yer. 
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üzerine Hz. Peygamber (hicrî 571/632) (s.a.s): “Onlara ilişme ey Ebu Bekir, bugün 

bayram günüdür” buyurmuştur.63  

Lehinde ve aleyhinde zikredilen gerekçeler değerlendirildiğinde gınânın 

mutlak olarak yasaklanmadığı, ancak diğer mubahlar gibi bunun da haramın 

işlenmesine vesile yapılmasına karşı çıkıldığı görülmektedir. Fakat gerek sahabe ve 

tâbiîn gerekse müctehid imamlarının şarkı ve çalgı âletleri konusunda genellikle 

olumsuz bir tutum içinde oldukları, nikâh, düğün, velîme gibi sevinç zamanlarında 

veya yol sıkıntılarını azaltmak yahut ıssız bir ortamın yol açtığı tedirginliği gidermek 

gibi makûl sebeplerle izin verdikleri bilinmektedir.64   

Đslam âlimleri tarafından bir ihtiyaç olup olmaması yanında amacı ve sonuçları 

itibariyle tartışılıp değerlendirilen musikinin cevazı için dinin temel inanç, amel ve 

ahlâk ilkelerine aykırı olmaması, haramların işlenmesine yol açmaması, başkalarının 

hakkını ihlâl etmemesi şart koşulmuş. Dinin dolaylı şekilde ilgilendiği ve hüküm 

koyduğu Musiki gibi konular bir bakıma kişinin dinî hassasiyeti ve ölçüleri içerisinde 

çözülebilecek nitelikte olduğundan öteden beri bunu bir tercih ve takvâ meselesi 

olarak değerlendirenler olmuştur. Fakat insanoğlunun kendini kontrol altında 

tutmasının zorluğu, insan tabiatının yasaklara temayülü, eğitimsiz kişilerin sübjektif 

ölçülerinin değişkenliği gibi sebeplerle bu konularda birtakım objektif ölçüler 

getirilmesi ihtiyacı doğmuştur.65  

C.2. Đslam Medeniyeti’nde Müzik Sanatına Hizmet Etmiş Önemli 

Şahsiyetler ve Eserleri 

C.2.1. Ya’kub b. Đshak el-Kindî 

Pythagoras’çı müzik anlayışından etkilenen ilk Đslam Meşşâi filozofu 

Ya’kub b. Đshak el-Kindî (hicrî 801?/866?), teori üzerine çalışan en eski müelliftir. 

Müziğe dair on risalesinden ancak dört (bazı kaynaklarda ise üç tane eserinden 

bahsedilmektedir) tanesi günümüze ulaşan Kindî, Arap musikisinde ilmî ekolün 

kurucusu kabul edilir. Kindî ebced harflerine dayalı bir nota sistemi kurmuş, müziği 

                                                           
63 Buharî, Đdeyn, 2,3; Müslim, Salatü’l-ideyn, 16. 
64 Apaydın, Mûsiki md, TDV ĐA, c. 31, s. 263. 
65 Apaydın, aynı yer. 
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mantık, felsefe, hesap, hendese ve hey’et ilimleriyle birlikte değerlendirmiş. O, udda 

her bir telin dört temel ses üzerinde tesis edildiği ve “dörtlü sistem” adını verdiği bir 

ses sistemi kurmuş, iki oktavlık bir diziyi elde edebilmek için nazarî olarak o döneme 

kadar dört telli olan uda “hâdd” (zîr-i sânî) ismini verdiği beşinci tel ilave etmiştir. 

Kindî ayrıca Ethos doktrini çerçevesinde udun dört teliyle (bam, mesles, mesnâ, 

zîr) gök cisimleri, burçlar, ay, rüzgâr, mevsimler, günler ve dört unsur arasında bağ 

kurduktan sonra bunların insan vücuduna etkilerini açıklamıştır.66  

Kindî çalgı tellerini (veterlerini) evrenin dört tabiatına benzetmiş ve sesleri 

yediye ayırmıştır ve bu yedi nağmeyi, gökyüzündeki yedi gezegene karşılıktır 

demiştir.67 Müzik basamaklarını on iki nağmeye ayıran Kindî, on iki burç; dört veter, 

dört destan ve dört melâviyeden (burgudan) ibaret olduğunu söyler.68 Kindî; Sabiî, 

Yunan ve Đskenderiye felsefesinin etkisi altında kalmış bir filozof olduğundan alt ve 

üst âlemlerin arasında bir bağ olduğuna inanmıştır. Bu yüzdendir ki, o burçları veter, 

destan ve melaviye eşit tutmuştur. Günümüze kadar ulaşan üç eserinden (ki bunlar: 

Risale fî Hubr Ta’lîf el-Elhan, Risale fî Ecza’ Habariyye el-Mûsîka ve Risale fi’l-

Luhûndur), onun müziği ele alış tarzını anlamak mümkündür. Kindî, müzik sanatının 

uygulamalarını ve çeşitli milletlerde farklılaşan görüntülerini aktarırken, Arapların 

kullandığı altı ritmik modeli detaylı bir şekilde anlatır ve Risale fî Ecza’ 

Habariyye’de Acemler olarak bilinen kişilerle Araplar arasındaki farkları açıklar. 

Risale fî Hubr Ta’lîf el-Elhan isimli kitabında ise, bugüne kadar bildiğimiz Arapça 

hiçbir müzikal tezde keşfedilmemiş yeni bir sahife açar. En ilginç nokta, müzikal 

notasyon ile uğraşmaya kalkmasıdır. Bu tezde, Arapça alfabetik notasyon ile verilen 

yedi notanın “Cemm’ bi’l-Kûll” ölçüsü örneği vardır. Bu örnek, günümüze ulaşan ilk 

müzikal notasyon denemesidir.69  

                                                           
66 Özcan, Çetinkaya, a.g.md., s. 258. 
67 Burada söz konusu yedi sesin, yedi gezegenle karşılaştırılmasıdır.  1. Mutlak’ul-Bamm sesi – Zuhal 
gezegenine, 2. Sebbâbatu’l-Bamm  sesi– Müşteri gezegenine, 3. Vustâ el-Bamm (Bınsır) sesi – Merih 
gezegenine, 4. Hınsır el-Bamm (Mutlak el-Müselles gibidir) sesi – Güneş’e, 5. Sebbabâtu’l-Müselles 
sesi  – Zühre gezegenine, 6. Vustâ el-Müselles (Bınsır) sesi – Ütarid gezegenine, 7. Hınsır el-Müselles 
(Mutlak el-Müsennâ gibidir) ise Arz’a karşılıktır. (Özcan, Çetinkaya, a.g.md., s. 258.) 
68 Ahmed Fuad el-Ahvanî, el-Kindî, 170, 173, 176 - aktaran: Ruhi Kalender, Zeynu’l-Elhân fî Đlmi’t-
te’lif ve’l-Evzân, Lâdikli Mehmet Çelebi üzerine yayınlanmamış doktora tezi, AÜ ĐF., s. 8. 
69 Çetinkaya, a.g.e., s. 65. 
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Kompozisyon alanında Kindî, bulunduğu dönemde müzik konusunda 

yapılan Arapça çalışmalarda yeni olmayan, ancak daha yüksek seviyede tartışılan 

ilginç bir noktaya değindi. Bu nokta, Doğuda Samilerde bilinen yüz yıllık bir 

sistemde “Mûsikînin etkisi” idi. Yunanlılar bu terimi “Mûsikînin Ethosu” olarak 

biliyorlardı.70 Kindî’nin nağme ve ritimlerin özel çeşitlerinin belirli psikolojik 

durumlarda kullanılabileceğini iddia ettiğini ve hatta özel ruh hallerine teşvik ettiğini 

görmek mümkün. Bazı rivayetlerde Kindî’nin müzikten, hastaları tedavi etmekte 

yararlandığı nakledilmektedir. Bu konuyu H. G. Farmer, Facts For Arabian Musical 

Influence adlı eserinde ele almıştır.71 Kindî bıraktığı eserleri ile kendisinden sonra 

gelen, özellikle müzik konusunda çalışma yapan birçok düşünür üzerinde büyük etki 

bıraktığı açıktır. Ancak onun müzik hakkındaki düşüncelerinin tam etkisi Fârâbî, 

Đhvan-ı Safâ ve Đbn Sinâya gelinceye kadar meyvelerini pek toplayamamıştır.72 

C.2.2. Fârâbî 

Kindî’den sonra müzik nazariyesine dair çalışmaları günümüze ulaşmış 

diğer bir Đslam filozofu Ebu Nasr Muhammed b. Tarhan b. Uzluğ el-Fârâbî’dir (hicrî 

870/950). Aynı zamanda iyi bir icracı olan Fârâbî’nin müzik konusunda telif etiği üç 

eserinden en kapsamlısı el-Mûsika’l-kebîr, Batı’da ve Đslam dünyasında müzik teorisi 

ve özellikle müzik felsefesi hakkında yazılmış en sistemli eserlerden biri kabul 

edilmektedir. Müzik konusunda Grek ve Đslam dünyası arasında köprü vazifesi gören 

Fârâbî bu eserde Grek eserlerini şerh etmiştir. Bununla kalmayıp onlardan eksik 

şekilde intikal eden bilgileri düzelterek tamamlamıştır. Kitapta müziğin fizyolojik 

esaslarını ele alma şekli bakımından Grekler aşılmış, ayrıca çalgılar hakkında hiçbir 

eser bırakmayan Greklerin aksine bu alanda ilk çalışmalar ortaya konmuş; Ud, 

Şehrûd, Horasan ve Bağdat Tamburlarının perde bağları ve akort sistemleri hakkında 

geniş bilgi verildiği söylenmektedir.73 Eflatun ve Aristo’yu eserlerinde uzlaştırma 

yolunu arayan Fârâbî daha sonraki dönemlerde Đbn Sînâ ve Đbn Rüşd üzerinde önemli 

etkiler bırakmıştır. Onun matematik bilgisi ise, müzik alanında yazdığı eserlerde 

                                                           
70 S. Elkhoy, The Function of Music in Đslamic Culture in the Period up to 1100 AD, aktaran 
Çetinkaya, a.g.e., dipnot 175, s. 66. 
71 Çetinkaya, a.g.e., bkz: dipnot, 177, s. 67. 
72 Çetinkaya, a.g.e., dipnot 178, s. 67. 
73 Özcan, Çetinkaya, a.g.md., s. 258. 
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uygulama sahasını oluşturmuştur. Sesin ahengini matematik hesaplarla ölçen Fârâbî, 

müziğin çemberini bir hayli genişletmiştir. Az önce de zikrettiğimiz gibi o, Kemençe 

ve Horasan Tamburu’nun gamlarına yeni ilaveler yapmıştır. “Kânun” isimli çalgı 

âletinin icat edicisi de, bazılarına göre Fârâbî’dir.74  

Aristo’nun felsefî çizgisini izlemesine rağmen Fârâbî, matematik bilgisini 

müzik alanında kullanması bakımından ondan ayrılır. Müzik konusunda büyük bir 

yeteneğe sahip olması ve seçkin bir icracı olmasının yanı sıra, bu alanda uzman 

teorisyen olarak da bilinen Fârâbî’nin besteleri Doğu’da özellikle bir takım sufi 

tarikatlar arasında hızla yayılmış olup, manevî konser veya semâyı bugüne değin 

koruyan tarikatlara öncül olmuştur. Fârâbî’nin tasavvufla ilgilendiği de 

bilinmektedir. Aşırı ölçülerde dünyaya bağlı hayatı her zaman küçümseyen bu âlim, 

bakir tabiatla onun koynundaki hayatın sadeliğine özel sevgi duymuştur. Ve her 

zaman sade giyinmeyi tercih eden Fârâbî, Orta-Asya giyim türünü seçer, başına 

deriden büyük bir kalpak geçirirdi. Hâlâ eserin kendine ait olup olmadığı tartışılan 

Fususu’l-Hikem adlı eserde Tasavvuf’a ve sade hayata gösterdiği ilgi geniş 

anlatılmaktadır.75  

Fârâbî’nin bu kitabın dışında yine iki tane müzik eserini yazdığı 

bilinmektedir ki, bunlardan biri, Kitap al-Agani’dir. Bu eserinde, seslerin, aralıkların, 

ritimlerin ve usulün niteliklerini inceler ve önsözünde, bunları kendi yöntemine göre 

açıkladığını anlatır. Eskilerin türlü müzik sistemlerini incelemiş olduğu başka bir 

eser daha yazdığını kaydeder. Casiri’nin Escurial Kitapsarayında bulduğu bir yazma 

nüshanın ikinci eseri olduğu zannedilmektedir. Bu eserden Andres, Origine e 

Porgressi d’Ogni Letteratura’sında bahsetmektedir. Fârâbî, bu eserde teoricilerin 

görüşlerini açıklar, her birinin bu sanatta yaptıkları ilerlemeleri gösterir. Onların 

hatalarını düzenler, doktrinlerindeki boşlukları doldurur. Fiziğin ışığıyla 

aydınlanmak suretiyle, gezegenlerin sesleri ve göksel ahenk hakkında, Pisagorcuların 

hayal ettikleri şeylerin gülünçlü olduğunu açıklar ve fizik deneylerle müzik 

                                                           
74 Fahrettin Olguner, Fârâbî, Turizm ve Kültür Bakanlığı Yay., Ankara, 1987, s. 71–72. 
75 Seyyid Hüseyin Nasr, Üç Müslüman Bilge, çeviri: Ali Ünal, Đnsan Yay., Đstanbul, 1985, s. 26-27. 
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aletlerindeki seslerin hava titreşimleri sayesinde meydana geldiğini ve bu aletlerin 

ses verebilmeleri için nasıl imal edilmesi gerektiğini anlatır.76 

 Fârâbî’nin sistematik zekâsı, Đslam musikisine değerli bir katkı sağlamıştır. 

O, müziğin tanımını yaparak, müzikte teori ve pratiği birbirinden ayırmaya 

yönelmiştir. Pratik, etkili müzikal cümlenin bestelenmesinden ibarettir. Teori 

kompozisyonun kaideleri ile uğraşır. Yetenek ise, kulak vasıtasıyla harmoniyi ayırt 

edebilmeyi sağlar. Fârâbî’ye göre genel olarak sanatlar, insanın tabiî bir temayülü 

idi. Musikide bu tabiî temayül, melodi yaratmak için hayal ve güç edinir. Bunu ifade 

edebilmek için, bir müzik yeteneği, tamamen dış faktörlere de bağlı olabilir. 

Dolayısıyla bestecinin hayal gücü tek başına yeterli değildir. Bu yüzden o bazı 

notaları çalarak veya mırıldanarak katkıda bulunmalıdır.77  

Müziğin insan ruhu üzerindeki farklı etkileri üzerinde de durmuş olan 

Fârâbî, üç çeşit müzik vardır der. Bunlar; sevimli, hiddetli ve hayalî’dir. Đlk iki çeşit 

müzik dekoratif sanatların göze yaptığı etki gibi, kulakta hoş duygular 

uyandırmaktadır. Bazı kişiler, müzik sayesinde yaşadıkları duygulardan uzaklaşmak 

isterler. Bazıları da, bazı duygularda yoğunlaşmak veya sakinleşmek ister. Müzik ile 

birlikte okunan beyitler, dinleyicinin hayal gücünü artırır. Sonuçta her insanın müzik 

dinleme veya farklı çeşitlerini seçme şansına sahiptir, ama denilmez ki hiçbir insan 

müzikten hoşlanmamıştır. Fârâbî, Yunan kültüründen geldiği iddia edilen ilham ve 

etkileri reddeder; meydan okur. Musiğin ayrıntılı ve sistematik bir şekilde 

araştırılmasını amaçladığı için “Đkinci Muallim”, aslında entelektüel çalışma sahasına 

pratik müziği getirerek katkıda bulundu. Bugüne kadar gelmiş olan müzik terimi, 

Fârâbî tarafından ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır. Hatta Kitâb el-Ağanî adlı 

eserinde, şarkı söyleme stili, kuralları ve süslerini öğrenmeye yarayacak bilgiler 

mevcuttur. Fârâbî, hem pratik ve hem de spekülatif (düşüntülü, açıktan, havadan) 

müzik bilimlerinde eşit derecede başarılıydı ve spekülatif tarafı onu gerçeklerden 

ayırmadı.78  

 
                                                           
76 Cemil Sena, Filozoflar Ansiklopedisi, Fârâbî maddesi, Remzi Kitabevi, Đstanbul, 1993, c. 2, s. 103–
104.  
77 Çetinkaya, a.g.e., s. 70. 
78 Çetinkaya, a.g.e., s. 72. 
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C.2.3. Đhvan-ı Safâ Topluluğu 

Ortaçağ Đslam dünyası müzik kaynaklarında adından sıkça söz edilen bir 

diğer önemli eser Resâ’ilü Đhvani’s-Safâ’dır (bu topluluk, tarikat olarak önce 980 

yılında Irak'ta Zencîler ayaklanmasının tamamen bastırılmış olduğu sırada Vâsıt 

bölgesinde meydana çıkmış)tır. Bu topluluğun müziğin ruha tesiri, sesin özellikleri, 

aralıklar, musiki-kozmos münasebeti, seslerin uyumu, mizaç-ses ilişkisi, çalgılar ve 

îkâ konularının ele alındığı beşinci risalesi Hermes, Pisagor ve Konfüçyüs’ün ilâhî 

derinliğe sahip müzik yorumlarının Đslam dünyasına aktarılmasında büyük ölçüde 

etkili olmuştur. Müziğin ilk sebebi olarak göklerin harmonisi görüşünü savunan 

Đhvân-ı Safâ-nın müzik dinlerken yaşanılan vecd halini anlatan sözleri hemen hemen 

tasavvufîdir. Đhvân-ı Safâ, kâinatta varlıklar arasındaki uyumdan ve oranlardan söz 

ettikten sonra aynı uyumun gezegenler arasında da mevcut olduğunu ve gezegenlerin 

hareketleri esnasında uyumlu nağmeler çıkardığını ifade ederken Pisagor 

düşüncesine oldukça yaklaşır.79  

Đhvan-ı Safâ’nın günümüze kadar ulaşan en önemli eseri Risaleler’dir. 51 

veya 52 bölümden oluştuğu tartışılan bu risale, yazıldığı günden itibaren gerek 

Müslüman gerekse Batılı düşünürler tarafından sürekli tartışılan konu olmuştur. 

Yazarların menşei hakkında Đbn el-Kıfti (öl. 646/1248–1249) “Đhvan-ı Safâ 

metotlarında rasyonalist olarak kabul edilen Mutezile ekolüne ait kişilerdir” der. Đbn 

Teymiye (hicrî 661/728) ise, bunların rasyonalistlere taban tabana zıt olan 

Nusayrîlik’e ait kişiler olduğunu iddia eder. Kimilerince de bu risalelerin Đsmaîliler 

tarafından yazılmış olabileceği görüşü öne sürülmüştür. Buna neden olarak 

Đsmaîliler’in risaleler hakkında “Kur’an’dan sonra Kur’an” şeklindeki ifadeleri 

neden olabilir.80  

Risalenin 14 tanesi matematiğe, 17 tanesi tabiî felsefe ve ruhbilime, 10 

tanesi metafiziğe, geriye kalan 10 tanesi de astrolojik ve mistik konulara aittir. Đhvân-

ı Safâ’ya göre müzik sanatı hukemâya ait bir sanattır. Sadece müzik sanatı değil, 

diğer sanatlar da hukemânın hikmetiyle ortaya çıkmış ve insanlar onlardan 

öğrenmiştir. Müzik ilmi de, Đhvân-ı Safâ’nın “Evrensel âhenk” anlayışlarına paralel 

                                                           
79 Özcan, Çetinkaya, a.g.md., s. 259. 
80 Çetinkaya, a.g.e., s. 85. 
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olarak, onun beşinci risalesinde ele alınmıştır.81 Đhvân-ı Safâ Risalelerinde, müziği 

ilk bulanın ve kullananın filozoflar olduğunu dile getirir. Ona göre yıldızlar 

tarafından gelen bedbahtlığı yok etmek ve mesut bir hayat yaşamak için müziği 

kullanmak iyi gelmiştir. Bedbahtlıktan kurtulmaya neden olabileceğine inanıldığı 

için mabetlerde hüzünlü seslerle Allah’a yalvarılmaktaydı.  Bundan dolayıdır ki, 

müziğin doğuşunda “Đlm-i Ahkâm-ı Nücûm”un tesiri vardır görüşü ileri 

sürdürülmektedir.  

Müzik aynı zamanda ızdırap çekenlerin elemlerini hafifletmek, dertlerine 

derman olmak, hastalıklarına şifa sağlamak için de hastanelerde kullanılmıştır. 

Đhvân-ı Safâ Risaleleri’nde seslerin çıkış yeri açıklanırken, semavâtın ve feleklerin 

sekeneleri olan meleklerin müzik âletlerinden de bahsedilir, bu âletlerin çok hoş 

nağmelerinin bulunduğu belirtilir. Dünyadaki Elhan ve nağmelerin o ideal 

nağmelerin birer kopyası olduğu bu semâvî nağmeleri ilk defa saf bir cevher ve 

parlak zekâya sahip olan filozof Pythagoras’ın işittiği anlatılmaktadır.82 Đhvân-ı Safâ 

bu ifadeyi Resail, I, 208’de şöyle açıklamaktadır: “Fisagor, kendi saf cevheriyle ve 

kalbinin zekâsıyla yıldız ve gezegen hareketlerinin nağmelerini işitmiş ve 

yaradılışının kendisine bahşettiği cömertlikle müzik usullerini ve nağmelerini ortaya 

çıkarmıştır…”  

Đhvân-ı Safâ’nın müzik dinlerken yaşanılan “Vecd”i anlatan tanımları ise 

hemen hemen tasavvufîdir ve her zaman aşırı arzulanan âlemi hatırlatan ruh 

düşüncesine dayanmaktadır. Risaleler’de tartışılan bu konu manevî ve dinî bakışın 

şahitliğini yapmaktadır. Ondan dolayı Đhvan, bir anlamda Đslamî müzik düşüncesinin 

temel akımlarından olduğunu ortaya koymuştur. Risaleler’de ele alınan gökler 

arasındaki harmoni (uyum) aslında Çinli, Yunanlı ve benzeri eski kültürlerde ortaya 

çıkmış bir görüştür. Đhvân-ı Safâ da bundan esinlenerek gezegenlerin hareketleri 

esnasında ses çıkardıklarını kabul etmiştir ve kâinattaki uyumdan söz etmektedir. 

Bütün bunların amacının ise şerefli, sadık ve akıllı insan ruhları, “nüfüs” yaratmakla 

beraber, ayrıca ruhları bedenden ayrıldığı zaman bu göklere yükselmek için aşırı bir 

istek var demektir.83 Belki de gezegenlerin çıkardığı sese ruhların ulaşmaya aşırı 

                                                           
81 Çetinkaya,  a.g.e., s. 86. 
82 Çetinkaya, a.g.e., s. 88. 
83 Çetinkaya, a.g.e., s. 89. 
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istekli olduğunu açıklamaya çalışmış olabilir ya da göklerle yer arasındaki uyumun 

ancak müzik aracılığı ile olduğunu belirtmek ve bu iki cismi temsil eden cevher 

olarak gezegenlerin çıkardıkları ses ve insan ruhları olarak kabul etmiş olabilir. 

Çünkü Resail I, 183’de şunlar açıklanıyor: “Bu ‘Musiki’ ünvanlı risalede hem 

cismani hem de ruhani sanattan türeyen sanatı zikretmek istiyoruz. Bu risalede 

amacımız ğınâ ve melâhî sanatını öğretmek değildir. Her ne kadar bunları 

zikretmemiz gerekiyorsa da amacımız, “en-Nisebi”, ğınâ ve melâhî ile te’lif 

keyfiyetini bilmek, bu ikisinin bilgisine vakıf ve bütün sanatlarda maharetli 

olmaktır.”84   

Risaleler’de aynı zamanda sesin ruha tesiri hakkında söz edilir. Musikinin 

ruhî cevherlerden ibaret olduğu, bunun da dinleyenlerinin nefsinin olması, nefslere 

tesirleri ve görüntüleri ise musikinin lahnlerinin ses ve nağmelerden oluşmasından 

dolayı ortaya çıktığı açıklanır. Bu yüzden de müzik nefsleri güç işlere ve yorucu 

sanatlara, aynı zamanda zor işleri başarabilme azmini takviye eden ve dinçleştiren, 

savaşlarda yiğitlendiren, yüreklendiren harekete geçirebilme gücüne sahiptir. 

Müziğin lahn ve nağmeleri gazabı teskin eden, kini gideren, barışı gerçekleştirip, 

ülfet ve sevgiyi kazandıran, nefsleri halden hale sevk eden ve huyları tersine 

çevirebilen yönlerinin olduğunu söylemekle, insanların müziği dinlemelerinin delili 

olarak, müziğin nefs üzerindeki tesirinin büyük ölçüde olduğuna vurgu yapar.85 

Đhvân-ı Safâ’nın müzikle ilgili görüşlerini kendi ifadesi ile özetleyecek olursak: 

“Musiki ğınâdır, müzisyen veya hükema muğannîdir, lahn ardı ardına gelen 

nağmelerdir. Nağme ise vezinli sesten oluşur, ses de cisimlerin birbirleri ile havada 

çarpışmaları esnasında ortaya çıkar”- denebilir.86  

C.2.4. Đbn Sînâ 

Ortaçağ tıbbının önde gelen temsilcisi olan ve musikiyi riyazî ve eğitici 

ilimler arasında sayan Đbn Sînâ (980/1037) müzik ile ilgili müstakil eser yazmamıştır, 

ancak eş-Şifâ, en-Necat ve Danışname-i Alâ’i adlı eserlerinde konuyla ilgili 

bölümlere yer vermiştir. Bilindiği gibi eş-Şifâ mantık, riyaziyat, tabiîyat ve ilahiyat 

                                                           
84 Çetinkaya, a.g.e., s. 92. 
85 Geniş bilgi için bkz: Çetinkaya, a.g.e., s. 92–95. 
86 Đhvân-ı Safâ, Resail, I, s. 188-189, aktaran Çetinkaya, a.g.e., s. 98. 
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bölümlerinden meydana gelmektedir. Müzikle ilgili bilgiler bu kitabının riyaziyat 

bölümünde, “Cevamiu ilmi’l-musika” adı altında ele alınmıştır. eş-Şifâ’nın özeti 

mahiyetinde bilinen günümüze kadar ulaşılmış diğer eseri en-Necat’ın87 riyaziyat 

bölümünde ele alınan müzik, “Muhtasar fî ilmi’l-musika” başlığı altında işlenmiştir. 

Ayrıca da bu bilgilerin, Đbn Sînâ’nın öğrencisi Abdülvahid el-Cüzcanî tarafından 

derlenmiş olduğunu belirtmek gerekmektedir. Danışname’de çalışılan müzik bölümü 

en-Necat’ın hemen hemen aynısı tekrar edilmiştir. Đbn Sînâ Batı kaynaklarında Grek 

eserlerini şerh edenlerin arasında zikredilir. Đbn Sînâ ortaya koyan ses ve ikâ 

unsurları fizik, aritmetik ve geometri ile ilgilidir. Ona göre ses, çeşitli ihtiyaçların 

karşılanması ve hayatın geçiminde kullanılan ve canlılara bahşedilen haberleşme 

aracıdır.88  

Gerek Kindî ve gerekse Đhvân-ı Safâ’da görülen Pythagoras ve Neo-Platon 

ekollerinin yansımaları Fârâbî’de olmadığı gibi Đbn Sinâ’da da yoktur. Fârâbî, 

sayıların kendine özgü kimlikleri olup kâinatı oluşturan unsurlar arasında düzenli 

ilişkiler ve belli bir uyum bulunduğunu ileri süren Pythagoras’ın değil, sayıları bir 

kenara bırakarak duyuma daha çok önem veren Aristoxenes’in etkisinde kalmıştır. 

Müzik nazariyatı ve bilhassa müzik felsefesi konularında Fârâbî’yi kendine hoca 

edinen Đbn Sînâ’nın eserlerinde Fârâbî’nin izlerini açıkça görebiliriz. O, eserlerinde 

bir nevî Fârâbî’nin müzik sistemini devam eder,  Fârâbî’nin özetle açıklamış olduğu 

düşünceleri kabul edip tatbik eder, bunları daha da genişleterek kendi sistematiği 

içerisinde inceler, geliştirir ve iddialı birer teori haline getirir.89  

Đbn Sînâ kendisinden önce yaşayan Aristoxenes gibi müzik ilmini, müziğin 

kural ve öğelerini işitsel bir fenomen olarak yeniden incelemiştir. Đbn Sînâ müzikle 

ilgili fikirlerini müziğin bizzat kendi özelliği etrafında odaklamakla beraber; Đslam 

felsefesinde öncelikli olması gerektiğini iddia etmektedir. Bu aynı zamanda Đbn 

Sînâ’nın muziğe, “müziği anlamak için sayıları aslî birer anahtar olarak telakki eden 

Pisagorcu anlayışla” yaklaşmamasına engel değildir. Gerçekten o; aralıkların ve 

                                                           
87 Bu kitap da dört bölümden oluşmaktadır, riyaziyat bolümü dışında diğer bölümler eş-Şifâ’nın özeti 
olarak kabul edilmektedir. 
88 Özcan, Çetinkaya, a.g.md., s. 259. 
89 Rauf Yekta Bey, Türk Musikisi, Fransızca’dan çev; Orhan Nasuhioğlu,  Pan Yay., Đstanbul, 1986, s. 
144. 
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oranların kendi süreleri içinde düşünülebileceğini doğrulamaktadır. Burada onun 

doğruladığı şey, müzik aralıklarına ait gerçektir ki bu, [dar] işitsel bir deneyim olarak 

müzik unsuru zarurîdir.90  

Đbn Sînâ da Kindî gibi müziği pratikte bir psikolog gibi kullanmış ve “şarkı 

söylemek, sağlığı koruyan en iyi egzersizdir” demiştir. Đbn Sînâ’ya göre müzik, “hep 

daha güzel ve estetik olan üzerine kurulu bir iştir”. Onun kastettiği güzellik, 

mükemmelliktir. Müzikteki anlamlı nitelikler büyük ölçüde, sesin veya müziğin 

dinleyici üzerinde bıraktığı tesirin şartlarına dayandırılmıştır. Böylece o, “eğer 

melodi, niteliklerde birbirine benziyorsa, bu durumda ruh bunu, bu nitelik ve ait 

olduğu şeye uyarlar” şeklinde açıklama yaparak müziğin tedavi edici değerine 

psikolog olarak işaret etmektedir.91 Bu bağlamda Đbn Sînâ müziği şöyle tarif 

etmektedir: “Müzik birbirleriyle uyumlu olup olmadıkları yönünden sesleri ve bu 

sesler arasına giren zaman sürelerini, bir melodinin nasıl kompoze edildiğinin 

bilinmesi amacıyla araştıran matematiksel bir ilimdir.” Kısaca ifade edecek olursak 

müzik, seslerin (nota, nağme) ve ilgili ritimlerin incelenmesini konu edinen 

matematiksel bir ilimdir.92  

Şifâ’nın müzik kısmındaki girişin ana konusu olan ses, daha çok insan-

hayvan türleri tarafından “iletişim”de kullanılan sesle sınırlandırılmıştır. Burada 

onun bahsettiği ses, Aristo’nun daha önce konu ettiği sestir. Sadâ olarak, sesin 

fonksiyonu ve natürel konumuna dair onun yorumu aynı zamanda müziğin esasını 

açıklamak için vasıtadır. Đbn Sînâ özetle bu felsefî önsözde sesi – anlamlı sesin – 

hayvan ve insan yaşamında fonksiyonel olan iletişim özelliğini vurgulamaktadır. O 

gök cisimlerinin müzikal veya anti-müzikal herhangi bir ses üretmediği 

görüşündedir. Gök cisimleri, kendi yörüngelerinde hızlı bir şekilde dönmeleri 

neticesinde bir müzik üretebilir, ancak bu ve beşerî müzikal kompozisyonlar arasında 

olabilecek benzerlik, en iyi ihtimalle bizim müziğimizin nazariyatına denk düşen 

tesâdüfî bir uygunluktur. Müzik nazariyatında hemen hemen Fârâbî’nin çizgisinden 

ayrılmayan filozof, bu müzik nazariyatını temellendirirken Grek müzik nazariyatının 

basit bir takipçisi olmamış, eserlerini kendi döneminde icrâ edilen müzik üzerinde 

                                                           
90 Đbn Sînâ, Mûsikî, çev; Ahmet Hakkı Turabi, Litera Yay., Đstanbul, 2004, V. 
91 Đbn Sînâ, a.g.e., aynı yer. 
92 Murtaza Korlaelçi, “Đbn Sînâ’da Mûsikî”, Erciyes Üniversitesi Yay., Kayseri, 1984, s. 350. 
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temellendirmiştir. Bugün bile gerek Türk gerek Đran ve gerekse Arap müzikleri 

nazariyatında Đbn Sînâ’nın teorilerini görmemek ve o dönemlerde temellendirilen 

sesleri duymamak, dönemin müzik zevkini hissetmemek mümkün değildir.93 

Đslam dünyasında yine Đbn Zeyle’nin el-Kafi fi’l Musika’sı; Ebu’s-Salt ed-

Dânî’nin Risale fi’l-mûsika’sı; Nasîruddin Tûsî’nin Risale fi’l-Musika’sı; Đbn 

Bacce’nin Kitabu’l-Musika’sı günümüze kadar gelmiş ve bu eserler sırf müzik için 

yönelmiş çalışmalar olarak tanınmaktadır. Bunların dışında tarih sahasına dayalı, 

müzik tarihi ve musikişinasların hayatı ve eserlerine değinmiş olan başka eserler de 

vardır. Buna örnek olarak Ali b. Hüseyin el-Mes’udi’nin Ahbaruz’zaman, Kitabü’z-

Zülef ve Mürûcü’z-Zeheb adlı eserlerinin yanı sıra Ebü’l-Ferec el-Đsfahanî’nin el-

Egânî’si gösterilir. XII. yüzyılının fizik âlimlerinin önde gelenlerinden biri 

Safiyuddin el-Urmevî ise, müzik nazariyatına yeni bir dönem başlatmıştır. O eski 

Grek nota sistemini aynen alıp Arap harfleriyle bu notalara karşılık bulmaya çalışan 

kendinden önceki nazariyecilerden farklı olarak yaşayan müziği de inceleyip bir 

oktavı on yedi aralığa bölmüş ve perdeleri ebced sistemine göre harflerle 

göstermiştir.94  

Anladığım kadarıyla insan hayatının mutluluğu, kolaylığı, zevki ve huzuru 

Allah’ın emrettiği sınırlar içinde saklıdır. Bu nedenle, Allah’ın sınırları yani 

hudûdullah’ın dışına taşan her çaba, sahibi için bir sıkıntı, zorluk ve yorgunluk 

sebebi olabilir. Đslam kendisini fıtratın ve hayatın dîni olarak tanıtmaktadır. Bu tanım 

Đslâm’ın insan için en kolay ve ahenkli olanı sunduğu anlamına gelir. Fakat burada 

bir noktayı akıldan çıkarmamak lazımdır ki bu, fıtrat dinindeki kolaylık, herkesin 

kendi işine kolay geleni yapması anlamını taşımıyor. Bunun anlamı, fıtrat dininin, 

insanlar için en kolay ve uygulanabilir olanı getirdiğidir. Esasen Đslam âlimlerinin 

konuyla ilgili görüş ve tavsiyeleri de bu ihtiyacın sonucudur. Đslam medeniyeti, pek 

çok büyük müzik geleneklerini, “Đslâm’a rağmen” değil, “Đslâm’dan dolayı” 

muhafaza etmiş ve geliştirmiştir. Đnsanı, Allah’ı unutturmaya götüren müziği 

yasaklamış, ilahî varlığa ulaşmak için ise onu bir basamak olarak tayin etmiştir.   

                                                           
93 Đbn Sînâ, a.g.e., s. X. 
94Safiyuddin el-Urmevî’nin sisteminden esinlenerek müzikle ilgili çalışma yapan âlimlerin isimlerinin 
geniş bilgisi için bkz:  Özcan, Çetinkaya, a.g.md., s. 259–260. 
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D. Kırgız Türklerinin Kültüründe Müzik 

Araştırılmakta olan tezin esas bölümlerinden birini teşkil eden bu kısmında 

Kırgız Türklerinin kültüründe müziğin yeri ve ondan nasıl faydalanıldığı 

incelenecektir. Kırgız Türklerinin kültüründe yer alan Müzikle tedavi konusu ele 

alınmakla beraber eskiden kullanılmış olan ve sonradan bazı değişikliklere uğrayarak 

günümüze intikal eden ve hâlâ kullanılmakta olan ve halkın faydasına sunulan 

usuller tespit edilecektir. Bu bölüm Kırgızistan’la ilgili olduğundan dolayı Kırgız ve 

Rus dillerinde yayınlanmış kitaplardan istifade edilmiştir. Kırgız Türklerinin 

kültüründe Müzikle tedavi konusuna girilmeden önce, Kırgız Halk kültürünün en 

önemli unsuru olan, Kırgızların Millî Müziği ile ilgili önemli bilgiler sunulması 

amaca uygun olacaktır. Ardından da Kırgız Müziğinin tedavide kullanılış şekli 

hakkında bilgi verilecektir. 

D.1. Kırgız Müziğinin Kökeni Meselesi  

Müzik, insan hayatının bütün alanlarında varlığını sürdüren ve hiçbir zaman 

kaybolmayan, aynı zamanda yaşamın bütün safhalarında yer alan vazgeçilmez bir 

unsurdur. Müzik kelimesinin Yunan dilindeki “муза” (müz) kelimesinden gelmiş 

olduğunu Kırgız müzikologları da kabul etmektedirler.95 Ayrıca “şarkı” kelimesini 

anlatan “ыр” (ır veya yır) sözcüğü de kullanılır. Bu sözcük “Divanü Lûgat-Đt-Türk” 

sözlüğünde “Ol ır/yır yırladı” yani “O bir şarkı söyledi” anlamında geçmektedir.96 

Şarkı söyleyen sanatçıya Kırgızlar “ırçı” ifadesini kullanırlar. Bu kelime, ismi geçen 

sözlükte “yıragu – şarkıcı, çalgıcı, çağırıcı” sözcükleri ile zikredilmiştir.97 Bunların 

dışında “Kırgız Musikisi”nin ortaya çıkışı ve kökü “Комуз” (Komuz) kelimesine 

dayandırılır. Etnograf ve müzikolog V. Bartold “Turetskiy Epos i Kavkaz” (Türk 

destanı ve Kafkas) adlı eserinde “Komuz” kelimesinin bir müzik çalgısını 

                                                           
95 Balbay Alaguşev, Muzıka duhovno-estetiçeskaya matritsa nomadov, Bişkek, 2008, s. 108; Boris 
Solomonoviç Şteynpress ve Mark Đlyiç Yampolskiy, Ensiklopediçeskiy muzıkal’nıy slovar’, Moskova, 
1966, s. 327. 
96 Kaşgarlı Mahmut, Divanü Lûgat-Đt-Türk, çev; Besim Atalay, Alâeddin Kıral Basımevi, Ankara 
1941, c. III, s. 3 – 4, 131, 143. 
97 Mahmut, a.g.e., c. III, s. 36.  
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andırmaktan öte, genel anlamda bütün mûsikî terimlerini kapsayan ve müzik 

kelimesinin özünü anlatan özellik taşıdığını belirtmiştir.98  

Çinli gezgin ve araştırmacı Ayake Songzı, “Çıgış Aziya Muzıkaları 

Cönündö Đzildöö” (Doğu Asya Muziği Hakkında Araştırmalar) adlı eserinde, 

“Komuz’un” Kırgızların tarihi kadar eski olduğunu belirtmektedir. O, Komuz’un 

milattan bin yıl önce sadece Kırgız Türklerinde değil, Hansulla ve Tangsulla 

devirlerinde, Cunga boylarında yaşayan en eski Türk kabilelerinde de kullanılmış 

olduğundan ve bu aletin Japonya sınırlarına kadar geldiğinden bahseder.99  

Kırgız Türklerinin Kültüründe diğer kültürlerde olduğu gibi, müzik çok 

itibar görmüş ve vazgeçilmez bir unsur olmuştur. Buna sebep Kırgız Halkının uzun 

süre göçebe hayat geçirmeleri ve yazma dilinin görülmediğinden, edebî miraslarını 

sözlü anlatarak ve ezberleyerek kendinden sonra gelenlere bırakması ve bu konularda 

müzikten faydalanmış olmasıdır. Nitekim Kırgız köylerinde “Kırgız süyünsö da, 

küyünsö da, sezimderin muzıka arkıluu cetkiret” (Kırgız sevincini de kaygısını da 

müziğin eşliğinde ifade eder) ve “Kırgızga Komuz menen kımız bolso bolgonu” 

(Kırgız için kımız ve Komuz vazgeçilmez değerdir) şeklinde atasözleri yaygındır.  

Günümüzde “Ben Kırgızım” diyen herkese müzik hakkında sorarsanız, 

“Küünün Başı Kambarkan” (Kırgız Müziği Kambarkan’dan başlar) diye hemen 

cevap verir. Demek, Kırgız Müziğinin kökeni “Kambarkan” küyüne dayanır. Buna 

göre Kırgız Müziğinin tarihi şöyle anlatılmaktadır: “Düşmanının ani saldırısından 

kaçmaya çalışan zavallı maymun, ağaca tırmanırken, kazaen karnı yarılır. Bağırsağı 

ağaç dalında ilinmiş şekilde kalır ve güneş altında kurur. Rüzgârın etkisiyle gür ses 

çıkarmaya devam eder. O zamanların avcısı Kambarkan yoldan geçerken bu sese 

hayran kalır ve kulak verir. Sesin çıktığı yere gelince bu anî keşiften ilham alır. Onun 

hayal gücü, önce teli sonra da Komuz’u yapmaya mecbur bırakır. Köy halkı 

tarafından hem usta, hem bilge ve hem de avcı olarak şöhret kazanmış olan 

Kambarkan tabiatın böyle mucizesinin tesiri altında büyülü kalır ve üç telli “Komuz” 

                                                           
98 Viktor Vladimiroviç Vinogradov, Kirgizskaya Narodnaya Muzıka, Kirgiz Gos Đzdat, Frunze, 1958,  
s. 166. 
99 Kırgızdar, editör Kengeş Cusupov, Kırgızstan Soros Fondu Yay., Bişkek, 1996, s. 493. 
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denen müzik aletini icat eder.” (Bu bilgileri meşhur komuzcu Kurmanalı Matikeev 

ile sohbet kurduğum sıralarda kayda geçirdim; yazarın öz sözü).100  

Burada sözü edilen maymunla ilgili bilgi, ilk bakışta komik gelebilir ancak 

bu durmun açıklaması yapılmıştır. “Komuz’un icat edilmesinde neden olan maymun 

bağırsağının haberi aşağıdaki bilgilere dayanmaktadır: Belek Soltonoev “Кızıl Kırgız 

Tarıhı” (Kızıl Kırgız tarihi, 1993) adlı eserinde, Çin kaynaklarına dayanarak 

Kırgızlar ile milattan önce 500’lü yıllarda yaşayan ve Kuzey Çin bölgesinden gelmiş 

“Dinlin” kabilelerinin ortasında yakınlık olduğunu söylemiştir. Saparbek Zakirov da 

“Кırgız Sancırası” (Kırgız Şeceresi, 1994) adlı kitabında, Kırgız şeceresini en iyi 

bilen usta Balık Kumar Oğlu’nun söylediklerini zikreder. Balık usta, 3000 yıl önce 

yaşayan Uguz (Oğuz), Uygur devletinin veliahdı Oğuz Han’ın torunu Otor Han’ın 

zamanında devletinin sınırı Edil (Volga), Hazar, Oogan (Afganistan), Đndustan 

(Hindistan), Altay ve Naymanlara kadar ulaştığı hakkında bilgi aktarmıştır. Aynı 

kitapta Talıp Moldo Otor Han’ın, Oğuz Han’ın Kırgız gelininden doğduğunu ve 

torununun Kırgız olduğunu söyler. Bu bilgilerden yola çıkarak, Kırgızların 

Manas’tan 1000 yıl önce yaşadıklarını öğrenmekteyiz.101  

Demin zikrettiğimiz Kambarkan’ın Komuz’una taktığı maymunun bağırsağı 

ile ilgili hikâye, Kırgızların eskiden Çinli ve Hintlilerle komşu olarak yaşadığı 

dönemlerdeki çok sıcak bölgeleri kapsayan ormanda gerçekleştiğinden haber 

vermektedir. Çünkü Sagımbay Orozbakov’un varyantı ile söylenen “Manas 

Destanı”nda aşağıdaki bilgiler kayıtlıdır: 

Бөрсө деген жандык бар,          Börsö102 denen hayvan var     
Курсагындан бөжөңдөп.           Karnından meraklı 
Чыгып турат баласы,                 Başı çıkmış yavrusu 
Киши кийик, төө кийик.           Kişi geyik, deve geyik 
Адырында көп экен...                Otlağında çok gezer... 
 

Destan’da zikredilen Börsö, Kişi Geyik yani bugünkü deyimiyle Kanguru 

günümüzde ekvatorun etrafındaki, sıcak bölgelerde yaşar. Demek, destanın 

                                                           
100 Asan Kaybılda Uulu, Küü Bayanı, Đliktöölör, oylor, pikirler, Elpek Yay., Bişkek 2000, s. 13. 
101 Kaybılda Uulu, a.g.e., s. 14. 
102“Börsö, Kişi Geyik ve Deve Geyiği” kelimeleri “Kanguru”  kelimesinin Kırgız dilindeki 
karşılığıdır. 
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söylenmeye başladığı zamanlarda Kırgızlar yaşayan bölge ekvatorun iklimine yakın 

şartlarda olduğu biliniyor.”103 

Kırgız Türklerinin Müziğini ilk olarak ortaya koyan Kambarkan’ın olduğu 

konusunda fikir ayrılığı yoktur. Ancak Komuz’un teli ile ilgili görüşlerde farklılık 

ortaya çıkmıştır. Komuz’un ortaya çıkışı ile ilgili anlatılan bir rivayette Kambarkan 

Han’ın kızı sevgilisini kaybeder ve bu acıya dayanamayarak ormanların 

derinliklerine dalar. Derdine derman olacak sesi duyuncaya kadar gezer durur. 

Sonunda tilki bağırsağının çam ağacına asılı kalarak, gamlı ses çıkardığı yerde 

kendini buluveren bu kız, o sesin etkisi altında kalarak derdini unutmayı başarmış. 

Kuruyan ve ses çıkaran tilki bağırsağını bir ağaç gövdesine gererek yerleştirmiş ve 

onu çalmaya başlamış. Böylece hepimizin de bildiği, “Kambarkan” küyü ortaya 

çıkmıştır.104  

Bir diğer kaynakta, Kambarkan’ın hikâyesi daha farklı anlatılır. Burada avcı 

Kambarkan, geyik avlamaya dağa çıkar, geyiklerin sürüsüne yaklaşır ve yayını gerer. 

Yaydan fırlayan ok, büyük geyiğin karnına saplanır. Ancak geyik, can vermeden 

önce olduğu yerden başka kayaya atlar. Bu sırada geyik, atlayamayıp ortalıktaki 

ağaca düşer. Bağırsakları da ağacın dalına ilinir. Avını almaya gelen Kambarkan, 

ağacın dallarından gelen müthiş sesi beğenir ve böylece şekli ata yukarıdan bakıldığı 

zaman görülen figürü andıran, üç telli günümüzde Komuz olarak adlandırılan, insana 

hem rahatlık hem şifa veren müthiş sesli müzik aletini icat eder.105  

Kambarkan’ın ortaya koyduğu Kırgız Millî müziği o günden bu yana, 

birçok gelişme safhasından geçerek bugünkü halini almıştır. Kırgız Türklerinin bazı 

musiki aletleri hayattan silinmiş olsa da, önemli kısmı günümüze kadar ulaşarak, 

birçok musiki aletleri, örneğin: Kоңгуроо (Konguroo), Aса-Mуса (Asa-Musa), 

Жекесан (Cekesan), Чопо Чоор (Çopo Çoor), Барылдак (Barıldak), Чыңырткы 

(Çıngırtkı) gibileri kendi saflığı ile aslını koruyarak, çok az sayıdaki müzik aletleri 

ise, örneğin: Kомуз (Komuz), Oоз Kомуз (Ooz Komuz), Kыл-Kыяк (Kıl-Kıyak), 

Kерней (Kerney), Cурнай (Surnay), Доол (Dool), Cыбызгы (Sıbızgı) gibi müzik 

                                                           
103 Kaybılda Uulu, a.g.e., s. 14. 
104 Kırgızdar, editör Kengeş Cusupov, Kırgızstan Soros Fondu Yay., Bişkek, 1996, s. 493. 
105 Kengeş Cusupov, Kırgızdardın Bayırkı Madaniyatı, Biyiktik Yay., Bişkek, 2006, s. 24-25. 
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çalgıları da modern dünyanın kültürüyle karışarak ve Kırgızların sosyokültürel 

yaşamının yeni alanlarına yoğurularak modern biçimde tasarlanmakla Manas’ın 

torunlarına hizmet etmeye devam etmektedir. 

D.2. Kırgız Türklerinin Müzik Âletleri 

Kırgız Türklerinin Müziğinin, Kırgızların tarihi kadar eski olduğunu tüm 

tarihi belgelerden söylemektedir. Kırgızların müziğe yakınlığından ve hayatının her 

döneminde ondan doğru bir şekilde faydalanagelmiş olduklarından da bütün Orta 

Asya’ya gelen araştırmacılar haber vermiştir. Müzik eskiden olduğu gibi, günümüzde 

de ülkede düzenlenen toplumsal olayların tamamına (Kırgız halkının düğünleri, 

törenleri, toplantıları)  destek olmakla görevini yapmaktadır. Kırgız Türklerinin 

musiki yaratıcılığı, müzik alanında vokal ve enstrümantal olarak iki türde mevcuttur. 

Asırlar boyunca Kırgızların müzik alanındaki yaratıclığı ve doğaçlama hüneri tam bir 

kimlik geliştirdi. Aynı zamanda musiki alanındaki yaratıcılık hüneri, diğer ulusların 

musikisinden ritmik, lirik, epik içeriğinin sade ve zenginliği ile farkını ortaya koydu. 

Bununla beraber Kırgız Halkının millî ve manevi kaynağını teşkil etti.  

Saul Matveeviç Abramzon’a göre müziği doğaçlayarak yaratma karakteri, 

Kırgız musikisinin hem vokal hem de enstrümantal müzik türünde bulunmaktadır. 

Kırgız müzisyenleri aynı zamanda küyü icra eden ve onun bestesini yapan biri olarak 

tanınır. Eğer müzisyen küyü tamamıyla improvize etmemişse gene de icra ettiği küye 

kendi yaratıcılığından birer element ekler.106 Kırgız enstrümantal müziği, melodik 

içeriğinin ve fon performansının sadeliğine rağmen, büyük dereceli etkileyiciliğe 

sahip olması bakımından vokal müzik türünden daha önemli ve ön safhalarda 

gelmektedir. Kırgız halkının millî çalgılarının arasından en çok kullanılanı ve 

Kırgızistan’ın yaklaşık her yerinde yaygın olarak bulunanı, üç telli, gövdesi ile sap 

tarafı yekpareli olan ve Çinlilerin P’i-P’a ile birlikte tutularak çalınan Lyutna denen 

müzik aletini andıran ve Kazakların domrasına benzeyen fakat perdeleri olmayan – 

Kopuz107 olarak adlandırılan müzik aletidir. Onun ardından öneminin büyük ve 

faydalı olması bakımından, enstrümantal müziğin esasını oluşturan Добулбаш 

                                                           
106 Saul Matveeviç Abramzon, Kirgizı i ih etno-genetiçeskiye i istoriko kulturnıye svyazi, Kırgızstan, 
Frunze, 1990, s. 404.  
107 Kırgız dilinde “kopuz” kelimesinin yerine “Komuz” kelimesinin kullanılıyor olması nedeniyle, 
bundan böyle “Komuz” kelimesi zikredilecektir. 
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(Davul) denen müzik çalgısı ilk sıralarda gelmektedir. Kırgız Türkleri davulu askeri 

yürüyüşlerde kullanmışlardır. Bunun somut örnekleri “Manas Destanı”nda 

geçmektedir.108  

Sagınalı Subanaliev kaleme aldığı eserinde, Orta Asya ve Kazak Türklerinin 

enstrümantal müziğinin, halkın kendini ifade etmesinde oldukça ileri pozisyonda 

olduğunu kaydeder. Subanaliev ayrıca, müziğin enstrümantal türünün en gelişmiş 

olduğunu ve mükemmelliliğe sahip olmakla beraber içeriğinin çok yönlü olması 

bakımından vokal müzik türünden daha da önemli olduğunu söylemiştir. Bu 

geleneğin önemliliğini – çok büyük konu ve anlatım şeklini alması, çok yönlülüğü, 

kimliğinin zenginliği ve kullanıma daha kolay olmasından çıkaran yazar, böyle 

oyunların veya piyeslerin ortak bir isminin olduğunu da dile getirmiştir. Buna göre 

enstrümantal müzik aletlerinin icrasıyla ortaya konulan eser, Özbek ve Tacik 

Türklerinde – маком (makom), Kırgız Türklerinde – күү (küü), Kazak Türklerinde 

ise  – кюй (küy)’dür.109 Çalışmanın bu kısmında Kırgız Musikisinin enstrümantal 

müzik tarzının başında gelen ve aynı zamanda eskiden Kam ve Bakşıların insanların 

tedavisi için kullandıkları Комуз (Komuz) ile Добулбаш (Dobulbaş veya Davul) 

hakkında bilgiler verilecektir. Ama öncelikle Kırgız Türklerinin kültüründe var olan 

bütün müzik aletlerinden de biraz bahsetmek yerinde olacaktır.  

Müzik çalgılarını araştıran organaloji ilmine göre Kırgız Türklerinin musiki 

enstrümanları dört ana kısma ayrılır. Birincisi hordofon sınıfı (Đtalyanca ‘cordafon’, 

Kırgızcası ‘telin sesi’) sesin kaynağı gerilmiş teldir. Đkincisi aerofon sınıfı (Đtalyanca 

‘ariafon’, Kırgızcası ‘yelin sesi’) sesin kaynağı borunun içinden gelen sestir. 

Üçüncüsü membranofon sınıfı (Đtalyanca ‘membrofon’, Kırgızcası ‘hayvan derisinin 

sesi’) sesin kaynağı inek veya devenin güneş altında kurutularak aletin üzerine 

gerilmiş derisidir. Dördüncüsü idiofon sınıfı (Đtalyanca ‘autozon’, Kırgızcası ‘kendi 

kendine ses çıkarmak’) sesin kaynağı aletin kendisidir.110  

Kırgız Türklerinin müzik aletlerinin tarihi morfolojik sınıflandırması şöyle 

verilir. Hordofon sınıfında: Kол Kомуз (Kol Komuz), Чертмек (Çertmek), Kыяк 
                                                           
108 Abramzon, a.g.e.,  s. 406. 
109 Sagınalı Subanaliev, Traditsiyonnaya instrumental’naya muzıka i instrumentariy kırgızov, Uçkun 
Yay, Bişkek, 2003, s. 111. 
110 Kamçıbek Düyşaliev, Kırgız El Muzıkası, Şam ÇırakYay., Bişkek, 2007, s. 
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(Kıyak), Kыжак (Kıcak) yer alır. Aerofon sınıfında: Жалбырак (Сalbırak), Зуулдак 

(Zuuldak), Чыңырткы (Çınırtkı), Барылдак (Вarıldak), Ышкырык (Işkırık), 

Чымылдак (Çımıldık), Чопо Чоор (Çopo Çoor), Туулга Чоор (Тuulga Çoor), 

Мүйүз Керней (Мüyüz Кerney), Керней (Кerney), Сурнай (Surnay), Чогойно Чоор 

(Çogoyno Çoor), Чоор (Çoor), Cыбызгы (Sıbızgı) yer almaktadır. Membranafon 

sınıfında yer alanlar: Добулбаш (Dobulbaş), Доол (Dool), Kабак (Kabak), Tарак 

(Tarak). Đdiofon sınıfında ise: Дилдирек (Dildirek), Aса-Mуса (Asa-Musa), 

Шалдырак (Şaldırak), Kоңгуроо (Konguroo), Жылаажын (Сılaacın), Жекесан 

(Сekesan), Жыгач (Сıgaç – Аğaç) ve Темир Ооз Комуз (Demir Ooz Komuz) 

vardır.111 Kırgız musikisinin temelini oluşturan çalgı aletlerden bu kadar 

bahsedilmesi yeterli görüldü. Şimdi ise Kırgız Müzik aletlerinden müzikterapi ile 

ilişkisi olan iki çalgı aleti – Komuz ile Davul – genişçe ele alınacaktır. 

D.2.1. Komuz (Kopuz) ve Çeşitleri 

Çok eskiden beri Orta Asya'da “musiki bir çalgı” anlamında kullanılan 

“Komuz” terimi, günümüzde de Orta Asya’da yaşayan ve Türk lehçelerinden birini 

konuşan Kırgız, Kazak, Türkmen, Uygur ve Altay Türklerinde komıs, kobuz, kobız, 

kubuz, homıs gibi adlarla, birbirine benzeyen veya benzemeyen çalgılar için 

kullanılmaktadır. Bu çalgı, Orta, Batı ve Kuzey Asya’da yaşayan Türk boylarında 

değişik biçimlerde halen yaşamını sürdürmektedir. Bu çalgının Türk boylarında 

kutsal sayıldığı ve din adamları tarafından çeşitli ayinlerde kullanıldığı bellidir. 

“Şaman” denilen bu din adamları, ayinlerinde müziği temel alırlar ve iyi birer de şair 

olup Komuz’u kullanıyorlardı. XII. yüzyıl ve sonrasında Orta ve Batı Asya’da 

oldukça yaygın olan Komuz kullananlar, ”Komuzcu” olarak anılmıştır, günümüzde 

de bu isim geçerlidir.  

Radlof’a göre Komuz, Kırgızlarda ve Rusyadaki Karayim Türklerinde, 

kemençe anlamında kullanmıştır. Doğu Türkistan bölgelerinde ise bütün telli sazlar, 

kopuz olarak isimlendirilmiştir.112 Vinogradov “Komuz” teriminin kadimi Türk 

boylarının tarihi kadar eski olduğunu ve ilk kez VIII – IX. asırlarda yazılmış “Kitab-i 
                                                           
111 Sagınalı Subanaliev, Kırgızdın Muzıkalık Aspaptarı, idiofondor, membranofondor, aerofondor, 
Adabiyat Yay., Frunze, 1991, s. 16 – 18. 
112 Bahaeddin Ögel, Türk Kültür Tarihine Giriş, Türk halk musikisi aletleri : Hunlardan Osmanlılara, 
Kültür Bakanlığı Yay., Ankara, 1991, c. 9, s. 238. 
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Dede Korkut” denilen eserde zikredildiğini söylemektedir.113 Dede Korkut 

destanlarında hikâyelerin hepsi bir toyla (müzik, eğlence, komuz sesiyle) başlar. Her 

olayın bitişinde Dede Korkut Komuz’u ile sahneye çıkar ve olayı özetler. Bu eski bir 

Türk geleneğinin göstergesi olduğu kayıtlara geçmiştir.114 Fuat Köprülü, her milletin 

ilk nağmelerini terennüme mahsus kılan millî bir sazının bulunduğunu, bu bağlamda 

en eski Türk baksı-ozanlarının destanlar okurken kullandıkları yahut diğer yarı dinî 

ayinleri düzenlerken başvurdukları en eski millî musiki aletinin “Komuz” olduğunu 

dile getirmiştir.115   

                                

                                  Resim 1                                           Resim 2 

Resim 1’de gösterilen Komuz günümüzde Kırgızistan’da yaygın şekilde 

kullanılmaktadır. Resim 3’te ise Komuz’un geliştirilmiş ve “Komuz-Bas” olarak 

adlandırılan şeklidir. Bilinen o ki, Komuz, Anadolu sazlarının ünlü ve şanlı atasıdır 

ve eski Anadolu’da yazılmış kitaplarda çok geçen bir deyimdir. Komuz, Osmanlı 

devletinde ve belki de Selçuklular çağında sazların tek ve köklü adı olarak bilinirdi. 

Bundan anlaşılıyor ki, gerek Anadolu’da ve gerekse Đç Asya ile Kuzey Asya 

Türklerinde, musiki anlamında deyim ve her şeye hükmeden tek çalgı Komuz’dur.  

Komuz, aynı zamanda eğlence için çalınan, güç veren, övgü vasıtası olarak da 

kullanılan bir alettir.  Komuzlu veli ve uluların atası olarak sayılan Dede Korkut da 

Komuzu kullanmıştır. Bundan dolayıdır ki, Dede Korkut’a duyulan saygıdan ötürü 

Komuz çalan insana da saygı duyulmuştur.  
                                                           
113Vinogradov, a.g.e.,  s. 165. 
114http://tr.wikipedia.org/wiki/Dede_Korkut_hikâyeleri#Dede_Korkut_destanlar.C4.B1nda_yer_alan_
eski_T.C3.BCrk_gelenekleri, 06.04.2011, saat 14:30. 
115 Neslihan Koç Keskin, Dede Korkud’un Kopuzundan Osmanlı Şiirindeki Aşkın Kopuzuna, 
Periyodik Uluslar arası Türk Dili, Edebiyatı ve Tarihi Araştırmaları Dizini 3/1, 2008 Kış, s. 72.  
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Dede Korkut, Komuz’u velilik ve ululuk sembolü olarak görmüştür. Gazi 

erenlerin başına gelenleri söyleyen de Komuz’dur. Ayrıca ata ruhları ile 

haberleşmede, medet ve yardım isteme sesidir. Yiğitlere güç vererek, boğalar ve 

buğraları yenmelerinde imkân veren ilahî sesin kaynağını da Komuz teşkil 

etmektedir. Aynı zamanda topluluğa haber veren, halkı uyaran, iyi ruhları çağıran, 

kötü ruhları kovan özelliği de taşımaktadır Komuz. Dua ve Tanrıya yakarışlarda 

yaylı Komuz kullanılmıştır.116 Bu bilgileri sunduktan sonra Bahaeddin Ögel: 

“Komuz, Đç ve Kuzey Asya Türklerinde bir kemençedir, zaman zaman parmakla 

çalınan bir saz da olabilir. Tarihin en derinliklerinde gelen, bizi bu derin sihir ile 

biraz ürperten, biraz da korkutan, Komuz’un en eski tipleri, Kazak Komuzları idiler” 

demektedir.117 Kaşgarlı Mahmud Divanü Lûgat-Đt-Türk’ünde Komuz kelimesine 

yakın “Kubuz” kelimesini kullanır ve Ud’a benzer bir çalgı olduğunu kaydeder.118 

Kazak Türklerinde Komuz 

kelimesi, “kobız” olarak kullanılır. Kobız, 

yayla çalınan telli çalgılardandır. Kobızın 

büyülü sesini asırlarca Şamanlar, 

törenlerinde hasta tedavi etmek, kötü 

ruhları kovmak gibi amaçlar için 

kullanmışlardır. Baksı veya Kam adı 

verilen bu Asya Türk tedavicileri, tedavi 

seansı sırasında kutsal saydıkları müzik 

aletlerine özel önem verirlerdi. Yayın 

tellere dokunuşu sonucunda çıkan sesin, 

ata ruhu ile bağlantı kurmaya yardımcı 

olduğuna ve bu sesin iyi ruhları çağırıp 

kötü ruhları kovduğuna inanırlardı. Bu 

nedenle kılkobız baksılar tarafından kullanılmıştır.119 

                                                           
116 Geniş bilgi için bkz: Ögel, a.g.e., c. 9, s. 7 – 12. 
117 Ögel, a.g.e., C. 9, s.  
118 Kaşgarlı, a.g.e., c. I, s. 365. 
119Bibigül Ospanalieva, Dombra ve Kopuzun Efsanesi, http://www.musikidergisi.net/?p=872, 
15.02.2011, saat 16:00. 
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Abdulkadir Đnan kendi eserinde Komuz kelimesinin Kırgız Türk- lerinde 

yaygın olduğunu belirtmekle beraber, “Manas Destanı”nı söyleyen Manasçı-lar ile 

türkü söyleyen ırçıların iki telli kemençeye hem Komuz hem de Kıyak dediklerini 

yazar.120 Kırgızistan bölgelerinde Komuz kelimesi iki telli kemençe için isim olarak 

söylenmemektedir. Komuz üç telli müzik aleti için (resim 3), Kıl-Kıyak ise 

bildiğimiz yaylı ve iki telli kemençe için (resim 4) kullanılmaktadır.  

  

                   Resim 3                                                 Resim 4 

Aşağıdaki resimlerde ise Alay “Tobşur”u, Kırgız “Komuz”u ve Türk 

sazlarının en ilkel tiplerinin örnekleri verilmiştir (sayfa 45). Kırgız, Kuzey Asya 

Türklerinde kullanılmakta olan Komuz tipleri, bu eski ve köklü kültür merkezine 

bağlı olmalıydılar diyen Bahaeddin Ögel, Komuz çeşitlerinden bahsederken herhangi 

bir sıralamaya bağlı kalmadığını söyler. Mütercim Asım Efendi’nin verdiği örnekle 

konuya girdiğini de belirten yazar, Komuzların yapılış şekli ve akrabalarını 

bozmamak şartı ile bir alfabe sırasına uyulduğunu da belirtmektedir.121 Buna göre 

Komuzun çeşitlerinin sırası şu şekildedir: A) Hayvan tırnağından kopuz: Đsmine 

göre hayvan tırnağı oyulup, içi boşaltılıp ve kurutulduktan sonra üzerine tahta veya at 

kılları geçirilerek çalınan kopuz çeşitleridir. 122  

B) Ağaç kopuzlar:  B.1) Ağaç komus: Altay Türk kültür çevresinde bu söz, 

daha çok kemençeler için söylenir. B.2) Buçı kopuz: XXI. yüzyıl Türk kaynakları 

bundan “şakıldayan kopuz”, diye söz açarlar. Kaşgarlı Mahmud, bu kopuzu yalnızca 

                                                           
120 Ögel, a.g.e., c. 9, s. 254. 
121 Ögel, a.g.e., c. 9, s. 254. 
122 Ögel, a.g.e., aynı yer. 



45 

 

“Buçı” adı ile anmakta ve açıklamalarında ve bunun iyi ses veren, şakrak bir kopuz 

olduğunu yazmaktaydı. Brockelmann “Buçt (Kobuz)” adı ile anıyor ve “wohl 

klingende (Laute)”, diye yorumluyordu. Buçı sözünün, kök ve türeyişlerinin ne 

olduğunu bilemiyoruz.123  Ancak «buç buç» sözü bülbülü taklid eden bir ses olarak 

kullanılıyordu. Hatta XXI. yüzyılda, Kaşgarlı Mahmud’un derlediği bir Türk halk 

şiirinde, şöyle deniliyordu: «Buç buç öter semürgük (bülbül)”.124 Alt tarafta 

Komuzun en eski tiplerinin resimleri bulunmaktadır. 

  

                                

 

                                                           
123 Ögel, a.g.e., c. 9, s. 254. 
124 Kaşgarlı, a.g.e., c. II, s. 290. 
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B.3) Temir komus: Demir kopuz, telli bir saz değildir. Ağza konup çalınan, 

çatal bir demirdir. Demir kopuzu özellikle kadınlar çok çalarlar. B.4) Kat komus 

(Teleüt): Bu da telli saz değildir, daha çok akordeonlar için kullanılan isimdir. B.5) 

Kıl-kobuz: Anadolu’da, Tokat çevrelerinde söylenen, telli bir saz adıdır. Buradaki kıl 

sözü, teli anlatmaktadır. Nitekim Kırgız Türklerinde de kemençeye «kıl - kıyak» 

denme yoluyla, çalgının telli olduğu belirtilmekteydi. B.6) Kaylaçang kobıs (Şor): 

Kuzeylerdeki Şor Türkleri ile çevrelerinde kay hunak sözü, «kopuzla bir destan 

anlatmak», demektir. Bu destanları kopuzun eşliğinde anlatan aşıklara ise, kayçı adı 

verilirdi. Kayçılar, Kuzey Türk toplumlarında çok önemli bir yer tutarlardı. Kışlar ile 

gecelerin uzun olmasının da bunda bu rolü olmalıydı.  «Kaylaçang kopuz», herhalde 

«destanların söylendiği kopuz» anlamında söylenmiştir. Yine Radlof’a göre bu 

çalgının sesi, mırıltı halinde ve derinden geliyordu.125 

C) Kolca kopuz: Dede Korkut kitabında sık sık geçen bir tanıtmadır. 

Örneğin: “Kolça Kopuz götürüp, ilden ile, begden bege ozan gezer” denilmektedir. 

(Dede Korkut 5 – 7) Yarı Müslüman, yarı Şaman Kırgız Bakşılarının dualarında, 

kendi Komuzlarından söz açılırken, “Çam (karagay) ağacından Komuzumu koluma 

(kolga) aldım, su yılanı gibi dolandım”, dedikleri söylenmektedir.126 

Komuz’un Kırgız halkı arasında yaygın olan bir diğer ismi çertmektir. 

Komuz, erik ağacının gövdesinden yapılır ve 8 parçadan oluşur (resim 5). Buna göre 

onun asıl parçaları olarak bilinen баш моюн (baş moyun – başı ve boynu), тулку 

(tulku – gövdesi), чара (çara – armut şeklini andıran arka tarafı), капкак (kapkak – 

içi oyulmuş tarafını kapatan kapağı) parçaları mevcuttur.  

Bunun dışında Komuz’un diğer yardımcı parçaları vardır. Onlar: 1) тепкек 

(tepkek – Komuz telinin kapağından biraz yükseklikte tutulmasını sağlayan, alt tarafı 

biraz kalı, üst tarafı da ince ve üç tane deliği olan, küçük parçası).  2) үч кулак (üç 

kulak – tellerin bir ucunun bağlandığı üç tane kulağı, bunlar aynı zamanda 

Komuz’un melodisini ve notalarını tespit etme görevini alır). 3) куткун (kutkun – 

                                                           
125 Ögel, a.g.e., c. 9, s. 255. 
126 Komuz’un diğer çeşitleri için bkz: Ögel, a.g.e., s. 256. 
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Komuz’un gövdesi ile kapağının birleştiği yerde yer alır ve telin diğer ucu bağlanan 

yeri) ve үч кылы (üç tane teli) olarak adlandırılır.127  

  

Baş moyun ve kulakları, tulkusu, kapkak ile çaarası, tepkek ve kutkun. 

                                                                                            

                            

                                                                   Resim 5. 

Halk tarafından акын (akın – şair) olarak adlandırılan ünlü insanlar için 

Komuz vazgeçilmez bir alettir. Kırgızlar arasında kullanılan ve oldukça yaygın olan 

Komuz’un konutu genelde erik veya çam ağacından hazırlanır, çünkü bu iki ağaç 

türü Komuz’un telinden çıkan seslerin daha güzel, duygulu ve anlamlı olarak dışa 

vurulmasını ve aynı zamanda Komuzdaki yoğun dokunun öneminin verilmesini 

sağlarlar. XX. yüzyıllara kadar Komuz’un teli, koyun bağırsaklarından 

hazırlanmışken, günümüzde plastik olta da kullanılmaktadır. Komuz için bestelenmiş 

küyler (piyes – oyun) yaratılış biçimlerine ve gelişimine göre, çok yönlü olması 

nedeni ve anlatım teknikleri ve araçlarına göre birbirinden farklıdır ve aynı zamanda 

insan ruhuna iyi gıda olabilir.128 

D.2.2. Dobulbaş (Davul) ve Özellikleri  

Добулбаш (Дobulbaş - Davul) tek taraflı veya çift taraflı olarak deve 

derisiyle kaplanmış ve yuvarlak şekilde tasarlanmış vurmalı çalgı aletidir. Onun sesi 

elin (avucun) veya özel olarak yapılmış çam veya vişne ağacından yapılmış tokmağın 

yardımıyla oluşturulur. Davul’un sesi, güçlü ve büyük tonları kapsadığı için 

devamlılık ve cesaret vericilik bakımından diğer bir önemli Kırgız aletidir. Onun için 

onun sesi, askeri ve tedavi edici sinyal olarak kullanılmıştır.129 Доол veya Добулбаш 

(Davul) hakkında söz olurken genelde Şaman-Bakşı davulu anlatılır. Davul’un 

önemli üç bölümü vardır: içi, dışı ve tokmağı. Davul, bir çeşit arşı simgeleyen 

                                                           
127 Aygül Murzakmatova, Kırgız Etnografiyası, Kut Bilim Yay., N.: 1997, s. 189. 
128 Alaguşev, a.g.e., s. 112. 
129 Alaguşev, a.g.e., s. 113. 
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vurmalı saz türünden müzik aletidir. Đskeleti genellikle sepet yapımında kullanılan 

söğütten yapılır ve deve, inek veya at derisiyle kaplanır (resim 6). Davul’un içinde 

dikey olarak duran sapı genellikle kayın ağacından yapılır. Sapın üst kısmında, 

enlemesine Kam’ın kendisinin ya da hastasının düşmanlarını püskürttüğü yay kirişi 

olarak adlandırılan sopa bulunur. Bu demir sopaya hastanın içindeki kötü ruhları 

kovan on sekiz kadar demir çıngırak bağlanır. Ayrıca, Kam’ın habercilerini temsil 

eden iki çan da demir sopaya bağlanır (resim 7). 130 

                                                       

                Resim 6.                                                        Resim 7. 

Davul’un üst kısmında hastanın düşmanlarını temsil eden dört ya da altı 

demir kanca tutturulmuştur. Demir sopaya Kam’ın kudretini simgeleyen bez 

parçaları asılır. Bu bez parçaları genellikle kamın hastaları tarafından bağlanır. Erlik 

Han’a herhangi bir hayvan adandığında bu hayvana demir sopadan alınan iki üç bez 

parçası bağlanır. Adak hayvanın boynunda asılı duran bu bez parçaları onu kötü 

güçlerden korur. Davul’un üst kısmında yedi renkli gökkuşağı tasvir edilir. 

Gökkuşağının iki ucundan da, iki geniş kare şeklinde merdiven sarkar. Bu 

merdivenle Kam131, Kan Kuday’ın (Tanrı’nın) huzuruna çıkmak için gökyüzüne 

yükselir. Bakşı, gökyüzüne yükselerek Kan Kuday’dan hastayı iyileştirmek ya da 

öldürmek için emir alır.132  

Davul’da bundan başka kırmızı renkte at, süvari ve keçi bulunur. Kızıl at 

üzerindeki kızıl süvari, erliklerden biri olan kızıl adakların başında gider. Beyaz 

                                                           
130 Vasiliy Vasilyeviç Radloff, Sibiryadan seçmeler, çev: Ahmet Temir, KTB Yay., Đstanbul 1976, s. 
103-108. 
131 Kam kelimesi aynı zamanda Baksa ve Bakşı kelimeleriyle eş anlamlıdır. Bunun için bu ismin 
yerine Kırgız dilinde yaygın olan Bakşı kelimesi kullanılacaktır. 
132 Radloff, a.g.e., s. 103-108. 
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renkle çizilen beyaz at üzerindeki beyaz atlı süvari ise Kuday’a gider. Aynı şekilde 

su üyelerini temsil eden iki balık tasvir edilir. Balıkların iç hastalıkları iyileştirdiğine 

inanılır. Eğer Bakşı kötü ruhlardan daha güçlüyse onları dağ ruhlarının Haninin 

yaşadığı dokuz denizin sonuna kadar sürebilir, eğer Bakşı zayıfsa, yolun yarısından 

döner ve balık hastayı yeniden alt eder. Bunun dışında Davul’un üzerinde kötü 

ruhların yaklaştığını Bakşı'ya haber veren kara ve ala renkli iki köpek resmi vardır. 

Davul’un alt tarafında yedi at ve yedi insan tasvir edilir. Bunlar Erlik Han’ın 

hizmetçileridir. Bütün kötülükler yeraltı dünyasında yasayan Erlik Han’dan 

kaynaklanır. Davulda yine kırmızı renkle Kam’a tedavi uygulamasını öğreten Kam 

resmedilmiştir. Öldükten sonra kaynayan denize doğru gittiği düşünülen Kam 

tasvirinin, uyuz hastalığını tedavi ettiğine inanılır. Davuldaki tavşan resmi, Kam’ın 

aletlerinin koruyucusunu simgeler.133  

Davul’un bir diğer önemli öğesi de tokmaktır. Tokmak, ya tavşan derisiyle 

kaplanarak söğüt dalından; ya geyik kemiği ya da boynuzu ya da kayın ağacından 

yapılır. Tokmağın sapına hastaya gelen kötü ruhları kovmak için kamçı görevi 

üstlenen bez ve deri parçaları yapıştırılır. Şamanlar ayin yapmak için davul 

kullanırlar; fakat zaman zaman bunun yerini Komuz’un aldığı da görülmüştür. XI. 

yüzyıl tarihçilerinden Gardizi, eski Yenisey Kırgızları’nın Şaman ayinlerinde saz 

çaldıklarını söyler. Eski Oğuzlarda, Đslam’ın kabulünden sonra Şaman geleneklerini 

sürdüren ozanlar komuzu kutsal saymışlardır. Sözgelimi, Dede Korkut her öykünün 

sonunda Komuzuyla gelir, ad verirken, dua (alkış) ederken Komuz çalar. Şaman 

Davul’unun asıl kısmı olan ağaç ve demir parçalar asla değiştirilmez. Derisiyse 

değiştirilebilir. Biri ölen evde bulunan davul, Erlik’in elçisi Aldaçi’nin yaklaşmasıyla 

kirlenmiş ve kuvvetini kaybetmiş sayılır. Kirlenmiş ve kuvvetini kaybetmiş 

davulların derisi derhal değiştirilir. Tedbirli davranmak isteyen Şamanlar ve ev 

sahipleri, hastanın öleceği anlaşıldığı zaman Şamana ait eşyaları evden çıkarırlar. 

Her davul Şamanın ölümünden sonra ormana götürülüp parçalanır ve bir ağacın 

dalına asılır. Şamanın ölüsü de bu ağacın dibine gömülür.134  

                                                           
133 Radloff, a.g.e., s. 103-108. 
134 Radloff, a.g.e., s. 103-108. 
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Davul Manas destanında askerlerin kullandıkları ve savaşa hazırlık yapmak, 

askerleri yüreklendirmek amacıyla kullanılır (resim 8). Davul hakkında Manasta 

şöyle zikredilir: 

Бапылдатып добулбас          Davul sesi yükseldi 
Жоо белгисин урду эле        Düşman haberini verdi 
Баары даяр эр жүрөк            Hepsi birden kahraman 
Балбандары бир катар         Yiğitleri bir anda 
Бүт тизилип турду эле.        Savaşa hazırlanarak geldi... 
 
Барабандап күү чертип            Davulla çalınan bu küy 
Жан дүйнөнү эргитип              Kalp ve kulağa hoş gelen 
Жылуу кабар жар салды           Güzel haber getirdi 
Эл кубанткан жоокерлер          Halkı seven askere 
Ак сакалдуу карыя                     Aksakallı dedeler 
Ак элечек энеден                       Ak eleçek nineler 
Алкыш угуп бата алды              Dua ve teşekkür etti 
Добулбасты карс уруп               Davula güçle vurulup 
Сурнай кулак тундуруп             Surnay sesi yükseldi 
Манастын күчү эрдиги              Manas’ın kahramanlığı ve gücü  
Бүт ааламга жеткенде                 Dünyaya haber olundu 
Кыргызга душман болгондор    Kırgız’ın bütün düşmanı 
Айылынан кеткенде...                 Köyünden hepsi kovuldu... 135 
 

               

           Resim 8.                                              Resim 9. 

Eski geleneklerde çoğu zaman savaşlarda ve tedavide kullanılan davul 

günümüzde Komuz ve diğer telli sazlara eşlik ederek, konserlerde ansambl 

tarafından kullanılmaya devam edilmektedir (resim 9).  

                                                           
135 Manas Dastanı, Sagımbay Orozbakovdun variyantı boyunça, Bişkek 1996. 
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D.3. Kırgız Türklerinin Kültüründe Müzik  

D.3.1. Tarihte Kırgız Türklerinin Kültüründe Müzik 

Kırgız musikisi hakkında bilgi veren kaynakların arasında Çin kaynaklı 

eserlerin önemi büyüktür. Milattan önce 630 senesinde yaşamış Çinli gezgin ve âlim 

Сюань Цянь (Syuan Tsyan) Kırgız Türklerinin musikisi hakkında bilgiler vermiş ve 

içinde bulunduğu Kırgız halkı hakkında şunları kaydetmiştir: “Beni karşılamak için 

düzenlenen tören (düğün), kulağa hoş gelen, insan kalbini ve gönlünü yumuşatan 

lirik küy ile başladı”.136  Bu olay Batı Türk Hanlığının başkenti Suyab (bugünkü 

Kırgızistan’ın Kuzeyindeki Çüy Vadisindeki Tokmok eyaletine yakın yer) şehrinde 

gerçekleşmiş ve o zamanlar Kırgız Devletinin olduğu bilinmektedir. Bu tarihi 

belgede Kırgız Türklerinin Hanlıklarının resmî toplantılarına başlarken müzikten 

faydalandığına dair işaret vardır.137  

Kırgız folklor müziği XIII-XIV. yüzyıllara kadar nota olarak kayıt 

edilmediğinden onun ilk örneklerinden bahsetmek çok zordur. Belirtilen tarihlere 

kadar Kırgız Musikisi sadece şairlerin (ооз эки чыгармачылык) sözlerinde ve 

öğrencilerinin ezberlerinde hayatta kalabilmiştir. Kırgız halk müziği, Orta Asya 

bölgelerinde yaşayan eski Türk ve diğer halkların medeniyetinin derinliklerine ve 

Türk Kültürünün veraset geleneğine dayanır. Bu yüzden Kırgız Musikisi geleneği 

Türk Kültürünün Folklorunun her safhasında karşılaşan yaygın türdür. Türk 

Kültürünün Folkloru ve esnaf-müzisyenlerin müzik becerileri sözlü edebiyatın 

gelişiminde büyük rol oynamıştır. Sözlü edebiyat telli saz ve Komuzların sesinin 

eşliğinde daha da zenginleşerek, şair-müzisyenler (aşıklar, bakşılar) tarafından halka 

seslendirilmiştir.138  

Kırgız halkının müziğini, Kazak, Hakas ve Türkmen Türklerinin musikisine 

yakın olduğunu ancak onlardan tek farkının, majör türünden ve birbirinden farklı 

aynı zamanda birbirini tamamlayan kısa frezeleri kapsayan küylerden oluştuğunu 

Alexander Viktoroviç Zataeviç  “250 instrumentalnıh piyes i napevov” (250 

enstrümantal oyunlar ve tunesler) adlı eserinde belirtmiştir.  Ona göre Kazak 

                                                           
136 Aygül Murzakmatova, Kırgız Etnografiyası, Kut Bilim Yay., Narın 1997, s. 184. 
137Kamçıbek Düyşaliev, Kırgız El Muzıkası, Şam ÇırakYay., Bişkek 2007, s. 14.  
138 Alaguşev, a.g.e., s. 114. 
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musikisi genelde minörlükten çıkamaz ve küyler çok uzun bölümlerden oluşur, ancak 

Kırgız musikisi her icracının maharetine göre değişe bilen ve kolayca ezberlenen kısa 

nakaratlardan (parçalardan) oluşur. Böyle kısa parçalar dinleyicinin, küyün tarihi, 

özeti ve konusu hakkında bilgi edinmesine ve her kısa dilimlerden bir anlam 

çıkarabilmesine yardımcı olur.139  

Kırgız Kültürünün ilk devirlerinde müzik genel olarak tek veya iki 

müzisyen tarafından icra edilir. Ansambl veya koro pek şekillenmemiştir. Şarkı tek 

sesle söylenerek Komuzun üç ve kıl-kıyakın iki teli yardımı ile iki ve üç sesli müzik 

oluşmuştur. Folklor ooz eki (sözlü) olarak halk tarafından ezberlene gelmiştir. O 

yüzden bu veya şu müziği çalan insan aynı zamanda o müziğin yeni şeklini 

yaratabilen icracı olarak da bilinirdi. Şarkı ve küylerin böyle kanalla (ezber ve 

yenileme) eskilerden yeni nesle verilmesi, halkın müzik anlayışının benzer ölçüde 

tasarlanmasına ve müziğin bağımsız emprovizasyon (doğaçlama) şeklinin 

oluşmasına neden olmuştur ve böylece emprovizasyon, müziğin gelişmesinde önemli 

yer tutmuş ve Kırgız müziğinin – varyasyon tipi olarak adlandırılmıştır.140   

Kırgız Türklerinin Musikisinin gelişim süreci doğu-bilimcileri ve tarihçiler 

tarafından141 dönem itibariyle birkaç devirlerde ele alınması mümkün olabildiği 

söylenmektedir. Buna göre Kırgız Türklerinin ortaya çıkışından devlet oluncaya 

kadarki süreler hakkında sadece sözlü anlatılar ve destanlar kalmıştır. Kırgızların 

Musikisi XIII-XIV. yüzyıllardan itibaren kayıtlara geçmeye başlamış. Bu 

dönemlerde Orta Asya’ya, bütün milletleri işgal etmek ve medeniyeti yıkmayı 

amaçlayan Cengiz Han gelmişti. Onun merhametsizce hükmettiği ve her kesimden 

insanları katlettiği sıralarda, Kırgızlar hayatta kalmak için ona hizmet etme 

mecburiyetinde kalmışlar.   Đşte bu dönemlerde yapılan adaletsizlik, merhametsizlik 

ve barbarlığa karşı mücadeleyi anlatan ve aynı zamanda o devirden kalma Ket-Buka 

(Git buradan Buka) adlı ilk kayıtlara geçmiş musiki eser bulunmaktadır. Bu müzik 

eserinin ilk örneği XIII. asırda ismi zikredilmeyen Fars tarihçisinin “Сборник 

                                                           
139 Alexander Viktoroviç Zataeviç, Kirgizskie instrumentalnıye piyesı i napevı, yayına haz; Viktor 
Sergeeviç Vinogradov, Moskova 1971, s. 12. 
140 Murzakmatova, a.g.e., s. 185. 
141 Alexander Zataeviç, Viktor Vinogradov, Çokan Valihanov, Nikolay Prejevalskiy, G. Almaşin, Ş. 
Kap’yu, N. Severtsov gibi rus, alman ve fransız doğu bilimcileri özellikle Kırgız ve Kazak Türklerinin 
musiki geleneğini incelemişler. 
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Родословная Тюрков” (Türklerin Sözlü Edebiyatının Toplamı) adlı eserinde ve Arap 

tarihçisi Đbn al-Asiridin’in el yazmalarında yazılı olarak kalmıştır.142  

Bir başka eserde Ket-Buka hakkında haberi, ismi zikredilmeyen yine bu Fars 

tarihçisi “Предки Тюрков” (Türklerin Ataları) adlı eserinde vermiştir. Bu eserin 

tamamını ise 1227 yılında Đbn Al Asidi (276. 202–204) kayda geçirmiştir. Bu tarihçi 

Cengiz Han’ın Cuuçi isimli oğlunun ölümü hakkında yazar. Aynı zamanda Kırgızlar 

bu dönemlerde Cengiz Han’ın oğlu Cuuçi’nin emri altında idi. Aniden ölen 

Cuuçi’nin haberini Ket-Buka cesaretini kaybetmeden zalim Han’a bildirmiştir. 143 Bu 

olay Kırgızlar arasında “угузуу” (uguzuu veya vefat eden birinin haberini verme) 

şeklinde günümüze kadar ulaşmıştır. Diğer komuzculardan Ket-Buka’nın farkı, 

Komuz’un telinden oluşan sesin yardımıyla insanın iç dünyasındaki gamı, kederi, 

sevgiyi, aşkı ve sevincini tam tamıyla verebilmiştir. Bunu dışında Allah, ona “olayın 

arka planını ve geleceğe ait bazı bilgileri öğrenebilme” gibi kerametini de 

bahşetmiştir. Her tür problemi Allah’ın izniyle kolayca çözebilen Ket-Buka, 

komuzcu, şair ve evliya olmakla kalmamış. Bugünün deyimiyle o, hem düşünür, hem 

de psikolog olarak bilinmektedir. Çünkü onun kadar insanın duygularına kolay 

ulaşabilen ve derdinin dinmesinde eşlik edebilecek özelliğe sahip biri olmamıştır. Bu 

eser daha sonra müziğin eşliğinde söyleniş şekliyle Alexander Viktoroviç Zataeviç 

tarafından 1950’li yıllarda kayda geçirilmiştir.144 Anlatılan hikâyelere göre Cengiz 

Han bu diyarlarda hükmederken Kırgızlara az da olsa önem vermiş ve onlara 

müsamaha göstermiştir. Hatta Kırgızlar onun emrinde olup ve kahramanlık 

gösterdiği için “Moğolların Vahşi Aslanları” olarak adlandırılmışlar.145  

Cengiz Han’ın birçok eşi vardı ve aralarında Kırgız önderi Cankabuda’nın 

kızı Ayhan da vardı. Cengiz’in Kırgız karısından tek oğlu vardı ve ismi Satıbaldı idi. 

O daha küçükken atın ayağı altında kalır ve hayatını kaybeder.146 Bazı rivayetlerde 

büyük oğlu Djuçi’nin hayatını kaybettiği hakkında bilgi verilir.147 O sıralar Cengiz 

                                                           
142 Cıldız Urmanbetova, Sayraş Kiyizbaeva, ‘Đdeynoe Nasledie Kırgızov’, Bişkek 2008, s. 73. 
143 Eldik Murastın Filosofiyası, düzenleyen ve yayına haz: O. A. Togusakov, Đlim, Bişkek 2003 s. 186 
144 Alexander Zataeviç, 1000 pesen kırgızskogo (kazahskogo) naroda, Orenburg, 1925, s. 583. 
145 Turar Koyçuyev, Vladimir Petroviç Mokrınin, Vladimir Mihayloviç Ploskih, Kirgizı i ih predki, 
düzenleyen S. Daniyarov, Bişkek 1994, s. 10. 
146 Belek Soltonoev, Kızıl Kırgız Tarıhı; Tarıhıy Oçerk, Uçkun Yay., Bişkek 1993, c. I, s. 70. 
147 Urmanbetova, Kiyizbayeva, a.g.e., Bişkek 2008, s. 73. 
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Han kötü haber getirenin ağzına kurşun dökeceğini ilan ettiği için ona, oğlunun 

faciasını hiç kimse bildiremez. Bu kötü haberi söylemekte zorluk çeken Cengiz’in 

hizmetkârları Kırgız komuzcusu Buka’ya gelir ve ondan yardım isterler.148 

Kırgızların Nayman kabilesinin önderi, aynı zamanda bilge, müzisyen, mahir 

komuzcu ve güzel hitabesi olan konuşmacı olarak bilinen Buka (daha sonraları Ket-

Buka lakabıyla halk arasında tanınmıştır ve 1233 yılında vefat etmiştir149) önce bu 

isteği kabul etmek istememiştir. Fakat işin ciddiyetinin farkına varınca Komuz’unu 

alır ve Cengiz Han’a olan biteni anlatmaya karar verir. Cengiz’in karşısına çıkan 

Buka, Komuz’unun eşliğinde oğlunun ölümü hakkında şunları söyler:  

Алтын боолуу ак шумкар                  Altın bağlı beyaz şahin 
Алтын боосун тытыптыр                  Altın bağını koparmış 
Айды карап сызыптыр                      Ay’a doğru uçup gitmiş 
Күмүш боолу ак шумкар                    Gümüş bağlı ak şahin 
Күмүш боосун тытыптыр                  Gümüş bağını koparmış 
Күндү карай сызыптыр                      Güneş’e doğru o uçmuş 
Ал эмине болуучу?                             Bu nesi onun böyle? 
Туу түбүндө көк бука                         Sancağın dibindeki dana,  
Күндү карап өкүрөт                           Güneş’e bakar, haykırır 
Акчагай мүйүз, ак эркеч                    Dallanmış boynuzlu ak geyik 
Айды карап бакырат                          Ay’a bakar ve ağlar 
Бул эмине шумдугу?                          Nedir derdi var ki onların? 
 

Buna cevaben Cengiz Han şunları söyler ve oğlunun öldüğünü anlar: 

Алтын боолуу ак шумкар                    Altın bağı olan ak şahin 
Алтын боосун тытканы                       Altın bağını koparıp 
Айды карап сызганы                            Ay’a doğru uçmuşsa 
Ак кулунум ботом болгону                 Bu demek benim oğlum 
Күмүш боолуу ак шумкар                    Gümüş bağlı ak şahin 
Күмүш боосун тытканы                       Gümüş bağını koparıp 
Күндү карап сызганы                           Güneş’e doğru uçmuşsa 
Бул кулунум ботом болгону                Demek ki oğlum kayıp 
Тултук мүйүз көк бука                         Eğri boynuzlu o dana  
Туу түбүндө өкүрсө                              Sancak dibinde haykıran 
Ал атасы болгону                                 Babası onun demektir 
Алчагай мүйүз ак эркеч                       Dallı boynuzlu ak geyik 
Айды карап бакырса                            Ay altında ağlayan 

                                                           
148 Soltonoyev, a.g.e., s. 70. 
149 Urmanbetova, Kiyizbayeva, a.g.e., s. 73. 
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Ал энеси болгону                                 Annesi demek oğlumun 
Bunları dedikten sonra, Cengiz Han, komuzcu Buka’nın öldürülmesini 

emreder ve kızgınlığına hâkim olamayıp şunları dile getirir: 

Кет, кет мындан тез Бука                       Git, git buradan sen Buka 
Кеби жаман ит Бука                                Kötü haberli köpek Buka 
Сенин айтаар кебиң бул эмес                Senin diyeceğin bu muydu? 
Менин угаар кебим бул эмес.                Dinleyeceğim bu muydu? 
 

Böylece komuzcu Buka aslan ve kaplanlara salınmak üzereyken 

Komuz’unu seslendirerek cevaben şu mısraları dile getirir: 

Кыздар соккон кыялдай                             Genç kızın nazı gibi 
Кылыгы жакшы ай ханым                         Huyu güzel ey Han’ım 
Келиндер сайган кечтедей                         Gelin söyleyen şiir gibi 
Кеби жакшы ай ханым                               Güzel sözlü ey Han’ım 
Элчи менен ырчыга                                    Sanatçı ile elçiye 
Хан алдында кай өлүм?                              Han’ın ölüm hükmü niçindir? 
 

Bunu dinleyen Cengiz Han sakinleşmiş ve Buka’yı cezadan azat etmiştir. 

Ancak yine de cezalandırılacak birinin olmasını ve Han’ın hükmünün yerine 

getirilmesi söylendiğinde, komuzcu Buka kötü haberi söylemesine yardımcı olduğu 

Komuz’unun yargılanmasına mecburen razı olur. Böylece Komuz’un капкагына (üst 

kapağına) kurşun dökülür ve adalet yerini bulur.150  

Zamanında kayda geçirilmesi mümkün olmayan fakat sonradan birçok 

araştırmacının sayesinde kayıtlara giren bu hikâyenin müzik eşliğindeki anlatım 

şekli, Kırgız Musikisinin ilk örneği Ket Buka şiiri olarak tarihlere geçmiştir. Ket 

Buka destanında olduğu gibi, Kırgız Musikisinin aslını oluşturan ve Komuz sesiyle 

süslenen her bir küyü, belirli bir olaya bağlı olarak yaratıldığı anlaşılır. Diğer 

toplumlarda olduğu gibi Kırgız Türkleri de sözle anlatamadıklarını Komuzun 

eşliğinde şarkı ve destanlara dökerek anlatmaya alışmışlar. Bu hüner miras olarak 

önceki nesilden sonraki kuşaklara hem armağan hem de bir görev olarak devamını 

sürdüre gelmiştir.  

                                                           
150 Soltonoyev, a.g.e., s. 71; ayrıca bu konuyla ve şarkıyla  ilgili geniş bilgi için bkz: Eldik Murastın 
Filosofiyası, s. 186 – 187. 
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Moğol istilasından sonra Doğu Tyan Şan ve onun yakınlarına (Tanrı 

Dağlarının etrafı ve şimdiki Kırgızistan sınırları içerisi) XIII. yüzyıllarda 200 bin 

civarında Moğol ailesi yerleşmiştir.151 Bunların gelmesiyle Kırgız, Uygur ve Kazak 

Türklerinin medeniyetinde çöküş meydana gelmiş, musiki, edebiyat ve sanat eski 

zengin halini yitirmeye başlamıştır. Böyle olmasına Cengiz Han’ın barbarca yaptığı 

siyaseti ve her şeyi yok etme arzusu neden olmuştur. Daha önceden X-XIII. asırlar 

arasında bu bölgelerde Karahanlılar tarafından inşa edilen ve Balasagunlu Cusup’un 

Kutadgu Bilig adlı eseri, Kaşgarlı Mahmud’un ele aldığı Divan-ı Lügatu’ Türk adlı 

eserlerinin, temelini oluşturduğu ve dünyaca ün kazanan medeniyet bir anda yok 

olmuştur. Aynı dönemlerde yaşayan tarihçi Muhammed Haydar, Cengiz Han’ın 

yağmaladığı ortama şahit olmuş ve üzülerek şunları dile getirmiştir: “Hiç aklım 

almıyor, Nasıl olur da Balasagun’un ismi ve eserleri miras olarak bırakılan bu şehir 

bir anda kayboluverdi. Ama yine de sözlü sanatın ve medeniyetin hâlâ hayatta 

olması, tekrar buralara ölümsüz kültürü geri getireceği umudunu verdi” (Mirza 

Muhammed Haydar, Tarih-i Raşidi: Rukopis, LO. ĐVAN, SSSR).152  

Her ne kadar sanat ve medeniyet düşmanlığı yapılan devirlerde yaşasa da ve 

her şeyin mahvedildiği dönemleri başından geçirmişse de, Kırgız Musikisi sözlü ve 

ezber olarak yaşamına devam etmeyi başarmıştır. Buna delil olarak, Kırgız 

Musikisinin Moğol Musikisindeki pentatonik ritmi kabul etmeyip, beş seslilikte 

devam etmesini söyleyebiliriz. Bunun kanıtını V. Vinogradov Kırgız folklor 

musikisinin tabiatında olan gemitonal-diatonik özelliğini kaybetmediğini, Moğol, 

Cungar (Kalmak) ve Çin devletlerine ait pentatonik (yarım tonu olmayan perde) 

müzik türünden tesir almadığını kendi eserlerinde kaydetmiştir.153 Bu bilgiye yakın 

olan diğer bir görüşte: “Timurcular da, Cungarlar (Moğol) da Kırgız Halkının 

Medeniyetine kendi medeniyetinin izini bırakamadılar. Onlar Kırgız halkının 

düşmanları idi. Sürekli onlarla savaş içinde olan Kırgızlar onların medeniyetiyle de 

savaşmıştır. Timur’un yaymak istediği Đslam dininin içi boş dogmaları ile 

Cungarlar’ım (Moğol) kabul edilmesini istedikleri Budizm’in temel esasları, 

Kırgızların göçebe medeniyetinin arasına giremedi. Đşte bunlar ki Kırgızlar kendi, 

                                                           
151 Đstoriya Kirgizskoy SSR, v çetıryeh tomah, Frunze 1984, c. I, s. 383–384. 
152 Düyşaliyev, a.g.e., s. 16. 
153 Viktor Vinogradov, Kirgizskaya Narodnaya Muzıka, Kırgız Gos Đzdat, Frunze 1958, s. 26. 
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eskiden gelme ve saflığını koruyan medeniyetlerini korumaya devam ettiler. Onlar en 

eski uygarlık Sak Türklerinin medenî zenginliklerinin mirasçıları olarak hayatta 

kaldılar ve mükemmelliği ile fark gösteren ve diğer kültürlerde olmayan müziğin beş 

seslilik ilkesini koruyup, onun gelişmesini sağlayabildiler”.154      

Kırgız Musikisinin kayıtlara geçmiş ilk örneği Ket Buka şarkısından 

başlamış olması herkes tarafından kabul gören fikirdir. Ket Buka’dan itibaren Kırgız 

Musikisi gelişmeye devam etmiş ve Кенже Кыргыз Эпосу (küçük Kırgız destanları) 

şeklinde varlığına devam ettirmiştir. Bu destanlar Kırgız halkının tarihini ve 

düşmanlarına karşı verdikleri mücadelesinden bahseder aynı zamanda Komuz’un 

eşliğinde söylenir, eğer destancının elinde Komuz olmazsa destanı maharetine göre 

müzik, jest ve mimikleri eklemek suretiyle anlatır. Orta asırlardan günümüze ulaşan 

diğer bir müzik türü, Жайсаң ырчы (Caysang ırçı), Асан Кайгы (Asan Кaygı), 

Арстанбек Буйлаш уулу (Arstanbek Buylaş oğlu) ve  Калыгул Бай уулу (Kalıgul 

Bay oğlu)’nun (төгүп ырдаган) doğaçlama yaptıkları şarkıları olarak halk arasında 

tanınmış eserlerdir. Bunlar hem komuzcu, hem müzisyen hem de filozof olarak 

bilinirler. Başka deyimle bunlar, Kırgız edebiyatında Заманчыл Акындар (Zamancı 

Şairler) olarak adlandırılır. Yukarıda ismi geçen şairler gelecekten haber vermişler 

ve Kırgız Musikisinin gelişmesinde önemli rol oynamışlar. Bunlar genellikle 

Kırgızların hayatında görülen tersliklerden haber vermiş ve onların düzeltilmesinde 

müziğin eşsiz yeri olduğunu ifade etmişler.  

Orta Asya’ya araştırma yapmak için gelen her tarihçi Kırgız halkının 

müziğe yakın olduğunu ve her şairin bir olayı anlatırken ustaca Komuz sesinden 

faydalanabildiğine işaret etmiştir. 1820’li yıllarda Orta Asya’yı ziyaret eden ve 

musiki ile ilgili araştırmalar yapan Rus araştırmacı A. Levşin, Kırgızların musiki 

medeniyetinin diğer komşu Türk boylarının medeniyetine oranla daha zengin 

olduğunu, her komuzcu şairin, şahit olduğu bütün olay karşısında fikir yürüterek, 

onun hakkında şiirsel şekilde halka açık ve anlaşılır dilde anlatabildiğini söyler.155 

Ketbuka örneğinde olduğu gibi, belirli bir olayı anlatan sayısız küyler vardır ve hâlâ 

günümüz komuzcuları tarafından çalınmaktadır. Bunlardan Саринжи Бөкөй 

                                                           
154 Alexander Natanoviç Bernştam, Đzbrannıye trudı po arheologii i istorii kırgızov i Kırgızstana, 
Bişkek 1999, s. 628.  
155 Murzakmatova, a.g.e., s. 185. 
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(Sarinci Bököy), Саадак Какты (Saadak Kaktı), Миң Кыял (Ming Kıyal), Сынган 

Бугу (Sıngan Bugu), Турумтай (Turumtay), Насыйкат (Nasıykat), Кыргыз Көчү 

(Kırgız Göçü) gibi efsanevi küyleri örnek olarak gösterebiliriz. Bunların hepsi belirli 

olay üzerinde yaratılmış ve dinleyenin konuyu rahat bir şekilde anlayacağı şekilde 

tasarlanmıştır.  

D.3.2. SSCB Döneminde Kırgız Müziği 

XIX. asrın ikinci yarısında Kırgızistan Çarlık Rusya’nın işgali altında kalır 

ve Kırgızların hayatındaki tüm alanlarda değişiklikler ortaya çıkar. Bu bönemden 

itibarek artık Kırgız Musikisinin de içeriği değişmiş, daha önceleri Kırgız halkının 

tarihini, kahramanlıklarını ve başından geçen her olayı anlatan küylerin, musikinin 

konusu Sovyetler Birliğinin güzelliklerini anlatmaya yönlendirilmiştir.  

Sosyalizmi propaganda işinde Kırgız Musikisinden de yararlanılabileceğini 

anlayan çarlık Rusya devleti öncelikle Kırgız şairlerini toplamaya ve onların şiirlerini 

irdelemeye kara vermiştir. Bu nedenle Октябрь Революциясы (Ekim Devrimi)’nden 

sonra 1919 yılında Türkistan Özerklik Cumhuriyeti Yedi Suu bölgesinde kamu 

yönetimi başkanlığının düzenlediği Kırgız, Kazak ve Uygur Türklerinin halk 

şairlerinin, sözlü edebiyat ustalarının ve folklor sanatkârlarının toplantısı olur. Vernıy 

şehrinde düzenlenen bu toplantıya Kırgız müzisyenleri de katılır. Musikişinasların 

eserleri ve musiki icraları incelendikten sonra, şair ve müzisyenlere devlet tarafından 

önem verilmesi gerekçesi doğar ve onların sayesinde Türk boylarının zihni ve felsefî 

bakış açısına Sosyalizmin ideolojisini kolayca sokulabileceği anlayışı fark edilir. Bu 

şölende: “Şairler saf ve sade şekilde halka sosyalistik hayatın ideolojisini, Bolşevik-

komünistler partisinin programını iletmekle görevlendirilmelidir” sonucuna 

varılmıştır.156  

Bu dönemden itibaren musiki, siyasi anlamda halka hizmet etmeye ve aynı 

zamanda Sosyalizmin Orta Asya’ya yayılmasında önemli unsur olarak kullanılmaya 

başlamıştır. Köylerden getirilen şairlerin eserleri kaydedilmekle kalmayıp, onlara 

yeni boyutta şarkı, şiir ve destanları söylemeleri önerilmiştir. Bazı köy komuzcuları 

televizyon ve radyo karşısına çıkmaktan çekinmişler ve tekrar köylerine giderek 

                                                           
156 V. Yankovskiy, Muzıkalnaya Kultura Sovetskoy Kirgizii 1917 – 1967 godah, Frunze 1982, s. 33.  
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geleneklerine devam etmişler. Diğer önemli kısmı ise Sovyet adamı olarak hem 

SSSR devletine hem de Kırgız Medeniyetine hizmet etmeye başlamışlar. Bunların 

hepsi “Sosyalistik toplumun materyal ve ruhi ihtiyaçlarını giderme”157 planına göre 

uygulanmıştır. Kırgız Musikisini kayda geçirmek için Alexander Viktoroviç Zataeviç 

ile Pyotr Fyodoroviç Şubin görevlendirilmişler. Bunların ikisi de bestekârdır ve 

Kırgız Musikisinin solodan orkestraya, tek kişilik icradan ansambl korosuna 

dönüşmesi için çaba harcamışlar ve aynı zamanda Kırgız Musikisinin Medeniyetinin 

önemli kısmının günümüze ulaşmasını sağlamışlar. 158 Bunlar Toktogul Satılganov 

(resim 10)159, Atay Ogonbayev (resim 11)160, Kalık Akiev (resim 12)161, Osmonkul 

Bölöbalaev (resim 13)162, Karamoldo Orozov (resim 14)163, Ibray Tumanov (resim 

15)164, Moldobasan Musulmankulov (resim 16)165, Mıskal Ömürkanova (resim 17)166 

                                                           
157 Yankovskiy, a.g.e., s. 33-34. 
158 Alexander Zataeviç, Kirgizskiye instrumentalnıye piyessı i napevı, Moskova 1971, No: 61; 
Vinogradov, a.g.e., s. 150-155. 
159 Ünlü bestekâr, emprovizatör ve atışmacı Toktogul Satılganov (1864/1933) Toktogul ilçesine bağlı 
Ketmen Töbö köyünde doğmuştur. O, Komuz eşliğinde şarkı söylemekle kalmayıp, zamanının en iyi 
aytış sanatçısı (atışma ustası) olmuştur. Onun “Kambarkan”, “Kerbez”, “Erke Sarı”, “Çaykama” gibi 
küyleri hâlâ Kırgızlar arasında sevilerek icra edilmekte ve dinlenilmektedir. 
160 Atay Ogonbayev (1900/1949) Talas ilinin Kök-Kaşat köyünde doğmuştur. Küçüklüğünden beri ır, 
küy ve Komuz’da oynamaya yetenekli olduğundan halk arasında erken tanınmıştır. 1923 yılında 
Toktogul ile görüşmüş ve ondan ders almıştır. 1935 yılında filarmoniye girer ve “Oy Bulbul”, 
“Küydüm Çok”, “Caştar” ve “Gül” adlı şarkıları kaydedilir. 1939 yılında Stalin’in de katıldığı, 
Moskova’da düzenlenen Kırgız Ansamblinin Đlk Dekadası’nda “Ak Tamak, Kök Tamak” adlı küyü 
icra eder. Bu becerisi için özel Stalin adındaki ödül sahibi olmuştur.  
161 Kalık Akiyev (1883/1953) Narın ili, Djumgal ilçesi, Külcıgaç köyünde doğmuştur. Ailesi fakir 
olduğu için zenginlerin koyunlarını gütmekle büyümüştür. 1896 yılında Toktogul ile tanışmış ve 
onunla birlikte Ketmen-Töbö’ye gitmiştir ve “Karımşaktıkındakı Ir”, “Salamdaşuu”, “Andijan 
Tarapta” gibi şarkıları, “Canış-Bayış”, “Kurmanbek” gibi destanları icra etmiştir. 
162 Emprovizatör ve akın Osmonkul Bölöbalayev (1888/1967) Pişpek şehrinin Çong Dalı köyünde 
doğmuştur. 12 yaşında babasından arap dilini öğrenmiş, tatarca ve kazakça yayınlanan degileri 
okuyarak eğitimini geliştirmiştir. Ekim Devriminden sonra Kalık Akiyev ile tanışmıştır ve şarkıcılık 
hünerine başlamıştır. Onun “Osmonkuldun ırları”, “Aşımcan”, “Mekenim”, “Çınıbay Mergen”, 
“Baatırdın Bayanı” gibi şarkıların toplandığı eserleri bulunmaktadır. 
163 Karamoldo Orozov (1883/1960) Issık Göl ili, Korumdu köyünde doğmuştur. Đlkokul mezunudur 
daha sonra Sovyet bestecilerinden de ders almılştır. Kırgız Millî Filarmonisinde orkestra solisti olarak 
çalışmıştır. Onun “Çon Kambarkan”, “Nasıykat”, “Đbarat”, “Çon Kerbez”, “Kököy Kesti”, “Sıngan 
Bugu” gibi büyük küyleri bulunmaktadır.  
164 Ibray Tumanov (1888/1967) Issık Göl ilinin Ak Bulun mahallesinde doğmuştur. 1935 ile 1936 
yılları arasında Prjeval’sk şehrinde müzik öğretmeni olarak görev yapmıştır. Bundan sonra 
filarmoniye solist olarak işe girmiştir ve bütün küylerini burada icra etmiştir. Onun “Ogan”, “Uluu 
toy”, “Cırgal Kün”, “Tangatkandagı Boz Salkın” gibi 60’tan fazla küyleri bulunmaktadır. 
165 Emprovizatör ve manasçı olarak tanınan Moldobasan Musulmankulov (1883/1961) Narın ili, Ak-
Talaa ilçesi, Terek köyünde doğmuştur. 17 yaşına geldiği zaman doçağlayarak kendi şarkılarını icra 
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ve Murataalı Kurenkeev (resim 18)167 gibi komuzcu ve kıl-kıyakcıların ve eserlerini 

kayda geçirmişler.   

SSCB döneminde Sovyetler Birliğinin ideolojisinin önemine vurgu yapan 

ve halka Sovyet zihniyetini sindirmek amacıyla görev taşıyan Kırgız Musikisi II. 

Dünya Savaşı sırasında faşizmi kötüleyen ve onu yok etmeye yönelik biçim 

içerisinde gelişmiştir. Müzisyenlerin çoğunluk kısmı hünerlerini ve müzik aletlerini 

silaha çevirmiş ve halkın savaşı kazanması için sürekli yüreklendirici türden şarkı 

söylemişler. Ancak bu dönemlere ait bilgiler çok fazla bulunmamaktadır.168 Bu 

bilgilerden anlaşılan şu ki, Kırgız Müziği diğer kültürlerde mevcut musiki gibi insan 

psikolojisi üzerinde oldukça etkilidir ve kısa süre içerisinde halkın anlayışını tüpten 

değiştirebilen özelliği taşımaktadır. Sovyetler Birliğinin kolayca Kırgız Türklerinin 

zihniyetine girebilmesi için aynen Kırgız Musikisinden faydalandığı boşuna 

olmamıştır. Daha önceden sözlü ve ezber şeklinde nesilden nesle nakledilen Müziği 

korumak ve geliştirmek görevini SSCB döneminde devlet tarafından kurulan enstitü, 

kolej, okul ve konservatuarlar üstlenmiş.  Buna örnek olarak Bübüsara Beyşenalieva 

adı altında kurulan Kırgız Devlet Enstitüsü, Kırgız Halk Konservatuarı, Oş, Bişkek 

ve Karakol şehirlerinde inşa edilen birçok müzik ortaokulları söylenebilir.169  

Bunca değişimlere maruz kalmasına rağmen hâlâ eski ve tarihi özelliğini 

taşıyan sözlü ve ezber şeklinde varlığını sürdürmeye devam eden Kırgız Folklor 

Musikisinin mevcut olduğu herkes tarafından bilinir. Bunlar hakkında Eduard 

Alekseev şunları ifade etmiştir: “Halkın örf-adet ve geleneklerine bağlı müzik 

                                                                                                                                                                     

etmeye başlar ve çok geçmeden “Manas Destanı”nı söyleyerek halk arasında şöhret bulur. O, 
“Kurmanbek”, “Canış-Bayış” gibi küçük destanları, “Manas Destanı”nın “Semetey” bölümünü 
söylemiştir. Ayrıca “Poemalar” adı altında şiirlerinin toplamı yayınlanmış, “Asan cana Külbara”, 
“Baatır Osmon” ve “Akılduu kız cana Kaarduu han” adlı masalları kayda alınmıştır.  
166 Mıskal Ömürkanova (1915/    ) ünlü komuzcu ve şarkıcı olarak tanınır. Şarkıcılık hayatına 1935 
yılından itibaren başlar ve Toktogul Satılganov’un “Alımkan” adlı şarkısını mükemmel derecede icra 
ederek ün kazanır. Kendisi beste yaptığı “Akbermet” ve “Çın Jüröktön” gibi şarkıları mevcuttur. 
167 Murataalı Kürenkeev (1860/1949) Issık Göl ili, Taldı Bulat mahallesinde dünyaya gelmiştir. 
Komuz eğitimini ünlü komuzcu ve aynı zamanda babası Kurenke’den almıştır. Küçük yaşlarında 
şöhret kazanan Murataalı, Komuz’un dışında Kıl-Kıyak ve Çoor gibi müzik aletlerini de 
kullanabilmiştir. Ayrıca kendisinin seksenden aşkın küyleri bulunmaktadır. Bunların arasında 
“Şıngırama”, “Ker Tolgoo”, “Kız Kerbez”, “Kök Sandal” ve “Kayırma” gibi büyük küyler mevcuttur. 
168 Düyşaliyev, a.g.e., s. 25-26. 
169 Düyşaliyev, a.g.e., aynı yer. 
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adamlarının hâlâ günümüzde olduğu, müziğin ‘iki dil’ yani eski ile yeninin karışımı 

şeklinde devam etmesinden görülmektedir”.170 

Resim 10    11  12           

Resim 13  14  15  

Resim 16    17    18  

 

                                                           
170 E. Alekseev, Folklor v Kontekste sovremennoy kulturı, Moskova 1988, s. 104. 
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31 Ağustos 1991 yılında Kırgız Devleti bağımsızlığına kavuştu ve başta 

musiki olmak üzere sosyal hayatın her alanında yeniden canlanma ve eskiden ibret 

alma politikası güç aldı. O günden bu yana Kırgız Türklerinin Kültüründe Musiki, 

eskiden kalma mirasına kavuşmakla beraber dünya musikisi ile karışarak yeni bir 

özellik ve statü kazandı. “Özü” ile “Yabancı” bir araya gelerek müziğin ortak sentez 

hali ortaya çıktı. Günümüz şartlarında musikimizin sosyo-medeni hali çok yönlü 

olmakla birlikte anlaşılması da zordur. Onun kapsamında, örf-âdetin izleri, pop 

müziğinin ve konser musikisinin karışımı, müzisyenin müzik yaratıcılık mahareti, 

bestecilikle müziği çalma sanatının batının etkisi altında maruz kalan özelliği vardır.  

D.3.3. Kırgız Müziği ve “Manas Destanı” 

Kırgız Müziğinin günümüze kadar ulaşmasının sağlanmasında önemli yer 

tutan bir diğer unsur, Manas Destanıdır. Manas Destanı, баатырдык-музыкалык 

эпос (kahramanlık ve cesurluk motifleri içeren musiki destan) olarak bilinir. 

Destanın her dizisi müziğin eşliğinde söylenir ve mimik-jest eklenerek her olaya 

özgü şekilde ustaca icra edilir. Destandaki müziğin özelliği, onun farklı kıraatlerde 

söylenen resitatif unsurunu taşımasındadır. Destanın şiirsel metni, asıl konusu ve 

duygusal tarafı, müziğin eşliğinde daha da güçlü ve anlamlı hale gelmektedir. 

Herkesin anlayabileceği dilde söylenmesi, halkın kulağına hoş gelen müziğin 

kullanılması destanın günümüze kadar ulaşmasında önemli yer almaktadır. 

Manas, Kırgızların Kahramanıdır ve Kırgızları Çinlilerin baskısından 

kurtarmış ve dünyanın yirmi yanına dağılmış bulunan Kırgız topluluğunu toplamıştır. 

O genelde bahadır ve kahraman biri olarak görüldüğünden Kırgızlarda çok saygı 

duyulan ve sevilen biri olarak tesvir edilir. Destanda vatanı sevme, namusu koruma, 

düşmana karşı savaşta kahramanlık gösterme ve dayima akıllı davranma gibi vasıflar 

yer alır. Bu gibi değerler Kırgızların hayatının aslını oluşturmuştur. Bu yüzden de 

geçmişte birçok savaşı başından geçirmiştir ve her zaman genç erkeklerden yiğitlik, 

kahramanlık ve bilgelik istenmiştir. Gençler örnek alsınlar diye, Manas’ın tasvir 

edilişi de güç, akıl ve sevgi konularında toplanmıştır (resim 19, 20). 
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Resim 19.      Resim 20.  

Fakat Manas’ın hangi boydan geldiğini kestirerek söylemek çok zordur. 

Şecere, tarih ve eski bilgilerden söz eden Kırgız ihtiyarları onun Nogoy, Sarı Nogoy, 

Kıpçak ve Lokeş gibi farklı Kırgız boylarından geldiğini söyledikleri için. Onun 

nerede ve ne zaman doğduğu hakkındaki fikirler de çok karışıktır. Bazıları onun 

Kırgızistan’ın Talas ilinde, bazıları da Altay’da doğmuştur demektedirler. Ancak 

onun Sanira Bega (Kanıkey) adında hanımı olduğu konusunda herkes bir 

görüştedirler.171  

Manas’ın ecdadları ise şu şekilde zikredilmektedir. Öz babası Cakıp Han, 

dedelerinden Tümön Han, tarihi belgelerde Tümin Han olarak geçmektedir ve VI. 

yüzyıllarda Altay tarafta yönetimde olmuştur. Böö Han denilen dedesi ise, tarihte 

Bümin Han’dır. Cengiz han ile Aksak Timur devirlerinin ortalarında Türkestanı 

yönetmiştir. Kara Han ise XI. yüzyılda Karahanlılar devrinde Kaşgar şehrinden 

çıkmıştış ve Özgen şehrini başkent etmiştir, bir de Buhara tarafa kadar geldiği ve bu 

yerlerin hepsine hükümdarlık ettiğinden haber edilir. Manasçıların bazıları Çıngızdın 

uulu çın Manas (Cengiz’in gerçek oğlu Manas) diye, bazıları da Samarkandda sart 

Manas (Semerkand’daki sart Manas) deyip söylerler ve sonuçta hiçbir manasçı, 

Manas’ın soyunu kesin söyleyemezler.172 

Tarihçi ve sancıraçı (şecere ilmi) Belek Soltonoyev’e göre Manas’ın kim 

olduğu bilinmiyor ise de, onun Kırgız ya da Kıpçak Kırgızı olduğu kesindir. Bunun 

isbatı olarak Soltonoyev kendi kayıtlarında şu bilgileri sunmaktadır: ‘1920 yılında 

                                                           
171 Soltonyev Belek, Kızıl Kırgız tarıhı, c. II, s. 136. 
172 Soltonoyev, a.g.e., s. 137. 
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Talas’tan gelen bir Kırgız şunları anlattı: “Manas baatır (bahadır, er) 680 ve 960 

yılları arasında Alma-Ata şehrine yakın Kara Kıştak denilen yerde Kıpçak boyu 

Lokuş’tan çıkmıştır. O, Kara-Kıtaylar (Çinliler)’in gelmesi üzerine yaşadığı yerden, 

Talas’a (Kırgızistan’a) göç etmeye mecbur olmuştur. Burada Namangan padişahı 

Kara Koco ile ittifak eder ve Çinlilere karşı savaşır ve kazanır. Bunun üzerine Kara 

Kıştak’ı Kıpçaklara hediye eder. Bundan sonra Kırgızistan civarlarına Çinliler bir 

daha gelmeye curet edememişler.”173  

Soltonoyev’in bir diğer yazısına göre Manas, 

Talas ili, Keng Kol ilçesindeki türbesini (sol taraftaki 

resim) burada öldüğü için eşi Kanıkey yaptırmıştır. 

Giriş kapısının önünde ise arap harfleriyle anıt 

yazılmıştır. Anlamı: “Nur saçan Rabaganın zamanı, 

dördüncü asır” olarak verilmiştir. Ayrıca Talas ilinin 

Kürkürö adlı ilçesine doğru yürüken “Manas Dağı” ve 

“Manas Aşuusu” bulunmaktadır.174 

Manas’ın Kırgız olup olmadığı hâlâ tartışılan konudur. Fakat bütün 

manasçılar onun doğumu, büyüdüğü yer Altay hakkında, daha sonra geldiği Talas ili 

hakkında bilgi verirler. Bunların dışında kırk çoro olarak bilinen kırk tane arkadaşını 

topladığı, kendini bilinceye kadar gerçek isminin duyurulmadığı, Kanıkey ile 

evlendiği anlatılır. Ardından Almambet’in Müslümanlığı kabul edip Çinden geldiği, 

Manas’ın Çürçüt, Olok, Kızılbaş ve Oogan halkları ile ve Noygut bahadırı Kız Saykal 

ile savaşı, Köketey’in Aşı, büyük savaş, Beyjing’den yaralı olarak dönüşü ve ölümü, 

Kanıkey’in de “Manas Kümbözü”nü (Manas’ın Türbesi) yaptırdığı konular da bir bir 

anlatılır.175 Yukarıda zikredilen konular destanın birinci bölümünü kapsamaktadır. 

Bundan sonra ikinci bölüm “Semetey” ve üçüncüsü “Seytek” anlatılır ve destanın 

üçlü bölümü bitmiş olur. 

XV. yüzyıl Orta-Asya Türklerinde halk musikisi ile edebiyatında 

gelişmelerin görüldüğü asır olarak bilinir. “Manas Destanı”nın gelişme, toplanma ve 

                                                           
173 Soltonoyev, a.g.e., s. 138. 
174 Soltonoyev, a.g.e., s. 139 – 140. 
175 Soltonoyev, a.g.e., s. 151. 
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derlenme çağları da bu zamana denk gelmektedir. Kalmuk akınlarının başlamasından 

sonra Kırgız Türk musikisi ile edebiyatında, Đç Asya Türk dünyasında görüldüğü gibi 

gerileme olmuştur. Fakat Türk topluluklarının düşmanlara karşı direnme gücü 

edebiyata yansımıştır ve sonuçta Kırgız edebiyatında kalmuklara karşı yapılan 

savaşların ve ağıtların ağır bastığı hikâyeler ortaya çıkmıştır.176  

Bilindiği gibi “Manas Destanı” Kırgız halk müziği bakımından köklerini ve 

konularını tarihin derinliklerinden alan, tarihî epik tipinde bir destandır. Destanı 

Komuzla söyleyenlerin sayısı azdır. Bu yüzden de Kırgızlar arasında, akşamları 

oturup sabaha kadar durmadan destan anlatan melodi ile ağızdan destan anlatan 

Manasçılar yetiştirilmiştir. Destan dinleme Kırgızlar arasında çok yaygın bir dilek 

olduğundan ötürü, aletsiz solo destan anlatım şekli geliştirilmiştir. Destanın böyle 

anlatışında dinleyenler için daha etkili olduğu bilinmektedir.177 Bu eski geleneği 

günümüze taşıyan önemli üç şahıs vardır. Bunlardan Sagımbay Orozbakov (resim 

21)178 ile Sayakbay Karalayev (resim 22)179 destan anlatma mirasını geride bırakarak 

vefat etmiş bulunmaktalar, Cusup Mamay (resim 23)180 hâlâ hayattadır ve “Manas 

Destanı”nın derlenmesine büyük katkılar sunmaktadır.  

Destanı söyleyen sadece icracı veya filozof olmakla kalmayıp, 

dinleyicilerinin psikolojisini, ihtiyaçlarını ve beklentilerini de bilen büyük bilge 

olarak da bilinir. O yüzden, destanın bir-birinden farklı şekilleri mevcuttur. Bu ise 

                                                           
176 Ögel, a.g.e., c. 9, s. 427. 
177 Ögel, a.g.e., c. 9, s. 432. 
178 Sagımbay Orozbakov (1867/1930) Issık Göl ilinin güney tarafında yerleşen Sayak boylarından 
çıkmıştır. Babası Orozbak, Ormon Han’ın neycisi (kerneyci) idi ve iyi bir müzisyendi. Eğitimini 
babasından alan genç Sagımbay, Kırgızistan’ın bütün bölgelerini gemiş ve toylara katılmıştır. Manas 
anlatmanın yanında o, koşokçu olarak bilinen kadınlara ağıt şarkılarını yazmıştır.  
179 Sayakbay Karalayev (1894/1971) Issık Göl ili, Ceti Ögüz eyaletinde Bugu boyundan gelen bir 
çobanın evinde döğmuştur. Ailesi fakir olduğundan dolayı küçük yaşlarında bir rus ailesinin 
hizmetçisi olarak çalışır. 1916 yılında Kırgız halkının Çarlık Rusya yönetimine karşı savaşına katılır 
ve Çin’e göç eder. Kırgızistan’a 1917 yılında geri gelmiştir ve kendi isteği ile Kırmızı Ordu’ya 
katılarak askerlığını yapar. 1934 ile 1954 yılları arasında Kırgız Devlet Filarmonisinde görev 
yapmıştır. Sayakbay, Manas Trilojisinin dışında “Kenen”, “Alışsarık” ve “Kulansarık” denilen 
varyantları da söylemiştir.  
180 Cusup Mamay, 1918 yılında Doğu Türkestan’ın (Şimdiki Çin sınırlarındaki Şincang – Uygur 
Özerk Devleti) Ak Çiy eyaletine bağlı, Merkeç köyünde doğmuştur. O yedi yaşında okuma yazmayı 
öğrenmiştir ve ağabeyinin etkisinden dolayı Manas söyleme yeteneğini geliştirmiştir. Manas’ın sekiz 
neslini söyleyen Cusup Mamay hayattadır ve onun söylediği “Manas Destanı”nın toplamı arap 
harfleriyle Çinde yayınlanmıştır.  
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zamanın şartları ile dinleyicilerin isteklerine bağlıdır. Bazen halka umut vermek, 

bazen de cesaret vermek amacıyla söylenen destan yeri gelince, Kırgız Tarihinden, 

dinî ve dünyevî görüşlerinden de bahsetmiş ve Kırgızlara yol gösterici görevini de 

üstlenmiştir. Manas Destanı hem edebiyatın hem de müziğin öncüsüdür ve aynı 

zamanda Kırgızların milli fikir geleneğinin özüdür.  

 

         

Resim 21.                             Resim 22.                               Resim 23. 

Destanı esas alarak, Cusup Turusbekov, Coomart Bökönbaev ve Kubanıç 

Malikov “Ayçürök” (1946), operasının librettosun senaryo etmişler. Aynı şekilde 

Aalı Tokombaev ile Kubanıç Malikov “Manas” (1939) operasının librettosun 

oluşturmuşlar. Destanın esas konusuna göre yapılan ve Kırgız Devletinin tiyatro 

salonlarında gösterilen Calil Sadıkov’un Üç bölümden oluşan Kahramanlık 

Destanına bestekâr Kalıy Moldobasanov besteler yapmıştır ve sıradaki opera 

gösterileri ortaya çıkmıştır: “Manastın uulu Semetey ve onun müziğinden toplanan 

süite” (1983), “Seytek ve onun müziğinden toplanan süite” (1987) ve “Ayköl 

Manas” (1990). Manas Destanı Kırgız müziğinin diğer çeşitlerine de öncüllük 

etmeye devam etmektedir. Destanın parçaları irdelenerek эмгек ырлары (emgek 

yırları), той ырлары (düğün şarkıları), кошок ырлары (koşuklar), жоокер ырлары 

(askerî şarkılar), бөбөк-бешик ырлары (çocuk-ninni şarkıları), келин узатуу 

ырлары (gelin uğurlama yırları), ашыктык ырлары (sevgililer için söylenen 

şarkılar) ve улуттук күүлөр (millî küyler) oluşturulmuştur.181  

                                                           
181 Manas Ensiklopediyası, editör A. Karıpkulov, Kırgız Ensiklopediyasının Başkı Redaksiyası Yay., 
Bişkek 1995, s. 115-116.  
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D.3.4. Günümüzde Kırgız Müziği 

Günümüzde Kırgızistan’da yaşayan başta Kırgızlar olmak üzere bütün diğer 

millet mensupları, müziğe hâlâ önem vermektedirler. Eskiden olduğu gibi 

bugünlerde de, hem sevinçli hem de kederli anlarını müziğin eşliğinde paylaşmaya 

alışkınlar. Toy olarak adlandırılan her düğün türlerinde müziğin yeri ne kadar 

önemliyse, cenaze törenlerinde de o kadar önemlidir. Yakınını kaybeden her kadın, 

cenaze törenlerinde öbür dünyaya yolcu ettiği yakınının hatırı için “Кошок” (koşok 

veya ağıt şarkısı) söylemesi buna bir örnektir. Kırgız müziğinin esasını oluşturan 

şarkı ve küylerinin her biri ileride işleneceğinden dolayı, burada sadece ismi 

zikredilmekle kalmıştır. Çünkü Kırgız Türklerinin musikisi ile insan maneviyatının 

ilişkisi açıklanırken bu şarkı ve küylerin önemli ve halk içinde yaygın olanları 

hakkında bilgi verilecektir. Kırgız müziği Kırgız halkının başından geçirdiği devir ve 

zamanlara göre değişim göstermeye devam etmektedir. 2007 yılında Bişkek şehrinde 

“Kırgızistan’da eğitim sisteminin dünü, bugünü ve yarını” adında sempozyum 

düzenlendi.  

Bu sempozyumda Kırgız Cumhuriyetinin Eğitim Bakanlığına bağlı ilimler 

akademisinde görevli, müzikolog C. Düyşönalieva konuyla ilgili “Мектеп 

окуучуларына музыкалык-эстетикалык билим берүү проблемалары” (Okullarda 

öğrencilere müzik ve estetik bilgilerin verilmesinin sorunları) adı altında hazırlanan 

makalesini okudu. C. Düyşönalieva, “Kırgız milletinin değerlerinin arasında önemli 

yeri olan ‘millî müziğimizi’ gençlerimize ulaştıramama ve onların eğitimine katlı 

sağlayamama konularında ne tür eksikliğimiz var? Niçin ‘folklorumuzu ve asırlardır 

Kırgız kimliği ile beraber hayatta kalan mirasımız komuz küylerini’ kullanarak, 

öğrencilerimizin estetik eğitimine ve maneviyatının gelişmesine katkı sağlamada hâlâ 

sorunlar yaşıyoruz?”diyerek makalesine iki soruyla başladı.182  

Bunlar gerçekten de önemli sorular idi. Çünkü daha önceden sosyalizmin 

propagandasını yapmakla görevli olan millî folklor müziğimiz daha sonra 

bağımsızlığımıza kavuştuğumuz andan itibaren Kırgız gençlerinin eğitimi, gelişimi 

                                                           
182 Kırgız Cumhuriyetinin Millî Eğitim Bakanlığı, “Iyık Ata Curt” genç girişimciler fondu, 
Kırgızistan’da eğitim sisteminin dünü, bugünü ve yarını, ilmî sempozyum materyallerinin toplamı, 
Dilazık Yay., Bişkek 2007, s. 228 
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ve terbiyesinde yer almamaya başladı. Ne yazık ki, günümüzde Kırgız millî musikisi 

önemini yitirmeye başlamış gibi. Ayrıca bağımsızlık sonrasında dürüst bir müzik 

eğitimi programının olmaması ve okullarda müzik dersinin anlamsız olarak 

azaltılması da çok üzücü durumdur.  

Örneğin 1998 yılına kadar okullarda haftada iki saat olarak okutulan müzik 

dersi, bu yıldan sonra haftada sadece bir saat olarak verilmeye başlamıştır. Bunun 

sebebini Millî Eğitim Bakanlığının, Bütün Orta Okullar ile ilgili bölüm başkanlığının 

görevlisi Emma Valentinovna Kazarinova şu şekilde ifade etmiştir: “Okullarda 

müzik dersinin azaltılması, kitap, derslik ve araçların az olmasından kaynaklanıyor. 

Bir diğer sebebi ise, 8. Sınıf öğrencilerinin sesi değişiyor ve müzik dersine olan ilgisi 

azalıyor. O yüzden bundan sonra müzik dersleri haftada bir saat okutulacaktır.”183 

Ancak Kazarinova’nın böyle düşünmesi doğru bir kararın kanıtı değildir. Çünkü 

öğrencinin ses düzeyinin yaşına göre değişim göstermesi müziğin okuldan 

alınmasına sebep olamaz. Ayrıca hiçbir okulda öğrencilerin müzik ilgisi hakkında 

araştırma (anket ya da mülakat uygulaması ölçümü) yapılmamıştır.  

Kırgızistan’da düzenlenen proğramlarda atılan diğer bir yanlış adım okul 

dışında gençlerin müzik ve estetik eğitimlerine destek vermek ve geliştirmek 

amacıyla oluşturulmuş “Meerim” derneğinin eksik yol tutmuş olmasıdır. Aslında bu 

dernek kendi programı çerçevesinde bile doğru dürüst iş yapamadı. Derneğin asıl 

amacı öğrencilerin her biri ile özellikle ilgilenmek ve müzik becerilerini geliştirmek 

iken, bu derneğin önderleri sadece musiki becerisi olan ve müzikle ilgilenmeyi seven 

öğrencilerle çalıştılar. Diğer öğrenciler ise göz ardı edildi.184  

Sempozyumun sonunda Düyşalieva, kısa zaman içinde giderilmesi gereken 

eksiklikleri sayarak sözünü bitirdi. Buna göre ilk olarak okul öncesi eğitimine 

başlayan (4–6 yaşlar arası) öğrencilere müzik hakkında ilk ve en önemli bilgilerin 

verilmesinin yanında, onun müzik becerisinin keşfedilmesi ve bu becerisinin 

geliştirilmesine büyük katkı sağlanmalıdır. Bundan sonra şarkı söyleme veya her 

hangi bir musiki çalgısında oynama becerisi ve isteği olan öğrencilere bu yönde 

eğitim verilmeli, her bir öğrencinin özgürce fikir sahibi olması sağlanmalı ve aynı 

                                                           
183 Kut Bilim gazetesi, 2001. yıl, sayı 8. 
184 Adı geçen sempozyumda yer alan makale, s. 228. 
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zamanda manevi dünyası zenginleştirilerek kendi milli değerlerimizden, 

destanlarımızdan ve arsılardır önemini yitirmemiş küylerimizden dersler verilmeli. 

Đlkokul, ortaokul ve liselerde okutulan müzik dersinin içeriği yeniden 

yapılandırılmalı ve artık öğrencilerin hangi müzik türünü beğendikleri hakkında 

kendi görüşlerini belirtmesini sağlanmalıdır. Bunun için de müzik dersiyle ilgili 

kitapların yenilenmesi gerekmektedir ve müzik dersi okutulan odalarda zamanın 

şartları hesaba katılarak, Kırgız folkloru ve dünya müziğinin örneklerini bir arada 

bulunduran yeni tasarımlar yaratılmalı. Bir de öğrencilere zaman zaman müzik 

dinletilmeli, müzik terimlerini de kullanarak ders anlatılmalı, müzik dinletme ile 

ilgili materyallerin fonohrestomatisi oluşturulmalı ve diğer derslerle müzik dersinin 

enteraktif şeklinde verilmesine özen gösterilmelidir. Ayrıca müzik öğretmenlerine 

yönelik yeni programların ve usullerin bir an önce işleme koyulması ve onların en 

iyileri tercih edilerek, okul hayatına sunulması gerekmektedir.185  

Yukarıda verilen bilgiler sadece okul, lise ve okul öncesinde öğrenciye 

uygulanması gereken problemlerin bir yığını idi. Oysa üniversite, enstitü ve kolejde 

eğitim gören öğrenciler için de yeni programların vücut bulması şarttır. Çünkü müzik 

insanlığın hayatın anlamını öğrenmesinde en önemli görev taşıyan araçtır. Kırgız 

musikisinin bugünü problemlere dolu ve çözülmesi beklenen bir sürü meselelerle iç 

içe olduğu anlaşılmaktadır. Bu konuyu tasdik eden bir diğer bilgi toplamında ise 

şunlar kayıtlıdır. Rıspay Abdıkadırov adındaki ödül sahibi Ataybek Bödöşev 

gazeteye yayınladığı makalesinde, üzülerek aşağıdaki bilgileri sunmuştur. Ataybek 

Bödöşev, Kırgızistan’da müziğe düşmanlık yapıldığı kanaatindedir. O, sözlerine şu 

şekilde devam eder: “Eğer toplum hastalığa yakalanmışsa, onun tedavisi okullardan 

başlanmalı. Çünkü eğitimin ocağı sayılan okul, topluma düzen vermenin ilk 

örneğidir. Okul ve liselerde görev yapan öğretmenlerin içinde, medeniyet, ruhaniyat 

ve mâneviyât konularında değinen müzik öğretmenlerinin olması bellidir. Müzik 

olmadan insan aklının doğru biçimde gelişmediği gerçeği açık bir delildir. Müzik – 

insaniyatın mânevî dünyasını eğitir, onu güzel sanatlara yaklaştırmaya çalışan bir 

kaynaktır. Bu kaynağı elinde bulunduranlar da müzik öğretmenleridir.  

                                                           
185 Adı geçen sempozyumda yer alan makale, s. 231 – 232. 
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Bağımsızlığımıza kavuştuğumuz günden bu yana, bir de müzik kitabı 

yayımlanmadı, eğitim sistemi eskisi gibi kaldı. Çocukların musiki eğitimleri çökmüş 

durumda. Müzik öğretmenlerinin milletimizin mânevî değerlerini, kültürünü, dilini 

ve ahlakî kurallarını gençlere öğretmede, eğitmede ve ülkemizin geleceğinin sağlam, 

gelişmiş şekilde düzenlenmesine yaptıkları bunca katkılarına rağmen, bugün 

ülkemizde müzik öğretmenlerine fazla önem verilmemediği üzücü bir durumdur. 

Musiki eğitim ve terbiyenin yoksun olması nedeniyle, ülkemizizn mânevî kolu eksik 

kalmaktadır. Cebi maddî zenginliklere dolu, fakat iç dünyası eksik gençlerimiz 

yetiştirilmeye devam edilmektedir. Müzik dersini önemsiz saymakla, ona değer 

vermeyen devlet büyükleri büyük yanlışlık içerindeler. Oysa müzik en önemli 

silahtır.  

Günümüzde herkesce çekinilmeden kabul edilmekte olan “Globalleşme” 

sistemi mânevî krize yol açmaktadır. Çünkü dışarıdan gelen film, müzik ve estetik 

eserlerin ülkemize taşınmasının birinci amacı, bizim eski tarihimizi, mânevî ve 

maddî değerlerimizi yok etmektir. Kırgızların 50 yıl sonrasında yok olup gidecek 

ülkelerin listesine eklenmesi de bundandır. Yukarıdaki değerlerin yok edilmesini 

amaçlayan ideolojik savaşa karşı medeniyet insanları ve müzik öğretmenleri direniş 

göstermekteyiz. Ancak bizim bu karşılığımız okyanusa bir damla suyu damlatmaya 

benzer. Oldukça anlamsız ve son derece üzücü durumun, ülke bütçesinden musiki 

alanına hiçbir pay düşmemiş olmasıdır. Bu yüzden yirmi yıldır müzik kitaplıkları 

yayımlanamıyor, musiki sanatında hiçbir gelişim olmamaktadır. Müzik dersine 

yapılan düşmanlık durudurlmazsa, diğer çabalar faydasız kalır ve elli yıla yetmeden 

yok olup gideriz!”186  

Yukarıda sözü edilen problemler daha çok Kırgız Folklor müziğine 

bağlıdırlar ve bu konuda gerçekten de düzeltilmesi gereken birçok iş bulunmaktadır. 

Fakat Kırgız Müziğinin Komuz’dan bağımsız olarak Akordion, Piyano vb. aletlerin 

eşliğinde yeni biçimde gelişmesinde önemli yer almış olan merhum Rıspay 

Abdıkadırov, Apaz Caynakov, Asankalıy Kerimbayev, Zeynep Şakeeva gibi 

sanatçıların isimleri hâlâ müzik alanında zikredilmektdir. Bir de Kırgız sahnesinde 

                                                           
186 Ataybek Bödöşev, Muzıkaga Casalgan Duşmandık adlı makalesi,  
http://www.presskg.com/fabula/11/0405_12.htm, 01.06.2011, saat 11:35. 
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pop ve sanat musikisi her yeni gün değişmekte ve gelişmektedir. Örneğin Aktan 

Đsabayev, Gülnur Satılganova, Irıskeldi Osmonkulov, Bek Borbiyev, Sıymık 

Beyşekeev, Ayçürök Đmanaliyeva, Kanıkey Eraliyeva, Salamat Sadıkova, Roza 

Amanova, Gülnara Toygonbayeva gibi sanatçılarımız, Kırgız Müziğinin yeniçağ ile 

karışarak farklı bir biçimde gelişmesine katkıda bulunmuş ve orta yaş kesimlerin 

dinledikleri tarzdan şarkılar söylemektedirler. R&B, Free Style, Rap, Acapella, Jazz 

gibi daha çok eğlenceli ve gençlerin beğendikleri tarzda şarkı söyleyen genç 

şarkıcılarımız ise Kırgız Müziğinin XXI. yüzyıla uygun örneklerini dinleyicilerine 

sunmaktadır. Bunlardan Mirbek Atabekov, Sultan Sadıraliyev, Güljigit Kalıbekov, 

Kayırgül, Ayperi Kubik Kızı, Aygerim Rasul kızı, Đlyaz Abdırazakov, Omar, Arsen, 

Saykal Sadıbakasova, Dobr vb. Kırgız gençleri tarafından sevilerek şarkıları 

dinlenmektedir. Bu türden şarkı söyleyen ve Batı stilinden şarkıları Kırgızcaya 

çevirerek halka hizmet etmeye çalışan Non Stop, Kız Burak, Nike Kayıp, Cebe gibi 

gruplar da vardır. Ayrıca Etno-Rock olarak bilinen ve günümüz Kırgızistan’da 

oldukça popüler olan şarkı türü Tata Ulan, Orunbasar Kızalakov, Kanıkey gibi ünlü 

sanatçılar tarafından dinleyicilere sunulmakta ve genel olarak herkes tarafından 

büyük ilgi görmektedir.187  

Yukarıda Kırgız Folk müziği hakkında belirtilen bilgilerin gerçeğe yakın 

olması gerçekten de üzücü durumdur. Yirmi yıldır Kırgız dilinde ve Kırgız müziği 

hakkında bilgi içeren doğru dürüst bir kitabın yayımlanmamış olması biraz sert 

eleştiri olarak görülse de Kırgızistan’daki okullarda müzik derslerine yeterince önem 

verilmediği bir gerçektir. O yüzden başta müzik olmak üzere müzikle tedavi 

konularında da gururlanacak gelişmelerin acilen gerçekleştirilmesi söz konusudur. 

Tespit edilen boşluğun doldurulması için bugünün ilim adamlarının yapacak görevi, 

tarihten örnekler ve ibretler almak suretiyle Kırgızistan’ın geleceğine umut veren, 

gelişmesini sağlayacak gençlerin eğitimine müziği de katmaktır. En eski Kırgız 

folklor, vokal ve enstrümantal müzik türlerinin irdelenmesi ve bugünün şartlarına 

laik yeni programların acilen yapılması, bütün Kırgız ilim adamlarına görev olarak 

düşmektedir. 

                                                           
187 Günümüz Kırgızistan’da pop ve sanat tarzı müziği hakkında geniş bilgi için, www.super.kg web 
adresinin “media portal” bölümüne bkz. 
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ĐKĐNCĐ BÖLÜM 

MÜZĐKTERAPĐ 

Tezin bu kısmında, müzikle tedavinin tarihçesi ve kökeni ile ilgili bilgilerin 

yanında onun günümüzde geliştirilmiş ve hastaların tedavisinde kullanılarak olumlu 

sonuçlar alınmasında yarayan tedavi seansları hakkında genel bilgiler verilecektir. 

Đlkel kabilelerden, eski Yunan, Roma, Mısır ve diğer kavimlerle Ortaçağ Avrupa’sı, 

Orta Aysa Türkleri ve Đslam Medeniyetindeki müzikle tedavinin önemi ve yeri 

hakkında da söz edilecektir. Bunları anlatmakla beraber, neden müziğin büyülü kabul 

edilip, müzisyenin de ilkel devirlerde neden böyle büyük saygı ve destek gören bir 

toplum ferdi olduğunun gerekçelerini içeren bilgiler elde edilecektir.  

A. Müzikterapinin Tarihçesi 

Đlkel insan, kendi varlığının şuurunda olabilmek için çevresindeki yağmur, 

rüzgâr, tabiat ve hayvan seslerini taklit ederek yaşamıştır. Bu sesler bir araya 

toplanılarak, onların kaynağı hakkında bilgi edinilmeye çalışılmıştır. Taklit ve 

tekrarla insan, yaratma ve geliştirme yeteneğine ulaşmıştır. Đnsan kendi imkânlarının 

sınırları içerisinde müziği ortaya koymuş ancak onun tabiatüstü bir veya birkaç güce 

bağlı olduğuna inanmıştır. O yüzden de müziğe güç atfedilerek Yüce Varlığa 

bağlanmıştır. Müzik, tabiatüstü görünmez varlıklarla bir haberleşme aracı olarak 

kullanılmıştır. Bugün dahi müziğin kutsal yanı olduğundan bahsedilmektedir. Đlkel 

kabilelerde müzik, basit bazı ritim âletleri ve yine basit üflemeli veya telli sazların 

eşliğinde vokal olarak icra edilmiştir. Hastalıkların tevdisinde söylenen şarkılar, 

çalınan müzik ve ritmi, yapılan danslar, yakılan tütsülerden maksat, kötü veya zararlı 

ruhları etkileyerek ve onlarla konuşarak hastanın vücudunu terk etmesini 

sağlamaktır.  

Đlkel kabilelerin yaşayışında ruhlar önemli rol oynamaktaydı. Hekimler 

olarak bilinen müzisyenler, çeşitli bitki, ilaç, müzik ve dansı kullanarak hastaları 

iyileştirmeye çalışmışlardır. Birçok toplumda hastalanmış insan, sağlığına 

kavuşabilmek için, bazı güçlere sahip olduğuna inanılan sihirbaz, rahip veya hekime 

gider ondan tedavi görmüştür. Đyileşmek için karşılıklı inanç ve itimat büyük rol 

oynamıştır. Bu tedavi tarzında iyileştiricinin gücü önemli sayılmıştır ve m.ö. III. yy.a 
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uzanan üç cins tedavici; Büyücü, Rahip ve Hekimden söz edilmektedir. Đlaç, su ve 

bitkiler hastanın vücuduna girmiş olan kötü varlıklarla mücadele için kullanılmıştır. 

Bunlar ancak sihirbaz-doktor tarafından uygun görülen ve onun tarafından şarkılar, 

danslar ve tütsülerle kullanıldığı zaman etkili olabileceğine inanılmıştır. Monoton bir 

ritmin eşliğinde hastanın tepkisine göre hızlı, yavaş, yumuşak veya sert melodi, ikna 

edici ve etki edici sözler ile örülü şarkının yardımıyla müziğe başvuru, müzikle 

tedavinin esasını teşkil etmiştir.  

A.1. Afrika ve Amerika’da Müzikterapi 

Afrika kıtasının bazı ilçelerinin günümüzde de eski metodları kullanarak, 

sihirbaz olarak bilinen doktorların terapi ile uğraşmakta oldukları bilinmektedir. 

Mesela “Zar” âyini, Habeşistan’da Addisababa’da şeytan çıkarmak için 

uygulanmaktadır. Zambiya’da ise bu metodla hastalara teşhis koyularak tedavi 

yapılmaktadır. Kenya’da Mola kabilesinde hastayı tedavi etmek için trans âyini 

kullanılmaktadır. Nijerya Dahomey’de aynı âyinler, Hıristiyanlık anlayışına göre 

yapılmaktadır. Cherubin ve Serapkin kiliselerinde aynı şekilde müzik ve dansla 

trans meydana edilerek hastanın mukaddes ruh tarafından iyileştiğine inanılmaktadır. 

Bu metod uygulandıktan sonra hasta yarı ölü halde komaya girer ve arkasından ruhî 

bir iyileşme ortaya çıkmaktadır.188  

Amerika’da Neva ve Californiya’da yaşayan Washo Peyote tarikatı üyeleri, 

müzik ve titreşimi kullanarak, insanlar üzerinde etkili olabilmektedirler. Vınlama, 

davul, çıngırak ve düdük sesleri eşliğinde söylenen şarkılar ve yapılan âyin, deneyin 

dinî ve heyecan verici olduğunu göstermektedir.189 Dr. Willer Van de Wall, 

Amerika’da müzikle tedavide ilk adımı atanlardandır. 1920 yılında Pensilvannia ve 

New York eyaletlerindeki hastane ve hapishanelerinde müziğin insan ruhu 

üzerindeki etkilerini araştırmış.190  

Amerika’da müzikterapi metodlarının araştırılmasına II. Dünya Savaşından 

sonra Müzik araştırma merkezinde ve Walter Reed Hastanesinin bir bölümünde 

başlanmıştır. Hâlen Amerika’da müzikle tedavi cemiyeti faaliyette olup, bu cemiyete 

                                                           
188 Güvenç, a.g.e., s. 9. 
189 Güvenç, a.g.e., aynı yer. 
190 Güvenç, a.g.e., s. 12. 
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sadece müzik ve müziğin psikiyatride kullanılışı konusunda yeterli bilgiye sahip 

insanlar kabul edilmektedirler. Kaliforniya eyaleti ilk defa resmî olarak müzikle 

tedavi metodunu mecburî kılmıştır. Ardından diğer on beş eyalet de bu metodu 

uygulamaya başlamıştır. Amerika’da uygulanan müzikle tedavi usulü genellikle 

psikotrop ilaçlarla beraber kullanılıyor. Hastalarla çalışan doktorların hastayla 

ilişkiye girmeden önce heyecanların yeniden öğrenilmesi, yavaş yavaş duygu 

fonksiyonlarını harekete geçirme işinde sabırlı olmaları ve dikkatle çalışmaları 

gerektiği önemli görülmüştür.191 Holotropik solunum çalışmalarında da müziğin 

etkisi oldukça iyi geldiği belirlenmiştir. Labaratuvar deneylerinde beynin elektrik 

etkinliği üzerinde dikkate değer etkisi olduğu görülen ritmler geliştirilmiştir.192   

A.2. Ortaçağ ve Son Dönem Avrupa’da Müzikterapi 

Antik devirlerde gelişen felsefe ve bilim hayatı, Ortaçağ Avrupası’nda 

Hıristiyanlık dininin etkisi ile yerini skolâstik193 düşünceye bırakarak, karanlık bir 

döneme mahkûm olmuştur. Ortaçağda Avrupa ancak Türk-Đslâm bilim adamlarının 

ve bilim çevrelerinin tesiri ve aracılığı ile antik dönemlerin bilgi ve birikimine vâkıf 

olabilmiştir. Hıristiyanlık imparatorluğunun Konstantin (miladî 313’te rakiplerini 

yenerek Roma’ya giren imparator) imparatorluğunu Bizans’a nakletti. IV. yüzyıl 

sonrasında ise bu imparatorluk Doğu ve Batı olmak üzere ikiye bölündü ve 470’te 

Batı Roma çöktü. Avrupa’nın medeniyet beşiği olarak bilinen Atina’da 

mevcudiyetini sürdüren fikir kırıntıları da imparator Justinien’in “Atina Felsefe 

Mektebi”ni kapatmasıyla sona ermiştir. Böylece medeniyet ve bilim adına ne varsa 

hepsi Hıristiyanlığın taassup silindiri altında mahvolup gitti. Şark’ta ise Đslam 

medeniyeti her tarafa ışığını saçmaya hazır faaliyet içindeydi. Avrupa’nın zulmü ve 

Hıristiyanlığın taassubundan yıkılan Grek ve Latin medeniyetinin fikir kaynağının 

bazıları Đslam kütüphanelerinde sığınmaya mecbur kalmıştır. Gerek bilim ve felsefe, 

                                                           
191 Güvenç, a.g.e., s. 14. 
192 Stanislav Grof, Geleceğin Psikolojisi, çev: Sezer Soner, Đzmir 2002, s. 259. 
193 Latince kökenli schola (okul) kelimesinden türetilen scholasticus teriminden gelmektedir ve kelime 
anlamı olarak okul felsefesi demektir. Skolastik düşünce; dar düşünce, sınırlandırılmış düşünce 
demektir. Bilinen bir düşüncenin dışında hiçbir düşünceye hayat hakkı tanımamadır. 
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gerekse müzik konulu kitaplar Abbasî hükümdarı Halife Me’mun  (813/818) 

tarafından toplanmış, muhafaza edilmiştir.194  

Bu devirden miras kalan eserler Đslam âlimleri tarafından tekrar 

canlandırılarak yaşama devam etmişler. IX. asırdan sonra başlayan kültür geçişleri üç 

ana yoldan yapılmış. Bunlar Đspanya ve Sicilya, son olarak da Haçlı Seferleri’dir. Bu 

yollarla Hıristiyanlığın Đslamî eserleri imha ederek, Arapça eserleri tercüme etme 

yoluyla tekrar medeniyete kavuşmuşlar.195 Ondan dolayıdır ki, Müzikterapi konulu 

literatür incelendiği zaman, Avrupa’da; Hıristiyanlığın yayılışından Rönesans’a 

kadar olan uzun dönemde Ortaçağ Avrupası’nda bu konuya ilişkin bilgilerin 

bulunması zordur. Ancak burada XV. yüzyılın başlarında Đtalya’da zehirli örümcek 

ısırmasına karşı müzikle tedavi yönteminden bahsedilecektir. Poyi ve Calabiere 

şehirlerinin tarantula denilen iri örümceğinin ısırmasına bağlı olarak görülen etkiler 

Napoli halkına has bir çeşit melankoli tablosu ortaya çıkmıştır.  

Tarantizm’in sebepleri doktorlar tarafından uzun zamandır bilinememiştir. 

Bu hastalığı ilk olarak Nikola Perotti isimli bir hekim tanımlamıştır. Perotti, hastalık 

hakkında der ki: “Hastalar genellikle melankoliye düşüyor ve adeta sarhoşluğun 

etkisiyle sızmış gibi akıl ve mukayese güçlerini kaybediyorlardı. Birçoğunda müzik 

dinlemek için büyük bir istek ortaya çıkardı. Hoşlarına giden melodinin ilk 

perdelerini duyar duymaz fırlayarak ayağa kalkıyor; neşeli naralar atarak, güçsüz 

düşüp yarı ölü gibi oluncaya kadar dans ediyorlardı.” XVII. yüzyılda yaşayan 

hekimlerden Baglivi, bu hastaları araştırmış ve müziğin bu hastalar üzerinde şaşırtıcı 

etkisinin olduğunu, müzik olmayınca da hastanın ölünceye kadar korku ve dehşet 

içinde yaşayacaklarını söylemiştir.196  

Hefker ile Jermense “Dans de st. Guy” ve “Tarantizma”nın “dans hastalığı” 

şekillerinden olduğunu onaylamışlar. “Dans de st. Guy” XIII. ve XIV. yüzyıllarda 

bütün Avrupa’da özellikle Ren ve Meuse nehirleri sahilinde, Liege’de 

Clachapelle’de ve Strasbourg şehirlerinde şiddetle hüküm sürmüştür. Korno197 çalan 

                                                           
194 Geniş bilgi için bkz: Ahmet Gürkan, Đslam Kültürünün Garbı Medenileştirmesi, Fon Matbaası, 
Ankara 1975, s. 246–247; 256–257–258; 271–272. 
195 Ak, a.g.e., s. 308–309. 
196 Adnan Çoban, Müzikterapi, Timaş Yay., Đstanbul 2005, s. 38.  
197 Korno - salyangoz kabuğu gibi kıvrımlı, bakır borudan yapılan, üflemeli bir çalgıdır. 
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müzisyenler şehrin sokaklarında gezer ve dansçılara yardım ederlermiş, bu şekilde 

tarantizmaya yakalananları müzik vasıtasıyla bitkin düşünceye kadar dansa tahrik 

ederek iyileştirildiği hakkında, Jean Boden “Cumhuriyet” adlı eserinde yazmıştır.198 

Uygulamada, müziğe kemanla başlanıyor, bazen flüt ve gitar da eklenir, ardından 

bakırdan yapılmış vurmalı çalgılar katılıyordu. Müzik o denli heyecanlı olduğundan, 

hasta bitkin düşünceye kadar dans etmek zorunda kalır, düzelme belirtileri olmadan 

da müzik durdurulmuyordu. Bu tip seanslar iki veya üç gün, gece-gündüz 

sürdürülmüştür.199 Bu hale Aristod “Katharsis” adını vermiştir. Bu bir nevi 

“temizlenme” olarak kabul edilmiştir.200  

Müziğin insanlara Tanrı tarafından verildiğine inanan din adamlarının yanı 

sıra, onun şeytan tarafından insanı günah işletmek için bir araç olarak kullanıldığını 

ileri sürenler de olmuştur. Bu türden din adamları Engizisyon mahkemelerini 

kurmuşlar ve sayısız akıl hastalarını şeytan oyuncağı oldu diyerek barbarca 

yakmışlar. Ortaçağı tarihe en karanlık dönemlerinden olarak yazdıranların bu din 

adamları olduğu bilinmektedir. Hıristiyanlığın ilk yıllarında kilise, müziği yalnızca 

ruhî bir olay olarak ele almadığından ve köklerinin bazı âyinlere dayandığından 

şeytanî olarak kabul etmişler.201  

Zamanla kilise ileri gelenleri Protestanlığın kurucusu ve iyi bir müzisyen 

olarak bilinen Luther’in öncülüğü ile müziği ruhî bir tedavi aracı olarak kullanmaya 

başlamışlar. Ancak şeytanın insana verilen mukaddes hediyeleri kullanabileceği 

iddiası ileri sürülmüştür, buna rağmen şeytanın bütün müzik seslerini kontrol 

edemeyeceği görüşü üstündü. Hıristiyanlık inancının gelmesiyle “Tanrıların insanlar 

üzerindeki etkisi” anlayışı ortadan kalmıştır. Fakat yine de müzik ve resmin Tanrı’ya 

yakınlaştıracağına inanılıyordu. Hıristiyanlığın ilk çağlarından itibaren kilise ileri 

gelenleri müzik ve diğer sanatların iyilik ve kötülük üzerinde etkili olduğunu fark 

etmişler. Yıllar sonra müzik ve ilâhiler hastaların iyileşmesinde etkili rol oynamaya 

başlamıştır. Ondan dolayı müzik, kolektif dinî törenlerin vazgeçilmez unsuru halini 

almıştır. XII. asırdan itibaren Avrupa kralları ve azizleri kendilerinin kutsal 

                                                           
198 Daubresse, a.g.e., s. 43–44. 
199 Çoban, a.g.e., s. 39. 
200 Grebene, a.g.e., s. 18–19. 
201 Güvenç, a.g.e.,  s. 4–5. 
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iyileştirici gücüne sahip olduklarını ileri sürdüler. Birçok samimi Hıristiyan, ruhî 

iyileşme için müziğin mukaddes bir mesaj taşıdığına inanmıştır.202  

Bu gelişmelerden sonrası Avrupa’da müzikle tedavi uygulamaları XX. 

yüzyıla kadar daha ileri seviyede geliştirilmeye özen gösterilmiştir. Özellikle 

Amerika, Đngiltere ve Fransa’da bu konuyla ilgili değerli çalışmalar yapıldığı 

görülmektedir. 1749 yılında Londra’da R. Brocklesby, ruhî hastalığa yakalanmışların 

eski ve modern müziğe göre gösterdiği tepkileri anlatan eserini yayınlamıştır. E. R. 

Clay 1882 yılında Londra’da yayınladığı “The Alternative: A Study in Psychology” 

adlı eserinde armoni, ritim ve melodinin birer tedavi faktörü olduğunu belirtmiş, 

bunun hastaya enerji verdiğini ve gözle görülür bir iyileşme sağladığını ifade 

etmiştir. Müzikle birlikte kontrolsüz kasların harekete geçtiğinden, müzikal 

etkinliklerin bireysel ve grup halinde uygulanabileceğini söylemiştir.  

Bu dönemlerde Đngiltere’de  “La Gilda De Saint Cecile” (Đnsanlığa Hizmet 

Cemiyeti) birçok hastalar üzerinde musikinin beden ve ruha sakinlik veren etkisini 

incelemeyi, doktorların gece ve gündüz emrini uygulamaya hazır, müzisyen 

hastabakıcılar yetiştirmeyi planladı. Ayrıca Londra’nın merkezi bir yerinde “Müzik 

Yardımı” postası oluşturulup, her büyük hastanelerin belirli koğuşlarına müziğin 

telefon yoluyla ulaştırılması sağlanmıştır. Bu fikir üzerine yapılan denemeler susma 

ve sessizliği sürdürmek ve en çok heyecanlanan hastalara tedavi için bir uyku 

vermek suretiyle iyi sonuçlar elde edilmiştir. Chelenebourg şehrinde ameliyat 

yapılmış hastaların yanında birer müzisyen hastabakıcıları görevlendirildi. Müziğin 

etkisi altında bu hastaların ateşinin düştüğü ve ağrılarının pek belirgin bir derecede 

hafiflediği gözlemlendi. Uykusuzluk çeken hastalar için, Boston hastanesinde saat 

gibi çalışan “müzik kutusu” kullanılmış, keman çalınarak büyük başarı elde 

edilmiştir.203  

Đngiliz filozofu ve bilim adamı Francis Bacon (1561–1626) “Sylva 

Sylvarum” adlı eserinde her gün müzik dinlemekle ruhunun canlandığını ve 

beslendiğini belirtmiştir. 1634’de Đngiliz yazar Henry Peacham “Compleat 

Centlemen” adlı eserinde müziğin hayatı uzattığı, sıkıntı ve melankoliye iyi 

                                                           
202 Güvenç, a.g.e., s. 6. 
203 Daubresse, a.g.e., s. 7–8; ayrıca bkz: Çoban, a.g.e., s. 39.  
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geldiğinden bahsetmiştir. Sembolizmin öncülerinden Charless Baudelaire bir 

mektubunda, Wagner’in Tannhouser Operası’ndan “Akşam Yıldızı” parçasını 

dinleyerek intihar etmekten vazgeçtiğini yazmıştır.204  

Fransız hekim Quarin, müzikle iyileşmiş bir kadının örneğini sunmuştur. Bu 

kadın sara hastalığına yakalanmış ve müzik dinletilerek spazm haline düşme 

alışkanlığından kurtulduğunu yazmıştır. Bruckmann on iki yaşındaki bir kızın kramp 

hastalığından piyanonun sesinden kurtulduğunu söylemiştir. Doktor Pommé histeri 

nöbetlerinin; Fodéré’den sonra görev yapan Pinel ve Esquirol ateh (bunama) 

hastalığının, Dézassar humma sebebiyle sıkıntı çekenlerin müziğin eşliğinde 

iyileştiğini söylemişler.205 1872’de Philippe Pinel müziğin eşliğinde ihtilâl komitesi 

tarafından izin alarak iki büyük kilise hastanesindeki elli akıl hastasını güneşe 

çıkararak onların üzerinde etkili olabilmiş ve böylece kliniğe müziği sokma 

düşüncesini ortaya atmıştır.206 Marguet (Marquet) “Nabzı Đyi Anlamak Đçin Tek 

Yöntem” adlı eserinde (1769) melankoliyi tedavi etmek için gerekecek olan 

yöntemler arasında müziğin önemli rol oynadığına vurgu yapmıştır. Laurent 1840’da 

hypocondria (kuruntu hastalığı) ve monomania’nın tedavisinde müziği kullanmıştır. 

Doktor Béronotise bu çeşit hastalıkta müzikle tedaviyi ihtiyatla kullanmayı tavsiye 

etmiştir.207  

Light, müzikle tedaviyi aktif ve pasif olarak iki grupta incelemiş ve müziğin 

hastalarda dikkati arttırdığını, ilgiyi devam ettirdiğini ve davranışına da etkili olarak 

rahatlık sağladığını söylemiştir. Zanker ve Glatt’a göre müzik, şuur dışına etki 

ederek, refulmanları dışarı çıkartmakta ve böylece bir çeşit katarsis yapmaktadır. 

Murineddu ve Drake de müziği, dikkati toplayıcı bir stirülan ve behaviora yön veren 

bir oluşum olarak kabul ederler. Frey müziğin hipnotik olarak etki ettiğini, ajite 

(kendine ait olmayan güçleri hile ve tertip yoluyla kışkırtma gayretleri) hastalarını 

rahatlattığını belirtmiştir. Bütün bu hazırlıklara rağmen, müzikle tedavi Avrupa’da 

ancak son otuz-otuzbeş yılda psikiyatri kliniklerine girebilmiştir.208  

                                                           
204 Grebene, a.g.e., s. 21. 
205 Daubresse, a.g.e., s. 14 
206 Güvenç, a.g.e.,  s.12. 
207 Daubresse, a.g.e., s. 14; ayrıca bkz: Çoban, a.g.e., s. 41; Ak, a.g.e., s. 50.  
208 Güvenç, a.g.e., s. 12. 



79 

 

Altshuler 1947’den itibaren müziği tedavi programı olarak çalışmalarının 

içine sokmuştur.209 Onu 1948’de Ainlay, 1950’de Mann, 1955’de Blair, 1956’da 

Gilliland, 1957’de de Shervin izlemişler. Gaerdner ve Paul nevrozlarda, Jaedicke 

klimakterium psikozlarında, Gillis ve Lesceiles şizofrenide, Altshuler ve Lucas 

depresyonda, Kratter oligofrenide, Zanker ve Glett de alkoliklerde müzikle tedavi 

ederek olumlu sonuçlar almışlardır. Oswald (1967’de), Koh ve Hedlug (1969’da) 

şizofrenler üzerinde, Diephouse (1964’de) ve Scott (1970’de) çocuk psikiyatrisinde, 

Zonneveldt (1969’da) nevrozlarda, Weber (1967’de) çeşitli psikodisleptiklerde 

meydana gelen experimental psikozlarda, Nell (1965’de), Schultz (1969’da), Ruiz ve 

Pilon, Ulrich, Koffer (1969’da), Dickens ve Sharpe (1970’de) grup 

psikoterapilerinde müzikle tedaviyi uygulamışlardır.210  

Müziğin, akıl hastalığının tedavisinde daha çok tekrarlamalarla gösterilerek 

ortaya konulmuştur. Müziğin, ilaç gibi kullanımının etkili olduğu hastalık sınıfı 

olarak vezenya ve nevrozlar gösterilmiştir. Birçok akıl hastanesinde hastalara konser 

verilmeye, hastalardan oluşturulan korolar kurulmaya başlamıştır. Ancak tedavi 

altına alınan ve başarılı sonuçlar elde edilen hastaların çoğunluğu eskiden müzik 

eğitimi almış insanlar olduğunu L’Hospitale deneyimlerinden belirtmiştir, büyük 

istisna dışında sıradan birilerinin sesini eiğitip, bir enstrümanı başarıyla öğrendikten 

sonra bıkabileceğini de ifade etmiştir. Fransa’da bazı doktorların akıl hastalığının 

tedavisinde müziği kullandıkları bilinmektedir. Örnek olarak, Bourdelot (XVII. 

yüzyılda), Pérfect ve Belaquemann (XIV. yüzyılda), olmak üzere L’Hospitale, 

Salpêtriére de Monsieur Esquirol (1784 ile 1825 yılları arasında), Monsieur Rotter 

(1845’de), Briere De Boismont (1859’da),  Monsieur De Boismont (1860’da), Mont 

de Verne (1855 ile 1860 yılları arasında) ve Toulouse hastanesi müdürü Monsieur 

Dilay’ları saymak mümkündür. Bu ünlü doktorlar hastalara mahsus diğer 

eğlencelerin arasına zaman zaman konserler vermeyi, tiyatro ve balo düzenlemeyi de 

eklemişlerdir.211  

                                                           
209 Güvenç, a.g.e.,  s. 13. 
210 Güvenç, a.g.e.,  aynı yer. 
211 Geniş bilgi için bkz: Daubresse, a.g.e., s. 18–36. 
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Bunların dışında sıtma ve hummada, katalepsiya ve gut hastalıklarında, 

konuşamama, bunama, felç gibi durumlarda müzik aktif olarak kullanılmıştır.212 

Zamanla müziğin fiziksel hastalıklarda kullanımı daha da yaygınlaşmış ve kan 

dolaşımı, solunum ve diğer sistemlere etkisi araştırılıp tespit edilmiştir. Müzik 

seslerinin ve ıslıklarının insan ve hayvan kan dolaşımı üzerine etkisi onların şahsiyet 

ve cinslerine göre değiştiği ve nefes alıp vermede müziğin ritmine bağlı kalan 

canlıların kalp kasılmalarının iyileşmesine sebep olduğu ortaya konulmuştur.213  

B. Orta-Aysa Kültüründe Müzikle Tedavi 

Orta-Aysa Müzik Kültürü hakkında söz edilirken, ilk akla gelen birkaç çalgı 

aleti vardır. Komuz veya saz bunların önde gelenlerinden sayılır. Đşte bu aletlerden 

oluşturulan müzik, yalnızca zevk, neşe, aşk, hüzün ve eğlence katkısı değildir. Millet 

birliğini oluşturan, devlet sevgisi ve onun gelişmesi için her tür çabayı yüceleştiren, 

aynı zamanda insan yorgunluğunu gideren, ruhu arındıran ve bazı hastalıklardan 

tedavi eden özelliğe sahiptir. Eskiden bilindiği gibi Orta-Asya Türklerinde 

Komuz’un birkaç özelliği vardır. Komuz, tedavi ve kötü ruhları kovmada 

kullanılmakla beraber, velilik ve ululuk sembolüdür. Savaşta erlerin başına gelenleri 

ailesine duyuran araçtır. “Ulularla haberleşmede” medet ile yardımın sesidir. 

Yiğitlere güç veren ilahi ve kutlu sestir. Bu kutlu sesle toplum haber alıyor, 

hayatındaki değişimlere hazırlanıyor, hem iyi hem de kaygılı olayları dinliyordu. Bir 

tür uyarıcı olarak da kabul gören Komuzun tellerinde, bu diyarlarda yaşayan halkın 

her duygusu saklı kalmıştır.  

B.1. Şamanlar Devrinde Müzikterapi 

Đlkel kabile yaşantısında büyücü ve şaman kendisinden çekinilen, fakat 

saygı duyulan kabile üyesidir. O, kabilenin manevî hayatında inanış biçimlerindeki 

eksiklikleri tamamlayan, korku ve ümitsizlik hallerinin telafisini ve atlatılmasını 

sağlayan bir güç sembolü olarak kabul edilir. Đlk Spiritüel hekim modelinin ortaya 

çıkışı bu kişilerdir (resim 24). Đnsanları gerek ritim-müzik ve dansla extaz (vecd) 

                                                           
212 Geniş bilgi için bkz: Ak, a.g.e., s. 61–70; ayrıca bkz: Daubresse, a.g.e., s. 36–57. 
213 Daubresse, a.g.e., s. 59-57. 
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haline getirerek, gerekse bunlar yardımıyla bir hipnoz hali oluşturarak etkilemişler ve 

kitlelere zaman zaman yön vermişlerdir.214  

   

                                    Resim 24.                                       Resim 25. 

Kaynaklarda ilk tabip olarak isimlendirilen Şamanlar sonradan Orta 

Asya’ya yeni dinlerin gelişiyle yeni isimle anılmaya başlar. Ancak uyguladığı metot 

gene Şamanizm dinine ait ritüellerin bir kısmını içine almaya devam etmiştir. 

Eskiden Şaman veya Kamlar tedavide Davul’unu kullanmıştır (resim 25), daha 

sonradan ise Baksı215 olarak isimlendirilen bu şahıslar kendi yörelerinde kullanılan 

müzik aletlerinden de faydalanmış ve insanlara yardımcı olmaya çalışmışlardır. 

Ondan dolayıdır ki Orta-Asya Türklerinin Medeniyetlerinde çeşitli müzik aletleri 

geliştirilmiş Bakşıların fonksiyonlarının çoğalmasına olumlu etki göstermiştir. 

Eskimo Şamanları (resim 26 ve 27), hem hastalık hem de avcılık için 

insanlara yardım etmektedirler. Buradaki inanca göre Şaman’ın davulu dünyayı 

temsil etmektedir. Davul çalarak Şaman trans haline girer, titrer ve ruhlarla konuşur, 

böylece o diğer insanların sıkıntılarını gidermeye çalışır. Đskandinav halklarında 

müzik hastayı iyileştirmek veya insanı hasta etmek, yaraları iyileştirmek ve kanı 

durdurmak, ağrıyı dindirmek ya da uyku temin etmek amacıyla kullanılmaktadır. 

Anglo-Sakson tedavi edici özelliğe sahip olduğuna inanılan şarkılardan bahisler 

bulunmaktadır. Eski Đzlanda şiiri olan Hawamal’da şu satırlar yer almaktadır: “Bende 

öyle şarkılar vardır ki, onları hiçbir insanoğlu tekrar edemez. Bunlardan birinin adı 

‘yardımcı’dır. Bu, sana ihtiyacın olduğu zaman, hastalığında, üzüntünde ve bütün 

                                                           
214 Güvenç, a.g.e., s. 1. 
215 Bu kelime, Kırgız dilinde kullanılan “Bakşı” kelimesiyle zikredilecektir. 
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güçlüklerinde yardım eder.”216 Eski Mısırlılar, Çinliler, Grekler, Hintliler ve 

Şamanist inancında olan eski Türkler müziği cennetten gelme sayarak, cenaze 

törenlerinin müzikli olarak düzenlenmesine azami şekilde itina göstermişlerdir.217  

          

              Resim 26.                                                     Resim 27.        

Şamanlık inancı üzerinde en derin araştırmalar yapan şahıslar, Şamanlıkta 

hastalara şifa vericilik esas unsurlardan olmakla beraber her “Medicine-man” veya 

şifacı kişinin “Şaman”lıkla vasıflandırılamayacağını belirtmişler. Şamanlığı kısaca 

“extas” hali olarak tarif eden araştırmacılar, Şaman’ı, her şeyden önce hususi usuller 

vasıtası ile kazandığı “extas” hali içinde ruhunun göklere yükseldiğini ya da yer 

altına indiğini, oralarda dolaşarak bedeninden ayrıldığını, böylece ruhunun “aşkın 

trans” haline ulaştığını söyleyen insan olarak tarif etmiştir.218  

Şaman bu esnada âlet durumuna düşmekten uzak, aksine ruhları hükmü 

altına alarak ölülerle, şeytanlarla, cin ve perilerle irtibat kurmaya muvaffak olur. 

Hastalanan ya da o günün tarifi ile “ruhları çalınan” kişilere şifa vermesi, ölülerin 

                                                           
216 bkz, Güvenç, a.g.e., s.11–12. 
217 Ak, a.g.e., s. 20. 
218 Ak, a.g.e., s. 100. 
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isteklerini yerine getirerek zararlarını önlemesi, inanların dert ve dileklerini arz 

etmek üzere gökteki ve yeraltındaki tanrıların yanına giderek aracılık yapabilmesi 

böyle mümkün olmaktadır. Bu hususiyetleri ile ilkel topluluk üzerinde korku ve 

saygı uyandıran Şaman, “insan ruhunun mütehassısı” olarak halk kitlesinin 

mâneviyatına nezaret eder. Şaman beş sesli musiki icraatına göre tel perde ve gövde 

yapıları oluşturulmuş Komuz, dombra, şan gobız ve davul eşliğinde dans ederek 

trans haline geçerler. Bu esnada ata ruhu ile irtibata geçip değişken olmayan bilgilere 

ulaşır, bu bilgilerle hem hastalara yardım etme, hem geleceğe yönelik haber verme, 

hem de askerlere güç verme gibi görevleri yaparlardı.219  

Bu şahısların Đslam dininin Orta-Asya ülkelerine gelmesinden sonra Bakşı 

adını aldıkları bilinmektedir. Günümüzde de aynı isimle adlandırılmakla beraber 

sayıları azdır. Kırgız Türklerinde bu kelime erkekler için Bakşı kadınlar için ise 

Bübü Bakşı olarak ifade edilmekte ve uyguladığı seanslar esnasında yalnızca Komuz 

kullandığı, yarı Müslüman olduğu için de Đslam Dinine ait kelimeleri de kullandığı 

bilinmektedir. Örnek olarak, tedaviye başlarken “bısmılda” yani “bismillah” 

kelimesini kullandığını söylemekle yetiniriz. Đleride tezimizin asıl konularında biri 

olarak ele alınacağından dolayı bu örnekle sınırlı kalmayı doğru düşünüyoruz. Bakşı 

kelimesi Özbek, Kara Kalpak ve Türkmen Türklerinde saz çalan, profesyonel 

dutarcılar için de kullanılmaktadır.  

B.2. Bakşı (Baksı) Seansı Uygulamaları 

Bakşı seansı yere oturularak başlar, ritim ve melodi eşliğinde kollar spiral 

şeklinde harekete geçer, enerjinin kollara yükseldiği düşünülür. Ritim ve melodi 

değişir, hareket ve enerji omuzlara ulaşır, üçüncü hareket ise başı çeşitli yönlere 

doğru döndürmektir. Daha sonra sezgiye açık, içten geldiği gibi dans etme şekli 

başlar. Seansın en önemli bölümü görülen dans sırasında Baksı “ata ruhuna” 

ulaşmaya çalışır (resim 28). Bütün geçici bilgilerinden, maddî bedeninden sıyrılıp o 

an için gereken bilgilere varır. Bu durum kayıtlara şu şekilde geçerek anlatılmıştır: 

“Kamların (Baksıların) Tanrı ve ruhları hakkındaki tasavvurları, dinî törenlerde 

okudukları dua ve ilâhilerdeki tavsiflerinden anlaşılabilirdi. Fakat ilahi ve duaları 
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tespit etmek güçtür. Âyinden sonra Kam bunları tekrarlamakta zorluk çeker. Çünkü 

Kam dualarını istiğrak halinde irticalen söyler ve unutur.”220  

         

                                                               Resim 28. 

Bu durumdan haber veren diğer kaynakta şu bilgiler geçmektedir: 

“Tedaviye gelen Bakşı, önce hastanın nabzını yoklar, sonra Komuz’un eşliğinde 

şarkılar söyler. Hastalığın sebebini koyun gübresinde araştırdıktan sonra, büyük ve 

yağlı koyunun kurban edilmesi gerektiğini bildirir. Hayvanın rengini bütün 

ayrıntıları ile tarif eder. Öyle ki çoğu zaman istenilen büyüklük ve renkteki koyunun 

bulunması büyük bir mesele olur. Kurban edilen hayvanın etleri bir kapta pişirilir ve 

komşular davet edilir. Bakşı henüz soğumamış olan koyunun ciğerini hastasına üç 

kere vurup daha sonra köpeklere atar. Hasta dışında herkes kurban etinden yerler. 

Bakşı ikinci defa dualar okur ve ‘eğer hasta şu kadar güne kadar ölmezse iyileşir’ 

der. Söylediği güne kadar geçen zaman içinde daima hastasının yanında kalıp, her 

gün birkaç kez duaları okumaya devam eder.”221  

Baksı, kopuzun eşliğinde söylediği dualardan sonra, küçük demir halkaların 

takılı olduğu asasını alıp, çıkan seslerle trans haline geçmeye hareket eder. Baskının 

genellikle bir yardımcısı olur. Biri kopuz çalmaya devam ederken, öbürü asa ile 

çılgınca dans eder. Bu süre içinde dans eden Baksı, korkunç hareketler yapar, 

ağzından köpükler gelir, kendinden tamamen geçer ve bazen de düşer bayılır. 

Kendinden geçme durumundayken Baksı, kötü ruhu kurban edilen koyunun bir 

                                                           
220 Abdülkadir Đnan, Tarihte ve Bugün Şamanizm, aktaran,  Güvenç, a.g.e., s. 10. 
221 Radloff F. W, Sibirya’dan (Seçmeler), s. 293, aktaran,  Ak., a.g.e., s. 102. 



85 

 

uzvuna, cansız bir cisme ya da bazen kendinde transfer etmekle meşgul olur. Bu 

durum Baksının kendine has metodla ruhu kovmaktır.222 

Baksı bu işi çeşitli şekillerde bağırarak veya hayvanların sesini taklit ederek, 

bazen de büyülü sözler söyleyerek yapa. Kötü ruhu kovmak için bazen eli ile ya da 

Kopuz’un yayı ile hastaya vurur. Bazı durumlarda kurban edilen koyunun sıcak 

ciğeri hastaya vurulur ve bu hareket kötü ruhları kovmak için yapılan bir iş olarak 

yorumlanmaktadır. Baksı seansının ilk safhasında en belirgin özellik, Baksı’nın 

kopuz çalmayı kesip, çalgının burgularının bulunduğu bölgeye takılan demir 

halkaları giderek hızlı bir şekilde sallamasıdır. Genellikle Baksı transtan sonra trans 

içinde olup bitenleri hatırlayamaz, trans individüel bir karakter taşımaktadır.223 

C.  Đslam Medeniyeti’nde Müzikle Terapi 

Đslam Medeniyeti tarihinde müzikle uğraşan her çeşit sahadan ilim adamları 

bulunmuştur. Bazıları onun haram olduğunu ileri sürerken, bazıları da helal olduğunu 

düşünmüş ve insanlığa faydalı olabilecek yanlarını araştırmaya özen göstermişlerdir. 

Batı ve Hıristiyan kültüründe mevcut müziği kullanmamaya özen göstermeyi de 

Müslümanlık görevlerinin arasında şart olarak görmüşler. Müziğin insan sağlığı 

üzerinde yaptığı tesirden bahseden ve müziğin bu hususiyetlerini bu sanatın faydalı 

ve lüzumlu oluşunun bir delili olarak gören topluluk da olmuştur ve bu konuyla 

yakından ilgilenenler özellikle tasavvuf ekolü mensuplarıdırlar. Sûfîler müziğin 

faydasına inanmakla kalmayıp, onunla uğraşmış, her işinde kullanmış hatta 

savunmuşlar.  

Sûfîler aklî ve asabî hastalıkların musiki ile tedavi edildiğinden 

bahsetmişler. Bu konuda Serrâc: “Eskiler sevda (histeri) hastalığını hoş nağmelerle 

(tîb-i savt) ile tedavi ederlerdi. Bu sayede hastanın illeti zail olur ve sıhhate 

kavuşurdu.” demektedir.224  Tasavvuf tarihinin çok erken zamanlarında musikinin 

ruhun gıdası olduğuna inanılmaya başlanmış ve bu husus en açık bir ifade ile 

anlatılmıştır. Kelâbâzî (ö.t h/380-m/990) et-Taarruf li-Mezhebi Ehli’t-Tasavvuf adlı 

                                                           
222 Yıldıray Erdener, Baksı, Türk Folklor Araştırmalar Dergisi, Eylül 1978, s. 8, aktaran Güvenç, 
a.g.e., s. 19-20. 
223 Güvenç, a.e.g., aynı yer. 
224 Süleyman Uludağ, Đslam Açısından Musiki ve Sema, Đrfan Yay., Đstanbul 1976, s. 25. 
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eserinde şunlara değinmiştir: “Ebu’l-Kasım el-Bağdadî’nin şöyle dediğini işittim: 

‘Semâ iki nevidir: a) Bazı kimseler bir sözü dinler ve ondan bir ders ve ibret 

çıkarırlar. Bu gibi semâ ancak temyiz ve huzur-i kalb ile dinlenir. b) Nağme 

dinlemek. Nağme ruhun gıdasıdır. Ruh gıdasını ele geçirdi mi yüce makamına doğru 

yönelir ve bedenini idare etmekten vazgeçer. Onun için de sema yapanda sallantı ve 

hareket gibi haller görülür.”225  

Đnsan hastalıklarının bazıları müzikle tedavi edilebileceğine dair anlatılan 

bir olay vardır. Bu olay filozof Yâkub el-Kindî’nin Ahbar’ül-Hükemâ adlı eserinde 

geçer ve şöyle anlatılır: “Kindî’nin komşularından biri ticaret sahibi idi ve bütün 

işlerini oğlu idare ederdi. Ancak, bu tacir Kindî’yi hiç sevmez, daima aleyhinde 

bulunur, herkese ondan bahseder, onun yerini bırakmazdı. Günün birinde tüccarın 

oğlu hasta düştü. Tüccar her tarafa başvurarak oğlunu tedavi için devrin en tanınmış 

hekimlerinden istifade etmiş, yine de hastalık tedavi edilememişti. Sonra herkes 

tüccarı Kindî’ye gitmesini ve ondan yardım istemesini söylemişti. O da zarurete 

boyun eğerek arkadaşını Kindî’ye göndermişti. Kindî de ortadaki anlaşmazlıkların 

olmasına rağmen hastayı tedavi etmeyi kabul etmişti.  

Hastayı gören ve nabzını yoklayan Kindî, musikide hünerli olan ve ud 

çalmakta son derece bilgili olan dört tane talebesini çağırmıştı. Sonra da onlara ne 

çalacaklarını anlatır ve durmadan çalmalarını istemişti. Ud çalınırken hastanın 

nabzının kuvvetlendiğini ve kımıldadığının farkına varan Kindî hastanın babasına 

dönerek: ‘Öğrenmek istediğin her şeyi sor ve kaydet!’ demişti. Tacir de sormaya 

devam etmişti. Oğlu tacirin tüm sorularına cevap vererek görevini bitirmişti, sonra 

da ud çalan çalgıcılar duraklamışlardı. Hastanın babası çalgının devam edilmesini 

rica etmiş, fakat Kindî şu cevabı vermişti: ‘Hasta en son gayretini sarf etmiştir. Daha 

fazlasına imkân yok. Çünkü ömrü tamamdır.”226  

Türklerin ruh hastalarını rehabilitasyon yolu ile de tedavi ettiklerine dair tıp 

tarihinde geniş bilgilere rastlanmaktadır. 834–932 yılları arasında yaşamış olan 

Müslüman Türk bilginlerinden Ebu Bekir Razı bir eserinde: “…Melankolik hasta 

balık tutma veya avlanma gibi eğlenceli işlerden biri ile uğraşmalıdır. Müzik 
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öğrenmeli, özellikle güzel sesle okunan şarkılar dinlemelidir. Melankolik hastanın 

ancak bu şekilde sıkıntılarından, dertlerinden kurtularak iyileşmesi sağlanabilir…” 

demiştir.227 Đslam dünyasında Platon ve Aristoteles’in felsefesini en iyi şerh 

edenlerden Türk-Đslam âlimleri ve hekimleri er-Razî, Fârâbî ve Đbn Sînâ müzikle 

tedavinin, bilhassa müziğin psişik hastalıkların tedavisindeki ilmî esaslarını 

kurmuşlardır. Bu hekimlerin psiko-somatik hastalıkların ilaç, meşguliyet ve müzikle 

tedavi metotlarını gerek Selçuklu ve gerekse Osmanlı hekimleri kullanmış, 

geliştirmiş ve hastanelerde tatbik etmişler.  

C.1. Selçuklu ve Osmanlı Türklerinde Müzikterapi   

Đslam tarihinde müzik terapinin somut örneklerini bulmak mümkündür. 

Avrupa’daki müzikterapi uygulamarından çok önce Selçuklu ve Osmanlı Türklerinde 

Şam, Kahire ve Bursa’da tesis ettikleri hastanelerde akıl hastalarını ilaçla, 

meşguliyetle ve müzikle, Đslam psikiyatrisinin esaslarına göre tedavi 

etmekteydiler.228 Kaynaklarda, Şam’da 1154’te Türk Atabeyi Nureddin Zengi 

tarafından tesis edilen hastanede akıl hastalarının ilaçla tıbbî olarak tedavi edildiği 

söylenir. XVII. yüzyılda bile bu hastanede müzikle tedavi uygulandığını Evliya 

Çelebi kaydetmiştir.229 Bu uygulama haberini, ismi zikredilen hastanede XIII. 

yüzyılda yetişen meşhur göz hekimi ve tıp tarihçisi Đbn Ebu Useybiye’nin 

Tabakatü’l-Etıbba adlı eserinde şöyle anlatılıyor: “Akıl hastalarına ayrılan salonda 

hekim Muhazzabeddin, mânia denilen ‘el-cünûn as-sab’i’ hastalığına yakalanmış bir 

deliye arpa suyu içirilmesini karalaştırdı. Bunu içen adamın hastalığı geçti ve 

sıhhatine kavuştu.”230  

Đslam öncesi Türklerde kullanılan Beşseslilik, dinî tesirle değişmeye 

başlamıştır. Bu müziğin gittikçe geliştiği ve kendi dışında olan Selçuklu Anadolu 

Müziğini, kendisiyle yakından ilişkisi bulunan Mevlevî Müziğini oluşturmuştur. 

Zaten Mevlevî Kültürünü oluşturan malzemeler ki bunlar Ney, Rebab, Çeng, 

Kudüm, Hâlile, Mazhar gibi müzik âletleri Orta-Asya menşelidir. Orta-Asya’nın 

seçkin entelektüel tabakasının gelişmiş ve dinî motiflerle yoğrulmuş olan musiki 
                                                           
227 Grebene, a.g.e., s. 23. 
228 Ak, a.g.e., s. 140. 
229 Çoban, a.g.e., s. 47. 
230 Ak, a.g.e., s. 140. 
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birçok mûsikîşinasları yetiştirmiştir. Dinî motifler yavaş yavaş yerini sosyal konulara 

terk etmeye başlayınca Türk San’at Musikisi ortaya çıkmıştır.231 Selçuklular 

zamanında oluşturulan Türk Askerî Mûsikîsi denilen Mehter Mûsikîsinde çok yönlü 

Türk tesiri görülmektedir. Bu mûsikî türünde Kös, Davul, Zurna, Zilli Maşa vb. 

enstrümanlar kullanılmıştır. Daha sonra bu mûsiki Osmanlılara geçmiştir ve 

geliştirilerek askerî geyelerde kullanılmıştır.232 

Müzikle tedavi yöntemi Osmanlılar döneminde zirveye ulaşmıştır. Bu 

konuda Evliya Çelebi, es-Safadî’nin Kitabü’l-Vâfi bi’l-Vefayet adlı eserinde geniş 

anlamda bilgi verdiği ve Đslam hekimi Abdülmecid Efdalü’d-Devle Muhammed bin 

Abdullah’ın Đspanya’dan Şam’a gelerek başhekimliğini yapmış bulunduğu Nureddin 

Zengi Darüşşifası’nda XII. yüzyılda bile akıl hastalarının müzikle tedavi edildiğini 

1648 yılında yaptığı ziyareti esnasında kaydetmiştir.233   

Aynı zamanda bu hastanede Đbn Sinâ’nın meşhur eseri el-Kanun fi’Tıbb adlı 

eserinden faydalanılmış ve Đbnü’n-Nefs, Đbnü’l-Kuft gibi şerhler yazılmıştır. Đbn 

Sinâ’nın tesirinde kalan birçok Osmanlı hekimleri vardır. Onlardan Musa bin 

Hamun, Kanunî Sultan Süleyman’a diş tababetine ait Türkçe eser ithaf etmiştir. Bu 

eserde diş hastalıklarının da müzikle tedavi edildiği anlatılırken çocuk psikiyatrisi 

bakımından müzik tedavisinin öneminde de vurgu yapılmıştır. Ayrıca hekim Human, 

eski hekimlerin hükümdar çocuklarının beşikte müzikle uyutulmasını boşuna 

önermediklerini kaydeder.234  

Osmanlı döneminde başhekimlik yapmış olan çocuk psikiyatristi 

Gevrekzâde Hasan Efendi, Neticetü’l-Fikriyye ve Tedbir-i Veladetü’l Bikriyye isimli 

eser yazmıştır. Bu eseri yazarken Đbn Sînâ’dan ve Şuuri Hasan Efendi’den 

etkilendiğini dile getiren yazar, ortaya koyduğu eserinin çocuk hastalıklarının 

tedavisinde önemli olduğunu da belirtir. Bu eserde şu bilgilere rastlanılmaktadır: 

Rast makamı felçle birlikte giden hastalıklarda etkilidir. Irak makamı menenjit ve 

hırçınlıkta etkilidir. Isfahan makamı zihin açıklığı verir ve zekânın keskinliğini 

                                                           
231 Güvenç, a.g.e., s. 20 – 21.  
232 Güvenç, a.g.e., s. 22. 
233 Ak, a.g.e., s. 142.  
234 Arslan Terzioğlu, Türk-Đslam Psikiyatrisinin ve Hastanelerinin Avrupa’ya Tesirleri, Bifaskop, 
Đstanbul 1982, s. 24. 
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artırır. Kalpte ferahlık duygusu yaratır ve ateşli hastalıklardan korur. Zirefkend 

makamı felç, ağız felci, sırt, eklem ağrıları ve kamburluk durumlarında çok 

tesirlidir. Baş ağrısı, burun kanaması, balgam oluşturan üst solunum yolu 

hastalıklarına Rehâvi makamı iyi gelir. Büzürk makamı beyin ve ensede ortaya 

çıkan şiddetli hastalıklarda kuvvetsizliği ortadan kaldırmak için kullanılır. Aşk 

hastalığı ile tehlikeden korkma durumuna karşı etkilidir. Zengüle makamı kalp, 

karaciğer, beyin hastalıklarında ve mide yanmasına karşı kullanılır. Hicaz 

makamının idrar zorluğunu ve erkeklerin cinsel sorunlarının ortada kalkmasında 

etkisi vardır. Göz ve kalça ağrılarında etkili olan ve beyindeki düşünce yoğunluğunu 

azaltan makam Bûselik’tir. Uşşak makamı büyüklerin ayak ağrılarını tedavi etmede 

etkilidir, küçük çocuklarda ise gündüz dinletildiği zaman tüm organlarına bir ferahlık 

verir. Hüseynî makamı mide ateşini yok etme, gizli humma ve günde bir gelen ateşli 

durumlarda etkilidir. Nevâ makamı da ergenlik çağına gelmiş çocuklarda kalça 

ağrılarında etkilidir. Ayrıca kötü ve sıkıntılı fikirleri sevinç ve sakinlik veren 

duygulara dönüştüren bir makam olarak da bilinir.235 

Osmanlı Türklerinin Medeniyetindeki müzikterapi uygulamalarını 

gerçekleştiren birkaç önemli darüşşifalar bulunmaktadır. Bu hastanelerde ses 

titreşimlerinin doğrudan beyin beyin dokularına etki ettiği düşüncesinden hareketle 

psikolojik ve ruhî bozukluğu olanlar, özellikle akıl hastları müzik ve su sesiyle tedavi 

edilmeye çalışılmıştır. Örneğin 1154 yılında inşa edilen Nureddin Hastanesi, Amasya 

Bimarhanesi, Kayseri Gevher Nesibe Tıp Medresesi, Divriği Ulu Camii ve 

Darüşşifası, Süleymaniye Tıp Medresesi ve Şifahanesi, Fatih Darüşşifası, Edirne II. 

Bayezid Darüşşifası ve Enderun Hastanesi bu görev üzerine kurulmuştur. Bu 

Bimarhanelerin bazıları günümüzde konservatuara devredilmiştir, bazıları da müze 

olarak kullanılmaktadır.236 

C.2. Müzikterapi Uygulamalarında Kullanılan Makamlar  

Musiki biliminde ve icrasında, tıpta, astronomide ve fizik biliminde engin 

bir birikime sahip olan Fârâbî, bu ilimlerin birbiriyle ve özellikle müzik ile ilişkisini 

araştırmıştır ve makamların insan ruhuna etkilerinin olduğunu söylemiştir. Buna göre 

                                                           
235 Çoban, a.g.e., s. 49. 
236 Ayrıntılı bilgi için bkz: Güvenç, a.g.e., s. 28 – 31, Çoban, a.g.e., s. 51 -  58.   
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insana: Rast makamı neşe ve huzur, Rehavî makamı sonsuzluk düşüncesi, Kuçek 

makamı hüzün, elem ve keder, Isfahan makamı ise hareket kabiliyeti ve güven 

hissi verir. Büzürk makamı insanda korku duygusu, Uşşak makamı gülme 

duygusu, Saba makamı cesaret duygusu, Hicaz makamı da tevazu duygusunu 

uyandırır. Neva makamı lezzet ve ferahlık, Zirgüle makamı uyku hali, Buselik 

makamı güç, Hüseyni makamı ise barış ve sakinlik sağlar.237 

Zamanının ünlü hekimi Safiyüddin Abdülmümin Kitabü’l-Edvar’ında 

musiki makamlarının hangi vakitte daha etkili olduğunu Fârâbî’nin bilgilerine benzer 

şekilde verir ancak buna ek olarak müziğin insanların renklerine göre musiki 

zevklerinin de farklı olduğunu söylemiştir. Buna göre; siyah tenli insanlarının 

tabiatlarının germ-i huşk (kuru sıcak) olduğu ve bunların Irak makamı ve bu 

makamın yapısına benzeyenlerden hoşlandığı anlatılmıştır. Esmer çehrelilerin serd-i 

huşk (kuru soğuk) olduğu ve bunların da Rast makamı ve bu makamın yapısına 

benzeyen müzikten hoşlandığı kaydedilmiştir. Kumral ve sarışın olanların ise serd-

ter (daha soğuk) olduğu, bunlara da Kûçek makamı ve bu makamın yapısına 

benzeyenlerin uygun olacağı belirtilmektedir.238  

Türk Musikîsinde kullanılan makamların tesirleri hakkında bilgi veren bir 

diğer Đslâm âlimi, Fethullah Şirvânî’dir. O, Mecelletu fi’l-Mûsîka adlı eserinde 

makamlarla bilgi verir. Buna göre: Uşşak, Nevâ ve Bûselik makamları insanda 

kuvvet, cesaret ve tam bir rahatlık sağlar. Bu yüzden bu üç makam, Türklerin, 

Habeşilerin, Zincilerin ve dağ sakinlerinin yapılarını uygundur. Mâhûr ve Nihâvend 

makamlarının tesiri de bu çeşit makamlardandır.239  

Makamların insan yapılarına ve tesir uygunluğuna göre ise şu bilgiler 

kayıtlıdır: Rast, Irak ve Isfahan makamları insan duygularında mutedil derecede bir 

rahatlık ve hoş bir lezzet tesir ettiğinden dolayı, bu üç makam, dördüncü iklim 

sakinleri gibi mutedil mizaçlı insanların yapısına uygundur. Az rahatlık, hüzün ve 

sükûnet veren makamlar ise, Zirefkend, Büzürg, Zengüle ve Rehavî 

makamlarıdır. Bu makamları perdelerine göre de ayıran muallim, bu konuda şu 
                                                           
237 Çoban, a.g.e., s. 45. 
238 Ak, a.g.e., s. 150. 
239 Bayram Akdoğan, Fethullah Şirvânî’ye Göre Makamların Tesirleri ve Đcrâ Edileceği Vakitler, AÜ 
ĐFD, sayı I, Ankara 2007, s. 79. 
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bilgileri verir: Rehâvi ağlama perdesi, Zirefkend hüzün perdesi, Büzürg korkaklık 

perdesi, Isfahan cömertlik perdesi, Irak lezzet perdesi, Uşşak gülme perdesi, 

Zengüle uyku perdesi, Nevâ cesaret perdesi, Bûselik kuvvet perdesi, Hüseynî sulh 

perdesi, Hicâz tevazu perdesi olarak bilinir. Rast perdesi hakkında ise her hangi bir 

bilgi bulunmamaktadır.240 

Türk Mûsikîsinde hangi makamın günün hangi saatlerinde daha da etkili 

olduğu araştırılmıştır. Araştıranların başında Fârâbî gelir. Onun tespitine göre: 

Rehâvi makamı imsak (yalancı sabah) vaktinde, Hüseyin makamı sabahleyin, Rast 

makamı güneş iki mızrak boyu yükselince etkilidir. Bûselik makamı kuşluk 

vaktinde, Zirgüle makamı sabah ile öğle vakitleri arası, Uşşak makamı öğle 

vaktinde daha da etkili olur. Hicaz makamı ikindi vaktinde, Irak makamı 

akşamüstü, Isfahan makamı gün batarken etkisini göstermektedir. Nevâ makamı 

ise akşam vakti, Büzürk makamı yatsıdan sonra, Zirefkend makamı da uyku 

zamanında etkilidir.241 Şirvânî, makamlar hakkında verdiği bilgisini Đbn Sînâ’dan 

naklettiğini zikreder ve makamların icra edileceği vakitleri aşağı yukarı Fârâbî’nin 

verdiği bilgilerle aynıdır.242 

Makamlar ile çeşitli hastalıklar arasındaki ilişkilendirmeyi Rahmi Oruç 

Güvenç yayınlanmamış doktora tezinde Şair Tabibler kitabında şu bilgileri veriyor: 

Rast makamı felç illetine devadır. Irak makamı har (eşek) mizaçlılara (durgun, 

kafası çalışmayanlara) sersam ve hafakana (korku) faydalıdır. Đsfahan makamı zihni 

açar, zekâyı arttırır, hatıraları tazeler, berd ve yebiz (burcu rutubetli) hastalıklardan 

vücudu korur. Zirefkend makamı sırt, mafsal ağrılarına ve kulunca faydalı olur. 

Rehavî makamı baş ağrısı ve hafakana devadır. Büzürk makamı ateşli hastalıklara 

iyidir. Zihni temizler, vesvese ve korkuyu def eder, fikre doğru istikamet verir. Neva 

makamı ırku’n-nisaya (kadın hastalıklarına) iyi gelir. Zengûle makamı kalp 

hastalıklarına devadır. Hicaz makamı idrar zorluğuna iyi gelir, şehveti tahrik eder. 

Bûselik makamı kulunç, bel ağrısına devadır. Uşşak makamı nikris (damla) 

                                                           
240 Akdoğan, a.g.e., s. 80. 
241 Çoban, a.g.e., s. 46. 
242 Akdoğan, a.g.e., s. 81. 
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ağrılarına faydalıdır ve uyku getirir, rehavet vericidir. Hüseynî makamı kalp, 

karaciğer, mide ve sıtma hastalıklarına faydalıdır.243   

Yukarıda verilen bilgilerden yola çıkarak, Türk hekimlerinin ruh 

hastalarının hoşlanacağı şarkılar kadar beğendikleri müzik âletlerini de göz önünde 

bulundurarak hastanın ve hastalığın türüne göre farklı müzik âletini ve çeşitli 

metodları kullandıklarını görmekteyiz. Hangi makamın hangi hastalığa ve hangi 

vakitte daha uygun düşeceği üzerinde araştırma yapanlar sadece Türk âlimleri olduğu 

bir gurur duyma söz konusudur. Türk musikisindeki makam belirli bir notada ve 

birbirine yakın melodileri kapsayan bir ses dizisi olduğundan, çeşitli ruh ve vücut 

hastalıklarında etkisini gösterebilir, müzikle tedavi uygulamaları semereli neticelerini 

vermiştir. Bugün başta Kindî, Razî, Fârâbî, Đbn Sinâ olmak üzere, bunların yolunu 

takiben müzikle tedavi işinde oldukça maharetli olduklarını kanıtlayan ve doruk 

noktaya ulaşmayı başaran, Hasan Şuuri , Hızır bin Abdullah, Derviş Hasan Gülşenî, 

Hekimbaşı Gevrekzâde Hafız Hasan, Şirvânî gibi bir sürü âlimlerimizden övünmekle 

bahsedebiliriz. Günümüz Avrupa’sında hayranlıkla hastanelerde tedavi amaçlı 

kullanılmakta olan Türk müziğini ve tedavi anlayışını daha çok ileri seviyede 

kullanabilmeyi bilme ve geliştirme konularında yeni araştırmalar yapma görevi de 

konuyla yakından ilgilenen araştırmacılara düşmektedir. 

D. Müzikterapi ve Uygulama Safhaları 

Müzikterapi; müzikal seslerin ve melodilerin fizyolojik ve psikolojik 

etkilerini çeşitli ruhsal bozukluklara göre ayarlamak suretiyle düzenli bir metot 

altında bir tedavi aracıdır. Eskiden beri insanlar her yerde, başta müzik olmak üzere 

güzel sanatları hayat renk ve çeşni veren ve gönülleri eğlendiren araçlar mânâsına 

aldıkları kadar, bunlarda aynı zamanda mânevî huzur sağlayıcı ruhsal boşaltımlar 

yaptırdığına inanmışlar. Bu yüzden de eski çağlarda manevî tedavi yapılan 

tapınaklarda, bazı şifa yurtlarında, askerlerin savaş hazırlıklarında, dinî âyin ve 

ibadetlerde kullanmışlardır. Psikolojinin ve ruh hekimliğinin bir asır zarfında her 

alanda gelişmeleri ve çeşitli tatbikleri neticesinde güzel sanatların tedavi bakımından 

olumlu ruhsal etki mekanizmaları anlaşılmış; özellikle XX. yüzyılın başlarında gerek 

klinik ve gerekse deneysel etütler yapılmıştır. Müzik sağlam ve normal insanların 
                                                           
243 Güvenç, a.g.e.,  s. 14–15. 
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ruhlarına olduğu gibi, bunalımlı ve problemli ruhlara da hitap eden ve ruhsal 

sıkıntılara ve hatta bazı fizik bozukluklara karşı kullanılan bir tedavi metodu 

olmuştur.244  

       

                          Resim 29.                                                    Resim 30. 

Müzikle tedavide kullanılan seans uygulamaları (resim 29 ve 30) hakkında 

Rahmi Oruç Güvenç245 şöyle bilgi vermektedir: “Biz hastayı tedavi etmeye gittiğimiz 

zaman, o odayı kendimize göre değiştiririz. Örtüler götürürüz, renkli kıyafetler 

giyeriz. Seansımız otantik bir ayin gibidir. Hastaya o hissi vermek sadece kulak 

yoluyla olmaz, aynı zamanda göze de hitap ederiz ve onu bir tarihi dekora, ‘1001 

Gece Masalları’ gibi bir yere götürürüz. Đşte orada o duygu değişikliği meydana 

gelir. Hastayı modern hayatın yarattığı gerginlik ve streslere sebep olan ifadelerden 

ve görüntülerden bir anda çıkarırız. Onu bir zaman koridoruna sokarız. Müzik 

terapide bir seansın süresi ortalama 40 dakika sürüyor. Komadaki hastaya verilen 

müziğin dozajı ise, hastanın durumuna göre şekilleniyor. Terapi seansı, iki türlü icra 

ediliyor: Birincisi, pasif müzik terapi. Hasta oturarak ya da yatarak istirahat 

pozisyonunu alıyor, sonra kendisine bir seans süresince geniş ve rahatlatıcı bir ritm 

ve su sesi eşliğinde, ney, rebab, çeng, ud ve dombra enstrümanlarıyla emprovize 

(ritmli taksim) yapılıyor. Aktif müzik terapide ise, hastalara Türk Şaman 

danslarından, Baksı dansı ile birlikte çeşitli sufi dansları (semah ve sema) yapılıyor. 

                                                           
244 Ak, a.g.e., s. 220–221.  
245 Rahmi Oruç Güvenç 1948 yılında Kütahya Tavşanlı’da doğmuştur. Đstanbul Üniv. Edebiyat 
Fakültesi Felsefe Bölümü’nü bitirmiştir. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Psikiyatri Kliniği’nde Prof. Dr. 
Ayhan Songar’ın yanında müzikle tedavi konusunda klinik psikoloji doktorası yaptı ve bu konuda tek 
uzman olmuştur. 1976 yılında ise Cerrahpaşa Tıp Fakültesinde Türk Musikisini Araştırma ve Tanıtma 
Grubunu (TÜMATA) kurmuştur. Bu birim içerisinde müzik ve hareket terapisi konularında 
uygulamalar yapmaktadır. 
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Süresi 2-3 saate kadar uzayabilen seanslarda, hastalar da hareketlerle aktif müzik 

terapiye katılım gösterebiliyorlar...”.246   

Rahmi Oruç Güvenç, terapi seansının canlı yapılması halinde hastaya 

etkisinin arttığını belirtiyor ve: “Komadaki hasta, başında elektrotlar takılı vaziyette 

karyolasında yatıyor. Müzik başladığında, beyindeki dalgaların hareketi görülüyor. 

Onlara Türk sanat müziği dinletiyoruz ama sözsüz şekilde. Komadaki insan haliyle 

hiçbir şeye cevap veremiyor. Ama o müzik öyle bir etkiye sahip ki, bir müddet sonra 

gerçekten beyinde alfa ve teta dalgaları görülüyor. Ve o kişi komadan çıkıyor. 

Avusturya’da birçok vaka var böyle komadan çıkan...” demektedir.247  

D.1. Müzikterapinin Uygulama Aşamaları ve Kriterleri 

Tıpta bilindiği gibi, müzikle tedavide de iyi bir tedavi sonucuna ulaşmak 

için öncelikle iyi veri toplama gerekmektedir. Önce gerekli bilgiler toplanmalı ve kişi 

çok iyi tanınmalıdır. Sonrasında tedavi hedefleri, kullanılacak nesneler ve stratejiler 

belirlenir. Kişinin ihtiyaçlarının belirlenmesi, müzikle tedavi uzmanının, tedavi 

esnasında oluşan değişimi değerlendirmesine ve kaydetmesine yardımcı olur.248 

Müzikle tedavi kliniklerinde psikiyatr, psikolog, meşguliyet terapistleri, 

fizyoterapistler, konuşma ve dil hastalıkları uzmanları, öğretmenler, aileler, okul 

psikologları birçok branştan oluşan bir ekip tarafından müzikle tedavi programı 

oluşturulur. Görüldüğü gibi, birçok alanda uygulanabilen müzikle tedavide, alanların 

özelliklerine göre ihtiyaçları belirmek gerekir. Öncelik, uygulama ekibinin ve uygun 

ortamın oluşturulabilmesidir. Bu aşamadan sonra artık müzikle tedavi 

başlamaktadır.249  

Müzikle tedavinin alanı, fiziksel ve ruhsal hastalıklar olduğuna göre, 

öncelikle müzikle tedaviye aday kişilerin tıbbî değerlendirmeden geçirilmesi, yani 

bir hekimin gözetiminde olmaları şarttır. Gerekli tıbbî müdahaleler yapıldıktan sonra, 

kişiler müzikle tedaviye yönlendirilebilirler. Müzikle tedavi ile uğraşanların bir ayağı 

mutlaka biyolojik tedavi zemininde olması gerekmektedir. Hastayı ‘sadece müziğin 
                                                           
246 Güvenç, Avrupalılar Türk Musikisiyle Komadan Çıkıyor makalesi, 11.08.2007, 
http://w10.gazetevatan.com/bizimkahve/haberdetay.asp?hkat=1&hid=11446, 10.08.2010, saat 16:45. 
247 Güvenç, a.g.m., aynı yer. 
248 Çoban, a.g.e., s. 253. 
249 Çoban, a.g.e., s. 253 – 254. 
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yardımıyla’ tedavi edebilirim anlayışından uzak olunmalıdır. Bu yüzden müzikle 

tedaviyi daha çok klasik tedavi yaklaşımlarını destekleyen, iyileşme şansını artıran, 

tıkanmalar olduğunda tedavi yolunu açan bir tedavi aracı olarak kullanmak daha 

uygun olacaktır.250 

Bu gibi etik ve tıbbî kaygıların giderilmesinden sonra, müzikle tedavi süreci 

başlatılabilir ve bu aşamada bazı temel kriterler kullanılmaktadır. Bu kriterlere göre 

şu durumlarda müzikle tedavinin seçilmesi uygun olmaktadır:  

1. Đşitme yoluyla öğrenmeye daha yatkın olanlar. Bu kişilere işitsel 

öğrenciler adı verilir ve işitsel, sözel direktiflerle daha başarılı oldukları için 

bunların, müzikle tedavi için iyi bir aday oldukları söylenmektedir.  

2. Müzik ve Sese karşı duyarlılığı ve yönelimi olanlar. Bu kişiler müziğe 

özellikle duyarlıdırlar ve müziği seven biri olmasından dolayı, müzikle tedaviye 

hazırlayıcı bir etkene sahiptir. Bunlarında müzikle tedavide iyi sonuçlar verdikleri 

düşünülmektedir.  

3. Fiziksel aktivite azalmışsa ya da hareket sınırlılığı söz konusu ise de 

müzikterapiye başvurulur. Böyle durumdaki kişinin pasif bir şekilde müzik 

dinlemesi, direkt olarak sorunu düzelten bir yaklaşım değildir. Ancak iç 

dünyasındaki çağrışımların ve hayallerin aktifleşmesine izin veren değerli bir 

yaklaşımdır.  

4. Zihinsel kapasitesi sınırlı olan hastalara zihinsel faaliyetler yaptırılır ve 

böylece bazı sinir yolları uyarılır. Müzikal etkinlikler bu yollara ilaveten başka sinir 

yollarını da harekete geçirmektedir. Kişiye ve hastalığa uygun müzikal etkinlikler, 

hedeflenen davranışın elde edilmesinde verimlidir.251 

Müzik, her yaştan ve gruptan insanın ruhunda değişiklikler meydana getirir 

ve duyguların yoğunlaşmasına yardımcı olarak şehirleşme sürecinde sıkıntılarla 

karşılaşan vatandaşlarımızın rahatsızlığını gidermeye yardımcı olabilir. Sosyal 

münasebetlerimizi güçlendirerek bizi daha aktif hale getirir. Müziğin vücuda fiziki 

ve psikolojik olumlu tesirleri olması nedeniyle doğumda, stres azaltma ve ağrı 

giderici özellikleri beraberinde getirdiği için, çocuk kaybı veya kadınların ölümü 

                                                           
250 Çoban, a.g.e., s. 254. 
251 Müzikterapi kriterleri ile ilgili geniş bilgi için bkz: Çoban, a.g.e., s. 255–258. 
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önlenebilir. Bir de sağlam çocukların dünyaya gelişi sağlanabilir ve geleceğin 

kuvvetli temellere dayanarak inşa edilmesi oluşturulabilir. 

Okuduğum ve bilgi edindiğim kitaplardan anladığım kadarıyla müzikle 

tedavinin genel olarak dört çeşidi olduğunu söyleyebiliriz. Bunlardan birincisi; 

sözlerle ifade metodu’dur. Bu metod konuşma güçlüğü çekenlerde kullanılır. Nefes 

kontrolünün nasıl sağlandığı öğrenilir. Yaşlılarda hafıza kayıplarının tedavisinde 

kullanılır. Đkinci metod ise enstrümanla meşguliyet metodu’dur. Böyle metodu 

kullanarak motor sinir sistemi bozukluklarının tedavisinde başvurulur. Bir alet çalma 

ve grupla çalışma, kendine güven duygusunu artırır. Kullanılan üçüncü metod ise 

ritim’dir. Bunun yardımıyla kas katılığı eklem rahatsızlığı, denge bozuklukları, 

motivasyon eksikliği gibi rahatsızlıklar iyileştirilmektedir. Dördüncü olarak da 

dinleme metodu gelmektedir. Bu yolla zihnî kabiliyetlerimizin ana unsurları dikkat 

verme ve hafıza gücü artırılır. Ayrıca kendimizi tanıma ve kültürümüzü yakından 

anlamamıza yardımcı olur. 

D.2. Müzikterapi Seansları 

Müzikterapinin aktif ve pasif olmak üzere iki seans uygulaması mevcuttur. 

Bu tür seanslar Rahmi Oruç Güvenç ve Teolog Psikiyatr Gerhard Kadir Tuçek252 

tarafından geliştirilmiş ve Avrupa'da birçok hastane ve tedavi merkezlerinde 

uygulanmaktadır.  

D.2.1. Aktif Müzikterapi Seansı (Arşetipikal Hareketler) 

Bu uygulamada ana düşünce; unutulmuş duyguları yeniden uyarmak ve yeni 

duygular üreterek kişinin içinde bulunduğu hâli değiştirmek ve sağlıklı yaşama 

şartlarına adaptasyonunu sağlamaktır. Bu amaçla, uygun hareketlerle, tabiatta 

bozulmadan, devam eden uyuma ve dengeye ulaşma faaliyeti olarak tarif 

edilebilecek olan seans; pentatonik ve yarı pentatonik ve otantik olarak yaşayan Türk 

musikisi repertuarı ile tabii, otantik enstrümanların icra beraberliğinde 

yürütülmektedir. Otistik, nevrotik, pasif, korkak, çekingen, sıkıntılı kişiler ile spastik, 

özürlü kişilerde hem duyguların değişmesi şeklinde, hem de egzersiz vasıtası ile 

                                                           
252 Avusturya Doğu müzikterapisi okulu müdürü. 
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hareket kabiliyetinin gelişmesi yönünde olumlu terapi etkileri bu seans ile 

sağlanabilmektedir. 

1. El, göz ve kalp arasında denge sağlamak ve elleri tanımak (Beyindeki 

nöronların en çoğu eller ile dile ayrılmıştır). 

 

2. Kolların dıştan içe daire çizmesi şeklinde olup; tarifi, dış tesir ve 

uyarılardan uzaklaşıp, bize bahşedilen gerçek değerlere ve kendi özümüze 

yönelmektir. Sağlık için, birlik ve bütünlük duygularına ulaşmak için iç 

konsantrasyon. 

 

3. Kolların dıştan içe geniş kavis çizerek, yere paralel hareketi. Kavuşma, 

yol ve mesafe kat etme, ulaşma, yüzme, uçma, koşma gibi tabii hareketlerle rezonans 

çalışması. 

 

4. Stres ve fizik-enerji blok merkezleri olarak bilinen omuzları ve sırt, göğüs 

kas ve kemiklerini çalıştıran bir hareket. Eller belde sabit tutularak iki omuzun da 

öne arkaya ve sağa-sola hareketi esas alınır. (Bakşı dansı örneği)  
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5. Eller belde olmak üzere başın öne-arkaya ve yanlara hareketidir. 

Özellikle ense ve boyun kasları ile beyne giden sinir ve damarlar için geliştirici ve 

yol açıcı egzersiz olarak tarif edilir. (Bakşı dansı örneği) 

 

6. Hareket seans boyunca öğrenilen hareketlerin tabiat hareketlerindeki 

uyum ve denge düşünülerek-zorlama olmadan-içe doğacak ve derinden hissedilecek 

şekilde icraatı. (kuş uçuşu, at koşusu, su akışı, rüzgâr esişi v.b. gibi). Bu seans 

sonunda ayağa kalkılır ve bütün vücut hareket eder, yavaş yavaş ağırlaşarak seans 

biter. 

D.2. Pasif Müzik Terapi Seansı (Receptiv)  

Türk tarihi ve kültüründe önemli bir yeri olan müzik, dans ve bunlarla 

yapılan tedavi konusunda; pentatonik müzik formu ve Baksı/kam tedavi geleneğinin 

yanı sıra olgunlaşıp yerleşen makam müziği ile tedavi günümüz tıbbında yeniden 

güncelleşmiş bulunmaktadır. Bin yıldan daha önceki zamanlarda Orta Asya’da; 

Horasan ve Uygur bölgelerinde gelişerek yayılan makam musikisi hakkında Fârâbî, 

Đbn-i Sina, Ebu Bekir Razî, Hasan Şuûri, Hekimbaşı Gevrekzade Hafız Hasan 

Efendi, Haşim Bey eserler yazmışlar ve makamların duygular ve organlarla 

ilişkilerini tasniflerle belirtmişlerdir. Pentatonik müzik Türk illerinde gelişmeye 

devam ederken, yedili sistem olan ve bir tam sesin dokuz komadan oluşması esasına 
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dayalı makam sistemi, takriben dört yüzü geçen makam zenginliği ile kültür ve 

sanatımıza büyük katkıda bulunmuştur.  

Anlaşıldığına göre, Horasan kaynaklı Türk san’at musikisi ve Horasan-

Anadolu musiki makamlarımızın olgunluğu ile gelişen pasif-receptiv müzik terapi 

geleneği icrası sırasında hastalar, rahat bir şekilde oturarak veya uzanarak dinleme 

halinde idiler. Bu tedavi şeklinde amaç, hastaların emosyonel durumlarını 

değiştirerek onları rahatlatmak ve kendine güvenlerini kazanmalarına yardımcı olma 

idi. Günümüzde tarafımızdan uygulanan teknikte bu esaslara sadık kalınmıştır; Hasta 

istirahat pozisyonu alır. Seans süresince geniş ve rahatlatıcı bir ritimle, su sesi 

eşliğinde, ney, rebab, çeng, ud, dombra ve rübab ile improvize (ritimli taksim) yapılır 

ve uygun makamlar üzerinde çalışılır. Bu şekilde bir icra sırasında, otizmden ve 

psikolojik çocuk hastalıklarından geriatriye kadar çeşitli psikolojik ve fizik 

hastalıklarda olumlu değişmeler ve iyileşmeler gözlenmektedir. Bu konuda L. 

Gutjahr ve V. Mach Leid tarafından EEG ölçümleri yapılmış ve en az 1000 yıllık bu 

gelenek bugünün laboratuarında doğrulanmıştır. Dört yüzden fazla olduğu bilinen bu 

makamlardan önemli olan 10–15 tanesi üzerinde uygulamalardan sonra tedavide 

kullanılacak kasetler tarafımızdan vücuda getirilmiştir.253 

Müzikle tedavi konusunu tamamlarken, bu güne kadar çok az seferde, 

hastaların üzerine yapılan müzikle tedavi seanslarında bulunan ve konuyla yakından 

ilişkisi olan kitaplardan faydalanan birisi olarak, âcizane fikirlerimi ortaya 

koymaktayım. Bence tüm müzikle tedavi uygulamalarının sonucu nasıl olursa olsun, 

sonlandırma yine de bir başarının kutlanması havasında olmalıdır. Bununla birlikte 

hasta tebrik edilmeli ve yeni becerilerin kazanıldığı, beklenen davranışların müzikle 

tedavi ortamında başarıldığı şeklinde yorumlanarak, hasta teşvik edilmelidir. Böylece 

hasta olan insanda iyileşmeye büyük bir adım atma isteği uyanır ve hayata olan bakış 

açısı daha da güzelleşir, müzikterapi seanslarının her biri ona mutlak anlamda şifa 

kaynağı olacaktır. 

 

 

                                                           
253 Güvenç, Türk Müzik Terapi Uygulamaları, tsz, s. 3–7. 
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E. Tarihte Kırgız Türklerinin Kültüründe Müzikterapi 

Eskiden göçebe hayat tarzını tercih edip hayatını dağlarda geçiren Kırgızlar 

birçok dinî inanca sahiptiler. Onların inançlarının arasında totemizm, fetişçilik, ata 

ruhuna tapma, Şamanizm ve Umay Ene kültü mevcut idi. Bu devirlerde Kırgızlar ruh 

hakkında fikir yürütmeye başlar, onun varlığına kendi anlayışlarına göre anlamaya 

çalışmılardır. Kırgızların inancına göre – ruh bazen insana benzer, bazen de insanın 

hayal bile edemeyeceği boyuta bürünerek ortaya çıkardı. Ruhun havada uçarak 

yürüdüğüne ve insanlara iyilik yaptığı gibi kötülük de yapabileceğine inanılır ve 

çoğu zaman dumansı cisim olarak tasvir edilirdi. XIX. ve XXII. yüzyıllarda 

Kırgızistan’a gelen arap araştırmacı Abu Dulaf ile fars tarihçisi Gardizi, Kırgızların 

esas inancı maniheizm olmasına rağmen, inançlarının arasında demonolojik (mitlerde 

rastlayan şeytan, albastı, peri, döö peri gibi iyi ve kötü ruhların olduğu) düşüncenin 

de olduğunu kaydetmişlerdir.254  

E.1. Kırgız Türklerinin Ruh Anlayışı  

Kırgızların ruh hakkındaki düşüncelerinde fetişizmin unsurları da 

bulunmaktadır. Önceleri dağ, su, ateş ve havaya tapan Kırgızlar, fetişizmin daha 

sonraki periyodlarında bu elementlerin kendine değil, onlarda bulunan ruhlara 

inanmış ve onlardan yardım istemiş, aynı zamanda kötülük yapmamaları, yardım 

etmeleri için onlara sıkça kurban sunmuşlardı. V. G. Bogoraz, böylesi animistik 

anlayışın daha sonraki devirleri, şamanizmin gelişmesine temel oluşturmuştur.255 

Albarstı, azıktı gibi kötü karakterli ruhların hayatta mevcut olduğuna Kırgızların 

inandığını Remi Dor da tasdik etmektedir. Remi Dor, Pamir Kırgızlarının yanında 

bulunduğu sıralarda, Vakil ismindeki biriyle konuştuğunu ve şeytan, cin ve peri 

denen varlıklar hakkında bilgi edindiğini belirtir. Ayrıca Kırgızların köruhlarla ilgili 

pek konuşmadığından bu bilgileri elde etmenin çok zor olduğunu da söyler.  

Vakil kötü ruhların ortaya çıkışıyla şunları söyledi: “Eski zamanlarda 

şimdiki Çin’in sınırına yakın yerde Vahcır-Suu denen bölgede nehrin kenarında bir 

adam zorlanarak hayatını kaybeder ve bedeni gömülmeden orada kalır. Bir süre 

                                                           
254 Eldik Murastın Filosofiyası, Algaçkı Diniy Đşenimder, düzenleyen ve yayına hazırlayan O. A. 
Togusakov, Đlim Yayınları, Bişkek 2003,  s. 70. 
255 Eldik Murastın Filosofiyası, Algaçkı Diniy Đşenimder,  s. 71. 
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sonra orada “albarstı” ismiyle zikredilen kötü ruh ortaya çıkar ve oraya egemen 

olur. Ancak bundan haberi olmayan Kırgız ailesi kuşkusuz gelir ve yerleşir. Bu 

bilgisizlik ona çok kayıp getirir. Albarstı’nın bu aileye yapmadığı kötülük kalmaz. 

Sürekli hastalık, kötülük ve uğursuzluklarla karşı karşıya gelen bu aile neler 

olduğunu anlayamaz. Sonunda albarstı sarı duman şeklinde bu adamın karşısına 

çıkar ve burayı terk etmesi için tehdit eder. Kırgız ailesi bu güzel diyarı terk etmek 

mecburunda kalır.” 256 

R. de Nedesku da “Tibettin Bakşıları ile Cin-Perileri” (1956. y) adlı 

eserinde, kasten öldürülen adamların ruhunun cin ve şeytana dönüştüğü inancının 

Orta Asya halkları arasında yaygın olduğunu bildirmiştir. Devamında ise bunları 

ilave eder: “Cin ve şeytanların ortaya çıkışı, öldürülen insanların ruhunun cin, peri 

ve şeytana dönüştüğüne inanılan düşüncelere dayandığını araştırmalarımız gösterdi. 

Tibet ve Buryat halkında olduğu gibi Kırgızlar da öldürülen veya kendi canını kıyan 

insanların ruhu, albarstı, azıktı ve şeytana dönüşerek, öldürüldüğü veya öldüğü 

mekânlarda dolaştığına inanırlar”. Kastane’nin “Kazak – Kırgız demonolojisi ile 

ilgili etüdünde” (1933), kazakların inancında iki çeşit cinlerin olduğunu yazar. 

Birincisi, yukarıda Vakil’in anlattığı gibi “sarı albarstı”, ikincisi bütün albarstıların 

arasında “en kötü” sıfatta olan “kara albarstı”dır. Uykudayken insanı sıkıştıran, 

öldürmek isteyen ve “kara bastı” anlamına gelen olaylar, işte bu “kara albarstı”nın 

işidir”.257  

Ruh veya “duh” hakkındaki inanışlar, Kırgızların folkloruna da yansımış, 

edebiyat ve kültürünün önemli unsurlarından biri olmuştur. Kırgız kültüründe 

rastlayan ruh inancı, üç bölümden oluşur. Birincisi, ataların ruhlarıdır ve bunlar iyi 

ruh olarak görülür, hayatı boyunca yardım eden destekçileridir. Ancak eğer, ata 

ruhunu üzerse veya onu unutursa, kötülük de yapaileceğine inanılır, o yüzden ata 

ruhuna kurban kesilirdi. Đkinci sınıftaki ruhlar ise yaradılışı itibariyle insanlara 

kötülük eden, onları yoldan saptıran, delirten ve hasta eden kötü ruhlardır. Bunlardan 

kurtulmanın tek tolu, “куучу” (kovucu) olarak bilinen doktorların trans ve extaz 

haline girmesiyle, haykırarak, tüfeklerden ateş açmak suretiyle olurdu. Böylece 

                                                           
256 Remi Dor, Oogan Pamirindegi Kırgızdar: tarıhıy-etnografiyalık bayan, Fransızcadan çev; Pamir 
Kazıbayev, Kırgızstan Yay., Bişkek 1993, s. 75 
257Dor, a.g.e., s. 76. 
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kuuçu’nun kötü ruhu insanın bedeninden kovduğuna inanılırdı. Eğer hasta 

iyileşmemişse, o zaman takdire baş eğilirdi. Üçüncü sınıftaki ruhlar da insanlarla 

irtibat haline giren, hatta bazen evlenenleri de bulunan ruhlardır. Bu tür ruhlar insana 

ne faydası ne de zararı dokunurdu. Kırgızlar tabiatla iç içe yaşadıkları için, tabiatta 

olan bazı şeyleri anlayamadıkları ve hastalıkla mücadelede geliştirdikleri sihir ve 

büyüyü kullandıklarından, ruhlarla ilgili ilginç düşünceler oluşturmuşlardır.258 

Daha sonradan Đslam dini ile tanışan Kırgızlar Müslüman oldular fakat yine 

de Đslam’ı din olarak yaşama anlayışında eski inançlarından parçalar, örf ve 

âdetindeki bazı unsurlar hâlâ mevcuttur. Çünkü Đslam dini, Kırgızların dini anlayışını 

değiştiremedi, aksine Đslam’ın asıl esasları Kırgızların eski inançlarına karışarak daha 

da renkleşti. Bunun örneklerini Kırgızların eskiden uyguladıkları ve günümüzde bazı 

bölgelerde kullanılmaya devam eden tedavi türlerinde görebiliriz.  

E.2. Şamancılık Đnancı ve Kırgız Bakşı’sı 

Türklerin Đslam öncesi dinî inanışlarında ve halen geleneksel Türk dini 

inanışlarını devam ettirenler arasında Şaman çok etkili bir varlıktır. Bu kelime 

Tunguz kökenli olup, Türkler arasına yaygın kullanılan şekli “Kam”dır.259 

Abdülkadir Đnan’ın bildirdiklerine göre Kırgız Türklerinin yarı Müslüman “Bakşı” 

adlı komuzcuları sihir, fal, tedavi, iyi ruhları çağırma, kötü ruhları kovma 

törenlerinde, yalnızca Komuz kullanıyorlardı.260  

Kırgız Bakşılarının törenleri (resim 31), Radloff tarafından şöyle 

anlatılmaktadır: “Baksa çok eski Şamanların zamanımıza kadar gelen örneklerinin 

biridir. Hastalıklarda yardımcı olmak için çağırılırdı. Bakşılar, Şamanların 

kullandıkları davulların yerine iki telli kemençeleri vardı. Kenarları zillerle ses veren 

maden parçaları ile süslenmişti. Buna kobus derler. Bir de asa taşırlar. Değnek 

şeklindeki bu asanın da başında, bir çıngırak ile maden parçaları vardı. Komuz’unu 

çalmaya başlar ve çevresindekileri tesiri altında tutmak isterdi...” 261 Burada 

zikredilen iki telli kemençe, günümüz Kırgız dilinde Кыл-Кыяк (Kıl-Kıyak) olarak 
                                                           
258 Eldik Murastın Filosofiyası, Algaçkı Diniy Đşenimder, s. 71. 
259 Mustafa Erdem, Kırgız Türkleri, sosyal antropoloji araştırmaları, Asam Yay., Ankara 2000, s. 
110. 
260 Ak, a.g.e., s. 97. 
261 Ak, a.g.e., s. 98. 
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adlandırılmaktadır, dernek şeklinde yapılmış asa ise аса-муса (asa-musa) şeklinde 

isimlendirilmektedir.262 Kırgız Türklerinde Bakşı bir nevi Şaman-Tedavicidir. 

Bakşı’nın icra ettiği müzikle beraber, hastayı tedavi edebilmesi için gereken hali bir 

içe doğuş (improvizasyon) olayıdır. Hasta olan Kırgız’ın iyileşmesi için Bakşı 

çağırılır. Bakşı, seans süresince müzik, şiir, taklit ve dansı sanatkârâne bir şekilde 

birleştirerek hastasını iyileştirmeye çalışır. Genelde hafif hastaların tedavisini tercih 

eden Bakşı, ağır durumda olan hastayı tedavi edemeyeceğini söyleyip oradan 

uzaklaşır.263  

 

                                                                      Resim 31. 

Bu konuyla ilgili Đran tarihçi Gardizi de haber vermiştir. Gardizi, 1050 – 

1051 yılları arasında Gaznaevit Sultanı’nın isteği üzerine yazdığı, “Zeyne’l-Ahbar” 

adlı eserinde, Kırgız halkının bir kısmı Kogman dağının ötesinde yaşadığını ve bu 

Kırgızların Rus (Slav) kökenli olduğunu bildirmiştir. Yine bu eserde gelecekle ilgili 

haber veren, hastaları tedavi eden ve halk tarafından Кашнүн (Kaşnün) olarak 

                                                           
262 Sagınalı Subanaliev, Kırgızdın Muzıkalık Aspaptarı, Adabiyat Yay., Frunze 1991, s. 16 – 17. 
263 Ak, a.g.e., s. 101. 



104 

 

adlandırılan bir doktorun olduğu belirtilmiştir. Bu doktorun rengi bembeyaz olmakla 

beraber, kırmızı saçlı, uzun boylu birinin olduğu kaydedilir.264  

Arap kaynakları Kırgız Kamlarından söz ederken, bunların Sogdca bir 

kelime olan ve “Allah’ın Peygamberi” anlamına gelen “Faginun” dendiğini 

nakletmektedir. Faginun yaptığı işler itibariyle Bakşı ve kamlarla aynı görevi 

paylaşır. O halk arasında sihir ve fal işleriyle uğraşan aynı zamanda gelecekten haber 

veren adam demektir.265 Eski Türkler, gelecekle ilgili iyi ve kötü haberi kamlardan 

öğrenir, onların tavsiyelerini almadan orduyu toplamaz ve savaşa gitmezlerdi. 

Hastaların şifa bulması için kamlar çağrılır, o da büyüye başlar ve hastalığın tabii 

veya cinlerin eseri olduğuna dair teşhisini koyduktan sonra tedaviye başlardı. Bir 

kimse hasta olduğunda evinin yanına çadır (Боз үй – Boz üy) kurulur.266  

“Боз Үй” (Beyaz Ev veya Boz Ev)267 Kırgızların felsefi anlayışının ve hayat 

tarzının göstergesi olarak bir çadır olmaktan öte bu halkın hem kültürünün, hem 

maneviyatının, hem de sosyal düzeninin simgesidir. Göçebelik için uyum sağlayan 

bu ev, kolay bozulabildiği gibi, tekrar kolay bir şekilde kurulur. Hayvanlarını 

otlatmaya yer bulmak amacıyla sürekli göç eden ve hayatını dağda geçiren bir halk 

kitlesi için vazgeçilmez Boz Ev, bir nevi Kırgızların dünyaya açılışını da simgeler. 

Yazın yayladan yaylaya göç eden, kışın da düzlüklere kışlamak için yerleşen biri 

için, sürekli (bugün bildiğimiz anlamıyla) yeni bir ev inşa etmek oldukça zor ve 

kısıtlıdır. O yüzden de taşınmaya çok kolay olmakla beraber, yaşam sürdürmek için 

vazgeçilmez şartların tamamını içinde barındıran Boz Ev keşfedilmiştir. Nitekim 

yazın sıcaktan, kışın soğuktan koruyan Boz Üy, Kırgızların hayat tarzıyle iç içe 

olması atasözlerine de yansımıştır. Resim 32’de Boz Üy’ün iskeleti gösterilmiştir ve 

en üstte tündük, en altta kerege ve ikisinin ortasındaki uuk olarak adlandırılan ağaçlar 

tasvir edilmiştir. Resim 33’de ise Boz Üy’ün kurulmuş ve kilimlerle süslenmiş şekli 

tasvir edilmiştir. 

                                                           
264 Bartold, Türkestan v epohu mongolskogo nasehstviye, (Otchyet o poezdke v Srednyuyu Aziyu), 
Saint Petesburg 1983, s. 94. 
265 Erdem, a.g.e., s. 110. 
266 Erdem, a.g.e., s. 111. 
267 Boz Üy’ün kısımları, parçaları ve özellikleri için bkz: Baktıbek Đsakov, XVIII. ve XIX. yüzyıllarda 
Kırgızların Sosyal ve Ekonomik Tarihi, (Sayak Uruusu (Boyu) Örneği), KTMÜ Yay., Bişkek 2009, s. 
99 – 104. 
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                         Resim 32.                                                             Resim 33. 

Bu bağlamda Kırgızlarda “Кыргыз боз үйдө төрөлгөн жана көгөргөн” 

(Kırgız Boz Üyde doğar, büyür ve gelişir) gibisinden atasözler söylenir. Anlatılan 

hikâyelerde Boz Ev’in Kırgızlara Tanrı tarafından armağan edildiği söylenir.268 

Ancak tarihi belgelerde onun ilk olarak hangi şahıs veya insan tarafından icat 

edildiğine dair bilgiler pek rastlanmamakta olsa da, Çin kaynaklarında Boz Ev’in, 

milattan önce III. yüzyıllarda yaşamış en eski uygarlıklar tarafından kullanıldığı 

belirtilmektedir. Özellikle Sak, Hun, Gyan-Gyun (Kırgızların, Gyan Gun ismi ile 

adlandırıldığını Çin tarihçisi Ban Gu belirtmiştir)269 ve Usun Türkleri tarafından 

kullanılan bir ev olduğu kaydedilmiştir. Arkeolojik kazılmalardan elde edilen 

bulgular arasında, Boz Ev’in önemli kısımları da bulunmuştur, bunlar Altayların 

Пазырык (Pazırık) denen bölgesinden keşfedilmiş ve bulgular milattan önce V. ve 

III. yüzyıllara ait olduğu tespit edilmiştir. Çinli tarihçi Сыма Цянь (Sıma Tsyan’) 

yazdığı bir eserinde: “Göçmenler, kapısı Doğu’ya yönelen ve yuvarlak şekilde 

yapılan evlerde yaşarlar” der.270  

Hasta için özel olarak kurulan çadır üzerine işaret konularak başkalarının 

yaklaşmamaları sağlanır, sadece Kam hastanın yanına gider, kendine göre araçlarıyla 

tedaviye başlar. Hasta iyileşinceye kadar yakınları da onu göremezler. Şayet ölürse, 

malum cenaze töreni ile defnedilir. Hastaların ayrı bir çadırda tutulması ve kimse ile 

                                                           
268 Bkz: Safarov, Kırgız Madaniyatı Tarıhı, Bişkek 1933, s. 151. 
269 Bartold V. V, Kirgizı, Đstoriçeskiy Oçerk, Frunze 1927, s. 6. 
270 Cusupov, a.g.e., s. 191. 
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görüştürülmemesi, bulaşıcı hastalıklara karşı sıhhat kurallarına uygun bir tecrübenin 

dinî bir inanış haline geldiğini göstermektedir.271  

J. Paul Roux, Bakşılarla ilgili şu bilgileri aktarmaktadır: “Kırgızlar 

arasında, her yılın belli bir gününde çağrılan Faginun adlı bir kişi mevcuttur. Onun 

etrafında Komuz oynamaya başlayan şarkıcılar toplanmıştır. Bu adam bir süre sonra 

bayılmakta, titreyerek ve kasılmış bir vaziyette yere düşmektedir. Bir sonraki yıl 

boyunca olacak bütün olaylar kendisine sorulur ve o, mahsulün az veya çok olacağı, 

yağmur veya kuraklık olup olmayacağı vs. konular hakkında bilgi vermekte ve 

dinleyiciler onun dediğine inanmaktadır.” Faginun’un ilgilendiği işlerle ilgili benzer 

haberi Belek Soltonoev yazdığı eserinde yazmıştır.  

Yukarıda sözü edilen Faginun toplanan halkın ortasından yer alır ve 

komuzcu, sazcı, kıl-kıyakçı’sına müzik çalma emrini verir, müziğin eşliğinde dans 

etmeye başlar. Müzik aletlerinden çıkan müzik gittikçe yükselir ve Faginun 

kendinden geçer, yere düşer, bu anda müzisyenler çalgı oynamayı durdurur. Bundan 

sonra Faginun bir yıl içinde halkın başına gelebilecek olayların (bolluk, darlık, 

kuraklık, tabii afetler, düşman saldırısı, huzur) haberinin verir, genelde onun dediği 

gibi olur. Bu devrin Bakşıları komuzcu ve kıl-kıyakçı’sı olmaksızın her hangi bir 

törene başlamamıştır. Çünkü Komuz ile Kıl-Kıyak’ın sesi olmadan Faginun trans 

haline geçemeyecek, gelecekten haber veremeyecekti. Aynı zamanda kötü ruhların 

kovulması için de kuvvetli müzik sesine ihtiyaç duyulmaktaydı.272  

Bu bilgileri destekleyen diğer bir haberde şunlar bildirilmektedir. Bakşı 

Komuzun eşliğinde söylediği dualardan sonra, küçük demir halkaların takılı olduğu 

asasını alıp, ondan çıkan sesle kendisinden geçer. Bakşı’nın genellikle bir yardımcısı 

olur, o Komuz çalmaya devam ederken, Bakşı asa ile çılgınca dans eder. Bu süre 

içinde Bakşı korkunç hareketler yapar, ağzından köpükler gelir, kendinden tamamen 

geçer ve bazen de düşer bayılır. Burada Bakşı, Şaman gibi tabiatüstü geziye çıkmaz, 

ya da hastanın kayıp ruhunu aramaz. O’nun yaptığı kötü ruhu kurban edilen hayvanın 

herhangi bir uzvuna, cansız bir cisme veya bazen de kendine transfer etmek, sonra da 

o ruhu kovmaktır. Bakşı, bu işi çeşitli hayvan sesini taklit ederek ve bağırarak, bazen 

                                                           
271 Erdem, a.g.e., s. 111. 
272 Soltonoyev, a.g.e., c. II,  s. 25. 
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de büyülü sözler söyleyerek yapar, hastayı iki eliyle veya Komuzun yayı ile vurarak 

gerçekleştirir. Şaman’ın kendinden geçmesi (trans), özellikle ritmik hususiyetle 

gerçekleşir. Aynı durum Bakşı için de geçerlidir. Komuz ve asadan çıkan ritmik 

uyarıların yanı sıra, duanın melodisi ve çılgınca yapılan dans, Bakşı’nın vecd haline 

geçmesini sağlar, özellikle bir daire içinde dans edilmesi de bu hali güçlendirir.273  

Genellikle Bakşı transtan sonra trans içindeyken yaptığı ve olup biten 

olayları hatırlayamaz, trans indivüdüel bir karakter taşır. Vecd haline gelen Bakşı – 

Şaman hastayı tedavi etmenin dışında bir takım olağanüstü şeyleri de yapar. Mesela 

kızgın kömür üzerinde yürüyebilir, kaynamakta olan yağa kolunu sokabilir, bu gibi 

durumlarda “Bakmayınız, gözleriniz bozulabilir” diyerek seyircileri uyarır, inançlı 

Kırgız seyircisi de buna uymaktadır.274 Burada Bakşıların hastayı tedavi etmenin 

dışında yaptıkları başka işlerden haber verilmektedir. Bahaeddin Ögel de Radloff’tan 

alıntılar yaparak kamların bir başka yönüne dikkat çekmiştir: “Yarı Müslüman – yarı 

Şaman Kırgız Bakşıları ısıtılmış kıpkırmızı demir yutuyorlar, yalıyorlar ve çıplak 

ayaklarla üzerinden geçiyorlar. Bakşılar, Şamanların yerine Komuz veya iki telli 

kemençe çalıyorlar, ziller veya ses çıkaran demirler takıyorlar ve yine zilli bir asa 

taşıyorlar”.275  

Kırgızlar hakkında haber verilen eserlerde Orta Asya ile Batı Sibirya 

bölgelerinde yaşayan göçmenlerin dini Tanrıcılık ve Şamanizm (Bakşıcılık) olduğu 

kaydedilir. “Şaman” kelimesi Tunguz – Moğol kökenli olup, Kırgızistan’ın Kuzey 

bölgelerinde эмчи-домчу (emçi-domçu kelimesi Kam, Bakşı sözlerinin karşılığında 

kullanılmaktadır) anlamına gelmektedir. Kırgızistan’ın Güney bölgesinde yaşayan 

halk çoğunlukla ticaretle uğraşan, Özbek, Uygur, Tacik ve Altay Türkleriyle iç içe 

bağlı olarak yaşadıkları için buradaki halkın anlayışında Şaman kelimesinin yerine 

Bakşı kelimesi daha çok kullanılmaktadır. Bakşı kelimesi Hint kökenlidir ve 

“bhikşu” yani “öğretmen, üstat” anlamını taşımaktadır. Eski Çin kaynaklarında 

Kırgızların peygamberlerini Kam (Kyan) dedikleri kaydedilmiştir.276  

                                                           
273 Güvenç, a.g.e., s. 18 – 19. 
274 Güvenç, a.g.e., s. 19 – 20. 
275 Erdem, a.g.e., s. 112. 
276 Keneş Cusupov, Kırgızdardın Bayırkı Madaniyatı, Frunze 1991, s. 65. 
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Bakşı’ların milattan önce VI. yüzyıllarda yaşamış Usun devletinde de 

olduğunu arkeolojik kazılmalar desteklemektedir. 1939 yılında Kargalı 

(Kırgızistan’ın Kuzey bölgesi, şimdi Uzun Agaç olarak adlandırılır) bölgesinde Usun 

devleti zamanında yaşamış ve 400’e yakın değerli eşyalarının olduğu Bakşı (Bübü) 

kadının mezarlığı bulunmuştur. Kırgızlar Bakşı’yı Tanrı’nın ve Göğün elçisi olarak 

bilir, cin, peri ve ölülerin dilinden anlayan önemli biri olarak görmüşler ve ona saygı 

duymuş olmasının yanında korkularını da saklayamamış. O yüzden Bakşı ile 

konuşmamaya ve onunla karşı-karşıya gelmemeye özen göstermiştir. Tanrı ile 

konuştuğuna inanılan Bakşı, millî ve geleneksel şiir, tıp, astronomi, teoloji, hipnoz, 

fal, sihir ve büyü konusunda ilmi olan, maharetli âlim olarak da bilinmiştir. Bununla 

birlikte o, en güçlü müzisyen, öğretmen, şair, irticalî ve improvizasyon denilen 

sezgiye sahip komuzcu olarak da kabul edilmiştir.277   

Saul Matveeviç Abramzon, 1946 yılında iki Kırgız Bakşı’sı ile karşılaştığını 

bildiriyor. Genel olarak sinir sistemlerini tedavi eden ve hastalığı cansız cisim veya 

kurumuş hayvan kemiklerine transfer etmek ile uğraşan bu bakşıların biri, Bişkek ili, 

Kulanak semti, Çong-Arık sokağında yaşayan, Borbu Şıgayev, diğeri de Issık-Köl ili, 

Toguz-Toro semti, Koş-Bulak sokağında yaşayan, Abdullabek Mongoşev idiler. Bu 

iki Bakşı, araştırmacıların sorularını yanıtlamakla beraber, kendilerinin son Bakşı 

olduklarını, bundan sonraki Bakşı olanların fonksiyonunu değişeceklerinden bilgi 

vermişler.278 Pyetr Petroviç Semenov Tyan-Şanski, karşılaştığı Şaman hakkında bilgi 

verirken, onu “duana” olarak isimlendirir. Tyan-Shan bölgelerinde yaşayan birçok 

Şaman, dervişlerin giydikleri uzunca gelen küle olarak adlandırılan şapka 

giyiyorlardı. Đşte bu yüzden Semenov, şamanlar ile dervişler ortasında bağ kurmuş, 

ikisinin de aşağı yukarı aynı görevi yaptığını söyler. Semenov’un verdiği bilginin 

doğruluğunu, Olga Aleksandrovna Suhareva kanıtlayarak, dervişlerin taktığı şapkayı 

Tyan-Şan eyaletinde yaşayan Şaman-Bakşıların da taktıklarını, bununla beraber Orta 

Asya Şamanizm’i ile Orta Asya Sufilerinin aynı ideoloji altında bulunduklarını 

yazmaktadır.279  

                                                           
277 Cusupov, a.g.e., s. 66 – 67. 
278 Saul Matveeviç Abramzon, Kirgizı i ih etnogenetiçeskie i istoriko kulturnıye svyazi, Kırgızstan 
Yay., Frunze 1990, s. 328. 
279 Abramzon, a.g.e., s. 328 – 329. 
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Ene Saylı Kırgız önderlerinin de Bakşıcılıkla uğraştıkları bilinmektedir. 

Bazı Kırgız Hanları yanında bir Bakşı bulundururdu ve her ihtiyacını o karşılamaya 

çalışmıştı. Kırgız Bakşı’sı mesleğini babadan geçme olarak bilir veya kendisi 

öğretmen tutarak öğrenir. Genelde Bakşı olacak aday (erkeklerden de kadınlardan da 

vardır) hastalığa yakalanır ve rüyasında Kırgızca tabirle көзүңдү ачтыр (gözünü 

açtırmalısın) diyerek kendisini ata ruhlarının zorlamasını birkaç defa görür ve ata 

ruhlarını şad etmek için sonuçta Bakşı olur. Kırgızlar Bakşıları, Ак Бакшы (Ak Bakşı 

– Beyaz Bakşı) ve Кара Бакшы (Kara Bakşı – Siyah Bakşı) olarak ikiye ayırmıştır. 

Kara olarak bilinen Bakşı genelde bulaşıcı ve ağır hastalığa yakalananları tedavi 

etmekle görevlendirilmiştir. Cinlerini çağırır, hastanın yakınlarında ölmüş kimselerin 

ruhları ile konuşur, kamçı, bıçak, Komuz veya Davul kullanarak kötü ruhu kovmaya 

çalışır. Hastalığı genelde aynaya, kurumuş kemiklere transfer etmiştir.  Ak Bakşı ise 

çoğu zaman gelecekle ilgili haberleri vermekle görevlidir. Bunlar hastaları tedavi 

etmekten kaçınır, Boz Üy’ün içini karanlığa büründürür, çeşitli ruhlarla konuşur, 

Komuz çalar, dans eder, havaya yükselir ve trans haline geçtiği an, kendisinin daha 

sonradan da hatırlayamadığı bilgileri halka verir, etrafında toplananların soruları 

cevaplandırırdı.280 T. Belyayev, Kırgızların Ak Bakşı ve Kara Bakşı’sı olduğundan 

bilgi verir. Ona göre Kuzey bölgesinde yaşayanlar genelde şamanı Kara Bakşı, 

Güneydekiler de Ak Bakşı derlerdi. Bakşıları ikiye ayırma âdeti, Yakut ve Buryat 

Türklerine de mahsustur. Fakat diğer Türk boylarında böyle ayırım yoktur. Her ne 

kadar Bakşılar ikiye ayrılsalar da aynı görevi taşırlar ve hastayı tedavi için, bazıları 

kamçı ile bıçak, bazıları da Komuzdan istifade etmişlerdir.281  

Milattan önce yaşamış Bakşı ile miladi V – X. yüzyıllar arasında yaşamış 

Bakşı’nın ortasında birçok değişiklik vardır. Sonraki dönemlerde Bakşı olarak 

bilinen adamlar eskisi gibi tabiatüstü olayları yapamıyorlar. Onlar Şaman dini ile 

Kırgızlar arasında yaygın olarak kabul gören Теңирчилик (Tengircilik) dinini 

karıştırmışlar ve kendine yeni görevler oluşturmuşlar. Bu son dönem Bakşıları bazı 

hastalıkları tedavi etmekle beraber insanlara tabiattan güç alma, dünyayı öğrenme, 

manevi yükselişe ulaşma ve kişiliği geliştirmenin sırrını halka öğretmeye başlamıştır. 

Daha sonradan Đslam’ın gelişi ile Bakşıların görevi tamamen değişime maruz kalmış. 

                                                           
280 Keneş Cusuppov, Bayırkının Đzderi, Kırgız Soros Fondu Yay., Bişkek 2001, s. 92. 
281 Abramzon, a.g.e., s. 321. 
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Tanrıcılık dini Đslam’a tamamen ters düşmediği için Kırgız göçmenleri arasında kısa 

süre içinde yaygınlaştı. Ancak Kırgızlar gene de eski inançlarına devam 

etmektedirler. Daha önceden Şaman dininin temsilcisi olarak bilinen Bakşı, Đslam’ın 

gelmesiyle ve dervişlerin eğitimleri sonucunda, halk tababetini uygulayan эмчи-

домчу (emçi-domçu), бүбү (bübü) olarak diğer isimlerle anılarak günümüze ulaştı.282 

E.3. “Manas Destanı”nda Yer Alan Tedavi Uygulamaları 

Halk tababeti (folk medicine) dediğimiz bu eski usulün ilk örneklerini gene 

“Manas” destanında buluruz. Kırgız halk tababeti genel olarak şifalı otlarla gelişmiş, 

yeri gelince hayvanların (dağ keçisi, kaplan, geyik v.s.) eti ve iç organlarından da 

faydalanılmıştır. Bunların dışında Kırgızların kullandıkları суу берүү (su vermek), 

жылуу сууга салуу (ılık suda tutmak), ысыктоо (sıcak tutmak), ушалатуу 

(dokunmak), кан алуу (kan almak), сүлүк салуу (bedene sülük koyma) ve тамыр 

кармоо (damarı tutarak nabzı yoklama) gibi tedavi usulleri mevcuttur.283  

Kırgız halk tababetine ilişkin ilaçlar “Manas” destanında genişçe anlatılır. 

Şifalı otlar olarak geçen bu ilaçlar hastayı hemen sağlığına kavuşturan özelliktedir. 

Destanda ismi geçen şifalı otlardan örnek olarak, мээр чөп (meer çöp), чар дары 

(çar darı), уулжемил (uulcemil), жуушаң (cuuşang) ve ийсең (iyseng) zikredilir:  

Алты жети жанаяк                         Altı yedi canayak (tabip) 
Чар дары кылып жуткузса            Çar darı hazırlayıp verdiler 
Казактардын эр Көкчө                  Kazakların Kökçö eri 
Умачтай көзү ачылды                   Kendine geldi o anda 
Ооруган жери басылды...             Hastalığı kayboldu...  
(Sayakbay Karalaev, c. II, s. 250) 
 
Уулжемил деген даарысын         Uulcemil denen ilacın 
Жутуп алды баарысын                 Tamamını yudumladı 
Аккан каны басылып                   Kan o anda durduruldu 
Тапты бачым дабасын...               Hasta şifayı buldu ... 
(Sagımbay Orozbakov, c. I, s. 160)  
 
Ийсең, жуушаң чөбү бар              Đyseng, cuuşang ot vardır 
Издегендин көбү бар                    Bunu arayan çoktur 

                                                           
282 Cusupov, a.g.e., s. 93.  
283 Manas Ansiklopedisi, editör A. Karıpkulov, Kırgızstan Baş Redaksiyası Yay., Bişkek 1995, c. II, s. 
361. 
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Орол тоонун учу бар                    Orol dağın zirvesinde 
Тапсаң сонун ушулар...                Bu iki ot bulunur...   
(Sagımbay Orozbakov, c. I, s. 435). 284 

 

E.4. Kırgız Türklerinde “Umay Ene” (Umay Ana) Kültü 

Kırgızların hastalıkla mücadele konusunda su ve ateşi faydalanması yine 

onların eski inançlarına dayanır. Enesay ve Đrtış (Yenisey Đrtiş) bölgesinde yaşayan 

ve serin, yağmurlu iklimde hayat geçiren Kırgızlar için ateş çok önemli bir unsur idi. 

Ateşi – temizliğin ve sağlığın piri olarak gören Kırgızların ölülerini yaktıkları bilinir. 

Bunun dışında hastalığa da iyi gelir amacıyla, ateş yakarak etrafında dans eden “Ган” 

Gan’larının olduğu bilinir. Bir de Kırgız inancında önemli yeri bulunan, kadınlarla 

yeni doğan bebeklerin koruyucusu olarak bilinen “Umay Ana” anlayışında da ateşin 

şifa verici gücüne inanılırdı. Bun göre hastayı tedavi eden Bübü-Bakşılar “Umay” 

Ana”dan (resim 34 ve 35) yardım isteyerek, ateş yakar ve çam ağacının kurutulmuş 

yapraklarından duman oluşturarak, hastanın etrafında dolaşırlardı.285  

Bu sıralarda hastalarına yardım etmeye çalışan Bakşılar ateşin yanında 

sudan da faydalanmışlar. Suya sihirli veya ruhların dilinde olan duaları okur, hastaya 

içirir veya yüzünü püskürür. Aynı zamanda gözün de, kötü söz kadar insana 

etkilediğine inanmışlar. Soğuk gözlü veya soğuk sözlü olarak bilinen ve nazarının 

değmesi söz konusu olan insanlardan kaçınılmış, muhatap olunmamaya çalışılmıştır. 

Đnsan seisinin birinin kaderi üzerinde etkili olabileceğinde bu sözlere karşı muska, 

nazar boncuklarını Bakşılara yaptırır ve yanında bulundururdu.286  

Kırgızlarda Bakşı ve Kam terimlerinin yanında müzikterapi ile ilgili birkaç 

uygulamaları kadınlara öğretmiş olan Умай Эне (Umay Ene) kültü de zikredilir. 

Orhun abidelerinde melek kavramına benzer bir varlık olarak bilinen Umay Ana, 

kitabelerde çocukların koruyucusu olarak bilinmektedir. Kaşgarlı Mahmut’un 

Kutadgu Bilig’inde ismi zikredilen Umay, kadınlar tarafından uğurlu sayıldığı, ana 

                                                           
284 Manas Ansiklopedisi, c. I, s. 361. 
285 Eldik Murastın Filosofiyası, Algaçkı Diniy Đşenimder,  s. 77. 
286 Eldik Murastın Filosofiyası, Algaçkı Diniy Đşenimder, s. 76 – 77. 
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karnındaki çocukların koruyucusu olarak geçmektedir.287 Sayan Altay bölgelerinde 

yaşayan göçmenler Umay Ana’yı, yüce varlık olarak görür, kadınların, bebeklerin, 

evin, tarımın, yolcunun ve bazen de askerlerin koruyucusu olduğuna inanırdı. 

Genelde yakınını yolculuğa, savaşa veya uzak sefere gönderirken, kadınlar Сени 

Умай-Энеге тапшырдым, ай барып аман кел (Seni Umay Ana emanetinde 

bıraktın, o seni korusun), derlerdi. Çocuğun erkek veya kız olarak doğmasına da 

kararı veren, ateşin sahibi olarak da bilinen Umay Ene’dir.  

           

                                    Resim 34.                                               Resim 35. 

Kırgız kadınları çocukların Umay Ene tarafından korunduğuna inandıkları 

için, beşikteki çocuğu evde yalnız bırakabilirdi. Çocuğunun yüzü parlamışsa, Umay 

Ene gelip yıkadığına inanırdı. Bol miktarda buğday, arpa ve meyve olmuşsa, Умай 

Эненин эмчегинен сүт акты (Umay Ene süt akıtıı), derlerdi. Çocukları tuttukları 

zaman Umay Ene’ni eliyle tuttuklarını ifade ederlerdi. Çocukların doktoru olarak 

bilinen ve Bakşıların sonraki nesli, эмчи-домчу (emçi-domçu) ismiyle adlandırılan 

kadınlar çocukların tedavisinde Umay Ene’den medet isterlerdi ve: “Эмчилер 

өткөн, эми бизге калган. Домчулар өткөн, дому бизге калган. Менин колум 

эмес, Умай эненин колу. Ооруңду көтөрө албайт, кара жер көтөр. Кайт! Кара 

жерге кайт!” (Emçiler geçmişte kaldı, emi bize verildi. Domçular geçmişte kaldı, 

domu bize verildi. Benim elim değil, Umay Ene eli. Hastalığı kaldıramaz çocuk, onu 

yer kaldırabilir. Git! Yerin dibine git!) derlerdi.288  

                                                           
287 Erdem, a.g.e., s. 109. 
288Cusupov, a.g.e., s. 93 – 94. 
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Umay Ene ile yukarıda verilen bilgilere benzer bilgileri Saul Matveeviç 

Abramzon, Aleksandr Natanoviç Bernştam, Vasiliy Vladimiroviç Bartold de 

vermektedirler. Mihail Stepanoviç Andreev’in belirttiğine göre, Bişkek şehrine yakın 

yerleşen Araşan ilçesinde yol kenarındaki tepelerde izler vardır. Bu izler daha 

önceden Buda’nın resmi olarak biliniyorken, daha sonraları Umay Ene izleri olarak 

adlandırılmıştır. Uzun zamandır çocuğu olmamış, hastalığı geçmemiş, işleri yolunda 

gitmemiş olan Kırgız kadın ve erkekleri buraya gelir, dua ederdi.289  

F. Günümüzde Kırgız Türklerinde Müzikterapi 

Belek Soltonoev, yazdığı eserinde eskiden Kırgızların her türlü hastalığı 

tedavi etmede “su verme” usulünden faydalandıklarını belirtir. Bu tür tedaviye tabi 

tutulan kişi, sabah ve akşam ılık bazen de soğuk suya oturtularak, iki üç kova su 

üzerine dökülmüş, sonra da su içirilmiştir. Hastaya verilen suya her türlü dua ve 

sihirli sözler okunurdu. Eğer hastalığı iyileştiremezlerse, bu hastalığın pirinin olduğu 

kanaatine varır ve Bakşı’ya başvurulduğunu da söylemektedir.290   

Hastaları su içirilerek veya onun sesinden yararlanarak tedavi etme 

uygulamaları günümüzde de varlığını sürdürmektedir. Buna göre Kırgızistan’ın Oş 

ve Celelabat illerinde tedavi için sudan faydalanan birkaç tesis oluşturulmuştur. Oş 

şehrinde Ak-Buura, Mamakeev ismi adında günümüzde de insanlara hizmet 

sunmakta olan tesis, Abşır-Ata ve Kotur-Bulak olarak bilinen şelaleler 

bulunmaktadır. Ak-Buura tesisinde tedavi veya dinlenmek amacıyla gelen misafirlere 

suyu eski metodlarla yani hastalığına göre sıcak veya ılık olarak verilmektedir. 

Ayrıca tedavi seansları esnasında suyun sesini hastalara dinlettikleri de biliniyor. 

Böylece hastalara ruhani güç kazandırıldığı tespit edildi.291 Celelabat şehrinde ise, 

Arslanbap olarak bilinen etrafının tamamı ceviz ağaçları ile kaplanmış orman 

çiftliğinde bulunan Büyük ve Küçük şelaleler vardır. Ayrıca mineral ve termal su 

                                                           
289 Cusupov, a.g.e., aynı yer. 
290 Belek Soltonoyev, Kızıl Kırgız Tarıhı; Tarıhıy Oçerk, Uçkun Yay., Bişkek 1993, c. I, s. 12. 
291 Bu bilgiyi Kırgızistan’da olduğum sürede bu tesis müdürü Aysalkın Murzakanova ile konuştuğum 
sıralarda kaydettim. Burada eksiklik, bilginin konuşma ile sınırlı kalması ve uygulamalara 
katılamamış olmamdır. 
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kaynaklarından oluşturulan Eyüp Peygamberin Bulağı ve Kız Bulak olarak bilinen 

şifalı suların olduğu birkaç tesis bulunmaktadır.292  

Kırgızların inancında ateş - ana, “oçok” (ocak) ise ailenin kutsî varlığı 

olarak bilinmektedir. Ateşin bedendeki haram düşünceleri temizlediğine, hastalık, 

dert ve beladan koruduğuna inanılmıştır. Sadece insanları değil, hasta olan 

hayvanları da ateşin etrafında dolandırarak tedavi etmişlerdir. Hasta olan adamı çoğu 

zaman ateş dumanıyla “afsunlar”lardı.293 Bu gelenek günümüze “Алас – алас” 

(Alas-alas) şeklinde ulaşmıştır. Daha çok Nevruz şölenlerinde kullanılan bu adet, 

eskiden kullanıldığı amacından caymış, hastalığı tedavi için değil de, yeni günü 

karşılama ve iyiliğin olması için “ысырык салуу” (ısırık saluu yani çam ağacının 

kurutulmuş yaprağından duman yapma) (resim 36 ve 37) âdetine değiştirilmiştir.  

  

                        Resim 36.                                                   Resim 37. 

Orta Asya’ya göç edip, daha sıcak bölgelere yerleşmesi nedeniyle Kırgızlar 

için, ateşin yanında su da kutsi anlama sahip olmuştur. “Аккан сууда арам жок” 

(Akın su haram olmaz), “Таза болсоң суудай бол, баарын жууп кетирген” (Temiz 

olmak istiyorsan su gibi ol, çünkü o her şeyi yıkayıp temizler) gibisinden söylenen 

atasözleri, Kırgızların suya atfettiği önemi arzetmektedir. Kırgızların su ve ateşe 

verdiği yücelik sıfatından dolayı, onlara her zaman saygı duyulmuş ve “ırım-cırım” 

                                                           
292 Tülenova M, Dalaylardın Dardına Daba bolgon cay, Erkin-Too gazetesi, No 48,  Bişkek 13.  
293 Aalam Kırgızdarı dergisi, No 9, Bişkek 2009, El aralık komduk, adabiy-körköm jurnal, Manas-Ata 
etnikalık kırgızdardı koldoo fondu, Asel Koşoyeva, Kökö Tenir koldosun, seni Kırgız, s. 30. 
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(dinî mahiyet içeren ve uygulanması zorunlu olarak bilinen ritüel dizini) dedikleri bir 

anlayış oluşturmuşlar.  

Bu ırım-cırımdar ata-sözlerinden farklıdır, güzel mânâ vermesinden öte 

ugulanmadığı takdirde kusur ve huzursuzluk getireceğine inanılan örf-adet gibidirler. 

Günümüzde: “Жаман түш көрсөң сууга айт” (olumsuz rüya görmüşsen suya 

anlat, o akımı ile bu kötülüğü giderir), “жолго кир сууну төкпө” (insanların 

geçtiği yere kirlenmiş suyu dökme), “агып жаткан сууга түкүрбө” (nehire 

tükürme), “отту тебелебе, суу куюп өчүрбө” (ateşin üzerine ayak basma, onu 

suyla söndürme) “күйгөн отко түкүрбө” (alevli yanan ateşe tükürme), 

“коломтодон жат бирөөгө, от бербе” (ocaktan yabancı birisine hiçbir zaman 

ateş verme) şeklinde söylenen ve uygulanması zorunlu olan ırım-cırımdar hâlâ halk 

arasında yaygındır.294 

Bakşıların eskiden uyguladıkları usullerin az çoğu Kırgızistan bölgelerinde 

bugünlerde tedavi işleriyle uğraşan bübü-bakşı, emçi-domçular sayesinde günümüze 

ulaştırılmıştır. V – XIX. asırlarda yaşayan Bakşı ile XX. yüzyıllar ve sonrası dönem 

Bakşılarının ortalarında bir hayli fark bulunduğu onların uyguladıkları metodlardan 

bilinmektedir. Eskiden müzik tedavi aracı olarak kullanmışken, günümüzde müzik 

veya Komuz, Davul ve Kıl-Kıyak gibi müzik aletlerinin yerine tedavi işiyle uğraşan 

insanın kendi sesi kullanılmaktadır. Bugünkü Bakşı seansında mikrofondan 

faydalanmak suretiyle, kendi sesinin kuvveti, büyüsü ve tedavi edici etkisinin 

olduğuna inanmaktadır. Buna göre Bakşı hastaları bir tür hipnoz altında tutarak onu 

geçmişine ulaştırmaya çalışır, geçmişten hastalığının sebebini bulabilmektedir.295  

Şamanlar devrinden birçok değişime uğrayıp günümüze kadar ulaşan bazı 

tedavi metodlar günümüzde de uygulanmaktadır. Kuuçu’nun (kovucu) görevini 

şimdi, “баш теңдөө” (baş tengdöö), “кирне жоюуу” (kirne coyuu), “тиш 

байлоо” (tiş bayloo), “учуктоо” (uçuktoo) ve жүрөк көтөрүү (kalbin dengesini 

sağlama) gibi usulleri kullanan bübü-bakşılar üstlenmişlerdir. Bunlar eskiden olduğu 

gibi, insanın rahatsızlığını bütünüyle iyileştirme özelliğine sahiptirler ve hastalıkları, 
                                                           
294 Aalam Kırgızdarı dergisi, Bişkek 2009, Omorov Asılbek, Kırgızdın Irım-Cırımdarı, s. 44 – 45. 
295 Manas Üniversitesinin Gazetesi, No 11, Aralık 2005,  “Falcılardan uzak durunu” makalesi, 
Bişkek şehrindeki Oş Pazarında tabiplik, bakşılık ve falcılıkla uğraşan 39 yaşındaki Damira Mamay 
kızı ile olan ropörtaj, hazırlayan Nurgız Abdrahmanova.  
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elinde bulundurdukları kâğıt parçası, ekmek kırıntısı, bazen de köpeklere transfer 

etmeye çalışırlar. Şamanların gelecekten haber verme görevini ise “төлгөчү” 

(tölgöçü) ve  “далычы” (dalıçı) olarak bilinen falcılıkla uğraşan insanlar devam 

ettirmektedirler. Bunlar ülkemizin her yerinde bulunur ve insanlara yardım etmeye 

çalışırlar.  

Yapılan görüşmeler sırasında sorulara tabi tutulan kaynak insanlar 

denilebilecek şahıslardan elde edilen bilgiler sonucunda Kırgızlar arasında 

uygulanmakta olan birtakım tedavi türleri ortaya çıkmıştır. Bu tedavi türlerinin 

müzikle tedavi konusuyla yakından ilişkili olduğu, uygulama sırasında müziğin asıl 

unsurlarından biri olarak bilinen (suyun, rüzgârın, insan sesi vb.) “sesin gücü”nden 

faydalanılmakta olmasından dolayı anlaşılmıştır. Buna rağmen Kırgızistan’da 

müzikle tedavi uygulamaları henüz gelişmemiştir. Bu negatif durumun bir an önce 

telafi edilmesi ve acil çözümlerin bulunması bilim insanlarının sorumluluğu ve 

görevidir. Ülkede, su ve insan sesinden faydalanarak bazı psikolojik ve fizyolojik 

rahatsızlıkları tedavi etmek ve sıkıntıların giderilmesinde yardımcı olmak amacıyla 

kullanılması ve böylece bu boşluğun doldurulmaya hareket edilmesi sevindirici bir 

durum olarak değerlendirilmiştir. Bu usûl ile tedavi metodunun birkaç türü 

günümüzde eskiden yaşayan Bakşı’lardan tamamen farklı olarak görev yapan, fakat 

aynı adla zikredilen insanlar tarafından kullanılmaktadır. 

Hastaya destek olma, cesaret verme, manevî değerlerini güçlendirme, onu 

rahatlatma ve acısını az da olsa dindirme niyetiyle, bugünkü Kırgızistan şartlarında, 

sesin tedavi edici özelliğine inanılan ve “Darım Sözdörü” (irticalî okunan dua 

sözleri) önceden yüksek sesle, bağırılarak söylenen sihirli ve büyülü sözler idiler.  

Günümüz Bakşı’ları tarafından ise daha hafif sesle, sonunda da “сүф-сүф” (süf-süf) 

kelimesi eklenilerek uygulanmaktadır. Darım sözdörü insanın hem psikolojik hem de 

fizyolojik rahatsızlıklarının tedavisinde etkisini göstermektedir. Aşağıda sıralanan 

tedavi uygulama türleri, insanın rahatsızlığına göre değişmekte ve uygulanışı da 

birbirinden farklı olmaktadır. Bu tür tedavi uygulamaları Kırgızların arasında hem 

psikolojik açıdan hem de fizyolojik açıdan faydalı olarak bilinmektedir.  

1. “Бакшы Көрүм” (Bakşı Körüm) metodu genelde Bakşı tarafından 

uygulanır. Hafif baş ağrısı, göğüs kabarma, burun kanama ve insanın bedenindeki 
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ağırlığın giderilmesi için başvurulan tedavi türüdür. Hasta insan Bübü Bakşı olarak 

bilinen tabibin önünde yatar. Tabip önce onun nabzını yoklar, rahatsızlığının 

nedenini sorar ve sihirli dua olarak kabul edilen irticalî veya doğaçlanarak 

oluşturulmuş Darım sözlerini okur, zaman zaman onu sıvazlar, başına, ellerine, 

ayaklarına, sırtına masaj yapar, tesbihi ile vurur ve hastanın terlemesini sağlar. hasta 

insanın tamamen sağlığına kavuşması için, dört gün veya bir hafta yanına uğramasını 

tembih eder. 

2. “Шишиктерди Дарымдоо” (Bedendeki Şişmiş Bölge tedavisi). Böcek 

veya yılan sokması üzerine şişmiş yerlerin tedavi edilmesi için uygulanır. Burada 

Kırgızların eski adetlerinden kalma böcek ve yılan isimleri zikredilir. 

 “Чакчурсун, чаккан чубурсуң,            “Çakçursun, ısırmışsın Çubur, 
Кан атаңда доом бар,                            Öz babanda dâvam var idi, 
Kармашамын бери чык.                        Hesaplaşmak için karşıma çık. 
Алты атаңда доом бар,                          Dedelerinde dâvam var idi, 
 Aрбашамын бери чык.”                      Hesabını sana soracam karşıma çık.” 
 
“Талмакир, салмакир,                           “Talmakir, salmakir,  
Сенден малмакир.                                  Senden olan malmakir. 
Ала быжы, кала быжы,                          Ala bıcı, kala bıcı, 
Быжы быжы быжы чык,                        Bıcı bıcı bıcı çık, 
Быжырабай бери чык.                            Orada kalma dışarıya çık. 
Курту болсо кууруп чык,                       Böcek varsa onu al. 
Дарты болсо сууруп чык.                      Derdi varsa onu al. 
Быжы быжы, быжы чык.                       Bıcı bıcı bıcı çık. 
Заарыңды жайбай чык,                         Acılarını yaymadan çık, 
Ууңду жайбай чык,                               Zehrini de yayma, çık, 
Жабыр көрүп, жүдөп чык”                   Sen de zorluk çekerek çık.” 
 

Đrticali dua sözler veya darım sözler bu şekilde söylenerek, bedenin şişmiş 

yerine “süf-süf” denilerek üflenir ve kırmızı iple etrafı sarılarak bağlanır. 

3. “Мант Байлоо”(Mant Bayloo). Dişlerin ağrıması üzerine ve dişteki 

mikropların düşürülmesi için uygulanan darım (irticali söylenen duanın gücüne 

inanılan tedavi) şekli. Bu tedaviyi uygulayan Bakşı, darım sözlerini üç defa söyler ve 

her söylemin bitişinde süf diyerek, hastanın ağzına üfler. Hasta ağzına toplanan 

havayı yere tükürür. Tükürükle beraber mikropların yere düştüğü görülmüştür. 
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4. “Учуктоо” (Uçuktoo). Korkmuş insanların tedavisinde uygulanır. Hasta 

yere yatırılır ve onun sağ tarafından elek yuvarlatılır. Bununla beraber darım sözleri 

söylenir ve hastanın yüreği, göğsü iyice sıvazlanır. Her sıvazlanmadan sonra Bakşı 

ellerini yere, duvara veya toprak çeşidinden cisimlere vurur. Bu uygulama türünün 

bir diğer ismi “Жүрөк көтөрүү” (Yüreği Dengeleme) olarak bilinir. 

5. “Баш Теңдөө” (Baş Tengdöö). Birisinin başı ağrıdığı zaman Bakşıya 

gelinir. O, hasta için yün ipten uzunluğu 50 santimetre civarında özel baş örgüsü 

yapar. Sonra bu örgü ile başını iyice sarar ve örgüyü başın üzerinde dört defa 

çevirerek dolaştırır. Đpi dolaştırırken bir yandan darım sözlerini söyler, bir yandan da 

yumruğu ile hastanın başına hafifce vurur. Bu iş bittikten sonra örgüyü yere üç, dört 

kere vurarak hastalığını yere transfer etmiş olur. 

6. “Албын” (Albın). Epilepsi hastalığı olan veya kendinden geçen insanların 

tedavisi için uygulanır. Hasta etrafı genç delikanlı ve kızlarla dolu daireye yatırılır. 

Sonra Bakşı komik kelimeleri içeren ve insanı kahkaya boğan bir takım sözler söyler. 

Bunları söylediği zaman gençler güler, bu gürültütülü, neşeli ve kahkaha dolu ses 

üzerine hasta kendine gelerek uyanır. Sonuçta hasta olan insan da gülmeye başlar. 

Böylece seans tamamlanmış olur.  

7. “Күрдү” (Kürdü). Birisine nazar değdiğinde, onu bu nazardan kurtarmak 

amacıyla uygulanan tedavi usûlü. Nazardan dolayı kendini rahatsız hisseden insan 

Bakşı’ya gelir. Sonra Bakşı nazara karşı dua okumaya devam eder ve her dua 

bitişinde insanın yüzüne, alnına ve göğsüne yaklaşarak süf-süf der ve elleriyle hasta 

olan insan dokunur. Böylece ondaki nazarı alır ve cansız cisimlere ellerini vurarak 

transfer eder.  

8. “Кирнелөө” (Kirnelöö). Kırgız dilinde nazarın hafif şekline “бирөөнүн 

суугу, кирнеси кирди” (yabancı birinin gözü tüştü, birisi ona imrendi) denir. Böyle 

durumda rahatsız olan kişiyi Bübü Bakşı kâğıt, ekmek ve kuru meyve parçalarını 

eline alarak okşamaya devam eder. Bu sırada hem Bakşı, hemde rahatsızlanan kimse 

esner. Bu esneme rahatsızlığı insanın bedenine dokundurulan parçalara göç ettirir. 

Sonunda bu parçalar yakılır ve hasta sağlığına kavuşur. 
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9. “Бадың” (Badıng). Bu uygulama türü bedene çıkan ve “kızamık”, “kızıl 

çıguu”, “çeçek çıguu” olarak bilinen yaraların tedavisi için uygulanır. Kızamık 

hastalığına yakalan insan yere yatırılır. Đki domçu (tedavi uygulayan Bakşı’nın başka 

adı) süslenmeyen at eğerine birbirinin sırtına dayanarak oturur ve darım sözlerini 

(anlaşılması zor olan ve “ayyuu, eyyee, oyyo” gibi kelimeler eklenerek irticalen 

söylenen dua sözleri) söylerler. Sözlerinin her bitişinde “badik köç” (badik - yara 

ismidir ve onun göç etmesi emredilir) diyerek yarayı cansız cisimlere transfer etmeye 

çalışırlar. 

Bu tür tedavi uygulayan Bakşı’lara, hastalıktan dolayı rahatsızlanan insanlar 

sağlığına kavuştukları zaman  “Дамирөө” (Damiröö) olarak bilinen armağanlarını 

verirler. Bu armağan para, yemek, elbise vb. şeyler olabilir. 

10. Eskiden Bakşı’lar hastaları tedavi etmekle beraber gelecekten de haber 

vermeye çalışmışlardır. Günümüzde bu geleneği “Төлгөөчү” (Tölgööçü) ve 

“Далычы” (Dalıçı) olarak bilinen Bakşı’lar devam ettirmektedirler. Tölgööçülerin 

bir diğer ismi falcıdır. Bunlar halk nazariyatında pek güvenilmeyen insanlardır. 

Bunların insanları dolandırdıklarına inanılır ve pek de ziyaret edilmezler. Fakat 

Dalıçının işi daha güvenilirdir.  

Dalıçı görevini yapmak için özel olarak koyun yetiştirir. Koyun istenilen 

noktaya geldiği zaman, köy ahalisini evine çağırır ve koyun kesilir. Sonra koyun eti 

yenir, çorbası içilir ve ondan sonra gelen misafirler dua ederler. Bundan sonra 

koyunun sağ kürek kemiğine bakan Dalıçı, mevsimlerin, ziraat ürünlerin, meyve ve 

senzelerin nasıl olacağı ve alınacak tedbirler hakkında bilgi verir. Dalıçının dediği 

çoğu zaman gerçekleşir. Bu olay genelde Mart ayının sonuna doğru köy halkının bir 

araya toplandığı ve mezarlıkları, köy sokaklarını, camilerin avlusunu temizlediği 

günlerde gerçekleşir. 

Azattyk gazetesine yayınlanan makalede günümüz Kırgısiztan’da unutulan 

fakat Çine bağlı Kızıl Su Özerk eyaletinin Tegirmeti köyünde yaşayan Çinli 

Kırgızlarda “Talma Biyi” (Epilepsi Dansı) olarak bilinen Bakşı uygulamasının 

olduğu bildirilmiştir. Bu geleneğe göre özel olarak Boz Üy kurulur ve rahatsızlığı 

olan insanlar Bakşı’nın yanında toplanırlar. Boz Üy’ün ocağı ile tündüğünü birbirine 
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bağlayan beyaz ip asılıp, ona beyaz sancak takılır. Gelen hastaları Bakşı bu ipliğin 

etrafında yürütmeye çalışır. Kendisi ise sesini gittikçe yükselterek, hayvan seslerini 

taklit ederek hastanın rahatsızlığını gidermeye çalışır. Elinde sürekli kamçı 

bulundurduğu için, bazen kamçı ile hastalarını vurur, bazen de elleriyle sersemletir. 

Bir süre sonra Bakşı vecd haline gelerek insanların omuzlarına ayaklarını koyar ve 

Boz Üy’ün ortasındaki ip ve sancağa tırmanarak tündük’e ulaşır ve başı aşağıya 

sarkarak sallanır. Böylece Bakşı yukarıya yükselip, Boz Üy’ün tüdüğünden şifa 

getirmeye çalışır. Bundan sonra yere iner ve rahatsız olanların üzerinde ayakları ile 

yürüyerek sağlığına kavuşturmaya çalışır. Bakşı seansı iki saat sürer, seans boyunca 

onun yardımcılarından biri Kur’ân-ı Kerimden süreler okur, bir başkası Bakşı’nın 

terini kurutmaya ve Bakşı’yı rahatlatmaya çalışır. “Talma Biyi” ile alkol bağımlısı 

olanlar, psikolojik rahatzıslığı bulunanlar ve baş ağrısı olanlar tedavi edilmektedir.296 

Kızıl Su eyaletindeki 

Kırgızların Bakşılık görevini 

Abdıkadır Bakşı üstlenmiştir. O 

küçükken koyun çobanlığını 

yapıyoken, garip durumla karşılaşmış. 

Başka insanlara görünmeyen, yalnızca 

Abdıkadır’ın görebildiği mavi koç 

sürüsünde üç sene kalmış ve dördüncü 

senesinde yani Abdıkadır Bakşı 15 

yaşına geldiğinde insan şekline girmiş. 

Bu günden itibaren Abdıkadır 

Bakşı’nın hayatı değişmiş ve kendini bu görevde buluvermiştir. 17 yaşını bastığında 

yine koyun sürüsünü beklerken ona gökten bir ses: “Şimdi yoldan geçerken bir genci 

yıkayan kadınları göreceksin. Genç çocuğun yanında olduğun zaman şu duayı oku” 

– deyip, bir dua öğretir ve sonunda da “süf-süf” demesini tembih eder. Abdıkadır 

Bakşı denilenlerin hepsini yapar ve genci ölümden kurtarmış olur. Đşte o günden bu 

                                                           
296 Canıl Cusupcan, Kıtaylık Kırgızdardın “Talma Biyi” makalesi, Azattyk gazetesi, 30 Mart, Bişkek, 

2011. 
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yana “Talma Biyi” ile insanları tedavi etmeye başlamıştır. Yukarıdaki resimde 

Abdukadır, Bakşı seansı uygulamaktadır ve trans halini almıştır.297 

Sol taraftaki resimde ise 

Abdıkadır Bakşı seansın tam 

ortasında bulunmaktadır. “Talma 

Biyi”ne (Bakşı Dansına) 

katılanlar, ortalıkta bağlanan 

ipliğin etrafında, ellerine mumlar 

yakarak dans edercesine 

dolanırlar. Bu esnada Abdıkadır 

Bakşı, Boz Üy’ün tündüğünden 

ayaklarını yukarıya çıkarıp kendisi 

aşağıya doğru sallanmaya 

çalışıyor. Böylece o, ruhunu üst 

dünyaya göndermiş olur, ruhu da yukarıdan “em” olarak adlandırılan şifa getirince, 

Abdıkadır Bakşı aşağıya iner ve hastalarıyla ilgilenir.298  

          Abdıkadır Bakşı yere inince 

hastların üzerinde ayaklarıyla yürü ya da 

onları kamçısıyla vurarak 

rahatsızlıklarını kovmaya çalışır. Bu 

resimde Abdıkadır Bakşı alkol bağımlısı 

olan bir genci tedavi etmeye 

çalışmaktadır.299 Eskiden uygulanan 

Bakşı seansları ile pek farkı olmayan bu 

Bakşı Dansı uygulaması günümüzde 

gerçekten ilginç gözükmektedir. Çünkü 

bu makalenin yayınlandığı günden 

itibaren altında birçk yorum yazılmıştır. 

                                                           
297 Cusupcan, a.g.m.,  Bişkek 2011. 
298 Cusupcan, a.g.m., aynı yer. 
299 Cusupcan, a.g.m., aynı yer. 
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Bu yorumların ortak noktası ise insanlara yardımcı olma ve Allah yolundan 

sapmamaya gayret etme görüşüdür. Sonuçta Kırgız gençleri bu konuya ilgi duymuş 

oldukları ve belki de müzikterapi uygulamalarının geliştirilmesi gerektiğini 

düşündüklerini söylemek mümkündür.      

Yukarıda verilen örnekler müzikterapi ile yakından ilgilidirler. Fakat 

tedavide belirli bir Komuz’un sesi değil de insanın kendi sesini kullanma, kuvvetli 

olarak üfleme ve dua okuma usulleri kullanılır. Kırgız Millî Müziği ile tedavi konusu 

Kırgızistan’da henüz gelişmemiş, ama gelişmeye ihtiyaç duyan bir alandır. Bu 

konuda Kırgız Cumhuriyetinin Devlet Konservatuarı rektörlüğünü yapan Muratbek 

Begaliev kendi açıklamalarında, Kırgız Folklorundan faydalanılarak tedavi etmenin, 

Kırgızlar için yeni bir usul olmadığını, unutulmaya başlayan bir metod olduğunu 

bildirdi. Bu alanda yeni girişimcilerin ve eğitimcilerin henüz yetiştirilmediğinden 

dolayı üzülen rektör, 2011 – 2012 yılları ders dönemlerinde bu konuyla ilgili 

programın parlamentoya sunulmasını planladığını söyledi. Ayrıca Kırgız Folkloruna 

ek olarak, günümüzde de uygulamaya tabi tutulan, suyun ve bülbülün sesini 

eklenerek tedavinin etkili ve hızlı bir şekilde yapılabileceğinden de bahsetti.300  

Bu konuyla ilgili daha açık görüşlerini Rahmi Oruç Güvenç, Ulupamir Köyü 

Gezisi Hatırası, adlı eserinde dile getirmektedir. Buna göre, Pentatonik (beş seslilik) 

melodiler veya müzik, en başta Kırgız Türkleri olmak üzere diğer Asya kökenli Türk 

musikisinin en önemli ve karakteristik özelliği olduğu belirtilmektedir. Bu çeşit 

müzikler kendine güven ve kararlılık hissi verir, rahatlık sağlar. Bundan dolayı 

çocuklara, 9 – 10 yaşına kadar sadece pentatonik müzik dinletilmesi tavsiye 

edilmektedir.301  

Görüldüğü gibi Kırgızistan’da görülen bu alandaki boşluğun acilen 

doldurulması gerekmektedir. Bu ihtiyacın giderilmesi için ülkedeki üniversitelerin 

psikoloji bölümlerinde, konservatuar ve musiki enstitülerinde, ayrıca da dinlenme 

tesislerinde, devlet ve özel hastanelerinde yeni programların geliştirilmesi 

gerekmektedir. Müzikle tedavi konusu Kırgızlara pek de yabancı olmadığından 

                                                           
300 Super Đnfo gazetesi, No 411, 15–21 Nisan, 2011.  
301 TÜMATA, Organ Tesiri, Zaman Bağlantısı, Astroloji, Tedavi Etkileri, Ulupamir Köyü Gezisi 
Hatırası, (Gelecek Nesillere Armağan), Temmuz 2010. 
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dolayı, kısa sürede geliştirilebileceği öne sürdürülebilir. Kırgızların iç âleminin 

müziğe yakın olması düşününldüğünde, müzikle tedavi konusunda birçok rahatsızlığı 

önleme başarılabilir.  Çünkü yapılacak iş oldukça önemli ve anlamlıdır, bir de 

kolaylık da söz konusu olabilir. Nitekim Bakşının kullandığı metoda müzik katılarak, 

onun yerini psikologun, psikiyatristin veya müzikle tedavi konusunda uzman birinin 

devralması günümüz Kırgızistan’da yapılabilecektir. Ancak konuda müzikterapi 

konusunda uzman yetiştirmekte olan ve bu alanda oldukça iyi neticeler elde ederek, 

iş yürütmekte olan ülkelerden bilgi ve eğitim alınması şarttır. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

MANEVĐYAT 

Đnsanların çoğu maneviyatı dinde arar ve doğru olanı da budur. Çünkü bu 

tür maneviyata sahip olmak hem kolaydır, hem de din hemen her toplumda öteden 

beri mevcut olan manevi bir değerdir. Bir tür gelenek veya kültürdür. Böylesi 

geleneğin olmadığı toplumlarda ise insanlar maneviyatı din dışı veya dinin 

tamamıyla kapsamadığı değerlerde ararlar. Ayrıca maneviyatı doğada, müzik ve 

resimde, güzel sanatlarda, bilimde, ahlaki değer ve ilkelerde arayan insanlar da 

bulunmaktadırlar. Çalışmamızın bu kısmında insanın manevî değerlerinden yola 

çıkarak, onun geliştirilmesinde önemli etkenlerden biri olarak görülen müziğin yerini 

ve maneviyatla ilişkisini, Đnsan-Müzik-Maneviyat üçlemesinde anlatılmaya 

çalışılacaktır. Tezin bu bölümünün ağırlıklı kısmını Mevlânâ Celaleddin Rûmî’nin 

yazıları oluşturmaktadır. Çünkü bu zâtın eserlerinde, tutkuları ve istekleri gibi, 

gücünün de sınırsız olduğunu düşünen, kendine güveni ve bilmezlikten kaynaklanan 

fütursuzluğu nedeniyle o denli büyük felaketlere kapı açan insana faydası dokunacak 

ve bugününün sağlıklı anlaşılmasıyla beraber geleceğinin de sağlam inşası için ışık 

tutacak öğütler bulunmaktadır.   

A. Đnsanda Manevî Gelişim 

Allah’ın katında üstünlük kazanmak sadece takva yönüne bağlıdır. Bundan 

dolayıdır ki, insan sadece beşerî yönünü önemsemekle kısıtlı kalmayıp, manevî 

yönünü de eğitmeli. Burada insanın manevî gelişim evreleri önemli bilgilerin 

eşliğinde anlatılacaktır ve yine de ağırlık Mevlânâ’nın eserlerine verilecektir.  

Mevlânâ’nın felsefesinde insanın bilinçli varlık olması önem taşıdığı için, 

insanda iki tür “ben”in olduğu belirtilir. Bunlardan biri “özel ben”, ötekisi de “aşkın 

ben”dir. Özel ben herkeste ayrı ayrıdır. Herkesin ayrı bir özelliği vardır. Herkesin 

mizacı, tutkuları ve yapısı değişiktir. Ancak “Aşkın Ben” tanrısal bir yetenektir. 

Aşkın Ben, herkeste ortaktır. Aşkın ben bilincin derin halidir. Aşkın benin alanında 

varlığın hikmeti düşünülür. Bedenin tutkuları dizginlenir. Tanrı sevilir. Barış, sevgi 

ve evrensel duygular egemendir. Bu alan, felsefenin, sanatın ve dinin gerçek alanıdır. 

Đnsan hayatına aşkın benin buyrukları egemen olursa, davranışlar erdemli olur. Geniş 
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ölçüde bedenin tutkularına bağlı olan özel ben, insana egemen olursa, davranışlar 

kötü yönde gelişir. O halde insanı yücelten asıl unsur aşkın bendir ve bu da herkeste 

ortaktır.302  

Mevlânâ şöyle demektedir: “Đnsanlar sayılıdır, ama iman birdir. Cisimleri 

çoktur ama canları birdir. Đnsanda öküzün, eşeğin anlayışından ve canından başka, 

bir akıl ve bir can vardır. O makamda Tanrı velisi olan kişide de insandaki candan, 

akıldan başka ve ayrı bir can ve akıl vardır. Hayvanların canları hep ayrı ayrıdır. Bir 

olan Tanrı aslanlarının canlarıdır. Canları diye çoğul sigasıyla söyledim. Çünkü o bir 

tek can, cisme nispetle yüz olur. Gökteki bir tek güneşin bir tek ışığı da ev içlerine 

vurunca yüzlerce ışık olur ya! Fakat ortadan duvarı kaldırdın mı, hepsinin de ışığı bir 

olur.”303  

A.1. Đnsanda Manevi Gelişimin Basamakları 

Tasavvuf geleneğine göre, yedi ruha sahibiz veya ruhumuzun yedi ayrı yönü 

var. Her biri evrimin farklı aşamalarını temsil eder. Bunlardan ilki; iskelet 

sistemimizde yer alan ve ruhun yedi diyagramında içimizdeki saf ilâhî kıvılcımın 

yeri olan en gizli ruhla bitişik gelen madenî ruhumuzdur. Madenler dünyası 

Allah’a yakındır; hiçbir zaman ilâhî iradeye isyan etmez. Madenî ruhtaki dengesizlik, 

ya aşırı esneklik (denizanasının dalgaların hükmüne baş eğerek dengesiz hareket 

etmesi gibi) yani sağlam yapının yokluğundan, ya da aşırı sertlikten (kişinin 

“fosilleşmesi”, kireçlenmesi, eğilemez, katı, çevredeki değişimlere uygun biçimde 

cevap verme yeteneğinin kaybı) dolayı ortaya çıkar.304  

Đkincisi de nebatî (bitkisel) ruhumuzdur ve karaciğere yerleşik olup, 

sindirim sistemiyle bağlantılıdır. Bu ruhumuz, büyümeyi ve bitkilerle paylaştığımız 

bir işlev olan besin sistemimizin özümsenmesini düzenler. Madenî ruh enerji aktarım 

yeri iken, bitkisel ruh, tamamen dönüşüm ve değişimin başladığı yerdir. Bitkisel ruh 

ayrıca ilk beslenme yeri ve gıdanın özümsenmesinin başlangıç aşamasıdır ve fiziki 

beslenme gibi diğer beslenme türlerine model oluşturur. Bitkisel ruhun milyonlar 

                                                           
302 Öznur Özdoğan, Aşkın Yanımız Maneviyat, Özdenöze Yay., Ankara 2009, s. 29. 
303 Özdoğan, a.g.e., aynı yer. 
304 Robert Frager, Sufî Psikolojisinde Gelişim, Denge ve Uyum; Kalp, Nefs ve Ruh, çev; Đbrahim 
Kapaklıkaya, Gelenek Yay., Đstanbul 2010, s. 111-125. 
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öncesi yıllık geçmişi vardır. Bu zekâ normal bilinç dışında gerçekleşen temel 

operasyonların tamamını düzenler. Bitkisel ruh, kansere, kalp hastalığına ve bilinçli 

aklın kontrol ya da idrakini aşan bütün diğer fizikî hallere nasıl neden olduğunu ve 

nasıl tedavi edileceğini bilir.305  

Ruhumuzun üçüncüsü hayvanîdir ve kan dolaşımı ile bağlantılı olup, kalpte 

yerleşmiştir. Hayvansal ruh korkularımızı, öfkemizi ve tutkularımızı içerir. Bütün 

organizmalar ödüllendiricilere yönelme ve cezalandırılan, zehirli ya da acı veren 

şeylerden uzaklaşma ya da onları uzaklaştırma eğilimi gösterirler. Bu içgüdüler, ilk 

kez hayvansal ruhta ortaya çıkan kendini ve türünü koruma güdülerinin temelini 

oluşturur. Hepimiz de tutku, korku ve iştahlara sahibiz ve bunlar bizim yararlı, 

işlevsel yanlarımızdır. Ancak bunların yaşamımıza engel olmamaları gerekir. 

Hayvansal ruhun, yönetimi elinde bulundurması değil, diğer ruhlarla denge içinde 

olması gerekir. Bu denge kazanıldığında, iyi gelişmiş hayvansal ruh, sağlık ve 

refahımız için paha biçilmez bir değer haline gelir.306  

Dördüncü sırada nefsanî (kişisel) ruhumuz yer alır ve beyinde yerleşiktir, 

sinir sistemiyle bağlıdır. Kalbin ve dolaşım sisteminin gelişmesi, hayvanı bitkilerden 

ayırdığı gibi, karmaşık bir sinir sisteminin gelişmesi de insanları hayvanlardan ayırır. 

Kişisel ruhun zekâsı, çevremizi madenî bitkisel ve hayvansal ruhların kapasitesinden 

daha derin bir biçimde anlamamıza imkân sağlar. Ayrıca etrafımızdaki dünyaya daha 

etkili bir biçimde cevap vermemizi sağlar, geleceği planlayabilir, eylemlerimizin 

muhtemel etkilerinin zihinsel modellerini hazırlayabiliriz. Egonun merkezi olarak da 

bilinen kişisel ruh, hem pozitif, hem de negatif yönleri beraberinde taşır. Pozitif ego 

aklımızı organize eder ve benlik duygumuzu verir. Kendine saygı, sorumluluk ve 

dürüstlük için zorlayıcı güç olabilir. Öbür yandan, negatif ego bencillik, kibir ve 

Allah’tan gayrılık duygusu veren bir güç olabilir. Pozitif ego, manevî yolda 

müttefikimiz olup, bu yolda kaçınılmaz sayılan inişli ve çıkışlı olaylar esnasında 

gerekli olan bâtınî istikrar duygusunu kazandırabilir. Öbürü ise dünyaya dair 

idrakimizi saptırır ve dünya ile ilişki rengimizi değiştirir.  

                                                           
305 Frager, a.g.e., s. 111-125. 
306 Frager, a.g.e., s. 111-125. 
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Đnsanî ruhumuz da beşinci olarak gelir. Bu ruh manevî kalpte yerleşiktir ve 

kişisel ruhtan daha rafine bir ruhtur. Şefkat, iman ve yaratıcılığın mekânıdır. Đnsanî 

ruh bir bakıma gizli ruhla en gizli ruhu da içermektedir. Đçinde manevî değerleri ve 

tecrübeleri içinde barındıran bu ruhun kalp zekâsı ile kişisel ruhun soyut zekâsı 

birbirini tamamlar. Düşünme, kişisel olmayan, mantıksal analizdir. Kalp ona, şefkat 

ve imanı ekler ve ikisinin birleşmesinden daha iyi bir karar ortaya çıkar. Baş neyin en 

etkili olduğunu bilirken, kalp neyin doğru olduğunu bilir.307  

Altıncı ve yedinci evrelerde sırlı ruhlar ile en sırlı (sırrü’l-esrar) ruhlar 

gelmektedir. Sırlı veya gizli ruhumuz Allah’ı hatırlayan yanımızdır. Gizli ruhla batınî 

idrak ve bilinç iç kalpte yerleşiktir. Ruhlar âlem-i ervahta iken Cenab-ı Hakk onlara: 

“Ben sizin Rabbiniz değil miyim?” diye sorduğunda; “Evet, sen bizim Rabbimizsin” 

cevabını veren de bizim sırlı ruhumuzdur. Gizlilerin en gizlisi yahut sırrü’l-esrar 

mutlak aşkın, zaman ve mekândan münezzeh olanı içerir. Bu Allah’ın Hz. Âdem’e 

üflediği orijinal ruhtur. O bizim özümüz, ruhumuzun ruhu, içimizdeki saf ilâhî 

kıvılcımdır. Bu nedenle insan olma imajımızın genişletilmesi gerekmektedir. Bizler 

yalnızca düşünen hayvanlar olmadığımız gibi, yalnızca kişilikten de ibaret değiliz. 

Bizler beden ve kişilik kabına konulan ve birbirine bağlanan kutsallarız. Mânevî 

büyüme ve idrak kapasitemiz nerdeyse sınırsızdır. Yukarıda değindiğimiz sufî ruh 

modeli bir denge modelidir. Bu modele göre mânevî gelişim, yüksek ruhlar haline 

erişmek ve alçak ruhları görmezden gelme ve hatta zayıflatmak meselesi. Her bir ruh 

değerli yeteneklere sahiptir ve gerçek manevî gelişim beden, akıl ve ruh dâhil bütün 

bireyin dengeli gelişimi demektir. Eğer bazı ruhlarımızla ilgilenir, diğerlerini ihmal 

edersek, kaçınılmaz olarak dengeyi yitirir ve sağlığımızı tehlikeye atarız.308 

Görüldüğü gibi insan dengesini korumalı ve her yönüyle mükemmel olduğunun 

farkında olmalıdır. Đnsan haklarından önce kendi haklarına saygı duyma becerisini 

elde etmeyi bilmeden mânevî gelişime başlayamaz. 

Mesnevî’de Mevlânâ bu konuyla ilgili şu satırları söyleyerek ayrılıktan 

şikâyetle başlar: 

 “Dinle neyden duy neler söyler sana, 

                                                           
307 Frager, a.g.e., s. 111-125. 
308 Frager, a.g.e., s. 111-125.  
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Derdi vardır ayrılıktan yana: 

“Kestiler sazlık içinden, der, beni; 

Dinler, ağlar: Hem kadın, hem er beni. 

Göğsü, göz göz ayrılık delsin de bir. 

Sen o gün benden işit özlem nedir. 

Her kim aslından uzak düşsün: Arar. 

“Asl”a dönmekçin bir uygun gün arar. 

Dost’a kâh yoldaş olup, kâh düşmana, 

Đnleyip sesler duyurdum her yana. 

Dost olur –zannınca- her insan bana. 

Sırlarım gel gör ki meçhûldür ona. 

Sırlarım olmaz iniltimden uzak, 

Her göz etmez fark, işitmez her kulak. 

Saklı olmaz birbirinden can ve ten, 

Cânı görmekçin izin yok bil ki sen! 

Bir ateştir, yel değildir ney sesi; 

Kim ateşsizdir: yok olsun böylesi. 

Sevgiden ağlar eğer ağlarsa ney, 

Sevgiden çağlar eğer çağlarsa mey, 

Ney o şeydir: Perde yırtıp perdesi, 

Dost edinmiş, dosta hasret herkesi. 

Hem devadır ney denen şey hem zehir, 

Bir bulunmaz arkadaştır: Hemfikir.” (çeviri A. Ö. Hacıtahiroğlu) 309 

Mevlânâ’ya göre insan sazlıktan koparılmış bir kamış gibi, aslından 

uzaklaşmış, ayrılmıştır. Đnsanda baskın duygu ayrılık duygusudur. Bütün 

huzursuzluklar, bütün kıvranmalar, bütün arayışlar, farkında olunsun yahut 

olunmasın neticesidir bu ayrılığın. Bu yüzden insan dünyada gurbettedir. Onun 

amacı biteviye aslına, varlığının ait olduğu mutlak varlığa yol aramak, iz sürmektir. 

Bu ayrılıkta dökülen gözyaşları, çekilen ıstıraplar insanın yoldaşıdır. Đnsan asli 

                                                           
309 Đnci Şahin, Mevlânâ Celâleddin Rumî, Sistem Matbaacılık, Đstanbul 2009, s. 127 
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varlığı olan mutlak varlığa kavuşmadıkça darlıktan kurtulamaz. Nasıl neye 

üflendiğinde çıkan ses sazlığa ait bir ses ise, insana üflenen ruh da Allah’a aittir.310  

Bir önceki paragrafla bu paragrafı bağdaştıracak olursak, insan aslından 

ayrılarak bu dünyaya gelir ve sufî geleneğindeki modele uygun yedi ruha sahiplenir. 

O yedi ruhun alttan yukarıya doğru her biri biz Allah’a ulaştıran yoldur. Herkes 

sevgilisinden ya da yakınında ayrıldığında inler, ağlar ve sıkıntı çeker. Ama bu 

ağlama ve sıkıntıların sonu yedi ruhun her birinin hakkını vererek yaşadığımız anda 

bitecektir. Nasıl da Kur’ân-ı Kerîm’de “insanı en güzel biçimde yarattık, ancak doğru 

dürüst imanı olmayıp, Salih ameller işlemediyse: onu esfele-sâfiline doğru iteriz...” 

deniyorsa, bunun mutlaka bir anlamı vardır. Đnsan önce hayvanlığını ve aşağılığını 

yaşayacak ki, melek derecesinden de yükseklere ulaşabilsin. Böylece insan 

aşağılıklardan kurtarılarak yükseklere doğru fırlayacak. Bu bir nevi kısır döngüyü 

tamamlamak gibidir. Çünkü insan her zaman da mükemmel olamaz, sürekli aşağıdan 

yukarıya doğru yürür ve her defasında kısır döngüsünü tamamlar. Bunlar defalarca 

tekrarlandıktan sonra mükemmelliğe ulaşabilir. Şimdi de insan-ı kâmil hakkında 

bahsedilerek bu bölümün sonucuna ulaşılmaya çalışılacaktır.  

A.2. Đslam’da Đnsan-ı Kamil Anlayışı 

Tasavvuf tarihinin en önemli konularından olan insan-ı kâmil anlayışı, 

varlık ve bilgi problemleriyle ilgisi yanında dinî ve ahlâkî boyutları da bulunan derin 

fikrî çaba ve ruhî tecrübenin ürünü olarak ortaya çıkmıştır. Đnsan-ı kâmil kavramı 

tasavvufa Muhyiddin Đbnü’l-Arabî tarafından yerleştirilmiştir. Ancak felsefe 

tarihinde kökleri çok geriler giden “küçük âlem” (mikrokozm) ve “büyük âlem” 

(makrokozm) düşüncesiyle bağlantılı olarak eski kültürlerde insanla âlem arasında 

bir münasebet görülmüştür. Mikrokozm-makrokozm fikrine yabancı olmayan Đslam 

felsefesinin de insan-ı kâmil düşüncesine tesir ettiği söylenebilir. Mesela, Fârâbî 

âlemin tek bir şahıs gibi düşünülebileceğini söyler. Fârâbî-Đbn Sînâ geleneğine çok 

borçlu olan Đbn Meymûn da insanların bir âlem-i sagîr, âlemin de bir bütün olarak tek 

bir şahıs gibi tasavvur edilebileceğine işaret eder.311  

                                                           
310 Şahin, a.g.e., s. 128. 
311 Mehmet S. Aydın, Đnsân-ı Kâmil md, TDV ĐA, Đstanbul 2000, c. 22, s. 330. 
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Đbnü’l-Arabî geleneğinden gelişen tasavvufî gelenekteki muhtevasıyla 

insan-ı kâmil düşüncesini doğrudan Kur’ân’dan çıkarmak mümkün olmasa da, bazı 

âyetlerin insan-ı kâmil düşüncesi istikametinde yorumlanabileceğini görmekteyiz. 

Allah insan-ı kâmili yarattığı zaman, ona akl-ı evvel mertebesini vermiş ve kendisine 

bilmediği şeyleri öğretmiştir. Onun mertebesini meleklere tarif etmiş ve onlara 

insanın âlemde kendisinin halifesi olduğunu bildirmiştir. Böylece Allah’ın âlemdeki 

hükmü insan-ı kâmil ile zahir olmuştur. Đbnü’l-Arabî’ye göre âlemin varlığının 

sebebi ve koruyucusu insan-ı kâmildir. Allah’ı ancak insan-ı kâmil bilebilir. Çünkü o 

Allah isminin mazharıdır. Öte yandan varlık mertebelerinin sonuncusu da mertebe-i 

insan-ı kâmildir.312  

Âlemde her şeyin hareket halinde olduğuna inanan Molla Sadra’ya göre 

varlık âleminde görülen tekâmül insan-ı kâmilin varlığında karar kılar. Molla Sadra 

da âlemin korunmasını insan-ı kâmilin varlığına bağlar. Đnsan-ı kâmil maddî ve 

mânevî, kesif ve latif, zulmanî ve nûranî, cismanî ve ruhanî, süflî ve kutsî âlemde var 

olan her şeyi, yani Hakk’ın her mertebedeki tecellilerini ve kemallerini kendisinde 

taşıdığından söz konusu kemal hallerinin çeşitli vesilelerle ve değişik şekillerde 

zuhur etmesi itibariyle sayısız isimler alır.313  

Kâmil insan, bir küllî ruhtur. Her şeyden önce o, normal insana göre daha 

üst bir toplayıcı ortamdır. Küllî ruh olmasının bir uzantısı da şudur: Kâmil insan, 

diğer velilerde parçalar halinde bulunan hikmetleri kendinde toplar. Diğer 

peygamberler tarafından parça parça temsil edilen ilâhi hikmet nasıl Hz. Muhammed 

(s.a.s)’in şahsında birleşmiş ise, aynen öyle de diğer velilerin birer parçasını 

taşıdıkları ilâhî hikmet kâmil insanın şahsında toplanmıştır.314  

Đnsan-ı kâmil meselesi özel olarak çalışılması gereken bir konudur. Çünkü 

bu konuyla başta sûfî âlimleri olmak üzere diğer dallardan da âlimler (mesela 

filozoflar, kelamcılar, psikologlar v.b) ilgilenmişler ve sayısız eserler ortaya 

koymuşlar. Bunu hesaba katarak ve insan-ı kâmil’in konumuz dışında kaldığı için 

burada Mevlânâ’dan örnekler vererek bir sonuca ulaşmayı makul gördüm.  

                                                           
312 Aydın, aynı yer.  
313 Aydın, a.g.md., , s. 331. 
314 Yaşar Nuri Öztürk, Mevlânâ Celâleddin Rumî ve Đnsan, Yeni Boyut Yay., Đstanbul 2000, s. 52–53. 



131 

 

A.3. Mevlânâ’nın Kamil Đnsanla Đlgili Görüşleri 

Mevlânâ’ya göre, insan benliğinin tekâmül ederek suretler âleminden 

sıyrılıp hakikatler âlemine geçmesinin, kalbî gücünü büyütmesinin en önemli şartı, 

dünyadaki her türlü kayıttan, bağdan kurtulmaktır ki, insanın önündeki en büyük 

engel kendi benliğidir. Bunları Mesnevî’sinde şöyle dile getiriyor: “Kendini kendi 

vasıflarından arıt ki asıl kendi saf, pak zatını göresin. O zaman kitap, müzakereci ve 

üstat olmaksızın gönlünde peygamberlerin ilimlerini görür bulursun.”315  

Mevlânâ’nın çırpındığı konulardan biri de, insanın benliğinin ve arzularının 

Allah’a teslim etmede inatçı olmasıdır. Kendi varlığından Allah’ın varlığına 

yükselmesine de vurgu yapan Mevlânâ, insanın varlığındaki ikiliği yok etmek için 

benliğini yok etmeli diyor. Çünkü hakikatte var olan tek varlık Allah’ın varlığıdır, O 

bir ve mutlak varlıktır der ve aşağıdaki mısraları yazar: “Đki canlı kuşu birbirine 

bağlarsan, aynı cinsten oldukları için, iki tane olan kanatları, dört tane olduğu halde 

uçamazlar, çünkü ikilik mevcuttur. Hâlbuki buna ölü bir kuşu bağlarsan uçar. Zira 

ikilik kalmamıştır.” (Fihi Mafih) Yine Rumî, insanın Allah’ın varlığı ile dolu 

olabilmesi için gönlündeki kabalık arzulardan ve şehvetten arınmalı der. Onun 

nezdinde gönül, böyle aşağılık heveslerin peşine düşmemelidir. Gönlün makamı 

gökyüzünden de yücedir, yıldızlardan da. O arşın yüceliklerinde olmalıdır. Gönül 

Allah’ın tecelligâhıdır. Đnsan gönlünü saf kılmalıdır ki, bu tecellilerle sırlara mazhar 

olabilsin. Bu yüzden insan ayağını topraktan kaldırmalı, dünyadaki şehvet, mal, 

mevki, ekmek derdinden kendini kurtarmalı. Ten de, ruh da fânidir. Đnsan arınarak 

gönlün çocuğu olan canı doğurmalı, canı ortaya çıkarmalı. “Can ol da can yoluyla 

canı tanı! Görüş dostu ol, kıyas oğlanı değil!” (Mesnevî)316  

Mevlânâ, insanın varlığın en alt katmanlarından tekâmül ederek insanlığa 

kadar yükseldiğini söyler. O, inorganik bir varlıkken bitkiliğe, oradan hayvanlığa ve 

nihayet insanlığa yükselmiştir. Bu açıdan insan hatırlamasa da kâinatın ruhunu, 

özünü içinde taşır ve insan her şeydedir, her şey de insandadır. Cihanın aslı 

insandadır, eğer insan bu gerçeği idrak edebilirse, evren şuuru, emaneti yüklenme 

mesuliyeti hissedebilir.  

                                                           
315 Şahin, a.g.e., s. 135. 
316 Şahin, a.g.e., s. 136. 
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“Sen, kendinle savaşa girmişsin... Başkalarını kendin olarak tanımamış, 

anlamamışsın! 

Hangi surete rastlasan, bu benim diye durup kalıyorsun ama o sen değilsin! 

Bir zamancağız halktan uzaklaşsan, yapayalnız kalsan ta boğazına kadar 

gama, endişeye batarsın. 

Hâlbuki bu, nasıl sen olabilir? Sen o tek kişisin; sen kendinin güzelisin, 

kendinin dilberisin, kendinin sarhoşusun! 

Kendinin kuşu, kendinin avı, kendinin tuzağısın... Kendinin başköşesi, 

kendinin döşemesi, kendinin damısın! 

Cevher ona derler ki varlığı, kendi kendine olsun... 

Onunla var olan, onun feri bulunan şey arazdır. 

Sen de Âdemoğluysan onun gibi ol, bütün zürriyetleri kendinde gör!” 

(Mesnevî)317 

Mevlânâ, hem kendi bakışlarını hem de Kur’ân düşüncesinin bakışını, 

yaşayan insana çevirmiştir. O benliğinde sonsuzun tohumunu barındıran ve Yaratıcı 

Kudret’le özü bakımında birleşen insanı seçmiştir. Bu seçim, Mevlânâ’yı, yaşayan 

insanın her şeyden önce kucak kucağa olduğu aşk, ıstırap ve hizmet gerekçeleriyle de 

yakından meşgul olmaya itmiştir. Bunun zorunlu sonucu olarak da Mevlânâ, dinin 

kuru bilgi, şekil ve doktrin tarafından çok, duygu, iç tecrübe ve aşk aktivitesi yönüyle 

kucaklaşmıştır. Bu kucaklaşma onu bir yandan felsefenin kuru prensip ve 

kabullerine, bir yandan da dinin bir tür transandantal materyalizme dönüştürüldüğü 

fıkıh kuralcılığına sırt dönmeye itmiştir. Bu tipik materyalizmden aşk fezasına 

yükselmek dini, polariteden kaçışın değil polariteyi göğüsleyişin kurumu yapmakla 

mümkündür. Din, ancak bu sayede yaratıcı bir enerji halinde hayatımıza girer; aksi 

halde bir sığıntılar kuytusu halinde varoluşu sürekli aşağı çeker.318  

Gönül bilgisi, Mevlânâ’nın eserlerinin özünü oluşturan, aşk bilgisidir. Âşık 

insanın ulaşacağı son nokta kemal noktasıdır. Aşk, varlıktaki ortak sır ve ortak 

enerjidir. “Bir tek zerre O’nun aşk güneşinden boş değil, Her gül, onun vuslatının 

bahçesinin kokularını taşır.” (Mesnevî); “Aşk, denizi çömlek gibi kaynatır. Aşk, dağı 

kum gibi ezer, eritir. Aşk, gökyüzünü çatlatır, yüzlerce yarık açar. Aşk, sebepsiz 

                                                           
317 Şahin, a.g.e., s. 138. 
318 Öztürk, a.g.e., s. 58–59. 
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yeryüzünü titretir.” (Mesnevî); “Bir gece aşka; ‘Sahi sen kimsin?’ diye sordum, O: 

‘Ben ebedî hayatım, devam eden mutlu hayatım’ dedi.” (Divan-ı Kebir); “Şeytan bile 

âşık olsa topu çeler, Bir Cebrail kesilir, şeytanlığı ölür.” (Mesnevî)319 Demek ki, 

dünyevî aşk merdivenlerinden yükseğe ulaşmak ve Yüce Varlığa âşık olmak 

suretiyle gerçek insan-ı kâmil olma mümkündür. Đnsan-ı kâmil Hak ile halk arasında 

bir köprü vazifesi görür.  

Gerçek insan-ı kâmil olan Hz. Peygamber ile onun vârisi olan insan-ı 

kâmilin bir özelliği de Allah’ın ahlâkıyla ahlâklanmış olması bakımından ahlâkî 

kemale sahip bulunmasıdır. Đnsan-ı kâmil şeriat, tarikat, hakikat ve mârifet itibariyle 

tam ve ergin olan kişidir. Đnsan-ı kâmilin bir başka fonksiyonu da ilâhî varlık için en 

büyük şahit ve delil olmasıdır. Bu delil öteki bütün delillerden daha güçlüdür. Çünkü 

ilâhî isim ve sıfatlar hiçbir varlıkta insan-ı kâmilde olduğu kadar parlak bir şekilde 

görünmez. O Allah isminin mazharı, yaratılışın gayesi ve Allah’ın halifesidir. 

B. Đnsanlık – Müzik – Maneviyat Đlişkisi 

B.1. Đnsan Kelimesinin Tanımı 

Đnsan; Arapça “ins” kelimesinden türetilmiştir. “Beşer, insan topluluğu” 

anlamına gelen ins, daha ziyade insan türünü ifade etmekte olup bu türün erkek veya 

dişi her ferdine insî/enesî yahut insan denmektedir. Đnsan kelimesi bir de üns 

masdarı ile irtibatlandırılmış olup, “alışmak, uyum sağlamak” anlamına gelmektedir. 

Teennüs “insan olma” mânasına gelirken isti’nâs “cana yakın olma, vahşî hayvanın 

evcilleşmesi” anlamını taşımaktadır (Cevherî, III, Lisânü’l-‘Arab, “ins” md). Kur’ân-

ı Kerîm’de altmış beş yerde insan, bir yerde de insî geçmektedir. Đnsanın kendisini 

âdeta tanrılaştırıp yaratıcısını unutma ve inkâr etme eğilimi karşısında onun 

“önemsiz bir su”dan yaratıldığı (Mürselât 77/20), henüz ruh - beden ilişkisi 

gerçekleşmeden önceki evrelerde kendisinin anılmaya değer bir varlık olmadığı, 

ancak anılabilecek varlık seviyesine Allah tarafından çıkarıldığı (Đnsan 76/1) 

hatırlatılır.320  

                                                           
319 Şahin, a.g.e., s. 141 – 142. 
320 Đlhan Kutluer, Đnsan md, TDV ĐA, Đstanbul 2000, c. 22, s. 320-321. 
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Peygamberimizin, “Beni Rabbim eğitti” demesi de buna bağlıdır. 

Hadislerde de Hadislerde de insan dair çeşitli açıklamalar mevcuttur. Her şeyden 

önce Hz. Âdem’in beşer türünün müşterek atası olduğu vurgulanmıştır (Buhârî, 

Tevhîd, 38).321 Kur’ân’daki açıklamalara bakarak insanın maddî ve ruhî hayatını 

başlıca dokuz evreye ayırmak mümkündür. Çamurdan süzülmüş hulâsa ilk aşama 

olup, aynı zamanda maden, bitki ve hayvan oluşumlarının da esası olan fiziksel ve 

kimyasal süreçleri ifade eder. Rahimde karar kılan nutfe aşamasında döllenme 

gerçekleşir. Alaka aşamasında oluşun halindeki canlı rahime tutunmuş, asılmış 

durumdadır. Mudga denilen dördüncü aşamadan sonra çeşitli organlar oluşmaya 

başlar. Beşinci aşamada kemik, altıncısında kas sistemleri oluşur. Yedinci evrede 

artık insan organizmasının gelişimi en güzel haliyle tamamlanmıştır. Sekizinci 

evrede ölüm, dokuzuncu ve son evrede öldükten sonra diriliş gerçekleşir (Elmalılı H. 

Y, V, 3431–3437; Fahreddin er-Râzi, XXIII, 6–10, Âdem md).322  

Kur’ân-ı Kerime göre insan Allah’ın yeryüzündeki halifesidir (Bakara 2/30). 

Dolayısıyla bütün varlıklara ve yeryüzüne karşı sorumludur. Kur’an insandan söz 

ederken, iki ifade kullanır: “Đnsan topraktan yaratıldı” (En’am, 2; Hicr, 28; Sad, 

71) ve “Đnsan Allah’ın bir nefhasıdır” (Hicr, 29). Böylece insanın varlık 

yapısındaki; ölümlü olan beden ve ölümsüz olan ruh alanlarından bahsetmektedir. 

Bir başka değişle insanın obje olan bir yanı, bir de obje olmayan arasyonel-alojik bir 

yanı vardır. Đnsan bu ikinci yanıyla diğer varlıkların üstünde, onlardan ayrı; fakat 

öteki yanıyla da onlarla beraberdir.323 Đnsan işte bu iki kutuplu yönü ile 

mükemmeldir ve iyiliği, kötülüğü beraberinde yüce ve güzeldir. Onun için de emanet 

taşıyıcılık görevi verilmiştir.  

Đnsana yüklenen yeryüzünde ahlaka dayalı bir sosyal düzen kurma görevini 

Kur’ân “emanet” olarak ifade etmiştir (Ahzab 33/72). Allah bu görevi, göklere ve 

dağlara teklif ettiği halde, onlar bundan çekinmiştir. Bu görevi kabul eden insanın 

yüklendiği bu emaneti anlamlı kılan hürriyeti, onun olumlu ve olumsuz güçlerle 

(yetenek ve zaaf) donatılmış olmasının sonucudur. Emanet taşıyıcılık sırrı insanın 

yalnız melek veya sadece iblis bir varlık olmamasını gerektiriyor. Đnsanın yüceliği bu 

                                                           
321 Bkz, Kutluer, Đnsan md, aynı yer. 
322 Kutluer, a.g.md., s. 322. 
323 Öztürk, a.g.e., s. 39-40. 
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iki kutbun beraberliğindedir. Đnsan ilahî emanetin taşıyıcısı olmanın yanında bir yığın 

noksanlıkların toplandığı alandır.324 Đnsanda bu iki zıt kutbun potansiyel olarak iç içe 

bulunması (Şems 7/9) onun yeryüzündeki serüveni açısından kaçınılmazdır. Bu iki 

yönden hangisini seçeceği tamamen kendisine kalmıştır. Đlahi yönlendirme bu 

noktada sadece yol gösterme düzeyindedir (Đnsan 76/2–3).  

Đnsan asıl tabiatını Allah’ın yarattığı şekilde sağlam korur. Bu fıtrat 

değiştirilemez ama geçici olarak düzeni bozulabilir (Rum 30/30). Tövbe bu temel 

anlayışa dayalıdır. Đnsan hata yapabilir ama tövbeyle aslî yaratılışına, doğasına özüne 

döner. Đnsan, Allah’ın en güzel biçimde yarattığı (Tîn 95/4), üstün kıldığı (Đsra 

17/70), melekleri ona secde ettirdiği (Sad 38/72; Araf 7/11), ilim sahibi olabilecek 

kapasiteyle donattığı (Bakara 2/31), kâinatı hizmetine sunduğu (Bakara 2/29) bir 

varlıktır. Đşte böyle özelliklere donatılmış şekilde var edilen insanda bir de “Allah 

tarafından üflenen (Hicr 15/29)”, “hakkında çok az bilgi verilmiş olan (Đsra 17/85)” 

ve hayat özelliğini taşıyan, insanî duyguların merkezi olan “ruh”u vardır.325 Đnsan 

işte bu yönüyle meleklerden daha üstün derecelere ulaşabilmektedir. Bunun yolu ise 

“ruh”unun eğitilmesi ve terbiye edilmesinden geçer.  

Her canlının içinde kendisi olma dürtüsü vardır. Đnsanın kendi yürüdüğü 

yolda kendi gerçeğini bulması, bütün bir insan olarak kendini ifade ederek diğer 

insanlarla sağlıklı iletişim kurması öncelikle kendisini tanımaktan geçmektedir. 

Yaşam boyu kendimizi gerçekleştirme sürecinde bize, tipimize ilişkin tuzak ve 

zaafları göstererek, kendi öz doğamıza daha derinden bakmamızı sağlar. Bu çalışma, 

tipimizin otomatik tepkilerine dur diyerek, iç görü kazanmamızı sağlar. Kişilik 

tipimizin otomatik tepkilerini ne kadar çok görürsek, onlarla özdeşleşmekten o kadar 

vazgeçeriz. Kendimiz olmak ve özgürleşmek işte budur.326 Đnsan özgürleştikçe, 

kendine güveni tam olur. Her konuda olduğu gibi, dinî açıdan da kendini 

gerçekleştirmeye yol bulur. Kendini bilenin Yaratanını en iyi şekilde bilmesi de buna 

bağlıdır. 

                                                           
324 Geniş bilgi için bkz: Öztürk, a.g.e., s. 42-45; Özdoğan, a.g.e., s. 18-24. 
325 Özdoğan, a.g.e., s. 12 – 13. 
326 Özdoğan, a.g.e., s. 26. 
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Đnsanın Yaratıcısıyla olan bağı onun aşkın yönünün yansımasıdır. Aşkın 

yönümüz bizim maneviyat alanımızın içindeki en önemli unsur, ruhsallaşmamızdır. 

Đşte ruhumuzun terbiye edilmesi safhalarında kendimiz olma gayreti ve Allah’a 

yaklaşma isteği daha da güçleşir. Bunun için de bizim ruhumuzun eğitilmesine 

ihtiyaç vardır. Bu konuda ise müzikten faydalanmak oldukça yararlıdır. Çünkü 

müzik konsantrasyonu sağlayarak, fiziksel olanla ruhsal olan arasında bir köprüdür. 

Müzik içerdiği uyum sayesinde, insanı mutlu kılar ve hak ettiği mertebelere 

ulaştırır.327  

B.2. Müziğin Đnsan Maneviyatı Üzerindeki Etkisi 

Bilindiği gibi maneviyat tek bir duygu değildir, karmaşık bir histir. Diğer 

karmaşık duygular gibi çevreden kaynak alan etkenler tarafından koşullandırılır. Bu 

duygular arasında sevgi, saygı, hürmet, saldırganlık, güvenmek, inanmak, aynı veya 

benzer şeylerden hoşlanmak ve benzerleri vardır. Bunların hepsinin de genetik bir 

temeli vardır. Yani insan beyninde yer alan bazı sinir hücreleri (nöronlar) ruhsallıkla 

ilgili bazı niteliklerin depolandığı, yeri ve zamanı gelince onların manifesto hale 

gelmesinin sağlandığı anatomik alt yapıları oluştururlar. Maneviyat entelektüel insan 

aklının yan ürünlerinden biridir. Gereklidir! Bir anda her şeyini kaybeden bir insan 

için geride olumsuz koşullara dayanmasına ve katlanmasına yardım edecek 

maneviyatından başka hiç bir değer kalmayabilir. Đnsanın kendini toparlaması, 

paniğe kapılmadan doğru ve koşullara uygun kararlar vermesi, ancak maneviyatının 

güçlü olması ile mümkündür.  

Maneviyatı zayıf olan veya felaketler karşısında onu tümüyle kaybeden 

insan, aniden ortaya çıkan olumsuz koşullara ayak uyduramaz ve eninde sonunda 

onların kurbanı olmaktan kurtulamaz. Bu yüzden insanlarda “maneviyat” denen özel 

ve son derecek karmaşık bir duygu gelişmelidir. Başına ne gelirse gelsin, 

şükretmesini de, sabırla karşılamasını da, iç dünyasında olan bitenleri uygun dille 

anlatmasını da bilmeli insan. Đşte böyle mahareti maneviyatın üstünlüğünden ve 

eğitilmişliğinden alabiliriz. Ancak bu duygu her insanda aynı derecede gelişmiş veya 

gelişmeye müsait değildir. Bütün insan için gerekli ve önemli ise de, bazıları için ya 

                                                           
327 Sufi Đnayat Khan, Müzik – Đnsan ve Evren Arasındaki Köprü, çev; Kaan H. Ötken, Tuğrul Ötken, 
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çok daha fazla önemlidir, ya da çok daha az gereklidir. Mâneviyat insan sağlığını ve 

yaşam kalitesini etkileyen faktörlerden biridir. Bu da maneviyat ile müziğin yakından 

ilişkili olduklarının göstergesidir.  

Özdoğan eserinde, maneviyatla ilgili şu önemli bilgilere yer verilmiştir: 

“Mâneviyat… Yaşama sevincimizin kaynağı ve kendimizi tanımayı sağlayan ışık. 

Özgürlüğümüzün gıdası. Hepimizin içinde bulunan bir cevherdir. Maneviyat insanın 

var edenle olan bağıdır. Dolayısıyla ilahî kaynaktır ve özü ilahi olanın niteliklerini 

taşımaktadır. “Ben size kendi ruhumdan üfledim dediğine göre, insan kendisiyle, 

yani özüyle iletişime geçtiğinde ilahî olanla da iletişime geçmiş olur. Đnsanın böyle 

yaşaması onu içsel olarak güçlendirir.”328  

Đnsan dünyaya gelme şansını elde ettiği andan itibaren devamlı bir değişim 

ve gelişme içindedir. Bedensel, sosyal, zihinsel ve ruhsal açılardan meydana gelen bu 

değişme ve gelişmeler hayatın çeşitli dönemlerde biri diğerinden daha önemli veya 

hızla olsa da, her zaman vardır. Ruhsal veya manevi gelişimin dışındaki konular 

tezimizin pek ilgisi olmayan alanlar olduğundan, onlardan bahsetmeyeceğiz. Sadece 

maneviyatın oluşum evrelerine ve maneviyatı geliştirmede en çok çaba gösterecek 

olan yaratık, insan hakkında yorumlar yapılacaktır. Đnsanın gelişim süreçlerinin 

olduğu gibi, ruhun da evrelerinin olduğu herkesçe malumdur. Đnsanın tanınması 

öncelik tanıdığından, ruhun gelişim veya maneviyat gelişim evreleri hakkında ileriki 

sayfalarda bilgiler eklenecektir. 

Tasavvufta musikinin büyük önemi, Yaratıcıdan ayrılarak bu dünyaya 

ağlaya ağlaya gelen insanın, O’na ulaşmak için çırpınışı sırasında ortaya koyduğu 

özlem nağmelerinin olmasında saklıdır. Đşte Đslam dininin güzellik ve sevgi kurumu 

olarak bilinen tasavvufta, musiki, insan ruhunu yücelten ve insanı sonsuzluğa 

yönelten temel unsurlardan biri olarak değerlendirilir. Bu konuyla ilgili Mevlânâ 

şöyle demiştir: “Rebabın dili, Türk olsun, Arap olsun, Rum olsun, âşıkların 

dilidir.”329 Bu sözlerinden müziğin evrensel ve tercüme istemeyen bir dil olduğu 

anlaşılmaktadır. Müziği âdet edinmiş, sanat edinmiş cana sahip ve osuz rahat 

                                                           
328 Özdoğan, a.g.e., Kitabın Önsözünden. 
329 Abdulbaki Gölpınarlı, Mevlana Celaleddin, Đnkılap Yay., Đstanbul 1985, s. 214.  
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edemediğini söyleyen, Mevlânâ müziğin kendisi için ifade ettiği manayı Divan-ı 

Kebîr’inde şöyle dile getirmiştir:  

“Ey çenk, Đsfahan perdesini istiyorum. Ey ney, yakıp yandıran güzel feryat 

istiyorum ben. 

Hicaz perdesinden güzel bir teranedir, tuttur hüdhüdüm ben, Süleyman’ın 

ıslık sesini istiyorum ben. 

Irak perdesinden, Uşşak’a armağanlar götür, çünkü Rast ve güzel nağmeli 

Bûselîk makamlarını arzuluyorum. 

Hüseynî’ye gir, çünkü Mâye dedi ki: O küçüklerimin de büyüklerimin de 

hafif perdesini istiyorum ben. 

Rehavî makamıyla uyuttun beni, Zergüleyle uyandır, şimdi onu istiyorum 

ben. 

Bu müzik bilgisi, bence şehadet getirmektir âdeta; mademki inanmışım, 

şahadet getirmeyi, imanımı bildirmeyi istiyorum. 

A aşk, aklı dağıt gitsin. A aşk, perişan nükteler istiyorum ben. 

A güzel rüzgâr, aşk yeşilliğinden, aşk bahçesinden esip geliyorsun, bana da 

uğra, gül bahçesinin kokusunu istiyorum ben. 

Sevgilinin ışığında güzellerin şekilleri görünmede; sevgilinin yüzünü 

seyretmek, onları görmek istiyorum ben.” (Divan-ı Kebîr 2/299)330   

 

Bu bilgileri bize sunmakla Mevlânâ, müziğin ruhun gelişmesinde bir 

eğitimden öte, Yüce Yaratana bağlanmaya yol açan unsurlardan biri olduğunu 

anlatmaya çalışmıştır. Nitekim insan hangi yolla gitmesin Allah’a ulaşabilmeyi 

başarmışsa yüksek mertebelere sahip çıkar, ancak bu yollarda müzikten de 

faydalanma kaçınılmaz bir olgudur. 

Yukarıda değindiğimiz bilgilerden sonra şu soru sorulabilir: “Đnsanın ruhu 

müzikten niçin hoşlanır?”. Bunun cevabı da: “Đnsan ruhunun müzikten 

hoşlanmasının sebebi, bir eğitime ya da bazı alışkanlılara dayandırılmaksızın, direkt 

sesle ilgilidir. Çünkü ses de ruhun kendisi gibi doğaldır. Đşte sesin özünde bulunan 

                                                           
330 Rumî Mevlânâ Celâleddin, Divan-ı Kebîr, çev; Abdülbaki Gölpınarlı, Đş Bankası Kültür Yay., 
Đstanbul 1957.  
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bu doğal etki, ruha tesir etmektedir.” Eğitim, tedavi ve insan gelişimi gibi konularda 

sesin dikkate alınmasının birçok yönden yararlı hatta zorunlu kılınmasının nedeni de 

budur. Nitekim sufîler, bu konudaki çalışmalarını daha düzenli bir biçimde 

yürütebilmek amacıyla, “zikir” adıyla bilinen ilmi geliştirmişler.  

Zikir ilmi, bir anlamda “kelime ilmi” denilmektedir. Buna göre, söylenen 

her sözün ardında, titreşimsel bir etki yatmaktadır. Bu titreşim, sesin havada 

oluşturduğu fiziksel titreşimin ötesinde yer alır. Burada sözü edilen şey, insan 

nefesinin ruhsal titreşimidir. Çünkü nefes sadece solunan havadan ibaret olmayıp, 

aynı zamanda elektriksel bir akımdır. Bu yüzden o, içsel titreşim olarak da 

değerlendirilir. Ses bilimi, eğitim, ticaret, sanayi ve siyaset gibi alanlarda da 

rahatlıkla uygulanabilir. Sesin ve kelimelerin doğru biçimde kullanılmasıyla, 

mükemmel bir ruh yapısı için gerekli olan tüm evreleri, bütün boyutları ile tecrübe 

etmek mümkündür. Ruhu canlandırmanın ve deneyimle yöneltmenin en iyi çaresi de 

müziktir. Müzik aynı zamanda, Tanrı’ya yaklaşmanın en kısa ve en emin yoludur. 

Ama bunu başarabilmek için, müziğin ne olduğunu ve nasıl kullanılması gerektiğini 

çok iyi bilmek gerekir.331  

Bu dünyaya gelip geçmiş, her peygamber, her âlim (ister dindar, ister dinsiz 

olsun) ve her gönül dilini önemseyen çeşitli grup insan liderleri, tek amaçla gayret 

etmişler. Đnsanın Yaratıcısıyla olan ilişkisini (farkında olup veya olmadan) 

kuvvetlendirmek, insanın gerçek mânâda tabiatına özgün hazinelerini kazandırmak, 

onu mutluluğa biraz da olsa yakınlaştırmak, dert ve kederini dindirmek için tüm 

çabalarını sarf etmişlerdir. Hz. Peygamberimizin son vedasını yaparken de vurguyla 

işaret ettiği “insan hakları”nın yasallaşmasının gerekçesi de budur. Bu yüzden de 

insan, insanlığın ve diğer varlıkların hiçbir hakkını göz ardı etmeksizin, kendi 

dengesini ve sosyal düzeni bozmaksızın, insan gibi yaşamak ve bu suretle kendi 

varlığını devam ettirmek zorundadır. Kur’ân’ın ifadesiyle insanlık Allah’ın önünde 

ne ırkı, ne soyu-nesebi ve ne de milleti itibara alınmadan hepsi eşit durumdadır. 

 

 

                                                           
331 Khan, a.g.e., s. 82 – 84.  
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C. Kırgız Türklerinin Maneviyat Anlayışı 

Tezin bu kısmında Kırgız Türklerinin Maneviyat anlayışı işlenecektir. 

Konuyla ilgili Kırgız ve Rus kaynaklı kitaplar faydalanılmış olup, Kırgız halkının 

manevi anlayışı ve millî musikisinin ilişkileri ortaya konulmuştur. Kırgızların 

kabullendikleri ve önem arzettikleri millî ve mânevî değerlerini tespit etmek için de 

“Manas Destanı”ndan da faydalanılmıştır. Ayrıca Kırgızların örf-adetlerinin kaynağı 

sayılan düğünleri ve cenaze törenleriyle ilgili bilgiler de eklenmiştir. Bu bölüm tezin 

son kısmı olduğundan dolayı, günümüz Kırgızistan şartları göz önünde 

bulundurularak, bulgular sunularak, mülakat sorularından elde edilen bilgiler 

değerlendirilerek ve öneriler getirilerek sonuca ulaşılmıştır. 

C.1. Kırgızların Maneviyat Anlayışı ve Millî Değerleri  

Tüm Türk milletini diğer toplumlardan ayıran bazı özellikler vardır. Bu 

özellikler bu milletin maneviyat konulu değerlerinde saklıdır. Bunların başında dinî, 

ahlâkî değerler, örf, âdet ve gelenekler, töreler gelmektedir. Birbiriyle bütünleşen, 

kenetlenen bu değerler, toplum üzerinde ciddî bir yaptırım güce sahiptir. Toplum 

bunları bir aile içi eğitim şeklinde öğrenmekte ve özümsemektedir. Bu değerlerin 

gelişmesinde kişiliklerin, vatana sahip olma duygusunun katkısını da unutmamak 

gerekir.332  

Bir Çin kaynağında verilen bilgi Türklerdeki manevi değerlerin ne kadar 

önemli olduğunu açıklamaktadır. Bu bilgiye göre, Đşpara Han, imparator tabiiyetine 

düşmüştür, ama yine de imparatorun istediklerini yapmaktan çekinmiştir. Đşpara Han, 

imparatora oğlunu göndereceğini ve semavî menşeden gelen atları her takdim 

edeceğini söylemiştir. Dikkat çekici tarafı şudur ki, Đşpara Han sözlerinin devamında: 

“Sabah-akşam emrinizi bekleyeceğim. Fakat elbiselerimizin önünü açmaya, 

dalgalanan saç örgülerimizi çözmeye, dilimizi değiştirmeye ve sizin kanunlarınızı 

kabul etmeye gelince, örf ve adetlerimiz çok eski olduğu için onları bozmaya cesaret 

edemedim. Bütün milletimiz aynı değere sahiptir” demiştir. Her türlü fedakârlığa, 

hatta tabiiyet ve haracı bile kabul eden hükümdar, milletinin millî şahsiyet ve nizamı, 

                                                           
332 Erdem, a.g.e., s. 191. 
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manevî değerler üzerinde, herhangi bir fedakârlığa katlanamayacağını ifade 

etmektedir.333  

Kırgızlar’ın Türk tarihinde ayrı bir yeri vardır. Onlar, en az karışmış bir 

grup olarak bazı kaynaklarda Türklerin etnik temsilcileri kabul edilir. Onlar, yıllarca 

göçebe hayat sürdürmüş, dış dünyaya fazla açılmamış; dolayısıyla başkalarının tesiri 

altında değil, kendileri olarak kalabilmişlerdir.334 Türk kavimlerini, “Büyük devlet 

kurmuş Türkler” ile “Dağ ve vadiler arasında kalmış Türkler” şeklinde ikiye ayıran 

Bahaeddin Ögel, şöyle der: “Dağ ve vadiler arasında sıkışmış, dış dünya ile ilgileri az 

olan Türkler ise, Türk geleneklerinin en eski ve öz olanları ile yaşamışlardır.”335  

Cahız, Türklerin ahlâkî değerlerinin maddî değerlerinden üstün olduğunu 

onların çok zeki, savaştan korkmayan ve atılgan olduklarını anlatır. Ona göre; harpte 

sorumluluk lanetine uğramayan tek kavim Türklerdir. Yurtseverlik, her kavmin 

takdir ettiği bütün insanlığa şamil bir meziyettir. Bu duygu özellikle Türklerde çok 

kuvvetlidir. Çin kronikleri Türkler hakkında “savaşta ölmeyi şeref sayarlar, 

hastalanarak ölmekten utanırlar” şeklinde yazmaktadır. Aynı şekilde Kırgızlarda da 

savaştan kaçanlar, elçilik görevini iyi yapmayanlar, vatana ihanet edenler, suçundan 

dolayı yargılanır ve cezalandırılır. Böyle olması Kırgızların, bulunduğu bölgede iç 

barış ve güvenliği sağlama konusunda, törelere ilave olarak bazı katı kuralları 

geliştirmesine neden olmuştur.336  

C.2. Kırgızların Maneviyat Anlayışı ve “Manas Destanı” 

“Manas Destanı”337 Kırgızların maneviyat anlayışının aynasıdır, millî örf-

âdet ve inanışların kaynağıdır. “Manas Destanı” Hegel’in felsefesindeki Homerik 

şiirler gibi “gerçek destan”dır. Kırgız halkının ideallerinin ve amaçlarının, 

arzularının ve umutlarının, alışkanlıklarının ve geleneklerinin, yaşam biçimlerinin ve 

                                                           
333 Erdem, a.g.e., aynı yer. 
334 Polat, a.g.e., s. 9. 
335 Bahaeddin Ögel, Türk Kültürünün Gelişme Çağları, MEB Yay., Ankara 1992, s. 13–14. 
336 Erdem, a.g.e., s. 192 - 193. 
337 “Manas Destanı”nın içeriği, konusu ve özellikleri hakkında bilgi için hazırlanmakta olan bu tezin 
65. ve 66. sayfalarına bakınız.  
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dünya görüşlerinin şiirsel yansımasıdır. “Manas Destanı”nın her şeyi kapsayan çok 

yönlülüğü ile başka hiçbir Türkçe konuşan halkın epik eseri boy ölçülemez.338  

Yukarıda belirtilen bilgilerde Kırgız Türklerinin kahramanlık ve devleti 

koruma uğruna canı pahasına savaştıkları bildirilmişti. Kırgızların böyle özelliği, 

millî, manevî ve maddî değerlerin aslını teşkil eden “Manas Destanı”nda genişce 

anlatılır. Kırgız halkının manevî değerlerinin özünü oluşturan “Manas Destanı” – 

gayreti, cesareti, namusu korumayı, vatan ve milleti sevmeyi ve bunlar için gerekirse 

canın feda etmeyi öğütleyen eş değeri olmayan eserdir. Tarihte Kırgızların asırlardan 

beri bağımsızlığı için savaş verdikleri ve özgürlüğü seven bir halk oldukları anlatılır. 

Düşmanlara karşı mücadelede gösterilen kahramanlık, ölümden korkmama ve vatan 

uğruna ölmeye hazır olma gibi yiğitlik, kahramanlık duyguları, Kırgızların hayatta 

kalmasını sağlamıştır. “Manas Destanı” Kırgız halkının sadece tarihini anlatmakla 

sınırlı kalan eser değildir. O, aynı zamanda Kırgızların hayat tarzının çeşitli 

safhalarından da bahsetmektedir. Hayvan yetiştirme sanatı, günlük yaşantısı, örf-

âdeti, giyim-kuşam adabı, ahlakî değerleri, estetiki görüşleri, insanda iyi ve kötü 

olarak gördüğü karakter dizinini, dış çevre ve tabiatla irtibatı, dinî anlayışı, 

astronomi; coğrafya; tıp; ekonomi; müzik gibi bilimleri, şiir sanatı ve dilini yansıtan 

ve genişce bilgi veren epik eser olarak bilinir.339  

Kırgızlar, kendilerini ayakta tutan, Kırgız’ı Kırgız yapan gelenek, görenek 

ve âdetlerini Sovyetler Birliği zamanında yıllardır halka yayma imkânı 

bulamamışlardır. Çünkü bunlar hakkında konuşmanın, söz etmenin, geleneklerin 

adının bile ağza alınmasının yasaklandığı zor bir dönem geçirmişlerdir. Dolayısıyla 

bir Kırgız’ın Kırgız olarak kalması için öz terimlerini kullanması ve dinini, örf-âdet, 

gelenek, göreneklerini iyi bilip onlara sahip çıkması zorunludur. Kırgızların 

geleneklerini ve ataların yolunu öğrenmesini hem “Manas” hem de Kırgız 

büyüklerinin, atalarının genç kuşaklara bıraktığı bir vasiyettir.340 Manas Destanı, 

geçmişi bin yıla, belki daha da eskilere dayanan kadim eserlerden biridir. Asırlar 

                                                           
338 Doğan Kuban, Ergun Çagatay, Türkçe konuşanlar: Orta Asya’dan Balkanlar’a 2000 yıllık sanat ve 
kültür,  Tetragon A.Ş. ; Prince Claus Fund Library, Đstanbul 2007, s. 55. 
339 Manas Ensiklopediyası, c. I,  s. 8.  
340Kemal Polat, Beşikten Mezara Kırgız Türklerinde  Gelenek ve Đnanışlar, TDV Yay., Ankara 2005, 
s. 8. 
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boyu Kırgızların yetenekli temsilcileri Kırgızların tarihini, kültürünü, coğrafyasını, 

felsefesini, örf-âdet ve inanışlarını bir eser (destan) ve kahraman etrafında toplayarak 

günümüze ulaştırmıştır. Kırgızlar bağımsızlık sonrası insanları birbirine sıkıca 

bağlayabilecek bir ilke, prensip ve ideoloji arayışına girmişlerdir. Đdeoloji arayışı 

çerçevesinde öne çıkan görüşlerden biri de Kırgızların kendi kültürünün, tarihî 

derinliklerinin bir ürünü olan Manas Destanı’ndan kendi ideolojisini 

çıkarabileceğidir. Bu doğrultuda Kırgızistan’ın geleceği ile ilgili değerleri ihtiva 

ettiği düşüncesi ön plana çıkmıştır.341  

Manas’ın yedi vasiyeti, memleketin ideolojisinin oluşmasına da etki 

etmiştir. Bu yedi vasiyet Kırgızların manevi değerlerini içinde toplamıştır. 

“Манастын жети осуяты” olarak bildiğimiz bu yedi vasiyet, eğitime başlayan 

her Kırgız çocuğuna zorunlu olarak öğretilir. Okul yıllarında benim de ezberlediğim 

bu yedi vasiyeti kaydediyorum. 

1. Гумандуулук, айколдук, кечиримдуулук. 

(Hümanizmi yayma, hoş görülü olma ve affetmeyi bilme). 

2. Эл журттун ажырагыс биримдиги жана бир жакадан баш, бир 

женден кол чыгарган ички биримдиги. (Halkın birlik-beraberliği ancak 

dayanışma ile olur). 

3. Кыргыз мамлекетин чындоо жана аны коздун карегиндей сактоо. 

(Kırgız devletini göz bebeği gibi severek, onu sağlam ayakta tutmaya hazır olma). 

4. Улуттук ар намыс жана атуулдук ариет. (Milletin namusu her şeyden 

üstündür ve korunmalıdır). 

5. Табигат менен таттуу мамиледе болуу. (Tabiatı koruma ve onunla iyi 

muamelede olma şarttır). 

6. Арыбас мээнет, алдынкы онор-билим аркылуу бакубат доолотко 

умтулуу. (Sürekli çalışarak, eğitim, hüner ve terbiye ile en güzel şartları kapsayan 

hayata hâkim olmayı bilmek). 

7. Улуттар аралык ынтымак, достук жана кызматташтык. (Milletler 

arası sevgi, barış ve dostluk muameleri içinde olma görevini unutmamak).  

 

                                                           
341Polat, a.g.e., s. 58 – 59. 
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“Manas Destanı”nda beyan edilen olaylar ve insanlar halkın psikolojisinin 

doğru biçimde gelişmesinin etiketi olarak görülmeli. Destanda insan davranışlarının 

doğru ve yanlışı, ideal ülke yönetmeni nasıl olması gerektiği, evliliğin psikolojisi 

nasıl düzenlenmesi gerektiği hakkında genişçe bilgi verilir. “Manas Destanı” çok 

yönlülüğü ve genişliliği açısından ezberlenmesi ve resitatif şeklinde söylenmesi 

zordur. Manasçılar bu yüzden destanı belli bir çaba üzerinde ezberlemezler. Genelde 

rüyasında Manas ile veya destanda ismi geçen insanlarla buluşurlar, bu olay birkaç 

kez tekrarlanır, sonunda rüyasında gördükleri şahısların zorlaması üzerine destan 

söyleme maharetini kazanırlar.342  

Ünlü manasçılardan Sagımbay 

Orozbakov 180 bin dizi, Sayakbay 

Karalaev 500 553 dizi ve günümüzde hâlâ 

hayatta bulunan ve Sincan Uygur Özerk 

bölgesinde yaşayan Cusup Mamay 210 

bin diziyi ezbere söyleyerek kayda 

geçirmiştir. UNESCO’nun desteği ile 

1995 yılının yaz mevsiminde Kırgızistan 

“Manas Destanı”nın bininci yıl dönümünü 

kutladılar. Kutlama törenleri için aynı 

zamanda Kırgızistan’ın Manas kentinde 

yani “Manas Ordo” kompleksinde 

sembolik “Manas Türbesi” inşa edilmiştir 

(sol tarafta üstteki resim). Kırgız milli 

“Manas Ordo” kompleksi Talas ilinin, 

Taşarık köyünde yer almaktadır (sol 

tarafta alttaki resim). 1996 yılına kadar 

“Manas Ordo” koruma alanı idi. 1996 

yılında ise resmi olarak KUMOK (Kırgız 

Millî Manas Ordo Kompleksi) denen statü 

verilmiştir. Şimdi 70'e yakın işçi burada çalışmaktadır.  

                                                           
342 Manas Ensiklopediyası, c. I,  s. 159 – 160. 
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2011 yılının Mayıs 17 tarihinde “Manas Günü”nün belirlenmesi hakkında 

basın toplantısı verildi. Buna göre 20 Mayıs, “Manas Günü” olarak kabul edildive 

ElTR kanalında sabahtan akşama kadar Manas’ı anma günü düzenleneceği belirtildi. 

Basın toplantısına manasçılar ve bu projenin öncüleri Urkaş Mambetaliyev, Asankan 

Djumagulov, Samat Koçkorbayev, Rıspay Đsakov (Manas Muras Fondu Yönetmeni), 

Talantaalı Bakçiyev, Zamir Bayaliyev katıldılar.343 Denildiği gibi 20 Mayıs tarihinde 

“Manas Günü” tüm Kırgızistan’da kutlandı. Hem Bişkek, Talas ve Oş şehirlerinde 

canlı yayınlar gösterildi. Bu törene aralarında manasçı, şarkıları emprovize edebilen 

“tökmö akın”lar ve ünlü sarkıcılar olmak üzere, ülkemizin bütün illerinden gelen üç 

bini aşkın sanatçı katıldı. Ayrıca da kırk üç saat durdurulmadan “Manas Destan”ı 

söylendi. 

C.3. Kırgız Türklerinin Etnik Zihniyet Yapısı 

Her milletin kültürel deneyimi ve geleneklerinin mekanizması, onların değer 

sistemlerine uygun değerlerin seçim yoluyla oluşmaktadır. Her ulusun değerleri 

durağan değildir, onlar dinamik ve değişkendir ve her millet kendi sistemi içerisinde 

diğer milletlerden kendilerini ayıran değerlere sahiptirler. Bu değerler kültürel mülk 

olarak bilinen ritüallerde, örf-adetlerde ve kanunlarda yansır. Kırgız milletine has 

değerler toplamını beş grupta incelemek mümkündür. Đlk sırada sevgi, aşk, hayat, 

ölüm, korku, umut, yaşamın anlamı gibi varoluşsal değerlerdir. Đkincisi ise, hayatın 

vazgeçilmez yerini işgal eden ve örf-adetlerin temelini oluşturan aynı zamanda 

zamanla manevî değer haline dönüşen bir takım ritüallerdir. Üçüncüsü bütünleşme, 

uyum, sosyal düzen, toplumsal farklılaşma, saygınlık, eşitlik gibi sosyal açıdan önem 

arz eden değerlerdir. Dördüncü değer kategorisinde ise, doğa, çevre, evrenden oluşan 

kültürün doğa, tabiat ve çevresel değerleridir. Beşinci sırada bir tür olarak insanlığın 

gelişimi, eğitimi, sağlığı ve bakımı olmak suretiyle insanlığın tanınmasını en yüksek 

değer olarak kabul etme gereksinimini içeren, insanî değerler yer almaktadır.344  

Etnik grupların kendi değer yönelimini millî zihniyet belirleyemez, sadece 

türevlerini oluşturur. Aslında etnik zihniyet, o milletin anlayışında şekillenmiş dünya 

                                                           
343 http://presscenter.akipress.org/news:10591, 23.05.2011, saat 14:45. 
344 N. S. Eşimbekova,  Kul’turnıye Naslediye i Narodnoye Tvorçestvo, Obşeçeloveçeskiye Tsennosti v 
Strukture Mentalnosti Kırgızov,  Đzoprint Yay., Bişkek 2006, s. 193 – 194. 
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görüşünün tarihsel yolunu yansıtır ve ahlak, eğitim, sosyalleşme gibi kategoriler ile 

eşit olarak ortaya çıkar ve bunları temsil etmekle beraber savunur. Etnik zihniyeti 

çevresel ve sosyal bir dizi faktör etkiler. Bu faktörler etnik gen havuzunda 

pekiştirilmiş kolektif ruhun ve psişenin özelliklerini ortaya çıkarır. Bu faktörlerde 

bulunan coğrafi çevre; belirli ekomonik ve ziraat faaliyetlerine, sosyal tarih alanı ise; 

dil gibi öznelerarası iletişimin özgüllüğünü, din de dâhil olmak üzere ruhsal yaşamı 

ve toplumun kendini idare etmesinin temeline etkide bulunmaktadır.345  

Kırgız Türklerinin etnik zihniyetini belirleyen unsurları bölümlere ayırırken 

belirtmek gereken şey, bu zihniyet belirleyicilerin hiçbir zaman kendi başına yalnız 

hayatta kalamayacakları gerçeği vardır. Bir de bu zihniyet insanın gelişim ve iletişim 

sürecinin dışında incelenemez. Etnik zihniyet sadece bu etniğin bütünlüğünü temsil 

eden insanların yaşadıkları koşulların benzerliği nedeniyle ortaya çıkmaz, o, 

deneyimlerin ortak faaliyet sürecinde üretilmiş olmasından dolayı ortaya çıkar. Ne 

zaman insanlar ortak duygu, düşünce, fikir üretirse, işte o zaman etnik zihin 

zenginleşir ve manevi değer haline dönüşür.346 Etnik zihniyetin, bu etniği temsil eden 

toplumun psikolojik değerleri de dâhil olmak üzere, sosyal, kültürel, ortak aktivite, 

iletişim, eğitim gibi bir takım değerlerle aşılanmış bilinçsiz, doğal, biyolojik 

mirasları birleştiren ikili yapısı vardır.347 Buradaki etnik zihniyetten kasıt, millî 

değerlerin oluşmasındaki temelin anlamını ortaya koymaktır. Çünkü her milletin 

milli ve manevî değerleri, onların etnik zihniyetiyle sıkı sıkıya bağlıdır. Örf-âdeti, 

kültürü, ideolojiyi kendi içinde barındıran manevî değerler, etnik zihniyetin 

gölgesinde oluşmakta ve gelişmektedir.  

Kırgızların etnik zihninin tutum ve değerleri kendini, halk tarafından 

efsaneye dönüştürülen eserlerde bir kahraman özelliklerinin kombinasyonu olarak 

gösterir. Yani, "kahraman" anlayışı aslında, halkın tarihsel yoluna eklenerek etnik 

görünüm tarafından seslendirilir. Halk bütün bunlara, ülkenin başından geçiren 

devirlerinin gelişim süreci içerisinde yeni fikir, düşünce ve görüş ekleyebilir veya 

herkesce kabul gören ahlâkî ve mânevî değerin özelliklerini değiştirebilir. Đhtiyaçlara 

göre değerlerin değişkenlik göstermesi aynı zamanda halkın kendi bireyselliklerini 

                                                           
345 Etnos, Obşeniye, Tsennost’, vıpusk II, Saint Petesburg 2004, s. 23.  
346 Etnos, Obşeniye, Tsennost’, vıpusk I, Saint Petesburg 2004, s. 125. 
347 Eşimbekova, a.g.e., s. 195. 
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gerçekleştirmesi için gereklidir. Örneğin, Manas’ın bininci yıl dönümünü kutlama 

sırasında Kırgız etnik grubunun değer birliğinin temel unsurlarını “devletini koruma” 

konusu oluşturdu. Bunun sonucunda “Cömert Manas” sloganı oluşturuldu. “Cömert 

veya yüce gönüllü” kelimesinin semantik incelenmesi yapıldığında, bir taraftan 

merhametli ve iyi kalpli olma anlayışı, diğer yandan da güçlü, cesur ve kahraman 

olma düşüncesi ortaya çıkar.  

Bütün bunlar, bağımsızlığına yeniden kavuşan Kırgızistan nüfüsunun 

kendini ülke vatandaşı olarak bilinçlendirmesi ve yeni değerlerle donatılmış 

özelliklerini oluşturması için önemli olmaktadır. Bu örneklemeden gözlemlenen şey, 

zihniyet ve geleneksel değerlerin birleşimi gibi unsrular yeni ideolojiye temel 

oluşturmuş olmasıdır.348 Yukarıda da değindiğimiz “Manas” destanı, Kırgız halkının 

zihniyet ve değer anlayışının en güzel anlatım şeklidir. Destanda verilen asıl hedef, 

ülkenin bağımsızlığı için mücadele verme sırasında her şeyi göze almayı, vatanı 

sevme, koruma ve namusu için mücadele etme ideolojisine vurgu yapmak, hiçbir 

zaman diğer milletlere zarar verme, onların değerlerini ayakaltı etme, başkasının 

malına el koyma gibi olumsuzluklardan uzak durmaktır.349 

C.4. Kırgız Kadınlarının Manevi Gelişimdeki Yeri ve Önemi 

Kırgız kadınları, bütün diğer Türk kadınları gibi, iffet ve namusuna 

düşkündürler. Đbn Fadlan, Gardizi, Plan Karpin gibi seyyahlar Türk-Tatar 

kadınlarının ahlakî temizliğini övmektedir. Marco Polo, bunlar için; “bütün dünya 

kadınlarının en temiz ahlakları” sıfatını kullanmıştır.350 Kırgız halkının yeni değerler 

üzerinde birleşmesi amaçlandığı sıralarda başka deyimle bağımsızlığına yeni 

kavuşan genç ülkenin manevî değerlerinin oluşturulması amaçlanan günlerde, 

konuya Kırgız kadınları da eklenmiştir ve tarihte ün kazanan bazı Kırgız 

kadınlarından örnek alınması istenmiştir. Bunlardan Kanıkey, Kız Saykal, Urkuya 

Saliyeva ve Kurmancan Datka gibi hem cesur, hem akıllı hem de ülkeyi idare etme 

konusunda becerikli ve tarihe altın damgasını vurmuş insanlar örnek olarak gösterilir. 

Bu isimler altında “Cesur Manas’ın Eşi”, “Danışmend Urkuya” ve “Alay Kraliçesi” 
                                                           
348 N. S. Eşimbekova, a.g.e., s. 195. 
349 Eldik Murastın Filosofiyası, Epikalık Çıgarma – Taanıp Bilüünün Forması, düzenleyen ve yay. 
haz; O. A. Togusakov, Đlim Yay., B.: 2003, s. 142. 
350 Erdem, a.g.e., s. 193. 
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gibi Kırgız hanımlarının asıl ve saygı değer karakterlerini bir arada toplayan ünvanlar 

ortaya çıktı.351  

Kırgız hanımlarının saygı değer karakterlerinin arasında: sabırlı olma, alçak 

gönüllü olma, her zaman akıl veren arkadaş olma, eğitim, terbiye ve çocuk 

gelişiminde öncü olma, ayrıca evinin ocağını ve namusunu koruma gibi özellikler yer 

almaktadır. Müzikolog Alexander Viktoroviç Zataeviç 1928 yılında Toktogul 

Satılganov’dan kaydettiği küylerin arasında “Алайдын миң кыял” (Alay’ın bin 

hayali) ve “Алайдын миң толгоо” (Alay’ın bin ...) adlı küyler de vardır. Zataeviç, 

bu küyün isminin “Alay” denen birine ait olduğunu belirtmiştir. Ancak onun 

yanıldığını V. Vinogradov, Toktogul’un küylerini derlediği zaman dile getirerek, bu 

küyde Alay yöresinin tabiatnının güzelliği, halkının zengin tairhi ve orada yaşanan 

olaylar anlatılmaktadır. Bazılarına göre Toktogul bu küyünü, aynen “Alay Kraliçesi” 

olarak bilinen Kurmancan Datka’ya armağan etmiştir. Çünkü T. Kasımbek oğlunun 

“Келкел” (Kelkel) adlı romanında Toktogul’un Ketmen-Töbö ilçesinde yaşayan, 

Adigine boyunun bir kolu Sart denen boydan geldiği hakkında bilgi verilir. Toktogul 

Alay’da yaşayan Adigine boyları, yani kardeşleri ile sıkı sıkıya bağlantı içerisinde 

olduğu da bilinmektedir.  

Toktogul bu bestesinde, “Alay Kraliçesinin” bin bir özelliklerini, bir taraftan 

Kokand Hanlığına karşı, diğer taraftan Çarlık Rusya Đmparatorluğuna karşı, halkının 

bağımsızlığını sağlamak için verdiği mücadelesini, yürüttüğü hem siyasi hem medeni 

hayatın izini yansıtmaya çalışmıştır.352 Kırgız kadınlarının edeb-ahlağı giyim-

kuşamına da yansımıştır. Eve yeni gelen gelin, hiçbir zaman kendinden büyüklere, 

kaynana ve kayınbabaya, eşine sert davranamamış, her zaman onlarla muhatap 

olurken yüzünü göstermemiştir.  

Saçına taktığı jelbirööç353, çolpu354, şakak (göğüs üstü süsü)355 gibi altın ve 

gümüş takıların, başında bulundurduğu eleçek356, kep takıya357 ve kalyak358 gibi 

                                                           
351Eşimbekova, a.g.e., s. 197. 
352 Kırgızdar, s. 559. 
353 Antipina Klavdiya, Köçkünov Aydarbek, Kırgızların Millî Giysileri, Türk Tarih Kurumu 
Basımevi, Ankara 2004, Jelbirööç, s. 77, 148, 149, resim, 4, 138, 139, 140, 141. 
354 Antipina, Köçkünov, a.g.e., Çolpu, s. 82, 83, 101, 103, resim, 14, 15, 53, 58.  
355 Antipina, Köçkünov, a.g.e., Şakak, s. 148, 149, resim, 138, 139, 140, 141. 
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giysilerin belirli bir amacı vardı. Bu takı ve şapkalar süs için değil, kendi namusunu 

koruduğunun belirtisi olarak görülür. Saçlarındadaki takılar yürüdüğü zaman bir 

takım sesler oluşturur, bu da onların evden dışarıya girmesinde, evdekilere bir haber 

olarak görülür. Eğer evde görünmemesi gereken birisi varsa ya da kayınbabası 

istirahat ediyorsa, bu sesi işitir işitmez o yabancı erke ve kayınbaba kendini toparlar, 

gelinden saklanırdı. Bundan Kırgızların kadına verdiği değerin önemi 

anlaşılmaktadır. Verilen örneklerden günümüz insanlık ideolojisinin talep ettiği etnik 

ve kültürel değerlerin evrimini gözlemleyebilirsiniz.  

C.5. Kırgızların Misafirperverliğe Verdikleri Önem 

 Kırgız halkı ihanet edenlere, ülkeyi korumaktan vazgeçenlere karşı bir 

takım katı kurallar geliştirmiştir. Hatta bazen hainlerin kafası kesilerek yakınlarının 

omzuna ilinmiş ve bu kafayı ömrü boyunca taşıma emrine tabi tutmuşlar. Ama yine 

de geliştirmiş ve uygulamış oldukları katı ahlak kurallarına rağmen son derece 

misafirperverdirler. Misafirine ikram için her türlü fedakârlığa katlanır. Eğer durumu 

iyi ise koyun, tay veya devenin yeni doğan yavrusunu keserek ikramda bulunur.359 

Burada belirtilen  “koyun kesme” âdetinden Kırgızların düğünleri (evlilik, sünnet, 

tuşoo kesüü, beşik toy, yaş kutlaması) ve cenaze törenleri hakkında söz etmek çıkar. 

Bu adetler yine Kırgızların millî musikisi olmadan yapılmaz. Đsmi geçen düğün ve 

cenaze törenlerini düzenlemekten maksat, uzaklarda yaşayan kardeşlerin bir araya 

toplamak, sevincini ve üzüntüsünü onlarla paylaşmaktır.  

Her gelen misafire koyun soymak belki manevî bir değer olarak pek 

sayılmaz. Fakat Kırgızlar hayatını hayvancılıkla, dağda, yayla ve kışlalarda geçirdiği 

için, hayvan üretiminin ayrıca önemi vardır. Đşte bu yüzden misafirine bir koyun, at 

veya deve yavrusu kesmenin, gelen misafir için verilen değer anlamında karşılayan 

Kırgız halkı, bu âdeti eskiden olduğu gibi günümüzde de sürdürmektedir. Hatta 

Kırgız halkının misafirperverliğine armağan edilen bir takım şiir, beste ve hikâyeler 

yazılmıştır. Konuyla yakından ilişkili olan ve aynı zamanda ruha gıda olabilecek 

                                                                                                                                                                     
356 Antipina, Köçkünov, a.g.e., Eleçek, s. 139, 142, resim, 120, 127. 
357 Antipina, Köçkünov, a.g.e., Kep takıya, s. 140, resim, 121, 122, 123. 
358 Antipina, Köçkünov, a.g.e., Kalyak, s. 137, resim, 115, 116. 
359 Mustafa E, a.g.e., s. 193. 
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müzik eşliğinde bugünlerde de söylenen “Kırgız Kalkım” adlı şarkı örnek olarak 

verilmektedir.  

Элибизге мейман келсе жайылат ак дасторкон, 

(Halkımızda misafir önüne bembeyaz örtü yayılır,) 

Дүйүм тамак:шербет,мейиз,анар,алма жык толгон. 

(Tatlı, kuru üzüm, nar, elma gibi çeşitli yemekler sunulur.) 

Кыргыз пейли тоодой бийик,көлдөй терең туптунук, 

(Kırgızın cömertliği dağ gibi yüksek, göl gibi temizdir,) 

Колдо барын төгүп-чачып мейман менен достошкон... 

(Elinde ne varsa hepsini misafirine sunar, iyilik yapar...) 

 

Дасторконум,дасторконум күлкү болсун ыр болсун, 

(Misafire yayılmış örtü etrafında daima kahkaha olsun,) 

Бабалардан мурас калып келе жатат бул жосун, 

(Çünkü bu adet babalardan kalmadır,) 

Элге-жерге берсин бакыт,кут төгүлгөн береке, 

(Bolluk saçan yücelik topluma ve dünyaya mutluluk versin,) 

Умай-Эне,Теңир-Ата урпактарын колдосун... 

(Umay Ana, Tenir Ata ruhları yardımcı olsun...)360 

 

Kısaca özetleyecek olursak Kırgız halkı dünya, mal ziyneti ve maddî 

zenginlikten, manevî değeri, imanı ve namusu daima yüksek tutmuştur. Kırgız 

âdetinde ilk sırada insanda bulunması gereken üstün değerler ve kişilik yer alır. Bu 

bilgileri aşağıdaki mısralar sanki özetliyor gibi:  

“Карайлычы, кечээги өткөн бабама,           Ataların geçmişine bakarsak 
Жашай билген жетип өмүр баркына,          Ömrün değeri bilmiş yaşamış 
Атаң көрү, бу опосуз дүйнө деп,                Bu dünyanın kıymeti olmaz diye 
Кызыкпаган акча менен алтынга,               Ne altını ne de para toplamış 
Кызыккан ал адеп-ахлак наркыңа,              Adab-ahlak ve değeri seçmiştir 
Бекем турган адамчылык шартына”          Đnsanlık görevimdir bu diye...361 

                                                           
360

 Halk Şarkıları dizini, şarkının sözü E. Ermatov’a, müziği A. Karıbaev’e aittir, Aalam Kırgızdarı 

dergisi, No 9, Bişkek 2009, s. 43. 
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Psikoloji ilimi, ahlâkın insan ferdinde geçirdiği macerayı – ahlak 

normlarının teşekkülü ve benimsenmesi, ahlâkın öbür temel değişkenleri (yaş, 

cinsiyet, zekâ vb) ile olan ilişkileri ve iç kontrol mekanizmalarının mahiyeti incelnir. 

Bundan dolayı psikolog, değer kelimesini sadece bir inanç olarak ele alır ve bu ona 

yeter. Özellikle ahlakî davranış konusunda değer kelimesi, bir kimsenin çeşitli 

insanları, insana ait nitelikleri, istek ve niyetleri, davranışları değerlendirirken 

başvurduğu kriter demektir. Şahısların, şahsiyet vasıflarının, niyet ve isteklerin 

ahlakî niteliği söz konusu olduğunda ahlakî değerler hükümleri ortaya çıkar.362  

Krıgız halkının dâhileri, şairleri ve destancıları ülkeyi yönetmekle 

kalmamış, aynı zamanda halkın iyiliği için elinden gelen fedakârlığı yapmaktan da 

çekinmemişlerdir. Yukarıdaki psikologun değer anlayışı ile açıklama sanki 

Kırgızların önde gelen evliyalarının tanımı yapıyor gibi. Çünkü krıgızların değer 

anlayışı içerisinde insaniyat ve onun hakkının korunması öne çıkar. Her iyilik, 

güzellik ve âdil yapılan işi övmüşler. Zamanla alışkanlık haline gelen ve insanın 

kendine zararı dokunan tembellik, yalancılık, namussuzluk, riyakârlık gibi 

istenmeyen durumlarla mücadele etmişler. Dünyaca ünlü yazar Cengiz Aytmatov bu 

hususta: “Halkımız fakir değildir, ancak çoğu tembeldir” demiştir.363 Bu konuda 

sürekli uyandırılan genç neslin, artık ülkede görülen sosyal ve ekonomik sıkıntıların 

gündemde olması nedeniyle, daha çalışkan ve gayretli olmaları gerektiğini 

anlamaktadırlar. Gençlerin öncelikle tembellik, ırkçılık ve sömürgecilik gibi kötü 

alışkanlıklarla mücadele etmesi geleceğe ümitle bakmaya sebep oluyor. Öte yandan 

genç neslin arasında tarih bilincinin uyanması, dil, kültür ve millî değerlere sahip 

çıkılması, eski Türk kültürünün dirilmesi, gelişmiş ülkelerden aldıkları eğitim ve 

birikimlerini kullanarak, güncel hayatı analize etmeye çalışmaları da Kırgızistan’ın 

gelişiyor anlamına gelmektedir. Fakat bu gibi gayretlerin daha çok sarfedilmesine ve 

doğuya olduğu gibi batıya da açık bir yön izlenerek, insanlığa mal olmuş tecrübenin 

                                                                                                                                                                     
361 Sovetbek Baygaziev, Tsivilizatsiya cana Ata-Curt Tagdırı, Köçmöndör tsivilizatsiyası makalesi, 
Kırgız Gazetaları Ayılı, No 87, s. 23, Nisan 2011. 
362 Erol Güngör, Değerler Psikolojisi Üzerinde Araştırmalar, (2. baskı), Ötüken Neşriyat, Đstanbul 
1992, s. 21, 27–28.  
363 Aalam Kırgızdarı dergisi, No 8, Bişkek 2009, Çıngız Aytmatovgo Ziyarat, makaleyi hazırlayan ve 
C. Aytmatovla görüşmeler yapan Makelek Ömürbayev, s. 14. 
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en iyi örneklerinden yararlanılmasına, bir de bunların millî düşünceye uygun biçimde 

yansıtılmasına da ihtiyaç duyulmaktadır.  

D. Kırgızların Millî Musikisi – Maneviyat Đlişkisi 

Dikkatlice seçilmiş müziklerin insan üzerindeki etkisi çok büyüktür. 

Bastırılmış duyguları harekete geçirir, onları yoğunlaştırır, gizli taraflarını yüzeye 

çıkarır, ifadeyi kolaylaştırır. Müziğin sürekli akışı her insanın problemlerinden 

arınarak çıkmazlarından kurtulmasına, psikolojik sorunların üstesinden gelmesine, 

kendini rahat hissetmesine yarayan dalgaları oluşturduğu konusu günümüzde 

herkesçe bilinen bir gerçektir. Ancak böyle bir özelliğe her müzik çeşidi sahip 

değildir. Đnsanın potansiyelinin geliştirilmesinde, kendine güven hissinin 

canlanmasında ve doğru biçimde eğitim alarak, insanlık gereği değerlere sahip 

olmasında pentatonik müzik türünün yerinin ve öneminin yüksek olduğu daha 

önceden belirtilmişti. Kırgız Türklerinin Millî musikisi bu niteliklerin çoğu kısmını 

içinde barındırır. Đnsanı dinlendirmek, eğlendirmek, rahatlatmak gibi en önemli 

ihtiyaçları karşılamakla beraber söylenmesi zor olan ölüm haberini insan yüzüne 

söylenemediği durumlarda yardıma koşan Komuz’un sesidir.  

“Kırgızların düğünlerinde olduğu gibi cenaze merasimlerinde de müzik eşlik 

eder” – diyen E. Markov, Kırgızların müzikle şarkıyı diğer milletlere göre daha çok 

sevdiğini, hayatının her aşamasında müzikten amaca uygun şekilde 

faydalanabildiğini ifade etmektedir. Ayrıca her çalınan küy ile icra edilen şarkının 

belirli bir olay üzerinde geliştirildiğini de belirtmiştir.364 S. Gedin ise: “Kırgız halkı 

akşamüzeri konser düzenledi. Benim kaldığım boz üye bir Kırgız üç telli aleti ile 

girdi ve evin ortasından yer aldı. Sonra hemen Komuz denilen aleti seslendirdi. 

Parmaklarla komuzun teli adeta bütünleşmiş gibiydi. Komuzcunun çaldığı küy 

üzüntülü idi, ancak sesin tonu saf Asya düşüncesine dayanmaktaydı. Ben, müziği can 

kulağımla dinledim. Özellikle müzikteki heybetli rüzgârın ve ateşte yanan odundan 

kıvılcımının sıçraması improvize edilen bölümünü beğendim. Müzik bittikten sonra 

kendimi kuş gibi hafif hissedebiliyordum” demekteydi.365  

                                                           
364 E. L. Markov, Rossiya V Sredney Azii, Saint Petesburg 1901, s. 161. 
365 S. Gedin, V serdtse Azii, c. I, Saint Petesburg 1899, s. 97 – 98. 
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D.1. Kırgız Folklor Müziğinin Maneviyatla Đlişkisi 

Kırgız Türklerinin millî musikisinin esasını teşkil eden folklor müzik 

türünde ilk sırada yer alan komuzun sesi, Kırgız sanat tarihinde ün kazanmış 

bestekârların da ilham kaynağı olmuştur. Kırgız halkının müsiki tarihinde ilk 

yayınlanan eserin vücut bulmasında Murataalı Kürenkeev’in “Кичине Шыңгырама” 

(Kiçine Şıngırama) adlı eserinin yeri büyüktür. Đlk Kırgız bestekârı olarak kabul 

edilen Abdılas Maldıbayev, 1928 yılında yayınlayan “Кызыл Жоолукчан” (Kızıl 

Coolukçan) adlı şarkıya yukarıda ismi geçen küyden tesirlenerek beste yaptığını dile 

getirmiştir.  Kırgız folklor müziğinin notaya dökülerek kayıtlara geçmesi için büyük 

çaba harcayan Alexander Viktoroviç Zataeviç, Pyotr Fyodoroviç Şubin gibi 

müzikologlar yeri geldiğinde yeni besteler yapmış, bunu sebebi olarak da Kırgız 

Millî musikisini görmektedirler. Abdılas Maldıbayev ile aynı yılları paylaşan (1936. 

yıllar) ve müzik konusunda önemli eserler yazan bestekâr V. Vlasov ile V. Fere de 

komuzun sesinin tesiri altında kalarak, bir takım bestelerini yaptıklarını çekinmeden 

dile getirmişler.366 

 Bu bestekârlar, Toktogul Satılganov, Murataalı Kürenkeev, Atay 

Ogonbayev, Kalık Osmonaliyev, Şarşen Sıdıkov gibi ünlü komuzcuların eserlerinden 

esinlenerek, ilham almışlar. Bunun sonucunda “Sozulma”, “Oy Toobo”, “Köl 

Boyunda”, “Küydüm Çok”, “Ülgü Irlar”, “Ömür”, “Alımkan”, “Tutkun Irı”, “Kız 

Burak”, Terme Irı”, “Tang Sırı” vb. şiirleri piyanoda çalınması için besteler 

yapmışlardır.367 Komşu Kazak halkının hükümdarı Abılay Han, her zaman Buhar 

Cırau isimli müzisyeni kendinden yukarı yere otururmuş. Bunun sebebini soranlara: 

“Müzisyeni Tanrı seçer, onlar Tanrı adamıdır. Beni ise üç yüz kişi (büyük, orta ve 

küçük boylar) seçmiştir. Bundan dolayı müzisyenlerin derecesi, halk hükümdarının 

yerinden büyüktür” – demiştir.368  

Medeniyeti, dili ve örf-adetleri bizim kültürümüze yakın olan kardeş Kazak 

Türkleri, Kırgızları boşuna “müzik yanlısı bir millettir” dememişlerdir. Hatta Cengiz 

Aytmatov’un “Gün Olur, Asra Bedel” eserinde yaşlı Kırgız komuzcusu Raymalı ile 

                                                           
366 Alıbayeva M. B, Makeeva T. A, Kırgız Irları Tarıhınan adlı makalesi, UDK:78:78.01, s. 4, tsz. 
367Alıbayeva, Makeeva, a.g.e., aynı yer.  
368 Ataybek Bödöşev, a.g.m. 
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genç Kazak dombracısı Begimay’ın paha biçilmez ve uğrunda ölümü bile kabul 

ettikleri sevgi hikâyesi anlatılmıştır.369 

Kırgızların millî musikisinin insan duygularını yoğunlaştırarak onlara yön 

vermesinin yanında, maneviatın yükselmesine de yararı dokunmaktadır. “Nasıykat” 

adlı küyün yaratılışı ile ilgili anlatılan hikâye, Kırgız musikisinin dünyadan yok olup 

gitmemesinin ve insanın mânevî kaynağı aynen müzik olduğunun ispatıdır. Kırgızlar 

Oyrotlar tarafından işgal edildiği sıralarda kültürünü, değerini ve dilini 

kaybetmemiştir. Kırgızları kendi kültürüne tamamıyla kaydırmak isteyen Oyrotlar, 

önce işi komuzu ve onun sesini yok etmeden başlamayı anlarlar ve bütün 

komuzcuların yok edilmesi emredilir. “Köyde hiçbir komuzcu kalmadı” dendiği 

sıralarda, bir ihtiyarın dağ başında komuz çaldığı haberi verilir. Komuz çalan 

ihtiyarın ismi Süyünbay idi. Ona gelen askerler: “Komuz çalanın kafası kesileceği 

haberini hiç duymadın mı?” – diye sordukları zaman, “Bu emri duyduğum için 

çalıyorum” – der. Bunun üzerine Süyünbay derhal hükümdarın önüne getirilir ve 

ölüm cezasına mahkûm edilir. Halk önünde asılacağı hükmünü alan ihtiyardan son 

isteği sorulur. Süyünbay ihtiyar son defa komuz çalmak için izin ister. Halkın önünde 

Kırgızların cesaretini, akıllılığını, komuzun sesi olmadan gelişemeyeceğini ve Kırgız 

kimliğinin ancak komuzun sesiyle kazanabileceğini anlatan “Nasıykat” adlı küyünü 

çalar. Komuzun sesinden etkilenen Kırgız yiğitleri düşmana karşı çıkar ve ağır 

mücadeleden sonra bağımsızlığı kazanırlar.370  

Bunun dışında, “Karagul Botom”, “Sıngan Bugu”, “Ming Kıyal”, “Ker 

Özön”, “Sarinci Bököy”, “Erke Sarı”, “Uluu Köç” gibi tarihi destanlar günümüzde 

de mahir komuzcular tarafından çalınmakla beraber, halkın mânevî açıdan destek 

alması için görevini yapmaktadır. Bu küylerin her birinin tarihi, amacı ve konusu 

vardır. Ancak bunların hepsine değinmek tezin konusunun dışında olduğu için, her 

birinin anlatılmasından kaçınıldı. Yalnızca belirtmek gereken tek şey, bu küylerin 

insan ruhunun gıdası ve mânevî kaynağı olabilecek özellik taşıması olduğudur.  

 

                                                           
369 Çıngız Aytmatov, Üç Tomdon Turgan Çıgarmalar Cıynagı, c. III, Kırgızstan Yay., Frunze 1983, s. 
252 – 265. 
370 Kırgızdar, editör Kengeş Cusupov, Kırgızstan Soros Fondu, Bişkek 1996, s. 495. 
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D.2. Kırgız Halk Şarkılarının Maneviyatla Đlişkisi 

Kırgız halkı hayatının her noktasında müzikten faydalanmıştır. Kırgızlar 

müzik yanlısı olarak tanılır. Onlar yorulduğunda dinlenme, ölüm veya kayıp haberini 

insana zarar vermeden duyurma konusunda müzikten yararlanmışlar. Bunun dışında 

düğünlerde hem geline hem de damada destek olmak için, sevincinin doruk 

noktasında iken duygularını ifade etmede, iyilik karşılığında sahibine dua ederken, 

çocukların rahat uyuması, güzel karakterli ve sağlam olarak yetiştirilmesinde, hatta 

hayvanlarını düzene sokma işinde de folklor müzik türünden faydalanmışlardır.  

D.2.1. Emgek Irları (Çoban, Ziraatçı ve Bekçi Şarkıları) 

Tarlada veya evde çalışıyorken işi kolaylaştırmak ve bu nedenle dinlenmek 

amacıyla oluşturulmuş şarkılar halk arasında yaygındır. Bunlar “Emgek Irları” 

(Çobanların, ziraatçıların ve bekçilerin şarkıları) olarak adlandırılır. Bu türden 

“Bekbekey”, “Şırıldang”, “Ürön Sebüü”, “Orok Irı”, “Op Mayda”, “Örmök”, “Ton 

Çık” gibi şarkılar günümüzde yaygındır. Bu şarkılar konusu genelde, yapılan işin en 

güzel biçimde yapılması ve sonucunda iyi neticeye ulaşılmasına vurgu yapılır. 

Ayrıca Kırgızların eskiden beri çalışkan halk oldukları anlatılır, aynı zamanda işi 

yapanlar övülmekle beraber cesaret verilir. Burada bu şarkılardan bazılarının 

örnekleri verilecektir. 

“Bekbekey” şarkısı geceleyin koyun, keçi, inek, at ve deve sürülerini 

kurtlardan korumak amacıyla ve sabaha kadar uyumamak için komuzun eşliğinde 

söylenir. Bu kelime “bek saktooçu” (sıkı koruma)  anlamını verir ve şu şekilde 

söylenir: 

“Бекбекееей ууй! Бекбекей!              Bekbekey uuu! Bekbekey! 
Кумга чыккан чекчекей,                   Toprak üzerindeki çiçek ey, 
Куюлушкан Бекбекей!                       Sıralanmış Bekbekey! 
Ташка чыккан чекчекей.                    Taş üzerindeki çiçek ey. 
Талыкпаган Бекбекей!                        Dinlenmeyi bilmeyen Bekbekey! 
Ийнемдин учун майтардым,              Đğne ucunu biledim, 
Ишенбей короо кайтардым,               Đnanmadığım için sürüyü korudum, 
Уугумдун учу долоно,                        Uuk’um dolonodan yapılı, 
Ууру да, бөрү жолобо!                        Hırsız ve kurda kapı kapalı! 
Короомдун чети таман жол,              Sürünün etrafı ince bir yol, 
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Кайтарган коюм аман бол.                 Koyunların canı sağolsun. 
Кыз, келин короо кайтарган,             Kızların sürü beklemesi,  
Кадимден калган салт ошол.              Kadimî örf-adettir ol, 
Бекбекееей ууй! Бекбекей!                 Bekbekey uu! Bekbekey!  
Кайтарган короом сак болсун!           Sürüyü iyi koruyayım. 
Эртең менин бетим ак болсун!          Yarın utanmamış olayım!371 
 
Bir diğer şarkı örneği de “Orok Irı”dır. Bu şarkı genelde tarlada buğday, 

arpa ve bunun gibi ziraat ürünleri biçildiği zamanlarda söylenir. Havanın 

sıcaklığından ötürü yoruculuğu ve sususluğu gidermek ve çalışan insanlara da neşe 

vermek amacıyla söylenir. 

Ор орогум, оргунуң,                            Biçer hadi biçiver, 
Ормочудан болгунуң.                          Çalışanlardan oluver. 
Оңой түгөйт ормобуз,                          Đşimiz çabuk bitsin, 
Ортодон туура ойгонуң.                      Herkes ardımdan gitsin. 
Чал орогум, чалгының,                        Biçmeye devam et çabuk, 
Солду таза алгының.                            Kalmasın hiçbir kabuk, 
Арпа, буудай таштабай,                       Arpa, buğday kalmasın, 
Боого таза салгының.                           Etrafı temiz tutalım.  
Чабал болуп орокко,                             Bu işi yapamamış diye, 
Жалкоо атка калбайын.                         Tembeller bize denmesin. 
Оро орогум, оргунуң,                            Or, orokum oruver,     
Ортодо жолдо калбайын.                      Orta yolda kalmayalım. 
Оро албады дегизип,                              Biçmeyi bilmiyor diye, 
Осол атты албайын.                                Kötü söz bize gelmesin. 
Оро орогум, оргунуң,                             Biç biçerim, biçiver, 
Ормочудан озгунуң.                               Diğerler bizi geçmesin...372 
 

“Op Mayda” şarkısı döğen döğülürken veya buğdayı başağından ayırmak 

için gezdirilen at veya öküzleri yormadan çalıştırmak, bir de işi yapanlar için eğlence 

olsun maksadıyla söylenir. Bu şarkı söylenirken eşlik edilen müzik ne kadar yavaş ve 

şanlı olursa, buğday da samandan o kadar taze ayırılır. Bu şarkının örnekleri halk 

arasında oldukça çok ve çeşitlidir. Bunların ortak şekli ise şöyle söylenir: 

Майда майда, оп майда,                           Mayda, mayda, op mayda, 
Майдаласын атты айда.                            Bu şarkı yorgunluğunu alır. 
Саманы атка пайда,                                  Samanı hayvana fayda, 

                                                           
371 Kırgızdar, s. 522 – 523. 
372 Kırgızdar, s. 529. 
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Кызылы бизге пайда.                                Buğdaylar bize kalır. 
Бекер жатып жан баксаң,                         Tembellik eğer yaparsan, 
Табалбайсын эч пайда.                              Zaman her şeyini alır. 
Кырча-кырча басканың,                            Keskin yürü havyanım, 
Кырман толсун оп-майда.                         Harmanda olsun bayramlar. 
Орой орой басканың,                                Yavaş yavaş ilerle, 
Ороо толсун оп-майда.                              Harman dolsun op-mayda. 
Орокчунун балдары,                                  Çiftçinin ailesi ve çocuğu, 
Нанга тойсун оп-майда.                             Ekmeğe doysun op-mayda...373 
 
D.2.2. Düğün Şarkıları 

Evlilik düğünleri sırasında hem damat, hem de gelin heyecandan dolayı 

halsiz düşer. Çünkü evlenecek çiftlerin kayınbaba ve kayınvalide önüne ilk defa 

çıkacak olduklarından dolayı, kendilerini gergin hissedebilir. Bir tür sınava tabii 

tutulan (örneğin damad ile gelin gerdeğe girecekleri zaman sırt tarafından bağlanır ve 

biri birinin ayağına basmaları gerekir. Kaybeden taraf, kazanana ev idaresini vermeli 

gibi inançlar vardır374) çiftler düğün gününde yorulacağı, heyecanlanacağı ve bazı 

zorluklarla baş başa kalabileceği belli olduğundan dolayı, onlara moral vermek, 

neşelendirmek ve hayatının mutlu anılarını unutulmaz biçimde geçirmelerini 

sağlamak amacıyla “Өлөң Ыры” (Ölöng Irı), “Той Ыры” (Toy Irı) ve “Кыз Узатуу 

Кошогу” (Kız Uzatuu Koşogu) şarkıları seslendirilir. Böyle şarkıların türleri pek 

çoktur. Burada örnekleri sunulacaktır. Ölöng ve Toy ırları damadın yanında bulunan 

“Күйөө Жолдош” (sağdıç) olarak bilinen iki erkek kişi tarafından kızın evine 

girileceği zaman söylenir. 

Той хананын эшигин о тойлой келдик, 
Düğün olan evin önüne geldik, 
Алтын сака колго алып о ойной келдик. 
Elimize altın toplayıp geldik. 
Тойхананын эшиги о тойдур бүгүн, 
Bu evin önünde oluyor düğün, 
Дущман кете дос келели о күндүр бүгүн. 
Düşman değil dostlar gelir bugün. 
Келин өлөң айталы го бирдей болуп, 

                                                           
373 Kırgızdar, s. 530. 
374Türkiyenin Van eyaletinde, Ulu-Pamir köyünde yaşayan Kırgızların arasında bulunduğum sırada 
Mehmet Kayakeser’in düğününde bulunduğum sıralarda elde edilen bilgi, 21.05.2011. 
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Gelin şarkısı söyleyelim hep beraber, 
Сабагыдан ачылган о гүлдөй болуп. 
Olalım hepimiz açan çiçekler. 
 
Айт айт десең өлөңдү о бир де айтайын, 
Şarkı istiyorsam hemen söyleyeyim, 
Жыгылганда сүйөгөн о пирге айтайын. 
Yorgun düşersem pirlere dayanayım. 
Атаң менен энеңди о мактап айтайын, 
Anne – babayı öven şarkı söyleyeyim, 
Азирети пирибиз о Махабатты. 
Pirimiz olan hazreti muhabbeti. 
Ич кайсыга мен кошбой о жака айтайын, 
Saf haliyle yalnız kendisini öveyim, 
Дайым менин кийгеним о селтең сары. 
Benim giydiklerimin rengi sarı. 
Сепкили жок сулуулар о кимниң жары, 
Burada olan güzeller kimin yârı, 
Сулуу болсо жигиттин о сүйгөн жары, 
Güzel ise her yiğidin sevdiği yâr, 
Суктанышыв ойноор гоо теңтуштары... 
Hayran olup herkes ona hoş bakar...375 
 

Damadın sağdıçları “Toy Irı”nı söyleyerek gelirler ve gelinin ailesinin 

misafiri olur. Damadını misafir ederken her çeşit yemek dastorkona sunulur ve 

yemekleri getirenlerin büyüklüğüne göre para verilir. Bunun amacı damada 

hanımının teyze, hala ve kız kardeşlerini tanıtmaktır. Yemek sırasında on beş ile on 

sekiz tabak yemek gönderilir. Bunların her birine damadın sağdıçları yirmi liradan 

başalayan ve yüz liraya kadar ulaşan para verirler. Bundan sonra “Эгин Кийди” 

(Egin Kiydi) olarak adlandırılan, damadın kayınbabası tarafından hazırlanmış 

elbiselerini seyircilerin önünde giyme olayı başlar. Bu âdet kayınbabanın damadına 

verdiği önemini vurgulamak amacıyla yapılır. Elbiseler değiştirildikten sonra, 

damadın yakınları damadı kutlamak amacıyla ona para, altın verirler. Bunlar 

sağdıçlar tarafından alınır.376  

                                                           
375 Dor, a.g.e., s. 41 
376 Van Kırgızlarının düzenlediği katıldığım düğün sırasında alınan bilgiler, 21.05.2011. 
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Akşama doğru gelin damadın yanına girmesi için hazırlanır. Bu sırada 

gelinin yengeleri “Кыз Узатуу Кошогу” (Gelin Uzatılırken Söylenen Ağıt) 

şarkılarını söyler. Ağıt genelde ailenin önemini, kayınbaba ve kayınvalidenin öz baba 

ve anne olarak bilinmesi, eşine ve eşinin yakınlarına güzel muamele yapılması 

gerektiren sözlerden oluşur. Bu ağıt şöyle söylenir. 

Ыйлава кыз ыйлава о той сеники, 
Ağlama kız bugün senin düğünün, 
Живек менен чырмаган о чий сеники. 
Đpekle süslü bu zenginlik senindir. 
Ак өргөдөй тигилген о үй сеники, 
Beyaz örgö ev de senin malındır, 
Ондо варсаң кайненең ордуң басар. 
Kaynana seni evinde karşılar. 
Ыйлава кыз ыйлава о той сеники, 
Ağlama kız ağlama düğün senin, 
Мында келсең өз энең чачың сылар. 
Öz evinde seni annen sever okşar. 
 
Ыйлава кыз ыйлава о той сеники, 
Ağlama kız bugün düğün senindir, 
Кайрылгырдын энеси о кайрылсаңчы. 
Bak kızına ana bugün iyice. 
Кара чачып кетти деп кайгырбачы, 
Gitti diye sen de hiç üzülme, 
Бурулгурдун энеси о бурулсаңчы. 
Gelin oldu bugün kızın senin ana. 
Бурма чачым кетти деп муңайбачы, 
Güzel günde sende ana ağlama, 
Ак көйнөгүн түймөсүн о чечти кызың, 
Elbise düğmesini söktü kızın, 
Ак сүтүңө бейпил болуп кетти кызың. 
Yar evine namusuyla gitti kızın...377 
 

Bundan sonra nikâh kıyılır ve damat ile gelin gerdekte yalnız bırakılır. 

Düğünde hizmet edenler kendilerine göre eğlence yaparlar, yeni evlenenlerin 

mutluluğu için dua ederler.378  

                                                           
377 Dor, a.g.e., s. 42. 
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D.2.3. Çocukla Đlgili Anlayışlar ve Şarkılar 

Kırgızların bir diğer sevinçli dakikaları ise çocuğunun dünyaya gelmiş 

olmasıdır. Bu sevincini yakınlarıyla paylaşmayı hem görev hem de yüce değer olarak 

gören anne baba, çocuğunun “Бешик Той” (Beşik Toy), “Жентек Той” (Centek 

Toy), ve “Тушоо Кесүү” (Tuşo Kesüü) düğünlerini düzenler bu amaçla 

büyüklerinden “Бата” (Dua) alırlar.  

V. Đ. Kuşelevskiy çocuğun doğumu ile ilgili örf-âdet ve törenleri kaleme 

almıştır. Kuşelevskiy, ilk doğum sırasında hamile kadının bulunduğu boz üyün 

etrafını köyün erkekleri sardığını, doğum sona erinceye kadar yüksek sesle 

bağırdıklarını, elinde tuttukları demir parçaları ile ses çıkardıklarını kaydetmiştir. Bu 

adet çok eskiden hastane, doğum evi bulunmadığı sıralarda yapılmıştır. Yüksek sesin 

yeni doğan çocuğa zarar vermek niyetiyle boz evi dolaşan şeytan, cin ve kötü ruhları 

kovmak için yapıldığı da söylenmektedir. Bir de ilk önce coçuğu beğenilmeyen, 

anlamsız ad ile adlandırmışlar. Bu gelenek yeni doğan bebeği nazardan ve şeytandan 

korumak için yapılır ve çocuğun yedi yaşına gelip sünnet olduğu zamana kadar 

devam eder ve yedi yaşından sonra gerçek ve güzel ismi duyurularak halkın duası 

alınır.  

Çocuğun sünnet düğününde de büyük toy verirlir. Özel olarak beslenmiş at 

kesilir. Đslam şariatına göre çocuğun sünnet olması gerçekleşir. Bebeğin ilk saçının 

kesilmesi üzerine düzenlenen toy “Баркы” (Barkı) olarak adlandırılmıştır. Bu 

kelimenin anlamı halk arasında mertebesinin ve derecesinin büyük olmasına 

bağlandırılmıştır. Bu konuyu Abramzon şöyle dile getirir: “Bebeğin ilk saçı kesildiği 

gün Kırgızlar arasında büyük heyecanla kutlanır. Çocuğun dayılarından biri bu günde 

yeğeni için yeni elbiseler alır ve ona giydirir. Bunun dışında bebeğin “Barkı” 

düğününde kurban edilmesi planlanmış koyun, inek veya at kesilerek gelen 

misafirlere ikram edilir.”379  

                                                                                                                                                                     
378 Kırgızların evlilik düğünü özel olarak çalışılması gereken konu olması nedeniyle burada ayrıntılara 
pek girilmedi. Evlilik düğünün konuyla ilişkin müzik ve onun desteği bölümlerinden bilgi verilerek 
sonuçlandırıldı. 
379 Cumabayev B. M, XIX kılımdın Ayagındagı Pamir – Alay Kırgızdarının Ruhiy Baylıgı, Kırgız 
Mamlekettik Pedagogikalık Đnstitutu, Bişkek, trhsz, s. 23 -24.   
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Çocuk kırk günlük olunca, yine saçı kesilir ve bu saç “Карын Чач” (Karın 

Çaç) olarak adlandırılır. “Кырк түрдүү кездеме өөнү” (kırk kumaş kalıntısı)ndan 

yapılan ve çocuğun kırk gün boyunca giydiği “et köynök” (et gömlek) de kırk 

gününü doldurduğu munasebetiyle çıkartılır ve ateşte yakılır. Bu günde kırk tane 

komşu evinden kaşıkla su toplanır ve çocuk yıkandırılacak olan suya eklenir. Çocuğu 

yıkarken sudan korkmasın ve zorluk teşkil etmesin diye hem oyalandırmak hem de 

çocuğa dua etmek amacıyla şu satırlar söylenir: 

Кырк атаңдын жөрөлгөсү,                    Kırk babanın mirasıdır bu, 
Ата-энеңдин өбөлгөсү.                          Anne-babanın isteği de şu. 
Кырк уруу кыргыз ичкен суу,              Kırk boy Kırgız içen su, 
Кырк атабыз кечкен суу.                       Kırk babamız geçmiş su.  
Кырк ашууну аккан суу,                        Kırları gezip gelen su, 
Кызыр атам таткан суу.                          Hızır Baba tadmış su. 
Суудай таза, нурдай сулуу бол!             Su gibi temiz ve nurlu ol!380  
 

Çocuğun kırkının çıkmasını takip eden günlerde “centek” adını alan küçük 

bir tören düzenlenir ve komşular ile akrabalara ikramda bulunur. Bu âdetin 

arkasından anne-baba beşiğin bütün takımlarını hazırlar ve yaşli nineleri eve davet 

ederek çocuğu beşiğe yatırma geleneği yapılır. Buna “beşik toy” veya “баланы 

бешике салуу” (çocuğu beşiğe salmak) töreni denir.381 Đlk önce “Oozantuu Batası” 

(Đlk Yemek Yedirme Duası) söylenir. Buna göre: “Bıssımılda urakman urayım, 

Оozunga may salıp turgan uamyım. Altı kuyruk aşagın, altımıştı aşa caşagın. Ceti 

kuyruk aşagın, cetimişti aşa caşagın. Kızıl tilden tangdayluu bol, ırıskıdan 

mangdayluu bol” (Bismillahirrahmanıirrahim urayım, ağzına yağ damlatan umayım. 

Altı tane kuyruk yağını bitir, altmış yaşına gir. Yedi kuyruk yağını bitir, yetmiş 

yaşına gir. Hünerli ve söz ustası ol, Allah rızkını versin bol) duası söylenir.382 Bunun 

ardından köyün en yaşlı nineleri millî giysileri giyerek, ağzına “боорсок” (börek gibi 

undan yapılma küçük ekmek) tutarak383 çocuğu beşiğe koyar.  

                                                           
380 Kırgızdar, s. 516. 
381 Đsakov, a.g.e., s. 138. 
382 Kırgızdar, s. 515. 
383 Bu âdeti Kırgızistanda bulunduğum sıralarda yeğenimin beşik düğününde gördüm. Sebebini 
anneme sorduğum zaman, “Çocuk beşiğe yatırılırken konuşulursa çocuk büyüdüğünde çok geveze 
olabilir, bu yüzden konuşmamak için nineler ağzında boorsok tutarlar” cevabını aldım, 25.09.2010. 
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Nine bebeği ilk defa beşiğe yatırırken, “Мenin kolum emes, Umay Enenin 

kolu, Umay Ene uyku ber, beşik eesi bek sakta” (Bu benim ellerim değil, Umay Ana 

elleridir, Umay Ana çocuğa uyku ver, beşik sahibi olarak bebeği koru) diye dua 

eder.384 Diğer nineler çocuğun çalışkan ve gayretli olması için tarlada çalışırken 

kullanılan âletlerden yedi tanesini beşiğin etrafına koyarlar. Beşiği sallarken 

aşağıdaki dua şarkısını seslendirirler: 

Өөбай, өөбай ак бала,                  Ööbay, ööbay çocuğum, 
Ак бешике жат бала.                    Ak beşiğe yat çocuğum, 
Бешигиң кептүү болсун,             Beşik sana bereket versin, 
Ата-энең эптүү болсун.               Anne-baban gayret etsin. 
Энелүүдөн эрке бол!                    Analı babalı büyüyesin, 
Баарыбызга өбөк бол!                  Hepimizi destekleyesin! 
Жети мүчөл жашагын,                 Mutlu ve uzun ömür yaşa, 
Тартпа жоктун азабын.                Görme azap ve fakirlik asla. 
Өөбай, өөбай ак бала,                   Ööbay, ööbay çocuğum, 
Ак бешике жат бала.                     Beşiğine yat çocuğum...385 

Çocuğa yönelik şiirlerin her türü, hoş ve güzel sözlerle süslenmiştir. 

Çocuğun sağlam, mânevî bakımdan güçlü ve ülkesine, yakınlarına, ana-babasına adil 

hizmet etmesi amaçlanan ninniler söylenmiştir. Sözün özellikle de güzel sözlerin 

insan üzerindeki etkili tesirlerine inanan Kırgız halkı ninnilerin, bebeklerin mânevî 

açıdan en güzel biçimde gelişmesine katkıda bulunacağını keşfetmişlerdir.  

Genelde Kırgızistan’da mevcut olan ninniler aynı kelime ile yani,  “Алдей 

алдей, алдей оо алдей” (Aldey aldey, aldey oo aldey) sözcükleri ile başlar. Bu 

yüzden ninniler “Алдей Ыры” (Aldey Irı) olarak da bilinir. Ancak “aldey” 

kelimesinin tam anlamı açıklanamadı. Sonuç itibariyle Kırgız halkının kültüründe 

bulunan ve eskiden beri gelenek haline gelerek söylenen ninniler aşağı yukarı aynı 

olduğu tespit edildi. Burada arasında çok az fark olmasıyla genelde birbirine 

benzeyen kelimelerle söylenen ninni örneği verilmektedir. 

Алдей ай, бөпөм ай,                                 Aldey ay, böpöm ay, 
Укта чүрпөм, укта балам жай.                Uyu bebeğim, uyu çocuğum.  
Көлөкөлөп көңүл ачарым.                       Gölgesinden gönül açan, 

                                                           
384 Đsakov, a.g.e., s. 139. 
385 Kırgızdar, s. 515. 
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Берекелеп жарпым жазарым,                   Bereketim ışık saçan, 
Бал татыган балдай тили бар,                  Bal gibi tatlı dili var, 
Балам бактым, балам базарым.                Mutluluk ve kahkaha taşan. 
Алдей ай бөпөм ай,                                   Aldey ay, böpöm ay, 
Балам бактым балам базарым.                  Mutluluk ve kahkaha taşan. 
 
Катылган сыр ойду ачарым,                   Sırların tümünü çözen, 
Каткырыгың көңүл жазарым.                 Gülmesi yorgunluk gideren. 
Картайганда арка бел болоор,                Yaşlandığımda yerimi tutan, 
Кагылайын орун басарым.                     Yâdigarımdır güç veren. 
Алдей ай, бөпөм ай,                                 Aldey ay, böpöm ay, 
Кагылайын орун басарым.                     Yâdigarımsın güç veren.386 
 
D.2.4. Ağıt Şarkıları (Koşuklar) 

Kırgızlar eğlenmeyi çok seven halktır. Hayatın her ânını müziğin eşliğinde 

geçirmeye çalışırlar. Kötü günlerinde de müziten yararlanır, derdini onunla 

azaltmaya çalışır. Yakınını kaybettiği zamanlarda da kadınlar acısını “koşok koşuu”, 

erkekler de “ökürüü” olarak bilinen ağıtlarla dindirmeye çalışır. Birinin öldüğü 

haberini ilk olarak komşuları duyar ve yakın akrabalarına duyurma görevini alırlar. 

Eskiden olduğu gibi ölüm haberini “uguzuu” âdetine göre komuzun eşliğinde 

yapmıyor olsalar da, usûlüne göre yumuşak dille söylemeye çalışırlar. Görevli olan 

biri “filancayı kaybettik, iyi birisiydi, ama ne yapalım kader bu, artık sana düşen 

sabretmektir” diyerek ilk haberi ölen kimsenin yakınlarına verir. Bundan sonra vefat 

eden kişiyi yâd etmek için sade boz üy (çadır) kurulur. Vefat eden erkek ise, çadırın 

erkek tarafı olan er ıpça tarafına, kadın ise çadırın kadınlara ait epçi tarafına 

konur.387  

Ölen kimsenin kızları, hanımı, ablası ve kız kardeşleri, onun iyiliğini, 

cömertliğini ve yaptığı hayırlı işlerini zikrederek ağıtlar söyler. Erkek kardeşleri, 

oğulları ve kocası ise “yakınımdan ayrıldım, onu tekrar göremem, esil kayranım” 

                                                           
386 Bu ninni yapılan görüşmeler sırasında elde ettiğim ninnilerin ortak dizinidir. Ninniler herkesin 
hayal gücüne göre farklılık gösterdiği için, benzer kelimelerden oluşturulan ve günümüzde sanatçılar 
tarafından daha çok söylenen türünü seçtim. 
387 Đsakov, a.g.e., s. 140. 
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diyerek çadırın sışarı kısmında kendilerine özgü ağıtlarını şiirsel olarak söylerler.388 

Gelenlerin bazıları ağıt söyleyerek yaklaşırlar, bazıları ise merhumun yakınlarına 

sabır dileyerek yumuşatıcı sözleriyle destek olurlar. 

Günümüzde hem Kırgızistna’da hem de başka ülkelerde yaşayan Kırgızların 

örf-âdetlerinin arasında bulunan “koşuk” ve “ökürü” olarak bilinen ağıtlar, eskiden 

olduğu gibi canlılığına devam etmektedir. Kadınlar atarafından söylenen koşuklar 

belli bir kurala göre yazılmamaktadır. Merhumun iyiliğini öven diziler bölgelere göre 

değişiklik göstermek suretiyle, irticalen ve doğaçlanarak söylenmektedir. Ökürüüde 

ise erkekler “borum, şerigim, col başçım, orun basarım” gibi sözleri 

kullanmaktadırlar. Erkeklerin bu âdeti cenaze bulunan evde üç gün boyunca devam 

eder. Kadınlar ise cenaze törenlerinin bütün günlerinde koşuk söylerler. Bir yıl 

geçince ise ağıt söylemeyi bırakırlar.  

Kırgız millî musikisinin insanın mânevî değerlerini (kişilik, iyilik, adalet, 

sevgi, saygı, hürmet, hakka riayet, ülkeye hizmet ve insan haklarını her şeyden üstün 

tutma) tekrar kazanmasındaki önemini bir kelime ile sonuçlamak oldukça zordur. Bu 

konu ayrıca araştırılmalı ve milletimizin kültür zenginliğini oluşturan bütün şarkılar, 

küyler, besteler ve şiirler bir bir incelenmelidir.  Belirtilecek tek husus şu ki, insanın 

insan olarak gelişmesini sağlayan da, onu dilinden, kültüründen ve değerlerinden 

saptıran da, ruhun gıdası ve dili olarak kabul edilen unsurun müzik olarak 

tanınmasıdır.  

 

 

 

 

 

 

                                                           
388 Hem koşok koşu, hem de ökürüü olarak bilinen ağıtların ortak bir örneği olmadığı için burada 
zikredilmedi. Ağıtların müziği iniltili, gamlı ve derin ses tonuyla oluşturulur ve genelde ağlama 
sırasında söylenir. 
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

UYGULAMA 

A. YÖNTEM 

Araştırmada iki yöntem kullanılmıştır. Buna göre ilk olarak kaynak taraması 

yapılarak bilgi toplanmıştır. Ardından bu konuda uzman Kırgız büyükleri ve yaşlıları 

ile mülakatlar gerçekleştirilmiştir. Yayınlanmış bilgiler ve yapılan mülakat 

sonucunda elde edilen bulgular, halk arasında yaygın olarak söylenen şarkı ve şiirler, 

ninni parçası toplanmış ve araştırmaya eklenmiştir. Bir de günümüzde uygulanmakta 

olan tedavi türleri tartışma konusunda değerlendirilerek, olumlu sonuçlara ulaşılmaya 

çalışılmıştır.  

Araştırılan konu öncelikle teorik düzeyde ele alınmıştır. Dolayısıyla ilk 

aşamada müzik, müzikterapi, maneviyat, komuz, kıl-kıyak, davul, Şaman, Bakşı, 

Darım sözleri vb. terimlere açıklamalar getirilmiştir. Ardından bugüne kadar müzikle 

tedavi konusunu ele alan ve derleyen çalışmalardan bilgiler toplanarak mütaala 

edilmiştir. Hangi müziğin ve makamın nerede ve nasıl kullanılması gerektiği 

hakkında bilgiler sunularak, dünyada müzikle tedavinin yeri ve önemi açıklanmaya 

çalışılmış ve burada Kırgız müziğinin tedavide kullanımına geçitler yapılmaya 

çalışılmıştır. 

Sonraki aşamalarda ise, Kırgız Medeniyetindeki Müzikle Tedavinin geçmişi 

ve bugünü tespit edilip, gerekli açıklamalar yapılmıştır. Kırgız Millî Müziği’nin 

insanın mânevî gelişimi ve bazı psikolojik rahatsızlıkların tedavisinde 

kullanabilirliğini tespit etmek için, Kırgız kültürü (örf-adet, düğün-dernek, cenaze 

törenleri vb.) ve bu alanda yazılmış kitaplardan, Kırgız kültürünün en önemli 

zenginlik kaynağı olarak bilinen büyük “Manas Destanı”ndan ve günümüz psikoloji 

biliminin verdiği bilgilerden faydalanılmıştır.  

Nitekim bu araştırmanın önemli kısmı, Kırgızistan’da çalışıldığından ilgili 

Rusça kaynaklardan da yararlanmış olmasının belirtilmesi isabetlidir. Bununla 

beraber Kırgız edebî külliyatını oluşturan büyük destanlar, şiirler, şarkılar ve 

küyünün (parça) sağladığı katkılar çalışmada anlatılmıştır. Sonuç itibarıyla Kırgız 



166 

 

Millî müziğinin sadece dinlenen bir müzik olmadığı, insanların bu müzikle 

sosyokültürel ve dinî hayatının her safhasında faydalandığının gerekçesi ortaya 

konulmaya çalışılmış ve Kırgız Halk Musikisinin folklor türünün, insanda bulunan 

psikolojik bozuklukların tedavisinde kullanabilirliğinin tespiti yapılmaya gayret 

edilmiştir.   

B. EVREN VE ÖRNEKLEM 

Araştırmanın evrenini Kırgızistan’ın Bişkek ve Oş bölgelerinde yaşayan ve 

Türkiye’de ikamet eden Kırgız Türkleri oluşturmaktadır. Araştırmaya öncelikle 

Bişkek ve Oş şehirlerinde bulunan Kırgız Türkleri ile görüşmeler yapılarak 

başlanmıştır. Daha sonra Türkiye’de bulunan Kırgız Türkleri ile görüşme 

gerçeklenmiştir. Araştırmanın örneklemi 28 kadın ve 27 erkek olmak üzere toplam 

55 katılımcıdan oluşmuştur. Araştırmaya katılan kişilerin cinsiyeti, yaşı, medeni 

durumu, yaşadığı bölge ve eğitim durumuyla ilgili bilgiler aşağıda tabloda 

gösterilmiştir.   
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C. MÜLAKAT FORMU 

Çalışmada yapılandırılmış mülakat soruları sorulmuştur ve on sorudan 

oluşmaktadır. Mülakat soruları araştırmanın esasını oluşturan müzik, müzikterapi, 

manevi değer, Kırgız Millî musikisi, Kırgızlar arasında bulunan tedavi uygulamaları 

gibi konular esas alınarak oluşturulmuştur. Görüşme sırasında bütün sorular 

açıklanarak sorulmuştur ve mülakat soruları ekte verilmiştir.  

D. BULGULAR 

 1. Kırgız Türklerinin Kültüründeki müziğin yeri ve öneminin ne ölçüde 

olduğunu açıklamaya çalışılan soruya katılımcıların hepsi de birbirlerini tamamlayan 

cevaplar verdiler. Bu soruya düşünmeden hemen cevap vermeye çalışan katılımcılar, 

Kırgızların medeniyetinde müziğin vazgeçilmez yerinin olduğunu hepsi de tasdik 

ettiler. Bir Kırgızın sevincini de üzüntüsüne de müziğin eşliğinde kolayca ifade 

edebilmek için çoğu zaman komuzu yanında taşıdığını da ayrıca belirttiler. Bundan 

yola çıkarak konar – göçer hayat tarzını benimseyen Kırgız için müzik ne kadar 

önemli ise şehirleşme hayatını alışmış Kırgız için de o kadar önemli olduğu 

söylenebilir. Çünkü Kırgızlar hayatının her aşamasında müziği severek, onunla iç içe 

bağlı kalarak ve duygularını kontrol ederek yaşamaktadırlar. Bu konuda da komuzun 

yeri büyüktür.  

2. Đkinci soru değerlendirildiği zaman ortaya dört şık çıktı. Kırgız Millî 

Musikisi denildiğinde aklında yüksek ve karlı Tanrı dağlarının canlandığını 

söyleyenler 7’si erkek, 3’ü kadın olmak üzere, toplam 10 kişi oldu. Aklında yayla 

imajını canlandıran ve tabiatın güzelliklerini hatırlayanlar ise 17 kişi oldu ve bunların 

10’u erkek, 7’i kadın idi. Bir diğer şıkta aklında genç kızlar ile delikanlıların nehir 

kenarlarında oynaştıkları ve kahkahalarını aklında canlandıranların hepdi de erkekti 

ve 8 kişiden oluşmuştu. Kırgızların millî giysilerinde ve millî eşyalarında süs olarak 

kullanılan desenleri ve boz üy motifini aklında canlandıranlar 20 kişiden oluştu. 

Bunların 18’i kadın, 2’i de erkeklerden ibaret idi. 

3. Kırgız Folklor Mûsikisi’nden ne tür konularda faydalanabiliriz sorusuna, 

sıkıntılardan arınmak için sürekli dinlemek faydalıdır cevabını verenler 6 kadın, 9 

erkek olmak üzere, 15 kişiden oluşmuştu. Hem psikolojik, hem de fizyolojik 



168 

 

rahatsızlıkları önlemek için ve sağlığı korumak için faydalanırız cevabını verenlerin 

5’i erkek, 7’si kadın olmak üzere toplam 12 kişiden ibaretti. Çocukların güzel 

ahlaklı, akıllı ve güçlü olarak büyümesini sağlamak ve doğru biçimde terbiye vermek 

için daha çok kullanırız diyenler 15 kadın, 13 erkek olmak üzere, 28 kişiden oluştu. 

4. Çocuğu veya yakını rahatsızlanan Kırgızlar ilk yardım amacıyla güzel 

sözleriyle avutmaya çalıştıklarını, elleriyle dokunarak kucakladıkları ve 

okşadıklarını, bir de hemen doktorun huzuruna götürdüklerini ifade ettiler. Sözüyle 

yardım etmeye çalışanlar 12 kadın, 5 erkek olmak üzere toplam 17 kişi idiler. 

Dokunarak ilk yardımını göstermeye çalışanlar 13’ü erkek, 10’u kadın olmak üzere 

toplam 23 kişiden oluşmuşlardı. Doktorun müdahelesi olmadan hiçbir şey 

yapmayanlar 9 erkek, 6 kadın olmakla toplam 15 kişiyi teşkil ettiler. 

5. Ninnilerin içeriği konusunda üç ana grupta toplayabileceğimiz cevaplar 

ortaya çıktı. Bunlardan vatanı sevme, koruma, kalkındırma ve onun uğrunda ölme 

gibi konuları içermesi gereklidir diyenler 19 kadın, 9 erkek olmakla toplam 28 

kişiden oluşmuştu. Güzel terbiyeli, akıllı ve ahlaklı olmasını amaçlayan ninnilerin 

olması gerektiğini söyleyenler 9 kadın, 8 erkek olmakla toplam 17 kişiden ibaretti. 

Erkek çocuklarının olmasını isteyenler ise onların cesur, bahadır, kahraman ve güçlü 

olarak “Manas”ın peşinden gitmelerini istediler, bunların tamamı erkeklerdi ve 10 

kişiyi oluşturmaktaydılar.  

6. Hatırlayabildikleri ninnileri söylemeleri rica edildiğinde bütün 

katılımcılar en az dört ve en çok yirmi dört mısraya kadar ninni söylediler. Ancak 2 

kadın, 12 erkekten oluşan 14 katılımcı ninni hatırlayamadıklarını söylediler. 12 kadın 

ve 8 erkekten oluşan 20 katılımcının özel olarak edebî eserlerden ezberleyerek 

çocuğuna ninni söylediklerini söylediler. Geriye kalan 14 kadın ve 7 erkekten oluşan 

31 katılımcı aklında kendisi oluşturarak ninni söylediğini ifade ettiler. Ninnilerin 

Kırgız edebiyatında geçeni ve herkesin bildiği ortak şekli yukarıda zikredilmiştir.389  

7. Kırgızların kendi millî mûsikilerini ne sıklıkla dinlediğini tespit etmek 

için oluşturulan bu sorunun cevapları dört kategoride incelenmiştir. Buna göre her 

                                                           
389 325. dipnota bakınız.  
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zaman dinlerim diyenler 24 kişiyi (15’i erkek, 9’u kadın), çoğu zaman dinlemeye 

çalışırım diyenler 18 kişiyi (12’si kadın, 6’sı erkek), pek dinlemem diyenler 13 kişiyi 

(7’si kadın, 6’sı erkek) oluşturdular. Hiç dinlemiyorum diyenler ise yoktu. 

8. Kırgız Türklerinin Kültüründe var olan tedavi uygulamaları çeşitleri 

hakkında bilgi edinmeyi amaçlayan bu soruya katılımcılar aşağıda gösterilen şekilde 

cevap verdiler: Kirnelöö, uçuktoo ve baş tengdöö uygulama türünden haberdar 

olanlar 14 erkek ve 12 kadın idiler (toplam 26 kişi). Tedavi türlerinden ablın, kürdü, 

mant bayloo ve badıng gibi uygulamaları bilenlerin sayısı 19 idi (10 kadın, 9 erkek). 

Bakşı Körüm ve Dalıçı metodlarından haberdar olanlar, aynı zamanda bu 

uygulamaları yapıyorlardı ve 10 kişiden (6 kadın, 4 erkek) ibaret idiler.390 

9. Müzikle Tedavi konusunu bilenler yeni duyan ve hiç bilmeyenlere oranla 

daha az idiler. Müzikle tedavi konusunda bilgi sahibi olanlar Kırgızistan’da 4 kadın 

ve 3 erkekten ibaret idiler. Türkiyeli Kırgızların arasında da aynı durum söz 

konusudur ve bilenlerin sayısı az idi. Burada 3 erkek ve 2 kadın biliyorlardı. 

Müzikterapi konusunda bilgi sahibi olanlar ya müzikolog, ya müzisyen ya da 

müzikle iç içe yaşayanlar idiler ve hepsi de basın yayınlarının yardımıyla müzikle 

tedavi uygulamalarını olduğunu belirtmekteydiler. Türkiye’nin Van bölgesinde 

ikamet eden Kırgızlardan Rahmi Oruç Güvenç’in seanslarına katılanlar (5 kişi) da 

var idi. Müzikterapi konusunda bilgisi olmayanlar toplam 43 kişiden oluşmaktaydı. 

Bunların 22’si erkek, 21’i ise kadın idiler. 

10. Kırgız Folklor Mûsikisi’nden faydalanarak ne tür hastalıklar tedavi 

edilebilir sorusuna sevindirici cevaplar alınamadı. Bu tür uygulamalarının somut 

örnekleri olmadığı için, kıyas yoluyla cevap vermeye çalıştılar. Epilepsi (Talma 

oorusu), guatr (Bogok oorusu) ve tansiyonun yükselmesi gibi hastalıkları tedavi 

edebiliriz diyenler 5 kadın ve 3 erkekten ibarettiler. Komaya girenleri uyandırabiliriz 

diyenler ise 2 kadın ve 2 erkekten oluşmaktaydılar. Hafif olan fizyolojik ve 

paikolojik rahatsızlıkları tedavi edebiliriz diyenler 12 kişiden ibarettiler ve 8 erkek, 4 

kadından oluşmaktaydılar. Hiç fikrim yok diyenler 16 erkek ve 15 kadın olmak üzere 

21 kişiden oluşmaktaydılar. 

                                                           
390 Kırgız Türklerinin Kültüründe var olan tedavi türleri hakkında geniş bilgi için 162. sayfaya bkz. 
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C. TARTIŞMA 

Etnografi ilminin konusu dünyada yaşamış ve yaşamakta olan milletleri 

araştırmaktır. Dünya etnografya ilminin bölünmez parçası haline gelen Kırgız 

Halkının etnografyası, kökleri en eski devirlere uzamış olmasına rağmen daha genç 

bir ilim olarak bilinmektedir. Bir milletin tarihi ne kadar zengin ve geniş olursa, o 

kadar çok sayıda tartışmaları beraberinde getirir. Bu bağlamda Kırgız milletinin 

tarihi, sosyokültürel yapısı ve manevî değerleri bütünüyle ele alınmış ve tasdiklenmiş 

durumda değildir.  

Yapılan kaynak taraması ve görüşmede elde edilen bilgilere göre eskiden 

Kırgız Türklerinin insanları tedavi konusunda, Komuz, Kıl-Kıyak ve Davul’un 

sesinden faydalandığı ve bu şahısların Bakşı (Baksa kelimesiyle de zikredilir, müzik 

ve dans eşliğinde trans haline girerek, hasta olanları tedavi eden hekim), Kam (Kyan 

olarak da bilinir, hastaları tedavi ederken müzikten faydalanan ve peygamber olarak 

bilinen bilge) ve Faginun (Faginun belirli bir dönemde halkı etrafına toplayarak, 

yanında getirdiği komuzcu ve davulcuların oynadığı küy tesiri ile trans haline 

girerek ata ruhlarına ulaşan ve topluma gelecekten haber veren şahıs) olarak 

adlandırıldığı bilinmektedir. Bu hekimlerin Kırgızistan bölgelerinde son örnekleri 

1950’li yıllara kadar yaşadığı anlatılır.  

Kırgızistan’ın Kuzey bölgesinde yer alan On-Arça köyünde en son, tarihin 

de tasdik ettiği gerçek anlamıyla Bakşı’nın olduğu söylenir. Herkes ondan 

çekindiğinden, korktuğundan ve gözlerine bakamadığından asıl isminin de 

unutulduğu anlatılır. Son Bakşı her baharın ilk günlerinde ateş yakar, ateşin 

üzerinden yalın ayak geçermiş. Ateşe demiri koyar, kızarmış haliyle diliyle yalarmış. 

Đnsanları tedavi ederken, boz üyün etrafında delilerce dans eder, hastayı asası, 

kamçısı veya elinde tuttuğu özel ipleriyle vurur, havaya yükselir, ağzından beyaz 

köpükler çıkıncaya kadar hareketler yapar ve zikir edermiş.  

Bakşı hasta insanı tedavi ederken veya hasta hayvana em-dom yaparken 

(tedavi uygulamaları sırasında ellerin yukarıdan aşağıya veya sağdan sola 

kaydırıldığı hareketler) ya Komuz’unu ya da Asa-Musa olarak bilinen ve çan 

seslerini çıkaran asasını kullanırmış. Bazen köpek gibi havlayan, at gibi kişneyen ve 
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koyun, inek seslerini taklit eden Bakşı insanı sağlığına kavuşturmaya çalışırmış. 

Ancak Sovyetler Birliği sınırlarında kalan Kırgızlar, hastanelerin kurulması ve 

doktorların yetiştirilmesi nedeniyle Bakşı geleneğinin aslını kaybetmişlerdir. Bu 

dönemde Bakşıcılıkla ilgilenmek bir tarafa, dindarlık tezahürleri de gericiliğin 

simgesi olarak görülmüştür. Bütün dinlerin uyuşturucu olarak kabul edildiği ve dine 

inananlara baskı yapılan dönemlerde Kırgızlar müzikle tedavi uygulamasıyla uğraşan 

Bakşı’yı ve metotlarını edebî eser olarak tanımaya ve geliştirmeye devam ettiler. Bu 

yüzden eskiden Kırgız ataları tarafından uygulanan müzikle tedavi konusu 

unutulmaya mahkûm oldu. Ancak onca yapılan işkence ve baskılara rağmen şu veya 

bu şekilde Tanrı’yla ilişkisini ve ona olan bağımlılığını kaybetmediler.  

Kurumsallaşmış dinlerde Yüce Varlık ile kurulan ilişkinin teorik yönü 

“inanç”, pratik yönü ise “ibadet” olarak tanımlanır. Kurumsallaşmamış olan dinler 

söz konusu olduğunda ise ki, bu Kırgızlar arasında yaygın olan ve inanılmaya devam 

edilen “Geleneksel Türk Dinî Đnançları” olarak bilinir, teorik boyut “mit”, pratik 

boyut da “ritüel” olarak adlandırılır. Ritüel kelimesinin tam karşılığını vermezse de, 

ona yakın anlamda kullanılan “em-dom” (tedavi uygulaması sırasında bugünkü 

anlamıyla bildiğimiz Bakşı hareketleri) ve “ırım-cırım” (kutsal olduğuna inanılarak 

uygulanmaya devam edilen inanç ve ritüeller) olarak bilinen inançlar dizini, müzikle 

tedavi konusuna ilişkin “darım sözdörü”nü (tedavi gücüne sahip olduğu kabul edilen 

irticali dua sözleri) oluşturdu.  

Darım sözdörü Kırgız edebiyatının önemli kısmını oluşturmasının yanında, 

bazı tedavi uygulamalarında kullanılmaya devam edilmektedir. Kendini rahatsız 

hisseden insana ilk yardım amacıyla uygulanan darım sözleri, ciddî hastalıkların 

karşısında aciz kalmaktadır. Bir yandan Bakşıların ciddî durumlarda yasal kurallara 

aykırı davranış sergilemekten çekinmelerinden dolayı da güçsüz kaldığı anlaşılabilir. 

Oysa Kırgızistan’da psikiyatrik ve tıbbın ilmi dairesi çerçevesinde sağlam 

araştırmalar yapılarak, yeniden keşfedilerek hastanelerde psikolojik ve fizyolojik 

rahatsızlıkların tedavi edilmesinde uygulanılmaya şart bulunmaktadır. Nitekim 

Kırgız aydınlarının son günlerde millî musikinin önemini ortaya koyma ve böylece 

onun tekrar millî değerler arasında yer almasına özen gösterme çabasına girdiği 

görülmektedir.   
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Kırgız Millî musikisinin diğer ülkelerde olduğu gibi, modern tıp 

uygulamalarına eklenerek klinik çalışmalarında bazı psikolojik rahatsızlıkların 

tedavisinde kullanılması mümkündür. Çünkü dünyada uygulanmakta olan müzikle 

tedavi konusunda Türk temelli folklorik ve klâsik Orta Asya müziği 

kullanılmaktadır. Pentatonik asıllı olan, improvize ve sezgi imkânı yüksek olup, 

bünyesinde bulunan koma seslerinin çokluğu nedeniyle çok güçlü bir ifade gücüne 

sahip olan Türk Musikisi gittikçe psiko-terapide olduğu gibi tıpta da önem 

kazanmaktadır. Bu konuyla ilgili olarak Rahmi Oruç Güvenç’in kullandığı Asya 

temelli Türk Musikisi eğitimi çalışmaları Türk Musikisi ve yöntemlerinin dün olduğu 

gibi bugün de önemini koruduğunu ortaya koymaktadır. Asya kökenli Türk 

Musikisinin temelini oluşturan müzik türlerinin arasında Kırgız Türklerinin de Millî 

Musikisinin olduğuna göre, ülkemizde müzikle tedavi konusunun geliştirilmesi ve 

uygulanmasına imkânlar bulunmaktadır.  

Çalışmaya eklenen “darım sözleri” olarak adlandırılan tedavi uygulama 

çeşitleri bugünkü Kırgızistan’da pek fazla uygulanmayıp, edebî eser olarak 

görüldüğü yapılan görüşmenin sonucunda ortaya çıkmıştır. Uygulamalı tedavi 

türlerinden günümüz Kırgızistan’da baş tengdöö, uçuktoo ve kirnelöö gibileri, diğer 

tedavi çeşitlerine göre daha yaygın şekilde kullanılmaktadır. Geriye kalan kısmı ise 

Kırgız dili ve edebiyatında yer almıştır. Bu durum, bir taraftan tarihî mirastan ibret 

almama konusunda eksiklik olarak görülse de, diğer taraftan Kırgız aydınlarının 

yenilik arayışı içerisinde olduklarının ispatıdır. Bu tür tedavi uygulamalarının 

birçoğu Türkiye’nin Van ilinde yaşayan Kırgızlar arasında yaygın şekilde 

kullanılmaktadır. Ancak Türkiyeli Kırgızların arasında da bu gibi tedavi türlerinin 

uygulanmasının seyrekleştiği gözlemlenmiştir. Bunun sebebi yeni kuşağın bu konuda 

ilgisiz kalması ve bu uygulama türlerinden haberdar yaşlıların vefat etmesiyle 

ilişkilendirilebilir. Günümüz Kırgızistan için de aynı durum söz konusudur. Yeni 

imkânlar çerçevesinde geliştirilmeye lâik olan Kırgız Millî Musikisinin eşliğinde ruhi 

bozuklukların tedavi edilmesi konusu, müzikle tedavi konusunda uzmanlaşmış, bu 

konuyu geliştirmiş ve klinik çalışmalarında kullanmaya devam etmekte olan, 

Türkiye, Avusturya ve Fransa gibi ülkelerden eğitim almakla geliştirilebileceği 

beklenmektedir. 



173 

 

SONUÇ ve ÖNERĐLER 

Diğer Türk kavimleriyle karşılaştırıldığında ve Çince vesikalara 

bakıldığında en köklü bilgiler Kırgızlara aittir. Ayrıca yapılan araştırma ve yazılan 

eserlerin ortaya koyduğu bilgiler Kırgızların, muhafazakâr bir toplum niteliği 

taşıdıklarından söz etmektedirler. Đslamiyet’i kabul etmekle beraber, geleneksel 

Bozkır Türk kültürünü önemli ölçüde korumalarını da muhafazakâr tavırlarına 

dayandırılmaktadır. Bu yüzdendir ki, Kırgızlar “Geleneksel Türk Dinî Đnanışları”nın 

izlerini en canlı yaşayan bir Türk topluluğudur.  

Kırgızlar Müslüman olmalarına rağmen millî ve mânevî değerlerini 

geleneksel dinî inanışla bütünleştirerek bir arada yaşatmaktadırlar. Onların eski dini 

inanışlarını, ya orijinal şekliyle veya Đslami motifler karıştırarak günümüze taşımış 

olduğu bilinmektedir. Bu çerçevede ata ruhlarının koruyucu bir vasfa sahip olma 

özelliği Kırgızlar arasında bir halk inanışı olarak kabul görmüştür. “Manas Babanın 

Ruhu” ve “Umay Ana” imajının oluşturulmuş olması buna bağlıdır. Günümüzde 

ülkemizin bazı bölgelerinde hâlâ babalarımızın ruhu yardım etsin, Umay Ana 

korusun şeklinde söylenen sözler dua edilirken zikredilir. Ayrıca buna bağlı olarak 

Bakşılık uygulamaları yaygın bir şekilde bulunmaktadır. 

 Zamanın seyriyle Bakşı uygulamalarının bazıları devrin ihtiyaçlarına cevap 

veremediğinden veya çeşitli etkenlerden dolayı kaybolmaktadır. Örneğin psikolojik 

rahatsızlıkların tedavisi sırasında müzik, dans ve komuz kullanma metodları pek 

kullanılmamaktadır. Diğer bir kısmı ise halkın maddî ve manevî hayatıyla ilişkisini 

kesmeyerek günümüze kadar varlıklarını sürdürebilmektedir. Meselâ sözün sihirli ve 

tedavi edici gücüne inanılarak, çok hafif rahatsızlıkların tedavi edilmesinde yaygın 

olarak kullanılan darım sözleri (irticalî dua sözleri) Bakşıcılık unsurlarındandır.  

Her ne kadar günümüzde Kırgızların çoğu bu uygulamaların tedavide 

olumlu fayda sağladığına inanıyorsa da, bu gibi Bakşı uygulamalarını edebî eser 

olarak bilmenin daha doğru olduğu kanaatindeler. Bunun nedenini modern 

hekimliğin ortaya çıkması ve tedavi metotlarının ilmî temellere oturtulmasında 

görebiliriz. Bugünkü Kırgızistan’ın Bişkek, Oş ve Celelabat gibi bölgelerinde Bakşı 

uygulamalarının seyrekleştiği görülmektedir. Fakat Türkiye’nin Van ilinde yaşayan 
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Kırgız kardeşlerimiz bu geleneğe daha çok başvurmaktadırlar. Çünkü gördüğüm 

kadarıyla Van ilinde yaşayan Kırgızların başka Türk boyları ile ilişkisi pek 

gelişmemiştir. Burada yaşayan Kırgızlar eski zamanlardan kalma örf-âdet, gelenek-

görenek, inanç ve uygulamalı ritüellere sahip çıkarak, günümüzde kullanmaktadırlar. 

Günümüz Kırgızistan’da ise irticali dua sözleri ve uygulamalı ritüeller çok az 

kullanılmaktadır, halk arasında bu gibi uygulamalar daha çok edebî eser olarak 

hatırlanmaktadır. Anlaşılan şey şudur ki, bugünkü Kırgızistan’da modern tıpla millî 

musiki iç içe bir anlam kazanarak psikolojik rahatsızlıkların tedavi edilmesinde 

kullanılması konusunda önemli gelişmelerin yapılmasına ihtiyaç duyulmaktadır.  

Kırgızlarda vatan kutsaldır. Bu kutsallık çeşitli dini unsurlarla 

desteklenmektedir. Bunun sonucunda bazı rahatsızlıkların tedavisinde su sesinden391 

ve çam ağacının kurumuş dallarından çıkan dumanın392 faydalanıldığı görülmüştür. 

Günümüzde şifa bulma amacıyla ziyaret edilen Oş şehrindeki Süleyman Dağı ve 

Abşır Ata şelalesi, Celelabat şehrinde yer alan Arslan Bap ormanı, yedi çeşmeden 

yedi farklı mineral sularının çıktığı dinlenme tesisleri bunun canlı örnekleridir. 

 Kırgızlar için “Manas Destanı”nın ayrı bir yeri vardır. O halkın manevî 

dünyasının en kutsal değeridir. Kırgızların sosyokültürel hayatını araştırmada en 

güvenilir bir kaynak olarak kabul edildiği için, “Manas Destanı”nın daha kapsamlı 

bir şekilde araştırılmasına ihtiyaç vardır. Çünkü bu destanda Kırgız halkının tedavi 

metodlarından başlayarak, millî mûsikisine kadar bütün kültürel zenginlikleri 

bulunmaktadır. Dünyada yapılan müzikterapi çalışmalarında ortaya konulmuş 

müzikle tedavi ilişkisini Kırgız milletinin yapısına has özellikte geliştirmenin yolu, 

belki de “Manas Destanı”nda saklı olabilir. Nitekim halk tababetinin aynen bu 

destanın etkisi altında canlanmış olduğu bilinmektedir. Müzikterapi konusunda 

yapılacak işler, halk tababetinde olduğu gibi destanın içeriğine bakılarak, günümüz 

şartlarına uygun tedavi metodlarının geliştirilmesidir.  

                                                           
391 Oş şehrinde yerleşen “Ak-Buura” adındaki tesisinde su sesi dinlendirici özellikte hastalara 
uygulanılmaktadır.  
392 Bu uygulama daha çok Bakşılar tarafından kullanılır. Bu dumanda şifa özelliğinin ve Umay 
Ana’nın hatırası bulunduğuna inanılır. Genelde kötülükleri önlemek için insanların bulunduğu 
yerlerde yakılır. 
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Kırgızistan’da müzikterapi konusunun hızlı bir şekilde geliştirilebilmesi 

söylenebilir. Çünkü gerek Anadolu ve gerekse Avrupa bölgelerinde kullanılan 

müzikterapi seanslarında, pentatonik (beş sesli) müzik kullanılır. Bu özelliği Kırgız 

Millî mûsikîsi de taşır. Ayrıca makamların, hastalık çeşitlerine ve daha etkin olduğu 

vakitlerine göre tespit edilmiş olması, müzikterapi uygulamalarının Kırgızistan 

bölgelerinde daha da sağlam bir şekilde gelişmesine yardımcı olur. Nitekim Kırgızlar 

kahramanlık, bahadırlık ve cesurluk içeren destanlarını, ninnilerini ve ağıtlarını 

Uşşak makamına benzer biçimde söylerler. Rahmi Oruç Güvencin bestelediği 

“Manas’ın Hikâyesi”ni anlatan destansı şekildeki şarkı da bu cinstendir. Kırgızların 

müziğinin de makamlarının olması nedeniyle ve müzikterapi seanslarının Komuz’un 

sesiyle yapıldığı dikkate alınırsa, Kırgızistan’da müzikterapi uygulamalarının kolay 

bir şekilde geliştirilebileceği ve Kırgız Kültüründeki müzikterapi uygulamaları 

günümüzde bütünleyici tıp kapsamında hastanelerde uygulanabileceği 

düşünülmektedir. 

Bu noktada, Kırgızlar, Bozkır Türk kültürünün meyvesi olan Bakşıcılık 

uygulamaları ile modern dünyanın müzikterapi anlayışını uyumlu bir kıvamda 

geliştirme yollarını bulmaları gerekmektedir. Son yirmi yıl içerisinde Kırgızistan 

kurumlarında meydana gelen değişiklik ve yeniliklerden dolayı unutulmaya başlayan 

mânevî değer ve kültürel zenginliklerin tekrar canlandırılması ve ilmî denge 

içerisinde değerlendirilmesi umulmaktadır. Ayrıca bu gibi konularda görev alan 

yetkililerin, uzun yıllardır kazandıkları bilgi ve deneyimlerini birleştirerek, yararlı ve 

kalıcı hizmetler vermeleri beklenmektedir. 
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EK - MÜLAKAT SORULARI:   

1. Kırgız Türklerinin Kültüründe Müziğin Yeri ve Önemi Nedir? 

2. Kırgız Folklor Müzik Türü Denildiği Zaman Aklınızda Neler 

Canlanır? 

3. Kırgız Folklor Müzik Türünden Ne Tür Konularda 

Faydalanabiliriz? 

4. Çocuğunuz veya Yakınınız Rahatsızsa Đlk Yardım Amacıyla Ne Tür 

Uygulama Kullanırsınız? (müzikten yararlanma, kucaklama, dokunma, sözle) 

5. Ninniler Hangi Konuları Đçermelidiriler ve Hangi Makamda 

Söylenmelidir? 

6. Aklınızda Olan veya Hatırladığınız Ninni Çeşidini Söyleyebilir 

Misiniz? 

7. Ne Sıklıkla Kırgız Folklor Müzik Türünü Dinlersiniz? 

8. Kırgız Türklerinin Kültüründe Ne Tür Tedavi Uygulamaları 

Bulunmaktadır? 

9. Müzikle Tedavi Konusu Hakkında Bilginizi Paylaşır Mısınız? 

10. Kırgız Folklor Musikisinden Faydalanarak Hangi Hastalıklar 

Tedavi Edilebilir? 
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ÖZET 

 

Ermamat Ergeshov, Kırgız Türklerinin Kültüründe Müzikterapi Uygulamaları 

Ve Maneviyat Đlişkisi, Yüksek Lisans Tezi, Danışman: Doç. Dr. Öznur Özdoğan, 192 s. 

 

 

Tarihte III. yüzyıllarda Kırgız Türklerinde Faginun, Kam ve Bakşı-Şaman 

olarak bilinen doktorlar yaşamıştır. Onlar Komuz, Kıl-Kıyak ve Davul gibi müzik 

aletlerinin yardımıyla ruhi rahatsızlığı olan insanları tedavi etmiş ve gelecekten haber 

vermişlerdir. Doktorlar bu tür uygulamalarda müzik ve dans eşliğinde transa girerek 

“ata-ruhuna” ulaşmaya ve onlardan yardım almaya çalışmışlardır. Sonradan bu 

gelenek, Müslüman Türk toplulukları tarafından geliştirilerek kullanılmıştır. Osmanlı 

Türkleri döneminde kurulan Fatih, Edirne vb. darüşşifalar bunun somut 

örnekleridirler. Bu hastanelerde müzik makamları ve su sesinin yardımı ile psikolojik 

rahatsızlığı olan hastalar sağlığına kavuşturulmaya çalışılmıştır. Günümüzde 

Almanya, Fransa, Türkiye, Amerika vb. ülkelerde uygulanmakta olan müzikterapi, 

bugünkü Kırgızistan’da tam anlamıyla gelişmiş değildir. Böyle olmasına rağmen Kırgız 

Türklerinde eski Bakşı geleneklerini uygulayan Bübü-Bakşı ve Dalıçı’lar 

bulunmaktadırlar. Onlar insanların psiko-fizyolojik rahatsızlıklarını suyun sesinden ve 

irticalen söylenen “Darım Sözleri”nden yararlanarak tedavi etmeye çalışmaktadırlar.  

 

Anahtar kelimeler: Müzik, Müzikterapi, Kam, Bakşı-Şaman, Komuz, Kıl-

Kıyak, Davul, Türk Müziği Makamları, Darım Sözleri. 



ABSTRACT 

Ermamat Ergeshov, The Relationship Between Music Therapy And 

Spirituality In Kyrgyz Culture, Master’s Thesis, Advisor: Assoc. Prof: Öznur 

Özdoğan, 192 p. 

   

In 3000 years B.C. in the Kyrgyz culture there lived known doctors as 

Faginun, Kam and Bakshy-Shaman. They have tried to cure people suffering from 

mental illnesses and have given news about the future with the help of musical 

instruments like Komuz, Kyl-Kyjak and Drum. Doctors in practice of such therapy 

by using music and dance tried to enter into a trance and to reach in "spirits-

ancestors" to receive the help from them. Later this tradition developed and used 

by communities of Muslim Turks. Concrete examples of it the hospitals Fatih, 

Edirne and so on established during the Ottoman Turks. In these hospitals by 

means of music and water sound patients with psychological diseases were treated. 

For today music therapy is applied in hospitals of Germany, France, Turkey and 

America, but in Kyrgyzstan still completely it is not generated. In spite of today's 

Kyrgyz Bubu-Bakshy and Dalychy realize such traditions of old Bakshy. They are 

trying to treat the people's psycho-physiological disorders from taking advantage 

of sound of the water and improving said words “Millet Lyrics”.  

 

Key words: Music, Music Therapy, Kam, Bakshy-Shaman, Komuz, Kyl-

Kyjak, Drum, Turkish Music Modes, Millet Lyrics. 

 


