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ÖNSÖZ 

Geçmiş ile günümüz, hatta gelecek arasında köprü niteliği taşıyan halk türküleri, eşi 

benzeri olmayan bir miras niteliği taşımaktadırlar. Cumhuriyet döneminin en önemli 

bestecilerinden Ahmed Adnan Saygun, Batı müziği formlarında bestelediği eserlerinin 

yanı sıra, Türkiye’nin farklı yörelerini gezip bulduğu ve bin yıllık geçmişiyle 

Anadolu’da hapsolmuş türküleri, almış olduğu Batı müziği eğitimini kullanarak ancak 

özünü bozmadan düzenlemiştir. 1968 yılında ses ve piyano için düzenlediği Op.41 On 

Türkü adlı eseri, bunun en önemli örneklerindendir. Mesut İktu, Ayhan Baran, Atilla 

Manizade, Burak Bilgili, Tuncay Kurtoğlu ve Bülent Ateşoğlu bu türküleri yorumlayan 

en önemli sanatçılar arasında bulunmaktadırlar. 

Bu çalışmada Ahmed Adnan Saygun’un On Türkü adlı eseri; Cumhuriyet öncesi 

dönemden Cumhuriyet dönemine kadar zamanda müzik alanındaki gelişmeler, 

bestecinin yaşamı, eserleri ve bestecilik anlayışı hakkındaki bilgiler temelinde, 

bestelenme ve icra teknikleri açısından incelenmiştir. İnternet ortamındaki konser 

kayıtlarından; DVD ve CD gibi görsel ve işitsel kaynaklardan; Hacettepe Üniversitesi 

Devlet Konservatuvarı, Ankara Üniversitesi Devlet Konservatuvarı, Bilkent 

Üniversitesi, Ankara Devlet Opera ve Balesi ve Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası 

kütüphane ve nota arşivlerindeki pek çok yerli ve yabancı kaynaktan yararlanılmıştır. 

Bu çalışmanın ortaya çıkış ve hazırlanış sürecinde bana destek olan, tüm bilgi ve 

tecrübelerinden faydalandığım, bilgi ve yönlendirmeleri ile çalışmamı bilimsel temeller 

ışığında şekillendiren tez danışmanım sayın hocam Doç. Elif Önal Çubukçu’ya, 

türkülerin analizleri konusunda bana yardım eden sayın hocam Öğr. Gör. Arda Erdem’e, 

türkülerin icraları hakkında görüşlerini aldığım İstanbul Devlet Opera ve Balesi solisti 
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ve değerli çınarlarımızdan sayın Mesut İktu’ya, arkadaşım Merve Güven’e ve maddi, 

manevi desteklerini benden esirgemeyen aileme teşekkürlerimi sunarım.  
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TANIMLAR 

A Battuta: Ölçüde. 

A Piacere: Beğeniye göre. 

A Tempo: Önceki tempoya dönerek. 

Accelerando: Acele ederek, hızlanarak. 

Ajilite: Kıvraklık, çeviklik. 

Allegramente: Canlı ve neşeli bir şekilde. 

Alterasyon: Değişim, değiştirme. 

Auftakt: İlk ölçüden önceki sesler, müzik ölçüsüne giriş. 

Bel canto: Geleneksel İtalyan stilinde şarkı söyleme sanatı. 

Con dolore: Üzüntülü bir ifadeyle 

Con grazia: Nazik ve zarif bir ifadeyle. 

Dolce: Tatlı. 

Giocoso: Sevinçli, şakacı. 

Glissando: Kaydırma, kaydırarak. 

Homofonik: Melodiye akorların eşlik etmesi durumunda yatay ve dikey boyutların 

birlikte kullanılması, seslerin birlikteliği. 

Koma: Bir tam sesin dokuzda biri olan aralık. 

Maestoso: Görkemli. 

Mordan: Asıl sesin üst ya da alt komşu sesi ile yapılan süsleme. 

Partisyon:	Bir eserin bütün ses ve çalgı partilerinin alt alta yer aldığı müzik yazısı.  

Pentatonizm: Kökeni Orta Asya olan, beş notalı bir diziye dayalı sistem. 

Puandorg: Süregelen bir hareketin geçisi olarak askıda bırakılması. 

Polifonik: İki ya da daha fazla melodinin kendi bağımsız yolunda belirli kurallara göre 

ilerleyerek birliktelik oluşturması.  
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Resitatif: Ses müziğinde konuşmaya yakın serbestlikle söylenen biçim. 

Ritenuto: Tempoyu tutarak, asarak, yavaşlatarak. 

Rubato: Tempo ve ritmde esnek davranmak. 

Staccato: Sesleri bağlamadan kesik kesik çalmak. 

Senkop: Bir ölçünün hafif zamanındaki bir sesinden sonra gelen sesin, ölçünün kuvvetli 

zamanında uzaması. 

Subito: Aniden. 

Tavır: Geleneksel Türk müziğinde icranın sanatçıya has özelliği, üslup. 

Tremolo: İki sesi veya bir akorun seslerini tril biçiminde çalma. 

Unison: İki veya daha fazla sesin aynı perdeden veya oktavından aynı anda tınlaması. 
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1. GİRİŞ 

Ahmed Adnan Saygun’un ses ve piyano için yazmış olduğu On Türkü adlı eserinin 

incelendiği çalışmanın bu bölümünde problem durumu, tezin amacı, tezin önemi, 

Osmanlı İmparatorluğu’nda Batılılaşma ve Batı müziği, Cumhuriyet dönemi çağdaş 

çoksesli Türk müziği ve bu çalışmada kullanılan yöntemlere yer verilecektir.  

1.1. Problem Durumu 

Adnan Saygun’un ses piyano için On Türkü adlı eseri hakkında daha önce yapılmış 

detaylı bir çalışma bulunmadığı saptanmış olup, müzik okulları müfredatında ve resital 

repertuvarlarında sıklıkla yer verilen bu türkülerin incelenmesinin gerek öğrenciler 

gerek sanatçılar açısından bir kazanım olabileceği düşünülmüştür.  

1.2. Tezin Amacı 

Bir eseri üstün bir seviyede icra etmek için teknik ve müzikal çalışma tek başına yeterli 

olmayacaktır. Eserin hangi koşullarda yaratılmış olduğu, dönemin müzik ortamı, eserin 

hangi müzikal teknikleri içerdiği, bestecisinin hayatı, müzikal stili ve diğer eserleri gibi 

konuların da incelenmesi, icra seviyesinin niteliğine katkı sağlayacaktır.  

Bu düşünceden yola çıkarak bu çalışmanın, Ahmed Adnan Saygun’un On Türkü adlı 

eserini yorumlamak isteyen sanatçılara ve bu mesleği hedefleyen müzik öğrencilerine 

kaynak olması ve icra kalitelerini artırmaları için yol göstermesi hedeflenmiştir. 

1.3. Tezin Önemi  

Ahmed Adnan Saygun’un ses ve piyano için düzenlediği Op.41 On Türkü adlı eseri 

hakkında daha önce yapılmış kapsamlı bir çalışmaya rastlanmamaktadır. Bu sebeple, 
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Cumhuriyet döneminde çoksesli Türk müziğindeki gelişmeler ışığında Ahmed Adnan 

Saygun ve onun ses ve piyano için düzenlediği On Türkü adlı eseri hakkında yapılan bu 

çalışma, eseri yorumlamak isteyen sanatçı ve sanatçı adaylarına kaynak teşkil etme ve 

yol gösterme açısından önem arz etmektedir. 

1.4. Osmanlı İmparatorluğu’nda Batılılaşma ve Batı Müziği  

1718 yılında yapılan Pasarofça Antlaşması’nın şartları ile Osmanlı İmparatorluğu’nun 

gerilemesi hız kazanmış olup Batı’nın, birçok konuda Osmanlı’dan ileri olduğu kabul 

edilmiştir. Lale Devri’nde (1718-1730) müziğin de bulunduğu birçok alanda Batılı 

tarzda ıslahat çalışmalarına başlanmışsa da, Avrupa müziğinin saraya ciddi şekilde 

girmeye başladığı dönemi görmek için 19. yüzyılın ilk yarısına bakmak gerekmektedir.  

1826 yılında Sultan II. Mahmud yeniçeri ocağı ile birlikte, geleneksel tarzda olan 

mehterhaneyi de ortadan kaldırmış, onun yerine Avrupai tarzda bandolar kurmayı 

hedeflemiştir. Bu bağlamda “Muzıka-i Hümayun” kurulmuştur. 

        

Şekil 1: Muzıka-i Hümayun   
(http://www.selcukalimdar.com/tag/muzika-i-humayun/) 

	
1828 yılında orkestranın yönetimine İtalyan şef Giuseppe Donizetti (1788-1856) 

getirilmiştir. Cumhuriyet’in ilanından sonra Muzıka-i Hümayun üyeleri, bugünkü ismi 
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“Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası” olan “Riyaset-i Cumhur Filarmoni 

Orkestrası”nı oluşturacaklardır.  

Muzıka-i Hümayun’un halka açık konserlerinin yanı sıra saraydaki düzenli konserler, 

belirli ölçüde de olsa çoksesli müziğe ilginin artmasını sağlamış, Franz Liszt (1811-

1886) ve Henri Vieuxtemps (1820-1881) gibi dünyaca ünlü sanatçıların İstanbul’a 

gelerek konserler vermesi de bu açılıma önemli katkıda bulunmuştur.1 

1918 yılından itibaren Saffet Bey [Atabinen] ve Zeki Bey’in [Üngör] şefliğindeki 

Muzıka-i Hümayun orkestrası, repertuvarına Ludwig van Beethoven ve Joseph Haydn 

gibi bestecilerin senfonilerini de almıştır. Kızılhaç yararına konser vermek üzere Orta 

Avrupa’ya turneye giden Muzıka-i Hümayun orkestrası, bu konserlerde R. Wagner’in 

Meistersingers operası uvertürünün yanı sıra L. van Beethoven’ın Eroica senfonisi 

seslendirmiştir.2 Konser verilen merkezler arasında Viyana, Berlin, Dresden, Münih, 

Peşte ve Sofya şehirleri bulunmaktadır. M. R. Gazimihal’in “Şeflik rutininden 

mahrumluk, teori ve pratik tecrübesizlik bakımlarından bazı tenkitlere uğranılmış 

olmasına rağmen, sempatiyle karşılanan konserlerin bütünüyle başarısız geçtiği iddia 

edilemez”3 şeklinde anlattığı bu konserler, 20. yüzyılın ilk yarısında Osmanlı 

İmparatorluğu’nun Batı müziğinde ulaştığı seviyeyi göstermesi açısından büyük öneme 

sahiptir. 

1.5. Cumhuriyet Dönemi Çağdaş Çoksesli Türk Müziği 

Osmanlı’nın Tanzimat ile hedeflediği müzik reformları istenilen boyuta zamanında 

gelememiştir. Bu reformların topluma yönelik olmaması ve toplum hayatını 
																																																													
1 E. Aracı, Franz Liszt’in İstanbul Macerası, Toplumsal Tarih Dergisi, Sayı 42, s. 33.	
2 N. Akın, 19. Yüzyılın İkinci Yarısında Galata ve Pera, 2002, s. 73-75. 

3 M. R. Gazimihal, Türk Askeri Muzikaları Tarihi, 1955, s. 138.	
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yansıtmaması, aynı zamanda ülkedeki eğitim ve öğretim yokluğu sebebi ile bu yenilik 

hareketi tam anlamıyla başarılı olamamıştır.  

Cumhuriyetin ilanından sonra Batı’dan geri olunan alanlar saptanmış, bu alanlar 

Atatürk’ün düşüncesiyle çağdaş, ulusal ve evrensel bir kimlik altyapısına oturtulmaya 

çalışılmıştır.4 Sıra çağdaş Türk müziğinin gelişmesine geldiğinde, Atatürk’ün ‘Ulusal 

müziğimizi işlemek’ ifadesi ile, Batı’nın müziğinin değil ‘müzikçiliğinin’ alınması 

gerekliği üzerinde durulmuştur. Ulusal müziğimizin uluslararası bir boyut kazanmasını 

sağlayacak olan, ürünü yaratacak olan bestecinin ‘uluslararası’ bestecilik teknik ve 

yöntemleriyle ‘ulusal’ bir ürün vermesi olacaktır. Hedef, Türk ulusunu başka uluslar 

yanında temsil edebilme niteliğine sahip çağdaş-ulusal Türk müziğinin 

oluşturulabilmesidir.5  

Atatürk müzik alanında akademik eğitim almış Türk sanatçıların var olması gerektiğinin 

farkındaydı. Çoksesli müziğin temelini oluşturmak için Atatürk, Avrupa’ya devlet 

bursları ile yetenekli, farklı sanat gruplarına dahil öğrencileri gönderme yoluna 

gitmiştir. 1925 yılında Milli Eğitim Bakanlığı’nın açtığı sınavı kazanan beş yetenekli 

öğrenci devlet burslarıyla Avrupa’nın çeşitli şehirlerine yollanmıştır. Bu öğrenciler, 

daha sonra “Türk Beşleri” olarak adlandırılacak olan Cemal Reşit Rey, Necil Kazım 

Akses, Ulvi Cemal Erkin, Hasan Ferit Alnar ve Ahmed Adnan Saygun’du.  

																																																													
4 C. M. Altar, Son Elli Yılın Reformlarına Toplu Bir Bakış, 1985, s. 261. 

5 O. A. Budak, Türk Müziğinin Kökeni-Gelişimi, 2006, s. 151. 
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            Şekil 2: Ahmed Adnan Saygun, Ulvi Cemal Erkin ve Necil Kazım Akses ile Birlikte, 1971 

(http://cagdasturkmuzigi.blogspot.com/2010/11/ulvi-cemal-erkin-1907-1972.html) 
 

1934 yılında bu genç bestecilerden Ahmed Adnan Saygun ile Necil Kazım Akses’in 

eser besteleme konusunda teşvik edilmesi açısından en büyük katkıyı Atatürk yapmış ve 

eserleri ulusal operalarda sahnelenmeye başlamıştır. Aynı yıl İran Şahı Rıza Pehlevi de 

ülkemizi ziyaret etmiş ve Saygun, Özsoy operasını 19 Haziran 1934 akşamı devlet 

erkânına sergileme şansını elde etmiştir. Böylelikle Ankara’da ulusal bir Türk operası 

ilk kez oynanmıştır. 1934 yılı sonunda ise Ahmed Adnan Saygun’un Taşbebek ve Necil 

Kazım Akses’in Bayönder operaları, Cumhurbaşkanı Atatürk’ün huzurunda ve 

Saygun’un orkestra şefliğinde Ankara Halkevi’nde ilk kez sergilenmiştir.6 

1935 yılında Almanya’dan davetli olarak gelen besteci Paul Hindemith ve tiyatro 

rejisörü Carl Ebert’in raporları doğrultusunda bir konservatuvar kurma çalışmasına 

başlanmış, 1924’te orta öğretim kurumlarına müzik öğretmeni yetiştirme amacı ile 

açılan “Musiki Muallim Mektebi” öğrencilerinden seçilenler, 1936 yılında kurulan bu 

konservatuvarın ilk öğrencileri olmuşlardır. Devlet bursu ile Viyana ve Prag’da eğitim 

gören Necil Kazım Akses (1908 – 1999) Türkiye’ye döndükten sonra P. Hindemith ile 

																																																													
6 C. M. Altar, Opera Tarihi, 1989, cilt 4, s. 243. 
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birlikte bu çalışmalara katılmış ve günümüzde adı Hacettepe Ankara Devlet 

Konservatuvarı olan bu konservatuvarın ilk temelleri atılmıştır.7 

“Çağdaş Türk Müziği’nin büyük bestecilerinden, pedagog Necil Kazım 

Akses milli sanatın gelişiminde büyük rol oynamıştır. Akses’in müziğinin 

kökleri Türk folklorüne ve makamsal geleneklere dayanır. Besteci halk 

müziğinin ifade olanaklarını çağdaş armoni ve orkestrasyon usulleriyle 

ustaca açıklayarak, Batı tekniğinin milli müzikle doğal bir sentezini elde 

etmiştir.”8 

Devlet bursu ile Avrupa’da eğitim almaya giden beş gençten biri olan Hasan Ferit Alnar 

(1906 – 1978) Viyana Konservatuarı’nın kompozisyon ve Avusturya Devlet Müzik 

Akademisi’nin orkestra şefliği bölümlerinden mezun olmuştur. Türkiye’ye döndükten 

sonra İstanbul Şehir Tiyatrosu’nda orkestra şefliği yapmıştır. Belediye 

Konservatuarı’nda müzikoloji alanında dersler vermiştir. 1936 yılında ise Ankara’ya 

gelmiş ve ilk opera temsillerinin sahne almasında öncü olmuştur. Ardından da Cum-

hurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’nın daimi orkestra şefi olmuştur.9  

Türk Beşleri’nden Cemal Reşit Rey (1904 – 1985) çoksesli çağdaş Türk müziğini 

yaratma yolunda harcanan emeklerin öncüsü ve bu emeklerin gerçek hedeflerine 

ulaşmasında başarılı olan ilk besteci olarak tanınmaktadır. Cemal Reşit 1913’te henüz 9 

yaşında iken gittiği Paris’te müzik çalışmalarına başlamış ve zamanının ünlü hocası 

Madame Marguerite Long’dan piyano dersleri almıştır. Ardından Cenevre 

Konservatuvarı’nda müzik öğrenimini sürdürmüş, 1920 yılında tekrar Paris’e dönerek 

																																																													
7 C. M. Altar, Opera Tarihi, 1989, cilt 4, s. 242. 

8	N. Mehtiyeva, Konser Kılavuzu, 2003,  s. 5.	

9 S. F. Abasıyanık, Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi, 1983, cilt 5, s.104. 
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müzik eğitimine devam etmiştir. Cumhuriyetin kurulmasıyla 1923 yılında İstanbul’a 

dönen Rey, bugün “İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı” olan “Darülelhan”da 

piyano ve kompozisyon öğretmenliği yapmıştır. 1938 yılında Ankara’ya gelerek 

Türkiye Radyosu’nun Batı müziği yayınları şefliği görevini üstlenmiştir.10  

Avrupa’da eğitim görmek için girdiği burs sınavını kazanan gençlerden bir diğeri olan 

Ulvi Cemal Erkin (1906 – 1972) müzik eğitimi için Paris’e gitmiş ve ünlü kompozisyon 

hocası Nadia Boulanger’nin öğrencisi olmuştur. Eğitimini tamamlayarak 1930 yılında 

Türkiye’ye dönmüş ve hemen Musiki Muallim Mektebi’nde piyano öğretmeni olarak 

göreve başlamıştır. Ulvi Cemal Erkin halk müziğini ve Anadolu renklerini, kendine 

özgü bir üslup ile ve Batı müziğinin tekniğini kullanarak harmanlamayı başarmıştır.  

1.6. Yöntem 

Ahmed Adnan Saygun’un On Türkü adlı eseri incelenmeden önce, konuya zemin 

oluşturması açısından Cumhuriyet öncesi dönem ve Cumhuriyet döneminde müzik 

alanındaki çalışmalar, gelişmeler ve müzik politikası, Saygun’un yaşamı, eserleri ve 

bestecilik anlayışı araştırılmış ve bu bilgiler ışığında On Türkü eseri incelenmeye 

başlanmıştır. Bu türkülerin yayınlanmış CD kayıtları ve internet ortamındaki konser 

kayıtları dinlenmiştir. Söz konusu türkülerin TRT arşivindeki notalarına ulaşılmış, 

böylelikle türküler, Saygun tarafından bestelenenler ile karşılaştırılmıştır.  

Bu çalışmada söz konusu türküler incelenirken öncelikle makamları, usulleri, 

doğdukları coğrafya ve biliniyorsa söz yazarları hakkında bilgi verilmiştir. Bu türkülerin 

sözlerinin ardındaki hikayeler araştırılmış ve bulunabildiği ölçüde söz konusu çalışmaya 

dahil edilmiştir. Saygun’un bu on türküsünün genel analizi yapılırken, alan uzmanı 

																																																													
10 N. Mehtiyeva, Konser Kılavuzu, 2003,  s. 258. 
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Ankara Üniversitesi Devlet Konservatuarı öğretim görevlisi Arda Erdem’in ve bu 

türkülerin bugüne kadar sergilenen performanslarına ilişkin olarak, Ahmed Adnan 

Saygun’un öğrencisi usta sanatçı Mesut İktu’nun görüşleri alınmıştır.  
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2. AHMED ADNAN SAYGUN’UN YAŞAMI VE ESERLERİ 

2.1. Ahmed Adnan Saygun’un Yaşamı 

 

Şekil 3: Ahmed Adnan 8 Yaşında  
(https://es.wikipedia.org/wiki/Ahmet_Adnan_Saygun)	

	

7 Eylül 1907’de İzmir’de dünyaya gelen Ahmed Adnan [Saygun], 13 yaşında iken 

İsmail Zühdü Bey’den nazariyat dersleri alırken Rosati ve Tevfik Bey’den de piyano 

dersleri almaya başlamıştır. Kendisi de yetenekli gençleri müzik eğitimi için 

Avrupa’daki önemli konservatuvarlara göndermek üzere devlet tarafından 1928 yılında 

açılan burs sınavını kazanmış ve aldığı üç yıllık burs ile yönünü Paris’e çevirmeye karar 

vermiştir. Eğitim süresinin yedi yıl olduğu bu okuldan devlet bursunun yalnızca üç 

yıllığına verilmesi nedeniyle Türkiye’ye geri dönen Saygun’un, Türkiye’deki sanat 

eğitim ve icra kurumlarına sunduğu katkıları hayatının sonuna kadar bir çok alanda 

devam etmiştir. 
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Eğitim almak üzere Paris’i tercih etmiş olmasının iki sebebi olabilir: İlk sebep İttihat ve 

Terakki Lisesi’nde Fransızca öğrenmesine ek olarak Madame Bonnal adlı bir Fransız 

öğretmenden özel ders alması sayesinde çok iyi düzeyde Fransızca bilmesidir. İkincisi 

ise, Paris’in o yıllarda günümüzde de olduğu gibi dikkat çeken bir sanat merkezi 

olmasıdır. Yalnızca Türk sanatçı adayları değil, birçok Amerikalı da kendilerine 

Avrupa’da merkez olarak Paris’i seçmiştir .11  

Ahmed Adnan Saygun, Paris’teki “Schola Cantorum”da Vincent d’Indy ile bestecilik ve 

besteleme tekniği ve Eugene Borrel ve Madame Borrel ile de armoni ve füg çalışmıştır. 

Üç yıl süren eğitiminin ardından yurda dönen Saygun, “Musiki Muallim Mektebi”nde 

öğretmenlik yapmaya başlamıştır. 1934 senesinde Mustafa Kemal Atatürk’ün ricası 

üzerine ilk Türk operası olarak kabul gören ve sahnelenecek olan Op.9 Özsoy operasını 

bestelemiştir. Daha sonra bir kez daha Atatürk yeni bir opera eseri bestelemesi ricasında 

bulunmuş ve bunun sonucunda Taşbebek operasını bestelemiştir. 

1936 yılında Türkiye’ye davet edilen Macar besteci Bela Bartok ile Ahmed Adnan 

Saygun, Anadolu’da halk müziği üzerine araştırmalar yapar ve türkülerimizi notaya 

dökerler. 

1942 yılında tamamladığı ve kendi tabiri ile “ustalık dönemi eserim” dediği Yunus Emre 

oratoryosunun 1946 yılında gerçekleşen ilk seslendirilişinden sonra Saygun’un ünü ülke 

çapında yayılmıştır. Hatta isminin uluslararası çevrelerde ciddi anlamda ilk defa 

duyulması da yine bu eser sayesinde gerçekleşmiştir.12 Yunus Emre Türkiye’den sonra 

Paris’te de seslendirilmiş ve bunu Avrupa’nın diğer büyük şehirleri ve Amerika’daki 

konserler takip etmiş, böylelikle eser tüm dünyaya yayılmıştır.  

																																																													
11	D. A. Canal, Ahmed Adnan Saygun Paris’te, 1987, s. 28. 

12 E. Aracı, Ahmed Adnan Saygun Doğu-Batı Arası Müzik Köprüsü, İstanbul, 2001, s. 131. 
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Ahmed Adnan Saygun Yunus Emre oratoryosunun getirdiği başarının ardından 1946 

yılında Ankara Devlet Konservatuvarı’na kompozisyon öğretmeni olarak atanmıştır. 

Aldığı davetler üzerine Londra ve Paris’e giderek müzik çalışmaları yapmıştır. 1972 

yılında Ankara Devlet Konservatuvarı’ndan emekliye ayrılmış ve İstanbul’a taşınarak 

oradaki devlet konservatuvarında öğretmenliğe devam etmiştir.13 

Cumhuriyet döneminin en büyük bestecilerinden olan Ahmed Adnan Saygun 6 Ocak 

1991 günü hastalığına yenik düşerek hayata veda etmiştir.14 

 

Şekil 4: Ahmed Adnan Saygun’un Son Dönemine Ait Bir Fotoğraf 
(https://tr.wikipedia.org/wiki/Ahmet_Adnan_Saygun) 

 

2.2. Ahmed Adnan Saygun’un Eserleri 

Ahmed Adnan Saygun, Türk müziğinin potansiyelini ortaya koyan ve Türk müziğini 

uluslararası platformda en üstün düzeyde sergileyen besteciler arasında yerini almıştır. 

Onun kişiliğinde düşünürlük, yaratıcılık ve teorisyenlik birleşmiştir.  

																																																													
13	E. Aracı, Ahmed Adnan Saygun Doğu-Batı Arası Müzik Köprüsü, İstanbul, 2001, s. 214.	
14 E. Aracı, Ahmed Adnan Saygun Doğu-Batı Arası Müzik Köprüsü, İstanbul, 2001, s. 262.	
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Saygun’un eserlerindeki en önemli unsur, Türk halkının ruhunu, manevi ideallerini ve 

estetik anlayışını yansıtmasıdır. Ülkesinin halk müziği Ahmed Adnan Saygun’un 

bestecilik hayatında her zaman ön planda yer alan bir unsur olmuştur. Çokseslendirilmiş 

türkülerinin dışında, oda müziği ve solo piyano eserleri de fazlasıyla halk müziği 

karakteristiği sergilemektedir. 

Saygun, 20. yüzyıl ulusal ekollerinin diğer temsilcileri gibi çağının tüm yeni akımlarını 

denemiştir. Ancak hiçbir zaman tonal düşünüşten ve geleneksel halk müziğinin ses 

diziminden ayrılmamıştır. Saygun’un müziğinde neo-romantizm, empresyonizm, neo-

klasisizm ve politonal sistemin öğeleri sezilmektedir, ancak besteci bütün bunları 

yaratıcı süzgecinden geçirerek özgün stilini oluşturmuştur.  

2.2.1.  Ahmed Adnan Saygun’un Operaları  

• Op.9 Özsoy operası 1934 

• Op.11 Taşbebek operası 1934  

• Op.28 Kerem operası  1937-52 

• Op.52 Köroğlu operası 1971-73 

• Op.65 Gılgameş operası 1962-83 

Cumhuriyet Döneminin ilk operası olan Özsoy operası 1934 yılında, İran Şahı’nın 

Türkiye’yi ziyareti için Atatürk’ün siparişi üzerine sadece 1 ay içerisinde yazılmıştır.    

3 perde olarak bestelenen opera, bestecinin 1981’de eseri tekrar gözden geçirmesi ile 

tek perde olmuştur. Librettosunu Münir Hayri Egeli yazmıştır.   

Aynı yıl Atatürk bir opera siparişi daha vermiş ve Saygun, librettosunu yine Münir 

Hayri Egeli’nin yazdığı tek perdelik Taşbebek operasını bestelemiştir. 
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3 perde ve 8 sahnelik Kerem operasının librettosu, “Kerem ile Aslı” Türk efsanesi 

üzerine Selahattin Batu tarafından yazılmış ve ilk temsili 1953 yılında Adnan 

Saygun’un orkestra şefliğinde yapılmıştır.  

Saygun’un bir Türk efsanesini anlatan Köroğlu operasının librettosunu Selahattin Batu 

yazmıştır. Saygun’un Atatürk’e ithaf ettiği bu 3 perdelik opera, bestelendiği yıl 

İstanbul’da sahnelenmiştir. 

Gılgameş, librettosu da bestecisi tarafından yazılan ve 3 perdeden oluşan epik bir 

dramdır. Solistler, koro, orkestra, bale ve anlatıcıdan oluşur. Eser ne basılmış ne de 

sahnelenmiştir. 

2.2.2.  Ahmed Adnan Saygun’un Ses ve Orkestra için Eserleri  

• Op.16 Masal (Bariton ve orkestra için) 1939 -  (Piyano düzenlemesi) 1940 

• Op.5 Manastır Türküsü (Solo soprano, koro ve orkestra için ) 1933 

• Op.6 Kızılırmak Türküsü (Solo soprano ve orkestra için) 1933 

• Op.19 Eski Üslupta Kantat (Soprano, tenor, bas, koro ve orkestra için) 1941  

• Op.26 Yunus Emre oratoryosu 1942 

• Op.67 Atatürk’e ve Anadolu’ya Destan (Solistler, koro ve orkestra için) 1981  

Ahmed Adnan Saygun’un ses ve orkestra yapıtlarına genel olarak baktığımızda, aynı 

anlayışın ürünleri olduğunu, bestecinin Anadolu’ya ve ulusuna olan bağlılığını 

yansıttıklarını görmekteyiz. Tümü karanlıktan aydınlığa kavuşma, güçlükler, kavgalar 

sonucunda huzura ve mutluluğa erme kurgusu üzerine yapılandırılmıştır. 

Ancak Saygun’un ses ve orkestra yapıtları, eserlerin müzik dili bakımından 

birbirlerinden oldukça farklıdır. Manastır Türküsü, Saygun’un ilk dönemlerindeki 
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pentatonizm düşüncesi ile, türkünün kendinden kaynaklanan doğal bir çokseslendirme 

anlayışının harmanlanarak işlendiği bir eserdir.  Eski Üslupta Kantat, hem form hem de 

armoni bakımından barok tarzda yapılmış bir çalışmadır. Yunus Emre oratoryosunda 

daha çok modal renkler yer almakta, tasavvuf düşüncesini yansıtan ilahi ve benzeri halk 

ezgilerinin işlenmiş olduğu görülmektedir. Atatürk’e ve Anadolu’ya Destan’da ise 

Saygun’un son dönem yapıtlarında ulaştığı çok soyut bir modalite anlayışı ve yoğun, 

karmaşık yapılı akorlar görülmektedir. Bu durum bize, Saygun’un müzikal arayışlarını 

tüm bestecilik yaşamı boyunca sürdürdüğünü ve kendini daima geliştirdiğini de 

göstermektedir.15 

Saygun, sözlerini de kendisinin yazmış olduğu Atatürk’e ve Anadolu’ya Destan eseri ile 

ulaşmak istediği sonucu şöyle anlatmıştır:  

“Bütün dileğim bu Destan’ın çalınması, plaklara alınıp yurt içine 

yayılması idi. Türk gencine Osmanlı’nın yirminci yüzyıla gelip 

düğümlenmiş acılarını ve boynumuza uzatılan ipi nasıl paramparça 

ettiğimizi duyurmak ve gençliğin bu duygunun şuuruyle yeniden 

doğuşun  ve yükselişin ufuklarına doğru kanat çırpmasına, atılımlar 

yapmasına katkıda bulunmak böyle mümkün olabilirdi. Maddi hiçbir 

isteğim yoktu. Bu yazım Türk vatanına benim, gücüm yettiğince,  bir 

armağanım idi.”16   

Saygun’un yurt dışında adının duyulmasını sağlayan ve ilk Türk oratoryosu olan Yunus 

Emre oratoryosu, yazıldığı günden beri dünyanın büyük şehirlerinin konser salonlarında 

ve ünlü orkestra şefleri tarafından yönetilmiştir. Hümanist duyguları yansıtan bu eser, 

																																																													
15	C. Sachs, Kısa Dünya Musikisi Tarihi, 1965, s. 149.	

16 E. Aracı, Ahmed Adnan Saygun Doğu-Batı Arası Müzik Köprüsü, İstanbul, 2001, s. 245. 
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müzikal zenginliği ve kompozisyon bütünlüğüyle, dünya oratoryo edebiyatının klasik 

örneklerindendir. Saygun bu eseriyle Doğu ve Batı arasında evrensel bir müzik köprüsü 

kurmakta ve Avrupa sanatının normlarına yeni form ve üslup özellikleri getirmektedir. 

Bu durum ise ulusal müziğimizin uluslararası camiada kabul görebilecek boyuta 

ulaşmasını sağlamıştır.   

Yunus Emre oratoryosu ile Atatürk’e ve Anadolu’ya Destan’da Saygun, zihnindeki 

kurgu ile sözlerin uyuşması için uzun süre sadece sözler üzerinde çalışmıştır. Sözlü 

ifadenin bu denli önem taşıdığı bu eserlerde Saygun koro partilerini bu sözleri açık 

biçimde yansıtacak şekilde yazmıştır. Özellikle Atatürk’e ve Anadolu’ya Destan’da yer 

alan koro yazısı çoğunlukla, sözlerle bağlantılı olarak ritmiktir ve koro partilerinde daha 

çok resitatif benzeri çizgiler egemendir. Yunus Emre’deki koro yazısında ise homofonik 

ve polifonik bölümler daha dengelidir ve koro partileri genel olarak ezgisel çizgilerden 

oluşmuştur.17 

2.2.3. Ahmed Adnan Saygun’un Ses ve Piyano için Eserleri  

• Op.21 Geçen Dakikalarım  1941  

• Op.23 Dört Türkü  1945  

• Op.32 Üç Balad  1956 

• Op.41 On Türkü  1968  

• Op.48 Dört Ezgi  1977  

• Op.60 İnsan Üzerine Deyişler I  1977   

• Op.61 İnsan Üzerine Deyişler II  1977  

• Op.63 İnsan Üzerine Deyişler III  1983  

• Op.64 İnsan Üzerine Deyişler IV  1978  

																																																													
17 S. Tanju, Saygun’un Notları, s. 195-197. 
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• Op.66 İnsan Üzerine Deyişler V  1978  

• Op.69 İnsan Üzerine Deyişler VI  1984  

Ahmed Adnan Saygun’un ses ve piyano için eserlerinden Geçen Dakikalarım 1941 

yılında Necip Fazıl Kısakürek’in şiiri üzerine solo bariton ve piyano için yazılmış ve 

aynı yıl besteci tarafından orkestraya uyarlanmıştır. 

1945 yılında bariton ses ve piyano için yazılmış olan Dört Türkü, isminin aksine üç 

türkülük bir albümdür. Türküler sırasıyla Estergon Kalesi, Köroğlu ve Harmandalı’dır. 

Op.32 Üç Balad, 1956 yılında solo bariton ve piyano için yazılmıştır. Şarkılar 

sırasıyla Şeytanın Rüyası, Altın Söğüt ve Zenci Şarkısı’dır. 

Dört Ezgi, 1977 yılında şair Selahaddin Batu’nun şiirleri üzerine soprano ses ve piyano 

için bestelenmiştir. Ezgiler sırasıyla Büyük Kuşlar, Deniz Yaklaşırken, Adsız 

Çiçek ve Kimdir Adınla Andığım’dır. Saygun bu eseri daha sonra ses ve orkestra için de 

düzenlemiştir. 

İnsan Üzerine Deyişler, sözleri Saygun’un kendisi tarafından yazılmış toplam altı 

bölümden oluşmaktadır. Eserin tamamını 1978-1984 yılları arasında bestelemiş ve 

birçoğunu da ses ve orkestra için tekrar düzenlemiştir. Birinci kitap soprano ve piyano 

için bestelenmiş 5 şarkıdan oluşmaktadır. Orkestrasyonunu 1984 yılında yapmıştır. 

İkinci kitap, birinci kitap ile aynı yıl ve yine soprano ve piyano için bestelenmiş 5 

şarkıdan oluşmaktadır. Orkestrasyonunu 1987 yılında yapmıştır. İnsan Üzerine 

Deyişler’in 1983 yılında bestelediği üçüncü kitabında 3 şarkı, 1978 yılında bestelediği 

dördüncü kitabında 2 şarkı, aynı yıl bestelediği beşinci kitapta ve 1984 yılında 

bestelediği altıncı kitaplarında ise 5’er şarkı bulunmaktadır. Besteci, üçüncü ve 

dördüncü kitapların da orkestra düzenlemelerini yapmıştır. 
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Ahmed Adnan Saygun’un ses ve piyano için eserlerini iki kategoriye ayırabiliriz: 

1. Halk türküleri: Dört Türkü, On Türkü. 

2. Özgün şarkılar: Geçen Dakikalarım, Üç Balad, Dört Ezgi, İnsan Üzerine 

Deyişler. 

Saygun’un türkü ve özgün şarkılarında, solo sesin yanındaki piyanoyu eşlik enstrümanı 

olarak düşünmek yanlıştır. Türk folkloru kaynaklı makamsal ezgileri, oldukça iyi bir 

piyano çalma tekniğini gerekli kılan piyano yazısı ile desteklemektedir. Giriş, ara ve 

bitiriş müziklerini çoğunlukla piyanoya yazmıştır ve bu eserlerde şan ile piyano eşliği 

her zaman birbirini tamamlamaktadır.  

Saygun ses ve piyano için türkülerinde, ana ezgiyi sürekli tekrarlayarak giden 

geleneksel formdan uzak durmuştur. Türkülerin yapısında bulunan bu ezgisel 

tekrarları, her birinde farklı bir piyano altyapısı ile oluşturarak, onlara yeni bir boyut 

kazandırmıştır. 

Şarkı, içinde müzik ve şiir olarak iki farklı sanat dalını barındıran bir müzik formudur. 

Şarkıların şiirleri müzik düşünülmeden ve bağımsız olarak yazıldığı için, besteciye 

kelimelerin duygusunu yansıtma sorumluluğu yüklemektedir. 

Şarkı yazımında dikkat edilmesi gereken iki kural mevcuttur ve Saygun’un şarkılarına 

baktığımızda bu kurallara uyduğunu görmekteyiz: 

1. Sözleri müzikle destekleme becerisi, 

2. O kültürün edebiyatını iyi tanımak. 

Şiir seçiminde titiz olan Saygun, her güzel şiiri bestelemekten kaçınmıştır. Şarkı 

bestelemeye başladığı ilk dönemlerde Ahmed Muhip Dranas ve Necip Fazıl 
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Kısakürek’in şiirlerini, daha sonraki dönemlerinde ise Selahattin Batu’nun şiirlerinden 

bazılarını bestelemiştir. Saygun’un son dönemlerinde kendi şiirlerinden bestelediği 

şarkılar da mevcuttur. 

♠�♠♠○◘♀���♠�♠♠○◘♀����♠♠○◘♀���♠�♠♠○◘♀���♠♠○◘♀���♠♠�♠♠○◘♀���♠�

♠♠○◘♀����♠♠○◘♀���♠�♠♠○◘♀���♠♠○◘♀���♠♠�♠♠○◘♀���♠�♠♠○◘♀����♠♠○

◘♀���♠�♠♠○◘♀���♠♠○◘♀���♠♠�♠♠○◘♀���♠�♠♠○◘♀����♠♠○◘♀���♠�♠♠○◘♀

���♠♠○◘♀���♠♠�♠♠○◘♀���♠�♠♠○◘♀����♠♠○◘♀���♠�♠♠○◘♀���♠♠○◘♀���♠♠

�♠♠○◘♀���♠�♠♠○◘♀����♠♠○◘♀���♠�♠♠○◘♀���♠♠○◘♀���♠♠�♠♠○◘♀���♠�♠

♠○◘♀����♠♠○◘♀���♠�♠♠○◘♀���♠♠○◘♀���♠♠�♠♠○◘♀���♠�♠♠○◘♀����♠♠○◘

♀���♠�♠♠○◘♀���♠♠○◘♀���♠♠�♠♠○◘♀���♠�♠♠○◘♀����♠♠○◘♀���♠�♠♠○◘♀�

��♠♠○◘♀���♠♠�♠♠○◘♀���♠�♠♠○◘♀����♠♠○◘♀���♠�♠♠○◘♀���♠♠○◘♀���♠♠

�♠♠○◘♀���♠�♠♠○◘ 

 

 

 

 

 

♀����♠♠○◘♀���♠�♠♠○◘♀���♠♠○◘♀���♠ 

♠��♠♠○◘♀���♠♠○◘♀���♠ 
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3. AHMED ADNAN SAYGUN’UN OP.41 SES VE PİYANO İÇİN 

ON TÜRKÜ ADLI ESERİ 

Ahmed Adnan Saygun’un On Türkü adlı eserini incelemeden önce “türkü” tanımını 

yapmak uygun olacaktır.   

“Türkü”, çoğunlukla yazarı bilinmeyen, halkın sözlü geleneğinden oluşup gelişen, 

çağdan çağa ve bölgeden bölgeye gerek içeriğinde gerek biçiminde değişikliklere 

uğrayabilen ve her zaman bir ezgiyle birlikte söylenen şiirler olarak tanımlanır. 

Türkiye’nin sözlü geleneğinde, bir ezgi ile söylenen halk şiirlerinin her çeşidini ifade 

etmek için en çok kullanılan ad “türkü”dür. Bölgeler ve konulara ilişkin özel 

durumlarda veya ezginin ve sözlerin çeşitlenmesine göre türkü kelimesi yerine kimi 

zaman “şarkı”, “deyiş”, “deme”, “hava”, “ninni” ve “ağıt” adları da kullanılmaktadır.18  

Başlıca türkü çeşitleri şunlardır:  

1. Lirik türküler: Ninniler, aşk türküleri, gurbet türküleri, askerlik türküleri, ağıtlar; 

2. Taşlama, yergi ve güldürü türküleri; 

3. Anlatı türküleri: Efsane konulu türküler, bölgelere ya da bireylere özgü konuları 

olan türküler, tarihi konuları olan türküler; 

4. İş türküleri; 

5. Tören türküleri: Bayram türküleri, düğün türküleri, dinsel törenlere ilişkin 

türküler, ağıt törenlerinde söylenen türküler; 

6. Oyun ve dans türküleri. 

Türkülerimizi yapı bakımından “uzun hava” ve “kırık hava” olarak ikiye ayırabiliriz. 

Belli bir ölçü içinde düşünülmeyen ve serbest tartımlı türküler için genellikle “uzun 
																																																													
18 N. Cangal, Müzik Formları, Ankara, 2004, s. 63.	
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hava” deyimi kullanılmaktadır. Uzun havalar doğaçtan, konuşur gibi bir anlatımla 

söylenmektedir. Yurdun değişik bölgelerinde halk tarafından “Bozlak”, “Maya”, 

“Garip”, “Kerem”, “Hoyrat”, “Divan”, “Kesik”, “Yanık”, “Müstezat”, “Aydos”, “Eğin” 

ve “Türkmeni” gibi farklı isimler altında tanınmaktadır. “Kırık Hava” ise “Uzun 

Hava”nın aksine, belli bir ölçüsü ve özel bir tartımı olan ezgilerdir.19 

Türk halk müziği, bilinenin aksine, gelişkin bir biçimde çoksesli melodiler barındırmasa 

bile çoksesliliğin işaretlerini veren basit armonik tınılara sahiptir; bağlama, tambur, 

kemençe ve tulum gibi Türk halk çalgıları ikili, dörtlü ve beşli aralıklardan oluşan 

çoksesli tınıları verebilmektedir. 

Ahmed Adnan Saygun, Macar besteci Bela Bartok ile çıktığı Anadolu seyahatinde eline 

geçen türküleri özenli bir biçimde Batı armonisiyle sentezleyerek kendi armoni dilini 

yaratmış ve onları özgün bir üslup ile notaya almıştır. Türkülerini notaya aldıktan yıllar 

sonra “Halk türkülerinin hamurunu tamamladım…”20 diyecektir. 

Bela Bartok ile yaptığı çalışmalar, Saygun’un kariyerinde besteciliği açısından çok 

etkili olmuştur. “Usta” diye nitelendirdiği Bartok’un ülkesine dönmesinden sonra 

Saygun, Anadolu gezilerine ve türkü derlemelerine devam etmiştir. 

Saygun’un türküleri türkü armonizasyonu değildir ve onlara düzenleme gözüyle de 

bakılmamalıdır. Bunların her biri birer kompozisyondur. Bu kompozisyonlarda, anonim 

halk türküsü hemen hemen aynen korunmuş olmakla birlikte, her türkü bir kompozisyon 

olarak değerlendirilmiştir. Bu türküler, artık Saygun’un türküleridir.21 

																																																													
19 N. Cangal, Müzik Formları, Ankara, 2004, s. 64. 

20 Adnan Saygun ile TRT-2 televizyon kanalında yapılan söyleşi, https://www.youtube.com/watch?v=HUQvvc1UM_M , sn: 5.50.	
21 M. Sun, Çoksesli Halk Türküleri, Ankara, 2009, s. 3.  
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On Türkü  1968 yılında ses ve piyano için yazılmıştır. Türküler sırasıyla: Sarı Boyvada, 

Nazlı Osman, Arap Türküsü, Güvercin, Yine de Şahlanıyor, Bozlak, Eğlen Güzel, 

Mavilim, Bir İncecik Yolum Gider ve Hayvanat Destanı’dır. Albümün yine Saygun 

tarafından orkestraya uyarlanan 7 türküsünün (Nazlı Osman, Güvercin, Yine de 

Şahlanıyor, Bozlak, Mavilim, Bir İncecik Yolum Gider ve Hayvanat Destanı) 

orkestrasyonu 2 flüt, 2 obua, 2 klarinet, 2 fagot, 4 korno, 3 trompet, 3 trombon, timpani, 

vurmalı çalgılar, arp ve yaylı çalgılardan oluşmaktadır.  

Bu türküler ulusal ve uluslararası müzik çevrelerinde birçok kez seslendirilmiş ve 

kayıtları alınmıştır: 

“… Halk ezgilerini çağdaş müzik tekniğiyle ustaca kaynaştırarak yeni bir 

bütüne ulaşan Adnan Saygun, 1943’te üç halk türküsünü ses ve piyano 

için düzenlemiş; 25 yıl sonra da, 1968’de bunlara yedi türkü daha 

ekleyerek Op. 41 10 Türkü adlı eseri meydana getirmiştir. 1969’da 

piyano eşliğini orkestra için düzenlemiş ve eserin tümü ilk kez 1969 

Şubat’ında Kahire’de bestecinin yönetiminde seslendirilmiştir. 

Yurdumuzda ise ilk yorumu 9 Ekim 1970’te Ankara’da Hikmet Şimşek 

yönetimindeki CSO ile bas Ayhan Baran gerçekleştirmiştir. Bu 

türkülerden beşi de Hikmet Şimşek yönetimindeki Budapeşte Filarmoni 

Orkestrası eşliğinde bas Ayhan Baran tarafından seslendirilerek 1976’da 

kaydı yapılmıştır. Erkin, Akses ve Tüzün’ün bazı orkestra eserlerini de 

içeren kayıt, bürokratik güçlüklerden dolayı ancak 1985’te piyasaya 

çıkmış, ama Avrupa Müzik Yılı’nda verilen Fransız Akademi Ödülü’nü 

kazanmıştır.”22 

																																																													
22 İ. Aktüze, Müziği Okumak, 1986, Cilt 4, s. 1986.	
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Adnan Saygun’un On Türkü adlı eserini, albüm üzerinde belirtmemekle birlikte bas 

veya bas-bariton sesler için yazdığı düşünülmektedir. Bunun sebebi türkülerin ses 

genişliği ve sözlerinin kahramanlık, cesurluk, savaşa gidiş ve kadına olan sevda gibi 

erkeksi konuları barındırmasıdır. Albümdeki türküler en iyi etkiyi bariton-bas 

aralığındaki sesler ile vermekle birlikte; Bozlak, Yine de Şahlanıyor, Nazlı Osman ve 

Arap Türküsü gibi ses aralığı ve sözlerinin anlamı açısından bas karakteri taşıyan 

türküler dışındaki türkülerin, diğer ses renklerine aktarımı yapıldığında da iyi sonuç 

verebileceği düşünülebilir. 

Bu türkülerde anlatıma tamamen katılan ve ezgi ile kenetlenen piyano sadece eşlikten 

ibaret olmayıp bir bütünün tamamlayıcı parçasını oluşturmaktadır. Saygun, bu 

türkülerin bir çoğuna piyano için giriş, ara ve bitiriş müzikleri yazmış ve bunların 

çoğunda alışageldiğimiz üzere türkünün bir bölümünün olduğu gibi çalınması yoluna 

gitmemiş, onun ezgisel yapısından kaynaklanan ve uygun özellikte farklı bir müzik 

yazarak fazla tekrarı önlemiştir. Tekrardan kaçınmaya önemle özen gösteren Saygun, 

türkülerin tekrar edilen bölümlerinde ise eşlikte piyanoyu ustaca kullanarak ezginin 

canlılığını korumuştur. Örneğin, ezgisi çok dar bir ses alanı içinde dolaşan ve defalarca 

yinelenen Mavilim türküsünde, her tekrarın eşliğinde piyanoyu farklı bir şekilde 

kullanmış, böylece hem anlatımı güçlendirmiş hem de türküyü tekdüzelikten 

kurtarmıştır. Piyanoyu, türkünün özünden uzaklaşmadan, onun yöresel, ritmik ve 

ezgisel karakterini göz önünde bulundurarak anlatıma katmış; sonuçta ses ve piyanoyu 

ustaca bütünleştirmiştir. Böylelikle bu halk türkülerimiz, Saygun ile ifade gücünü 

yitirmeden estetik bir boyut kazanmış ve evrensel bir anlatıma kavuşmuştur.23  

																																																													
23	M. Bayraşa, A.Adnan Saygun'un 100.Doğum Yılı Anısına, 2007, s. 28.  
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Adnan Saygun’un 10 Türkü’sünde, klasik Batı müziğinde kullanılan geleneksel 3’lü 

armoni yerine, çağdaşı Bela Bartok’un da eserlerinde kullandığı 4’lü aralıklardan oluşan 

ve modal/makamsal müziğe daha uygun olduğu düşünülen armonik yapıların 

kullanıldığı görülmektedir.  

Önemli bas solistlerimizden Ayhan Baran ve Mesut İktu’ya ait ses kayıtlarında bu 

türküleri, bel canto tekniği ve yöresel tavır arasında güzel bir birliktelik yaratarak 

yorumladıkları gözlemlenmektedir. 10 Türkü’de türkülerin geleneksel söyleme tekniği, 

Batı müziğinin kalıpları içerisinde uluslararası bir boyut kazanarak harmanlanmıştır.  

3.1. Sarı Boyvada  

Makamı Ölçüsü Usulü Tempo 

Hüseynî 2/4 Nîm Sofyân  = 52 

Sarı Boyvada Manisa’nın Gördes ilçesine ait bir türküdür. Eser başlığında sözü geçen 

“Sarı Boyvada” ya da “Sarı Voyvoda” Osmanlı İmparatorluğu döneminde Eflak ve 

Boğdan beylerine verilen isim olarak bilinmektedir. 

Türkü sözlerinin Adnan Saygun tarafından yeniden düzenlenmiş hali şöyledir: 

                   1                                                             2                         

Alıverin  kır atımın gemini,                 Alıverin martinimi direkten,  

Üstüne binenler sürsün demini,                      Ben Fatma’yı seviyorum yürekten,  

Yabana vermeyin Fatma Hanım’ı,    Geliversin Fatma Hanım ıraktan, 

Boyvada’m bir gün olur sorar gelir.               Boyvada’m bir gün olur arar gelir. 

Hüseynî makamındaki bu türkü Saygun tarafından Re perdesinden yazılmıştır.  
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Türk müziğinin basit makamlarından biri olan Hüseynî makamının durağı Dügâh (La) 

perdesi, seyri inici-çıkıcıdır. Hüseynî beşlisine Hüseynî’de Uşşak dörtlüsünün 

eklenmesinden meydana gelmiştir. Hüseynî makamında, özellikle inici nağmelerde, 

bazen Eviç (Fa diyez) perdesi yerine Acem (Fa) perdesi kullanılır. Güçlüsü, Hüseynî 

beşlisi ile Uşşak dörtlüsünün ek yerindeki Hüseynî (Mi) perdesidir. 24 (Şekil 5)  

 

Şekil 5: Hüseynî Makamı Dizisi 

Bu türkünün usulü olan Nîm Sofyân, 2 zamanlı usullerdendir. 2/8’lik ve 2/4’lük ölçüleri 

varsa da, en çok 2/4’lük ölçüsü kullanılmıştır. 1. vuruş kuvvetli, 2. vuruş hafiftir.25 

(Şekil 6) 

 

Şekil 6: Nîm Sofyân Usulü 

Türkü, ilk 4 ölçünün piyanoda iki kez tekrarlandığı bir giriş ile başlamaktadır. Burada 

kullanılan ikili aralıkların, geleneksel Türk müziğindeki komalı ses etkisini verdiği 

düşünülebilir. (Şekil 7) 

																																																													
24 İ. H. Özkan, Türk Musıkisi Nazariyatı ve Usulleri, İstanbul, 1987, s. 156. 

25 İ. H. Özkan, Türk Musıkisi Nazariyatı ve Usulleri, İstanbul, 1987, s. 568.	
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Şekil 7: Sarı Boyvada, 1-3. Ölçüler 

Forte (f) nüanstaki ilk 4 ölçünün sonunda diminuendo yapılarak, ikinci 4 ölçülük 

tekrarın, ilkinden daha az bir gürlükte (mf) olması istenmiştir. Piyano girişindeki bu ve 

diğer diminuendolar sebebi ile ritim biraz serbest bırakılmış gibi görünse de müzik, 

ritmin kontrolü içerisinde ilerlemektedir. Dolayısıyla diminuendolar ile beraber 

herhangi bir yavaşlama yapılmamalıdır.  

Diminuendo ile hafifleyerek biten piyanonun 8 ölçülük giriş cümlesi, subito bir 

fortissimo (ff) auftakt ile müziği soliste bırakır. Türkünün piyano girişindeki keskin 

köşeli ritim, solistin girişiyle gezintili ve rahat bir seyirde devam eder. Solistin bu 

girişinin ardından piyanist, giriş müziğinin hemen hemen aynısını bu kez piano (p) 

nüans ile icra eder. Bu piano nüanstaki tekrarın, türkünün girişi ile aynı ritmik 

karakterde ve keskinlikte icra edilmesi, türkünün dinamizmini elde tutacaktır. (Şekil 8) 
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Şekil 8: Sarı Boyvada, 9-14. Ölçüler  

Hüseynî makamının bir özelliği olarak inici seyirde 6. derecenin yarım ses 

pesleşmesinin, bu türküye ve bu makamdaki türkülere genelde dramatik bir etki 

katmakta olduğu düşünülebilir. (Şekil 9) 

            

Şekil 9: Sarı Boyvada, 16-20. Ölçüler 

Türkünün 18. ve 44. ölçülerinde yapılan bu alterasyon, melodik olarak çok benzeri olan 

11. ve 39. ölçülerde yapılmayarak, Si notası bekar olarak bırakılmıştır. Bariton Mesut 

İktu’nun, 1990-1991 sezonunda İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası eşliğinde 

seslendirdiği bu türküde 11. ölçüdeki bu Si notasını da Si bemol olarak yorumladığı 

görülmektedir. Ancak bu durum, Saygun’un bu Si notasını da benzerleri gibi bemol 

olarak düşündüğü ve notada baskı hatası olduğu şeklinde yorumlanmamalıdır. Çünkü 

39. ölçüdeki Do - Si bekar - La çizgisi, devamında piyano partisinde de aynen yer 
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almaktadır (Şekil 10). Dolayısıyla türkünün notasında baskı hatası olma ihtimali 

düşüktür.  

 

Şekil 10 : Sarı Boyvada, 37-41. Ölçüler 

Aynı icrada sanatçı, 23. ölçüdeki La notasını da La bemol olarak söylemiştir. Re 

Hüseynî içerisinde bir La bemol notası, makamın 5. derecesinin pesleşerek bir Karcığar 

rengi oluşturulması anlamına gelmektedir. Hüseynî ve Karcığar makamları, Türk halk 

müziğinde birlikte kullanılan makamlardandır ve Hüseynî makamındaki bu tür bir 

değişimle sıklıkla karşılaşılmaktadır. (Şekil 11) 

 

Şekil 11: Sarı Boyvada, 21-24. Ölçüler 

Ancak 23. ölçünün ses partisindeki bu La notasının altında tınlayan akorda La bemol 

bulunmaktadır. Bu icrası öncesi bariton Mesut İktu’nun Adnan Saygun’a danışmış 
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olabileceği de göz önünde bulundurulduğunda, ses partisindeki La notasının bemol 

olmaması, bir baskı hatası olarak düşünülebilir. 

3.2. Nazlı Osman 

Makamı Ölçüsü Usulü Tempo 

Nikrîz 4/4 Sofyân  =  54 

Nazlı Osman türküsü Ege türkülerindendir. Ege yöresinin melodik ve ritmik 

özelliklerini bünyesinde barındırmakta olup, piyano ve ses partisinin birlikte güzel bir 

zeybek seyrinde gittiği görülmektedir.  

Bu türkü bir rivayete göre Vartanuş isminde bir Ermeni gelinin ağıtıdır: 

“Vartanuş sürekli çalışıyordu. Tarlada, bahçede, evde ve ahırda çalıştığı 

yetmiyormuş gibi, dikiş de dikiyordu. Düğünü olanlara hiç karşılık 

beklemeden elbiseler dikerdi. Mektubu gelenler Vartanuş’a okutmaya 

geliyorlardı (…) İsmail’in evde olmadığı zamanlarda tezgahta dokuma 

yaparken bir ağıttır tutturur, sonra da ağlardı. Bir akşam kendine yaktığı 

şu türküyü söylüyordu. 

Atımı bağladım nar ağacına, 

 Perçemim dolandı gül ağacına, 

 Benden selam olsun nazlı bacıma,   

Bacı düğünümüz karalı geldi.”26 

 

 

																																																													
26 A. K. Karslı, Vartanuş’un Ali’si, 2016, s. 76. 
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Türkü sözlerinin Adnan Saygun tarafından yeniden düzenlenmiş hali şöyledir: 

         1                                         2 

Atımı bağladım yolun sağına,                 Atımı bağladım nar ağacına,  

Benden selâm olsun nazlı Osman’a;   Perçemim dolaştı dar ağacına; 

Ne dedim de durdum yollar üstüne,                Ne dedim de durdum yollar üstüne, 

Vur kamayı kanım aksın çullar üstüne.                      Vur kamayı kanım aksın çullar üstüne.  

Nikrîz makamındaki bu türkü Saygun tarafından Do perdesinden yazılmıştır. 

Türk müziğinin bileşik makamlarından biri olan Nikrîz makamının durağı Râst (Sol) 

perdesidir. Seyri inici-çıkıcıdır ve bazen çıkıcı olarak da kullanılmıştır. Dizisi, yerinde 

Nikrîz beşlisine 5. derece Nevâ (Re) perdesi üzerinde bir Râst dörtlüsünün ve yine aynı 

perdede bir Buselik dörtlüsünün eklenmesinden meydana gelmiştir. (Şekil 12)27 

 

Şekil 12: Nikrîz Makamı Dizisi 

Saygun tarafından 4/4’lük tartımda (Sofyân) kaleme alınmış olan bu türkü, geleneksel 

tek sesli versiyonunda 8/8’lik Düyek usulü olarak göze çarpmaktadır.  

4 zamanlı usullerden olan Sofyân, iki tane 2 zamanın (2+2=4), yani iki Nîm Sofyân’ın 

birleşmesinden meydana gelmiştir. 4/8’lik ve 4/4’lük iki ölçüsü varsa da, 4/4’lük ölçü 

daha çok kullanılmıştır. 1. vuruş kuvvetli, 2. vuruş yarı kuvvetli ve 3. vuruş zayıftır.  

(Şekil 13)28 

																																																													
27 İ. H. Özkan, Türk Musıkisi Nazariyatı ve Usulleri, İstanbul, 1987, s. 384.	
28 İ. H. Özkan, Türk Musıkisi Nazariyatı ve Usulleri, İstanbul, 1987, s. 573.	
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Şekil 13: Sofyân Usulü 

Bu türkünün ilk ve melodik yapısına bakıldığında bir zeybek müziğini çağrıştırdığı 

görülmektedir. Türküdeki keskin noktalı ritimlerin, piyano eşliğindeki staccato notaların 

ve bağlı ardışık nota geçişlerini güçlendirmek için kullanılan süslemelerin, zeybek 

müziğini ve dans figürlerini anımsattığı söylenebilir. (Şekil 14) 

  

                  Şekil 14: Nazlı Osman, 19-20. Ölçüler 

Zeybek müziğini çağrıştıran noktalı ve iki bağlı notaların ritmi, geleneksel Türk 

müziğindeki gırtlak nağmelerini de andırmaktadır ve türküyü seslendirenin ajilite 

tekniğini göstermesine olanak sağlamaktadır. (Şekil 15) 

 

Şekil 15: Nazlı Osman, 9., 13. ve 15-16. Ölçüler 
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Türkünün basılı notasında 5. ölçüde bir yazım hatası vardır. Piyano partisinin sol elinin 

başındaki Mi notaları bekar olarak değiştirilmiş, ancak ölçünün sonundaki altmışdörtlük 

nota dizisindeki Mi notasına herhangi bir değiştireç konmamıştır (Şekil 16a). Bu 

altmışdörtlük Mi notasının, 3. ve 11. ölçülerdeki benzerlerinde ve türkünün Saygun 

tarafından yapılan orkestrasyonunda (Şekil 16b) Mi bemol olduğu göz önüne 

alındığında bu durumun bir yazım hatası olduğu kesinlik kazanmaktadır. 

 

Şekil 16a: Nazlı Osman, 5. Ölçü 

 

 

Şekil 16b: Nazlı Osman, 5. Ölçü (Orkestrasyon) 
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Türkünün piyano partisinde iki farklı ritmik kalıp göze çarpmaktadır. Bu tartımlı ve 

tartımsız iki ritim, her ne kadar farklı yazıldıysa da aslında tamamen aynı ritmi ifade 

etmektedir. Saygun’un burada iki farklı yazım kullanmasının sebebi tespit 

edilememekle beraber her iki farklı yazım da aynı ritimde icra edilmelidir. (Şekil 17) 

 

Şekil 17: Nazlı Osman, 3. ve 7. Ölçüler 
Adnan Saygun’un Nazlı Osman türküsünde her bir dize arka arkaya iki kere 

tekrarlanmaktadır ve ikinci tekrarlarda piyano eşliği, birincisinden kısmen farklıdır. 

Dizelerin ilk söylenişlerinde armoni, makamın/tonun durağı (Do) ve güçlüsü (Sol) 

üzerine kurulu iken, ikinci tekrarlarında piyano eşliğindeki baskın Mi bekar notasının 

verdiği giriş üzerine kurulur. Buradaki Mi bekar notasının anlamı, Nikrîz makamının bir 

özelliği olarak 3. derecesinin tizleşerek Râst rengi vermesi durumudur. Saygun burada 

Mi bekar notası ile bir Do majör akoru verir ve büyük ihtimalle bu durumun türkünün 

armonik diline ters düşeceğini düşünerek ardından bu etkiyi hemen bozar ve makama 
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geri döner. Sonuç olarak dizelerin ikinci tekrarları, bu farklı armonik yapıya uygun 

olarak daha farklı bir ifade ile söylenebilir.  (Şekil 18) 

 

Şekil 18: Nazlı Osman, 3-6. Ölçüler 
Türkünün 7. ölçüsünün ses partisinin ritmi (Şekil 19a), “Perçemim dolaştı” kelimeleri 

ile uyumlu olmasına karşın, diğer sözleri olan “Benden selâm” ile uyumlu değildir. Bu 

ritim, türkünün Saygun tarafından yapılan orkestrasyonunun ses partisinde her iki söz 

için farklı şekilde yazılmış olup; “Perçemim dolaştı” ile zaten uyumlu olan ritm bu 

ikinci sözler için aynen bırakılmış, birinci sözlerdeki “Benden selâm” kelimeleri için 

başka bir ritm yazılmıştır. Türkünün piyano ile icrasında bu kelimelerin ritmi, sonradan 

orkestrasyonunda düzenlediği şekliyle söylenebilir. (Şekil 19b) 
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Şekil 19a: Nazlı Osman, 7. Ölçü 

 

Şekil 19b: Nazlı Osman, 7. Ölçü (Orkestra partisyonu, ses partisi) 
Türkünün son 3 ölçüsünün piyano partisinde Do’da Nikrîz makamında 5 oktavlık 

virtüözik bir gam görülmektedir. Bu gamın ritmik yazılışı sırasıyla yedileme, sekizleme, 

dokuzlama ve onlama şeklinde bölünmüştür. Bu tür bir yazının icra pratiğindeki anlamı; 

organik bir accelerando etkisi yaratılması, yani bu grupların metronomik bir şekilde 

bölünerek değil, aşağıya doğru gitgide hızlanarak çalınmasıdır. (Şekil 20) 

Şekil 20: Nazlı Osman, 45-47. Ölçüler 
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3.3. Arap Türküsü   

Makamı Ölçüsü Usulü Tempo 

Hüseynî  7/8 Devr-i Hindî  =  84 
 Allegramente 

İzmir yöresine ait bir türkü olan Arap Türküsü’nün sözlerinin Adnan Saygun tarafından 

yeniden düzenlenmiş hali şöyledir:             

                           1                     2 

Arab’ın evleri çamdan, meşeden,                         Yavrum zülüflerin balıktır balık, 

Arap korkmaz oldu Beyden paşadan,                     İçerde ciğerim yanıktır yanık, 

Sen doldur ben içeyim billûr şişeden.           Çok sevginin sonu ölüm ayrılık. 

Hüseynî makamındaki (bkz. Şekil 5) bu türkü Saygun tarafından Re perdesinden 

yazılmıştır. Bu makamın dizileri, türkünün piyano ve ses partilerinde birçok kez 

karşımıza çıkmaktadır. Ancak Re Hüseynî makamının çıkıcı seyrinde 6. derecenin Si 

(bekar) olması beklenirken, örnekteki çıkıcı gamlarda Si bemol olarak karşımıza 

çıkmaktadır. Bunun sebebi; çıkıcı gamın üzerindeki ses partisinde aynı anda inici bir 

gam bulunduğu ve bu gamda Hüseynî makamının inici seyrinde 6. derecesinin yarım 

ses pesleşebilmesinden dolayı Si bemol kullanıldığı için, armonik bir çakışma olmaması 

sebebiyle çıkıcı seyirde de Si bemol kullanılması olabilir.  (Şekil 21)  
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Şekil 21: Arap Türküsü, 5-6. Ölçüler 

Bu türkünün usulü olan Devr-i Hindî, 7 zamanlı usullerdendir. Bir 3 zamana bir 4 

zamanın eklenmesinden, yani bir Semaî ile bir Sofyân’dan meydana gelmiştir. 7/8’lik 

ve 7/4’lük ölçüleri kullanılmaktadır. 1. vuruş kuvvetli, 2. vuruş yarı kuvvetli, 3. vuruş 

zayıf, 4. vuruş kuvvetli ve 5. vuruş zayıftır. 29 (Şekil 22) 

 

   Şekil 22: Devr-i Hindî Usulü 

Arap Türküsü’nün girişindeki piyano solosunda, diğer türkülerden farklı olarak unison 

bir melodi mevcuttur. Saygun’un bu girişi unison olarak yazmasının nedeni, Türk 

müziğinin tek sesli yönünü de kullanmak ve vurgulamak istemesi olabilir. (Şekil 23) 

																																																													
29 İ. H. Özkan, Türk Musıkisi Nazariyatı ve Usulleri, İstanbul, 1987, s. 583.	
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Şekil 23: Arap Türküsü, 1-2. Ölçüler 

Bu türküde dörtlü aralıklardan oluşan akorların sıklıkla ve paralel olarak kullanımı 

dikkat çekmektedir. Bu durum, 4’lü armoninin halk müziğinin makamsal yapısına daha 

uygun düşmesinden kaynaklanmaktadır. (Şekil 24) 

 

Şekil 24: Arap Türküsü, 4. Ölçü 

Arap Türküsü’nün 9. ve 10. ölçülerindeki La notaları bemol değiştireci almıştır. 

Hüseynî makamında, makamın özelliklerinden biri olarak 5. derecenin yarım ses 

pesleşerek Karcığar makamı rengi vermesi durumu ile sıklıkla karşılaşılmaktadır. 

Türkünün özellikle “Arap korkmaz oldu Beyden paşadan / İçerde ciğerim yanıktır 

yanık” dizelerinde bu özelliğin kullanılmış olmasının, sözlere daha dramatik bir ifade 

vermek için olduğu düşünülebilir. Ayrıca piyano partisinde yer alan ikili aralıklı akorlar 

da gergin bir ortam yaratarak bu dramatik etkiyi desteklemektedir. Bu ölçülerin ilk sözü 
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olan “Arap korkmaz oldu Beyden paşadan” epik bir ifade gerektirmesine karşın, aynı 

ölçülerin ikinci sözleri olan “İçerde ciğerim yanıktır yanık” dizesi daha lirik bir ifade ile 

icra edilebilir. (Şekil 25) 

 

Şekil 25: Arap Türküsü, 9-10. Ölçüler  

 

3.4. Güvercin  

Makamı Ölçüsü Usulü Tempo 

Râst 10/8 Aksak Semaî  = 46   
Con Grazia 

Urfa yöresine ait olan Güvercin türküsüsünün sözlerinin Adnan Saygun tarafından 

yeniden düzenlenmiş hali şöyledir:  

                   1             2 

Güvercin vurdum kalkmaz,        Evler göçtü Narlığ’a,                 

Uy aman, uy aman, uy aman…       Uy aman, uy aman, uy aman…       

Kanı göl olmuş akmaz,                                   Güvenmeyin varlığa, 

Uy ha var, uy ha var,                                                       Uy ha var, uy ha var… 

Zülüf gerdanını kaplar,                                                Zülüf gerdanı kaplar.                                         

Sen bize gelsey ne var.    
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   3                 

Gün olur devran geçer, 

Uy ha var, uy ha var, 

Zülüf gerdanı kaplar,                                         

Sen bize gelsey ne var.                  

Güvercin Vurdum Kalkmaz türküsü TRT repertuvarı 1035 numaralı notasında Do 

perdesinden yazılmış ve Çargâh makamında gibi gözükmektedir. Ancak bu anonim 

türkünün çok eski olduğu ve Arel-Ezgi sistemi30 öncesi Çargâh makamının daha farklı 

değerlendirildiği (Do üzerine Zirgüleli Hicâz dizisi) düşünüldüğünde, türkünün Râst 

olarak görülmesi gerektiği kanaatine varılmıştır.  

Râst makamındaki bu türkü Saygun tarafından La perdesinden yazılmıştır. 

Türk müziğinin basit makamlarından biri olan Râst makamının durağı Râst (Sol) 

perdesi, seyri çıkıcıdır. Dizisi, yerinde bir Râst beşlisine Nevâ’da (Re) bir Râst 

dörtlüsünün eklenmesinden meydana gelmiştir. Bu dizi bazen Evic (Fa diyez) perdesi 

yerine Acem (Fa) perdesi kazanır. Güçlüsü, beşli ile dörtlünün ek yerindeki Nevâ (Re) 

perdesidir. 31 (Şekil 26) 

 

Şekil 26: Râst Makamı Dizisi 

10/8’lik yazılmış olan bu türkünün usulü Aksak Semaî’dir. Aksak Semaî 10 zamanlı 

usullerdendir. İki tane 5 zamandan, yani iki Türk Aksağı’ndan meydana gelmektedir. 

																																																													
30 Hüseyin Sadettin Arel ve Dr. Suphi Ezgi tarafından geliştirilen Türk müziği teorisi. 

31 	İ. H. Özkan, Türk Musıkisi Nazariyatı ve Usulleri, İstanbul, 1987, s. 115.	
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10/16’lık (Curcuna), 10/8’lik (Aksak Semaî) ve  10/4’lük (Ağır Aksak Semaî) ölçüleri 

vardır. Bütün bu ölçü çeşitlerinin yürüklükleri farklı olup, vuruluşları aynıdır. 1. vuruş 

kuvvetli, 2. vuruş zayıf, 3. vuruş yarı kuvvetli, 4. vuruş kuvvetli, 5. vuruş yarı kuvvetli 

ve 6. vuruş zayıftır. 32 (Şekil 27) 

 

Şekil 27: Aksak Semaî Usulü 

Albümdeki bu türkü için, Batı müziğinde kullanılan majör moda en yakın olanı 

diyebiliriz. Râst makamının özelliği olarak La Majör tonunun bütün diyezlerini 

kapsadığı gibi La eksenlidir. Ancak Saygun bu klasik armoni çağrışımlarını 

olabildiğince engellemek için, modaliteyi çağrıştıran 4’lü akorları türkü boyunca 

sıklıkla kullanmıştır. Böylelikle türkünün melodik yapısı majör bir armonik hareket 

çizerken, piyano partisindeki 4’lü akorların varlığı, adeta politonal/polimodal bir 

hissiyat uyandırmaktadır. (Şekil 28) 

																																																													
32 İ. H. Özkan, Türk Musıkisi Nazariyatı ve Usulleri, İstanbul, 1987, s. 612.	
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Şekil 28: Güvercin, 13-16. Ölçüler 

Türkünün girişinde, geleneksel Türk müziğinde çok da rastlanmayan ve 4’lülerden 

oluşan yatay bir hareket görülmektedir. Saygun, türkünün ses partisinin girişindeki 4’lü 

aralıkları (Bkz. Şekil 30a) piyano eşliğine bir referans olarak almış ve tüm türkü 

boyunca işlemiştir.  (Şekil 29a ve Şekil 29b). 

 

Şekil 29a: Güvercin, 1-4. Ölçüler 
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Şekil 29b: Güvercin, 41. Ölçü 

Saygun’un bu türküde, türkünün adı ve içeriğini müzikal olarak piyano partisinde ifade 

etmeye çalıştığı, bu etkiyi vermek için ise işleme sesler, triller, kırık arpejler ve 

aşağı/yukarı yönde kayan arpejler kullandığı gözlemlenebilir. “Güvercin vurdum 

kalkmaz” sözlerinin altındaki piyano eşliğinin 4’lü akor işleme motifi ile 

desteklemesinin (Şekil 30a), yerinden kalkamayan bir kuşun kanat hareketlerini 

betimlemekte olup “Word painting”33 tekniğine bir örnek oluşturduğu düşünülmektedir. 

İnce seslerdeki uzun trillerin, kuş cıvıltılarını (Şekil 30b); “Güvenmeyin varlığa” 

sözlerinin altındaki aşağı yönde kayan arpejlerin ise kuş sürülerinin havadaki 

hareketlerini, dolayısıyla varlığın da bu sürüler gibi gelip geçici olduğunu çağrıştırdığı 

söylenebilir. (Şekil 30c) 

 

Şekil 30a: Güvercin, 4-5. Ölçüler 

																																																													
33 Bir müziğin sözlerinin anlamını yansıtma amaçlı besteleme tekniği. 
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Şekil 30b: Güvercin, 35-38. Ölçüler 

 

 

Şekil 30c: Güvercin, 39-40. Ölçüler 

Saygun bu türkünün piyano yazısında çok çeşitli doku ve figürler kullanmıştır. 

Bunlardan 32-38. ölçülerdeki uzun trillerin (Bkz. Şekil 30b) ve 23-25. ölçülerin sol 

elindeki oktavların (Şekil 31) Saygun’un piyano yazısında az rastlanan figürler olduğu 

söylenebilir.  

 

Şekil 31: Güvercin, 23-25. Ölçüler 
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Bunun yanı sıra aşağı/yukarı yönde kayan arpejler (Bkz. Şekil 29a, Şekil 29b ve Şekil 

30c), 4’lü aralıklı akor dizileri (Bkz. Şekil 28) ve kırık akorlar (Şekil 32) Saygun’un 

kullandığı tipik piyano yazısı figürleridir.  

 

Şekil 32: Güvercin, 45. Ölçü 

Türkünün 61. ve 62. ölçülerinde “Sen bize gelsey ne var” cümlesinin “gel-sey” 

kelimesinin ortasında onaltılık bir es ve puandorg bulunmakta ve piyano eşliği tam bu 

noktada kesilmektedir. Kelimenin ortasında nefes alınmasına Batı müziğinde izin 

verilmemekle beraber, bu durum geleneksel Türk müziğinde çok da geçerli değildir ve 

Türk müziğine özgün olduğu bile söylenebilir. Burada Saygun’un, kelimenin nefes 

alınarak bölünmesini çok açık bir şekilde yazıya dökerek istemesi, geleneksel Türk 

müziğine bir gönderme olarak yorumlanabilir. (Şekil 33) 

 

Şekil 33: Güvercin, 61-62. Ölçüler 
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3.5. Yine de Şahlanıyor 

Makamı Ölçüsü Usulü Tempo 

Hicaz 9/8 Aksak  = 56   
Maestoso 

Rumeli serhat türkülerinden olan Yine de Şahlanıyor’un Adnan Saygun tarafından 

yeniden düzenlenmiş sözleri şöyledir:   

     1                                                                    2 

              Yine de şahlanıyor aman,             Davullar çalsınlar aman, 

Kol başının, yandım da, kır atı,                Aman da Çeng-i Çeng-i de harbi’yi,  

Görünüyor, yandım aman,                    Görünüyor, yandım aman, 

Bize sefer yolları.                 Bize sefer yolları. 

Hicaz makamındaki bu türkü, Saygun tarafından Do perdesinden yazılmıştır.  

Türk müziğinin basit makamlarından biri olan Hicaz makamının durağı Dügâh (La) 

perdesidir. Seyri inici-çıkıcı, bazen de çıkıcı olarak kullanılmıştır. Dizisi, yerinde Hicaz 

dörtlüsüne Nevâ’da (Re) Râst beşlisinin eklenmesinden meydana gelmiştir. Güçlüsü, 

Hicaz dörtlüsü ile Râst beşlisinin ek yerindeki 4. derece Nevâ (Re) perdesidir.34 (Şekil 

34) 

 

R  Şekil 34: Hicaz Makamı Dizisi 

																																																													
34 İ. H. Özkan, Türk Musıkisi Nazariyatı ve Usulleri, İstanbul, 1987, s. 140.	
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Bu türkünün usulü olan Aksak usulü, 9 zamanlı usullerdendir. Bir 4 zamanla bir 5 

zamanın, yani bir Sofyân ve bir Türk Aksağı’ndan meydana gelmiştir. 9/8’lik ve 9/4’lük 

ölçüleri kullanılmaktadır. 9/8’lik olanı Yürük Aksak ve Orta Aksak olarak iki harekete 

sahiptir. 1. vuruş kuvvetli, 2. vuruş yarı kuvvetli, 3. vuruş zayıf, 4. vuruş kuvvetli, 5. 

vuruş yarı kuvvetli ve 6. vuruş zayıftır.35 (Şekil 35) 

 

Şekil 35: Aksak Usulü 

Türkünün piyano eşliği girişi, piyanonun en kalın do sesinden başlamaktadır (Şekil 

36a). Eserin orkestra versiyonunda Saygun, bu girişi vurmalı çalgılara vermiştir ve bu 

orkestrasyonun bir cenk havası yaratması, soliste sözlerin anlamını destekleyici bir 

ortam hazırlamaktadır. Bu orkestrasyonda türkünün devamında da vurmalı çalgıları 

sıklıkla kullanmıştır. (Şekil 36b) 

 

Şekil 36a: Yine de Şahlanıyor, 1-2. Ölçüler 

																																																													
35	İ. H. Özkan, Türk Musıkisi Nazariyatı ve Usulleri, İstanbul, 1987, s. 596.	
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                              Şekil 36b: Yine de Şahlanıyor, 1-2. Ölçüler (Vurmalı çalgılar partisi) 

Türkünün TRT repertuvarında 1066 sıra numarasıyla bulunan notasında Şekil 37a’da 

işaretli seste, Hicaz makamında 6. derecenin oynak perde olması sebebi ile yarım perde 

pesleşme görülmektedir. Saygun’un bestesinde ise bu sesin pesleştirilmeden inmesi bir 

yazım hatası değildir ve bilinçli olarak yapılmıştır (Şekil 37b). Ancak Bariton Mustafa 

İktu 1979 yılında İzmir Devlet Senfoni Orkestrası eşliğinde bu türküyü icra ederken bu 

La notasını, TRT repertuvarındaki gibi La bemol şeklinde söylemiştir. (Şekil 37b) 

	

Şekil 37a: Yine de Şahlanıyor (TRT Repertuvarı), 1. Ölçü 

	

	

Şekil 37b: Yine de Şahlanıyor (Adnan Saygun), 3. Ölçü 

 

Türkü Hicaz makamında olmasına rağmen yer yer Kürdi makamı dizisi renkleri 

kullanılmıştır. (Şekil 38) 
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Şekil 38: Yine de Şahlanıyor, 6. Ölçü 

27. ölçüde bir yazım hatası bulunmaktadır. Aynı ölçünün benzerleri olan 10., 13. ve 24. 

ölçülerde bemol işareti alan La notasının, 27. ölçüde bemol işaretinin unutulduğu 

kanısına varılmıştır. Bu La notasının da La bemol söylenmesi gerektiği 

düşünülmektedir. (Şekil 39) 

 

Şekil 39: Yine de Şahlanıyor, 27. Ölçü 

Sözlerde geçen “Çeng-i harbi”, geleneksel Türk müziğinde 10 zamanlı bir usulün 

ismidir. Az kullanılmış bir usul olan Çeng-i Harbî’nin eski zamanlarda mehter 

marşlarında çok kullanılmış olduğu söylenebilir.36  

																																																													
36 İ. H. Özkan, Türk Musıkisi Nazariyatı ve Usulleri, İstanbul, 1987, s. 623.	
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3.6. Bozlak 

Makamı Ölçüsü Usulü Tempo 

Hüseynî _ _  = 52  
Maestoso 

Güney Doğu Anadolu ve Anadolu’nun bazı kesimlerinde rastlanan bir türkü çeşidi olan 

“Bozlak”, “Uzun Hava” olarak da adlandırılır. Genellikle acıklı ve hüzünlü konuları 

bünyesinde barındırmaktadır.  

Albümün en çok seslendirilen türkülerinden olan Bozlak, bir Sivas türküsüdür. 

Sözlerinin yazarı Pir Sultan Abdal’dır. 16. yüzyıl şairi Pir Sultan Abdal, çoğu şiirindeki 

protest ağız ve Osmanlı-İran savaşlarının yoğun olduğu dönemde Alevilik ve Şah 

yanlısı olması nedeni ile Sivas valisi Hızır Paşa tarafından idam edilmiştir.37 

Türkü sözlerinin Adnan Saygun tarafından yeniden düzenlenmiş hali şöyledir:                   

  1                                                2   

Padişahlar katlime ferman eylese,        Ol yedi yerimden vursalar yare,  

Gene geçmem ala gözlü yar senden, vay beni beni,        Cerrahlar derdime kılmasa çare, vay beni beni, 

Cellâtlar karşımda satır bilese,        Kemend-ü bend ile çekseler dare, 

Gene geçmem ala gözlü yar senden, oy oy oy.               Gene geçmem ala gözlü yar senden, vay beni beni. 

Saygun’un “Gene geçmem ala gözlü yar senden” olarak yeniden düzenlediği dizenin Pir 

Sultan Abdal tarafından yazılmış orijinali “Yine geçmem ala gözlü Şah’ımdan” 

şeklindedir. Pir Sultan Abdal deyişlerinde, Alevi-Bektaşi kültürü ve inançlarıyla 

																																																													
37 A. Gölpınarlı, Pir Sultan Abdal Hayatı, Sanatı, Eserleri, 1969, s. 9.  
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temellenmiş ve tasarlanmış ideal bir dünyanın lideri olan “Şah/Mehdî”nin başka bir 

bedene geçme yoluyla zaman ve mekan değiştirmesi motifi sıklıkla görülmektedir.38  

Hüseynî makamındaki (Bkz. Şekil 5) bu türkü Saygun tarafından Si perdesinden 

yazılmıştır.  

Türkünün piyano yazısı, Batı müziğinde çok karşılaşılmayan bir yazıdır ve Türk halk 

müziğinin özelliklerini ortaya çıkarmaktadır. Örneğin İç Anadolu yöresinin bağlama 

tekniği ve tavrı, piyano yazısında rahatlıkla sezilmektedir. (Şekil 40)  

 

Şekil 40: Bozlak, 5. Ölçü 

“Bozlak” olmasından dolayı serbest yazılması beklenen bu türküde, piyano veya 

orkestra ile eşlik edilirken belli bir kalıba oturtulabilmesi için ölçü çizgileri ve tartımlı 

notalar kullanılmıştır. Fakat yazıda kullanılan sayısız tremololar, a piacere ölçüler, 

sayıları artan nota gruplamaları ile yaratılan organik accelerando etkileri, rubato ve 

ritenuto ifadeleri ile müzik oldukça serbest duyulmaktadır. 

Türkünün girişindeki arpejlerin nota değerleri, sayıları gitgide artan gruplamalar ile 

belirlenmiştir. 2’li, 4’lü ve 6’lı gruplar halinde yazılan bu arpejler icra esnasında organik 

																																																													
38 G. Ö. Korkmaz, Pir Sultan Abdal’ın Deyişlerinde Animizmin ve İslamiyet Öncesi Eski Türk İnançlarının İzleri, 2007, s. 1. 
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bir accelerando etkisi yaratmaktadır. Bu gruplar tam olarak ikileme, dörtleme ve 

altılama şeklinde değil, giderek hızlanan bir pasaj olarak çalınmalı, serbestlik icraya 

yansımalıdır. (Şekil 41) 

 

Şekil 41: Bozlak, 1-2. Ölçüler 

Aynı yöntem, 6-7., 8-9., 16., 19. vb gibi ölçülerde defalarca kullanılmıştır. 

Accelerando etkisinin amaçlandığı yazım şekli olarak, bu artan gruplar yazısı dışında 

başka bir yazım şekli daha karşımıza çıkmaktadır. Şekil 42’de örnek olarak verilen 

pasajda önce 4’lü grup olarak yazılan tremolo, devamında sayısız olarak yazılmıştır. 

Bunun anlamı, sayısız tremolonun 4’lü grup hızından yavaş yavaş hızlanarak devam 

edeceğidir. Aynı şekilde 5. ölçüde açık olarak yazılmış crescendo işareti, sol el sayısız 

tremolosu ve sağ el üçlemelerinin de yavaş yavaş hızlanarak icra edilmesinin uygun 

olacağını göstermektedir. (Şekil 42) 
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Şekil 42: Bozlak, 3-5. Ölçüler 

Benzer organik hızlanma-yavaşlama durumu 15. ölçüde de karşımıza çıkmaktadır. İlk 

Sol notasının devamındaki 4 notalık grubun ardından gelen üstten tril, bu 4 notanın 

hızından yavaş yavaş hızlanarak devam etmelidir. Aynı durum sol eldeki trilde de söz 

konusudur ve her iki eldeki trilde organik bir accelerando etkisi yaratılmaktadır. Trilin 

ardından gelen 4’lü ve 3’lü gruplar ile bu accelerando etkisinden yavaşlanarak 

çıkılmalıdır. 16. ölçüdeki üçlemenin ardından gelen 4’lü grup ve a piacere 

otuzikiliklerde ise tekrar yavaş yavaş hızlanılmalıdır. (Şekil 43) 

 

Şekil 43: Bozlak, 15-17. Ölçüler 

Türküde ilk kez 17. ve 18. ölçülerde karşımıza çıkan a piacere pasajlarda, açık olarak 

yazılmış olan otuzikilik grup, ses partisi ölçüyü bitirene kadar net bir tekrar sayısı 

olmaksızın defalarca çalınacaktır. Türkünün içerisinde birkaç kez daha gelen bu 
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ölçülerin ortak yanı, hepsinin Si pedalını veriyor olmasıdır. Bu durum, geleneksel Türk 

müziğinin uzun havalarında “dem tutmak” olarak karşımıza çıkan bir çeşit pedal 

armonisi işlevini görmektedir. (Şekil 44) 

 

Şekil 44: Bozlak, 17-18. Ölçüler 

10. ölçüde tremolodan önceki akor ff olmasına rağmen tremolo, subito pp 

başlamaktadır. Tremolo yazısının, genellikle piyanonun ses uzatma özelliğinin 

yetersizliği sebebi ile kullanıldığı düşünülürse; ff bir akorun hemen ardından gelen pp 

bir tremolonun yarattığı etki, ses uzatma ve ani nüans değişimi özelliklerine sahip bakır 

nefeslilere benzetilebilir. Bu durum bize, Saygun’un bu türküyü yazarken orkestral bir 

tını planladığını düşündürmektedir. (Şekil 45) 

 

Şekil 45: Bozlak, 10-11. Ölçüler 
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Eserin son hecesi Saygun’un piyano ve orkestra eşlikli iki versiyonunda farklı organize 

edilmiştir. Piyano eşliğinde piyano yazısı son hece ile devam ederken (Şekil 46a), 

orkestrasyonda bu son hecede solist yalnız bırakılmış ve solistin daha uzun tutması 

istenen bu son sesin bitişi ile de orkestraya giriş verilmiştir. (Şekil 46b) 

 

Şekil 46a: Bozlak, 50-56. Ölçüler 
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Şekil 46b: Bozlak, Orkestra partisyonu 

Ses partisi fa anahtarının ikinci çizgisinde biten bu türkünün son “Vay beni beni” 

cümlesini bir üst oktavda bitirmeyi tercih eden icracılar bulunmaktadır. Ses partisinin 

üst oktavda bitirilmesi ile oluşacak mağrur ifade, özellikle de orkestra versiyonunda ses 

partisinin yalnız bırakılarak bitirilmesi ve orkestranın p girişi ile planlanan sönme hissi 

amacına ters düşecektir. Dolayısıyla bestecinin notasına sadık kalınmalıdır.  

3.7. Eğlen Güzel 

Makamı Ölçüsü Usulü Tempo 

Hüseynî 4/4 

Serbest 

-  = 84  
Dolce 



56 

	

Karaman yöresinin bir türküsü olan Eğlen Güzel’in sözleri Karacaoğlan’a aittir. 17. 

Yüzyıl Anadolu ozanı Karacaoğlan’ın şiirleri ağırlıklı olarak aşk ve doğa üzerine 

kuruludur. Ayrılık, gurbet, sıla özlemi ve ölüm en çok değindiği konulardır. 

Karacaoğlan’ın kullandığı dil, dönemin ozanlarına göre daha yalın bir Türkçe’dir. 

Şiirlerinde Farsça ve Arapça sözcüklere az rastlanmaktadır.  

Eğlen Güzel türküsünün sözlerinin, Adnan Saygun tarafından yeniden düzenlenmiş hali 

şöyledir:                    

           1             2	

Güzel benim ile gelmek dilersen,                   Aşa idim Karaman’ın elini,  	

Eğlen güzel yaz gelsin de gidelim.                                      Köprüsü yok aşamazsın selini, 

Bizim eller boran olur, kış olur,                                          Gerdan yaylasını, Perçem belini,	

Yollar çamur kurusun da gidelim güzel, gidelim oy.          Lâle sünbül bürüsün de gidelim oy, gidelim oy.	

         3        

Karac’oğlan der ki işim hayhayda,     

İtibar kalmadı yoksulda bayda,     

Bu ayda olmazsa gelecek ayda,     

On bir ayın birisinde gidelim güzel, gidelim oy.   

Türkünün Devlet Konservatuvarı Yayınları tarafından basılmış notasının39 53-54. 

ölçülerinde “Köprüsü yok aşamazsın belini” şeklinde yazılmış olan dizenin “belini” 

kelimesinde baskı hatası vardır. Karacaoğlan’ın bu şiirinin yer aldığı tüm kaynaklarda 

bu dize “... selini” olarak geçmektedir.  

																																																													
39 A. A. Saygun, On Türkü, Ankara, 1968, Ankara, s.27. 
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Yine aynı yayınevi notasının 73. ölçüsündeki “ey” nidasının, ilk iki kıtanın son 

dizelerindeki gibi “oy” olarak söylenmesi, hem mantıksal açıdan hem de türküyü -e açık 

harfi ile bitirmenin zorluğu sebebiyle daha uygun olacaktır.  

Hüseynî makamındaki (bkz. Şekil 5) bu türküyü Saygun, Fa perdesinden bestelemiştir. 

İcrasının, Bozlak türküsü gibi uzun hava tavrında ve serbest olması beklenmektedir. 

Ancak Bozlak’tan farklı olarak 4/4’lük tartımda yazılmıştır.  

Türküde iki farklı tartım yapısı vardır. Birincisi 4/4’lük piyano solo kısımlar, ikincisi ise 

piyanonun tremolo, arpej veya glissando ile pedal sesi tuttuğu ve serbest yazılmış ses 

partisi kısımlarıdır. Bu iki farklı kısım birkaç kez dönüşümlü olarak gelmektedir ve 

neredeyse her geldiğinde piyano solo kısımlar için a tempo e a battuta, ses partisinin 

olduğu kısımların eşliği için ise a piacere ifadeleri kullanılmıştır. 

Piyano solo kısımlar, birkaç istisna ölçü dışında tamamen 4/4’lük tartımda ve oldukça 

ritmik yazılmıştır. Çoğu piyano solonun başındaki a tempo e a battuta ifadesi, bu 

solodan önce gelen ve daha serbest yazılmış ses partisi eşliğinden çıkıldığını ve eski 

tempoya keskin vuruşlarla geri dönülmesi gereğini belirtmektedir.  

Türküdeki ses partisi ve eşliği ise, önceki piyano solonun 4/4’lük tartımından farklı 

olarak ölçü çizgili ama tartımsız yazılmıştır. Bu piyano eşlikleri çoğunlukla a piacere, 

yani isteğe bağlı bir sayıda tekrarlanan ve geleneksel Türk müziğinde dem tutulması 

gibi pedal sesi tutan onaltılık tremololardan veya arpejlerden oluşmaktadır. (Şekil 47) 
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Şekil 47: Eğlen Güzel, 55. Ölçü 

25. ölçüde uzun değerli başlayan akorlar 26. ölçüde üçleme ve ardından dörtleme 

yazılarak organik bir accelerando etkisi yaratılmıştır. Bu akorların değerlerini tam 

olarak yazıldıkları gibi değil, hızlanma etkisi yaratacak şeklinde serbest çalmak uygun 

olacaktır. (Şekil 48) 

 

Şekil 48: Eğlen Güzel, 25-27. Ölçüler 

Türkünün bitişinde ise 78. ölçüdeki dörtleme onaltılıkların ardından 79. ölçüde üçleme 

ve 80. ölçüde sekizlik ve dörtlük senkoplar şeklinde akor değerleri gitgide 

küçülmektedir. Bu akorların değerlerini de tamamen notada yazıldığı gibi değil, 

ritardando yapıyor gibi gitgide yavaşlayan akorlar şeklinde serbest çalmak 

gerekmektedir. (Şekil 49) 
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Şekil 49: Eğlen Güzel, 78-81. Ölçüler 

Eğlen Güzel türküsünün piyano partisinin bir özelliği, bütün akor ve aralıkların 4’lü ve 

5’li olmasıdır. Saygun 4’lü ve 5’li aralıkları, modal/makamsal müziğe daha uygun 

olacağı için eserlerinde sıklıkla kullanmış, bu türkünün ise tamamında kullanmıştır. Bu 

armonik durum ve türkünün neredeyse tamamına yayılmış pedal sesi üzerindeki 

tremololar, piyano eşliğini bir bağlama eşliğine ve dem tutmasına benzer 

duyurmaktadır.  

Bariton Mesut İktu’nun 1990-1991 sezonunda İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası 

eşliğinde seslendirdiği bu türküde, Şekil 50’de işaretli Sol notasını ve 56. ve 72. 

ölçülerdeki aynı Sol notalarını pes söylediği görülmektedir. Bunun sebebi, Hüseynî 

makamı dizisinin 2. sesinin, Batı ses sistemine göre 1 koma pes olmasıdır. (Bkz. Şekil 

5) 
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Şekil 50: Eğlen Güzel, 21. Ölçü 

3.8. Mavilim 

Makamı Ölçüsü Usulü Tempo 

Hüseynî 4/4 Sofyân  = 80 
Allegramente 

Yöresi Kırıkkale olan Mavilim türküsünün sözlerinin Adnan Saygun tarafından yeniden 

düzenlenmiş hali şöyledir:                    

   1         2 

Mavilim taş başında,     Mavilim hirk ediyor,  

İncili fes başında Mavilim;    Hirkini terk ediyor Mavilim,  

Kız niye ağlamıyon,     Hirkin başını yesin, 

Nişanlın kırk yaşında Mavilim.                          Yarin elden gidiyor, Mavilim.  

Kız Mavilim, Mavilim.                                                              Kız Mavilim, Mavilim,   

                                                                                                   Çal davulcu davulu, davulu  

                                                                                                   Çal zurnacı zurnayı, zurnayı. 
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               3     

Mavilim kalk gidelim, 

Feneri yak gidelim, Mavilim;  

Güzele doyum olmaz,  

Bir çala bak gidelim Mavilim. 

Çal davulcu davulu, davulu, 

Çal zurnacı zurnayı. 

Kız Mavilim, Mavilim.   

Türkünün sözlerindeki “hirk” kelimesi, türkünün TRT repertuvarında 4043 sıra 

numarası ile bulunan notasında “herg” olarak geçmektedir ve sürülüp dinlenmeye, 

nadasa bırakılan tarla anlamına geldiği belirtilmiştir. 

Hüseynî makamındaki (bkz. Şekil 5) türkü Saygun tarafından Mi perdesinden 

yazılmıştır.  

20. ölçüdeki “Mavilim” sözüne denk gelen Si bemol notası (Şekil 51a), benzerleri olan 

43., 62., 69. vb ölçülerde bekar olarak bırakılmış, bu bemol değişikliği sadece 20. 

ölçüde yapılmıştır. Bu bir yazım hatası olmamakla beraber Hüseynî makamındaki bu 

türkünün içinde yer alan Si bemol notaları, makamın 5. derecesinin pesleşerek bir 

Karcığar rengi oluşturulması anlamına gelmektedir. (Şekil 51b) 

 

Şekil 51a : Mavilim, 18-21. Ölçüler 
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Şekil 51b : Mavilim, 4. Ölçü 

Mavilim türküsünde Saygun, Batı müziğinin geleneksel 3’lü armonisi yerine, 

modal/makamsal müziğe daha uygun olduğu düşünülen 4’lü aralıkları ve paralel 5’lileri 

sıklıkla kullanmıştır. (Şekil 52) 

 

Şekil 52: Mavilim, 1-2. Ölçüler 

Türküde dar bir ses alanı içerisinde 3 defa tekrarlanan bir solo melodi bulunmaktadır. 

Saygun bu solo melodiyi her tekrarında farklı bir piyano eşliği ile desteklemiştir. Bu 

durumun, ana melodiyi tekdüzelikten kurtardığı düşünülebilir.  

5. ölçüde başlayan ilk sözlerin piyano eşliği 5’li aralık ve senkop ağırlıklı sade bir 

eşliktir ve ses partisini sadece güçlü ölçü başları ile armonik anlamda destekler. (Şekil 

53) 
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Şekil 53: Mavilim, 6-9. Ölçüler 

Saygun 27. ölçüde başlayan ikinci sözleri, kromatik ve inici bir piyano yazısı ile 

desteklemiştir. (Şekil 54) 

 

Şekil 54: Mavilim, 33-38. Ölçüler 

En zengin piyano eşliği 48. ölçüde başlayan son sözlere yazılmıştır. Burada inici pedal 

sesleri üzerine otuzikilik arpejlerden oluşan piyano yazısı (Şekil 55), ince Mi 

notasındaki bir trilden kalın Do notasına doğru organik bir accelerando ile inen  

Hüseynî makamı dizisi ile devam eder. (Şekil 56) 
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Şekil 55: Mavilim, 48-51. Ölçüler 

Şekil 56: Mavilim, 54-56. Ölçüler 

 

3.9. Bir İncecik Yolum Gider 

Makamı Ölçüsü Usulü Tempo 

Kürdî 4/4 

9/8 

Sofyân  

Aksak 

 = 44 
Con Dolore 

Bir İncecik Yolum Gider, Bilecik yöresine ait bir türküdür. Sözlerinden de anlaşılacağı 

gibi Yemen’e gidip de dönemeyen bir efe için yazılan bir ağıttır. Hatta Saygun’un bizzat  

yaptığı orkestrasyonu da, Ağıt başlığını taşımaktadır.  
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Türkü sözlerinin Adnan Saygun tarafından yeniden düzenlenmiş hali şöyledir:  

                         1                                                               2 

Bir incecik yolum gider Yemen’e aman,                Çifte kurşunlara dayanamadım, 

Ilgıt ılgıt kanım damlar çemene;               Ala gözlü yârim senden ayrılamadım. 

Öldüğümü duyurmayın anneme efem.                      Ala gözlü yârim senden ayrılamadım. 

Kürdî makamındaki bu türkü, Saygun tarafından Mi perdesinden yazılmıştır. Türk 

müziğinin basit makamlarından biri olan Kürdî makamının durağı Dügâh (La) perdesi, 

seyri çıkıcı, bazen de çıkıcı-inicidir. Dizisi, yerinde Kürdî dörtlüsüne Nevâ’da Buselik 

beşlisinin eklenmesinden meydana gelmiştir. Güçlüsü, dörtlü ile beşlinin ek yerindeki 

Nevâ (Re) perdesidir.40 (Şekil 57) 

 

Şekil 57: Kürdî Makamı 

Türkünün ilk yarısında ses partisinin oldukça sade bir piyano eşliği vardır. Neredeyse 

sadece armonileri tutan bu piyano eşliğinde 5. ve 13. ölçülerde oldukça vurucu bir akor 

duyulur. Dizide bulunmayan bitişik sesleri barındıran bu disonant akor çarpıcı bir etki 

yaratarak, dikkati türkünün sözlerindeki önemli “Yemen’e” ve “anneme” kelimelerine 

çekmektedir. (Şekil 58) 

Şekil 58’de işaretli ritmik motif, Saygun’un çoğu eserinde karşımıza çıkan bir motiftir. 

Bu ritmik motifin kısa değerdeki ilk notasının kuvvetli, uzun değerdeki ikinci notasının 

ise daha hafif icra edilmesi, istenildiği düşünülen yakarış etkisini vermek için uygun 

																																																													
40	İ. H. Özkan, Türk Musıkisi Nazariyatı ve Usulleri, İstanbul, 1987, s. 111.	
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olacaktır. Zaten Saygun bu türkünün orkestrasyonunda da bu ritmin ilk notalarına aksan 

işareti koymuştur.  

Şekil 58’in ses partisinde işaretli notalar tam olarak bu ritmde olmasa da duyuluşu 

aynıdır ve piyanonun çalacağı ile aynı artikülasyonda söylenmelidir.  

Şekil 58: Bir İncecik Yolum Gider, 13-15. Ölçüler 

Piyano partisinde görülen; aynı notanın, sayımı giderek artan ritimlerde yazılmış olması, 

organik bir accelerando etkisi verecektir. Üçleme ve onaltılık notaları tam yazıldıkları 

gibi değil, ritmik anlamda birbirine yedirerek ve yavaş yavaş hızlanıyor etkisi verecek 

şekilde çalmak uygun olabilir. (Şekil 59) 

 

Şekil 59: Bir İncecik Yolum Gider, 17. Ölçü 

Benzer şekilde, türkünün sonunda da bir Fa notası, nota değerleri giderek küçülecek 

şekilde tekrarlanmaktadır. Ancak burada, birlikte yapılması alışılagelmiş accelerando-

crescendo ve ritardando-diminuendo ikililerinin aksine, hızlanan notaların diminuendo 
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ile desteklenmesi istenmiştir. Bu durum, pianissimo olması gereken son Fa notasının 

puandorg ile uzatılması ile, eriyerek uzaklaşma etkisi verecektir. (Şekil 60) 

  

Şekil 60: Bir İncecik Yolum Gider, 31-32. Ölçüler 

  

3.10. Hayvanat Destanı 

Makamı Ölçüsü Usulü Tempo 

Râst 3/4 

Serbest 

-  = 68 

Giocoso 

Hayvanat Destanı türküsü, bir halk ozanı olan Emrah’ın aynı adlı mizahi küçük 

destanından alınmıştır. Kayseri yöresine ait bir türküdür.  

Türkü sözlerinin Adnan Saygun tarafından yeniden düzenlenmiş hali şöyledir:    

          1       2 

Yeşil ördek kaptan kısa bacaklı,              Arılar silâhın çekti meydane, 

Keklik topçu başı kızıl ayaklı,                        Hücüm eylediler geçen kervane,   

On bin Karabatak Yalın bıçaklı,            Tosbağiler cevlân etti her yane, 

Martiler geriden sezer düşmanı.    Zaptettiler baştan başa ormanı. 
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          3                             4 

Emretti ayılar geldi divandan,                          Aslan ile ceng eylemek pek müşkül, 

Koca maymun asker çekti bir yandan,               Bin deve gönderdim Sevgili Özgül,   

Kurt askeri püskürüldü ormandan.                     Çekince kılıcı nazlıca bülbül, 

Eşşek kulak dikti bastı figani.                Tahta kehlesinden saçtı al kanı.  

                       5      

Emrah Destan’ın vasfın eyleyim,     

Uykusuz bıraktı beni neyleyim,     

Eksiği var ısa daha söyleyim,    

Hiç kimse söylemez böyle yalanı.     

Râst makamındaki (Bkz. Şekil 26) bu türkü, Saygun tarafından Re perdesinden 

yazılmıştır. 

Türkünün 8. ölçüsünde Şekil 61a’da işaretli Mi notasının bir yazım hatası olduğu ve  

aslında 21., 34. ve 61. ölçülerdeki benzerleri gibi Re olması gerektiği düşünülmektedir. 

Ayrıca bestecinin yaptığı orkestrasyonun el yazısı partisyonunda da bu Mi notalarının 

üzerinde karalama yapıldığı görülmektedir. (Şekil 61b) 

 

Şekil 61a: Hayvanat Destanı, 8. Ölçü 
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Şekil 61b: Hayvanat Destanı, 8. Ölçü (Orkestra partisyonu) 

Bu türkünün piyano eşliğinin dikkat çekici bir özelliği, sözlerin anlamlarını destekleyici 

bir şekilde yer yer “word painting” tekniğinin kullanılmış olmasıdır. O ana kadar 

neredeyse eşliksiz olan ses partisinin altına gelen ilk güçlü akor, 26. ölçüdeki 

“Zaptettiler” kelimesi ile ve bu kelimeyi desteklercesine kullanılmıştır. (Şekil 62) 

 

Şekil 62: Hayvanat Destanı, 26. Ölçü 

39. ölçüdeki “püskürüldü” kelimesinin ardından gelen glissando ve 40. ölçüdeki “Eşşek 

kulak dikti bastı figani” cümlesinin altındaki eşek anırmasını andıran noktalı ritmli 4’lü 

aralık, anlatımı destekleyen diğer figürlerdendir. (Şekil 63) 
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Şekil 63: Hayvanat Destanı, 39-40. Ölçüler 

Aynı şekilde 53. ölçüdeki “kanı” kelimesi de aniden gelen ff bir akorla 

desteklenmektedir. (Şekil 64) 

 

Şekil 64: Hayvanat Destanı, 53. Ölçü 
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4. SONUÇ  

	

Ahmed Adnan Saygun, Türkiye’nin farklı yörelerini gezip bulduğu ve bin yıllık 

geçmişiyle Anadolu’da hapsolmuş melodileri, Batı tekniğini kullanarak ancak özünü  

bozmadan işlemiştir. Ses ve piyano için On Türkü adlı eseri, bu yaklaşımın en önemli 

örneklerinden birisi olarak değerlendirilebilir. 

Albümdeki türküleri icra etmek isteyen solistlerin, bu türkülere yöresel gırtlak tavrını 

katarak müziği renklendirmesi, yoruma ulusal ve özgün bir nitelik katacaktır. Bu yolla 

uluslararası platformlarda özgün bir teknik de tanıtılmış olacak ve Batı’nın bel canto şan 

tekniği ile yöresel gırtlak tekniğimizin harmanlanmasıyla hoş ve özgün bir icra ortaya 

çıkacaktır.  

Ahmed Adnan Saygun’un Op. 41 On Türkü dalı eseri incelendiğinde, bestecilik 

tekniğine yönelik olarak aşağıdakiler söylenebilir: 

1) Saygun’un bu türküleri, türkülerin erkeksi karakterlerine uygun olacağı ve onların 

anlamını iyi yansıtacağı için bariton-bas aralığındaki sesler için düşündüğü kanaatine 

varılmıştır.  

2) Saygun bu türkülerinde ana melodiden uzaklaşmamış ve kullanacağı akorları 

türkünün içerisinden çıkarmıştır. Eşlik partisindeki karşı ezgileri seçerken de türkünün 

asıl ezgisinden ilham almış ve bu şekilde kendi içerisinde özgün ezgiler türetmiştir. 

3) Saygun bu türkülerinde ağırlıklı olarak, Batı müziğinde kullanılan geleneksel 3’lü 

armoni yerine, 4’lü aralıklardan oluşan ve modal/makamsal müziğe daha uygun olduğu 

düşünülen armonik yapılar kullanmıştır. 
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4) Saygun bu türkülerin birkaçında, kelimelerin anlamlarının müzik ile desteklenmesi 

olan “word painting” tekniğinden yararlanmıştır. 

5) Bu türkülerde piyano partileri eşlikten ziyade, ses partisi ile bütünleşen bir öğe 

olmuştur. 

6) Bu türkülerin orkestral bir piyano yazısı vardır. Bu durum, Saygun’un bu türkülerin 

eşliğini piyano için yazarken, kafasında orkestral fikirler olduğunu düşündürmektedir. 

Nitekim bu on türkünün yedi tanesinin orkestrasyonunu da yapmıştır.  

7) Saygun bu türkülerde, türkü ezgilerinin her bir tekrarı için farklı bir piyano eşliği 

yazmıştır. Bu durumun, türküyü biteviyelikten kurtardığı düşünülmektedir.  

8) Saygun bu türkülerin ses ve piyano partilerinde, icrasının nispeten serbest olması 

gereken yerleri açık ve ayrıntılı bir şekilde notaya dökmüş ve icracıyı bu serbestliğe 

sistemli bir şekilde yönlendirmiştir.  
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ÖZET 

	

Osmanlı İmparatorluğu’nun yaptığı tüm Batılı tarzda yenilik çalışmaları başarısız 

olmuş, 600 yıllık varlığı, 20. Yüzyılın ilk çeyreğine gelmeden son bulmuştur. 

Cumhuriyetin ilanı ile yapılan devrimler doğrultusunda ise Türk müziğinin kendi 

benliğini kaybetmeden Batı motifleriyle zenginleşebileceği düşünülmüş, bu doğrultuda 

adımlar atılmıştır. Yetenekli Türk öğrenciler devlet burslarıyla Avrupa şehirlerine 

gönderilmiş ve çağdaş Türk müziğinin, dönemin akımlarını alıp hak ettiği çizgiye 

getirilmesi hedeflenmiştir.  

Ahmed Adnan Saygun, Türk müziğini uluslararası platformda en üstün düzeyde 

sergileyen besteciler arasındadır. Dönemin tüm yeni akımlarını denemiş, ancak hiçbir 

zaman tonal düşünceden ve geleneksel halk müziğimizin özelliklerinden ayrılmamış, 

bütün bunları yaratıcı süzgecinden geçirerek kendi özgün stilini oluşturmuştur. 

Saygun ses ve piyano için Op.41 On Türkü adlı eserini 1968 yılında yazmıştır. Albüm 

üzerinde belirtmemekle birlikte bu türküleri bas veya bas-bariton için düşündüğü, solist 

partisinin ses genişliğinden anlaşılmaktadır. 

Bu türkülerde piyanoyu eşlik enstrümanı olarak düşünmek doğru değildir. Saygun 

türkülerin ezgilerini, oldukça iyi bir piyano çalma tekniği gerektiren zengin bir piyano 

yazısı ile desteklemiştir. Ana ezgiyi sürekli tekrarlayan geleneksel formdan uzak 

durmuş ve bu tekrarların her birine farklı bir piyano eşliği yazarak onları 

renklendirmiştir.	

Ahmed Adnan Saygun’un ses ve piyano için 10 Türkü adlı eseri ile geleneksel Türk 

halk müziğimiz, Batı müziğinin kalıpları içerisinde uluslararası bir boyut kazanmıştır.	
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ABSTRACT 

	

All innovative attempts of the Ottoman Empire in the Western style failed and its 600-

year of existence ended before seeing the first quarter of the 20th century. In line with 

the reforms made following the proclamation of the republic, it was considered that 

Turkish music would flourish with Western patterns without losing its own identity and 

necessary steps were taken in this regard. Within this context, talented Turkish students 

were sent to European cities with state scholarships. The target was to bring the Turkish 

music along with the musical trends of the time to the contemporary line that it 

deserved. 

Ahmed Adnan Saygun is considered among the composers that perform Turkish music 

on the highest level at the international platform. He tried all contemporary trends of his 

time, but never gave up on the characteristics of the tonal music and our traditional folk 

music. As a result, he created his unique style by blending the traditional with the 

contemporary trends. 

Saygun composed 10 Türkü (10 Folk Songs) for voice and piano in 1968. Although not 

specified in the album, it is inferred from the register of the soloist part that the folk 

songs in the album were essentially written for bass or bass-baritone 

It is not right to consider piano as accompanying instrument in these songs. Saygun 

reinforced the melodies of the songs with rich piano accompaniment patterns that 

required a good piano technique.  In these songs, the main melody is far from the 

repetitive traditional form with new piano accompaniment patterns inserted in each of 

the repetitive parts. 
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10 Türkü (10 Folk Songs) for voice and piano composed by Ahmed Adnan Saygun, 

added another dimension to our traditional Turkish folk music within the boundaries of 

Western music. 

 

 


