
herhalde yanlış sayılmayacaktır. Balkan
lar'da Şark meselesinin son aşamasını teş
kil eden, dağılan Yugoslavya, yeni kuru
lan Makedonya ve Kosova cumhuriyetleri 
örneğinde görüldüğü gibi devlet halinde 
ortaya çıkan ve hala çıkma potansiyeli ta
şıyan etnik unsurlar göz önüne alındığın
da geçen yüzyılda Osmanlı mirasına Bal
kanlar'da Rusya'nın. Ortadoğu'da ingilte
re'nin denge politikaları gereği tek başı

na konamayacağının görülmesine rağmen , 

emperyalist politikalar doğrultusunda ye
ni paylaşım planları yapan günümüzün bir 
başka büyük gücünün haritaları değiştire
rek bu paylaşımı istediği gibi gerçekleştir
meye niyetlenınesi Şark meselesinin bu
rada da henüz sona ermediğinin açık bir 
göstergesidir. 
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Türk edebiyatında ve Türk mOsikisinde 
ortak özelliklere sahip 

din dışı güfte ve besteler için 

L kullanılan bir terim. _j 

Arapça şark kelimesine nisbet ekinin 
getirilmesiyle oluşan şarkiden ( Doğu'ya ait) 
geldiği kabul edilmektedir. Kelimenin kö
keni hakkında "çağırmak. yüksek sesle söy
lemek. bağırmak" anlamındaki çağırğıdan 

türediği yolunda bir başka yorum varsa da 
bu fonetik bakımdan mümkün görülme
mektedir. Ayrıca Anadolu ağızlarında ve 
bazı Türk lehçelerinde "ır 1 yır 1 cır" ( şarkı. 

türkü) ve "ırlamak 1 yırlamak 1 cırlamak" 

( şa rkı . türkü söylemek) kelimeleri yer al
maktadır. Şarkının bir mOsiki formunu ve 
nazım şeklini ifade etmek üzere ilk defa 
ne zaman ortaya çıktığı bilinmemektedir. 
Edebiyat terimi olarak şarkı, bazan bes
telenmiş her türlü eserin manzum metni
ni belirten Farsça "güfte" (söy l enmi ş ) ke
limesiyle aynı manada kullanılmakla bir
likte güfte anlam bakımından daha kap
samlı olup her türlü mOsiki eserinin sözlü 
kısmını ifade etmektedir. Şarkıyyat. özel
likle XIX. yüzyıldan itibaren divanların so
nunda bulunan, çoğu dört mısralı ve na
karatlı, bu formda bestelenecek manzu
melere ayrılmış bölümlerin başlığında yer 
almıştır. 

Divan edebiyatı nazım şekilleriyle Türk 
mOsikisine ait şarkı formunda bestelen
rnek için yazılan manzumeler halk edebi
yatındaki türkülerle beraber XVII. yüzyıl
dan itibaren ortaya çıkmış , zamanla tür
küden farklılaşarak Türk edebiyatı ve mO
sikisine özgü bir nazım şekli ve mOsiki for
mu olmuştur. Güfte mecmualarında bu
lunan eski şarkıların bir kısmı hem yapı 
hem muhteva bakımından türküleri andı

ran, çoğu hece vezniyle yazılmış sade şiir
lerdir. Güfte yazarı ve bestekarı bilinme
yen. ilk bendi, "Gömleğim al eyledin 1 Kad
dimi dal eyledi n 1 Bir haftalık yar için (hey 
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felek) 1 işimi zar eyledin (hey zalim)" mısra
larından oluşan iki bendlik şarkı buna ör
nektir. Hô.fız Post Güfte Mecmuası'nda 

şarkı başlığıyla kaydedilmiş bazı güfteler 
hece vezniyle yazılmış olduğu gibi başlık 
taşımayan bazı güftelerin de aynı vezinle 
ve sade bir dille kaleme alınd ığı görülmek
tedir (Doğru söz , nr. 174, 302 , 436, 526. 
531. 533, 619, 771 , 822 , 904. 972 . güftes i: 
Karacaoğ la n ). XVIII. yüzyıl divan şairlerin
den, aynı zamanda saz çalarak şarkı 1 tür
kü söyleyen Vahld-i MahtOml'nin divanın 

da "Murabbaat ve Şarkıyyat ve Türkma
niyyat ve Gayrih!" başlıklı bir bölümün yer 
alması. burada mevcut 1 O 1 güfte arasın
da hece vezniyle yazılmış otuz bir manzu
menin bulunması iki türün birbiriyle ya
kın özellikler taşıdığını ortaya koymakta
dır. Bundan dolayı Mahtfıml bazı araştır
macılar tarafından saz şairi sayılmıştır. Bu 
durum, şarkıların türkülerden ayrılarak za
manla güfte ve beste açısından müstakil 
özellikler kazandığı şeklindeki bir yoruma 
imkan vermektedir. Nitekim Darülelhan 
külliyatı arasında neşredilen türkülere ait 
nota mecmuası Anadolu Halk Şarkıla

n adını taşımaktadır (İ sta nbul 1926). 

Divan edebiyatında şarkı formuna en 
yakın özellikler taşıyan ilk şiirleri XVI I. yüz
yılda Naill'nin yazdığı kabul edilmektedir. 
Daha çok dörtlükler halinde yazılan şarkı 
güfteleri Türk mOsikisinde kendine has bir 
yapıda bestelendiğinde aynı adla anılmış
tır. Şarkılarda genellikle aşk, ayrılık , has
ret. sevgili, içki ve eğlence gibi konular ele 
alınır. Güfte mecmualarında şarkı başlığı 
altında kaydedilen en eski örnekler. Hafız 
Post adıyla tanınan imamzade Mehmed Çe
lebi'nin hazırladığı XVII. yüzyıla ait derle
rnede yer almaktadır. Burada Hafız Post' un, 
hacası Kasımpaşalı Koca Osman Efendi'
nin evfer usulünde ve rast makamında bes
telediği ve ilk bendi, "Yeter cevreyledin ben 
natüvane 1 Aman ey çarh-ı zalim dad elin
den 1 Muradım üzre devretmez zamane 1 
Aman ey çarh-ı zalim dad elinden" mısra
larından oluşan iki bendlik şarkısı bu for
mun belirgin özelliklerini aksettirmekte
dir. Yine bu mecmuada mevcut, FuzQII'ye 
ait arazbar makamında ve devr-i revan 
usulündeki. "Perişan-halin oldum sorma
dm hal-i perlşanım 1 Gamından derde düş
tüm kılınadın tedblr-i dermanım 1 Ne der
sin rQzigarım böyle mi geçsin güzel hanım 1 
Gözüm canım efendim sevdiğim devletlü 
sultanım" mısralarından ibaret murabbaın 
Küçük imam Mehmed Efendi tarafından 
şarkı formunda bestelendiği kaydedilmek
tedir. Başka örnekler de dikkate alındığın 

da, gazel tarzında yazılan şiirlerle üç m ıs-

357 



SARKI 

ralı bendierden yedi sekiz mısralı bendie
re kadar değişik hacimde kaleme alınmış 
güftelerin şarkı olarak bestelendiği görül
mektedir. Ancak murabba adının aynı za
manda bir beste formu olduğuna işaret 
etmek gerekir. Ayrıca dört veya daha çok 
mısralı bir şekil olarak şarkılarda güfte ha
linde kullanılan birkaç bendlik şiirler, da
ha ziyade ilk bendin son mısraının diğer 
bendierin sonlarında nakarat şeklinde tek
rarlanması sebebiyle "mütekerrir" olarak 
adlandırılmıştır. Fakat en çok kullanılan şe
kil dört mısralı, yani murabba-ı müteker
rir halindeki güftelerdir. Bunu iki veya üç 
bendlik güfteler takip eder. Bu sebeple ba
zı güfte mecmualarında şarkı yerine mu
rabba, muhammes, müsemmen gibi ad
landırmalar yer almaktadadır. Hafız Post'un 
hüseynl makamında ve devr-i revan usu
lünde bestelediği, "Nalemiz tuttu yeter 
atakı 1 Yad kıl eylediğin mfsakı 1 Şad-kam 
eyle dil-i müştakı 1 Karımız tutfuna kaldı 
sal<i" bendiyle başlayan şarkı üç bendden 
ibarettir. 

Şarkılar genellikle dört mısralı bendler 
halinde yazıldığından murabba ve tuyuğ 
gibi dört mısralı bendierden veya sadece 
dört mısradan meydana gelen divan ede
biyatı nazım şekilleriyle benzerlik gösterse 
de şarkılarda ilk dört mısralık bendin ikinci 
mısraı nakarat halinde her bendin sonun
da tekrarlanır ve aynı melodiyle ezgilen
dirilir: a a" a a" 1 b b b a" 1 veya a a a a" 1 
b b b a". Bilhassa XIX ve XX. yüzyıllarda 
sadece dört mısradan ibaret ve bazıları 
nakaratsız şarkılar da kaleme alınmıştır. 

Şarkılarda aruz vezninin "metailün mefa
ilün mefallün mefallün", "mefallün mefa
llün fefılün", "meffılü metallü metallü fefı
lün", "mef'fılü failatü mefallü failün", "fai
latün tailatün failatün tailün", "failatün fa
ilatün failün", "feilatün mefallün feilün" gi
bi hece vezninin ahengini hatırlatan kalıp
ların yanında hecenin 4+4=8, 4+4+3= 11. 
4+5=9 şeklindeki vezinleri de kullanılmış
tır. 

Şarkının gerek güfte gerekse beste ola
rak gelişmesinde Sami, Nabl, Nedim gibi 
divan şairlerinin aynı zamanda bestekar 
olmaları yanında Hatız Post, ltrl, Nazim 
gibi bestekarların kendi yazdıkları gütte
leri bestelemelerinin de önemli etkisi var
dır. Bu sebeple şarkı hem bestekar hem 
de şairler tarafından geliştirilmiştir. XVII. 
yüzyıldan itibaren pek çok şairin şarkı güf
tesi kaleme aldığı veya bunların şarkı tar
zında yazdıkları şiirlerin bestelendiği bilin
mektedir. Bunlar arasında Naill, Nazim, 
Nedim, Şeyh Galib, Enderunlu Fazıl , Ende
runlu Vasıf, Pertev Paşa, Leyla Hanım , Fa-
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ün Efendi, Osman Nevres gibi isimler öne 
çıkmaktadır. Bilhassa Nedim yalın bir dil
le en şuh , en güzel şarkıları kaleme alan 
bir şairdir. Enderunlu Vasıf değişik nazım 
şekillerinde 200'ün üzerinde örnekle en 
çok şarkı yazan sanatkar unvanını elde et
miştir. Yine pek çok bestekarın , şarkı na
zım şeklinde yazılmadığı halde beğendiği 
veya çeşitli zümreler tarafından beğeniten 
şiirleri seçerek bestelediği bilinmektedir. 
Bunlar şiirleri çok defa yazıldığı gibi bes
telemiş . bazan da nakarat olmaya uygun 
mısraı belirleyerek şarkı güftesi haline ge
tirmiştir. Bu sebeple güfte mecmuaların

da kayıtlı bazı şiirler divanlarda farklı bi
çimlerde yer almaktadır. 

Bazı bestekarların besteledikleri eser
lerin güttelerini kendilerinin yazması , bu 
eserlerin bestelerinin sanat değeri bakı
mından güttelerinden çok üstün olması
na yol açmıştır. Bir kısım bestekarlar da 
yakınları tarafından verilen güfteleri bes
telemek mecburiyetinde kalmıştı r. İbnü
lemin Mahmud Kemal'in Hoş Sada adlı 
eserinin mukaddimesinde bazılarına işa

ret ettiği seviyesiz güttelerin benzerleri 
güfte mecmualarında da yer almaktadır. 

Bazılarında ise daha seviyesiz müstehcen 
şarkıların bulunduğu görülmektedir. İbnü
lemin, "Güftelerin onda dokuzunun heze
yan-ı mahz olması da mfısikinin en bü
yük dertlerindendir" dedikten sonra Şev
ki Bey' in. "Hüsnüne sükker demek de söz 
müdür" mısraıyla başlayan nihavend şar
kısını örnek gösterir. Ancak diğer gütte
lerde olduğu gibi şarkı güftelerinde de ic
ra edenlerin sözleri unutması yahut yanlış 
hatırlaması veya manasını kavrayamama
sı gibi sebeplerle bazı değişikliklerin mey
dana geldiği, güfte mecmualarının da şi
fahl bilgilere dayanarak yahut hanende
terin okuyuşlarını esas alarak düzenlendi
ği unutulmamalıdır. 

Şarkı güttelerinin toplandığı mecmuala
rın en önemlileri Hafız Post ile Hekimbaşı 
Abdülaziz Efendi'nin derlemelerdir. Mat
baacılığın yaygınlaşmasından sonra şarkı
lar müstakil kitaplarda toplanmıştır. Bun
lara müellifleri bilinmeyen Şarkı M ecmu
ası ( İ stanbul , t s.) ve Şarkılar ve Kanto
lar (İ stanbul ı 919) adlı derlemelerle Ce
nap Muhittin Kazanoğlu'nun Şarkılar (Si
vas 1339) ve Ata Terzibaşı'nın Şarkı ve 
Türküler ( Bağdad 1953) isimli mecmua
ları örnek gösterilebilir. Ayrıca derteyenin 
adıyla basılmış Haşim Bey Mecmuası 

(istanbul 1280) ve M ecmua-i Arifi ile 
( İ sta nbul 1290) Mehmed Selim'in M ec
mua-i Beste Semaiyyat ve Şarkıyyat 
(İ stanbul , t s.). Ahmet Avni Konuk'un Ha-

nende (istanbul 13 17). Hasan Tahsin'in 
Gülzar-ı M usiki (İ stanbul 1323) ve Şam
lı İskender'in Camiu'l-elhan veyahut Mü
kemmel Şarkı Faslı Mecmuası (İstan 

bul. ts ) gibi güfte kitaplarında da şarkı
lara yer verilmiştir. Cumhuriyet dönemin
de yayımlanan şarkı güfteleri arasında Se
çilmiş Şarkı Güttel eri (l-ll, istanbul 1948-

1949). Şerif içti'nin Şarkı Gütteleri (1 -111. 
İ stanbul 1949-1 950) ve Etem Ruhi Ün
gör'ün Türk M usikisi Gütteler Antolo
jisi (HI . istanbul 198 1) adlı eserlerine işa
ret etmek gerekir. 
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ll'I'!J MuSTAFA UzuN 

o MÜSİKİ. Divan edebiyatı şekillerinden 
biri olan şarkı. belli bir üslfıp ve nağme ya
pısı çerçevesinde ve küçük usullerle bes
telenmesi dolayısıyla Türk mfısikisinde or
taya çıkan bir formdur. Hacı Arif Bey, Şev
ki Bey, Sermüezzin Rifat Bey, Haşim Bey 
gibi bestekarlarca belli kurallara oturtu
lan bu forma daha sonra Rahmi Bey, Lemi 
Atlı , Zeki Arif Ataergin ve Suphi Ziya Öz
bekkan gibi sanatkarlar tarafından büyük 
rağbet gösterilmiş ve bu rağbet günümüz
de de devam etmektedir. Hacı Arif Bey'
den önceki klasik devirde de şarkılar bes
telenmiş. ancak bunlar daha çok türküleri 
andıran ve nakaratları türkülerdeki kavuş
takları hatırlatan bir yapı etrafında şekil
lenmiştir. Fakat Hamamizade İsmail Dede 
Efendi ve Şakir Ağa gibi bestecilerin şar

kıları bu tesbitin dışında tutulmalıdır. 

Şarkılar en çok on zamanlıya kadar olan 
küçük usullerle bestelenmiş . bu usullerin 
çoğunlukla 8'lik mertebeleri tercih edil
miştir. Ancak 9/4'lük ağıraksak kuralın 
dışında olup bu usulde bestelenmiş epey
ce şarkı bulunmaktadır. Fakat mesela 8/4'
lük ağır düyek veya 1 0/4'lük ağır aksak se-


