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yüzyýla kadar Rakka’da kaldýlar, bu yüzyýl-
da onlar da Rakka’yý terkettiler. Rakka is-
kânýnda büyük ýstýrap çeken Beydililer ile
Baraklar bir asýrdan fazla bir zamandan
beri Gaziantep yöresiyle ona komþu yöre-
lerdeki köylerinde yaþamaktadýr. XIX. yüz-
yýlda Çukurova’da âyanlarýn hâkim oldu-
ðu dönemde Avþar, Bozdoðan, Cerid ve Te-
cirli oymaklarý öne çýkmýþtý. Fýrka-i Islâhiy-
ye’nin çalýþmalarý sonucu fýrsat buldukça
yaðmalama hareketlerine giriþiyordu. Te-
cirliler Osmaniye, Ceridler Ceyhan kazasý
dahilinde yerleþti. Bozdoðanlar da Kadir-
li ve Ceyhan kazalarýnda iskân edildi. Av-
þarlar ise Pýnarbaþý, Tomarza, Sarýz kaza-
larýndaki yetmiþten fazla köyde oturmak-
tadýr.
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Ezgi ile söylenen
anonim halk edebiyatý

nazým biçimi.
˜ ™

Köken bakýmýndan Türk kelimesinin nis-
bet eki alarak “Türkî” þeklinde oluþtuðu,
daha sonra Türkçe söyleyiþe uydurulduðu
kanaati yaygýndýr. Türküye “þarký, deyiþ,
deme, hava, ninni, aðýt” da denilmekte,
Anadolu’da türkü karþýlýðýnda yer yer “yýr”
adý da kullanýlmakta, Tatar Türkleri’nin tür-
küye “beyit” dedikleri bilinmektedir. Türkü-
ye Azerbaycan Türkçesi’nde “mahný”, Baþ-
kýrtça’da “halk yýrý”, Kazakça’da “türki, tü-
rük, halýk ani”, Kýrgýzca’da “eldikýr, türkü”,
Özbekçe’de “türki, halk kaþiði”, Tatarca’-
da “halk cýrý”, Türkmence’de “halk aydý-
mý”, Uygurca’da “nahþa, koça nahþisi” de-
nilmektedir. Türkü, âþýk þiirleri gibi dü-
zenleyicisi bilinenler yanýnda çoðunlukla
düzenleyicileri bilinmeyen, sözlü gelenek-
te oluþup geliþen, çaðdan çaða ve yöreden
yöreye deðiþip zenginleþen, bazan bozul-
malara uðrayan ve her zaman ezgi eþliðin-
de söylenen þiirlerdir. Türk halk þiirinin de
en eski nazým biçimlerinden biridir. Bu adý
taþýyan ilk manzumeye XV. yüzyýl baþla-
rýnda Horasan’da rastlandýðý kaydedilmek-
te, Anadolu’da ise ilk örnekleri XVI. yüz-
yýlda görülmektedir. Ýnsanlarýn yaþadýðý
her çeþit olayý, bu olaylarýn toplum içinde-
ki yankýlarýný, kahramanlýklarý ve tarihî olay-
larý konu edinen türküler bir kültür hazine-
sidir. Herkesin anlayabileceði sade, tabii
bir dille ve hece ölçüsüyle söylenenler ya-
nýnda aruzla söylenmiþ az sayýda örneði-
ne de rastlanan türkülerin klasik edebiyat
nazým biçiminde olanlarýna “divan, selis,
semâi, kalenderî, satranç” gibi adlar veril-
mektedir.

Türküler iki kaynaktan beslenir. Asýl tür-
küler söyleyenleri bilinmeyen, halkýn or-
tak malý olan ve halký derinden etkileyen
bir olay üzerine yakýlanlardýr. Bu olay bü-
tün milleti ilgilendirecek kadar önemli ola-
bileceði gibi dar bir çevreyle de sýnýrlý kýla-
bilir. Aþk, gurbet, ölüm, kahramanlýk, fe-
tih, seferberlik, doðal âfetler, oymak kav-
galarý, eþkýya baskýnlarý, bir kalenin düþ-

da yaþayan Bozulus 1022’de (1613) Orta
Anadolu’ya geldi. Bozulus’un bir kýsmý es-
ki yurdunda kalmýþtý. Hükümet Bozulus’un
geldiði yere gönderilmesini emrettiyse de
bu emir hiçbir zaman uygulanmadý ve Bo-
zulus Orta Anadolu’da yerleþti. Daha son-
ra bazý oymaklarý Batý Anadolu’ya ve Ege
adalarýna gittiler. Orta ve Batý Anadolu’-
da Türkmen adlý oymaklarýn görülmesi Bo-
zulus’un geliþiyle ilgilidir. Osmanlý Devleti,
1102’de (1691) Türkmen oymaklarýnýn ha-
rap durumdaki yerlere yerleþtirilmesine
giriþti. Dört kola ayrýlan Bozulus obalarý
evler yaptýlar ve oturak hayata geçmeye
baþladýlar. Dâniþmendli adlý büyük Türk-
men oymaðýnýn Aydýn ve diðer bazý yerler-
de iskân edilmesi baþarý ile neticelendi.
Dulkadýrlý eline mensup yirmi kadar oy-
mak Çukurova’da Ayas, Berendi ve Kýnýk
yörelerinde yerleþtirildiyse de bu iskân ba-
þarýlý sonuç vermedi. Çukurova’nýn bilhas-
sa doðu kýsmý XIX. yüzyýlýn ikinci yarýsýna
kadar oymaklara kýþlak vazifesini görmek-
te devam etti. Üçüncü iskân yeri olan Ha-
lep’in kuzeyindeki Menbic yöresine Ýlbey-
li oymaðý yerleþtirildi. Ýlbeyliler günümüz-
de de bu yörede oturmaktadýr. Fakat Ha-
lep Türkmenleri’ne mensup olarak Hama,
Humus ve Trablus çevrelerinde daðýnýk þe-
kilde yaþayan oymaklarýn Hama-Humus
arasýndaki harap topraklarda iskânýnda
baþarý saðlanamadý.

Osmanlý Devleti, Aneze Araplarý tarafýn-
dan bir kýsým köyleri yýkýlan, geri kalanlarý
da haraca baðlanan Rakka bölgesini þen-
lendirmek için bir teþkilât kurarak Beydi-
li’nin Halep Türkmenleri ile Yeni Ýl’e men-
sup bütün obalarýný, Bozulus’un göç et-
memiþ kalýntýsýný, Halep Türkmenleri ile
Yeni Ýl’e baðlý diðer oymaklarý Belih ýrma-
ðýnýn Akçakale’den Rakka’ya kadar uza-
nan kýyýsýnda yerleþtirdi. Bütün bu oymak-
lar bir yýl sonra Anadolu’ya kaçtýlarsa da
çoðu tekrar iskân yerlerine gönderildi ve
kaçmamalarý için bazý tedbirler alýndý. Dev-
let bu iskânda ýsrarcý olmuþ, Aneze urbâ-
nýnýn hücumlarýný Rakka beylerbeyiliði ve
yerleþtirilen oymaklarla önleyebileceðine
inanmýþtý. Fakat bu yöre Türkmen oymak-
larýnýn yaþamasýna uygun deðildi. Aneze-
ler de Rakka yörelerinden uzaklaþtýrýlama-
mýþtý. Bundan dolayý Türkmenler’le urbân
arasýnda çatýþmalar çýktý. Rakka en so-
nunda problem çýkaran iskân dýþý Türk oy-
maklarý için bir sürgün yeri haline geldi.
Devletin aldýðý tedbirlere raðmen Rakka
ve Urfa bölgesine yerleþtirilen oymaklar-
dan çoðu ayrý ayrý zamanlarda Anadolu’ya
kaçmayý baþardý. Beydili obalarýnýn ekse-
risi, Baraklar ve diðer bazý oymaklar XIX.
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külerin bir plan dahilinde derlenmesidir.
Derleme yapýlacak yöre ve bu yörenin in-
sanlarý hakkýnda önceden yeterli bilgiye
sahip olunmalýdýr. Türkünün sözleri ve mýs-
ra düzeni doðru yazýlmalý, birtakým arkaik
ve mahallî kelimeler olduðu gibi yazýya ge-
çirilmeli, ezgi de sözlerle birlikte kayde-
dilmelidir. Türkülerin çok etkili bir ifade
gücü vardýr. Her türlü insanî duyguyu ha-
rekete geçirmeleri, toplumu bütün yönle-
riyle ele almalarý ve yansýtmalarý bunlarýn
baþta gelen özellikleridir. Türkülerin dili
halkýn konuþtuðu Türkçe’dir; ancak unu-
tulan bazý kelimelerin türkülerde canlýlý-
ðýný koruduðu görülmektedir. Bu sebeple
özellikle dilcilerin ilgilenmesi gereken bir
çalýþma alanýdýr.

Türküler genelde üç yönden incelenir.
1. Ezgilerine göre, usulsüz olanlar (uzun
havalar) ve usullü olanlar (oyun havalarý, ký-
rýk havalar, oturak havalarý) olmak üzere iki
grupta ele alýnýr. 2. Konularýna göre, ola-
ya dayalý türküler ve duygu yönü aðýr ba-
san türküler diye iki kolda incelenebilir.
Olaya ve duyguya dayalý türküler de lirik
türküler, taþlama, yergi ve güldürü tür-
küleri, bir olayý hikâye eden türküler, tö-
ren ve mevsim türküleri, iþ ve meslek tür-
küleri, pastoral türküler, öðretici türkü-
ler ve oyun türküleri þeklinde gruplandýrý-
labilir. 3. Yapýlarýna göre ise hece ölçüsü-
nün beþli kalýbýndan on altýlý kalýbýna ka-
dar farklý ölçüler kullanýlmýþtýr. Bu durum
türkünün biçimi üzerinde çeþitli tartýþma-
lara yol açmaktadýr. Mâni katarýndan ve-
ya koþma nazým biçiminden oluþan türkü-
ler de sýkça görülmekle beraber asýl tür-
küler “bent” ve “kavuþtak” adý verilen, bent
ve kavuþtaklarda yer alan mýsra sayýsýnýn
türküden türküye farklýlýk gösterdiði bað-
lamalý þekillerden oluþur (geniþ bilgi için
bk. Albayrak, Ansiklopedik Halk Edebiya-
tý Sözlüðü, s. 537-545).
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™ MÛSÝKÝ. Türkü, bestecisi bilinen mû-
siki eserlerinin dýþýnda kalan, çoðunlukla
sahibi unutulmuþ ve zaman içinde halkýn
kolektif katkýsý ile þekillenmiþ, anonim halk
edebiyatý yahut âþýk edebiyatý tarz ve üs-
lûbunda, hece vezinli, Türkçe sözlü mûsi-
ki eserleri için kullanýlan genel bir tabir-
dir. Hece vezinli güfteler yanýnda aruz vez-
niyle ya da hece sayýsý bakýmýndan aruz
veznine uydurulabilen söz kalýplarý ile de
seslendirilir. Kadýn erkek her yaþtan halk
sanatkârýnýn gelenek yoluyla öðrendiði ve-
ya üreterek ezgiyle birlikte seslendirdiði
türkü, güfteleri uzun bir zaman dilimi için-
de geliþmiþ halk beðenisini, halkýn üretim
ve tüketim anlayýþýný, geleneksel kavrayý-
þýný yansýtýr. Doðumdan ölüme uzanan in-
san hayatýnýn zengin dinî yahut din dýþý
duygu ve düþüncelerini dile getirir; gün-
delik olaylara deðinir ve bazý tarihî konu-
larý geniþ hacimli manzum metinlerle hi-
kâye eder. Bu güfteler gelenekte, çoðun-
lukla kýta tekrarlý ritmik veya serbest ri-
timli ezgi kalýplarýna yahut stillerine giy-
dirilmiþ sýralý ya da tek kýtalý sözler halin-
de görülür.

Türkiye’de XX. yüzyýlýn ilk çeyreði için-
de kavram, amaç ve araþtýrma yöntemle-
ri tartýþýlan, ikinci çeyreði içinde saha araþ-
týrmalarýyla derlenip matbu nota yayýnla-
rý yoluyla müzik çevrelerine ulaþtýrýlan ve
özellikle mahallî/profesyonel sanatçýlar ta-
rafýndan plak ve radyolar aracýlýðýyla ge-
niþ kitlelere dinletilen bu tarz eserler XX.
yüzyýlýn baþlarýnda türkü diye adlandýrýl-
mýþ ve bu adlandýrma teknik bir baþlýk ola-
rak toplum geneline yaygýnlaþtýrýlmýþtýr.
Bu baðlamda Avrupa’da XIX. yüzyýlýn ikin-
ci yarýsýnda geliþen halk bilimi (folklor) ça-
lýþmalarýný ve alanýn basýlý kaynaklarýný ta-
kip eden Türkçü fikir adamlarý ile mûsiki-
þinaslar önceleri “halk þarkýsý” olarak ter-
cüme edilen “chant populaire, volkslied,
folk song” kelimelerini 1920’li yýllarýn son-
larýnda türkü tabiriyle Türkçeleþtirmiþler;
bu tabiri de zamanla “halk mûsikisi” üst
baþlýðý ile geliþen ve tanýmlanan bir mû-
siki türünün alt türlerini ve bütün reper-
tuvar elemanlarýný kapsayan bir tabire dö-
nüþtürmüþlerdir.

Özellikle mûsiki çevrelerini etkisi altýn-
da tutan Ýstanbul çevresine mensup sa-
natçý ve araþtýrmacýlarýn XX. yüzyýlýn ilk
çeyreði içinde yoðunlukla kullanmaya baþ-
ladýklarý türkü kelimesi esasta Anadolulu
halk sanatkârlarýnýn seslendirdikleri ano-
nim eserleri, bu baðlamda geleneðe da-
yalý mûsiki türlerini, biçimlerini, çeþitlerini
ve çeþitlemelerini bir bütün halinde kar-
þýlamayý amaçlar. Ancak bu tabir belirgin

mesi, bir vatan parçasýnýn elden çýkmasý
gibi olaylarla sevda, talihe küsme gibi duy-
gular türkülerin þartlarýný hazýrlayan se-
beplerin baþýnda gelir. Bu olaylardan biri-
ni yaþayan veya bu duygulardan birini ta-
þýyan, sanatçý ruhuna ve yeteneðine sa-
hip halktan birinin olayý halk þiiriyle ve ez-
gi eþliðinde ifade etmesi türküyü meyda-
na getirir. Zamanla türküyü söyleyen ki-
þinin adý, türkünün söz ve ezgi bölümleri
gibi kiþisel izleri ortadan kalkar ve türkü
toplumun ortak malý olarak halk edebiya-
tý ürünü karakterine bürünür. Türkülerin
oluþmasýnda ve yayýlmasýnda ikinci önem-
li kaynak saz þairleridir. Saz þairi (âþýk) gör-
düðünü, yaþadýðýný, duyduðunu sanat ka-
biliyeti ölçüsünde sazý eþliðinde dile geti-
rerek topluma duyurur. Toplumdaki “tür-
kücü-þair” bir bakýma eski Oðuzlar’daki
ozanlarýn devamý olarak türkülerin ortaya
çýkmasýný, yayýlmasýný ve yaþamasýný sað-
lar. Eskiden ticaret kervanlarý ile dolaþan
amatör ses sanatçýlarý ve askerler de saz
þairleri gibi türküleri yaymada önemli rol
oynamýþtýr. Türkülerin yayýlmasýnýn diðer
bir sebebi de fetihler dolayýsýyla meydana
gelen göçlerdir. Günümüzde iletiþim araç-
larý türkülerin yayýlmasýný kolaylaþtýrmak-
ta, böylece beðenilen bir türkü kýsa za-
manda yurdun her köþesine ulaþmakta-
dýr. Ancak bu durum yeni türkülerin yakýl-
masýný önlemektedir.

Genellikle baðlama/saz eþliðinde söyle-
nen türkü bu aletle hüviyet kazanýr. Tür-
kü yakýcýlarý daha çok sözle ezgiyi ayný an-
da üretirler. Konusunun toplumu derinden
etkilemesi, ezgisinin dokunaklý ve sanat
gücünün yüksek olmasý türkülerin uzun
süre yaþamasýnýn önemli sebeplerinden-
dir. Zaman içinde söz ve ezgilerinde mey-
dana gelen deðiþiklikler bunlarýn birden
çok yöreye ait sayýlmasý gibi bir sonucu
doðurmuþtur. Deðiþik çevrelerde deðiþik
duygular içinde söylenen türkülerin bir-
takým katma söz ve ezgilerle eski havalarý-
ný kaybedip baþlangýçta bir kahramanlýk
türküsü, hatta bir aðýtken ezgisi oyun ha-
vasýna yakýnsa sonradan oyun havasý du-
rumuna geldiði de görülebilir.

Türkülerde halkýn iþlenmemiþ sanat gü-
cünü, sanat yeteneðini ve millî sanata ait
konularý bulmak mümkündür. Bunlarý dile
getiren olaylarý öðrenebilmek için türkü-
nün metnini tamamlayacak hikâyesini de
bilmek gerekir. Türküler hem halkýn sosyal
hayatýný hem müziði hem þiiri ilgilendirdi-
ðinden halk bilimi incelemelerinde önem-
li bir yer tutar; bundan dolayý özel bir me-
totla incelenmeleri gerekir. Bu konuda üze-
rinde önemle durulan hususlardan biri tür-


