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sah ne le me yön tem le ri kul la nı la rak dra-

ma ti ze edil me si, za man za man da halk 

oyun la rı ve halk ti yat ro su kim li ğiy le su-

nul ma sı da Ad nan Ata man’ın sa nat ha ya-

tın da dik kat çe ki ci yön ler den bi ri ni tem sil 

et mek te dir. Onun Sa di Ya ver Ata man’ın 

folk lor ide al le ri ne bağ lı lı ğı bir di ğer özel li-

ği dir. Ad nan Ata man mes lekî bil gi ve tec-

rü be le ri ni Bu Top ra ğın Se si [Halk Mu si-
ki miz] adı nı ver di ği bir ki tap ta top la mış 

(yay. haz. Sü ley man Şe nel, İs tan bul 2009), 
bir ese ri ni de Saf ran bo lu Tür kü le ri ve 

Oyun Ha va la rı adıy la Saf ran bo lu lu lar’a 

ar ma ğan et miş tir (yay. haz. Sü ley man Şe-
nel, İs tan bul 2009).
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Folklor uzmaný,
saha araþtýrmacýsý, eðitimci, yönetici

ve sanat uygulayýcýsý.˜ ™

23 Ni san 1906’da ba ba sı nın gö rev-

li ol du ğu Yan ya’da doğ du. Ba ba sı ün lü 

mü ca hit Şeyh Şâmil’in ba ba so yun dan 

ge len Ali Ya ver, an ne si Saf ran bo lu lu Cı lız 

sülâle sin den Ha bi be Yek ta Ha nım’dır. İlk 

mek te bi, rüş di ye ve idâdîyi Saf ran bo lu’da, 

li se öğ re ni mi ni İs tan bul Er kek Li se si’nde 

ta mam la dı (1926). İs tan bul Üni ver si te si 

Diş He kim li ği kıs mı na kay dol duy sa da tah-

si li ni ya rım bı rak tı. Mü zi ğe olan tut ku su 

se be biy le ön ce Bey ler be yi Mûsi ki Ce mi ye-

ti’ne, ar dın dan İs tan bul Kon ser va tu va rı’na 

gir di ve bu ra dan 1930’da me zun ol du. 

Ağus tos 2014 ta ri hin de İs tan bul’da ve fat 

et ti, er te si gün Bey ler be yi’nde ki Nak kaş-

te pe Me zar lı ğı’nda top ra ğa ve ril di.

Çalış ma la rı nı da ha çok hal kın ya şat tı ğı 

ge le nek sel de ğer le rin kay nak la rı nı araş tır-

ma ko nu su na yo ğun laş tı ran Adna n Ata-

man folk lo rik ka rak ter ta şıyan ma hallî / 

ano nim mü zik ma ter yal le ri üzeri ne ça lış-

mış, der le yi ci ola rak Türk halk mü zi ği re-

per tu va rı na çok sa yı da eser ka zan dırmış tır. 

Azer bay can, Ba lı ke sir, Ba tı Trakya, Çan kı rı, 

De niz li, Di yar ba kır, Er zin can, Er zu rum, Es-

ki şe hir, Ga zi an tep, Is par ta, İs tan bul, Ka ra-

bük, Kars, Kas tamo nu, Kay se ri, Kır şe hir, 

Kon ya, Ma latya, Mersin, Muğ la, Nev şe hir, 

Or du, Ri ze, Ru me li, Şan lı ur fa gi bi Tür ki-

ye’nin he men her yerin de on lar ca ma hallî 

sa nat çı dan der le di ği ve no ta ya al dı ğı mü-

zik eser le ri nin sa yı sı 300 ka dar dır. Bun la rın 

bü yük bir kıs mı ya yım lan mış, ses len di ril-

miş ve top lu mun be ğe ni si ni ka zan mış tır.

Ata man Ab dül va hit Kü ze ci oğ lu, Ad nan 

Tür köz, Ah met Ga zi Ay han, Ali Ek ber Çi-

çek, Âşık İs ma il Ay dın (Âşık Dâimî), Âşık 

Kul Ah met, Ce mi le Cev her Çi çek, Ha ni fe 

Ata man, Mu har rem Ak kuş, Mu sa Eroğ lu, 

Mü şer ref Er can, Ne şet Er taş, Özay Gön-

lüm, Sa di Ya ver Ata man, Ta lip Öz kan, Yal-

çın Öz soy gi bi halk sa nat çı ları nın se sin den 

pek çok eser der le miş ve no ta ya al mış tır. 

“Ara ba ya daş koy dum” (Kı zıl hi sar Zey be-
ği) ve “Zo ba la rın da gu ru da me şe ya nı yor” 

(De niz li); “Ce mi le’min Geç ti ği Yol lar Me-

şe li” (De niz li Acı pa yam); “Ev le ri Yol Üs tü-

dür” (Şan lı ur fa Hal fe ti); “Git me dur nam 

git me ner den ge lir sin” (Er zin can Ter can); 
“Si nem be ni yan dı rır” (Di yar ba kır); “Ya-

ta ma dım ga sa vet ten me rak tan” (Mer sin 
Mut); “Bir gi de rim beş ar dı ma ba ka rım”, 

“Daş har ma nın ma zısı”, “İlik düş tü ya kam-

dan”, “Ye şil ipek bü ke ne” ve “Selâm da 

söy len bey ba ba ma” (Ka ra bük Saf ran bolu); 
“Leb le bi koy dum ta sa” (Çankı rı Çerkeş); 
“Gar mı yağ mış yü ce dağ lar ba şı na” (Kır-
şe hir); “Va rın söy len Ur fa ni’ye yârin öğ-

me sin” (Mersin Si lif ke) gi bi bir çok eser 

bun lar dan ba zı la rı dır.

El li yı lı aşan sa nat ha ya tı bo yun ca yö-

net ti ği 500’ü aş kın kon ser le Türk halk 

mü zi ği ni sah ne le me tek nik le ri nin ge li şi-

mi ne bü yük hiz met ler de bu lu nan Ad nan 

Ata man zevk li ve ge niş re per tu var se çi-

ci li ği, yö ne ti ci li ği ve halk mü zi ği nin ye te-

nek le ri nin ge liş ti ril me si yö nün de ki ti tiz li-

ğiy le mü zik çev re le rin de bü yük say gın lık 

ka zan mış tır. Halk ez gi le ri nin, ge le nek sel 

ya şam ve bes len me yol la rı ile bağ lan tı lı 

ola rak kon ser sa lon la rın da işit sel ve gör sel 

ar dın dan 1961’de top lu lu ğun şef li ği ne ve 

yö ne ti ci li ği ne ta yin edil di.

Ad nan Ata man, Folk lor Tat bi kat Top-

lu lu ğu ile bir lik te ön ce ba ba sı nın şef li ği 

dö ne min de Ada na, Kon ya, Bur dur, Ispar-

ta, İz mir, Ay dın, Ma ni sa, Ça nak ka le, Tekir-

dağ, Kırk la re li, Edir ne, Bur sa, Kas ta mo nu 

ve Saf ran bo lu yö re le ri ni kap sa yan tur ne 

kon ser le ri ne ka tıl dı. Top lu lu ğun şe fi ola-

rak da yur dun he men her yö resin de ve 

yurt dı şın da Tu nus’ta Kar ta ca (1985), 
Fran sa’ da Pa ris, Le Havre, Ra in ve Lil le 

(1987), Al man ya’da Frei burg (1987), İngil-

te re’de East bo ur ne (1988), Bel çi ka’da 

Gent (1993) ve Hol lan da’da Ams ter dam 

(1993) şe hir le rin de kon ser ler yö net ti, uy-

gu la ma lı se mi ner ler ver di. Yi ne bu top lu-

luk la bir lik te Tür ki ye Rad yo ve Te le viz yon 

Ku ru mu bün ye sin de çok sa yı da te le viz yon 

prog ra mı ha zır la dı ve yö net ti. 1991-1993 

yıl la rın da adı ge çen ku rum da ay da bir dü-

zen le di ği yir mi se kiz adet açık la ma lı halk 

mü zi ği prog ra mı yö net ti.

İs tan bul Be le di ye Kon ser va tu va rı bün-

ye sin de top lu luk eği tim ci li ği ve yö ne ti ci-

li ği nin ya nı sı ra Folk lor İn ce le me ve Der-

le me Ku ru lu üye li ği yap tı. Bu top lu lu ğun 

kırk dört yıl şef li ği ni ve yö ne ti ci li ği ni ye ri ne 

ge tir dik ten son ra gö re vi ni öğ ren ci si Esat 

Ka bak lı’ya dev re dip 2005 yı lın da emek li ye 

ay rıl dı. Ay rı ca Tür ki ye Rad yo ve Te le viz yon 

Ku ru mu’nda bağ la ma sa nat çı lı ğı, Rad yo 

Türk Halk Mü zi ği Top lu luk la rı şef li ği yap-

tı; Da nış ma Ku ru lu, De net le me Ku ru lu, 

Re per tu var Ku ru lu vb. ku rul la rın üye li ğin-

de bu lun du. Ad nan Ata man, Rad yo Türk 

Halk Mü zi ği Top lu luk la rı şef li ği gö re vin-

den 1995’te, Tür ki ye Rad yo ve Te le viz yon 

Ku ru mu bün ye sin de el li yıl bo yun ca sür-

dür dü ğü ku rul üye lik le rin den de 2005’te 

ay rıl dı. Türk mü zik ha ya tı na bir eği tim ci 

ola rak da hiz met et ti. İs tan bul Tek nik 

Üni ver si te si İs tan bul Türk Mûsi ki si Dev-

let Kon ser va tu va rı’nın ku ru cu la rı ara sın da 

yer al dı ve ku rum da bir sü re gö rev yap tı. 

Bu ara da staj yer sa nat çı la rın eği ti miy le 

il gi len di. 1993-2007 yıl la rın da Müj dat Ge-

zen Sa nat Mer ke zi’nde çok sa yı da sa nat-

çı ada yı öğ ren ci ye tiş tir di. Mer ke zi Lon-

dra’da bu lu nan In ter na ti onal Folk Mu sic 

Co un cil’in üye si olan ve çe şit li kon gre le re 

ka tı lan Ad nan Ata man bir fi kir ada mı ola-

rak da Türk kül tür ve sa nat ha ya tı na kat kı 

sağ la dı. Kon gre, sem poz yum vb. top lan-

tı lar da sun du ğu teb liğ ler le fi kir le ri ni sa-

vun du. Sü re li ya yın or gan la rın da Türk halk 

mü zi ği hak kın da ki gö rüş le ri ni kül tür-sa-

nat çev re le riy le pay laş tı ve bu ko nu da bir-

çok ödü le lâyık gö rül dü. Ad nan Ata man 15 

Sadi Yaver Ataman son yıllarında bağlama çalarken
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Folk lo ru na Hiz met ödü lü (Folk lor Araş tır-
ma la rı Ku ru mu) ve Tür kiye Cum hu ri ye-

ti Dev let sa nat çı sı gi bi ödül ve un van lar 

bun lar dan ba zı la rı dır. Sa di Ya ver Ata-

man 10 Ara lık 1994’te İs tan bul’da ve fat 

et ti. Ce na ze si er te si gün mem le ke ti Saf-

ran bo lu’da an ne si nin ya nı na def ne dil di. 

İs tan bul’da Eren köy’de bir so ka ğa is mi 

ve ril miş tir. Oğ lu Ad nan Ata man da (ö. 
2014) ba ba sı nın izin den gi den ün lü kül-

tür ve sa nat adam la rın dan dır.

1929’dan iti ba ren Tür ki ye’nin he men 

her yö re sin de yap tı ğı sa ha araş tır ma la rıy-

la çok sa yı da folk lo rik ve et nog ra fik ma-

ter yal top la yan Ata man ilk araş tır ma la rı-

na Saf ran bo lu’da baş la mış tır. Saf ran bo lu 

Dü ğün le ri / Oyun lar-Tür kü ler ad lı ki ta-

bı (Bar tın 1936), Cum hu ri yet dö ne min de 

baş la yan halk mü zi ği ça lış ma la rı için de 

ilk böl ge araş tır ma la rın dan bi ri dir. Şahsî 

imkânla rı ve özel lik le Ya pı ve Kre di Ban ka-

sı Ge nel Mü dür lü ğü bün ye sin de ki ça lış ma-

la rı ve araş tır ma la rı so nun da kül tür ha-

ya tı na bin ler ce tür kü / ez gi ka zan dır mış, 

halk ağ zın dan me tin ler der le miş, ge le nek 

ve gö re nek le ri tes bit et miş tir. Der le di ği 

mü zik eser le rin den bir kıs mı nı rad yo, halk 

kon ser le ri, ay rı ca Co lum bia, Hür ses, Ode-

on, Parl fon, Sa hi bi nin Se si gi bi plak şir ket-

le ri için dol dur du ğu plak lar (plak la rın lis-
te si için bk. Şe nel, Sa di Ya ver Ata man, s. 
19-20), ka le me al dı ğı ki tap ve ma ka le ler-

le ta nıt mış tır. Bu hiz met le riy le Türk halk 

mü zi ği ve oyun la rı nı uy gu la yan bir kül tür 

sa nat ada mı ola rak şöh ret ka zan mış tır. 

Ata türk’ün hu zu run da saz ça la rak tür kü 

oku muş, ilk yıl lar da İs tan bul Rad yo su’nda 

Meh met Sa di adıy la can lı ya yın la ra ka tıl-

mış, sa nat çı kim li ği ni eği tim ci lik ve yö ne-

ti ci lik va sıf la rıy la bir leş ti re rek sa nat çı la ra 

ör nek ol muş, bu ara da yüz ler ce öğ ren ci 

ye tiş tir miş tir. Ay rı ca Türk Halk Oyun la rı nı 

Ya şat ma ve Yay ma Te sis le ri’nin kat kı la-

rıy la ger çek leş ti ri len Türk halk oyun la rı 

bay ra mı nın dü zen len me sin de gö rev üst-

len miş, çe şit li yö re ler de, unu tul mak üze re 

olan halk oyun la rı nın can lan dı rıl ma sı ve 

aslî özel lik le riy le sah ne len me si için gay ret 

gös ter miş, ma hallî oyun ekip le ri nin ku rul-

ma sı na reh ber lik et miş tir.

Eser le ri. Sa di Ya ver Ata man kır kı aş kın 

ki tap yaz mış sa da sağ lı ğın da bun lar dan 

yal nız on al tı sı nı ya yım la ya bil miş, di ğer-

le ri de za man içe ri sin de ya yı ma ha zır lan-

mış tır. Ya yım lan mış eser le ri şun lar dır: 

Âşık Na ilî (Zon gul dak 1937), Ana do lu 

Halk Saz la rı. Yer li Mu si ki ci ler ve Halk 

Mu si ki Ka rak ter le ri (İs tan bul 1938), Bu 

Top ra ğın Se si / Top rak Ko kan-Mem le-

ket Ha va la rı (İs tan bul 1951), Mem le ket 

1952 yı lı nın son la rın da Kum ka pı na hi-

ye si mü dür lü ğü gö re vin den is ti fa edin ce 

İs tan bul Va li si Fah ret tin Ke rim Gö kay ta-

ra fın dan İs tan bul Be le di ye Kon ser va tu va rı 

Folk lor İn ce le me ve Der le me Ku ru lu baş-

kan lı ğı na ta yin edil di. 1953’te bu ku ru-

la bağ lı ola rak kur du ğu Folk lor Tat bi kat 

Top lu lu ğu’nun (gü nü müz de İs tan bul Üni-
ver si te si Dev let Kon ser va tu va rı Türk Halk 
Mü zi ği Top lu lu ğu) şef li ği ne, ay nı yıl Rad yo 

Is lah Ko mis yo nu üye li ği ve ra por tör lü ğü-

ne, 1955’te rad yo halk mü zi ği mü şa vir li ği-

ne ge ti ril di. İs tan bul Be le di ye Kon ser va tu-

va rı Folk lor Tat bi kat Top lu lu ğu ile İs tan bul 

sah ne le rin de unu tul maz kon ser ler yö ne-

ten ve rad yo halk mü zi ği mü şa vir li ği gö-

re vi ni uzun yıl lar sür dü ren Ata man 1960 

ih tilâli nin ar dın dan bü tün gö rev le rin den 

ay rı la rak ser best ça lış ma ya ka rar ver di. 

Ak sa ray Li se si mü zik öğ ret men li ğin den 

son ra, iki yı lı aş kın bir sü re de vam eden 

ve Ana do lu’nun pek çok şeh ri ni kap sa yan 

halk mü zi ği tur ne le ri ger çek leş tir di. Ba-

sın ta ra fın dan çok ça sö zü edi len ve halk 

ara sın da tak dir gö ren bu tur ne ler de halk 

çal gı la rı eş li ğin de pro fes yo nel sa nat çı lar 

ta ra fın dan sah ne le re ta şı nan top lu sa nat 

uy gu la ma la rı ilk de fa Ana do lu hal kı na ta-

nı tıl mış ol du. 1963’te İs tan bul Be le di ye 

Kon ser va tu va rı’na bağ lı Folk lor İn ce le me 

ve Der le me Ku ru lu üye li ği ne ta yin edil di 

ve 21 Ara lık 1971 ta ri hin de bu gö re vin den 

emek li ye ay rıl dı. Da ha son ra Kâzım Taş-

kent ve Ve dat Ne dim Tör’ün is te ği üze ri ne 

Ya pı ve Kre di Ban ka sı Ge nel Mü dür lü ğü 

kül tür ve sa nat iş le ri mü şa vir li ği gö re vi ne 

ge ti ril di (1972-1976).

Sa di Ya ver Ata man, ba zı ku ru luş la rın 

sa nat ve kül tür hiz met le ri nin ya nı sı ra 

Ka ra de niz Ereğ li si İd man Yur du Mûsi ki 

Şu be si, Türk Halk Oyun la rı nı Ya şat ma 

ve Yay ma Vak fı, Fa tih Hal ke vi Mü zik Ko-

lu, Türk Folk lor Der ne ği, Halk Oyun la rı 

Der ne ği, Türk Sa nat ve Halk Mûsi ki le ri ni 

Ya şat ma ve Yay ma Ku ru mu gi bi te şek-

kül ler de ku ru cu üye lik, fahrî baş kan lık, 

yö ne tim ku ru lu üye li ği gö rev le rin de bu-

lun du. UNES CO’nun ya nı sı ra çe şit li kül-

tür ve sa nat ku rum la rın ca dü zen le nen 

kon gre le re da vet edil di. Millî ve Mil let le-

ra ra sı Folk lor ve Tür ko lo ji kon gre le riy le 

pek çok sem poz yum, pa nel ve se mi ne re 

bil di ri ler le ka tıl dı. Ay rı ca Pa ris Mü zi ko-

lo ji Ens ti tü sü fahrî üye si olan Ata man 

yurt içi ve yurt dı şın dan çe şit li ku rum 

ve ku ru luş lar ca yüze ya kın ödü le, tak-

dir ve te şek kür bel ge si ne lâyık gö rül dü. 

Türk Folk lo ru na Üs tün Hiz met ar ma ğa-

nı (Mü zik san Vak fı), İh san Hın çer / Türk 

Kon ser va tu var eği ti mi ni sür dü rür ken 

Köp rü lüzâde Meh med Fu ad Bey’in Tür ki-

yat Ens ti tü sü’nde ki ders le ri ne de vam et ti 

(1928-1930). Bey ler be yi Mûsi ki Ce mi ye-

ti’nde ve Kon ser va tu var öğ re ni mi sı ra sın-

da Ra uf Yektâ Bey, Zekâizâde Ah met (Ir-

soy), Ka şı ya rık Hüsâmet tin, Mûsâ Sü reyyâ, 

Mu al lim İs ma il Hak kı, Meh met Zâti, Ve li 

Ka nık ve Ho ca Zi ya (Üs kü dar lı) bey le rin ta-

le be si ol du. Mah mut Ra gıp (Ga zi mi hal), 

Eugène Bor rel ve Hu go Wayn berg’den ya-

rar lan dı. Kü çük yaş lar da Saf ran bo lu’nun 

saz us ta la rı nı ve âşık la rı nı din le ye rek saz 

çal ma sı nı, yö re tür kü le ri ni ve oyun la rı nı 

öğ ren di. Bağ la ma sıy la İs tan bul’da ki mü-

zik çev re le rin de kı sa sü re de adın dan söz 

et tir di. Tür ki ye’de ilk de fa 1927’de Sir ke-

ci’de ki Bü yük Pos ta ha ne’nin üst ka tın da 

baş la yan rad yo ya yın la rın da Tam bu ra cı 

Os man Peh li van’la bir lik te prog ram la ra 

davet edi len halk sa nat kârla rın dan bi ri 

oldu. Konser va tu var öğ re ni mi ni ta mam-

la dık tan son ra Mûsi ki Mu al lim Mek te bi 

imti han la rı nı ka zandı ve ar dın dan Üs-

kü dar Or taokulu’nda (1931), Ka ra de niz 

Ereğ li si’nde (Alap lı) (1931-1935) mü-

zik öğ retmen li ği yap tı. 1933’te kı sa dö-

nem as ker lik hizmetin i ye ri ne getir di ve 

1934’te ter his ol du. Tek rar öğretmen lik 

gö re vi ne dön düy se de 1938’de bu gö rev-

den ay rıl dı.

1938-1940 yıl la rın da An ka ra Rad yo-

su Halk Mü zi ği Ya yın la rı yö ne ti ci li ği ne 

ge ti ri len Sa di Ya ver Ata man, sun du ğu 

prog ram lar la Türk halk mü zi ği ni folk lo rik 

de ğer le riy le ve açık la ma lı ola rak ilk de fa 

hal ka ta nıt ma ya baş la dı. Rad yo prog ram-

la rı ile Âşık Vey sel, İne bo lu lu Sa rı Re cep, 

An ka ra lı Bay ram Ara cı, Ri ze li Ha san Sö ze-

ri, Di yar ba kır lı Ce lal Gü zel ses gi bi de ğer le-

rin ses le ri nin top lu ma ulaş ma sı nı sağ la dı. 

1939’da bir sü re An ka ra Po lis Ko le ji’nde 

mü zik öğ ret men li ği yap tı. 1940’ta An ka-

ra Rad yo su’nda ki gö re vin den is ti fa et ti ve 

ba ğım sız ola rak Ka ra bük be le di ye baş ka nı 

se çil di, ay rı ca Ka ra bük Hal ke vi baş kan lı ğı-

nı da üst len di. Be le di ye baş kan lı ğı gö re-

vin de iken teğ men rüt be siy le ikin ci de fa 

as ke re alın dı (1940) ve üs teğ men rüt be-

siy le ter his edil di (1942). 1946-1947’de 

üçün cü de fa as ke re git ti. 1948’de İs tan-

bul’da Be ya zıt na hi ye mü dür lü ğü gö re vi ne 

ta yin edil di ve ar dın dan Kum ka pı na hi ye si 

mü dür lü ğü ne ge ti ril di (1951). Bu ara da 

1950’de, İs tan bul Rad yo su’nda sü rek li ya-

yın ya pan Mem le ket Ha va la rı Ses ve Saz 

Bir li ği’nin yö ne ti ci li ği ni ve şef li ği ni de yü-

rü tü yor du.
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Zâ vi ye si şey hi Mu ham med el-Hâfız, Fas 

Zâ vi ye si şey hi İd rîs b. Mu ham med el-

Âbid el-Irâk¢, Âişe bint el-Kåria, Al fa Nûh 

el-Mâ si nî ve Ahmed Mahmûd el-Fûtî gi-

bi şah si yet ler den Ti câ niy ye icâze ti al dı. 

İcâ zet le ri ni ƒu lâ ½a tü’l-icâze bi-esânîdi 

sil si le ti he’l-münî fe adıy la bir ki tap ta 

top la dı (1360/1941). 1 Ma yıs 1974 ta ri-

hin de Ka no’ da ve fat et ti.

Ebû Be kir Atîk, Ticâniy ye ta ri ka tı nın 

önde ge len si ma la rın dan bi ri ola rak ta-

ri ka tın pîri Ah med b. Mu ham med et-

Ticânî’ye ve ba zı önem li ki şi le re, ta ri kat 

evrâdı ve tel kin esas la rı na, mu kad dem le-

rin uy ma sı ge re ken âdâba da ir eser le riy le 

ta nın mış, ta ri kat için de ka dın la rın ro lü 

ko nu sun da şey hi İbrâhim Niyâs’ın ön cü-

lük et ti ği gö rüş ve uy gu la ma la rı des tek-

le miş tir. Ka dın la rın na maz da imam lık 

ya pa ma ya ca ğın dan ha re ket le ta ri kat ta 

da ön der lik mev ki in de bu lu na ma ya ca-

ğı nı sa vu nan gö rü şün doğ ru ol ma dı ğı nı 

be lirt miş, Ref£u’l-i£ti râ² ve’l-melâm 

£am men šad de me’l-merße li-telš¢ni 

vir di Åâti mi’l-a£lâm ad lı risâle sin de bu 

ko nu yu ele al mış tır. Ay rı ca A½lü’l-emânî 

ad lı risâle sin de tarikat ta ri hi için de gö rev 

al mış mu kad dem ha nım lar dan ör nek ler 

zik ret miş, İfâdetü’l-mürîd bi-şerâßi¹i 

vir di şeyÅine’s-se dîd’in üçün cü bö lü-

mün de ka dın la rın ta ri kat ta mu kad dem 

gö re vi ne ta yin edil me si nin İslâm esas la rı-

na uy gun ol du ğu nu is pa ta ça lış mış tır (bu 
ko nu da bk. Pa den, s. 138-139; McGar vey, 
s. 104; Ad na ni, s. 125). Ho ca sı Mu ham-

med Sal ga’nın med re se si gi bi bir eği tim 

ku ru mu aça rak öğ re tim ve ir şad fa ali ye ti 

gös te ren Atîk’in ta le be ve mü rid le ri ara-

sın da Şerîf İbrâhim Sâlih, Ah med b. Ali 

Ebü’l-Feth el-Yer vevî, Mâlem Belârbi Cîfâ 

di ye bi li nen İbrâhim b. Hârûn, Ebû Be kir 

el-Miskîn ve Yahyâ Ci biyâ’nın ad la rı anı lır. 

Atîk hak kın da Şeyh Ömer Ab dullåhî (She-
hu Umar Ab dul la hi, Al ha ji Ma lam Abu ba-
kar Ati ku, One of the Inf lu en ti al Lea ders 
of the Tij ja niy ya Or der in Ka no, Ba ye ro 
Uni ver sity, De part ment of Is la mic Stu di es 
/ Ka no 1973) ve M. A. Umar (The Ma jor 
Wri tings of Ash-Shaykh Abu Bakr Atiq, 
1979, Ba ye ro Uni ver sity) bi rer bi tir me 

te zi, Ab dür rezzâk Mus ta fa Ba lo gun So-

lag be ru da ta sav vu fa da ir eser le ri üze ri ne 

bir dok to ra te zi (A Study of S†f¢ Works of 
Shaykh Ab† Bakr At¢q, 2009, Uni ver sity 
of Ilo rin) ha zır la mış tır.

Eser le ri. 1. Be×lü’n-nedâ fî ¼al-

li el fâ ¾i ša½îde ti “Mašåmün ledâ” 

(Za ria 1361/1941, Cezûlî’nin Delâßilü’l-
Åayrât ’ın da zik ret ti ği Hz. Pey gam-
ber’in ad la rıy la il gi li en-Nûrü’l-lâmi£ fî 

Tür kü le ri ve Oyun Ha va la rı (haz. Sü ley man 
Şe nel), İs tan bul 2009; Vey sel Ar se ven, “Folk lor-
cu la rı mız: Sa di Yaver Ata man”, TFA, sy. 240 
(1969), s. 5346-5348; Man sur Kaymak , “Folk-
lo ru mu za Gö nül Ve ren ler: Sa di Ya ver Ata man”, 
Türk Halk Mü zi ği ve Oyun la rı, I/3, An ka ra 
1982, s. 106-107.

ÿSü ley man Şe nel

– —ATÎK, Ebû Bekir
כ ا ) ( أ 

Ebû Bekr b. Hýzýr b. Ebî Bekr b. Mûsâ
el-Ketsinâvî (el-Keþnî, el-Keþinâvî)

el-Kenevî
(1907-1974)

Nijeryalý Ticânî þeyhi, âlim ve þair.˜ ™

Do ğum ta ri hi 1909 ve 1911 ola rak da 

kay de di lir. Hevsâ ka bi le si ne men sup-

tur ve çev re sin de She hi Abu ba kar Ati ku 

San ka di ye ta nı nır. Bü yük de de si Mâlem 

Mûsâ Mey Risâle, Fûlânî li de ri Os man b. 

Fûdî’nin ken di ka bi le si ne kar şı baş lat tı ğı 

ci had ha re ke ti sı ra sın da Ni jer ya’nın ku ze-

yin de ki Kat si na’dan da ha gü ney de ki Ka-

no’ya göç et miş ve Ka ba ra’ya yer le şe rek 

Emîr İb râ him Dâbo’ya (1819-1846), de de-

si Ebû Be kir de (ö. 1891) San ka’ya gi dip 

Mu ham med Sal ga b. Hâc Ömer’e ho ca lık 

yap mış tır. Ebû Be kir Atîk, bü yük ba ba an-

ne si nin Ticâniy ye mün te si bi takvâ eh li bir 

ka dın olan kız kar de şi Rah me bint Şeyh 

Ab dül me lik ta ra fın dan ye tiş ti ril di. Rah-

me’nin Ma lam Ab ba di ye ta nı nan ko ca sı 

İsmâil b. Mu ham med’den Kur’an öğ ren-

di; Ah da rî’ nin el-MuÅta½ar’ı, İbn Sa‘dûn 

el-Kur tu bî’ nin Urcûze tü’l-vildân’ı ve 

Bûsîrî’nin Æa ½î de tü’l-bür de’si gi bi eser-

le ri oku du. Da ha son ra de de si nin ta le be-

si Mu ham med Sal ga’dan fı kıh ve aka id 

tah sil et ti. Bu ho ca sı va sı ta sıy la Ticâniy ye 

ta ri ka tı na in ti sap et ti; o sı ra da Ka no’ya 

ge len Fas lı Ti câniy ye şey hi Sey yi de Ha ti-

ce bint Mu ham med el-Kåria’nın tav si ye si 

üze ri ne onun ta ra fın dan “mu kad dem” 

ola rak ta yin edil di (1933). Mu ham med 

Sal ga’ nın oğ lu Ab dul lah ba ba sı nın ye ri-

ne ders ver me ye baş la yın ca fı kıh tah si li ni 

onun ya nın da ta mam la dı ve ken di si nin 

ya kın ar ka da şı ol du. 1951’de hac ca git ti. 

Mah mûd na-Sal ga di ye ta nı nan Mahmûd 

b. Ha san ez-Zek zekî el-Ka nevî’den na hiv 

ve aka id, Ebû Be kir b. Mu ham med Mi jin-

ya va’ dan da ta sav vu fa da ir ba zı me tin-

ler oku du, Ti câ niy ye ta ri ka tı nın esas la rı nı 

öğ ren di. Mu ham med el-Alemî, Ab dur-

rah man et-Tin büktî, Ah med b. Mu ham-

med et-Ti câ nî’ nin ah fa dın dan Şerîf Saîd 

b. Ömer, Mu ham med el-Fûtî Al fa Hâşim, 

İb râ him Ni yâs (İnyâs), Ka hi re Ticâniy ye 

Ha va la rı I: Es naf Tür kü le ri (İs tan bul 
1954), Okul lar İçin Halk Mü zi ği ve 

Müsâme re Tür kü le ri (İs tan bul 1965), 
Okul lar İçin Ye ni Şar kı lar ve Kah ra-

man lık Tür kü le ri (İs tan bul 1966), Ba-

şı nı Ver me yen Şe hit Gen cos man (İs-
tan bul 1972), İki Re sim li Ro man Bir 

Ara da: Genç Os man (ya zan: Sa di Ya-
ver Ata man – çi zen: Ha mit Yük sek) ve 

Han Buy ru ğu (ya zan: Meh met Taş di-
ken – çi zen: Ha san Ka ral, İs tan bul, ts.), 
100 Türk Halk Oyu nu (İs tan bul 1975), 
Düm bül lü İs ma il Efen di (İs tan bul, ts.), 
Türk Halk Oyunla rı: 1 Barlar (İs tan-
bul 1977), Mehmed Sa di Bey (An ka ra 
1987), Ata türk ve Türk Mu si ki si (An ka-
ra 1991), Eski Türk Dü ğün le ri (An ka ra 
1992), Türk Halk Mu si ki si ve Bağ la ma 

Me to du (İs tan bul, ts.), Türk İs tan bul 

(haz. Sü ley man Şe nel, İs tan bul 1997), Es-

ki Safran bo lu Ha ya tı (ge niş le te rek ya yı-
ma haz. Sü ley man Şe nel, İs tan bul 2004), 
Re şad Ek rem Ko çu: İs tan bul Ko nuş-

ma la rı (haz. Sü ley man Şe nel, İs tan bul 
2005), Saf ran bo lu’dan Ulu yay la’ya 

(Ya şa yan Or man) (haz. Sü ley man Şe nel, 
İs tan bul 2008).

İlk ya zı la rı Ka ra de niz Ereğ li Der gi si 

ve Bar tın Ga ze te si’nde ya yım la nan Sa di 

Ya ver Ata man’ın 1000’i aş kın ma ka le si-

nin neş re dil di ği mec mua ve ga ze te ler den 

ba zı la rı şun lar dır: Bi zim Ana do lu, Bi zim 

Saf ran bo lu, Boz kurt, Folk lor, Halk Bil-

gi si Ha ber le ri, Halk Eği ti mi, Ha va dis, 

Hür Ana do lu, Mil li yet, Mu si ki Mec-

mu ası (Ye ni Mu si ki Mec mu ası), Mü zik 

ve Sa nat, Sa nat-Bi lim ve Kül tür de Or-

kun, Si vas Folk lo ru, Son Ha va dis, Son 

Pos ta, Ter cü man, Tok söz, Türk Folk-

lo ru, Türk Folk lor Araş tır ma la rı, Türk 

Mu si ki si Der gi si, Ül kü, Var lık, Va tan, 

Ye ni Asır, Ye ni Sa bah. Plak ve ya zı la rı-

nın ba zı sın da Em re Ka ya oğ lu tak ma adı nı 

kul lan mış, bu ara da ba zı der gi ler de çı kar-

mış tır (ma ka le le ri nin ya yım lan dı ğı ga ze te 
ve mec mu ala rın tam lis te si için bk. Şe nel, 
Sa di Ya ver Ata man, s. 6-7).
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