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TÛK…N, Kadrî Hâfýz

mü’l-£ašl £in de’l-£Arab (Kahire1960), 
er-Rû ¼u’l-£il miy ye £in de’l-£Arab ve’l-
müs limîn (Kahire1962), Ne şâ ¹ü’l-£Ara-
bi’l-£ilmî fî mißeti se ne (Beyrut1963,
başkalarıylabirlikte), ¥aye viy ye tü’l-£aš-
li’l-£Ara bî fî našdi’l-fik ri’l-Yûnânî (Ka
hire1966), Ebü’r-Rey¼ân el-Bîrûnî (Ka
hire1966), el-£İlm ma£a’l-¼ayât (Beyrut
1970), £Ulemâßü’l-£Arab ve mâ a£¹û hû 
li’l-¼a Šâ re (Riyad,ts.,Menşûrâtü’lFâhı
riyye), TârîÅu £il mi’l-cebr fi’l-£âle mi’l-
£Ara bî (Küveyt1986).
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RusyaFederasyonu’nabaðlý
özerkbircumhuriyet.
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Sibirya’nıngüneyindeYukarıYeniseyhavzasında Moğolistan sınırına yakınbir yerdebulunmaktadır;başşehriKızıl (114.181[2010sayımı]), yüzölçümü170.500kilometrekaredir.Enyüksekda ğı3976m.ileMöngünTayga’dırvedağlıkalanların%82oranındayertuttuğucoğrafîbiryapıyasahiptir.Bualanlarınönemlikesimiormanlıktır(özellikleiğneyapraklı
ağaçlar).BatısındaAltay,güneyindeTannuola,kuzeyindeSayan(Kög men)dağlarıyeralmaktadır.YeniseyırmağınınbütünkollarıTuva’dandoğar.ÜlkedoğudaBuryatÖzerkCumhuriyeti,güneydeMoğolistan,batıdaGorno(Dağlık)AltayÖzerkCumhuriyeti, kuzeyde Hakasya ÖzerkCumhuriyeti, Krasnoyarsk ve Irkutskbölgeleriyleçevrilidir.ÜlkeyeadınıverenTuvalar,Türkkökenlibirtopluluktur.VI.yüzyıldanitibarenÇinkaynaklarındazikredilenTupo(okunuşuDubo)boyuTuva

üzerindedurur.BubakımdannefismuhasebesiveözeleştiriyedairArapçaliteratürdeTûkån’ınyazılarıönemlibiryertutar.Buçalışmalarında,kendidönemininbirçokArapdüşünürügibiodamodernleşmesüreciveproblemleriyleArapdünyasınınBatı’nınbilim,eğitimveteknolojikonusundakistandardınıeldeedebilmesininyollarınıaramış,eserlerininönemlibirkısmıbilimveakılkonularıetrafındaşekillenmiştir.KitaplarındansadeceVa£yü’l-
müs tašbeltamamensosyalvekültüreleleştiriyeayrılmıştır.BueserindemodernAraptoplumununhastalıklarınıtesbitveanalizetmekte,buvesileylekendiçözümleriniortayakoymaktadır.OnagörebuhastalıklarınenöndegeleniistikbalbilincinineksikliğiolupbudaAraplar’ınkenditopraklarındabaşlarınagelenfelâketlerinveuluslararasıalandabaşarısızlıklarınınbaşlıca sebeplerinden biridir. Bundankurtulmakiçinöncelikledüşünceninözgürleştirilmesi,biliminvebilimselmetodunbenimsenipeğitimdeuygulanmasışarttır.TûkånFilistinhalkınınhaklarınaveözgürlüklerinekavuşması,Arapbirliğininkurulmasıiçindesiyasalveentelektüelbirşahsiyetolarakhayatıboyuncamücadeleetmiştir.

Eserleri: Nevâhin mecîde mi ne’¦-¦e-
šå fe ti’l-İslâmiy ye (Kahire1938,Abdül
vehhâbAzzâm,ZekîMuhammedHasanve
diğerleriylebirlikte), Türâsü’l-£Ara bi’l-
£il mî fi’r-riyâ²iyyât ve’l-fe lek (Ka hi re 

1941,1954,1963,2008;Beyrut1989,müel
lifinenönemlieseriolupİslâmdünyasın
daveBatıilimçevrelerindebüyükyankılar
uyandırmışveünlübilimtarihçisiG.A.L.
Sarton,buçalışmaylailgilikalemealdığı
birdeğerlendirmeyazısında[ISIS, XXXVI/2, 

1946,s.140142]müelliftenövgüylesöz
etmiştir), el-Kev nü’l-£acîb (Ka hi re 1943, 

1962), el-£Uyûn fi’l-£ilm (Kahire1945), 
Mu ¼â Ša râtü İb ni’l-Hey sem et-te× kâ-
riy ye (Kahire1945), el-Üslûbü’l-£İlmî 
£in de’l-£Arab (Kahire1946), Bey ne’l-
£il mi ve’l-edeb (Kudüs1946,müellifin
Filistinradyosundayaptığıkonuşmalarla
bazımakalelerindenoluşmaktadır), Ce

mâ lüd dîn el-Ef³ånî: Ârâßühû ve ki fâ-
¼u hû ve e¦eruhû fî nehŠati’ş-şarš (Ku
düs1947), Ba£de’n-Nek be (Beyrut1950), 
Va£yü’l-müs tašbel (Beyrut1950,1953), 
Bey ne’l-bešåß ve’l-fenâß (Beyrut1950;
Kahire1955), el-ƒâlidûne’l-£Arab (Bey
rut1954), el-£Ulûm £in de’l-£Arab (Ka hi re 

1956,1960;Nablus1983), el-£Ulûm £in-
de’l-£Arab ve’l-müs limîn (Kahire1956;
Beyrut1983), İbn ¥am za ve’t-temhîd 
ile’l-lu ³a rit mât (Kahire1958), Ma šå-

özgürlükdavasındaönemliroloynayanbukurumunmensubuolarakTûkånçeşitlifaaliyetlere,düzenlenentoplantılaravegösterilerekatılarakdikkatçekti.Busıradaİngilizmandayönetimitarafındanhapis ve sürgün cezalarına çarptırıldı.
1936’daHufeyrveSarafendhapishanelerindebirçokFilistinlidirenişçiilebirliktedokuzaytutuklukaldı.1948ArapİsrailsavaşınınardındanNablus,ÜrdüntopraklarıiçindekaldıveaktifsiyasetegirenTûkånÜrdünParlamentosu’naNablus’tanikidönemmilletvekiliseçildi(1950,1954). DahasonrasekizaykadarDışişleribakanlığıyaptı(Temmuz1964–Şubat1965).Buaradamatematikveastronomialanındakiçalışmalarınıdasürdürdü.ÇeşitliArapülkelerindekonferanslarverdi,uluslararasısempozyumlarakatıldı.Edebiyat,düşüncevebilimalanlarındaFilistin’deyetişenönemlişahsiyetlerdenbiriolanTûkånçeşitliülkelerdeyayımlanangazetevedergilerdepekçokmakaleneşretti.Özellikleİslâmbilimtarihisahasındakiçalışmalarıylaadınıduyurdu.Mecmau’llugati’lArabiyye(Kahire), el-Mecmau’lilmiyyü’lArabî(Dımaşk),Meclisü’littihâdi’lilmî (Kahire), Meclisü’lbahsi’lilmî(Amman)yanındaAvrupaveAmerika’damatematiklealâkalıçeşitlikuruluşlaraüyeseçildi.1955-1971yıllarındaÜrdünBilimKomisyonu,1961-1967 ara-sındaÜrdünNeşirveTercümeKomisyonubaşkanlıklarındabulundu.1967’dePakistanPencapÜniversitesitarafındankendisinefahrîdoktoraverildi.1957’debirinciderecedenÜrdünİstiklâlmadalyası,
1961’deFasDevletiÜstünDereceFikirYeterliliknişanı,1964’tebirinciderecedenBirleşikArapCumhuriyetiveaynıyılÜrdünYıldızımadalyalarıylataltifedildi.
26Şubat1971’deBeyrut’tavefatedenTûkån’ınnaaşıNablus’agötürülerekoradadefnedildi.Tûkånilmîmesaisinibirtaraftanmüslümanlarınbilimtarihindekihizmetlerini,bugünküBatıbiliminingelişmesineolankatkılarınıortayakoymayayoğunlaştırırkendiğertaraftanİslâmdünyasınınbugüniçindebulunduğugerikalmışlıktannasılkurtulacağıkonusundafikirlergeliştirmiştir.İslâmâlimlerininkatkısıolmasaydıBatı’daXIV.yüzyıldanitibarengözlenenbilimselgelişmeninVIII.yüzyıldakimevcutseviyedenbaşlamakzorundakalacağınadikkatçekenTûkån,İslâmdünyasınınyenidenhareketegeçebilmesiiçinönceliklehürdüşünceyisınırlayantaklitruhundan,geçmişinkalıplarınakörükörünebağlılıktankurtulmasıgerektiği
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kurmakiçin1989Ekimindeteşebbüsegeçtiler.18Şubat1990’dailktoplantılarınıyaptılar.BaşlarındaKaadıroolBiçeldeyvardı.18Ocak1992’deyapılantoplantınınardındancepheBağımsızMilliyetçiPartiadınıaldı.11Mart1990’daTuvaca,TuvaCumhuriyeti’nindevletdiliolarakkabuledilinceeğitimdeTuvacadahaçokyeralmayabaşladı.Rusazınlığı,RusyaFederasyonu’nunbaşkayerlerinegöçetti.TuvalıSergeyŞoygu,RusyaFederasyonu’ndabakanlıkgörevinegetirildi.Tuva’daBudizmveŞamanizmgeçerlidir.ŞamanizmeskiTürkinançgeleneğinindevamıniteliğindedir.BudizmiseXIIIveXIV.yüzyıllardagelmiş,ancakesasyayılmasıXVIII.yüzyıldagerçekleşmiştir.Moğollar’ınüzerindenintikalettiğiiçinMoğolkültürüneaitçoksayıdaterimTuvaca’yagirmiştir.Budizm’inLamaizmkolununyaygınlaşmasınarağmenŞamanizmortadankalkmamış,ikiinançTuvalararasındagünümüzekadaryaşamayadevametmiştir.1928’denüfusu65.000olanTuva’da
3500“lama”bulunduğutesbitedilmiştir.BudönemdeyirmiBudisttapınağımevcuttu.1944’teSovyetlerBirliği’nekatıldıktansonrahiçlamakalmamıştır.Aynışekildeşamanlarda(kamlar)faaliyetgösteremiyordu.1991’deSovyetlerBirliği’nindağılmasındansonratapınaklaraçıldıveBudistfaaliyetlerinehızverildi,kamlardarahathareketetmefırsatıbuldular.“Düngür”(kam te fi)adınıverdikleribirdernekkuraraketrafındaörgütlendiler.Erkeklerinyanındakadınlardakamolabiliyordu.Hattabazızamanlardakadınkamsayısıerkeklerigeçmiştir.TuvadiliniTürkologlar“adak”grubunasokarlar.BuOrhonyazıtlarındageçenbirözelliktir.DiğerözelliklerindegözönünealınmasıylaTuvaca’nınGöktürkçe’yeyakınolduğubelirtilir.BunarağmenMoğolcabirçokkelimeninTuvaca’yagirdiği,bunun%30’laraulaştığıgörülmektedir.DinîterimlerTibetçeveMoğolca’dır.1920’lerekadarTuvaca’nınalfabesiyoktu,birdönemLatinalfabesidenendi,dahasonraMoğolveKirilalfabelerikullanıldı.TuvadilindeTürkiyeTürkçesiileortakbinlercekelimevardır.GelenekselTuvaedebiyatıgelişmiştir.Dahaçokavcılıkvehayvancılıkkonularıbuedebiyattagenişyertutmaktadır.Tuva’dayak(Ti bet ökü zü),koyun,keçi,sığır,atbesleyiciliğiyaygındır.Nüfusuyüzölçümünegöreazdır(kilometrekareyedü
şennüfusyoğunluğu:1,7kişi)veekonomisideyetersizdir.Busebeplemerkezîyönetimtarafındandesteklenmektedir.

dışişlerindeiseRusya’yadanışarakhareketeder”ifadesiyeraldı.Buyönetim
1944’ekadardevamettiveXX.yüzyıldaTürkiyeCumhuriyeti’ndensonraençokbağımsızkalanTürkkökenlicumhuriyetoldu.İlkdevletbaşkanınınadıSodnamBalçır’dır.Özellikle1926sonrasında,MoğolkültürününTuva’yıetkilemesindendolayıMoğolistanHalkCumhuriyeti’ninTuva’yıkendisinebağlamapolitikasıizlediğiveçoketkiliolupkendinetaraftartopladığıbilinmektedir.BağımsızlığınınardındanSovyetlerBirliği,Tuva’yıelegeçirmepolitikasıgüttü.BuanlamdaTuvagençlerikomünistideolojidoğrultusundaeğitildi.Eğitimalangençlerokullaraöğretmentayinedildivekısabirdönemdensonradevletyönetimindesözsahibioldu.
1930’larınsonundakomünistideolojiTuva’daöneçıktı.TuvaCumhuriyeti1921’dekurulduğundaRusya’nınişçiçiftçihükümeti Uryanhay (Tu va) bölgesini kenditoprağıolarakgörmediğiniveonuileridedekenditoprağıgörecekherhangibirdüşüncesibulunmadığınıbildirdi.Bunarağmenyirmiüçyılsonraşartlarıkendilehineçevirdi.

11Ekim1944tarihindealınanbirkararlaBağımsızTuvaHalkCumhuriyeti,SovyetlerBirliğiMuhtarBölgesihalinedönüştürüldü.BuhusustaçokçalışanSalçakTokamuhtarbölgeninbaşınagetirildi.
10Ekim1961’deMuhtarSovyetSosyalistCumhuriyetioldu.1991’deSovyetlerBirliği’ninyıkılmasıyla28Ağustos’taTuvaCumhuriyetiadınıaldı.ŞeerigoolOorjakhalktarafındanseçilenilkcumhurbaşkanıdır.Aralık1993’teyapılanseçimlerdeTuvameclisineseçilenotuzikiparlamenterdenyirmisekiziTuvakökenliydi.TuvadiliuzmanıolanKaadıroolBiçeldeyparlamentobaşkanlığınaseçildi.Tuva’da21 Ekim1993tarihindekabuledilenyenianayasanın1.maddesinde,“TuvaCumhuriyeti,RusyaFederasyonuterkibiiçindedemokratikbirdevlettir.FederasyonantlaşmasınıbütünTuvahalkınınreferandumugereğincedeğiştirme,kendiniyönetmeveRusyaFederasyonu’ndanayrılmahakkınasahiptir”diyeyazılıydı.Bumadde2000’liyıllardadeğiştirildive“TuvaCumhuriyetiRusyaFederasyonuiçindedemokratikhukukdevletidir”şeklinedönüştürüldü.ZamaniçerisindeTuvamilliyetçileriçokağırcezalaraçarptırıldıysada1980’lerinsonundaSovyetSosyalistCumhuriyetleriBirliği’nindağılmasürecindeyenidenortayaçıkmafırsatıbuldular.SovyetlerBirliğiyıkılırkenTuva’nınUlusçuFrontozu’nu(Tuva’nınmilliyetçicephesi) 

lar’ıişaretetmektedir(Taşağıl,Çin Kay-

naklarınaGöreEskiTürkBoyları,s.116). BudaTuvaadınıGöktürkdöneminekadarindirir.TuvalarkendilerineTıvademektedir.BuisimXIX.yüzyıldanitibarenyazılıkaynaklardageçmeyebaşlamış,Soyon,Soyot,Uryanhay,UranhayTubakelimeleriyledeifadeedilmiştir.Baykara,Çoodu,Deleg(Telengit),Dongak,Hertek,İrgit,Kırgıs,Küjuget,Maadı,Oorjak,Oyun,Sat,Salçak,Sayan,Tumat,Toju,Todut,Uygur,Balıkçı,Kuskun,Höyük,Homuşku,Ondar,Hovalıg,Hoyug,Sarıg,Oyondar,Karaondar,Darhat(Tar kat)adlıkabilelerimevcuttur.Tuvalar’ınbulunduğubölge,milâttanönceIIImilâttansonraIII.yüzyıllararasındaBüyükHunİmparatorluğu’nunidaresialtındaydı.VIVIII.yüzyıllardaGöktürkhâkimiyetinebağlandı;VIIIIX.yüzyıllararasındaUygurlarTuvabölgesinehâkimoldu.OdönemdeYeniseyyöresininenkuvvetliboyuolanKırgızlarçokgüçlenmişti.840’taKırgızlarbüyükbirhücumlaUygurhâkimiyetinesonverdilervekendikağanlıklarınıilânettiler.IXXIII.yüzyıllardaMoğolkökenlikabilelerbölgedebulunsadaancakCengizHandönemindebütünbukesimielegeçirebildiler(1207). XVIIXVIII.yüzyıllararasındaburayaAltınHanlarveCungarlarhâkimdi.1717-1911 arasındaÇin’dekiMançukökenliCh’ingİmparatorluğutarafından idareedildi.Ruslar madenleri dolayısıyla 1830’danitibarenbölgeyleilgilenmeyebaşladılar.
1883-1885yıllarındaMançuhâkimiyetinekarşıbüyükbirayaklanmameydanageldi,ayaklanmanınönderleriyakalanarakidamedildi.ArtakalanaltmışTuvalıdağlaraçekilerekMançuordusunakarşıdirendi.NihayetSüthöladlıyerdesıkıştırılıpöldürüldüler.Bunlaragünümüzde“AldanDurgunnar”(altmışfirari/altmışkah
ra man)denilir,ayrıcaAldanMaadıradıdaverilir.1914-1921yıllarındaTuvalar,ÇarlıkRusyası’nınidaresialtındakaldı.BudönemdebölgedekiRusnüfusu%300arttı.
1911’deÇin’dekiMançuhânedanıortadankalkıncaTuvalar(Uryanhaylar)enyüksekdinîliderlerinibaşkanseçerekbağımsızolmakistedilersedeüçyılsonraRusya’nınhimayesinikabuletmekzorundakaldılar.
1917-1921arasıBolşevikÇarlıkyanlılarınınmücadelesinesahneoldu.

18Temmuz1918’detoplananilkkurultaydansonrabağımsızlıkçalışmalarınahızverildi;nihayet14Ağustos1921’deTuvaHalkCumhuriyetikuruldu.Ardındanilkanayasailânedildi.Anayasanın1. maddesinde,“Tuvaiçişlerindeserbest,
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NidaTüfekçi,Türkiye’ninkültürvesanatpolitikalarınayönverengüçlüsimalardanbiridir.1950’live1960’lıyıllardabağlamavesesicrasındakiüstünbaşarısıkısasüredeyurtsathındatanınmasınısağlamıştır.Yalnızradyoaracılığıiledeğilaynızamandapiyasadakifaaliyetlerisayesindeeldeettiğibuşöhretihalkmüziğinehizmetiçinkullanmış,hocasıMuzafferSarısözen’denaldığı“halkmûsikisidavaruhunu”bütünhayatıboyuncasürdürmüş,bundanaslatâvizvermemiştir.Budavaruhunuhalkmüziğininkurumsalbirkimlikiçinderesmenyeralmasınayardımcıolmavebunuseviyelibirşekildeicraetmeolarakikibaşlıkaltındadeğerlendirmekmümkündür.
1970’liyıllardamüzikpolitikalarınıntesbitivemillîmûsikikavramınıntanımlanmasısırasındaTüfekçi’ninsanatçıkimliğindensıyrılıppolitikalarıetkileyenbirmüzikbürokratıgibiçalıştığıgörülmektedir.Bazanbupolitikalarıyalnızetkilemeklekalmayıpaynızamandabelirlediğinidesöylemekmümkündür.Halkmûsikisiruhuiçindeyeralankurumsalkimlikmeselesini,TürkiyeRadyoveTelevizyonKurumuveTürkMûsikisiDevletKonservatuvarıgibiikibüyükoluşumdayürütmüş,seviyeliicrakonusunudaörnekicracılığıvehocalığıilekitlelereyansıtmayaçalışmıştır.Biröncekikuşaktandevraldığıhalkezgilerininkorovesaztakımlarıylatopluic raedilmesiprensibiniyaymakiçinyoğunçabaharcayanTüfekçi,bunumodernleşmeileyerellikarasındagidipgelenicraortamıbakımındangerekligörmüştür.Butemelprensipsanathayatınınherkesitindeaçıkçakendinigösterir.Radyodahazırladığıprogramlarınbirkısmınaşef,bazılarınasesvesazicracısı,bazılarınadasunucuolarakkatılmıştır.Tüfekçi’ninhazırladığı“BağlamaTakımı,BeraberveSoloTürküler,YurttanSesler,DörtSesDörtSaz,DivanBağlamaCura,EzgilerinGetirdiği,DeyişlerveEzgiler,HalkOzanlarıGeçiyor,OzanlarveBölgeSanatçıları”gibiprogramlar,sadecebirerradyoprogramıolmaklakalmayıpdöneminenönemlikültüretkinlikleriarasınagirmiştir.YerelmüziklerinderlenmesivenotayaalınmasıiçindeNidaTüfekçi’ninbüyükgayretgösterdiğibilinmektedir.Şahsençokfazlaalanaraştırmasınaçıkamadığıhaldemüzikfolklorcularınaherzamansaygıileyaklaşmış,onlardanbiröğrencigibialabileceğiönemlibilgilerolduğunudüşünmüştür.Kütahya,YozgatveKarsderlemelerinifiilenalandayürütmüş,diğerezgileriiseİstanbulveAnkara’yagelenmahallîsanatçılardanöğrenmiştir.Derlediği1000 

yetiştirenbirailedengelmektedir.İlkokuluAkdağmadeni’ndebitirdiktensonraBoğazlıyanOrtaokulu’ndanmezunoldu.
1947’deAnkaraMaliyeMektebi’ninyatılıkısmınagirdiveliseöğrenimini1951’detamamladı.AskerliğiniAnkaraYedekSubayOkulu’ndayaptıktansonramaliyedehesapuzmanıolarakgörevaldı.

1947’ninHaziranayındanitibarenMuzafferSarısözen’inAnkaraRadyosu’ndakiYurttanSeslerprogramınamisafirmahallîsanatçıolarakkatıldı.1953’teYurttanSeslerKorosu’nundâimîkadrosundayeralıncaTüfekçi’ninhayatındayenibirdönembaşladı. Sarısözen’in kendisinetanıdığıimkânlarsayesindebiryandanmeslekîeğitiminisürdürdü,diğeryandanTürkiyesathındatanınanbirsanatçıdurumunageldi.1959’daeşiNerimanAltındağTüfekçiilebirlikteİstanbulRadyosu’natayinedildi.1964’teburadaTürkhalkmüziğindensorumluTürkMüziğiŞubesimüdüryardımcılığı,1972’deTürkiyeRadyoveTelevizyonKurumu(TRT) MüzikDairesiTürkHalkMüziğiveOyunlarımüdürlüğüyaptı;1974’teTRTMüzikDairesiBaşkanlığı’navekâletengetirildi.ÇeşitlizamanlardaTRT’ninderleme,denetleme,repertuvarkurullarıileKültürBakanlığı YüksekDanışmaKurulu’ndaçalıştı.1974’tenitibarenİstanbulTeknikÜniversitesiTürkMûsikisiDevletKonservatuvarı’nınkuruluşçalışmalarınakatıldı.
1975’teresmenkurulankonservatuvarda
1976’danitibarenyönetimkuruluüyeliği,öğretimüyeliği,başkanyardımcılığı,bölümbaşkanlığı,danışmabirimiüyeliğigörevlerindebulundu.Bunlarındışındamaddîkarşılıkbeklemedenbazıkültürvesanatkuruluşlarındagörevaldı.BunlarınbaşlıcalarıAnkaraHalkevi,TürkFolklorKurumu,MûsikiKültürDerneği,AksarayMûsikiCemiyeti’dir.Hayatınıhalkmüziğinindeğerveöneminianlatmaya,öğrenciyetiştirmeyeveseviyelisanaticrasınaadayanTüfekçigeçirdiğikalpkrizisonucu18 Eylül1993tarihindeİstanbul’daöldüveZincirlikuyuMezarlığı’nadefnedildi.

Bölgedeyeraltızenginliklerifazlaolupaltıngibideğerlimadenlerdebulunmaktadır,fakatasılzenginlikkaynağıormanürünleridir.ÜlkeBayTayga,Barıınhemçik,Çöönhemçik,Kaahem,Kızıl,MögünTayga,Övür,Biyhem,Süthöl,Tandı,Terehöl,Teshem,Toju,Uluğhem,Çaahöl,Çedihöl,Erzinadlıonyediidarîbölgeyeayrılmıştır.2010yılıverilerinegö 
re 307.930olanTuvanüfusuTuva(%82), Rus(%16,3),Hakas(%0,3)vediğerhalklardan(%1,4)oluşur.
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ÿAhmetTaşağıl

– —TÜFEKÇÝ, Mehmet Nida
(1926-1993)

Müzik halk bilimcisi, koro þefi,
eðitimci ve baðlama sanatçýsý.˜ ™

Yozgat’ınAkdağmadenikazasındadoğdu.Doğumtarihikendi ifadesinegöre1926,resmîkayıtlaragöreise1Mart1929’dur.NüfustakayıtlıolanönadıMehmet’ihiçkullanmamıştır.BabasıyöreninilerigelenailelerindenTüfekçiler’denHamdiBey,annesiZeynepHanım’dır.Babatarafındanyereldüzeydeçoksayıdabürokrat
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