
Ahmet Adnan Saygun Tarafından Derlenen  
POSOF TÜRKÜLERİ 

Türk kültür ve medeniyetinin derinliklerini, 
zenginliklerini gün yüzüne çıkarmak, kayıt altına 
almak ve gelecek kuşaklara eksiksiz olarak ak-
tarmak için büyük çaba sarf eden Mustafa Kemal 
Atatürk, Cumhuriyet’in ilânıyla birlikte her alanda 
olduğu gibi uzun yıllar ihmal edilmiş olan Türk 
halkbilimi derlemelerine de büyük önem vermiştir.  

Cumhuriyet’in ilk yıllarında yapılan kişisel 
çalışmalardan sonra müzik okulu olan Dârü’l-
Elhân (İstanbul Belediye Konservatuarı)’ın, 1927 
yılında Ankara’da kurulan Anadolu Halk Bilgi-
si Derneği (daha sonraki adı Türk Halk Bilgisi 
Derneği)’nin ve Halkevleri’nin çatısı altında Türk 
halkbilimine yönelik kıymetli araştırmalar yapıl-
maya, Anadolu köşe-bucak gezilmeye, halk türkü-
leri toplanmaya çalışılmıştır.1  

Türk halk müziğiyle ilgili olarak, alanda ilk 
derlemleri yapan isimlerden birisi de A. Ah-
met Saygun’dur. Cumhuriyet döneminde eserle-
riyle kendilerinden söz ettirmiş, ‘Türk Beşleri’2 ola-
rak anıla gelmiş beş Klasik Batı Mü-
ziği bestecisinden birisi olan A. Ad-
nan Saygun, 1907 yılında İstanbul’da 
doğmuş, 1991 yılında da İstanbul’da 
vefat etmiştir. O, Türk bağdarı, mü-
zik eğitimcisi ve budun müzik bilim-
cisi olarak tanınmış, tozlu Anadolu 
yollarında gezerek türküler derle-
miş, tek parti döneminde partinin 
müzik danışmanlığını ve halkevleri 
müzik müfettişliğini yapmış, ken-
di çalışma alanında kitaplar hazırla-
mış, birçok opera, oratoryo ve bale 
müzikleri bestelemiştir.3 

Türk müziğinin böylesine önemli 
isimlerinden birisi olan Adnan Say-
gun, 1936’da Ankara Halkevi’nin 
davetlisi olarak Türkiye’ye gelen budun müzik 
biliminin kurucusu, Doğu Avrupa halk müzi-
ği derleyicisi ve besteci Macar asıllı Béla Vik-
tor János Bartók’a Anadolu’da yapmış olduğu derle-
1  Konuyla ilgili olarak daha detaylı bilgi için bkz. Süleyman Şe-

nel, “Cumhuriyet Dönemi Türk Halk Müziği Çalışmalarının 
Ana Hatları (1922-1960/1960-1980)”, Yeni Türkiye Dergisi (Türk 
Mûsıkîsi Özel Sayısı), Cilt 10, Sayı 57, 2014, s. 1001-1022.

2  Ulvi Cemal Erkin, Cemal Reşit Rey, Hasan Ferit Anlar, Necip 
Kâzım Akses ve Ahmet Adnan Saygun, ‘Türk Beşleri’ olarak bi-
linen isimlerdir.

3  Dinçer Yıldız, Doğumunun 100. Yılında Ahmet Adnan Saygun, 
Sun Yayınevi, Ankara, 2007.

meler sırasında İstanbul Belediye Konservatuarı öğ-
retmeni olarak eşlik etmiştir.4 Bartók’un Türk müzi-
ğine olan ilgisinden, çalışmalarından ciddî anlamda 
etkilenmiştir.5 Adnan Saygun, Bartók gibi usta bir 
yol göstericiden görmüş ve almış olduğu deneyim-
lerle Anadolu’daki gezilerine devam etmiştir.  Rize, 

Artvin ve Kars dolaylarında alan çalış-
maları yapmış, o dönem Kars’ın ilçeleri 
olan Posof’tan dört, Ardahan’dan da bir 
türkü derlemiştir. Derlemiş olduğu tür-
küler, 1937 yılında matbaaya verilen, 5 
Mart 1938’de dizgisi biterek bastırılan 
Rize, Artvin ve Kars Havalisi Türkü, Saz 
ve Oyunları Hakkında Bazı Malûmat kita-
bında yer almıştır.6  

 Adnan Saygun’un, Kars çevresin-
deki alan çalışmalarının 1936 yılında 
yapıldığına dair kayıtlar olsa da, bu 
bilgi yanlıştır.7 Saygun, 1936’da Anka-
ra’daki görevinden ayrılmak zorun-
da kaldığı düşünülür, İstanbul’a geçiş 
yapmış olduğu ve yine Béla Bartók’la 
aynı yılın Kasım ayında çalışmalar 

yaptığı, ondan etkilenerek alan çalışmalarına baş-
ladığı hatırlanırsa, üç ilde sürdürdüğü alan çalış-
malarını 1937 yılında yaptığını, aynı yıl içerisinde 
de kitabını baskıya verdiğini söyleyebiliriz.
4  Nurtuğ Barışeri, Béla Bartók’un Türkiye’deki Çalışmaları ve 

Türk Halk Müziği ile Macar Halk Müziği Arasındaki İlişkilerin 
Araştırılması, Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Mü-
zik Eğitimi Anabilim Dalı Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, 
Konya, 1996, s. 18-19.

5  İbrahim Yavuz Yükselsin, “Etnomüzikoloji Açısından Ahmed 
Adnan Saygun”, Bilig Dergisi, Sayı 57, Bahar 2011, s. 248

6  A. Adnan Saygun, Rize, Artvin ve Kars Havalisi Türkü, Saz ve Oyun-
ları Hakkında Bazı Malûmat, Numune Matbaası, İstanbul, 1937.

7  Kars İl Yıllığı/1967, Tisa Matbaacılık, Ankara, 1967, s. 179
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Adnan Saygun, Kars türküleriyle, dolayısıy-
la Posof türküleriyle ilgili olarak kitabında şunları 
belirtmektedir: “Kars mıntıkası musıkîsinin, Erzurum 
ve Anadolu’nun diğer kısımları ile müşterek karakterde 
olduğunu söylemiştim. Bu havalide ‘uzun hava’ artık 
Rize’deki ile hiç bir münasebet arz etmez. Bu tabir bu-
rada İç Anadolu’daki manasıyla müsta’meldir. Şu ka-
yıt ile ki Kars mıntıkasında uzun havaların icrasında, 
-Anadolu’nun gezdiğim yerlerinde hiç rastlamadığım- 
bir hususiyet vardır. Uzun havalar bu mıntıkada davul 
ve zurnanın refakatiyle teganni olunur. Türküye başla-
madan evvel zurna, davulun refakatiyle bir melodi çalar. 
Bu melodi uzun hava melodisinin hemen aynı gibidir. 
Melodi nihayete gelince teganni uzun havaya başlar. Te-
ganni esnasında zurna çalmaz. Teganni bitince zurna 
tekrar melodiyi alır. Fakat ekseriya uzun havayı zurna 
tekrara başlamadan evvel muayyen ritimli bir motifi ara-
nağme gibi işittirir. Zurna ve bilhassa mey’in teganni 
esnasında çalması da vakidir. Davul resitatif şeklinde 
okunan kısımlarda hafif bir sesle tremolo yapar. Davul-
cu iki eliyle alete vurmak suretiyle bu tremoloyu elde 
eder. Uzayan seslere gelindiği vakit davul ekseriya üç 
zamanlı bir ritmi kuvvetle vurur ve bu minval üzere de-
vam olunur. Davul hem zurnaya hem teganniye yukarı-
da izah ettiğim şekilde refakat eder. Büyük davulda tre-
molo çomaklarla yapılır. Anadolu’da uzun havaların her 
hangi bir aletle, bilfarz bağlama refakatiyle icra edildiği 
malûmdur. Fakat bu daha ziyade melodiyi sazın -ki ale-
lekser çalan ve söyleyen bir kişidir- aynen takip etme-
sinden ibaret kalır; teganniye saz ile refakat edilebilir. 
Fakat davulun refakate iştirakini ilk defa burada tespit 
etmiş bulunuyoruz. Kars mıntıkasının bu hususiyeti 
hakikaten alâkayı çekmektedir. Kars mıntıkasında uzun 
hava kalıplarından birçokları bilinir. Garip, Garip Gü-
zellemesi, Çukurova, Türkistan veya Türkmenî Divanî 
bu cümledendir.”8 

Adnan Saygun’u, Posof’a çeken sebep bi-
linmese de, onun alanda derlediği türküler, 
Posof’un ilk kayda alınan türküleri olduğu söy-
lenebilir. Çukurova, Garip, Garip Güzelleme-
si ve Türkistanî makamlarında derlediği dört Po-
sof türküsü şöyledir: 
8  Saygun, age. s. 60-61.

 1. Yaz gelende şu yaylayi gezmeli 
Makam: Çukurova 
Derleyen: A. Adnan Saygun 
Notalayan: A. Adnan Saygun  
Yaz gelende şu yaylayi gezmeli  
(Hanım gezmeli canım gezmeli gezmeli)  
Galem alıp gaşın gözin yazmali yazmali  
Eyaği çizmali burnu hızmali  
(Hanım hızmali canım hızmali hızmali)  
Hanım nerden aşar yoli yaylanın   
Ben gelende bu yaylalar yaz idi  
Şah Senem de gelin degül gız idi  
(...)  
Hanım nerden aşar yoli yaylanın… 

2. Gece hayalımda gündüz fikrimde 
Makam: Garip 
Derleyen: A. Adnan Saygun 
Notalayan: A. Adnan Saygun  
Gece hayalımda gündüz fikrimde 
Bir cebel var pus dumana sargundur  
Subha gader tevhîdimde, zikrimde 
Selâm almaz o yâr benden dargundur. 

3. Ezel bahar yaz aylari gelende 
Makam: Garip Güzellemesi  
Derleyen: A. Adnan Saygun 
Notalayan: A. Adnan Saygun  

Ezel bahar yaz aylari gelende 
Açılır bağrında güli gızların  
Tomurcuk tomurcuk damliyor xalâ 
Axar leblerinden bali gızların 
Axar leblerinden bali gızların. 

4. Endim seyreyledim gülşen bağını 
Makam: Türkistanî 
Derleyen: A. Adnan Saygun 
Notalayan: A. Adnan Saygun  

Endim seyreyledim (ömrüm ömrüm) gül-
şen bağını (gel)  
İçerim Perizad senin elinden   
Bülbül bülbül  
Zavallı bülbül  
Derdi bir gül  
Zavallı bülbül   
İster ağu olsun (ömrüm ömrüm) isterse 
zehir (gel)  
İçerim Perizad senin elinden   
Bülbül bülbül  
Zavallı bülbül  
Derdi bir gül  
Zavallı bülbül.

Bizim AHISKA

46 Yaz 2017


