




































János Sipos, Trakya Bektaşilerin tasavvufi ve halk müziği ile Anadolu halk müziği 
arasındaki bağlantılar 

 

Bu sene konusu Bektaşi kültürü olduğu üç sempozyuma da davet edilmiştik. Etnomüzikolog 

olarak bu üç tebliğimde Bektaşi müzigin analize etmesine ve bu müziğin Anadolu ve Macar 

halk müziği ile olan bağlantılarının ortaya çıkartılmasına karar verdim.    

Birinci tebliği Nisan ayında Ankara'da "Tarihten Bugüne Alevilik" sempozyumunda 

okumuştum. Adı Trakya Bektaşilerinin tasavvufi musikisi ve halk müziği hakkında birkaç söz 

olan tebliğimde Bektaşiler arasındaki araştırmamızdan konuştum. Bugünkü tebliğimde ise 

Trakya Bektaşi müziğinin Anadolu bağlantılarını incelemekteyim. Bu sene Ankara’daki 

Uluslararası Hacı Bektaş Sempozyumunda ise bu müziğinin Macar bağlantılarını 

araştıracağım.  

 Bugünkü Türkiye’de Alevi/Bektaşilerin kıymetli ve rengarenk kültürü için bu kadar 

ciddi merak var olduğu çok memnun edici bir olaydır. Tabi ki bu merak tesadüfi değildir, 

çünkü bu kültürde İslam öncesi Türk kültürünün pek çok izleri vardır. Üstelik Bektaşiler 

modern çağımızda kaybolmakta olan halk kültürünün de birçok unsurunu korurlar. Bu sebeple 

Türk kimliğinin, Türk halkının ve Türk kültürünün oluşumunu anlamak için Alevi-Bektaşi 

kültürünün incelenmesinin birincil önemi vardır.  

 Bir Macar bilim adamın ilgisini Alevi-Bektaşi kültürü niye çekiyor? Olaylar yirmi 

sene evvel başlamıştır. 1987-1993 arasında Türkiye’de hizmet ettiğimiz zaman çeşitli Alevi 

guruplardan da müzik derlemeleri yaptım. Ancak o dönemde ilk önce ünlü Macar besteci Béla 

Bartók’un 1936’daki halk müziği derlemesini devam ederek, Anadolu’daki halk müziğinin 

genel bir tablosunu çizmek istemiştim. Bu nedenle Türkiye’de mevcut çeşitli küçük-büyük 

grupların özel kültürüne gerekli önem veremedim. Yine de Macar halk müziğine benzer Türk 

ezgilerin en yüksek oranı Alevi ve Bektaşi guruplar arasındaki derlemelerimden ortaya 

çıkması dikkatımı çekti. 

1999’dan beri Türkiye’de yola çıktığımız zaman artık temel amaçlarımızdan biri 

Trakya Bektaşi müziğinin derlemesi idi. Bizim incelediğimiz Bektaşi topluluğun ataları 

Anadolu’dan yüzyıllar evvel şimdiki Bulgaristan topraklarına göç etmişti, sonra 20’ci 

yüzyılın başlangıcından birden çok dalgayla Türkiye’nin Avrupa kısmına göç etmişti. 1999 ile 

2003 arası 24 Trakya köyünde 150 Bektaşi bay ve bayandan binden fazla ezgiyi videoya kayıt 

ettik. 2003’te araştırmamızın sonuna yaklaştık ve temel amacımıza ulaştık. Nefes ve 

semahların çoğundan ve birçok halk türküsünden kayıt gerçekleştirmiştik.  



 2

Bugünkü tebliğimde Trakya Bektaşi müziğin Anadolu halk müziği ile olan 

bağlantılarının genel çizelgesini çizmek isterim. Trakya müziğini kendimiz bin ezgilik 

derlemelerimiz temsil etmektedir. Anadolu ezgilerini ise TRT repertuvarından seçilmiş 2500 

melodi ve 1987-1993 arasında derlediğimiz 500 melodi temsil etmektedir.  

Doğal olarak bu kocaman materyalı ezgi-ezgi karşılaştırmak mümkün değildir. Bunun 

için melodilerinin transkripsyonu yaptıktan sonra tüm materyalı en güzel şekilde karakterize 

edebilen melodi tiplerini ve sınıflarını tespit ettim, yanı melodileri sınıfladım. Böylece 

binlerce ezgiden bütün materyalı güzel şekilde temsil eden çok daha az sayıda melodileri 

seçebildim. 

Asağıda Trakya Bektaşi müziğinin dokuz tane merkezi melodi tipini gösteririm. 

Melodilerin Anadolu parelleliklerini de veririm, ve benzer melodiler Türkiye’nin hangi 

bölgelerinde bulabileceğimizi da kısaca inceleyeceğiz.    

Bir üçseslinin orta sesinin etrafında dönen ezgiler. Benzer melodiler çeşitli halkların 

müziğinde de bulunmaktadır. Macar ve Anadolu çocuk şarkılarının en tipik melodileri de 

böyledir. Örnek olarak herkes tarafından tanınmış “Yağ satarım, bal satarım” tekerlemesini 

zikredebilirim. Bektaşilerde bu tip melodilerin bir özel tipini buluruz. (Bu ezgilerin birinci 

kesiti üçseslinin alt sesinde sona erir, ezgi ise orta sesinde karara varır.) Örnek 1-de böyle bir 

melodiyi ve onun Anadolu benzerliğini görürüz. En çok benzer ezgi Doğu Anadolu’dan 

ortaya çıktı.i 

a) 

b) 

 
Örnek 1 a) Trakya (№2),  b) Anadolu (TRT-1225) melodi paralelliği 
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Trakya Bektaşilerinin ağıtları en tipik Anadolu ve Macar ağıtlarından çok farklıdır, 

çünkü re-si-la seslerinde inen bir tek la-re-re-si / re-si la motivinin tekrarlanmasından 

meydana gelir. Örnek 2-de bir Trakya ağıdı ve onun Erzurum paralelliğini göstermekteyim. 

Anadolu’da buna benzer ağıtlar yoksa da, böyle türküler bulunur. Bunlar arasında ses 

genişliği küçük (do-si-la) ve ses genişliği biraz daha geniş olan (re-do-si-la) Bektaşi ağıt 

paralelliğini de en çok Doğu Anadolu’da bulabiliriz. ii 

a) 

 
b) 

 
Örnek 2 a) Trakya (№29), b) Anadolu (TRT-2738) melodi paralelliği 

 

Bazı ezgileri birinci kesitlerin aşağıya-yukarıya dalgalanan motivik hareketleri 

karakterize eder (la-do-re-do/la-si-do). Örnek 3-te böyle bir mani ve Erzurum’daki 

paralelliğini gösteririm. İnici veya tepe şeklindeki melodi hareketlerinden hoşlanan Anadolu 

müzik dünyasında buna benzer melodi çizgisi seyrektir, ama Trakya Bektaşilerinin melodileri 

arasında bu ezgiler özel bir tabaka oluşturmaktadır. Paralelliklerinin bir kısmı Doğu-

Anadolu’dan (6 tane) diğer kısmı ise Türkiye’nin başka yerlerinden gelmektedir (4). iii 

a) 
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b) 

 
Örnek 3 a) Trakya (№90), b) Anadolu (TRT-1256) melodi paralelliği 

 

Dördüncü guruptaki melodilerinin birinci kesidi la-si-do-re-do/si tepe şeklinde hareket 

eder ya inicidir. Buna benzer Trakya melodi tipleri bayağı çoktur. Örnek 4-te bunların birisi 

ve onun Sivas’taki bir paralelliğini göstermekteyiz. Doğu-Anadolu paralelliklerin sayısı bu 

sefer de büyüktür, çoğunlukla Erzurum’dan ve bir tane Azerbeycan’dan. Yukarıda de 

söylediğimiz gibi tepe şeklindeki veya inici melodi çizgiler Anadolu’da sevilendir, dolayısıyla 

Anadolu çeşitli yerlerinde de buna benzer melodilerin bulunması tesadüfi değildir. iv 

a) 

 
b) 

 
Örnek 4 a) Trakya (№146), b) Anadolu (TRT-1610) melodi paralelliği 

 

Beşinci gurubun melodilerini iki-kesitli ve dört-kesitli ezgilerin ortasına koyabiliriz 

çünkü onlar ezginin ortasında karar seste durar. Çoğu Trakya tasavvufi müziğini özel 

tabakasını temsil etmektedir, ama buna benzer türküler de bol sayıda vardır. Örnek 5’te böyle 

bir melodiyi ve bir Bayburt varyantı gösteririz. Bu melodilerinin Anadolu’nun hemen hemen 

her yerinde benzerliği vardır. Bu sefer Doğu Anadolu paralellikleri azınlıktadır.v  
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a) 

 
b) 

 
Örnek 5 a) Trakya (№254), b) Anadolu (TRT-1939) melodi paralelliği 

 

Altıncı gurupta pestte hareket eden, durak sesleri si olan dört kesitli ezgiler bulunur. 

Bunların birinci kesitleri iki tane birbirine benzer olan, pestte hareket eden motiflerden 

meydana gelir. Örnek olarak Trakya derlememizin bir ezgisini ve onun Erzurum paralelliğini 

gösteririm (Örnek 6). Bu melodi tipin en çok temsil edeni yine Doğu Anadolu’da 

bulunmaktadır, bunun dışında Sivas’ta ve Kerkük’te birkaç tane vardır. vi  

a) 

 
b) 

 
Örnek 6  a) Trakya (№296), b) Anadolu (TRT-1385) melodi paralelliği 

 

Örnek 7’de yukarıdaki melodi tipine yakın bir ezgi tipini ve onun Erzurum 

parelelliğini görürüz. Bu melodilerin kesitleri daha tizde hareket ederken re, si ve la seslerde 
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sona erirler. Doğu Anadoluda 5, Anadolu diğer bölgelerinden 4, Kerkük’ten ise 1 tane 

örneğimiz vardır. vii   

 
Örnek 7 Trakya (№301) - Anadolu (TRT-1686) melodi paralelliği 

 

Yedinci guruptaki melodilerin birinci kesitleri de benzer olan iki motiften meydana 

gelir (aa yada aav). Bu gurubun iki alt gurubuna bir göz atalım. 

Bir alt gruptaki ezgilerin birinci kesitleri ortada karar sesine inerler (Örnek 8). Buna 

benzer melodiler Türkiye’nin farklı bölgelerinden ortaya çıkar. Örnek 8’de TRT repertuvarın 

200 No.lu ezgisini, bir Tokat’lı semahı göstermekteyiz.viii  

a) 

 
b) 

 
Örnek 8 a) Trakya (№314), b) Anadolu (TRT-202) melodi paralelliği 
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İkinci alt gruptaki melodilerin birinci kesidi de iki tane motivden meydana gelir ama 

bu motifler daha tiz ses şeritlerinde hareket etmektedir. Örnek 9’da böyle bir Trakya ezgisini 

ve onun bir Erzurum benzerliğini görürüz. 8 tane Anadolu paralelliklerinin üçü 

Yozgat’tandır.ix  

a) 

 
b) 

 
Örnek 9 a) Trakya (№337), b)Anadolu (TRT-1516) melodi paralelliği 

 

Sekizinci guruptaki ezgilerin birinci kesidi mi sesine aşağıdan biner, oraya sol 

sesinden asağıya iner ya da başlangıçtan sonuna kadar mi sesinde geziyor. Diğer kesitler 

iniciler ya da tepe karakterindedir. Kesitlerin son sesi mi, do, do, la yada mi, do, la, la’dır. 

Ezgilerin çoğu için Anadolu ve Macar paralellikleri bulmak zor değildir.x Örnek 10-da böyle 

bir melodiyi ve Afyon’dan bir benzerliğini gösteririm. Benzer olan melodileri Anadolu’nun 

hemen hemen her yerinde görmek mümkündür; bu ayrıca Anadolu halk müziğinin en önemli 

guruplarından birisidir. xi     
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a) 

 
b)

 
Örnek 10 a) Trakya (№367), b) Anadolu (TRT-2788) melodi paralelliği 

 

Macar halk müziğindeki „yeni üslup”-a karşıt olarak Anadolu müziğinde pestte 

hareket eden kesitlerin ortasında daha tizde dolaşan kesitlerin bulunduğu çok seyrektir. Ama 

Trakya Bektaşilerinin tasavvufi müziğinde böyle nefesler ve türküler güzel bir gurubu 

oluştururlar. Bu melodiler Türk ezgilerin çogunluğundan kesin olarak ayrılmaktadır ve Trakya 

Bektaşilerinin müziğinde özel bir form olarak görünmektedirler.  

 Örnek 11-de somut bir ezgi ve onun İzmir varyantını gösteririz. Melodinin ilk 

dizisinde pestte hareket eden bir dalga yada tepe bulunmaktadır. Gördüğümüz gibi böyle 

ezgilerin benzeri Anadolu çeşitli bölgelerinde, en çok deniz kenarına yakın yerlerde 

bulunur.xii 
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a) 

b) 

 
Örnek 11 a) Trakya (№575), b) Anadolu (TRT-2490) melodi paralelliği 

 

Sonuç 

Böyle kısa bir tebliğde doğal olarak Bektaşi repertuvarını tamamen tanıtmak ve bütün 

Anadolu benzerliklerini sıralamak mümkün değildir. Yine de Trakya Bektaşilerin en 

karakteristik melodileri ve onların Anadolu parelelliklerinin hakkında kısa bir tanıtım 

yapabildik.     

Bektaşi melodilerinin güçlü Doğu-Anadolu bağlantısı biraz şaşırtıçıdır. Bu olguyu 

daha detaylı incelememiz gerekir. Materyalda Türk olmayan etkileri gösteren müzik formları 

da vardır. Bunların köklerinin araştırılması da ilginç ve yapılması gereken bir iştir.  

En önemlisi ise: Trakya Bektaşilerinin en mühim melodi tipleri Anadolu’da da önemli 

melodi tipleridir ve bu olgu iki müzik materyalın sıkı bağlantısını göstermektedir.    
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