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TÜRKÇE BASKIYA ÖNSÖZ

Elinizdeki kitabın yazarları olarak Ursula Reinhard ve Tiago de Oliveira
Pinto’nun adı geçmekle birlikte iki nedenden dolayı Kurt Reinhard’ın adının
da yazarlara eklenmesi gerekir. Öncelikle Kurt ve Ursula Reinhard, yaşamları
boyunca çalışmalarını birlikte yürütmüş bir çiftti; dolayısıyla birini diğerinin üretiminden soyutlamak mümkün değildir. İkinci neden ise Ursula
Reinhard’ın “Sunuş” bölümünde ifade ettiği gibi kitabın çerçevesini belirleyen çalışmanın, Kurt Reinhard’ın 1975’te yayınlanan âşıklarla ilgili makalesi
olmasıdır. Nitekim çeviriyi yaparken özgün baskıda Almancalaştırılan kimi
kavramların Türkçe karşılıklarını tespit etmek veya kimi yargıları teyit edebilmek için âşıklarla ilgili olanlar başta olmak üzere Kurt Reinhard’ın üretimine
de başvuruldu. Bu nedenle Türkçe baskının, yazarlar arasında bulunmasa
da Kurt Reinhard’ın vefatının 40. yılına denk gelmesi mutlu bir tesadüftür.
Kurt ve Ursula Reinhard, müzik araştırmaları perspektifinden bakıldığında
Avrupa-merkezci ve “maşa başı” olmakla eleştirilen karşılaştırmalı müzikolojiden kültürleri yerinde incelemeyi önceleyen etnomüzikolojiye giden
sürecin en önemli aktörleridir. Türkiye başta olmak üzere çeşitli ülkelerde
gerçekleştirdikleri alan çalışmaları sırasında derledikleri malzemeler, hem
Almanya’nın iki dünya savaşının yıkımının ardından etnoloji ve etnomüzikoloji alanlarında yeniden etkin olmasının zeminini hazırlamış, hem de etnomüzikolojik ses arşivlerinin Avrupa ve Amerika’daki kurumsallaşma çalışmaları
için anlamlı bir model oluşturmuştur. Türkiye’deki müzik araştırmacılarının
Kurt ve Ursula Reinhard’ın Türkiye ile özdeşleşen üretimlerine aşina olmasının önündeki engellerden biri hiç kuşkusuz Reinhard’ların ağırlıklı olarak
Almanca yazmaları ve Türkçeye nadiren çevrilmiş olmalarıdır. Nadiren çevrilmiş olmaları ise Almanca yazılarının zor anlaşılır olmasından değil, Türkiye
akademisinin diğer ülkelerde olduğu gibi giderek daha fazla kendini İngilizce
literatürle sınırlamasından ve Reinhard’ların üzerinde çalıştıkları konuların
özleri itibarıyla karmaşık olmalarından kaynaklanır. Nitekim bu kitabın da
Türkçeye çevrilmesi, en basit ifadeyle zorlu bir süreçti. Çeviriyi yapabilmek
için –böylesi tüm yayınlarda olduğu gibi– sadece dile hâkim olmak yeterli
değildi. Almanca müzikolojik metinlerle olduğu kadar ele alınan konunun
kapsamı gereği tarihsel ve sosyolojik metinlerle, Almanca ve Türkçe temel
kabul edilen yayınlarla da hemhâl olmak gerekiyordu. Gösterdiğimiz titizliğe
rağmen gözden kaçan hatalarımız olduysa okurun affına sığınırız.
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Türkçe baskıda ufak tefek bazı düzeltmeler yapıldı. Ancak bu düzeltmelerin, kitabın özünü değiştirmediğinin de belirtilmesi gerekir. Yapılan başlıca
değişiklikler şunlardır:
1. Almanca özgün baskıda bulunan ve maddi hatalar içeren bazı kısımlar
çıkarıldı; metin açısından hayati önemde olmadığı kanaatine varıldığı
için çıkarılan kısımlar belirtilmedi.
2. Benzer şekilde Almanca özgün baskıda başka eserlere gönderme yapan bazı kısımlar ve dipnotlardaki maddi hatalar köşeli parantezlerle
belirtilerek düzeltildi, düzeltilmesi mümkün olmayanlar çıkarıldı.
3. Şarkı metinlerinin transkripsiyonları, Almanca özgün baskıya ekli
olarak yayınlanan ses kayıtlarıyla karşılaştırılarak düzeltildi, kayıtlar
birebir yazıya geçirildi ve imlası elden geldiğince günümüz Türkçesine
uyduruldu. Şarkı metinleri ile tarihi devirlere ait kişi ve kavram adlarında geçen nispet i’leri şapkalı (î), izafe tamlamaları da tireli (-i/-ı)
yazıldı. Gerekli görülen bazı yerlerde kelimelerin özgün telaffuzları
verilerek kelimenin geçtiği mısrada köşeli parantezler içinde açıklandı.
4. Okurun belirli bir metnin değişik versiyonlarını karşılaştırabilmesi
için söz konusu versiyonların geçtiği yayınlara dipnotlarla gönderme
yapıldı.
5. Telif haklarının günümüzdeki kapsamı, alan kayıtlarının yayınlanmasında tamamlanması oldukça güç kriterler içerdiği için maalesef
Almanca özgün yayına ekli ses kayıtları Türkçe baskıya eklenemedi.
6. Almanca özgün baskıda Almancaya çevrilerek alıntılanan fakat halihazırda yayınlanmış Türkçe baskıları bulunan kısımlar, Almancadan
Türkçeye bir kere daha çevrilmedi. Bunun yerine bu kısımlar, mevcut
Türkçe baskılardan alınarak metne eklendi ve bilgisi köşeli parantezler
içinde verildi.
Türkçe baskı için desteklerini esirgemeyen Tiago de Oliveira Pinto’ya, Berlin Etnoloji Müzesi’ne, Kurt ve Ursula Reinhard’ın oğulları Kurt ve Volker
Reinhard ile sabırla izin süreçlerini yürüten Martin Greve’ye, kendisinden
aldığım bir doktora dersinde bu kitabı çevirmemi öneren ve böylece Türkçe
baskının ortaya çıkmasına önayak olan değerli Süleyman Şenel’e, kitapta yer
alan müzik transkripsiyonlarını aslına sadık olarak notayazım programında
yeniden yazan Onur Karabiber’e, mümkün olduğunca yetkin bir çeviri yapabilmek için taranması gereken kaynakları temin eden Nihan Tahtaişleyen’e,
kendilerinden acımasızca vakit çalmama rağmen destek olmaktan vazgeçmeyen ailem Aysun, Derviş ve Emre Yavuz ile Selçuk Gündemir’e minnettarım,
haklarını ödemenin mümkün olmadığının farkındayım.

“Biz bu müziği keşfetmek istediğimiz herhangi bir
güzelliği nedeniyle değil, halkların ruhunun ve
bütün başka yabancı kültür hazineleri kadar
ilgimizi çeken manevi bir kültür hazinesinin
ifadesi olduğu için araştırıyoruz.”
Kurt Reinhard

ÖNSÖZ

Elinizdeki kitap, Türk halk âşıklarının edebiyat ve müziğini araştırmayı, böylece Türk halkının manevi ve sanatsal yaşamının ifadelerinin oldukça önemli
bir kısmını kamuoyuna sunmayı amaçlamaktadır. Âşıkların/ozanların şiirlerini1 okuyup müziklerini dinleyen herkes Türklerin zihniyeti, düşünceleri,
hisleri ve tasavvurları, yaşam biçimleri, dini inanışları, toplumsal yapıları ve
tarihine dair değerli bir izlenim edinecektir.
Berlin’deki Etnoloji Müzesi Müzik Etnolojisi Bölümü’nde [Abteilung
Musikethnologie des Museums für Völkerkunde] arşivlenmiş ses bandı envanterleri bu görevin üstesinden gelinmesinin önemli bir ön şartıydı. Ses
kayıtları, Kurt ve Ursula Reinhard tarafından 33 yıl boyunca (1955-1988)
Adana (19552 ve 19563), Sivas (1963, 1968, 1974 ve 1976), Malatya (1970),
Konya (1971) ve İzmir (1978) illerinden toplandı. Ardından yazar [Ursula], eşinin çalışmasını sürdürmek üzere 1983 yılında Kars’tan; 1981, 1985
ve 19864 yıllarında İstanbul’daki Sivaslı âşıklardan; şu ana kadar Berlin’de
1 Bu şiirler kitabın özgün baskısında Almanca ve Türkçe olmak üzere iki dilli olarak verilmiştir (ç. n.).
2 Kurt Reinhard [27 Ağustos 1914-18 Temmuz 1979], Türkiye’ye ilk araştırma gezisine Dieter
Christensen’le [17 Nisan 1932-1 Mart 2017] birlikte 1955’te çıkmıştır.
3 Kurt Reinhard ve Dieter Christensen, 9 Mart-29 Nisan 1955 tarihleri arasında Karataş, Yemişli,
Sırınsı, Feyziye, İsahacılı, Yüzbaşı, Tecirli, Sakarcalık, Hemite, Endel, Köyyeri, Bahçeköy, Kırmacalı,
Kesmeburun, Osmaniye, Haruniye, Hacılar, Erzin, Pozantı, Belemedik, Eskianahşa, Yenianahşa, Çamalan, Adana merkez, Ankara ve İstanbul’da (Reinhard, 1962b, s. 87-90); Kurt ve Ursula Reinhard, 19
Mart-21 Nisan 1956 tarihleri arasında Ankara, Yemişli, Yeniköy, Ayaş, İmran, Azizli, Veysiye, Kösreli,
Altıgözbekirli, Kozan, Hacılar (Kozan), Haruniye, Karacurun, Nizip, Turlu, Gaziantep, Üçkubbe,
Madenboyu, Süveydiye, Hancağız, Şenköy ve Pozantı’da (Reinhard, 1962b, s. 90-92) ses kayıtları
yapmışlardır (ç. n.).
4 Ursula Reinhard [10 Mayıs 1915-29 Haziran 2005] 1983’te Volker Reinhard’la birlikte Kars ilinde
çalıştı. 1987’de Kars’tan bazı âşıklar Berlin’e gelmişlerdi. Etnoloji Müzesi Müzik Etnolojisi Bölümü’nde
bu âşıkların ses kayıtları yapıldı.
1981’de Ursula Reinhard ve Eberhard Dietrich, Sivas kökenli Âşık İskender’le [Akkuş] bir araya geldi.
Aynı âşığı Ursula Reinhard, Susanne Ziegler ve Berlin Özgür Üniversitesi Karşılaştırmalı Müzikbilimi
Enstitüsü’nden [Institut für Vergleichende Musikwissenschaft der Freie Universität Berlin] birkaç
öğrenci 1985’te İstanbul’da ziyaret etti; 1986’da yazar [Ursula], Hans Kroier’le birlikte bir kez daha
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bulunan ve Almanya’da yaşayan âşıklar/ozanlar ve Türkiye’den gelen misafirlerden ses kayıtları aldı. Metinde verilen kayıt ve arşiv numaraları, anılan
koleksiyonlardaki derlemeci işaretlerine referans vermektedir. Numaralardan
ilki kaydın yılına işaret etmektedir (örneğin 55-260).
Her çeşit içerik ve stil özelliği taşıyan 714 şarkı5 kaydedilmiş ve bu kitapta
değişik açılardan ele alınmıştır. Sivas, Malatya ve Kars illerine ayrıca önem
verilmiştir.
Tiago de Oliveira Pinto özellikle müzik malzemesinin işlenmesinde önemli katkılarda bulunmuştur.
Yazarlar, Etnoloji Müzesi Müzik Etnolojisi Bölümü’nün (SMPK) yöneticisi
Artur Simon’a bu kolektif projeye gösterdiği teveccüh nedeniyle teşekkür
borçludur; ve böylesi geniş bir koleksiyonu sunan bu kitapla, 1900 yılında
“Berliner Phonogramm- Archiv” [Berlin Fonograf Arşivi] ismiyle Carl Stumpf
tarafından kurulan ve daha sonra Erich Moritz von Hornbostel tarafından
yönetilen Müzik Etnolojisi Bölümü’ne de dikkat çekmeyi ummaktadırlar.
Müzik Etnolojisi Bölümü iki dünya savaşının karmaşasından sonra Kurt
Reinhard’ın hâlâ mevcut olan envanterinin (sekiz kutu) yardımıyla yeniden
kurulmuş olup, Dieter Christensen’in üç yıllık ara yönetiminin ardından
1972’den beri Artur Simon tarafından genişletilen etkinliklerle yönetilmektedir. Bu bağlamda bilimsel ses kayıtlarının ve kitap dizilerinin kamuoyuyla
paylaşılmasına yönelik bu çalışma, kritik bir adım niteliğindedir. Dolayısıyla
yazarlar sadece bilim insanlarının değil, Türklerin olduğu kadar Almanların
da dahil olduğu daha geniş bir okur kitlesinin ilgisini çekebilecek bu yayınlarıyla iki kültür arasındaki diyaloğu geliştirmeyi ummaktadır.
Yazarlar buradan kitabın yayınlanmasını sağlayan Etnoloji Müzesi Müdürü
Klaus Helfrich’e teşekkür etmek ister. Kurt Reinhard ve yazarın [Ursula] araştırma gezilerini maddi olarak desteklediği için Alman Araştırma Cemiyeti’ne
[Deutsche Forschungsgemeinschaft] de bir teşekkür gerekiyor. Fakat hepsinden öte şarkıların kayıtlarında ve zahmetli çevirilerinde yardımcı olan
Türk dostlarımız düşünülmelidir: Halil Baykız, Ergun Arkan, Aydın Baykal,
Ergun Gözmen ve Hasan Kuzu. Max [Peter] Baumann ve Wolf Dietrich bir
dostluk nişanesi olarak malzememizi Karşılaştırmalı Müzik Çalışmaları ve
Dokümantasyon Enstitüsü’nün [Institut für Vergleichende Musikstudien
İstanbul’daydı. İskender’in evinde başka âşıkların şarkılarını da kaydetti. 1981-1982’de Max-Peter
Baumann’la birlikte halk âşığı Şah Turna’nın bir dizi ses kaydını yaptı.
1986’dan beri Türk Halk Âşıkları ve Diğer Sanatçılar Atölyesi [Werkstatt für türkische Volkssänger
und andere Künstler] birliği var. Yazarın [Ursula] orada da ses kayıtları yapmasına her zaman izin
verilmiştir.
Türkiye’den gelen ünlü misafirlerin diğer şarkıları, Feyzullah Çınar (1971), Nesimi Çimen (1974), Ali
Ekber Çiçek ve İbrahim Yıldız (1985), Murat Çobanoğlu ve Şeref Taşlıova (1987), Ali Metin (1987)
ve Arif Sağ (1988) tarafından kaydedilmiştir.
5 Kendileri tarafından toplam 714 âşık şarkısının kaydedildiği kastediliyor (ç. n.).
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und Dokumentation e.V.] ses kayıtları ile Batı Berlin ve Kars’taki Türklere ait
bazı belgelerle tamamladı. Katharina Wentzlitschke-Schaller, Klaus Dieter
Brenner, Eberhard Dietrich ve Hans Kroier’e münferit transkripsiyonlar için
çok müteşekkiriz. Elisabeth Simon, redaksiyon çalışmasında bize çok yardımcı oldu. Fakat en çok da muhteşem şarkılarını kaydetmemize izin veren
ve böylece bu şarkıları dinleyebilmemizi sağlayan halk âşığı dostlarımıza
teşekkür borçluyuz.

