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Adana Etnografya Müzesinde bulunan Ali Rıza Yalgının derlediği eğit
BU MAKALEDE KULLANILAN FOTOĞRAFLARIN BİZE ULAŞTIRILMISINI
SAĞLAYAN MÜZE MÜDÜRLERİM
1-Burdur Müze Müdürü Ali Ekinciye
2-Adana Etnografya Müzesi Müdürü Kazım Tosuna Türk Halk Bilimi sahipleri adına
teşekkür, teşekkür.
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ÖZET
Uzun bir yolda, uzun bir yürüyüş yapacağız. Yürüyüşümüz hem zamanda, hem de
mekân da olacak. Yolculuğumuz Ermmenağın Barçın Yaylasında Ali Rıza Yalgının çadırında
bitmeyeceğe benzer. 1921nere,1935 nere eğit bu tarihte sahada görülüyor derlenip müzeye
konuyor. Bense anlayamadığım bir gözlemi 1955 yılında Kara çulfa köyünde yapıyorum.
Böylece, eğiti aradığımız zamanda, üçüncü yazımızı yazıyoruz.
__________________________________________________________
1-Ali Rıza Yalgın_Cenupta Türkmen Çalgıları
2-A.G.E
3-Türkçe Derleme sözcüğü

ANAHTAR SÖZCÜKLE
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Eğit, eşik, sap (klavye),çalma şekli, çalma yeri, kabağın kesimi, dabanağacı.
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Hani der ya Yörük, oğlum karanlığa tüfek sıkma gibi ediyorsun, işi. Benim eğit
üzerindeki çalışmalarımda karanlığa tüfek sıkar gibi oldu. Diğer bir deyişle olsa olsa böyle
olur yöntemini kullanarak eğri kabakların elimden neler çektiğini size, kabaklar anlatsın.
Eğit yazımıza başlamadan önce İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim görevlisi Kadir Verim
kabak kemene, Yörük kemanesi üzerinde yüksek lisans yaptığını Teke yöresi keman ve
kemanelerini araştırtmak için sahaya gelmişti. Diğer kemanları nasıl olsa inceleyecek iyi
ustaların yanına gidecekti. Ben ise olsa olsa yöntemi ile yaptığım eğiti Kadir Hocaya
gösterdim. Yaptığım bu deneme sazını hoca çaldı. İlginç bir saz olduğunu, güzel bir sese
sahip olduğunu belirtti. Yaptığım klavyenin (sapın) yetersiz geldiğini, seslerin kaydığını,
seslerin kayıp olduğunu bana anlattı. Ben birinci yaptığım eğiti sökerek ikinci eğiti yapmak
için Ali Rıza Yalgının Cenupta Türkmen Çalgıları kitabını yeniden okudum. Önceki
okuyuşlarımda anlayamadığım daban ağacı bölümünü anladım.”Eğitlerde eşek yoktur”(1)
(A.R,Yalgın Cenupta Türkmen çalgıları) Ola goca Yörük eşek yokta tel neyin üstünde
duruyor diye kendime sormaktan bi haller oldum. Sahi eşiği olmayan bir sazın telleri nerede
durur, nasıl çalınır?
Yaptığım ikinci saplı eğiti incelenmek ve yorum yapılmak üzere İstanbul Teknik
Üniversitesine gönderdim.
Ben durur’mu yum yine Ali Rıza Yalgının kapısındaydım.”Eğit (heğit-hegit) üç kiriş tellidir,
adi sukabağından yapılmıştır, kabak sathı, kemenlerde olduğu gibi muntazaman kesildikten
sonra göğsüne geçirilmiş olan ince deri dikilmiş ve tutkallanmıştır.
Eğitlerin kıvrılmış
olan sap tarafına TUTU, göğsüne DERİ, deri ile göğüs arasına içten yerleştirilmiş tahta
mesnetlere DABANAĞACI, kirişleri sıkıştıran anahtarlara BURGU, kirişlerin başlandığı
tahta parçasına BAĞ, veyahut BAĞTOKACI denir.”(2) (A.R.Yalgın Cenupta Türkmen
Çalgıları) İşte bize verilmiş olan yapım bilgileri bunlardı..Çok bilinmeyenli bir denklem.
Bu sazımızı gün yüzüne çıkarmayı kafama koymuştum. Kaynaklara yeniden yeniden
yöneliyordum ama bir şey alamıyordum.
EĞİT: (1) Kemençe. *Eğit, işareti almış durumda. Bu işareti alan kelimeler nereden
derlendiğini belirtiyordu. *Eğit: Ermenek, Kn.(3) Türkçe derleme sözlüğü böyle yazıyordu.
Ben bir taraftan kaynakları tararken bir taraftan da Türk Halk çalgılarının yapımı ile uğraşan
ustalarla konuyu tartışıyordum. İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim görevlisi Kadir
Verim’le de telefonla etkilemeye etkilenmeye devam ediyordum. Bu süreç içinde üçüncü eğiti
yapmıştım. Kesinlikle eğri kabaktan, saplı, alt ve üst eşikler olan ama iyi çalmayan bir saz
çıkıyordu.
Konuyu sık sık S.D.Ü. Müzikoloji bölümünde de tartışıyorduk. Müzik kültürleri Araştırma ve
uygulama Müdürü Çetin Koruk:
“Hocam ben sana bir kitap vereyim.”
Duruyor musun Çetinim.
Kitap elimdeydi. Laurence Pıcken nin Folk Musical Instruments Of Turkey .İçindekiler
bölümünden 196 sayfada eğitin olduğunu bulmuştum bile,.Yörük Türkmen çalgısı olduğunu
Ali Rıza Yalgına dayanarak genişçe bilgi veriyordu. Hugarian hegedü demekten de geri
kalmıyordu. (Eğit Macarların Hegedü sazına benzer )
___________________________________________________________________
3-Türkçe derleme sözlüğü 5. Cilt sayfa: 1680
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Yazar bize eğitin yandan ve üstten iki tane çizimini veriyordu. Yan çizim kabağın konumunu,
altta bulunan deliğin kesitini, üst kesiti yorumladığı gibi veriyordu. Üst ten görünüm çizimden
kabağın derisinin gerildiğini bağ tokaçlarını, burguları, kabak kenarlarında alt ve üst eşik
olarak yorumladığımız çizimleri görüyorduk. Biz çözüm ararken büsbütün çözümsüzlüğe
düşmüştük. Aklım iyice karışmıştı.
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Yaparız. Yaparım. Diyerek keyif getirici, umut dağıtıcı laflara pek kulak asmam. Benim
düşünce sözlüğümde olmaz diye bir şey yoktur. Olmalı. Yapmalıyım. Ama başarının da bir
gurubun ürünü olduğunu anlamaya, gözlemeye, çözümlemeye, çalışmışımdır.
Laurence Pıcken ninde yazdıklarından bir sonuç alamamıştım(4)
“GÜNEY ANADOLUDA YÖRÜK KEMENÇELERİ HAKKINDA NOTLAR
Yaylı sazlar Türklerde destan, ayin ve sihir çalgıları idi. Bunun içindir ki Anadolu’daki
kemençe ve kabak kültürü, Türk kültür tarihinde her zaman önde gelen konulardan biri
olmalıdır.
Bir Yörük kabak kemençesi olan eğit, üzerinde dikkatle durulması gereken bir sazdır. Ünlü
Macar müzikolog ve bestekâr Bela Bartok’un, eğit üzerinde önemle durması ve Macarların
hegedü adlı sazı ile karşılaştırmaya girmesi, boş çabalar ve görüşler değildir.
Ali Rıza Yalgına göre “Davudiye yakın ve muhrik, tahrik edici bir sesi olan kabaklar
çalınırken, adeta bir ibadet yapılır gibi idi.(a. g. e.s.38, 39 ) (muhrik: delici, etkileyici yanık
ses)” Prof Dr. Bahaettin Ögel hocada bu kadar veriyor, verebiliyordu.
En çokta yorulduğum, karanlığa tüfek sıkmak olmuştu. Birinci eğit yazımda bu sazın eğitin
(heğit-hegit) yapılmasını yarım yamalak gördüğümü sonradan anlayamadığımı,
yorumlayamadığımı ifade etmiştim. Ama inatla bu sazımızı yapmaya çalıştım.
Birinci eğit sazında dabanağacını anlayamamış yorumlayamamıştım. İkini eğitte
dabanağaçlarını yerine yerleştirdim. Görevini ve işlevini bulmuştum. Üçüncü yaptığım eğitte

hi.c

om

bağ tokaçlarının neye yaradığını anlamış ve yerine koymuştum. Hala eşek (eşik) işini
çözememiş yanlış yönlerde, yerlerde gezinmeye devam ediyordum.
Belkiler üzerinde durarak sazlarımızla ilgilenen yazarlarımızın kapılarını birer birer
çalıyordum. “Hegit-Eğit de denir. Bugün ıklığdan şekilce ayrı ise de, gövdesi kabaktandır.
Köylü yapısıdır. Adana bölgesinde bazı güney Türkmen obalarında vardır. (Bu adın Macar
hegedü’süyle olan andırışmasına eskiden de işaret etmiştim. Bela Bartok hegiti yerinde
görerek şaşmış ve memleketinde, sonra yazmıştır.”
Bir tarafta yazılı kaynaklar arasında gezinirken öbür tarafta da Adana’da Ermenek’te
gezinmeyi düşledim. Ermenek’te nerede, neyi, kime soracaktım? Kiriş yapımını ve kirişi
Burdur’da Isparta’da sormadık koymadım kimseler bilememişti. En kısa yol Adana müzesine
girmekti. Burdur Müze Müdürü Ali Ekinci aracılığı ile edindiğim telefonla Adana Müzesini
aradım. Müzenin tamiratta olduğunu bütün etnoğrafik araçlar paketlenmiş kaldırılmış
olduğunu öğrendim. Tamirat ne zaman başlar, ne zaman biter, müzede bulunan parçalar ne
zaman sergilenir bilen yoktu.
Bilgisayar Mühendisi Mengü Demir, benim uyarılarım doğrultusunda, Adana etnoğrafya
müzesinin internet sayfasından Ali Rıza Yalgının derleyip müzeye teslim ettiği eğitin
fotoğrafına ulaştığını bildirdi. Yağmur yağmış hava durulmuştu. Günlük güneşlik olmuştu
önümüz.Fotoğraf elimizdeydi. Sıra fotoğrafı okuyup bilgi üretmekteydi.
4-Laurence Picken- Folk Musical Instruments Of Turkey sayfa:197
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Hiç vakit kaybetmeden elimizdeki fotoğrafı İstanbul Teknik Üniversitesi öğretim görevlisi
Kadir Verim’e gönderdik Hepimizin filaşdisklerine de yüklemeyi ihmal etmedik Ben müzikle
veya sazlarla ilgili kimi görsem bilgisayara gidiyor bu sazımızı gösteriyor, görüşünü
alıyordum.
Mehmet Akif Üniversitesi Müzik bölümü öğretim görevlisi İnanç Ekinciye de bu fotoğraf
gösterilerek görüşü alındı. “Bu sazın eşiği yok. Bütün espri kabağın kavisli kesiminde”
Ben bu arada Isparta’ya giderek F.E.F.Müzikoloji bölümü Öğretim üyesi Cenk Celasin’e
fotoğrafı göstererek görüşünü aldım.
“Bu çalgı (sazımız) kendinden klavyeli olmalı?
Dıştan yapılmış, alt eşik, üst eşik yok. Kendinden eşikli olmalı. Kabak eğimli bir kesidir.
Yüksekte kalan kabak kenarı eşik görevi yapmaktadır.”
Ben bir taraftan öğretim üyeleri ile temas kurarken bir taraftan da kabak kemane ustaları ile
de temas halinde bulunuyordum.
Tahsin bu gün bilim için çalışacağız. Para kazanmayı tatil et.“Ayıpsın hocam” Bir gün
uğraşarak yeni bir eğit yaptık.
Tahsin Yarar:
“ Bu kabak eğri kesilmiş.
Görünen, bu sazda sap yok
Alt eşik yok, görünmüyor, olmaması da gerekir,”
Tahsin hocamla yeniden yeniden bir araya gelerek söyleşimize arayışımıza devam ettik.
Daban ağacı (taban ağacı)ve kavisli kesimli, saplama çubuğu yerine takılmış yapılmakta olan
eğit (hegit,heğit)
Köy Hizmetlerinde arşiv memuru olarak çalışan Ali Barkın saz, kabak kemane ve model
sazlar yapan iyi bir ustadır. İyi bir kulağa sahiptir.
Ali Barkın;
“Bu sazın yapılacağı kabak kesinlikle oval olmalı.
Bu kabak kesinlikle kucağa alınarak çalınmalı.
Teller üzerinde parmaklar dokundurulmalıdır.”
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Bilal Erdem aynı kurumda teknik elaman olarak çalışmaktadır teknik bilgiye sahip olduğu gibi,
iyi bir müzik kulağına da sahiptir. Kendisine hediye ettiğim bir üç telli bağlamayı perdesiz
çalabilen bir ustadır.
Bilal Erdem:
“Bizim çocukluğumuzda saz çalacağım diye tutturan çocuklara büyüklerimiz bir kabağı
keser bir deri geçirir üzerine bir kiriş takarlardı. Biz ondan hort hort diye ses
çıkartırdık. Böyle bir çalgı olsa gerek.
Bu çalgı olsa olsa bir renk çalgısı olabilir.
Klavye olmadığına göre sadece üç ses alınabilir. Bu üç sesle ana çalgıların yanında dem
tutmuş olabilir.
Bu sazla ana melodi çıkarılamaz.
Sazın çalınması ise kabağın fizyonomisine uyularak, sol diz üzerine koyularak herhalde yay
diğer yaylıların tersine arkadan çalınacağını düşünüyorum..Yay arkadan tellerin üzerine sert
hareketlerle, kesik kesik vurulsa gerekir.Adana müzesinde bulunan bu eğit sazı ile ben alevi
semahlarına dem tutarım.Bu saz ile ben ritim tutarım.Bu sazın kabağı kesilirken iç bük ey
olarak kesildiğini görüyorum.”
Çevremde bulunan arkadaşlarımın düşünceleri, görüşleri bununla kalmayarak Ali Barkın,
Tahsin Yarar atölyelerinde bu sazı yeniden yeniden yaparak kafa yormaya devam etmiştirler.
Etmektedirler.
“Hiç bir halk türküsünün sözünde veya bir halk oyununun havasında yapmacık, iki yüzlülük
ve kabalık görülmez. Şakacılık temasını işleyen türkülerin sözlerinde bile insanı çabucak
kavrayan sıcak bir görüntü vardır.”(Veysel Arseven)(7)
“Toplumun, duyguların, gelenek ve törelerin, güncel olayların, halk sanatçısının yaratıcılığı
üzerinde belirgin etkinliği vardır. Ağıtların yanık,sevginin lirik,sevincin oynak, gülünçlü bir
olayın ise alaycı bir ağızla söylenmesi gibi ..Ezgiyi yaratan kimse,akademik bir öğrenim
görmüş olan sanatçıyı kıskıvrak bağlayan estetik prensiplere ve sınırlı forumlara asla aldırış
etmez
Bu yüzden Türk halk müziğinin ezgisel yapısı ilginç bir özellik, saygın bir kişilik ve sağlam
bir içerik taşıyor.” (8) (Veysel Arseven) Veysel Arseven’e dayansak’da hiçbir Türk halk
çalgısında asla kabalık bulunmaz desek ve devam etsek ilginç bir özellik, saygın bir kişilik ve
sağlam bir içerik vardır desek güzelliği, özelliği ancak bu kadar söylemiş oluruz.
“Musiki ve çalgı onu geliştiren toplumların kültürünün önemli bir parçasıdır.” (Tülin
Değirmenci) (9)
Üretilen sazlar doğal malzemelerden, doğayla uyum içinde, doğadan alınarak, doğaya
üflenmiştir. Üretilen bu çalgılar insanımızla bütünleşmiştir. Doğal malzemeden, doğal
ortamda, sazını üreten Türkmen Yörük doğada duyduğu, içinde bulunduğu ortamın sesini
sazlarından da duymak için farklı tınılarda sazlar üretmiştir. Tiz sesli kabak kemanının
yanında Yörük kemanesini üreterek insan sesine en yakın sesi bulmaya çalışmıştır. Yakıcı ve
delici, davudi sesli bir çalgıyı öttürmek içinde eğiti üretmiştir. Yarattığı teknik özellikler her
çalgıda farklı farklıdır. İşte biz eğitin farkını araştırıyoruz.
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7-Veysel Arseven
8-A.g.e
9-Tülin Değirmenci (Yüksek Lisans Tezi)
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Tarihsel süreçte biçimsel değişmelerin izini süreceğiz, Güney Anadolu yürüğünün elinde ki
sazda. Ama nasıl? Nice koşturacağız?
“Çalgılar, malzemesi ses olan, musiki sanatının gerçekleşmesinde rol alır.”(Tülin
Değirmenci) (10) Bu yolculuğumuzda eğitin yapısal, tınısal, çalımsal özeliklerini çözmeye
çalışacağız.
Bu makaleden önce iki tane makale yazılmıştı o zaman sözü edilen fotoğraf yoktu. Bütün
yazılanlar, bütün düşünülenler bu fotoğrafın bizi aydınlattığı kadardır.
En sonunda Adana’ya gidip bu sazımızı incelemeyi kafama koymuştum. Telefonla ulaştığım
Müze müdürü Kazım Tosun müzenin tamirata alındığını, tüm etnoğrafik eşyaların
toplandığını ne zaman açılacağını bilemediğini söyledi. Böylece gitmemiz gerekmiyordu.Ama
yazmam gerekiyordu. Hani ne diyordu türküler.”Ölüm var ayrılık var, hastalık var.” Bir
değişme bir gelişme olursa oturur yeniden yazarım.
“İlkel bir çalgıdır. Uyduruk bir çalgıdır. Böyle çalgı olmaz. Saçmalık bu kadar olur.
Dendiğinde yüreciğim ezim ezim eziliyor. Bir yumruk gelip boğazıma dıkılıyor. Ne diyeyim?
Ne diyebilirim? Eğer bu saz bir antik Yunan lir i olsaydı, bir Hitit lut’u olsaydı
Ya da bunlara benzeyen bir çalgı olsaydı işte kardeşim medeniyet bu, kültür bu diye yırtına
yırtına bir boğazdan olurlardı
“Türk musiki ile doğar Kulağına makamla ezan okunarak adı konur. Musiki ile ölür,
başucunda makamla kur’an tilavet edilir. İbadete geniş ölçüde musiki karışır. Tarikatlarda bu
ölçü daha büyüktür. Musiki ile savaşa gider, musiki ile savaşır, musiki dinleyerek gazi veya
şehit olur. Türk’te musiki saltanat ve istiklal alametidir.” (Öztuna 1994 xvııı)
Ben bu böyledir, desem alırlar beni terazinin ters kefesine koyarlar.
“Musikiye günlük yaşamında bu denli önem veren bir toplumda, zengin bir çalgı kültürü
olması doğaldır. Çalgılar biçimsel, teknik ve tınısal özellikleriyle musikinin yapıldığı
seslendirme ortamı ve seslendirmenin amacına göre değişik oturtumlarla bir bir araya
gelirler.” (Tülin Değirmenci)
Son yedi yılımın büyük bir bölümünü Tahtacılar üzerine ayırmıştım. Kapalı ve ağzı sıkı bir
toplum olan tahtacılardan bilgi almak çok zor olur. Kaz dağlarının yamaçlarına kurulmuş
tahtacı köylerini dolanırken en çokta cenaze defini üzerinde durmuştum. Çamcı
köyündeydim. Arkadaşım Hasan Şimşek çok yiğit bir insandı. Zaman geçtikçe birbirimizi
tanıdık birbirimize daha fazla ısındık.
”Hoca seni aldatırlar. Doğru yerde, doğru bilgilere ulaşman için doğru insanlar seçmelisin.
— Peki, Hasan sorayım mı sana?
—Hocam ben seni çok sevdim.
Teşekkür ederim. Hasanla mezarlıkta gezinmeye devam ediyorduk. Hasan yeni bir mezarın
başına oturdu kendi inancına göre saygı ve üzüntü karışımı uzunca bir süre geçirdi.
—Hasan bu mezar sizin mi?
—Evet hocam. Yeğenim
—Başın sağolsun.
—Teşekkür ederim
Mezarın başında yakınma ve sitem sözleri söylemeye başladı. Bir taraftan da ağlıyordu.
—Ah yeğenim gittin gölette boğuldun. Seninle yaşıtlar gezip, gülüp oynuyorlar, sen burada
yatıyorsun. Hoca bizim sülalede yas var. Hepimiz yas içindeyiz. Anlatayım ben cenazede
neler yapıldığını: Kişinin canı bedeninden ayrılınca dede gelir cenazenin döşüne elini koyar
“Elimi koydum döşünge. Ölüm dünya âlem başına” der ve devam eder. Sazımızla iki tane
gülbenk çalar ve gider. Köyümüzde kaç tane sazan der varsa birer birer gelip ikişer tane
gülbenk okur ve saz çalarlar.” Tahtacı köylerinde de cenaze sazla define hazırlanır, sazla defin
edilir.
10-Tülin Değirmenci (Yüksek Lisans Tezi)

Bazı konular beni kendi kendime kışkırtmıştır. Geç kalınmış, arkasına düşülmemiş, aranıp
sorulmamış bu sazımızın yeniden gün yüzüne çıkarılması bana akla karayı seçtirecek. Sahada
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bulunan sazlar sözler çokta olsa bu sazın üzerine varmak sönen ocağı harlandırmaktan zor
geldi bana. Yaşadığım bu zorluk beni kurucu, yapıp yakıştırıcı, taşıyıp aktarıcı, köklerime
bağlayacağından, yorulmak nedir bilmeden çalışıyordum.Nerede neye yürüdüğümden
eminim. Halkımın yarattığı değeri bulmak için yürüyorum. Ben çabalamalıyım ki bu değerler
halkımın elinden kayıp gitmesin. Halkımın kültürüne hizmet etmem görevim, ödevim,
ödemem gereken borcumdur. Geçmişte bu sazımız kolayca kolayca yapılmıştır. Bu gün ise
bizi bilmezler yumağına sarmaktadır. Gelin değişik kaynaklardan, değişik kişilerden
topladığımız bilgilerin bir dökümünü yapalım. Dökümü yapalım da, dökümden çıkacak
bilgileri eğitin boyutsal, biçimsel, çalımsal özelliklerinin çözümünde kullanalım. Bu çözüme
yürürken, yanımızda derleyici, iyi bir yapımcı (saz ustası) iyi bir çalıcı (icracı) iyi bir
müzikolog, iyi bir organa lok (saz bilimci) ile el ele verelim işi bitirmeye çalışalım.Yeniden
yeniden Ali Rıza Yalgına varalım.”EĞİT bunun diğer bir adıda “heğit” tir.Bu saz üç kiriş
tellidir.
Adi su kabağından yapılmıştır.
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Kabak sathı kemenlerde olduğu gibi muntazaman kesildikten sonra göğsüne geçirilmiş olan
ince deri dikilmiş ve tutkallanmıştır.
Eğitin kıvrılmış olan sap tarafına “TUTU”;
Göğsüne “DERİ”
Deri ile göğüs arasına içten yerleştirilmiş tahta mesnetlere “DABANAĞACI”;
Kirişleri sıkıştıran anahtarlara ”BURGU”
Kirişlerin başlandığı tahta parçasına “BAĞ” veyahut “BAĞTOKACI “ denir.
Eğitlerde “EŞEK “ tahtası yoktur.
Alabildiğimiz teknik bilgiler bunlardır. Şimdi eğitin ses özelliğine bakalım.
Eğitin çıkardığı sada kaba davudiye yakın ve oldukça muhriktir.”
KEY WORDS
Yörük Türkmen, eğit (hegit-heğit), su kabağı(water gourd), deri(skin), burgu(screw),
eşek(eşik), kriş tel(string, three of gut), kavisli kesim, tutu(neck), tel boyu, söbü
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Eğit(hegit, heğit) is known as a unique instrument of Türkmen of the Taurus mountains of the
south of Anatolia. The instrument was first seen by Ali Rıza Yalgın in Barçın Yaylası, closed
to Ermenek at the year of 1921. Then it is bought to meet its new viewers to the Adana
Museum by Durmuş Hüseyin in 1935.
Eğit(hegit, heğit) has three strings which are made from gut. The important part of the
instrument itself is to cut the water gourd as bowed (oval shape, söbü). After shaping the
water gourd as bowed, the leather is both glued and sewn up to the surface.
The stalk which is turned down is called as Tutu and the part which provides to hold strings
tight is screw (burgu). The upper string is thick, the lower string is thin and the string between
upper and lower string is middle string. The instrument doesn’t include eşik (eşek tahtası).
The sound of eğit is bass, low, soft and closed to davudiye. It has moving voices
(muhrik=yanık, dokunaklı ses).
Gülnaz Özdemir
Tev İnanç Türkeş Özel Lisesi
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FOLK MUSİKAL INSTRUMENTS OF TURKEY
Laurence Pıcken
Oxford University Pres, Ely,London 1975
Laurence 1975 tarihignde yurdumuza gelerek 1921 yılından bu yana adana müzesinde uyuyan
Hegit, egit, eğit çalgımızı okumaya çalışmış görebildiği kadarı ile yazmıştır.
1975 tarihinden itibaren uyumaya bırakılan bu Yörük çalgımız 2005 yılından başlanarak 2010
yılının mayıs ayına kadar uyandırılmaya çalışılmıştır.
“İçinde mızrağı olan (mili, saplaması) Hegit, egit, eğit Türk literatür’ünde yer
almayıp,yalnızca Toros Dağlarcından gelen Türkmenler tarafından bilinir.
Bu çalgı aleti başka bir örneği olmayan yaylı kabak lut’udur.” (Sayfa 196)
Yazar Türk literatürü derken herhalde Türkçe sözlüğü taramış. Derleme sözlüğümüzde eğit ve
anlamı yazılmaktadır.
“Güney Anadolu Yörükleri (Türkmenleri) 3–5 eğiti birkaç davulu bir araya getirerek, toplu
halde kırık havalar, ağıtlar, ağır havalar çalıyorlarmış.” (sayfa. 198)
Tarihi kaynaklarda sapsız ve kabaktan yapılmış yaylı bir lut’a nede dünyanın bir başka
yerinde (bölgesinde) bu şekilde yapılmış (konstrükte edilmiş) bir keman cinsine
rastlanmamıştı.”(sayfa -198 paragraf“Bu keman organolojik olarak, yani yapılışından yolda çıkarak mili su kabağının boynunun
içinde kalmasına rağmen, burgularının takıldığı bir mile sahip solmasından ötürü, yaylı
“Ziter” gurubu enstrümanlarından ayrılır.” (sayfa -198)(11)
“Avrupalı keman isimlerinin de Orta Asya Türk dillerinden geldiği söylenebilir.Örnek olarak
hegit: Hegedü (Macarca) gıygıy:geige (Almanca)” (sayfa 199)
“Hegit “The Nev Grone’un “ Müzik ve Müzisyeenlersözlüğünce, Chordophone sınıfından Lut
enstrümanlarına dahil edilmiştir.
“ Eren Aydın”
VİYANA Devlet Konservatuarı Şan Bölümü
Viyana Devlet Operası Solisti -Avusturya
Gelin öncelikle eğri saplı kabağı nasıl elde edeceğimizi bir öğrenelim. Ben ve S D Ü Güzel
Sanatlar Fakültesi Saz yapım bölümü öğretim görevlisi Uğur Özekle neler düşündüğümüzü
anlatayım: Eğri saplı kabak elde etmek için büyümekte olan kabak meyvelerinin sap
taraflarına ağaçtan bir engel koyalım ki istediğimiz eğimde kabaklar oluşsun. Denemedik ama
teknik bir görüştü. Bizim arayışımız buydu. Ben yinede binyılların deneyimini taşıyan
ninelere dedelere yöneldim. Balıkesir Burhaniye’den Nadire nineye, Antalya Serik ilçesinden
Osman Pepeye, Antalya Aksu ilçesinin Yörük köyünden Ahmet amcaya sormaktan geri
kalmadım. Bir taraftan da yörüğün doğaya pek karışmadığını, doğanın işini doğaya
bıraktığını, düşünmekten geri durmadım.
Gelin gelin öncelikle eğit yapacağımız kabakları yetiştirelim. Kabak tohumlarını toprakla
buluşturmak için kışın bitip baharın gelmiş olması lazımdır. Toprağı gereği gibi işledikten,
bolca hayvan gübresi ile gübreledikten sonra genetik etmeninide göz önüne alarak özellikle
söbü, eğri saplı kabak tohumlarını seçmemiz lazım. Her tohum kendi kalınlığının 4 kat
derinliğe gömülmelidir. Çimlenecek fidanlar kolaylıkla yeryüzüne çıkabilsin.
Sahada araştırdığım kabak şeklerini şöylece belirte bilirim. Yuvarlak gövdeli, ince
uzun saplı, yuvarlak gövdeli kısa gödek saplı, rakamlardan 8 e benzeyen ama üst tarafı biraz
küçük kabak şekillerinin yanında bizim aradığımız yuvarlar eğri saplı, yada söbü eğri saplı
kabakları doğada bulmak mümkündür.Sahada yaptığım incelemeler sonunda Burdur, Antalya,
Muğla kabakları genellikle yuvarlar oluyorlar. Bir Burdur kabağının çevresi 85 cm idi eğit
olarak kestiğimde çok kısa bir tel boyu oluştu. Eğer bu kabak söbü olsaydı beklide iki kat bir
tel boyu elde ederdik. Kabakları diker bir ağaca veya bir fereğe ağdırırsanız meyveler gen
11- Laurence Pıcken Oxford University Pres, Ely,London 1975
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ellikle doğru saplı olurlar. Kabakları eker bir tarafa ağdırmazsanız, kabak meyveleri yerde
olur, yerde büyürlerse genellikle sapları eğri olurmuş. İşte eğri saplı kabakları yetiştirdik. Bu
kabakları alıp eğit yapalım.
“Adi su kabağından yapılmıştır”
Herhalde elimize geçirdiğimiz her türlü kabaktan söz ediyor. Bu gün iyi kabak, adi kabak diye
bir ayrım yapılmamaktadır.
“Kabak sathı kemenlerde olduğu gibi muntazaman kesildikten sora”: İşte bütün mesele (olay
–sorun) burada başlamaktadır.” Muntazaman “ kesilmiştir.
“Muntazaman”: s.Ar.-Düzgün, düzenli, derli toplu. (Türkçe sözlük). Düzgün, düzenli, derli
toplu kesilmiştir. Ama ama herhalde kesim doğrultusu açık açık verilememiştir.-Yere paralel
yüzseksen derece bir açıyla mı? Kesim yapılmıştır bilinememektedir.
Yukarıda kaynaklardan ve kaynak kişilerin görüşlerini almış ve bir bir yazmıştım.
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EĞİT İN KESİSİ
Eğit yapılacak kabak kesinlikle eğri saplı olmalıdır. Bağıra (sineye) alınarak çalınacağından
vücuda uyum içinde olmalıdır. Eğri kabağın eğri sapı yere dik gelecek şekilde tutulmalıdır.
Kabağımız söbü (oval) olmalıdır. Çeşitli denemelerde yuvarlak kabaklardan tel boyu kısa
elde edildiğini gördüm. Söbü (oval) kabaklardan yapılan eğitlerin tel boyları daha uzun
oluyor.
Eğitin kesimini Yörük devesinin boynuna baka baka bulmuş olmalıdır. Deveyi çökertince
devenin başının üzerinden hörgüce doğru, ön tarafından, arkaya doğru uzatılan çomağın
sınırladığı boyunda oluşan eğri çizgi, kesi eğrisinin aynısıdır. Eğri bir çizginin üzerinde doğru
bir çizgi, işte bu kadar, basit ama bu kadar da gerçek.
Eğit yapılacak kabağı kesmeden önce kabak üzerinde kesim yerini çizmek gerekiyor. Bu
çizimi tarif edecek olursak tutu tarafından (eğri sap tarafından) sağ aşağıya, sağ aşağıdan
saplama tarafının tam üstünden yarım ay gibi kabak yüzeyine çizilmelidir. Aynı işlem sol
taraf içinde uygulanmalıdır. Meydana gelen şekil bir semerin konumuna aynen uymaktadır.
Tutu tarafı, arka tarafı yüksekte orta yeri alçakta bir ortam oluşur. Bundan sonrası kolay, kesi
yapılır. Sonrada bıçakla düzeltilir. İstenilen konuma getirilir.
Bu kesi eğitin oluşmasında en önemli bölümdür. Bu kesi ile eğitin eşiklerinin oluşması
sağlanır. Sapı olmayan, kendinden saplı, göğüste saplı çalgımızın sapı belirlenmiş olur.
Bu kesi eğitin derili yüzeyinde kavisli (bombeli) bir yüzey oluşturuyor. Oluşan bu yüzeyin
üzerinde yayla çalım daha da kolaylaşıyor.Eğit yapılacak kabaklar kabak kemanede, ıklığ da
olduğu gibi çiçek tarafı yere gelecek sap tarafı havaya gelecek şekilde tutularak kesilmezler.
Kabak yan yatırılarak, çiçek tarafı insanın soluna sap tarafı ustanın sağına gelecek şekilde
tutularak, karpuz keser gibi yan tarafı kesilir. Bu kesi ile eğiti yaratan usta daha kalın, daha
davudi, daha yakıcı ve delici bir ses elde etmiş olmalıdır.
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“BAĞ VEYAHUT BAĞTOKACI”
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Eğitte bağ tokacı iki tanedir. Birisi arka tabir ettiğimiz saplamanın üzerinde, birisi tutu tabir
ettiğimiz kısımın üzerindeki kabak yüzeyine dayalı ağaç parçasıdır. Bağ tokaçları, eğit
kabağının kesimden sonra meydana gelen yüksek kısımı geçmemelidir. Bağ tokacının eni
boyu birbirine orantılı olmalıdır.
Bağtokaçları kabağın kesim yerindeki yüksek noktanın eğimine uygun olmalıdır. Yani yarım
daire ye yakın bir eğim olmalıdır. Diğer bir deyişle kemenlerin eşik eğiminde olmalıdır.
Tokaçların dikey ve düşey paralel kenarları sürtülerek kabağa doğru eğimlendirilmelidir. Ön
tokaç ile arka tokaç üzerinde açılacak kiriş olukları (kiriş delikleri )aynı aralıklarda olmalıdır.
Eğit tokaçları üzerindeki delikler birbirine dik (birbirinin hizasında) olmazlarsa teller
birbirine paralel olmazlar.
EĞİTİN DABANAĞACI
Birinci, ikinci, üçüncü, eğit yapmalarımda dabanağacının nasıl nereye takıldığını
anlayamamıştım. Dördüncü eğiti yarım yamalak yaparak Ali Barkın’ın yanına gittim. Ali Bey
dabanağacını söküp atmış. Uzunca bir fikir alışverişinden sonra daban ağacını yerine taktık.
Aynı eğiti alarak Tahsin Yararın yanına gittim. Tabi Adana Müzesinden getirdiğimiz
fotoğraflar da yanımızda idi. Fotoğrafları inceleye inceleye dördüncü eğiti bitirdik. Tahsin
Hoca kabak kemane çaldığından eğiti bir güzel çaldık. Hemde dizisinde 12 ses olan türküsünü
çaldı.
“Yağmur yağar şıpır şıpır buz gibi
Bende eriyorum çürük duz gibi
Gocang ilen geçince men yoğ ise
Boşan da gel kabulümsün gız gibi”
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DABANAĞACI: Eğitin çiçek noktasından, eğri sapın içine geçirilen, saplama olarak tabir
ettiğimiz, doğru düzgün ağaç parçasının üzerine yapıştırılan, dayanak tahtası.
DABANAĞACI: 3 cm genişliğinde, 3-4 mm kalınlığında kabağın arka noktasını ön noktasına
birleştiren düzgün bir tahta parçası. Dabanağacının işlevlerini şöylece yorumlayabilir.
a-Eğit kabağının arka ve ön yüzeylerini birleştirir.
b-Ön ve arka bağ tokaçlarının kabak yüzeylerine yaptığı basıncı azaltmak için kullanılmış ola
bilir.
c-Eğitin çalınması (icrası ) sırasında göğüs derisine yapılacak basıncı azaltmak için konmuş
tur diye düşünüyorum.
d-Kirişlerin gerildiği vakit kabağı önden ve arkadan kavuşarak kırılmasını önlemek için
konduğunu sanıyorum.
“ BAĞ VEYAHUT BAĞTOKACI”
Bağ tokacını ben fotoğraflardan görebildiğim ve yorumlayabildiğim kadarı ile kirişleri belli
aralıkta tutarken, kirişlerin kabağa yapacağı basıncı azaltmak ve dağıtmak için kullanıldığını
sanıyorum. Öylede olmalıdır. Bağ tokaçsız yaptığımız bir eğitin yüksekte kalan tel altlarının
kırıldığını saptadık.
Eğitte tutunun bulunduğu tarafa ön, saplamanın takıldığı tarafa da arka tabir ediyoruz. Arka
ve ön bağ tokaçları saplamanın üzerine konduğunda kabak kenar yüksekliğini geçmemeli,
kabak kenar yüksekliğinden de aşağı olmamalı.
Eğitin üç teli bulunmaktadır. Üç tel üç burgu ile tutu tarafına açılan deliklerine yerleştirilir.
Eğitte bağ tokaçları diğer sazlardaki alt ve üst eşiklerin yerine kullanılıyor. Bağ tokaçları
diğer keman ve kemenlerde olduğu gibi kavisli olmalıdır. Eğer bağ tokaçları kavisli olmaz ise
eğiti yay ile çalmak zorlaşıyor. Diğer bir deyişle tokaçlar yarım daire biçiminde olmalıdır.
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“EĞİTLERDE EŞEK TAHTASI YOKTUR”
Eğitte diğer sazlarımızda olduğu gibi alt ve üst eşikler yoktur. Diğer sazlarımızda olduğu
gibi, dıştan başka bir ağaçtan yapılan takılan eşik yoktur anlamında kullanılmıştır.
Soralım şimdi? “Eşek” yokta teller neyin üzerinde duruyor. İşte bizim bu sazımızın özelliği,
güzelliği, farklılığı, zoru kolay edişi burada. Hepsi, hepsi bu kesimin içinde saklı. Kendinden
eşikli.
TUTU
Tutu kabağın sap tarafındaki eğilmiş bölümün adıdır. Tutunun içine saplama ağacı
yerleştirilir. Üzerine burgu delikleri açılır. Bu eğilmiş bölüm adı üzerinde tutulmaya yarıyor.
Eğitte diğer sazlarımızda oldğu gibi uzunca bir sap yoktur. Kabak ancak o eğri yerden
tutulacaktır. Adı da “TUTU” dur.
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SAPLAMA (EĞİT MİLİ)
Eğit yapılacak kabak çiçek yerinden tutuya doğru bakıldığında çiçek yerinin tam ortasından
geçen doğru, tutu sapının tam ortasından geçmektedir. Çiçek yerine 2,5cm veya 3 cm çaplı bir
delik açılır. Bu delik eğit saplamasını (milini ) kabağın tam ortasından, çiçek yerinden tutuya
doğru uzatılarak mili yerine yerleştirmeye yarar. Yerleştirilen bu yuvarlak ağaca saplama ve
eğit mili denir.
Eğit mili eğitin can direğidir. Dayanma direğidir. Burgu yerlerinin açılıp burguların takıldığı
yerdir. Daban ağacı bu ağacın üzerine yapıştırılır. Daban ağacı eğit kabağının tellerinin ön ve
arkadan yapacağı basınca direnç sağlar.
SAPLAMA DELİĞİ (mil deliği)
Mil deliği eğit yapılacak kabağın çiçek noktasından çapı 2,5–3 cm çapında açılan deliktir.
BURGULUK DELİKLERİ
Daban ağacı, arka ve ön bağtokaçları yerine takılan eğit kabağının burgu delikleri açılmaya
hazır haldedir. Burgu delikleri öyle açılmalıdır ki tellerin birbirine paralel gelecek şekilde, bağ
tokaçları oluğuna (deliklerine) uyumlu olmalıdır.
Kabak üzerindeki burguluk deliklerinin yerleri belirlendikten sonra ince uçlu bir bizle kabak
delinerek saplama üzerinde ki yeri belirlenir. Yani saplama üzerinde mi deliyoruz yoksa boşa
mı deliyoruz diye bu çalışmayı yaparız. Tutu üzerinde, saplamanın üzerine açılan bu deliklere
burgu deliği denir.
“BU SAZ ÜÇ KİRİŞ TELLİDİR”
Yörük, sazlarında bitki liflerini, ipek liflerini, atının kuyruğunu kullandığı gibi keçisinin
koyununun bağırsağını işleyerek kiriş yapmış öküzünün, atının en uzun sinirini çekerek
sazına germiştir. Bu saz bağırsaktan yapılan üç kiriş tellidir. Kiriş yapımı uzun ve zor
olduğundan burada anlatmayacağım. Kirişlerin kalınlığını denemelerden sonra
yazacağım.”(12)
KİRİŞ KALINLIĞI VE KİRİŞ UZUHLUĞU
Eğite son olarak taktığımız kiriş kalınlığı dijital ölçü aygıtı ile ölçtüğümüze göre 1,33 mm idi.
Tel boyu uzunlukları ise:
Burdur yuvarlak kabaklarında: 3 tellin üçünün uzunluğu ise 19 cm idi
SES DELİĞİ
İnce ayrıntıya, güzelliğe, gösterişe pek önem vermeyen yörüğümüz yapımını bitirdiği eğitini
yatırarak derinin tam altından 10- 12 cm çaplı bir delik açmıştır. Bu deliğe de ses deliği
demiştir.
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DERİ
Yörük sazlarının çoğunda deriyi kullanmıştır. Sazlarda kullanılacak deriler öncelikle kılından,
yağından, kalan et parçalarından temizlenmesi gerekir. Eğite gerilecek deri öncelikle ıslanır.
Yumuşayan derinin kılsız tarafına ocaklığında biriken külü ıslatarak karar. Karılan bu sıvı kül
hamuru derinin kılsız tarafına güzelce sürülür. Birkaç saat sonra derinin kılı dokunmayla
dökülür. Bu işlemde köpek dışkısı da kullandıklarını anlattılar. Şimdilerde ne dışkı, nede kül
kullanılıyor. İnşaatlarda kullanılan kireç, derinin kılsız yerine sürülüyor, birkaç saat sonra
kılları yolunuyor.
Derinin et tarafında yağ, et kalıntısı varsa bu parçaları almak için deri bir tahta üzerine
serilerek keskin bir bıçakla kalıntılar sıyrılır. Deri güzelce yıkanır.
Palamutların meyvelerinin kabukları ve meyveleri toplanır. Taş la ezilerek ufalanmaya
çalışılır. Ufalanan bu palamut meyveleri artıkları ve deri bir tenekeye konarak ıslatılır. Bu
işleme derinin eğelenmesi denir. Bu işlemle derinin kokmaması ve birazcık renklendirilmesi
sağlanır.

12-Ali Rıza Yalgın-Cenupta Türkmen Çalgıları (s.28-29-30)
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YAY
Bu sazımızı oluştururken yazılı kaynakların yanında düşünen, gören, gördüğünü okuyan, akıl
yürütmek isteyen bütün arkadaşlarımı bu işin peşinde
koşturdum. Bu saz şöyle çalınmıştır. Yok, yok böyle çalınmıştır. Olsa olsa böyle çalınmalıdır.
Bu saz, daha, başında derlenirken, sazın yanında bir yayda derlenmiş. O zamanın tekniği ile
fotoğraflanmıştır.
—Yay böyle mi oluyormuş?
-Yörüğün yayı böyle olur. Ormanda bir ardıç ağacından kestiği eğilen bir dala bir tutam
atkuyruğu bağladı mı al sana yay.
Candan, yürekten, ilgilenen arkadaşlarım ara sıra
—Emeğine değdi mi bari bu kadar arkadaşını arkanda koşturdun da
—Değmez mi? Nesi kaldı ki.
Bilirsiniz ya, Yörük bir at nalı bulmuş.
—Arkadaşım bir nal buldum.
Üç nal bir at daha bulursam bir atım olacak.
—İyi iyi, bin atınga da iyi koştur.
—Oluyor ya, atı buluyorsun meydanı bulamıyorsun, meydanı buluyorsun atı bulamıyorsun.
Eğiti yaptıkta sap yok. Nasıl çalalım, nerede çalalım?
EĞİTİN KLAVYESİ (SAPI)
Yörük her zaman zoru kolay eder. Tıpkı evini (çadırını ) çabucak söküp kurduğu gibi. Birde
beyit atar üstüne:
“Kırlangıç yapar yuvayı,
Çamur sıvayı sıvayı.”
İşte kuruverdi yuvayı.
Dur bakalım, klavyeyi de yapar. İş sadece çalmaya kalır.
Desek ki, eğit klavyesiz (sapsız) kendinden saplı bir çalgıdır, sap göğüstedir desek doğruyu
söylemiş olurmuyuz? Göğsünden saplı, kendinden saplı demek doğruya ulaşmak için
söylenen en doğru söylem olsa geretir.

ŞÜKRÜ ACAR
Eğitin yapılışı çalınışı hakkında hayli yol aldıktan sonra ben yinede kaynak kişilere dolaylı ve
dolaysız sorularıma devam ediyordum. Çantamda da küçük bir eğiti eksik etmiyordum. 2010
un martın yirmisinde ilimiz Aziziye köyünde alan araştırmasındaydım. Bitaraftan alan
araştırmasını yapıyor bir taraf tanda köyün folklor ustalarına sorularımı yöneltiyordum.
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Halil Karakaş 83 yaşında pırıl pırıl bir zekâ sağlam bir vücut.
—Halil ağa bey eskilerde teneke kemen varmış senin hiç teneke kemenin odlumu?
-Len hoca, ben küçüktüm, okula gidiyordum ağabeyim küçük bir teneke bulmuş bana dedi ki
Halil sana kemen yapayım mı dedi, hatta kemeni yapmaya başlamıştı bitirmedi öylece kaldı.
Şükrü Acar da artık köyün yaşlılarından sayılır.22 Mart günü Burdur’da buluşuverdik. Hoş
beş ne işten sonra, tekkemiz olarak adlandırdığımız Avşar Müziğin üst katına çıkarak söze
sohbete başladık. Günlük olayların yorumundan başlanarak içimizde halkbilim yanlışı
yapanları da unutmadık. Ben bir ara çantamda gezdirdiğim küçücük eğiti çıkararak;
—Şükrü dayı bu çalgıyı gördün mü? Bu çalgıyı tanıyor musun? Benim küçük eğiti eline
alarak güzelce inceledi.
—Şuna bak şuna neleri becermişler. Bizim Yörükler böyledir. Ben bu saz Ermenek’in Barçın
yaylasından derlenmiş bile demedim. Bu saz böyle çalınır, dedi alıp göğsünün üzerine dayadı,
sol elini saz sapını tutar gibi eğitin göğsü üzerine tuttu, sağ elini de yay varmış gibi tutarak, bu
böyle çalınır. Ben devam ettim sorularıma:
—Niye Şükrü dayı böyle çalınsın?
-Akıl var mantık var. Birde şuramdan gelen bir ses öyle diyor. San ki bin yıllık dostmuşuz
gibi geliverdi. Bir saz burgulardan sonra çalınmaz. Hem de kabağı güzel kesmişler güzel ses
verir.Geçmişte bu sazın nasıl yapıldığını göremediysek de bu gün çeşitli kaynak ve kişilerden
topladığımız bilgileri birleştirerek bir sonuca varabildik.
Bu çalışmamızla yörüğün sazının üzerindeki kiri pası yuyup yıkadık. Tıpkı Karaç oğlanın
şiirinde olduğu gibi: “ Yanakları domur domur terlemiş. Rahmetin güllere yağdığı gibi.”
Pazırık kurganından çıkarılan Türk halısının düğümlerini bu gün
Manisa’nın Gördes ilçesinde aynı yöntemle, aynı düğümler atılarak halılar dokunmaktadır.
Hun halı ve kilimlerinde Hun gülü diye adlandırılan bir motif işlenmiştir. Bugün ise
Anadolu’nun her yerinde aynı motifi bulmak çok kolaydır. İşte bizde aynı genleri
çalıştırarark, aynı yollardan yürüyerek eğitin bütün problemlerini çözdük.
Kurganda Yörük Türkmen kilimine sarılmış bin yıllardır bizi bekleyen bu iskeletin kemikleri
bir bir yerine ekleyip etle örüp derisini giydirmek bize nasip oldu.
O bizim, biz onun malıydık. Yabancılık çekmedik. Biz ise halkımıza ve halk sanatımıza
borcumuzu ödedik.
SONUÇ
Eğit basit bir çalgıdır.
Saçma, sakat bir çalgıdır.
İlkel bir çalgıdır.
Diye düşünenlere: Bu çalgımızla Yörük kimliğini ortaya koymuştur. Bu sazlar (çalgılar bizi
biz yapmıştır. Bizim özelliğimiz, güzelliğimiz, bizim farklılığımızdır. Bu sazlar bizi diğer
toplumlardan ayıran ayraçlardır. Aynı dili konuşmayan ulusların birbirini anlama dili olan
müziğin yaratıldığı araçlardır. Dedikten sonra: Diyelim ki, abartmış kabartmış olmadan Yörük
eğit sazını bulmakla saz sanatının zirvesine ulaşmıştır.
Eğitte sapı ortadan kaldırmıştır.
Alt ve üst eşikleri yok etmiştir.
Göğüste tuşe yi (sapı ) bulmuştur.
Yuvarlak objelerden oval (söbü ) objelere yönelmiştir.
Kabağı yan yatırarak, enine değil, boyuna kesmiştir.
Kabak üzerinde düz kesimi terk ederek eğri bir kesi yaratmıştır.
Eğri kesi ile eşik, göğüs, tuşe (sap), yayla çalım kolaylığını yakalamıştır.
Davudi, delici ve yakıcı bir ses elde etmiştir.
Bir buçuk oktava varan bir ses genişliği ne ulaşmıştır.
Hititlerden, Urartulardan, Sümerlerden bu yana saplı çalgılarda yayla müzik yapmayı
bilenlere göğüste yayla müzik yapmayı göstermiştir.
İşte eğitimiz bu. Ali Rıza Yalmana (Yalgına )selam olsun.
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GİDERİLECEK SORUN VAR
Öncelikle büyük bir sevinç içindeydik. Birlikte olmak, birlikte bir sorunu çözme
mutluluğunu yaşıyorduk. Ben sürüklüyordum herkesi. Bitti. Bitti. Bittide nasıl bitti:
Öncelikle sap işi, alt ve üst eşik işi, bağ tokaçlarının neye yaradığını, daban ağacının
neye yaradığını, tellerin hangi kalınlıkta olması gerektiği, birçok ayrıntılı sorun
yaratıyordu.
En önemlisi’de Ali Rıza Yalgının o davudi mutrik (delici yakıcı) sesini elde
edemiyorduk. Tellerden doyurucu bir ses çıkmıyordu.
Neden? Neden? Ne yaptık neyi arıyoruz.
Ben önceden telleri ince bir kirişten takmıştım.
Telleri bağ tokaçları ve ses kabağının üzerine koymuştum Teller ses kutusuna
değmediğini sonradan fark ettim.
Bağ tokaçlarının tel yolları dardı.
Bağ tokaçları gereğinden büyüktü.
Bağ tokaçları gereğinden kalındı.
Bu sorunlar:
S D Ü Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim görevlileri
Beste Esen –Okutman
Uğur Özek -Öğretim görevlisi
Çetin Koruk –Öğretim görevlisi- M.M Müdürü
Meral Topal –Araştırma Görevlisi bir araya gelerek yukarıdaki sorunları belirledik. Uğur
Özek, Çetin Koruk, Ben S D Ü saz yapım bölümüne çıkarak kirişleri yerinden aldık. Bağ
tokaçlarını söktük. Uğur hoca o çevik ve atak davranışı ile tokaçları küçültmeye inceltme
çoktan başladı. Ustalık işi bitirilmiş, yapılan uyarılar, görüşler doğrultusunda olması
gerektiğine yürüyorduk.
Bağ tokaçları küçültülerek geriye çekilmeleri sağlandı.
Bağ tokaçları üzerindeki tel yolları genişletildi.
Teller bağ tokaçlarının üzerinde değil, ses kabağının(tınlaşım) üzerinde duruyordu.
Bağ tokaçları inceltilerek kabakla uyum içine getirildi.
Teller eğri kesimle elde edilen iki yüksek tepenin üzerinde idi.
Uğur Özek’in Samsunda bir ustaya yaptırdığı beş kat sarımlı kirişler takıldı.
Beste hoca hanım tenis raketi misinası önerdi.
Telin biriside raket misinasından takıldı.
Şimdi eskisinden iyi bir ses alıyorduk.Son sorun iyi bir kabak kemane ustası bularak çalım
şeklini ve çalım tekniğini sökeceğiz.. Çalım için İ T Ü Öğretim Görevlisi Kadir Verim, Kendi
çocuğumuz olan Uğur Önür ( İ T Ü) çağrılarak gerekli araştırmaya devam edilecek.
BÜYÜK SEVİNÇ
Alan araştırmalarımda Teke Yöresinde kalan Yörük kemeneleri bir haftanın gün
sayısından azdı. Son temsilcilerden birisi de Burdur ili Dirmil ilçesi Maşta (ballık) köyünden
Ali Bey Çoruh’tu Son gidişimizde Ali Bey usta bir ara diğer gidişlerimizde yapmadı bir çalım
şeklini bize sergiledi. Yörük kemenesinin telleri, sazın arkasından takılan burgulara, teller
yüksekte duracak şekilde takılır. Yüksekte duran tellerden ses alabilmek için tellerin üzerine
basılarak değil tellere tırnak dayanarak ses alınır. Ali bey usta kemenesini çalarken sürekli
tırnağını dayayarak çalıyordu. Bir ara boğazları çalmaya başladı. Alan araştırmasında bulunan
hepimizin dikkatini çekti. Çekimleri durdurarak neden böyle çaldığını sorduk. Ben bunu ölen
ağabeyimden böyle öğrendim. Ağabeyimde boğazları telin üzerine parmaklarını koyarak
çalardı.
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—Ali usta bu şekilde başka çaldığın parça var mı?
— Hayır yok
—Bir daha çalar’mısın.
—Olur. Ali Bey usta parçayı bir daha çalmıştı. Tırnaklarını tellere dayayarak değil, Yüksekte
duran tellerin üzerini basıyordu. Eğitin telleri de yüksekte duruyordu. Yüksekte duran
tellerinde üzeri basılarak ses alındığını eğitin nasıl çalınacağını öğrenmiş olduk.
BEKLEMEYE ALDIĞIM KONULAR
1-Ermenek’in Barçın yaylasından derlenen bu sazımız söbü (oval) bir kabaktan yapılmış.
Böylece tel boyu uzatılmıştır. Bizde tarlalara uzun kabakları ekerek yetişmesini bekliyoruz.
2-Ağaçtan yapıştırarak dilimli saz gibi bir eğiti yapmaya çalışacağız.
3-Ses sahasını kesin sonuca vardıktan sonra yazacağız.
4-Elde edilen ses gücünü ve rengini aradığımız sazı yapınca sonuca varacağımızı sanıyorum.
AĞAÇTAN EĞİT YAPIYORUZ
Kabaklardan yaptığımız eğitlerin tel boyları kabakların yuvarlak olmasından dolay
kısa oluyordu. Tel oylarını uzatmak için tekne boyu 40 cm olan sazın sapını keserek eğit
yapmayı düşündüm. Bu düşüncemi Öğretmen ve kabak kemane ustası olan Tahsin Yarar
hocaya açtım. Uzun zaman bu konunun üzerinde düşündük. Tahsin Hocanın dükkânında
bulunan 40 cm lig bir sazı bu iş için feda ettik.
Tahsin hoca ile bu sazı eğit kesimi yaparak kestik. Deriyi gerdik. Tellerini taktık. Tel boyu 35
cm olan eğiti yaptık. Teller göğse 4 cm yüksek olduğundan istediğimiz sesi alamadık.
Çalınmakta olan Yörük kemenelerinin ve klasik kemanların tel yüksekliklerini ölç tü 3 cm idi
bu eğitimizin tel yüksekliğini de3 cm ye indireceğiz. İstediğimiz sesi alacağımızı sanıyorum.
1Nisan 2010-Burdur
KAYNAK KİŞİLER
1-Tahsin Yarar: Emekli öğretmen Kabak kemane yapımcısı, çalımcısı.
2-Ali Barkın Kabak kemane yapımcısı iyi bir müzisyen.
3-Bilal Erdem: kabak kemane çalıcısı tekniker.
4-İnaç Ekinci: MAÜ Müzik bölümü öğretim görevlisi
5-Yardımcı Doc. Dr. Cenk Celasin: SDÜ FEF Müzikolajı bölümü öğretim üyesi
6-Kadir Verim: İTÜ Öğretim görevlisi
7-TUNÇ Buyruk: İTÜ öğretim Görevlisi
8-Şükrü Acar: Halk sanatçısı
9-Ali Ekinci: Burdur Müze Müdürü
10-Kazim Tosun: Adana Müze Müdürü
11-Hüseyin genç: Şehir çevre bölge Plancısı-Eğitimci
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12-Çetin Koruk: SDÜ Müz. Kül. Ar. Merkezi Müdürü
13-Mengü Demir: Bilgi Sayar Mühendisi-KTÜ Bilgi sayar bölümü
14-Uğur Özek S D Ü Fen Edebiyat Fakültesi Saz yapım Hocası
15- Beste Esen
16 Meral Topal

