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MISIRLI AHMET:
TOPRAK DARBUKA TEKNİĞİ VE İCRA ANALİZİ Esra Karaol

Abstract
Mısırl ı Ahmet: The Clay Darbuka Technique and Its Performance Analysis

There have not been extensive discussions about the £darbuka’ instrument and its
performance in musicology studies despite the fact that it originates from ancient ages
and that it has an important role in the historic process of Turkish and world music
until today . This essay emphasizes the parts that are analyzed in the context of the
technique, which is shaped especially on clay darbuka, that £Egyptian’Ahmet (Yıldırım),
the darbuka performer. It has developed from the point of view that musical technique is
transmitted orally and visually from master to apprentice. The evolution process of the
instrument varieswith the parallel to cultural changes and development of civilizations in
the historical process. Thus, the material of the clay darbuka has been the most affecting
factor on the change of its playing technique. The reason why performance analysis
is emphasized is that performance structure is analyzed depending upon importance
of connection between the clay darbuka and MısırlıAhmet’s technique. Studying and
evaluating this structure on the platform of musical theory discipline is within primary
purposes in terms of analysis and determination of structural characteristics. One of
the determinant elements of the study is the analytical examination of this technique
through the example of MısırlıAhmet as a darbuka performer. His technique is known
in the world as the £split-finger technique’ and turned över a new leaf in the performance
of the darbuka instrument. A Standard evaluation is aimed to be established with unique
notation specifically created for the technical movements.

Giriş

Bilinen en eski çalgı örneklerinin M.Ö. 4000’lerde Mezopotamya’ya ait olduğu
düşünülmektedir, insanlığın sesini kullanarak keşfettiği ilk müzik örneklerinden sonra
ritim unsurunun da varlığını saptadığı ilk çalgılardan olan davul, farklı boyutlarda
ağaçtan yapılmış, yuvarlak kasnaklarının her iki y üzüne kalın hayvan derileri gerilerek
oluşturulmuş vurmalı bir çalgıdır (Dinçol 1999: passim). Bu çalgıların birçok farklı
kültürde kilden yapılmış olduğu görülmektedir. Özellikle Ön Asya ve Anadolu’nun
yanı sıra Orta ve Güney Amerika, Afrika ve Avustralya kıtalarında da vurmalı çalgıların
yapımında kil kullanıldığı bilinmektedir. Bilinen en eski çalgıların önemli bir bölümünü
vurmalı çalgılar ailesi oluşturmaktadır. Geçmişten günümüze kadar vurmalılar ailesine
dâhil olan tüm çalgılar gibi, M.Ö. dönemlerde Anadolu (yaklaşık M.Ö. 1100 Babil
uygarlığına kadar), Orta Asya, Doğu Avrupa ve Kuzey Afrika uygarlıklarındaki
davullar darbukanın ataları olarak kabul edilmektedir. Orta Doğu ve Doğu Avrupa’da
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darbukanın yay ılması itici bir güç olarak Roman müzisyenler sayesindedir.Tarih
öncesinde geniş davullar ve Mezopotamya çalgıları arasında da kadeh şekilli davulun
prototipi say ılabilecek davullaryer almaktadır. M.Ö. dönemlerdeki yazıtlarda da kadeh
şeklinde davullar (goblet drum) resmedilmiştir.

M.Ö. geç Neolitik ve erken Bronz çağında Orta Avrupa’da bulunan yekpare derili
bir nevi oyuk kadeh şeklindeki davul, modern davul bağlamında daha çok darbuka ya da
elle çalınan kadeh şeklinde bir davul olan ve Kuzey Afrika, OrtaDoğu, Türkiye, Endülüs
ve Balkanlarda çeşitli isimlerle yaygınlaşmış olan Mısır tablasını anımsatır (Aiano 2006:
96-105).1 Yeniden yapılandırılan Hitit çalgılarından olan darbukanın, Hitit öncesine
ait olmakla birlikte, bu dönemde de kullanıldığı varsay ılmıştır. Bununla birlikte, Asur
koloni çağından kalma arkeolojik kalıntılar ışığında bu çalgının geçmişi M.Ö. 1700’lere
kadar da dayandırılabilmekteair. Netice itibariyle arkeolojik kalıntılardaki çömlek
parçalan üzerinde yazı olmayan nesneler olduğundan, bir nevi sözsüz kanıt türleri
olduğu da hatırdan çıkartılmamalıdır.

Farklı ülkelerde çeşitli isimlerle anılmakla beraber en sık kullanılan çalgı
terimleri dümbek, darbuka ve tabladır. Ancak bu tablanın yine tabla adı verilen Kuzey
Hindistan’ın tas şekilli (vessel drum) vurmalı çalgısıyla karıştırılmaması gerekir (Hail
2006: 36).Darbuka bazı Örta Doğu ülkelerinde klasik ve teatral müziklerde, hatta bugün
popüler müzikte kullanılan bir vurmalı çalgıdır. Batıda ise darbuka genelde göbek havası
danslarıyla ilişkilendirilmektedir.

“Osmanlı/Türk musikisi yazarlarının kayda düştüğü bütün usullerin vuruşlarını,
bunların varyantlarını, her türlü velvelelerini ve daha nice çeşitlemelerini mükemmelen
duyurabilen, üstelik vuruş, çeşit, tını ve olanakları kudümden çok daha geniş olan
darbuka nedense genellikle klasik müzik geleneğinin değil, biraz da küçümsenerek,
‘piyasa’ ve ‘eğlence’ müziğinin öncelikle avam tabakasına y önelik bir çalgısı olarak
telakki edilmiştir” (Behar 2008: 104).

Türklerin tarihinde önceleri daha çok dümbelek (Farsça) olarak bilinen darbuka
(Arapça), toprak gövdesinin dayanıksız ve akort problemli olması nedeniyle halk çalgısı
olmaktan öteyegidememiştir.Yıllar içindestandart formunu alsa da tizsesi,velveleli icrası
ve uzun tınlamaması gibi özelliklerinden dolay ı Türk müziğinde sık kullanılmamıştır.
Darbuka 20. y üzy ılın başından beri klasik Türk müziğinde kullanılmaya başlanan bir
çalgı olmakla beraber, yukarıda bahsedilen görüş ve sebeplerden ötürü daha çok halk
müziğinde aranmış ve kullanılmıştır. 1800’lerin sonları, 1900’lerin başlarında bazı
Klasik Batı müziği eser örneklerinde de darbuka çalgısının kullanıldığı tespit edilmiştir.
Örneğin kadeh şeklindeki davulların kullanıldığı bilinen ilk Batı klasik müziği eseri,
dördüncü perdedeki Nubyalı Kölelerin Dansı (Slave Dance) bölümünde darbukanın
çalındığı, Fransız besteci Hector Berlioz’un The Trojans (1869) adlı operasıdır.

Darbuka, İstanbul piyasa musikisinde 1930’lu y ıllardan bu yana çok tutulan
bir sazdır. Türk musikisinde de 16. y üzy ıl sonuna kadar kullanılan sazlar arasındadır
(Özalp2000: 161). Darbuka profesyonel camiada ise ilk kez Cumhuriyet’in ilk bakır
darbuka icracılarından biri olan Haşan Tahsin Parsadan’la (1900-1954) tanınmıştır.

Önceleri Arap ülkelerinde kullanılan toprak darbuka formu müzikal etkileşimle
1980’lerden buyanaTürkiye’dedeyaygın olarak kullanılmaya başlanmıştır.Materyalinin
bakır darbukada kullanılan sol el fiske tekniğiyle çalınmasına müsait olmaması nedeniyle
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önceleri talep görmemiştir. Ancak Mısırlı Ahmet’in günümüz darbuka icrasında yeni
bir çalma tekniği geliştirmesi ve bu teknikle virtüöz seviyesine ulaşması, icrasını başta
Mısır2 ve Türkiye olmak üzere birçok ülkede duyurması ve büy ük kabul görmesi ile
bakır darbukaya olan ilgi yerini yavaş yavaş tekrar toprak darbukaya bırakmıştır.

Darbuka, özellikle 1990’lardan beri ‘etnik’ diye adlandırılan müziğe olan ilginin
artışıyla birlikte önemkazanan çalgılardan biri olmuşvedarbuka icracısıMısırlıAhmet’in
tekniğinin yaygınlaşması ile beraber (genellikle sedef süslemeli olan) Arap darbukası
Türkiye’de yaygınlaşmıştır. Bu teknik, bakır darbukanın yapısı gereği kullanılan sol
el fiske tekniğinden farklıdır. Çünkü Arap ülkelerinde tabla (genel olarak davullara
verilen ad) ve dümbek (Farsça) olarak da adlandırılan topraktan yapılan darbukanın,
bakır darbuka gibi kenarlı değil seramik malzemenin şekli dolay ısıyla yuvarlak olan
yapısı fiske tekniğine uygun değildir. Ancak Mısırlı Ahmet’in kendi geliştirdiği teknik
ile çalınması kabul görmüş ve yaygınlaşmıştır.

Mısırlı Ahmet tekniğinin darbuka çalgısı ve çalgıcıları üzerinde böyle önemli
bir etkisi olmasına karşın darbuka çalgısı ve Mısırlı Ahmet tekniği üzerine yapılmış
kapsamlı bir araştırma olmadığından daha önce de bahsedilmişti. Bu durum, darbukanın
özellikle Türk müzik tarihinde bir şekilde hep var olmuş bir çalgı olmasına rağmen,
uzun y ıllar gerek halk tarafından, gerekse akademik müzik çevrelerince adeta göz ardı
edilen ve hatta küçümsenen bir çalgı olmasından ileri gelmektedir.

Bu çalışma ile darbuka çalgısı ve icrasına ilişkin konuların akademik boyutta
tartışmaya açılması amaçlanmıştır. Araştırmada uygulamalı ve kuramsal olarak
müzikoloji, sosyoloji ve antropolojideki müzik teorisi ve alan araştırması y öntemleri
kullanılarak, farklı disiplinlerin bütünleştirici unsurları, tümevarımsal önermelerle
çalışma kapsamının kavramsal yapısını oluşturmuştur.

Toprak darbukada Mısırl ı Ahmet tekniği

Mısırlı Ahmet tekniğinin öğrenimindeki esnek yaklaşım ve buna paralel olarak da
icrasında yapıta doğaçlamayla eklenen öğeler, özgür ifadenin kattığı zenginlik olarak
görülmektedir. Çalışmanın nesneleşmesi için icrada üslup farklılıkları bir an için göz
ardı edilerek mantıksal olarak kurgulanması yolu seçilmiştir. Mısırlı Ahmet tekniği,
darbuka için geniş anlamda adeta bir dönüşüm aracı olan ve bir nevi yorum ekolü ile
kendince bir dışavurum ortamı yaratan bir tekniktir, çünkü sanatsal yaratımın ifadesi de
tekniğin kullanımındaki kusursuzluğu belirleyen bir faktördür.Tekniğin sisteme ihtiyaç
duymaması, öğrenim ve aktarım biçimine tamamen yabancı gibi algılansa da, yalnızca
bir iskelet oluşturabilmek ve metinsel boyutta tartışmaya açabilmek için bile bizce bir
ihtiyaçtır. Şekil l’de görülen Mısırlı Ahmet, müziğini yalnızca hafızaya dayandırıyor ve
öğretim aktarımını da aynı yolla yapıyor olduğundan bu teşebbüs yalnızca sembolik bir
yer değiştirme olarak görülmektedir.

Ü0 ^



MAKAM STUDIES0I

Şekil 1. Mısırlı Ahmet ve toprak darbuka

Bu çalışmada Mısırlı Ahmet tekniği, toprak darbuka icrasını oluşturan özel
vuruş ve hareketlerin keşfiyle, çeşitli işaretlerle sembolize edilmiştir. Nitelikli bir özgür
irade ile kavramsallaştırdığı tekniği için, yaygın Türk ve Arap darbuka çalma stillerini
aşan ve bize göre sağlam bir analizi hak eden Mısırlı Ahmet yaklaşımında ilk kez
tekniğe dair analitik bir tanımlama yapılmaya çalışılmıştır. Bu çalışma ayrıca, yarattığı
deneysel tarz ile mevcut geleneksel çalma stillerinin üzerine çıkarak, üslup olarak
bilinen tek alternatif olma özelliğiyle, bilhassa son yirmi senedir Türkiye ve dünyada
darbuka icracıları için çığır açmış olan Mısırlı Ahmet tekniğinin akademik anlamda
bir nevi tescili açısından da önemli bir adımdır. Bu bağlamda, tekniğin somutlaştığı
Mısırlı Ahmet kompozisyonlarındaki kullanımları açısından, icra üzerinde çalışılması
gerekliliği de ortaya çıkmıştır. Böylelikle, ortaya konulmaya çalışılan sistematik yapının
işleyişi açısından bir anlamda sağlama yapılması hedeflenmiştir.

Özellikle icrada sağladığı hızla, bileklerin parmaklarla birlikte kullanımının
ön planda olduğu kendine özgü ve darbukada ekol say ılabilecek olan bu teknik, sol el
ve daha sonra sağ el işaret ve y üzük parmaklarını eklemek suretiyle ortaya çıkmıştır.
Mısırlı Ahmet’in geleneği olduğu gibi kabul edip, ona katkıda bulunmadan ezbere
icra edilen hiçbir çalgının özgürleşemeyeceğini düşünerek geliştirme ihtiyacı hissettiği
bu tekniğin püf noktası, y ıllar içinde geliştirdiği işaret ve y üzük parmaklarının farklı
velveleler geliştirmeyi müsait hale getirebilmesidir. Parmakları bölerek çalma tekniği
zamanla dünyada da‘split finger technique’olarak kabul görmüş ve yaygınlaşmıştır.
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Bugün yeni nesil toprak darbuka icracılarının büy ük bir kısmı Mısırlı Ahmet’in
geliştirdiği tekniği kullanmaktadır. Bu teknik, £düm’ ve ‘tek’ten ibaret olan ana seslere
zengin bir anlatım aralığı ve çalgıya etkileyici bir pozisyon sağlamıştır. Darbukada düm
ve tek olarak adlandırılan bu iki ana sesten derisinin ortasına vurularak bas ses elde
edilene düm; klavyenin kenarına vurularak elde edilen tiz tonlara ise tek denir. İlk ses,
ritmin temelini sağlar ve çalgının ortasına vurularak çalınır, ikinci ses(ler) daha çok
süslemeler için kullanılır. Tek sesinin alındığı sol (ve sağ) elin işaret ve y üzük parmakları,
Mısırlı Ahmet’in sürekli derinleştirmeye çalıştığı tekniğini anlamadaki kilit noktadır
ve parmakların birbirine zıt hareketleri ile ortaya çıkan uyumlu birlikteliği, ritimleri
de oluşturan dengeyi yaratır. Mısırlı Ahmet değişik sesler elde etmek için çeşit çeşit
el, parmak ve frekans kesme teknikleri kullanmaktadır. Özellikle bir darbuka icracısı
olarak, adeta bir davul icracısı gibi uyguladığı birbirinden bağımsız parmak, el ve kol
koordinasyonları dikkat çekicidir. Çalarken parmaklarının görüntüsünün bir kelebeğin
kanatlarını andırması nedeniyle, tekniği özellikle Roman müzisyenler tarafından
‘kelebek’ tekniği olarak da adlandırılmaktadır.

Müziğin yazı ile ifade edilmesinde olması gereken unsurlar; işaretler meydana
getirilmesi, bu işaretlerin birbirleri ile olan ilişkisi ve bu ilişkiler arasındaki tutarlılıktır.
Tekniğe dair hareketleri belirlemeye y önelik bazı işaretlere bugüne dek gerek
görülmemiş olması, onların bundan sonra işe yaramayacağı anlamına gelmemekle
beraber, mükemmel olmaları da beklenemez. Amaç tekniğin yarattığı doğaçlama
hareketler bağlamında hâlihazırda işleyen öğrenim ya da icra stiline karışmak değil,
bundan sonrası için başlangıçta standart bir tespit oluşturmaktır. Ancak yorumun asla
standartlaştırılamayacağını da vurgulayarak, kompozisyonlar üzerinden nesneleşmesi ve
fakat bunun da yorum özgürlüğünü daraltmadan değerlendirilmesi gerekmektedir.

“Müzik biliminin önemli görevlerinden biri olan, yazıldıkları zaman dilimi
içinde notaların ne anlama geldiklerini bulup, çıkarmak ve bunların uyarlandığı tarihte
genellikle anlaşılabilir sembollere dönüştürülmesini sağlamaktır. Doğal olarak müzik
filimi, icra eden, uygulayan müzik adamına bu yolla hizmet eder. Yapıtın icra edilmesi
ve akademik araştırma aynı aray ışın iki y önüdür” (Barzun 1992: 8).

Düm vuruşu

Darbuka çalmay ı öğrenirken ve hatta dinlerken ilk olarak kulağa çarpan ses, £düm’ diye
anlamlandırılan bas sesidir. Bas sesi ürettiğinden notasyonda alt çizgide ve kuyruğu aşağı
doğru gösterilen düm vuruşu, darbukada sağ elle ve başparmak hariç diğer parmaklar
kapalı ve düz bir şekilde avuç içi ile çalınır. Düm vuruşu büy ük D harfi ve tınlamay ı
ifade eden açık bir vuruş istendiğinde -Öpen- (O) sembolü ile gösterilir.Standartlaşmış bu
gösterimin dışındaMısırlı Ahmet tekniğinin ürettiği ifadeler doğrultusunda ortaya çıkan
sağ ve sol el kapalı düm vuruşları ise bu çalışmada £ + ’ (close) sembolü ile gösterilmiştir.
Düm vuruşlarına örnek olarak burada sağ el açık, sağ ve sol eller ayrı ayrı kapalı ve iki el
beraber kapalı vuruşlar olmak üzere, dört farklı sembolü Şekil 2’de gösterilmiştir.
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Şekil 2. Düm vuruşları

Tek vuruşu

Dümden sonra dikkat çeken ikinci temel ses, tiz sesleri veren sağ ve sol el ‘tek’ vuruşları
üst çizgide ve kuyruğu yukarı doğru olarak gösterilir. Sağ el tek vuruşunda bilekten
hareketle orta (3) parmağın uç kısmındaki ilk boğum derinin kenarına gelecek şekilde,
derinin kenarındaki kasnağa en yakın yere vurulur. Bu vuruşta aslında işaret (2), orta
(3) ve y üzük (4) parmakları deriye birlikte temas eder. Mısırlı Ahmet’in tek vuruşları
T harfi, 2 ve 4 parmak numaraları ile gösterilmiştir. Bu parmak hareketleri özellikle
trill (Mısırlı Ahmet’in jargonunda3c7rr’) süslemelerini yaparken de kullanılır. Tek vuruş
örneklerinden sağ el orta (3), işaret (2) ve y üzük (4) parmakları, sol el işaret ve y üzük
parmakları ve iki el beraber olmak üzere, Şekil 3’te altı farklı şekilde gösterilmiştir.

Tl

JL
T2

J-
T4 T5

J J-
T6T3

J
(R) (R) (R) (L) (L) (R-L)

Şekil 3. Tek vuruşları

Bunların dışında, Mısırlı Ahmet’in sağ el orta parmakla çalınan tek vuruşunu
(Tl)deriyle teması kesmeden ortaya doğru kaydırarak (glissando) elde ettiği efekt etkili
bir ses vardır. Kedi miyavlamasına benzetildiğinden, onun taklidinden türetilmiş bir
kelime olarak miyav (meow) diye adlandırılan bu sesin de Şekil 4’teki gibi sembolize
edilmesi uygun görülmüştür.

gliss.
Tl\j
3
(R)

Şekil 4. Miyavl ı tek vuruşu
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Tokat vuruşu

Bu vuruş, düm vuruşundan ay ırmak için alt çizginin üstünde gösterilmiştir. Sağ elle ve
başparmak hafif bükük olacak şekilde diğer parmaklar da kapatılarak tüm parmakların
deriye temas etmesiyle avuç içi ile çalınır. Tokat vuruşu, büy ük S(Slap) harfi ve X
sembolü ile Şekil 5’te gösterilmiştir.

s

X
(R)

Şekil 5, Tokat vuruşu

Kesme vuruşu

Üst ve alt çizginin ortasında gösterilmesi uygun bulunan kesme (cuttingl vuruşu her iki
eli kullanarak çalınır. Sol el tek vuruşlarından çıkan tonu, kapalı ve kesik duyurmak için
sağ el yardımı ile kullanılan bir tekniktir. Küçük k harfi (k) ve kapatmay ı simgelemek
için de altına konulan kısa yatay çizgi (-)sembolü ile Şekil 6’daki gibi gösterilmiştir.

k

2/4
(R-L)

Şekil 6. Kesme vuruşu

H4
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Kik vuruşu

Mısırlı Ahmet’in sol el işaret parmağını 45 derecelik bir açıyla kasnağa vurarak elde
ettiği tiz bir sestir. Bu vuruşun üst çizginin de üstünde üstü çizgili nota ve büy ük K harfi
(K) ile Şekil 7’deki gibi gösterilmesi uygun görülmüştür.

K

i
2
(L)

Şekil 7. Kİk vuruşu

Süpürme hareketi

Süpürme vuruştan ziyade, başparmağın dışındaki sağ elparmakları, parmak uçları ya
da tüm tırnakların paralel olarak derinin y üzeyine sürtülmesi hareketiyle elde edilen
efekt etkili bir sestir. Mısırlı Ahmet tekniğine ait bu sesin çalışmada süpürme adı verilen
hareketinin Şekil 8a ve 8b’de görüldüğü gibi, alt çizginin altında üstü çizgili nota ve yan
yatmış S harfi ( ) ile gösterilmesi uygun görülmüştür.

rsj

(R)

Şekil 8a. Süpürme hareketi
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Şekil 8b. Süpürme hareketi

Mısırlı Ahmet tekniğinin icra analizi

Sosyal statüsü, tarihsel ve kültürler arası kullanımı, farklı halkların elinde kültürel
bir paylaşım içinde, çok kültürlü bir karaktere sahip çoğulcu bir perspektif ile bütün
bu etkileşimlerin çok geniş bir zaman sürecini kapsaması, darbuka çalgısının kültürel
haritasının çıkarılmasını zorlaştırmaktadır.Müziği oluşturan temel unsurlardan biri olan
ritmik yapı üzerine yoğunlaşırken icra kay ıtları icracıya göre değiştiğinden, standart
kalıplar üretmekten ziyade bu yorum farklılıklarını tavır ve üslup zenginliği olarak
değerlendirmek ve icra analizi ile vücut bulan farklı ritim cümlelerini bu bağlamda
deşifre etmek gerekmektedir.

Çalışmada Mısırlı Ahmet tarafından bestelenen ve icra edilen kompozisyon
örnekleri ritmik açıdan incelenmiş ve bütün bu incelemeler sonucunda da, müzikal
değişimlerle yeni oluşumlar tespit edilmiştir. Tespitler sırasında ortaya çıkan
farklılıklar üzerinde durulmuş ve notaya alma süreci de bu farklılıklara vurgu yapılarak
gerçekleştirilmiştir. Burada kültürel zenginliği ifade eden müzik öğesi, pek çok icracı gibi
Mısırlı Ahmet açısından da duygu ve düşüncelerin ifadesi olması sebebiyle, kendisi için o
anda ortaya çıkmış olan ritim cümleleri, icranın ve zamanın sona ermesiyle değişerek ve
etkileşerek yay ılacak ya da yok olacaktır. Tarihsel süreç içerisinde müzikal oluşumları
daha sonra hatırlayabilmek ve geleceğe aktarabilmek adına böyle bir çalışma yapma
gereksinimi ortaya çıkmıştır. Hâlihazırda insan belleği ile karşılanmakta olan ancak
müzik tarihinin de tecrübe ettirdiği üzere, belleğin karşılaştığı zorluklar eninde sonunda
mevcut y öntemlerle aşılmak istenmektedir. Bu çalışmada denenen zorluk ise, mevcut
sistemlerin belli oranda ihtiyacı karşılayabilmesi sebebiyle, kavramsal yapı için farklı
bakış açıları gerektirmesidir.Mısırlı Ahmet tekniğinin icra analizinde karşılaştırma değil
benzetme y öntemi uygulamasına gidilmiş olup, elde edilen çıkarımların da doğruluğu
değil, gerçekliği tespit edebilme üzerine şekillenerek, kendi içerisinde özgün ve
bağımsız bir düzlemde değerlendirilmesi gerekmektedir. İcra analizleri notaya alınırken
tüm icraların aynı sisteme göre yazılmasına ve notasyon olarak vurmalı çalgılar için
kullanılan notasyon sisteminin, icranın tanımlanması ihtiyacını karşılayacak en uygun
y öntem olarak temel alınmasına karar verilmiştir.

Kompozisyonları oluşturan ritim örneklerinin içeriğinde genel olarak Mısırlı
Ahmet’in müzikal kariyerine y ön veren Türk, Arap, Hint Latin ve İspanyol ritim
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örneklerinin varyasyonları ile Mısırlı Ahmet’in kendi kompozisyonlarından dört ve
dokuz zamanlı ritim örnekleri temel alınmıştır. Ritimler daha önce örnekleri verilen
vuruş ve hareketleri gösteren nota ve sembollerle açıklanmıştır. Böylelikle, her ne kadar
bir çalgı öğrenmede önem taşıyan birebir iletişimdeki incelikler tam olarak yansıtılamasa
da, toprak darbukada Mısırlı Ahmet icrasının analizi hakkında bir fikir oluşturmak
istenmiştir.

Vahde ritmi

Arap ritim örneklerinden seçilen Vahde, kelime olarak Arapçada (wahed) bir/tek an-
lamına gelmektedir. Ritme bu adın verilmesinin temel nedeni, ritimler tasnif edilirken
ilk sıraya konmasıdır. Günümüz Mısır ve Levant bölgesinde sıkça duyulan (Racy 2010)
durağan ama süslü bir tarzı ve birçok varyasyonu olan bu ritmin, Mısırlı Ahmet tekni-
ğindeki icrası Şekil 9’daki gibidir.
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Şekil 9. Vahde ritmi

Sıkısık-ta ritmi

Mısırlı Ahmet’in kendi ritim örneklerinden biri olan bu ritim öğrencileri tarafından,
daha önce açıklanan süpürme ( ) hareketinin darbukanın derisinde çıkardığı efekt etkili
sese atfen isimlendirilmiş bir ritimdir. Sıkısık-ta ritmi Şekil 10’daki gibi icra edilmektedir.
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Şekil 10. Sıkısık-ta ritmi
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Rumba ritmi

Latin ritim örneklerinden biri olarak seçilen Rumba ritmi, zevkli ritimlere sahip çok
çeşitli dansları çağrıştıran Küba orijinli iki veya dört zamanlı bir çeşit Latin Amerika
müziğidir. 4/4’lük
Mısırlı Ahmet icrasındaki varyasyonlarından örnekler verilmiştir.

cetveli içerisinde dördüncü vuruş vurgulanır. Şekil ll’dezaman
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Şekil 11. Rumba ritmi

Tibai ritmi

Tihai (tehay ), Hint klasik müziğinde ritim alanında sık başvurulan kısa döngüsel
ritmik formlar, kısa bestelerdir. Çok belirli, katı formları olmasa da, takip ettikleri
bir yol vardır. Bir ritim çalgısı ya da başka çalgıların icrası içinde ‘köprü’ görevi
görebildiği gibi, kendi başına çalındığında kısa bir kompozisyon olarak ayakta
durabilen ‘bestelenmiş akışlar’ şeklinde tanımlanabilir. İçlerinde üçer kere tekrarlanan
ritmik hareketler ve ‘giriş-gelişme-sonuç’ gibi görülebilecek bir akış bulunur.
Kavram olarak oturduktan sonra herhangi bir vurmalı çalgı müziğinde tehaylar
bestelenebilir. Kaynağı Hindistan’dır, ancak mutlak surette Hint müziği içinde ele
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alınması gereken bir kavram değildir (Saxena 2008). Tehay , ta/^4döngüsünün yapısal
olarak önemli bir noktasının ya sonunda ya da tam öncesinde yer alan, totalde üç
kez çalınan ritmik bir terimdir. En basit formuyla melodik, ritmik ve metinsel
materyalin üçlü tekrarlamasıdır. Uygulamada sıkça görülen, değişkenlerden biri veya
birkaçının çeşitlemesidir. Bu çeşitleme, doğaçlama tehaylar içinde, icracının ritmik
motifi doğru noktada bitirebilmesini sağlamak amacıyla ritmik gurubun kendisini
de içerir. Tehay ın uzunluğu veya karmaşıklığı için bir limit yoktur. Örneğin çeşitli
ezgiler oranında kullanılabilir ve senkoplar içerebilir, ikinci öğe için aksanların
vurgusuz notaya kaydırılması ve üçüncüde ana vuruşa geri dönmesiyle oluşan genel
bir çeşitleme vardır. Öğeler arasında eslerin kullanımı veya yokluğu da bir faktördür.
İcra pratiğinin standartlarına göre doğaçlayan kişiye özel stil ve tarzda, kendine has
teknik özelliklerdir. Tehaylar çoğunlukla heceli stillerde yaygındır. Fakat bir heceli
stil, tehay ın yaygın şekilde kullanımını içermek zorunda değildir. Tehay , vurmalı
çalgı sololarının yaygın bir özelliğidir. Bir tehay formu, içinde bir doğaçlama örneği
betimler. Hece atlamalar bağlaç niteliğindedir (Clayton 2000). Mısırlı Ahmet’in
icrasında da kullandığı tehaylardan birine örnek olarak Şekil 12’deki ritim örnek
verilmiştir.
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Şekil 12. Tihai ritmi

Çiftetelli ritmi

Bu ritmin Araplardan çok Türkler ve Yunanlılarda kullanılan bir ritim olduğu
bilinmektedir. Arap ritmi olduğuna dair kesin bir bilgi yoktur. Yunanlıların bu ritmi
Türklerden almış oldukları olasılığı üzerinde durulur çünkü Yunanlıların üç ana ritmi
Tsifteteli (Çiftetelli), Hasapiko (Kasap Havası) ve Zeybekiko (Zeybek) ile bunların dansları
da ortak kültür ve coğrafya ürünü olarak Türk danslarıyla örtüşür. Çiftetelli eskiden iki
telli kemanla çalınması dolay ısıyla bu ismi ritimden çok melodik kullanımından dolay ı
almıştır. Vurmalı çalgı performanslarında farklı şekillerde çalman çiftetelliler mevcuttur.
Genellikle solistin esere özgü melodik dizileri doğaçlay ıp geliştirdiği taksim altında kalıp
olarak kullanılır. Ancak Mısırlı Ahmet önce ritmin kendisini kullanır ve ardından Şekil
13’te görüldüğü gibi, kendi yorumunu ekler.
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Şekil 13. Çiftetelli ritmi

Bulerias ritmi

Bulerias ritmi, İspanyol ritim örneği olarak seçilmiş hızlı tempolu Flâmenko dans
formudur. Geleneksel icrada altı zamanlı olan bu ritim, Şekil 145teki örneğinde Mısırlı
Ahmet tarafından dokuz zamana tamamlanarak yorumlanmaktadır.
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Şekil 14. Bulerias ritmi
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Final ritmi

Final ritmi son ölçüsüne dek sol eldeki 16’lık vurgular açısından analiz edildiğinde,
9+7+9+11 şeklinde gruplandırılmış olup, Şekil 15’teki gibi icra edilmektedir.
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Şekil 15. Final ritmi

Sonuç

Bu çalışma, toprak darbuka çalgısından yola çıkılarak, darbuka icracısı Mısırlı Ahmet
tekniğinin bu çalgı üzerindeki etkisini belirlemek amacıyla alan araştırması ve müzikal
analiz y öntemleri kullanılarak oluşturulmuştur. Çalışmanın çıkış yolu, özellikle
sosyoloji ve antropoloji araştırma y öntemlerinin etnomüzikoloji çalışmalarıyla
bütünleştirilmesi ve farklı disiplinlerin işbirliği ile yeni çalışma alanlarının araştırma
sahasına dâhil olmasıdır.Ödünç alman araştırma y öntemlerinin sosyoloji ve antropoloji
temelli ve yapılan çalışmanın da müzikoloji alanında olması dolay ısıyla, uygulamada
ortaya çıkabilen bazı farklılıklar doğal olarak alana göre şekillenmiştir. Çalışma süresince
tüm bu bilgilerin ışığında, müzikle paralel belirleyici dinamiklerden de faydalanılmıştır.
Müzikoloji çalışmalarında darbuka çalgısının akademik anlamda kendine yeni bir
alan yaratması bakımından ufak da olsa bir adım atarak darbuka çalgısının eğitiminin
akademik düzeye taşınabilmesi de tartışmaya açılmak istenmektedir.

Konunun toprak darbuka kapsamında ele alınması, Mısırlı Ahmet tekniğinin
özellikle bu çalgı üzerinden şekillendiği tespitinden hareketle çalışmada gözlemlenen
darbuka çalgısının sosyal statüsüne getirilen yeniliklerle farklı bir boyut kazanmıştır.
Bu doğrultuda genel olarak darbukaya ilişkin kısıtlı say ılabilecek çalışmalar incelenmiş
ve Mısırlı Ahmet öznesinde toprak darbuka tekniğinin en belirleyici özellikleriyle
çalışmanın sınırları oluşturularak, tekniğin icraya yansımasıyla bağlantı kuran analitik
bir çalışma ortaya çıkmıştır. Bu çalışmadan yola çıkarak, gelecekte ses dağarcığının her
bir tını özelliği akustik olarak spektral analizlerle ve doğuşkanlarıyla tanımlanarak bir
ses skalası (register chart ) oluşturulmasıyla, frekansları belirlemeye y önelik çalışmalar da
gerçekleştirilebilecektir.
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Her ne kadar çalışmanın amacı bir çalgı metodu oluşturmak değilse de,
tekniğin doğaçlama ağırlıklı yapısını kısmen destekler nitelikte bir yaklaşım, sözel
aktarım geleneğinin temel niteliklerini y ıllar boyunca sürdürebilmesinin yanı sıra,
kaybolmamasını da sağlamak açısından önemlidir. Bu çalışmadan hareketle, tekniğe
özgü vuruş ve hareketleri tanımlamada değişik bakış açıları farklı metodik yaklaşımları
da doğurabilir.

Darbuka tarihi de çalmada olduğu gibi, bugüne kadar neredeyse hiçbir yazılı
belgeleme olmadan sözlü olarak aktarılmış olduğundan icra tekniği açısından yapılan
incelemelerde,müzikal analiz y öntemleri kullanılarak icralar notaya alınmıştır.Notaların
alt ve üst kısımlarında kullanılan işaretler icra tekniğine özgü özellikleri ifade edebilmek
için çalışma kapsamında oluşturulmuştur. Sonuç olarak, bütün bölümlendirmelerin
ışığında ortaya çıkan analizler değerlendirmeleriyle birlikte öne sürülmüştür. Çalışmada
kullanılan y öntemler müzik teorisi disipliniyle desteklenmiş, elde edilen bilgiler ve
yapılan tespitler bu temel üzerinden değerlendirilmiştir. Değişimin uzun zamandır
gerçekleşmekte olduğu ve sürekliliğini koruduğu unsurunun ayrıca ele alınmasının
gerekliliği ile konu itibariyle Mısırlı Ahmet icra tekniğinin doğaçlamaya dayalı olması
dinamik yapısından kaynaklanmaktadır. Müzik pratiğinin getirdiği özgürlük alanının
yanında buradaki notaya alma, Mısırlı Ahmet müziğinin özü ya da kendisi değil, sadece
icranın çerçevesini çizen bir eylemdir.

Mısırlı Ahmet’in geliştirdiği toprak darbuka tekniği ve tarafımızdan yapılmaya
çalışılan icra analizi çerçevesinde, sosyoloji ve antropoloji araştırma y öntemlerinden alan
araştırması ve niteliksel y öntem ve araştırma teknikleri ile müzikolojinin müzik teorisi
analiz y öntemleri, çalışmanın birbirine eklemlenmiş y öntemlerini oluşturmuştur. Bütün
bu y öntemleri birleştirici unsurların özü araştırma kapsamında temel alınmıştır. Tüm
bulgular bu bağlamda değerlendirilerek uygulanmış ve araştırmanın kuramsal temeli
şekillenmiştir.

Özetle bu çalışma, Türk ve dünyamüziklerinin tarihsel sürecinde önemli bir rolü
olmasına rağmen, darbuka çalgısının ve icracılarının birçok sebeple göz ardı edilmesi,
neredeyse yok denecek kadar az çalışılmış ve akademik anlamda da derin bir araştırma
yapılmamış olması sebebiyle ve beraberinde getireceği birçok konuyu tartışmaya açması
bakımından müzikoloji ile ilişkili diğer tüm disiplinler için önemli açılımlar sağlamaya
y önelik bir başlangıçtır.

Çalışmanın bütünü, Mısırlı Ahmet ile birlikte Türkiye’de darbuka çalgısının
sosyal statüsünde gözlemlenen değişimi de ortaya koymuştur.Çalgıya dair tüm unsurlar,
değişimeciddi bir ivme kazandıranMısırlı Ahmet ve toprakdarbuka öznesinde, araştırma
alanları üzerinden süreci bütünsel olarak ele alarak, süreç içerisindeki etkileşimler ve
icra vb. değişkenleriyle birlikte değerlendirilmeye çalışılmıştır. Böylelikle çalışmanın
kuramsal çerçevesi, müzikoloji alanında müzik teorisi disiplini üzerinden analitik bir
yaklaşımla oluşturulmuştur.
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Notlar

1 Aiano bu makalesinde; davulların evlerdeki saklama çömleklerinden geliştirildiği y önündeki
yaygın kanıy ı inceler ve kökeninin Kuzey Avrupa’nın kaideli çanaklarından geldiğini varsayar.
2 Ahmet Yıldırım’ın “Mısırlı” lakabıyla tanınması, tekniğini Mısır-Sina çölünde geliştirmesi ve
tekniğe dair ilk solo darbuka albüm kaydını da orada gerçekleştirip, tanınmasından ileri gelmek-
tedir.

3 Teknik terimler olarak tanımlanan ve burada müzik sanatının özel dili olarak kabul edebileceği-
miz jargon, genelde aynı anlamı verebilecek başka ifadeler olmadığından aynen kullanılmaktadır.

4Hint dilinde ‘el çırpmak’ anlamına gelen ve müzikal bir terim olarak ‘ritmik döngü’ olan tala,
bir parçanın ritmik yapısı anlamında Hint müziğinin ritim döngülerini açıklamak için kullanılır
(Bailey 2001).
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