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1980’LERDEN GÜNÜMÜZE PERFORMANS PRATİĞİNİN DÖNÜŞÜMÜ VE 
ETKİLERİ: BAĞLAMA ÇALGISINDA EL İLE (TEZENESİZ) ÇALMA TEKNİĞİ

Faruk ÇALIŞKAN1

Özet
Ulus devlet inşası sürecinde yeniden tasarlanan halk müziğinin dinamikleri, bulunduğu coğrafyanın insanlarını 
anlatan ve kültürünü aktaran bir niyet temelinde devinim kazanmıştır. Bu süreç, temsil özelliği açısından bünyesinde 
birçok çalgıyı barındırsa da, bağlama (saz) çalgısının öncülüğünde devamlılık göstermiştir. Türkiye’deki halk 
müziğinin performans olarak sunumunda birçok çalgı bulunsa da, bağlama çalgısı zamanla her kültürel ortamın 
içerisinde yer almıştır. Türkiye’deki belli bir halk çalgısına ait repertuarı aynı zamanda ortak olarak bağlama 
çalgısının da kullanması, icra kapasitesine birçok yönden katkı sağlamıştır. Bağlama çalgısı ise bu devamlılık 
esnasında birbirinden farklı şekilde sunum ve performans özellikleri kazanmıştır. Genel bir çalma pratiği oluşurken 
zamanla değişen hayat koşulları ve çalgılara kazandırılan nitelikler, bağlama çalgısının icra ve gösterim özelinde 
dönüşümüne yol açmış, performansın içeriğinde ve sunumunda denemeler ve arayışlar başlamıştır. Devletin 
müziğe yön veren kurumu TRT, kültürün yayınlanması üzere başlattığı çalışmalarla halk müziği performans 
çalışmalarına büyük ölçüde yön vermiştir. Zaman içerisinde hem TRT’nin yarattığı etki hem de kısmen alaylı ve 
eğitimli icracıların ortaya koyduğu ürünlerle süreç kendi ivmesini kazanmıştır. Bugün bütününde bu süreç, bağlama 
çalgısının koşullara ve müzik niyetlerine göre farklı performans pratikleri kazanmasına olanak sağlamıştır. Geniş 
bir zaman aralığı içerisinde, bağlama icracılığı adına performans süreci kentli ortam içerisinde mızraplı çalma 
üzerine odaklanmıştır. Kentli ortam içerisinde oluşan icraya yönelik bireysel arayışların sonucunda belli icracılar 
1980’li yıllardan sonra el ile çalma tekniğine odaklanmışlardır. Anadolu coğrafyası içerisinde birbirinden bağımsız 
kültürel alanlarda yerel bir icra modeli olarak el ile çalma tekniği kendini göstermiştir.  Kentli icracıların (Arif Sağ, 
Erdal Erzincan, Erol Parlak, Sinan Ayyıldız, Adem Tosunoğlu, Barış Güney, Erkan Çanakçı vb.) bu yerel bölge 
kültürlerindeki çalma özelliklerini bir bütün olarak algılamasıyla, performans niteliğine “teknik uygulama” açısından 
çok boyutlu bir içerik kazandırmışlardır. Bu icracılar el ile çalma tekniği üzerine verdiği ürünlerle belli bir görünürlük 
ve dinler kitle sağladıkları için tercih edilmişlerdir. Ancak bu tercihler, tekniğin sadece bu icracılar özelinde 
gelişmekte olduğu anlamına gelmemektedir. Ayrıca tekniği temsil ettiği belirtilen icracılar, bağlama çalgısına 
uygulama açısından farklı çalgıların teknik prensiplerinden ve repertuvarlarından aktarımlar da yapmışlardır. Elde 
edilen icra potansiyeli sayesinde, tekniğin yazılı olarak gösterimi (notasyon), çalgısal eser üretimi, düzenleme, 
albüm ve kayıt teknolojisi açısından hızlı bir ivme yakalamasına imkân tanımıştır. Bu çalışma, 1980’li yıllarda sanki 
yeni keşfedilmiş bir icra modeli gibi görülen el ile çalma (tezenesiz) tekniğinin kentli bir ifade kazanıp, bağlamanın 
potansiyelinin el ile çalma tekniği merkezinde kişi ve gruplar özelinde nasıl şekillendiğini anlama niyeti taşımaktadır. 
Anahtar Kelimeler: Bağlama, Şelpe, El İle Çalma (Tezenesiz) Tekniği, Bağlama İcracılığı

1 Arş. Gör., İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuarı Müzikoloji Bölümü.
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Müziği aktarmamızı sağlayan çalgılar, içerisinde bulunduğu coğrafyanın insanları tarafından temsil 
edilmiş, mesleki anlamda, gündelik hayatta ve yaşamımızın birçok aşamasında (düğün, asker 
uğurlamaları, cenaze, tören vb.) yer almıştır. Müziğin bu yansıtıcı değeri, onu kültürün değerli 
dinamiklerinden biri yapmıştır. Çalgılar da, müzik aracılığıyla oluşan kültürü ve onu temsil eden 
insan arasındaki ilişkiyi aktarma adına önemli araçlardan biri olmuştur. Aslında ses olarak duyulan 
bir melodik doku, içerisinde yazınsal olarak birçok bilgi ve anlam içermektedir. Bu anlam zaman, 
koşul, coğrafya ve insan merkezinde belirli periyotlarda değişimlere uğramış ve birbirinden farklı 
müziklerin ve çalgıların oluşmasına imkân tanımıştır. Müziğin aktarımında büyük payı olan çalgılar 
ise kendi coğrafyaları içerisinde bile birbirinden farklı icra modelleri ve repertuvarlar (ortak-ayrı)2 
kazanmıştır. Bağlama çalgısı da Anadolu coğrafyası içerisinde icra, ses, form, temsil anlamında 
çeşitlilik gösteren bir yelpazeye sahiptir. Birbirinden farklı etnik grupları ve kültürleri barındıran bu 
coğrafya ulus devlet anlayışının etkisiyle kültürel hafızasında ortak bir çatı ve temsiliyet kazanma 
yoluna gitmiştir. Devletin kültürle olan kurumsal ilişkisinin yanında, zamanla daha çok bireysel ve 
grup olarak sunulan performanslar da halk müziğinin genel dinamiğini ve tabii ki de performans 
pratiğinin içeriğini de şekillendirmiş ve yönlendirmiştir. Bu noktada, millilik ve kültürel temsil 
işleyişinde halk müziğinde birbirinden farklı birçok çalgı olsa da, bağlama çalgısının ikon haline 
gelmesi, onun fiziksel ve uygulama anlamında birçok değişimine ve dönüşümüne sebep olmuştur. 
Bu devinimin olumlu ya da olumsuz etkileri olmasına rağmen, bağlama icracılığı açısından gözle 
görülür pozitif bir ivme kazandığını söylemek mümkündür. Devletin büyük bir etkiyle, müzik 
kültürünü sahiplenici ve yönlendirici pozisyonunun uzunca bir periyot etkisini devam ettirmesi, 
belli bir dinleyici ve icracı (ses-saz) anlayışının oluşmasını sağlamıştır. Ancak, özellikle bağlama 
icracılığının çok farklı bir boyut kazanması, TRT kurumu içerisinden çıkan ayrıca dışarıda bireysel 
olarak kendini performans anlamında yeniden tasarlayan, icra3 ve gösterim4 kapsamını genişleten 
kişilerin, toplulukların ve grupların oluşmasını sağlamıştır.5 

Halk müziğinin uygulama ve gösterimi adına TRT, içerisinde Sadi Yaver Ataman, Muzaffer 
Sarısözen, Nida Tüfekçi, Yücel Paşmakçı, Necati Başara gibi önemli şahısların çalışmalarıyla 
şekillenmiş ve ülke genelinde duyulan müziğin şekillenmesine katkıda bulunmuşlardır. 1927 yılında 
başlayan radyo yayın süreci İstanbul’da Sadi Yaver Ataman ve Tamburacı Osman Pehlivan’ın 
yaptıkları türkü programı ile başlamış, 1938’den itibaren Ankara Radyosu’nda mahalli icracılara 
yer verilmesiyle devam etmiştir (Şenel, 1997:356).6 Çalışmalardan uygulama açısından en 
önemlilerinden biri Sarısözen’in “Yurttan Sesler Topluluğu”dur. Ankara Devlet Konservatuvarı’nın 
derlediği 10.000’e yakın türkü içinden Sarısözen tarafından seçilerek Yurttan Sesler’in repertuvarı 
oluşturulmuştur (Alpyıldız, 2012:85). Topluluk, halk müziği çalışmalarının kurumsallaşmasına, 
süreç içerisinde değişimine ve uzun yıllar performans olarak bir geleneğin oluşmasında büyük etki 

2 Anadolu’da farklı çalgılardan derlenen halk ezgilerinin büyük bir çoğunluğu aynı zamanda bağlama çalgısıyla 
da çalınmıştır (Örn. Koca Arap Zeybeği, Çorum Halayı vb.).
3 İcra: Müzikal sahne icrası anlamında kullanılmıştır. 
4 Gösterim: Çoğunlukla temelinde bir davranış ve sunum şekline dayalıdır (Küçükaksoy, 2013:62).
5 Burada müzik alanı içerisinde kendini kurumsal ya da bireysel olarak konumlandıran kişiler, çağın gerekli-
likleri adına hem kurumsal hem de piyasaya ait alanda bulunabilirler. Bugün artık performansın çoklu bir boyut 
kazanıp müzik, endüstri ve kitle ilişkilerine dayalı olduğu geniş bir üretim ve tüketim ağı oluşmuştur. Hem 
halk müziği adına devam ettiği düşünülen gelenek hem de temsilciler bu süreçten etkilenmiştir (Örn. Orhan 
Gencebay, Arif Sağ, Erdal Erzincan, Erol Parlak, Güray Hafiftaş, Çetin Akdeniz).
6 Süleyman Şenel’in aktarımına göre, 1938’de yayına başlayan Ankara Radyosu’nda halk müziği sanatçıları 
kadrosu bulunmamaktadır (Şenel, 1999:116). 
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sağlamıştır. Her ne kadar radyo, yayınlar içerisinde mahalli ustalara yer verse de, şehirli icracılardan 
oluşan bir kadro halk müziği ürünlerinin topluma kültürel işlev ve ses olarak yansıtılmasında rol 
oynamıştır. Böylelikle radyoda 1927’de başlayıp 1970’li yıllara kadar halk müziğinin performansı 
adına birçok çalışma yapılmıştır.7 İçlerinden “Yurttan Sesler Topluluğu” bugüne kadarki gelinen 
süreçte halk müziğinin tanınma, icra ve uygulama pratiğini en çok şekillendiren unsur olmuştur. O 
yüzdendir ki Yurttan Sesler Topluluğu, Ankara Radyosu’nda oluşturulup uygulamaya başladıktan 
sonra, İstanbul, İzmir, Erzurum radyolarında da kurulmuştur. Şekillenen bu toplu icra pratiği, bağlama 
çalgısının zamanla akort sisteminde, yapısal özelliklerinde, repertuvarında ve çalıp söyleme 
sistematiğinde de standardizasyona gitmesine yol açmıştır. Performansın kendini “genelleyen ve 
stabil” hale getiren durumu kaynak kişilerin ve bölge müziğinin ayırt edici ayrıntılarının da homojen 
bir kalıba dönüşmesine sebep olmuştur.8 Müziğin aktarımı adına olumsuz görünse de amacına 
hizmet etmesi açısından uygulama, döneminde işlevini yerine getirmiştir. Bu durum Erol Parlak’a 
göre;

“Radyo ağzı olarak tabir edilen ve müziği ortak genel bir ifade-söyleyiş özelliği içerisinde ele 
alan bu anlayış, yerelliği de sınırlı ölçülerde kavrayarak, çalış biçimleri yanında özellikle yöresel 
ağız unsurlarını neredeyse yok denecek bir oranda icraya aktarma yolunu benimseyecektir. 
Elbette ki doğal olarak icrada kullanılan notalar da yöresel ağız ve tavır özelliklerinden yoksun 
olup gerek toplu gerekse solo icraya dair vokal ve çalgısal özellikleri ifade edecek donanımdan 
uzaktır.” (Parlak, 2016:213-214).

TRT’nin müziğin yayınlanması ve temsili üzerine oluşturduğu anlayışın etkisi, 1950’ler 
ve sonrasında âşıkların Yurttan Sesler’de kendini tanıttığı durumdan, plaklarını yayınlamaya 
başladığı evrenin oluşması ve 1960’larda âşıkların büyük şehirlerdeki politik ortamlarda yer alması, 
halk müziğini besleyen damarların şehirde çok yönlü ve toplumu yansıtan işlevleri kazanarak 
şekillendiğini göstermektedir.9 1960’lı yılların ortasından itibaren Anadolu Pop olarak ifade edilen 
türün usta malı ve o dönem yaşayan âşıkların ürünleri kullanması yine önemli kırılma noktalarından 
biridir (Özdemir, 2017:14-15). Bu sayede halk müziğine olan odağın artmasına ve hem icra pratiğinin 
ve uygulama anlayışlarının ortaya çıkmasına imkân tanımıştır. Yerelde birbirinden farklı bölgelerde 
ayrı çalma özellikleri kazanan icra pratiği, şehirde daha bireysel anlayışa sahip kentli icracılar 
sayesinde birbirine girift hale gelmiş bileşimler ve temsiller kazanmıştır. Bugün bu durum, salt bir 
müzik türünden ya da bir performanstan bahsetmenin zorluğunu ortaya koymuştur. Konuya dönecek 
olursak, 1960’larda bu kırılmalar oluşurken, köyden kente birçok kimlikten insanın göç etmesi 
(özellikle halk müziği temsil ve icra niteliğini etkilemesi açısından Alevî toplumu) halk müziğinin 
yeni dinamikler kazanmasına imkân tanımıştır. Alevî toplumunda, kültürün ve inanışın içerisinde 
müzik önemli bir yerdedir.  Yerelde kapalı bir toplum olarak yaşarken, kentte (başta İstanbul olmak 
üzere büyük şehirlerde) kuvvetli bir damar olan müziği sayesinde,  kültür ve temsil açısından daha 
görünür olmalarına olanak sağlamıştır. Kent hayatı içerisinde kültürel kimliklerini yeniden üretme 
ve devamlılık gösterebilme arayışında müziğe büyük bir pay düşmüştür. Bu müzik üzerinden 
kendini tekrar bulma durumu “Alevî müzik uyanışı” olarak nitelendirilmektedir (Erol, 2015:77-78). 

7  Bunlardan bazıları; Memleket Havaları Ses ve Tel (Saz) Birliği, Şen Türküler Kümesi, Yurdun Her Köşesinden 
Deyişler ve Söyleyişler, Bir Türkü Öğreniyoruz, Yurttan Sesler Topluluğu (Ankara, İstanbul), Yurttan Sesler 
Kadın Topluluğu.
8 Bugün bu üslubun performans edilmesi herhangi bir insan için beğenilen ve arzu edilen bir yapıda ola-
bilir. Ancak, genel icra fikrinin bu üslup dışına çıkmaması ve bu üslup üzerinden oluşan bir hegemonyanın 
oluşması bir sorunsal olarak tanımlanabilir. 
9  Urum Ulaş Özdemir’e göre, dönemin politik etkileri âşıkların da kendi aralarında “Sol” ile “Devlet Yanlısı” 
olarak ifade ettiği bir duruma getirmiştir (Özdemir, 2017:15).
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1980 ve 1990’lı yıllarda Alevî kimlikleriyle bu müziğin uyanış10 önderleri11 hem Alevî 
kültürüne ait repertuvarın ve bağlama icrasının şekillenmesinde hem de Radyo’dan gelen halk 
müziği performansının (icra-gösterim) dönüşümüne yol açmıştır. Bu süreçte ortaya konulan ürünler 
de bağlama icracılığı ve halk müziğinin algılanışı adına büyük etkiler yaratmıştır.12 “Muhabbet” 
albümü etkisiyle, bağlama düzeni13 ve kısa sap bağlamanın Radyo’dan gelen bozuk düzeni ve çalım 
üslubundan daha çok model oluşturacağı bir sürece girilmiştir. Kısa sap bağlama14 ve bağlama 
düzeni; çalış, akordun sağladığı uygulama pratikliği açısından bugün çok yaygın bir hal almış 
ve bağlama icracılığının sunumunda büyük rol oynamıştır. Bu ifade Radyo’nun sunduğu çalma 
geleneği ve belli teknik özelliklerin terkedildiği anlamına gelmemektedir. Ancak TRT Kurumu ve 
konservatuarlar dışında “radyo tarzı” olarak ifade edilen üslubun kısa sap bağlama kadar tercih 
edilmediği, halk müziği ve ona girift işleyen müzik piyasasında ihtiyacı karşılamak adına daha çok 
bireysel icracıların çalma özelliklerinin referans15 alındığı sürece dönüşmüştür.16 Türkiye’nin belirli 
bölgelerinde belli ölçüde birbirinden farklı yapı ve özelliklerde olsa da artık kentli bir görünüm ve 
performans pratiği kazanan bağlama enstrümanı halk müziğini dolaylı ya da direkt etkileyen birçok 
katmandan etkilenmiştir. Bağlama çalgısı kentli ortam içerisinde de süregelmiş icra ve yapısal 
özelliklerini yeniden dizayn etmiş, 1980’li yılların sonunda mızraplı çalma üzerine kurgulanmış ve 
kurulmuş olan bağlama icracılığı, tezenesiz icra özelliğiyle de tekrar bir ivme yakalamıştır. 1990’lı 
yılların başında Hasret Gültekin, Arif Sağ, Erol Parlak, Erdal Erzincan gibi önemli bağlama icracıları 
bu tekniğe yönelip ciddi çalışmalar yapmışladır. Ancak bu teknik o zamanlar kentte bağlama icrası 
yapan bu kişilerin bulduğu bir çalma özelliği gibi düşünülse de, Anadolu’nun belli bölgelerindeki 
kültürel kimliklerin uyguladığı bir icra modeliydi.

Özellikle Alevî-Bektâşî ve Güneybatı Yörük Türkmen geleneği içerisinde yer alan bu teknik, 
Malatya (Arguvan), Kahramanmaraş (Elbistan), Şanlıurfa (Kısas), Tunceli, Sivas, Amasya gibi 
yörelerde büyük ölçüde “pençe” olarak ifade edilmektedir.17 Yörük Türkmen geleneği içerisinde de 
(Teke yöresi) Acıpayam, Çameli, Fethiye, Burdur bölgelerinde çoğunlukla görülmektedir (Ayyıldız, 
2013:7). Yerelde çoğunlukla icrayı oluşturan genel yapı Alevî-Bektâşî geleneğinde sağ elin 

10  Alevî müziğini ele alırken ifade edilen “Uyanış” söylemi Ayhan Erol tarafından kullanmıştır. Müzik uyanışını 
“kaybolmakta olduğuna inanılan ya da çağdaş yaşam yararına/gereği tamamıyla geçmişe indirgeneni yani 
geçmişe ait olduğu düşünülen, bir müzik dizgesini eski haline getirmeye çabalayan toplumsal hareket olarak 
tanımlanmıştır (Erol, 2015:73). Bu uyanışın görünürlük düzeyi, medya ve onun yürütücü işlevlerinin etkisiyle 
“popülerleşme” sağladı. Bu sayede, temsil hem icracı hem de dinleyici tarafında karşılık bulmuştur. Yerel-
de belli kültürel alanlar içerisinde temsil niteliği kazanmış olan müzik, kentli ortam içerisinde tekrar canlılık 
kazanmış ve halk müziği icracılığına yön vermiştir. 
11 Öne çıkmış uyanış önderleri: Ali Ekber Çiçek, Arif Sağ, Musa Eroğlu, Yavuz Top, Erdal Erzincan, Emre 
Saltık, Erol Parlak. (Erol, 2015:78).
12  Bu çalışmalara örnek olarak; Muhabbet Albümü, Arif Sağ & Musa Eroğlu Bağlama Resital Albüm Serisi, 
Direniş, Göç Yolları, Anadolu albümleri gösterilebilir. 
13 Bağlama düzeni, 1980’lerden önceki süreçte de Anadolu’da Alevî-Bektâşî toplumu, Teke yöresi vb. yer-
lerinde form ve perde yapısı farklı olsa da bağlama görünümlü çalgılarda kullanılmıştır. Radyoda ana saz 
akordu olarak tercih edilen “Bozuk Düzeni”nin yaygınlık kazanması, bağlama düzeninin sanki daha önceden 
kullanılmayan bir akort olarak görülmesine ya da algılanmasına yol açmıştır. 
14 O süreçte, toplumda “kısa sap bağlama” çalan birinin Alevî olduğu yönünde bir düşünce gelişmiş ve bu 
anlamda çalgı sembolik bir değer kazanmıştır.
15 Bu ifadeler bağlama çalgısının “sound” olarak birçok müzik türü ve repertuvarı içeren performanslar 
içerisinde kullanan kişilerin isimleri kullanılarak aktarılmıştır.
16 Bireysel olarak ürün veren icracıların üsluplarından dolayı, hem profesyonel hem de amatör kişiler 
tarafından Arif Sağ Tarzı, Orhan Gencebay Tarzı, İsmail Tunçbilek Tarzı vb. şeklinde tanımlanmıştır. 
17  El ile Çalma Tekniği, “Şerpe, Çırtma, Çırtık, Pençe” vb. gibi kelimelerle de ifade edilmektedir.  
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bağlamanın kapağı üzerinde sesleri çıkarmaya yarayan adeta bir mızrap işlevi gördüğü ve çalıp 
söyleme18 esnasında ritmik yapıyı ortaya koyabilecek zamanlarda vurgusunu gösteren özelliktedir. 
Teke bölgesi içerisinde ifade edilen icra yapısı da sağ elin yine tellere sürterek ses çıkarmada işlev 
kazandığı bir özellik göstermektedir. Aynı zamanda bağlamanın sap kısmında perdeler sağ ve sol 
parmakların parmak vurma-çekme hareketi yaparak sergilendiği bir niteliğe de sahiptir. 

Bireysel olarak öne çıkan kentli icracılardan Arif Sağ, Hasret Gültekin, Erol Parlak, Erdal 
Erzincan el ile çalma ile ilgili birikimlerin bütününü ve bireysel yaratıcılıklarını birleştirerek bağlama 
çalgısının 1990’lı yıllarda çok daha etkili bir ifade dili yakalamasına fayda sağlamışlardır. Bu 
icracılardan Hasret Gültekin, yaptığı çalışmalar içerisinde tekniğe dair melodi ve çalma özelliklerini 
kullanarak örnekler vermiştir. Teke bölgesine ait melodik yapıları, parmak vurma tekniğini, 
Alevî-Bektâşî geleneği icra özelliklerini ve tekniğe adapte etmeye çalıştığı “yeni” ses çıkarma 
hareketlerini kullanarak sentez bir icra ortaya koymuştur. Bu performans tekniğin uygulandığı üç 
telli cura yerine kentte belli formsal özellikler kazanmış kısa sap bağlamayla19 icra edilmiştir. Bu 
değişimler “kültürel tını”nın20 değişmesine sebep olmuştur. Yanı sıra, Armoni müzikten çıkardığı 
‘Gün Olaydı’21 albümünün Karasaban eserinde klavye, bas, cura, ped sesler kullanmıştır. Eserin 
sonunda ana melodi devam ederken el ile çalma tekniğini kullanarak bir doğaçlama kısımla 
bitirmiştir. Kendisinin de zamanında belirttiği gibi ortaya koyduğu çalışmalarda “alternatif” bir 
durum yakalamanın önemi vurgulamıştır. Kendisiyle yapılan görüşmede bir “kompozisyon” fikri ile 
çalışmalarını şekillendirdiğini vurgulamıştır (Url-1). Arif Sağ ise 1983 yılında Devsan Kasetçilik’ten 
çıkan albümünde Direniş adlı eseriyle tekniğin çok daha fazla duyulmasına ve uygulanmasına yol 
açmıştır. Aslında her ne kadar Hasret Gültekin bu ezgiyi “Avşar Havası” olarak çalsa da, Arif Sağ 
ile hem ezgi hem de teknik için tanınan bir durum oluşmuştur. Direniş adlı eser, tekniği uygulamaya 
heves eden herkesin çalmaya çalıştığı bir hal almıştır. Ayrıca dönem içerisindeki politik, kimlik ve 
müzik anlamındaki durumları düşünürsek eser isim olarak da bir ifadeye (gösterim) sahiptir. 

Diğer önemli bir çalışması ise Arif Sağ Trio’dur. Trio22 mantalite olarak, düzenlenen 
melodinin unison olarak paylaşıldığı, icracıların teknik için düzenlediği yeni eserlerden oluşan 
bir özelliğe sahiptir. Trio çalışmalarının dinleyici tarafından anlaşılması amacıyla konserlerin iki 
bölümlü olduğu bir programla çıkmaktaydı. İlk bölümü çalıp söyleme üzerine kurgulanmıştır. İkinci 
bölüm ise, el ile çalma tekniğinin örneklerinin sunulduğu kısım olarak tasarlanmıştır. Trio’nun 
asıl amacı el ile çalma tekniğine dair örnek sunmak olsa da dinleyici kitlenin bu icracıları çalıp 
söyleme geleneği içerisinde konumlandırmasından dolayı böyle bir kurgu tasarlamışlardır (Parlak, 
Kişisel Görüşme, 2017). Trio’nun “Concerto for Bağlama”23 albümü yine yansıtılmak istenen müzik 
düşüncesi açısından dikkat çekmektedir. 

Bir senfoni orkestrası, bateri, bas gitar ve piyanodan oluşturularak tasarlanan halk 
müziğinden sözlü ya da enstrümantal eserler seçilip bağlama çalgısının solist bir özelliği ortaya 

18 Çoğunlukla sazın söze tabii olduğu bir icra biçiminden oluşmaktadır.
19  Kullanılan bağlamalarda 7 telli olarak kullanılmaktadır. Tekne boyu, tel yapısı ve perde yapısındaki 
değişikler kültürel tınının değişimine yol açmıştır. 
20  Kültürel Tını kavramı belirli bir müziğin “sound”u anlamında kullanılmıştır. 
21 Hasret Gültekin. (1980). Gün Olaydı. Karasaban. ‹stanbul: Armoni Müzik.
22 Trio; Arif Sağ, Erol Parlak, Erdal Erzincan’dan oluşmaktadır. 
23 “Concerto for Bağlama”daki eserler Cengiz Özdemir tarafından düzenlenmiştir. İstanbul Devlet Senfoni 
Orkestrası tarafından çalınmıştır. 
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konulmuştur. Bu durum ifade edilmeye çalışılırken Avrupa müziğinin düzenleme, orkestralama24 
ve form özellikleri düşünülüp bunun icra potansiyelinin özellikle el ile çalma tekniği ile icrası ortaya 
konulmuştur. Bağlama çalgısının yenilikçi ve denemeye yönelik arayışları kendi öz repertuvarını 
ve çalma özelliklerini koruyarak sunmuş ancak referans noktalarını Batılı bir sistematik kurguladığı 
içerikle kazanmaya çalışmıştır. Bu anlayış Arif Sağ’ın ‘Umut’ isimli albümünde de devamlılık 
göstermektedir. Gel Efendim Gel adlı eser öncelikle el ile çalma tekniğini sergileyen bir doğaçlama 
ile başlamaktadır. Tel çekmeyle başlayan doğaçlama kısmı Arif Sağ’ın mızraplı icrada kullandığı 
motiflere ve Teke yöresi melodik desenlerine yakınlık göstermektedir. Ardından eşlik olarak 
senfonin dâhil olduğu bir özellik kazanmaktadır. Tekrar bağlantının kullanıldığı bir bölüm gelip 
devamında orkestranın ifade aldığı bölüm ‘Karakoyun’ melodisi ile bağlanmıştır. Ardından Arif 
Sağ’ın eklediği yeni ezgileri kullanıp ilk çalınan Teke yöresi melodik özelliklerini taşıyan melodiye 
geçilmiştir. Esere başlamadan önceki ana yapıyı göstermek adına, aşağıdaki tablo müzikal niyeti 
anlamada yardımcı olacaktır.

A-Teması: Serbest Doğaçlama (Mızraplı icradaki doğaçlama örneklerini yansıtan dokuda)

B-Teması: Teke yöresi ezgileri, Yayla yolları saz kısmına benzer melodik desen ve senfonik eşlik

C-Teması: Serbest Doğaçlama, Senfoni, Karakoyun (Kaval, Bağlama+Senfoni)

B-Teması: Teke yöresi ezgileri, Serbest Doğaçlama ve Eser geçiş

Tablo1. Doğaçlamayı oluşturan müzik fikri
Öne çıkan özellikler mızrapla çalmaya paralel giden bir el ile çalma eşliğinin olması ve buna 

eşlik eden bas bağlamanın unison karakterde çalınmasıyla ana gövde melodinin daha belirgin 
hale gelmesiyle devam etmektedir. Alevî kültürü içerisinde önem arz eden bir deyişin başında el 
ile çalma tekniği göstermek adına Teke bölgesi müzikal ifadelerini ve ardından kavala ait bir eserin 
eklenip tekrardan Teke Bölgesine ait müzikal desenleri kullanıp esere geçmesi, bir şekilde dinler 
kitlenin esere geçmeden önce duyum olarak o tınılara yatkınlığını sağlayan bir özellik sağlamaktadır. 

24 Orkestralama: Bir çalgı topluluğu için yazılmış parçanın notalarını, tını farklarını göz önünde tutarak bu 
topluluğu oluşturan çalgılar arasında paylaştırma sanatı. 

Resim 1. Arif Sağ Trio Albüm Kapak                     Resim 2. Arif Sağ Trio Konser



 SPRING 2018  

13

VOLUME 17

Her ne kadar bir deyişin icrası yapılıyor gözükse de; batı müziği sazlarından oluşan bir orkestranın 
eşliği, el ile çalma tekniğinin kullanıldığı başka bir bölgenin müzikal desenlerinin kullanımı ve 
kaval çalgısına ait repertuvarın bağlama ile ifadesini içeren bu birleşim, performansın kapasitesini 
uyumlu ve kapsamlı hale getirebilecek her tür malzeme kullanımından oluşmaktadır. Arif Sağ’ın 
icra kadar oluşturduğu müzik niyetinin önemi de ortaya çıkmaktadır (Çalışkan, 2018:72-73).

El ile çalma tekniğine katkı sağlamış önemli icracılardan bir diğeri de Erol Parlak’tır. Tekniğin 
nitelikleri gösterebilmek adına bireysel olarak Parlak, 1995 yılında ‘Ah Bu Türküler’ albümündeki 
Tahtacı Semahı icrasını ele alırsak; öncelikle elde edilen tını ve ses çıkarma özelliklerini kendi 
ifadesiyle Anadolu temalarını kullanarak bir semah üretmiş hem de ortak bir kullanım için üretilen 
bir el ile çalmaya uygun çalgı denemesi yapmıştır (Parlak, 2000:190).

Resim 3. Tekniği ve tınıyı yansıtacak Bağlama Örneği (Parlak, 2000:191) 
1998 yılında ASM yapımdan çıkan ‘Göç Yolları 1’ albümü de çoğunluğu geleneksel görülen 

repertuvar ve Parlak’ın bireysel üretimlerini birleştirdiği önemli çalışmalardan biridir. Çalışma icra 
edilen ezgilere özgü tınıları ifade etme, genel düzenlerin dışında da kullanılan akortların kullanımı 
ve ezginin icrasının yapıldığı orijinal çalgı formuyla icra edilmesine sadık kalma fikri içermektedir. 
Ayrıca farklı çalgıların repertuvarına ait eserlerin el çalma tekniğine aktarımına dair de örnekler 
sunmuştur (Bkz. Ağır Halay, Bozlak- Kızılırmak).25 Düzenlemeleri ele alırsak, Erol Parlak ezgileri 
oluşturan ana melodilerin ritmik vurgusunu ve belli melodik yapıları değiştirerek yeni melodik 
varyantlar oluşturmuştur. 

Genelde halk müziği repertuvarı içerisindeki ezgilerin sürelerinin kısa olması teknik 
kapasitenin istenilen düzeyde yansıtılmasına imkân tanımayabilir. Bu yüzden çekirdek ezgide 
benzerlik gösteren melodik yapıların tekrarı ve el ile çalma tekniğinin ses çıkarma özelliklerinin 
kullanılmasıyla, işitsel olarak farklı tınılar ve performansı istenilen düzeyde yansıtacak imkânlar 
oluşturulmuştur (Bkz. Şekil 1).

25 Bu eserler Erol Parlak’ın ‘Göç Yolları vol.1’ albümünde yer almaktadır. 
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Şekil 1. Melodi Varyant Örnek (Parlak, 2001:118)
Bir başka önemli deneme ve arayış çalışmalarından biri, Avrupa müzik repertuvarına 

ait eserlerin el ile çalma (şelpe)26 tekniğine aktarımı ile gerçekleşmiştir. Bu örneklerden Alla 
Turca eseri el ile çalma tekniğine dair birçok ses çıkarma ve teknik özellikleri yansıtan, tekniğin 
yeterliliğine vurgu yapan bir düzenleme olmuştur. Hem eserin bağlama çalgısına adaptasyonu için 
uygulanan kurgunun27 oluşumu hem de bu eseri yansıtacak bir notasyonun tasarlanması tekniğin 
gelişimi açısından önemli olmuştur. Teknik sayesinde icrayı oluşturan bütün parametreleri mikro 
ölçekte yansıtılabilme fikri, Avrupa müzik sisteminin yazım, nüans, sembol olarak birçok özelliğinin 
kullanıldığı ayrıca armonik duyumun olduğu ve uzayan seslerin de gösterildiği bir yapı sağlamıştır. 
El ile çalma tekniğine notasyonu, halk müziği eserlerini notaya alma konusunda genel TRT arşivi 
ve ona bağlı gelişen yazım şekline göre daha kompleks ve ayrıntılı bir durum almıştır.28 

Şekil 2. Alla Turca (Parlak, 2005:114)

26 El ile çalma tekniğine dair bölgesel ya da bireysel olarak birçok adlandırma olsa da, şelpe kelimesi yaygın
olarak kullanılmaktadır.  
27  Sağ ve sol el koordinasyonunun icrayı aksatmayacak şekilde oluşumu. 
28 Bireysel olarak halk ezgilerinin notaya alınmasında/notalanmasında kayda değer çalışmalar bulunmaktadır. 
Ama genel eğilim yine de Radyo’da kullanılan notalara benzer yazım özellikleri içermektedir. 
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Parlak, 2000 yılında dershanesinde eğitim alan öğrencileri ile Erol Parlak Bağlama 
Beşlisi’ni kurmuştur. Beşli icra prensibi ve müzik düşüncesi (eser seçimi, sıralanışı, bağlama 
çalgısının kullanımı, kurgusu) bakımından hem el ile çalma tekniğinin hem de bağlama icracılığının 
kapasitesini oldukça etkilemiştir. 2003 yılında Akkiraz Müzik’ten ‘Eşik’ ismiyle çıkan çalışma 
eserlerin seçimi, kurgulanışı açısından farklılık içermektedir. Üç tema oluşturulup repertuvar bu 
temalara göre sıralanmıştır (Bkz. Resim 4). Bu düşünce, eserlerin başlarken bir intro ve birbirine 
bağlı bölümler olarak icra edilmesi şeklinde kurgulanmıştır. Grubun repertuvarı anonim ezgilerden, 
şahsi üretimlerden ve grup olarak düzenlenen ezgilerden oluşmaktadır. İcra kısmı el ile çalma 
tekniği ve mızraplı çalmayı yansıtabilecek şekilde düşünülmüştür. Bağlama çalgısı tenor, soprano, 
bas şeklinde ifade edilerek 4 oktavlık bir ses sahası düşünülerek isimlendirilmiştir. Bu sayede, 
bağlama icrasına dair istenilen niteliklerin ifade edilebileceği geniş bir ses rengi sahası ve ses 
çıkarma özelliklerinin gösterimi yani virtüöz seviyede icraların sunulabileceği performans eserleri 
tasarlanmıştır.

           Resim 4. Eser İsimleri Kurgu                         Resim 5. Albüm Kapak 
El ile çalma tekniğinde bir önemli isim de Erdal Erzincan’dır. Tekniğin metodik, uygulama, 

repertuar anlamında gelişmesine fayda sağlamıştır. 1996 yılında ASM müzikten çıkan albümünde 
Bağlama Uvertürü isimli eseriyle el ile çalma tekniği için bir eser düzenlemiştir. Bağlama Uvertürü 
tekniğin özelliklerini yansıtan bir amaçla oluşturulsa da, uvertür; opera, operet, bale gibi sahne 
müziklerinde, kantat, oratoryo gibi büyük vokal eserlerde dinleyici hazırlamak için en başta yer 
alan orkestral bir giriş olarak bilinmektedir (Aktüze, 2010:668). Her ne kadar çalgı için tasarlanmış 
bu eser uvertür olarak ifade edilse de, terimsel anlamı karşılar nitelikte değildir. Burada kavram, 
çalgısal eser anlamında düşünülmüş ve anlamı dönüşmüştür.

Şekil 3. Bağlama Uvertürü (Sağ, Erzincan, 2009:240)
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Erzincan’ın 2000 yılında çıkardığı ‘Anadolu’ albümü içerisinde bütün eserlerin çalgısal olarak 
düzenlendiği bir çalışmadır. Albümdeki iki çalışma müzikal düşünce olarak önem arz etmektedir. 
Albümdeki birinci eser birbirine bağlı iki çalgısal ve bir sözlü eserin birleşiminden oluşmaktadır. 
Sinsin Halayı ölçü sayısı itibari incelendiğinde 19 ölçülük bir eserken burada geçiş kısmında 
oluşturulan intro düşüncesi ve tekniğin sağladığı ses çıkarma kombinasyonlarıyla oluşturulan 
melodik cümlelerin oluşturulması ve devam eden ezgiye bağlamayla eşlik partisyonların olması 
dikkat çekmektedir. Bu müzikal düşünceler sayesinde mızrap ile çalmaya göre duyduğumuz tını 
ve süre yapısı değişmiş eser yeni bir ifade kazanmıştır. Devamında bağlı olarak çalınan Elmaların 
Yongası adlı eserde tezene tavır29 özelliğini el ile çalma tekniğine aktarıp30 sunulmaya çalışılması 
açısından önemlidir. En sonunda da Sinsin Halayı’na bağlanarak eserin bir kompozisyon fikri 
kazanması, performansın sergilenmesi adına repertuvarın ve müzik düşüncesinin serbestçe 
kullanılması dikkat çekici olmuştur. 

Şekil 4. Sinsin Halayı Düzenlemesi (Sağ, Erzincan, 2009:231)
Erdal Erzincan’ın öğrencilerinden oluşturduğu “Bağlama Orkestrası” da uygulama ve 

düşünce açısından dikkat çekicidir. Orkestranın tınısı temelde sadece Bağlama Ailesi31 kullanılarak 
oluşturulmuştur. Bu aile grubu içerisinde el ile çalma tekniği ve bas ses ihtiyacının sağlanabilmesi 
adına eklemeler almıştır. Bu yüzden tekniğin uygulanış biçimindeki adlandırma ve tını ihtiyacına 
göre Pençe, Tel Çekme (Çelik-Bamlı), Parmak Vurma, Bas Bağlama, Tezeneli, Divan Bağlama 
olarak icra grupları oluşturulmuştur. 

Resim 6. Albüm Kapak (Kalan Müzik) 

29  Konya tavrı, Kayseri tavrı, Zeybek tavrı vb. şeklinde bölge müziğini yansıttığı düşünülen tezene tavırları 
isimlendirmeleri bulunmaktadır. 
30  Mızrap hareketini sağ eli kullanarak taklit etmeye çalışmak.
31 Bağlama ailesinin sınıflandırılması ve adlandırılması üzerine bir standart yakalanamadığı için farklı 
yaklaşımlar ortaya çıkmıştır. 
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Çalgıların birer partisyona sahip olması ve bu bölümlerin duyulabilmesi adına bağlamalar 
standart 7 telli olarak kullanılmamıştır. Çalınan melodilerin duyulabilmesi ve ayrışabilmeleri için 
belli tel grupları ya da mızraplı olarak da çalınan bir icra düzeni bulunmaktadır (Bkz. Şekil 5).32 

Şekil 5. Anadolu Düzenlemesi (Sağ, Erzincan, 2009: 244)
Ayrıca dikey ve yatay çok seslilik unsurlarının temel alındığı, bağlama enstrümanına ait 

icra ve ses çıkarma özelliklerinin bütünün kullanıldığı bir orkestra fikri uygulanmaya çalışılmıştır. 
Erzincan’a göre orkestranın çıkış noktası; Batı’ya ihtiyaç duymadan onların mantığından 
faydalanarak, bağlama çalgısının sağladığı çokseslilik imkânları üzerinden oluşan bir çalışma 
düşüncesidir. Eğer halk müziğinin çokseslilik ihtiyacı varsa kendi yapısı içinde olması gerekliliği 
fikrini savunulmuştur (Url-2). 

Her ne kadar Anadolu coğrafyasının belli bölgelerinde farklı isimlendirmeler, repertuvarlar 
ve anlamlar kazansa da, temelde uygulanan el ile çalma tekniği 1980’lerden 2000’lere kentli 
icracılar merkezinde yeniden bir ivme kazanmıştır. Bu icracıların tekniğe dair katkıları belli 
geleneklere ve bir önceki kuşağın tekniği kullandıkları özellikleri de ele alarak tasarladıkları bir 
sürece dönüşmüştür. Müzik düşüncesinin uygulanması ve sunumu adına Batı referanslı, bireysel 
yaratıcılık merkezli, geleneksele vurgu yapan bir eğilim olsa da, Arif Sağ, Erdal Erzincan, Erol 
Parlak, Hasret Gültekin gibi icracılardan sonraki kuşak daha farklı yönelimler ve arayışlarda 
bulunmuşlardır. Bu kuşak içerisinde çalışmalarıyla farklılık gösteren icracılardan bazıları Barış 
Güney,  Sinan Ayyıldız, Erkan Çanakçı ve Adem Tosunoğlu’dur.

Aslında geçmişin33 yeniden üretimi ve bu üretimden doğan çoğulluğun34 performansını 
düşünürsek, 1990’lı yıllardan itibaren tekniğin uygulayıcılarının etkileri ve 2000’li yıllarda son 
dönem temsilcilerin ortaya koydukları ürünlerle el ile çalma tekniği (Şelpe) postmodern bir hal 
aldığını ifade edebiliriz. Daha önceki bir periyotta farklı kültürel mekânlarda varlık kazanan bir 
icra modeli, 1990’lı yıllardan itibaren çalma kültürel arka plana odaklanmadan icraya yönelik bir 
dönüşüm yaşamıştır.35 Belli ölçüde Arif Sağ, Erdal Erzincan, Erol Parlak, Hasret Gültekin gibi 

32 Anadolu düzenlemesinde coğrafyanın yedi bölgesini sembol eden melodik bölümler düşünülerek 
oluşturulmuştur. İfade edilmek istenen bölgenin melodik desenleri kullanılarak, tema yakalanmaya çalışılmıştır.
33 El ile çalma tekniğinin birbirinden farklı bölge müzik kültürleri içerisinde uygulama ve temsil adına bir 
tarihselliğe sahip olması. 
34 Teke Bölgesi, Doğu Anadolu bölgesindeki kültürlerde olan çalma üslubu şehirde birbirine girift bir hal 
kazanmıştır. Bulunduğu kültürel ortamın temsilinden daha çok icrada “teknik kapasite”ye fayda sağlayan ni-
telikler üzerinden şekillenmiştir. 
35 Yapılan ilk denemelerde bölge repertuvarına ve çalgıya sadık kalma adına yönelimler olsa da, kentli ortam-
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icracıların yereldeki birbirinden ayrı bölgelerde çalma potansiyelini kentli ortamda çoklu hibrit bir 
yapıya çevirmesi, performansa etki eden postmodern yansımalar olarak okunabilir. Devamında 
gelen kuşakta ise yine geleneksel görülen malzeme belli ölçüde kullanılır olsa da, tekniği 
uygulanma kapasitesine yapılan aşırı odaklanma şelpe adına ortaya çıkan çalma pratiğinin 
çoklu bir boyut kazanmasına sebep olmuştur. Uğur Batı’ya göre; her türlü nesne, olaylar, olgular, 
hatta geçmişin kendisi bile, birer tüketim nesnesi olarak kullanılabilmektedir (Öztürk, 2015:33). 
Buradan odakla, müzik endüstrisi içerisinde yer alan bir sonraki kuşak, el ile çalma tekniğe 
icra adına sağlayabilecekleri her türlü uygulama ve anlayışı belli bir prensip içerisinde denemiş 
ve uygulamıştır. Ortaya çıkan yeni bileşenin kabul ve tüketim düzeyi zaman ve koşullara göre 
kendini şekillendirmiştir. Bu icracılardan ilk olarak; Barış Güney 2003 yılında çıkardığı “Tohum” 
isimli albümünde el ile çalma ve mızraplı çalma tekniklerini kullanarak kendi bestelerinden oluşan 
bir deneysel çalışma sunmuştur. Bağlama çalgısını, hem melodik uygunluğa hem de icra olarak 
uygulanılabilir bir teknik paralelinde temel alarak ürünlerini36 oluşturmuştur. 

Resim 7. Albüm Kapak 
Bir önceki kuşağında bireysel üretimlerinde düzenlemeler bulunsa da, duyulan eserler halk 

müziği içerisinde yer alan melodik desenleri içeren, çağrıştıran özellikler içermektedir. Güney’in 
çalışmasında hem bu durumu gözeten hem de bestecilik anlamında bağlamanın genel müziğe 
diğer çalgılar kadar hizmet ettiği bir denge ortaya çıkmaktadır. Sadece bağlama için yapılmış bir 
çalgısal albümden daha çok, bağlamanın icra kapasitesi ve halk müziğinin ses anlamında üretim 
imkânlarının kullanıldığı, denendiği bir çalışma olmuştur. El ile çalma tekniği albüm içerisinde 
gerek solo olarak gerekse eşlik ve tınıya fayda sağlayacak bir niyetle kullanılmıştır.

Bir diğer önemli icracı olan Sinan Ayyıldız, el ile çalma tekniğini (şelpe)37 bir önceki 
kuşak icracılara göre daha teknik ve uygulamayı daha komplike bir özelliğe taşımıştır. Bu süreç 
oluşurken, Avrupa müzik literatüründen eserleri ve farklı halk ezgilerini tekniğe adapte etmesi 

da bireysel üretimlerin içerisinde farklı müzik türlerinden, çalgılarından, repertuvarlarından vb. değişkenlerin 
etkisiyle ayrışmalar başlamıştır. Ancak, geleneksel görülen repertuara dair yapılan performans, kültürün tem-
sil edilmesi, yaşatılması gibi belli niyetlerle hala varlığını devam ettirmektedir. 
36 Bestelere dair isimler semah, oyun havası, deyiş, Azeri ezgi vb. isimlerden daha çok tematik ya da bir 
konuyu ifade edecek şekilde seçilmiştir. Bu bestelerden bazıları Tohum, Ezgi, Meçhul, Hasret, Yağmur olarak 
adlandırılmıştır. 
37  Şelpe kelimesi el ile çalma tekniği için kullanılan yaygın bir tanımlamadır. 
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tekniğin uygulama niteliğini etkilemiştir. Ayrıca, farklı çalgıların (piano, keman, akerdeon, klarnet, 
tanbur, âşık sazı, dutar vb.) icra tekniklerini incelemesi ve bu teknikleri yansıtabilecek eserleri el 
ile çalma tekniğe aktarımıyla farklılık yakalamıştır.  Ayyıldız’ın alışılmış olan repertuvar ve teknik 
uygulamanın üstüne daha öncesinde kullanılmayan parmak kombinasyonlarını kullanması, farklı 
tonalite ve modalite özelliklerini düzenlediği eserlere yansıtması, melodik kombinasyonlar ve 
nüans özelliklerine yönelmesiyle bağlama çalgısının kapasitesinin nasıl kullanılabileceğini ortaya 
koymuştur (Ayyıldız, Kişisel Görüşme, 2018).

Etni-ka, Mesel, Stereognosis çalışmalarında ise, bağlama çalgısı bu teknik sayesinde birçok 
müzik ve türüne yanıt verebilecek bir potansiyele sahip olduğunu göstermiştir. Sinan Ayyıldız, 
temsil edildiği ve uygulandığı coğrafya içerisinde bağlamanın alışagelmiş solo çalgı niteliğini, bir 
önceki kuşağın deneyimlerini de bilerek bir gelenekçi38 yaklaşım üzerinden merkezileşmeden 
arayış ve denemeleri sonucunda kendi tarzını yansıtabileceği bir nitelik kazandırmıştır.  

    Şekil 6. Ay Laçin Uyarlama (Sinan Ayyıldız Kişisel Arşiv)

38 Tekniğin uygulamasına dair bir “alışkanlıklar dizisinden” bahsetmek tabi ki mümkündür. Burada anlatılmak 
istenen, öğrenilen icra bilgisine dair oluşturulmak istenen sabitlik, devamlılık ve aşırı odaklanma halidir. 
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Ayrıca, tekniği uygulamak için kullandığı bağlamalarda performansına katkı sağlayacak 
değişimlere açık olması da dikkat çekicidir. Çift saplı39 olan sazın daha önce de olduğu ancak 
çift saplı sazın40 el ile çalma tekniği ile kullanılma fikri, tel seçimleri ve kullanılan düzenlerle 
ilgili çalışmaları önemlidir. Ayyıldız’a göre önceleri halk müziği icralarına sahnede eşlik amaçlı 
bir fonksiyona sahipken, sonrasında solo bir çalgı niteliği kazanarak ön plana çıkmıştır. Aslan 
Türkmen tarafından yapılan ilk tasarımda çalgının arka kısmının kesik (düz) olması ayakta çalma 
imkânını sağlamıştır. İkinci prototipi ise elektro-akustik özelliğe sahiptir. Üçüncü versiyonu ise çift 
taraflı41 olarak 4 saz şeklinde Hacı Akpınar tarafından tasarlanmıştır. Üçüncü versiyonun özellikleri 
tamamen sessiz (elektronik) olup mızraplı, şelpe, dutar ve perdesiz dört telli olmak üzere dört 
ayrı çalgı niteliğini taşımaktadır. Dördüncü versiyonu ise Süleyman Aslan’ın ses tablasının gitar 
kasasındaki akustik hesapları temel alarak tasarladığı şeklidir (Ayyıldız, Kişisel Görüşme, 2018).

Resim 8. 4. Versiyon Saz Model ve Çift Taraflı Saz Model (Sinan Ayyıldız Kişisel Arşiv)                                 
Mızrapsız icra adına bir diğer farklı yaklaşım Erkan Çanakçı tarafından oluşturulmuştur. 

“Tel Ayırma Tekniği”nde ses, sağ el parmaklarının tırnak kısmı yerine et kısmıyla çekilerek 
çalınmasıyla sağlanmaktadır. Bu sayede tercihen tını, tırnakla çalınmasına göre daha az parlak bir 
nitelik kazanıyor. Tekniğin uygulanabilmesi için tel diziliminde alt telde bam teli olmadan 2 tel, orta 
telde bir ince ve bam teli, üst telde ise bir kalın bam ve ince tel sıralanmaktadır. Bağlama çalgısında 
teller kendi arasında grup olarak düşünülüp 3 telli olarak ifade edilmektedir. Ama tekniğinde asıl 
amacı her tele bir fonksiyon kazandırmak için her birinin ayrı düşünülmesi üzerine kurgulanmıştır. 
Ancak tel aralıklarının yakın olması icranın uygulamasını zorlaştırmaktadır. Genelde çalıp söyleme 
üzerine kurulunu olan ezgilerde, bağlama sözler okunurken belli noktalarda unison ya da yatay 
çok seslilik özellikleri gösteren eşlikler yapmaktadır. Ancak “Tel Ayırma Tekniği” ile söyleme 
esnasında dikey çok seslilik özellikleri faydalanılarak eşlikler oluşturulmuştur (Url-3). Ayrıca tellerin 
yapısından kaynaklı farklılık ve tellerin tek tek kullanılmasıyla daha derin tınılar elde edilmiş olur. 
Yine tekniğin uygulanabilirliğini göstermek adına Avrupa müzik literatüründen eser seçilip tekniğe 
aktarılmıştır (Url-4).

39  İlk tasarım Arslan Türkmen’e aittir. Ayyıldız, çalgıyı bu yüzden “Aslan Sazı” olarak isimlendirmiştir. Çalgının 
tekne kısmının kesik (düz) bir yapıda olma fikri Aslan Türkmen’e aittir. 
40  Laurence, Picken. 1975. Folk Music Instruments of Turkey. London: Oxford University Press, s. 282.
41 Hacı Akpınar’ın Erdal Yapıcı’ya yaptığı çift taraflı gitar modelinden esinlenerek tasarlanmıştır. 
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Diğer önemli icracılardan biri Adem Tosunoğlu’dur. Halk müziğine ait geleneksel görülen 
eserleri yorumlaması ve el ile çalma tekniğine uygulaması açısından önemlidir. Kalenin Bedenleri 
& Kalenin Dibinde Taş Ben Olaydım (Url-5) eserlerini tekniğine aktarmak için kullandığı farklı 
düzen, sağ ve sol el elini tını yakalayabilmek için koordineli ve ayrı ayrı kullanması, farklı bir 
duyum yakalayabilmek için alışılmış tel sırasını değiştirmesiyle tekniğin kapasitesini etkileyen 
bir icra yakalamıştır. Ayrıca iki eseri sunarken başlangıçta oluşturduğu intro, ikinci esere geçişte 
kullandığı bağlantı cümlesi ve ritmik kalıpları kullanarak melodik kombinasyonlar tasarlaması 
tekniğin kapasitesini etkilemiştir. 

Bir başka önemli çalışması ise “Stranger” (Url-6) isimli eseridir. Bağlama çalgısının 
alışagelmiş temel ses çıkarma fonksiyonlarının dışında bir perküsyon aleti gibi kullanarak ilk örneği 
oluşturmuştur. Oluşan melodi, ritmik dokunun ve el ile çalma tekniğinin birleşiminden oluşmaktadır. 
Özellikle bağlamada oluşan doğuşkan sesleri kullanarak ve ses tablasınında (kapak) icraya 
katkı sağladığı bir nitelik kazanması eserin çok boyutlu bir icra kapasitesine erişmesine olanak 
sağlamıştır. Özellikle akustik gitar icracılarının “Percussive” (Url-7) – “Over the Top” (Url-8) olarak 
ifade edilen bu tekniği uyguladığı görülmektedir (Örn. Andy Mckee) (Url-9).

Özellikle Arif Sağ Trio, Erol Parlak Bağlama Beşlisi, Erdal Erzincan Bağlama Orkestrası’ndan 
sonraki süreçte birçok grup ‘Duo, Trio, Quartet, Quintet’ olarak çalışmalar yapmıştır. Bunlardan 
bazıları; Lal Bağlama Dörtlüsü, Dört Telli Bağlama Grubu, Sinan Ayyıldız & Güven Türkmen, 
İstanbul Bağlama Dörtlüsü, Tanbura Trio, Bilal Demir & Uğur Küçük Duo, Erol Parlak & Sinan 
Ayyıldız Duo. Yanı sıra, bağlama çalgısının el ile çalma tekniği kullanılarak farklı çalgılardan oluşan 
gruplarda solist çalgı olarak yer aldığı çalışmalarda mevcuttur. Etni-ka (Pangea)42 ve Mesel Grubu, 
Stereognosis43 (The Hybrid) örnek çalışmalardandır. 

El ile çalma tekniğinin etkisiyle duo’dan orkestraya kadar oluşturulan bu çalışmalar bağlama 
çalgısının eser düzenleme sistematiğine, farklı coğrafyaların müziklerinin bağlamaya aktarılıp tını 
ve el ile çalma tekniğinin sistematiğine uyacak şekilde uyarlanmasına, tek hatta yazımı alışagelmiş 
notasyonun partisyon mantığa dönüşmesine, icranın uygulamasını ifade edecek bir transkripsiyon 
diline sahip olmasını sağlamıştır. 

Ek olarak, tekniğin uygulanabilmesinin yanı sıra, üretimlerini ve müzikal niyetleri 
yansıtabilecekleri ve anlatabilecekleri bir grup ismi, görsel sunum ve müzik-fikir ikiliği vb. 
durumlara da odaklanmışlardır. Bir teknik aslında birçok birbirine girift alanının beslenmesine 
olanak sağlamıştır.  

42 Grubun albüm ismidir. Tüm kıtaların sular içerisinde tek olma durumunu ifade eder. Tasavvuf anlayışına 
göre, mutlak birliğin olma hali.
43 Stereognosis projesi, “görmeden hissedebilme yeteneği” anlamına gelmektedir. The Hybrid, Sinan 
Ayyıldız’ında “Bağlama Boxer ve Extraordinary Rendition” eserleri ile yer aldığı ikinci albüm çalışmasıdır. 
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Şekil 7. Düzenleme (Akdağ, Derin, 2015:54)

Şekil 8. Düzenleme ve Çalgı İsimlendirme (Erdal Erzincan Arşivi)
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Anadolu coğrafyası içerisinde Alevî-Bektâşî ve Teke Bölgesi kültürleri içerisinde var olan 
bu icra modeli, zaman içerisinde kendi lokalliği ve dinamiği içerisinde de ivmeler kazanmıştır. 
Bu sayede, bugün referans aldığımız bireyler o bölgenin ya da müzik kültürünün temsilcileri, 
aktarıcıları olmuşlardır. Aktarıcılar alıcısının kabul düzeyine göre de şekillenebilir. Hatta zaman 
olarak arada kopuk olan bir gelenek başka bir ihtiyaç ve arayış için çok sonraları kullanılan bir 
uygulama olabilir. Bu yüzden, bir sonraki veya daha ilerideki bir kuşağın icra olarak geleneksel 
görüp aldıkları şeyler tamamen koşulsuz kabullerin değil, zamanın o anki ihtiyaçlar ve üretim 
ilişkisinin gerekliliği üzerine de kuruludur. Yukarıda bahsi geçen durumların farkında olarak 
ortaya çıkan ürünün aşağıda dönüşüm çemberi modelinde ifade edilen alanlara göre dönüştüğü 
veya oluştuğunu söylemek mümkündür. Şekil-9’da da görüldüğü gibi tasarım veya yeniden icat 
edilmiş olanın Dönüşüm Çemberi’ndeki44 alanları sürekli bilinçli ya da yarı bilinçli kullanması ve 
kullandırılmasıyla performans niteliğini ve üretimini şekillendirebileceğini söyleyebiliriz.

Şekil 9. Model Gösterim
Bugün el ile çalma tekniği için Ramazan Güngör geleneksel bir icracı olarak ifade edilse 

de, aslında Güngör bulunduğu müzik kültürü içerisinde diğer icracılara göre daha farklı donanıma, 
becerilere sahip ve bulunduğu müzik alanının ihtiyaçları karşılayabildiği için referans bir duruma 
dönüşmüştür. Yerelde de müzik, kendi içerisinde değişim ve ivme kazanan icracılarına fark 

44 Model, Faruk Çalışkan tarafından oluşturulmuştur. 
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edilme imkânı sunmuştur. Bu farklılıklar çok kolay kabul eşiklerinden geçmese de, yukarıdaki 
alanların kullanımı icracıların üretimlerini sunma ve devamlılık gösterme niyetlerini şekillendiren 
bir durum oluşmuştur. Özelikle 1980’lerden sonra şehirli icracıların el ile çalma tekniğine yeniden 
yönelmeleri, bağlama çalgısının alışılmış ve geleneksel görülmüş mızraplı icra45 dinamiğine paralel 
gidecek ikinci bir icra şeklinin oluşmasına imkân sağladı. El ile çalma tekniğin şekillenmesine katkı 
sağlayan kişiler ve onların çalışmaları doğrultusunda bağlama çalgısı ve performans pratiğinde 
dönüşümler ortaya meydana gelmiştir. Bütün bu şartlar ve üretimler odağında;

 Özellikle Teke Bölgesi’nde sap kısmında parmak vurma üzerine kurgulanmış ve Alevî-
Bektâşî müzik geleneği içerisinde sağ elin sesi çıkarmaya yarayan bir araç gibi kullanıldığı 
el ile çalma şekli, Arif Sağ, Hasret Gültekin, Erol Parlak, Erdal Erzincan gibi icracılarla her 
iki icra özelliklerinin birleştiği melez bir teknik oluşmuştur. 

 Balta sazı, ruzba, cura, iki telli, üç telli gibi farklı çalgıların yapı ve tel dizilimi, ses çıkarma 
şekilleri, repertuvarlar, ifade edildiği kültür alan vb. nitelikler icracıların işlevsel ve uygulama 
pratikleri doğrultusunda değişmiştir. Bunun yerine standart bir çalgı tasarımı çalışmaları 
ortaya çıkmıştır. 

 Ancak geleneksele vurgu yapan ya da geleneksel görülen repertuar üzerinden 
performansını46 oluşturulan icracılar için orijinal form (balta sazı, ruzba, cura tekne, sap ve 
perde özellikleri) ve tınıya sadık kalma eğilimleri görülmektedir.

 Ek olarak, farklı coğrafyalarda benzerlik gösteren bağlama tipli çalgılardan, deneme ve 
arayışlardan elde edilen başka ses çıkarma özellikleri de tekniğe aktarılmıştır.

 Yerelde tekniği uygulayan ustalar kendi repertuarlarını veya geleneksel görülen ezgilerini 
çalmaları, bir ölçüde onların korunması gereken ve referans alınması gereken bireyler 
olarak ifade edilmesine yol açmıştır. 

 O zamanlar yerelde Ramazan Güngör, Hayri Dev gibi icracılar ve radyoda Özay Gönlüm 
gibi ustalar olmasına rağmen, kentli ortamda Arif Sağ, Erdal Erzincan, Hasret Gültekin, Erol 
Parlak gibi icracılarla tekniğe karşı bir merak gelişmiş ve yeni ortaya çıkmış bir şey gibi 
algılanmıştır. 

 Sağ, Erzincan, Gültekin, Parlak’ın yaptıkları çalışmalar odağında el ile çalma tekniği 
çalındığı yörenin ezgileri ifade etmekten, bağlama çalgısında bir ses çıkarma tekniği olduğu 
fikri oluşmuştur (Parlak, 2000:193).

 Bugün tekniğin pratikte ve halk müziği içerisinde uygulanmasında da bir odak icracı 
durumu, el ile çalma tekniğini uygulayan kişilerin belli bir oranda benzeşmesine yol açmıştır. 

 Bazı virtüözlerin el ile çalma tekniğine dair dikkate değer teknik ve sunum başarıları, icranın 
ve uygulama mantalitesinin gelenekselleşmesine imkân tanımıştır. Bu durum belli ölçüde 
icra gelişimine fayda sağlasa da, bir ölçüden sonra taklit durumu icracının kendi tarzını 
bulmasını zorlaştıracaktır.

 Alevî-Bektâşî müzik geleneği içerisinde sazın söze tabi olduğu bir süreç varken, Alevî 

45 Kurumsal anlamda TRT, halk müziğinde belli bir icra (ses-saz) sistematiği sağlamıştır. Bu durum “Radyo üs-
lubu” vb. şekillerde ifade edilmiştir. Ancak bugün TRT bile müziğin sunumu ve tüketimi adına belli değişimlere 
yönelmiştir.
46 Burada performans üzerinden eskiye, geleneğe vurgu yapılarak bir “nostalji” de sağlanmak amacı olabilir. 
İki telli, Balta sazı, Üç telli çalgılar şimdilerde tekrar talep gören bir hal aldı. Üç telli cura için kullanılan düzeni 
birçok icracı tercih ederken, bugün bu saz isimlendirmede Nesîmî sazı/curası, düzeni şeklinde tanımlanmıştır. 
Bugün birçok bağlama yapım atölyesi nesimi curası/sazı şeklinde isimlendirmektedir. 
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uyanış önderlerinin etkisiyle hem çalıp söylemeye yönelik hem de el ile çalma tekniğinin 
çalgısal47 olarak nitelik kazandığı bir süreç oluşmuştur. 

 Avrupa müziği için kullanılan “Konçerto”48 formu bağlama enstrümanı düşünülerek ve el ile 
çalma tekniğiyle sunulan örnekler verilmiştir (Örn. Arif Sağ Trio). Bu sayede gelişim adına 
referans alınan Avrupa müzik temelli bir yaklaşımla bağlamanın kapasitesinin gelişmişliğine 
vurgu yapılmaktadır. Dönemi içerisinde ele alındığında ve tekniğin tanıtılması adına hem 
bizim coğrafyamız hem de Avrupa’da tanıtılması açısından önemlidir. Bu projede bağlama 
çalgısı el ile çalma tekniğinden örnekler verirken kullanılan perdeler koma özelliklerini 
koruyarak sunulmaya çalışılmıştır. Koma perdelerin nispetleriyle ilgili durum içinde de 
yeniden icat edilmiş olabilecek durumlar söz konusu olabilir. Özellikle Alevî-Bektâşî 
geleneği ve Teke Bölgesinde kullanılan çalgıların doğal sesler üzerine kurulu bir perde 
sistemine kurulu olması bu durumu sorgulanabilir bir duruma getirmiştir.

 Bazı albüm çalışmalarında tekniğin uygulandığı müzik kültürlerinin ezgi kalıpları kullanılarak 
doğaçlamalar, yapılıp çok farklı eserler devamında bağlanmıştır. Doğaçlama olarak çalınan 
ezgilere orkestranın da eşlik amaçlı katıldığı çalışmalar denenmiştir. 

 Yine ilk yapılan çalgısal çalışmalarda Anadolu’nun belli bölgelerini yansıtan temalar 
kullanılarak eserler bestelenmiştir (Örneğin, Tahtacı Semahı, Anadolu).

 Bağlama icracılığı ve tekniği yansıtabilmek adına tınıya aşırı odaklanma ve melodik-ritmik 
dokuya kombinasyonlar kazandırılarak ortaya daha uzun süreli eserler konulmuştur. 

 Avrupa müzik repertuvarından eserler seçilip el ile çalma tekniğe aktarılıp bağlamanın 
kapasitesine, tekniğin uygulama boyutuna ve evrenselliğe vurgu yapılmıştır. 

 Tekniğin yazılı hale gelme ihtiyacından kaynaklı bir notasyonun tasarlanması ve icrayı 
yansıtacak transkripsiyon işaretlerinin oluşturulması el ile çalma tekniğinin uygulama 
aşamasının bir metodik süreç kazanmasına yol açmıştır (Bkz. Resim 9-10). Bu sayede 
metotları yazan icracıların mantaliteleri öğrenenler tarafından algılanmaya ve uygulanmaya 
çalışılmıştır. Ayrıca bireysel çalışmalardaki yaklaşım farklılıkları yazım şeklinde işaretlerin 
gösteriminde ayrışmaları oluşturmuştur. Bu durum tekniği formal anlamda öğrenen kişilerin 
uygulama anlamında diyalog kurduğu hocanın sistemine göre bir anlayış kazanmasına yol 
açmıştır. 

 TRT ve o geleneğe nazaran gelişen daha kompleks bir notasyon sistematiği meydana 
gelmiştir. Bu durum icrada esnasında sunulan bütün özelliklerin birebir notaya yansıtılması 
fikrine hizmet etmektedir.

 Nüans terimlerinde Avrupa müzik literatüründeki anlamlarıyla kullanıldığı ve öncesinde 
kullanılmayan birçok nüans teriminin tekniği yansıtabilmesi ihtiyacından dolayı kullanılmıştır 
(Örnek Eser: Doğaçlama).

 Grup çalışmalarında eserlerin bestelendiği ya da aktarıldığı durumlarda partisyon 
mantığının oluşması, tel dizilimleri ve ses sahalarına göre bağlamalar; tenor, soprano, bas 
bağlama gibi isimlerle anılmaya başlamıştır.

 Tekniği kullanırken, ses çıkarma özellikleri veya ses dokusuna göre (bamlı, tel çekme veya 
bas bağlama) sınıflandırmalar yapılmıştır. 

 Yukarıda adı geçen isimlendirme ve sınıflandırma konularında yine de bir terminolojik 
birliktelik sağlanamamıştır. Üretimlerin nasıl tanımlanacağı ve aktarılacağıyla ilgili bütüncül 

47  Bu anlayışa göre, Efsaneyim adlı eser örnek verilebilir.  
48 Birlikte çalınmak üzere, orkestra ile bir solo çalgı için bestelenmiş müzik yapıtı.
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durum daha çok bireysel odaklı ya da ana ekol odağındaki tercihlere maruz kalarak oluşmuş 
olabilir.

 Tekniğin özelliklerini yansıtan virtüöziteye vurgu yapan eserler bestelenmiştir. Bkz. 
Bağlama Uvertürü. Ancak burada uvertür terimi kendi anlamı dışına çıkmış, çalgısal bir 
eser anlamında kullanılmıştır. Avrupa müzik literatürüne ait terminolojilerin sermayeleri 
kullanılarak çalışmalara aktarılan değer evrenselleştirilmeye çalıştırılmış olabilir. 

 Piano, keman, dutar, akerdeon, klarnet vb. çalgıların tekniklerinin incelenip ve incelenen 
çalgılar için yazılmış eserlerin el ile çalma tekniğine uyarlandığı çalışmalar yapılmıştır 
(Örnek eser isimleri: Basgali, Fur Elise, Alla Turca, Boomerang, Minuet vb.). 

 Bağlama için yazılmış iki eseri birbirine bağlayarak “süre tasarımı” ve tekniğe dair özellikleri 
kullanmayı sağlayacak “melodik malzeme” tasarımı yönelik çalışmalar yapılmıştır. 

 Mızraplı çalmada kullanılan tezene tavırlarını sağ el ile taklit edebilecek çalışmalar 
denenmiştir (Örnek eser: Elmaların Yongası: Konya Tezene Tavrı).

 Bağlama orkestrası oluşturularak, Batı müziğinin mantığını kavrayıp bağlama çalgısının 
sağladığı çok seslilik imkânlarını kullanılmaya çalışılmıştır.  

 İcra adına geleneğe, repertuvara oluşturulan odaktan bireyselliğin sunumuna, besteciliğe, 
Avrupa müziği veya başka tarz müziklerin (caz) standartlarının ele alındığı çalışmalara 
yönelimler oluşmuştur.

 Yeni üretilen eserlere tematik, tasvîrî isimler verilmiştir. 
 Son dönem çalışmaları ile bağlamanın kullandığı repertuvardan daha çok bağlama çalgısı 

ve şelpeyle yapılan müziğe vurgu ortaya çıkmıştır. Bunun etkileri olarak, Etni-ka, 
Stereognosis, Mesel gibi grupların çalışmaları, Adem Tosunoğlu (Url-10-11), Sinan Ayyıldız 
gibi icracıların besteledikleri ve düzenlendikleri eserler örnek gösterebilir.

Resim 9. Erol Parlak Transkripsiyon İşaretleri (Parlak, 2010:25-27)
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Resim 10. Transkripsiyon İşaretleri (Erzincan, Sağ, 2009:21)



BAHAR 2018

28

SAYI 17

Şekil 10: Kompleks Notasyon Örneği (Parlak, 2005:68)
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