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Abstract

THE CLAY DARBUKA: ITS CONDENSED HISTORY, PHASES OF
PRODUCTION AND VARIOUS SIZES

The oldest known instrument samples are thought to belong to Mesopotamia in 4000
BC. Of these instruments, drums constitute a majority of them. Ali of these Instru-
ments, from past to present, belonging to the percussion family, the drums of Ana-
tolia (approximately up until Babel civilization of 1100 BC), Central Asia, Eastern
Europe and Northern Africa BC are considered to be the ancestors of the goblet
drum. There are some drums that have the distinct goblet shape which date back to
the prehistoric Mesopotamian instruments that could be considered prototypes. The
drums are assumed to have been used in the Hittite period, yet it has been documented
that it belongs to previous eras. The archeological remnants of the Assyrian colonial
period shed light to the possibility that the roots of the clay darbuka date back to
1700 BC. The evolution process of the clay darbuka varies with the parallel to cultural
changes and development of civilizations in the historical process. Its form, used only
in Arab countries before, has been widely used in Turkey because of musical influ-
ences since the 1980s. This study is about the clay darbuka, the historical background
of the instrument and its phases of production. It is significant not only for musico-
logy, but also its related disciplines in that it brings forward several topics. Since the
darbuka has been ignored, due to various reasons, despite its outstanding role in both
Turkish and world music history, there has been little to no in-depth academic rese-
arch.

Darbuka Tarih çesi

Bilinen en eski çalgı örneklerinin M.Ö. 4000’lerde Mezopotamya’ya ait olduğu düşünülmek-
tedir. İnsanlığın sesini kullanarak keşfettiği ilk müzik örneklerinden sonra ritim unsurunun
da varlığını saptadığı ilk çalgılarından olan davul, farklı boyutlarda ağaçtan yapılmış, yuvarlak
kasnaklarının her iki yüzüne kalın hayvan derileri gerilerek oluşturulmuş vurmalı bir çalgıdır
(Dinçol 1999: passim). Birçok farklı kültürde kilden yapılmış olduğu halen görülmektedir.
Özellikle Ön Asya ve Anadolu’nun yanı sıra Orta ve Güney Amerika, Afrika ve Avustralya
kıtalarında da vurmalı çalgıların yapımında kil kullanıldığı bilinmektedir. Bu bağlamda, bilinen
en eski çalgıların önemli bir bölümünü vurmalı çalgılar ailesi oluşturmaktadır. Çeşitli kaynak-
lardan Dionysos tragedyasında davul, dümbelek ve tefin Manisa-Sardes yöresindeki Dionysos
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törenleri sırasında kullanılan Anadolu kaynaklı çalgılar olduğu anlaşılmaktadır. Dionysos,
Hintlilere ziller ve dümbelekler çalarak diğer ilahları kutlamasını bizzat öğretmiştir. Değişik
kaynaklardan edinilen bilgiye göre tembeller için bugün söylenilen 'malak gibi yatıyor' sözü-
nün aslı da 'balak gibi yatıyor'dur. Balak, Sümer tapınaklarındaki törenlerde kullanılan, ye-
rinden kıpırdatılması çok zor olan ve devasa büyüklükte bir davuldur. Du-balak kelimesi,
bugün dilimizde 'dümbelek' olarak yaşamaktadır. Dolayısıyla davul, dümbelek Asya bölgesi-
nin törelerindendir. (Eskiden Anadolu'ya Asya dendiği, sonra tüm anakaranın bu adı aldığı
ve Anadolu'ya 'Küçük Asya' (Asia Minör) denildiği bilinmektedir.)

Geçmişten günümüze kadar vurmalılar ailesine dâhil olduğu bilinen tüm çalgılar gibi,
darbukanın ataları için de M.Ö. dönemlerde Anadolu (yaklaşık M.Ö. 1100 Babil uygarlığına
kadar), Orta Asya, Doğu Avrupa ve Kuzey Afrika uygarlıklarındaki davullar kabul edilmek-
tedir. Tarih öncesinde geniş davullar ve Mezopotamya’nın çalgıları arasında da kadeh davulun
prototipi sayılabilecek davullar M.Ö. çeşitli dönem yazıtlarında da kadeh şeklinde resmedil-
miştir. Darbukanın kökleri antik çağlara dayanır. Bohemya’da (eski Çekoslovakya bölgesi)
M.Ö. kalma iki büyük boy kil tabanlı kadeh şekilli davul bulunmuştur ve bu davulların ilginç
bir özelliği de derinin klavyeye geçiriliş şeklidir. Davulun klavyesinin dış kenarına yine kille
yapılmış çıkıntılarla hayvan derisi ya çengellenmiş, ya tutturulmuş ya da sarmalanmıştır
ve/veya davulun baş kısmı gövdeyle ya kaynaştırılmış, ya sicimle bağlanmış ya da yapıştırıl-
mıştır. “Benzer bir teknik günümüzde bile Afrika ve başka bazı yerlerde ağaçtan yapılma vur-
malılarda da görülebilir” (Hail 2006: 32). Kuzey Afrika davullarından olan, kadeh şeklindeki
(goblet drum) kategoriye giren darbuka, esasen konuşan davul (talking drum) olarak bilinen
dunun ve djembenin de dâhil olduğu aileden olan Afrika davullarının bir üyesidir. Bu çalgılar
çölü aşıp Akdeniz kıyısının mağrip denilen Kuzey Afrika ülkeleri Fas, Tunus, Libya ve Ceza-
yir'i kapsayan bölgesine geldiğinde, kadeh görünümlü yapıları değişerek vazo görünümüne
bürünürler. Gövde biçimi ve genel yüksekliği (14 ile 46 cm. arası değişen) oldukça çeşitlilik
göstermelerine karşın, hepsi kilden yapılma kadeh şeklinde boş bir gövde özelliğini taşır. Bu
küçük model Araplar tarafından bilinir ve yaygınlaştırılır. Batı Avrupa'da soyu tükenmiş olan
bu davul bugün İslam dünyasının başlıca davuludur. Kuzey Afrika ve Yakın Doğu'nun, Fas’tan
İran’a, hatta Bulgaristan kadar kuzeye, değişen isimlerle anılan modern darbukası metalden
ya da topraktan yapılır. Seramik kadeh şekilli davullar (toprak darbukalar) Orta Doğu ve
Kuzey Afrika’da son derece popülerdir. Tunus’ta yüksek ısıda pişmesi dolayısıyla toprak kısmı
daha sert olan ve üzerine genellikle deve derisi gerilen ve ölçüleri ileride anlatılacak olan solo
darbukaya göre 3 ila 5 cm. daha küçük olduğundan ‘fındık darbuka’ olarak bilinen çalgılar da
seramik ve kadeh şeklindeki darbukaya örnektir.

Orta Doğu dışında da kadeh şekilli davullar görülür ancak bunlar kilden ziyade ge-
nelde ahşap veya metalden yapılmıştır. Şartlara göre değişen malzemelerle beraber doğal olarak
çalma teknikleri de değişime uğramıştır. Sosyal statüsü, tarihsel ve kültürlerarası 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 kültürel ha-
ritasının çıkarılmasını zorlaştırmaktadır.Müziği oluşturan temel unsurlardan biri olan ritmik
yapı üzerine yoğunlaşırken de icra kayıtları icracıya göre değiştiğinden, standart kalıplar üret-
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mekten ziyade bu yorum farklılıklarını tavır ve üslup zenginliği olarak değerlendirmek gerek-
mektedir.

Darbuka, Arapça konuşulan ülkelerdeki darbukka (bazen darabukka)’nın modern
Türkçesidir. Osmanlı Türkçesindeki darbe kelimesi ve darb etmek eyleminden (Arapçadaki
darb’dan gelir) geldiği düşünülmektedir ancak bu kelime Arapçada çok eski bir kelime olarak
gözükmemekte ve Mısır’da güncel olarak kullanılmasına rağmen, yabancı bir kelime olarak
kabul edilmektedir. Arapça darba’dan türemiş olması da ayrıca daha olası gözükmektedir. “Ka-
baca parmaklarla deriye vurarak çalındığı açıklanan darbukada, bu ‘vurma’ eylemi Arapçada
‘darba’ yani sürekli tekrarlanan darbeler anlamına gelir” (Thomas 2009: 48). “Çeşitli kaynak-
larda dünbek, dümbelek, dönbet, tömbelek, deblek, deplek, dübek gibi isimlerle ve Azerilerde
darbeki, debulak şeklinde isimlendirilmiştir” (Özalp 2000: 161). Farmer’ın belirttiğine göre,
Dümbek ve (ku)dümbelek gibi bazı modern Türkçe isimler de Evliya Çelebi’nin Seyahatna-
mesinde genel adı metal gövdeli davul/timbal/kös (kettle drum) olarak ortaya çıkan dunba-
lak’ı anımsatır ve Evliya Çelebi özellikle çömlek dümbeleğinden (çömlek timbalden) bahseder.
Çömlek şeklinin ilk kez Mısır’da kullanıldığı Evliya Çelebi taraf ından kaydedilmiştir. (Age)
“Çömlek dümbeleği Mısır’da icat edilmiş olup, Mekke’ye giden Mahmil alayında çalınır. Top-
raktan yapılan bu çalgıya; günümüzde Türkler davul ile beraber bir tip nakkare’ye dümbelek
adını veriyorlar.” (Farmer 1999: 16-7) Örneğin İstanbul’da çoğunlukla konserlerde bakır kap-
lama darbukalar kullanılsa da, şekil l’de görülen köy müzisyenlerinin kullandığı dümbelekle-
rin çömlek türleri, Doğu Karadeniz sahil bölgesi haricinde, özellikle orta Anadolu olmak üzere
tüm Türkiye’de yerel zanaatkarlar tarafından yapılırlar. Bunlar neredeyse her çömlekçi dük-
kânında, özellikle Suriye sınır bölgesinde bol miktarda bulunabilir.

Şekil 1. Dümbelek (Türkiye)
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Bakır darbukadan toprak darbukaya

Önceleri darbuka Türkiye’de de çamur haline getirilmiş ıslak toprak (kil) kullanılarak üreti-
lirken; giderek bakır, alüminyum ve pirinç gibi metal alaşımlar kullanılarak yapılanlarla ta-
nınmıştır. Bu yüzden Türk darbukası diye bilinen darbuka da bakır darbukadır. Toprak
darbukalardan esinlenilerek yapıldığı bilinmektedir.Mısır’a özgü dümbek veya darbuka muh-
temelen Arap davullarının en yaygın biçimidir. Dümbekler (nam-ı diğer darbuka, dümbelek,
tabla) Orta Doğu, Kuzey Afrika, Türkiye, Yunanistan ile Balkanlardan gelir ve bölgeye göre
üretim ve teknikte ufak tefek değişiklikler gösterir. Günümüzde djembeden daha hafif olması
ve gösterişli parmak tekniği potansiyeliyle vurmalı çalgı topluluklarında dünya çapında bir
popülariteye sahiptir. Türkiye’de de Mısır’a özgü davulların görünüşü kopyalanır. Döküm
darbukaların tasarımı parmak hareketleri için daha uygundur, Mısır’a özgü olanlar genellikle
Türkiye’dekilerden tını ve çalınabilirlik açısından daha kabadır.

“Darbuka, Türk musikisinde 16. yüzyıl sonuna kadar kullanılan çalgılar arasındadır.
İstanbul piyasa musikisinde ise, 1930’lu yıllardan itibaren oldukça yaygınlaşmış bir çalgıdır”
(Özalp 2000: 161). Bakır darbuka profesyonel camiada ise ilk kez Haşan Tahsin Parsadan’la
tanınmıştır. Cumhuriyet’in ilk (bakır) darbuka icracılarından biri olan Parsadan (1900-1954),
kendi imalatı bakır darbukalarla pek çok taş plakta çalmıştır. Aynı zamanda, Türkiye’de ilk
mehter takımının hem kurucularından hem de şefi olmuştur. Kendisine öykünen dönemin
darbuka icracıları Hüseyin İleri gibi, 'pabuç' lakaplı Ahmet Külik de, Parsadan’ın gevşek ancak
çok güzel bir tınıya sahip olduğunu ve kendisine göre günümüz teknolojisinin kaydettiği iler-

lemelere rağmen o tonları bulmanın hala çok güç olduğunu belirtir. Parsadan ile beraber İs-
tanbul Radyosu’nun kuruluşunda ilk darbuka sanatçılarından biri de Necdet Gezen’dir. Bakır
darbuka ve fiske tekniği icracılarının son temsilcileri emekli TRT sanatçıları Atilla Mayda,
Hüseyin İleri , Güngör Hoşses ve Ahmet Kulik’in görüşleri; “Arap darbukaları fiskeyle çalın-
maz. Fiske yani parmak önemlidir. Şimdilerde pança (avuç) ile çalınıyor. Arap darbukaların
düm vuruşlarında genişlik yoktur. Onlarda pat (tokat) vardır. O dümde derinlik, ritim yoktur.
Bakır darbukanın dümü doyurucudur.” şeklindedir. Burada bahsi geçen karşılaştırma şöyle
açıklanabilir: Şekil 2’de görülen Türk stili bakır darbukada çalman fiske tekniğinde sol el baş-
parmak ile orta ve/veya yüzük parmak darbukanın üst kenarında şaklatılarak, tok bir ses elde
edilir. Bu esnada sol elin avuç içi darbukanın üst kenarını kavramış durumdadır ve fiske yukarı
doğru bir hareketle uygulanır. Ancak bazı darbuka icracılarının parmaklarını deriye, aşağı
doğru bir hareketle fiske vurduğu da gözlemlenebilir. Neticede bu keskin ton parmakların
ivedilikle yukarı (ya da aşağı) hareketiyle üretilir. Bu teknik düm ve tokadın sağ elden alındığı
toprak darbukaya göre sağ ve sol el koordinasyonu sağlar. “Böylelikle bugün aslında darbuka
icracısı, çaldığı darbukaya göre tokat tonunu iki eliyle de rahatlıkla çıkarabilir” (Thomas 2009:
50).
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Şekil 2. Bakır darbuka (Türkiye)
Günümüzde plastik malzemelerden yapılan döküm darbukaların kasnaklarına, toprak

olanlarda görülen nemden ve ısı değişikliklerinden kaynaklanan akort problemlerinin önüne
geçmek için, deriyi (suni deri) gerecek metal vidalar eklenmiştir. Türkiye’de kullanımı daha da
artan toprak (ya da çömlek) darbuka (clay-drum) ise Arap darbukasıdır. Gövdesi kullanıldığı
yörenin kültürel yapısına uygun olarak da süslenebilmektedir. Bakır darbuka Türk darbukası,
toprak darbuka ise Arap darbukası olarak bilinmekte olup, modernitenin baskınlığına rağmen
eşsizliğini sürdürmeyi başaran, darbukanın en popüler iki çeşididir, isimlerinin de önermesiyle,
Türk darbukası Türkiye’de, Arap darbukası da Arap dünyasında oluşmuştur. Coğrafi farklı-
lıkların dışında, onları birbirinden ayrı tutan başka farklılıklar da vardır. Türk darbukası Arap
darbukasından büyük ölçüde ayrılmamasına rağmen, farklılıkları bütünüyle gözden kaçırma-
mak gerekir. Aslında, bu küçük farklılıklar çoğunlukla farklı bir ses üretmede ve bazen yeni
bir müzikal türün oluşumuna öncülük ederek önemli bir rol oynarlar. Türk ve Arap darbuka
arasındaki en büyük fiziksel fark, Türk darbukasının büyük bir kontrol ile çalınabilirliğin sı-
nırlarını ortaya koymasıdır. Bununla birlikte, Türk darbukasının tek engeli, suni malzemenin
uzun süre çalmada ellere zarar vermesi ve sert kenarlarının hızlı trilllere müsaade etmemesidir.
Ancak bu teknik Arap darbukada kolayca uygulanabilir. Türk darbukasının en önemli özel-
liklerinden biri Türkiye’nin zengin müzikal kültürü ile olan yakın ortaklığıdır. Türkiye’nin
önemli çalgılarından biri olarak gelişmiştir. Türk darbukasının gövdesi (alüminyuma direnerek)
bakırdan yapılır. Bunun yanında, Türk darbukasının kiloda son derece hafif olması da kimile-
rine göre Arap darbukasının ağırlığı ve kırılganlığına kıyasla taşıma kolaylığı açısından önemli
bir özelliktir. Türk darbukasının akort anahtarının kasnağın dışında olması da göze çarpan özel-
liklerden biridir çünkü bu özellik Arap darbukasında bulunmaz. Ayrıca, darbuka (daha çok
plastik derili olanları) dünya müzik çevrelerinde vurmalı çalgı icracıları örn. Fransız Leoparleur
grubunun davulcusu tarafından bagetlerle (çubuk) vurarak da çalınmaktadır. Bazen içinde zil-
lerin de olduğu çalgıya bir elin parmaklarla vururken diğer elin ince bir çubukla vurması Tür-
kiye, Yunanistan, Bulgaristan ve Mısır’da ortak olarak kullanılan bir tekniktir. Kadeh şeklindeki
davulların kullanıldığı birçok ülkenin Romanları bu tekniği kullanır. Bu çalış biçimine halen
Tekirdağ bölgesinde yaygın olarak rastlamak mümkündür.
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Toprak darbuka yapımı

Arap denizine dökülen Indus Nehri’ni merkez alarak, Pakistan’ın güneydoğu, doğu ve kuzey-
doğu kesimi ile Afganistan’ın doğu kesiti ve Harappa’ya kadar Hindistan’ın batı kesimini ku-
zeyden güneye kapsayan bölge Indus vadisidir. Dünyaca ünlü müzik arkeologlarından Werner
Bachmann, bu bölge ve Pakistan’dan Ege Denizi’ne kadar tüm antik Yakın Doğu’da toprak
darbukaların görüldüğü ikonografik belgeler ile darbukaları gösteren üçüncü ve dördüncü bin
yıllara ait yirmiden fazla sert terracotta (pişmiş kil) ve rölyef (kabartma heykel) figür tespit et-
tiğini belirtmiştir. Bu figürlerin gösterdiğine göre darbuka derisinin 15 ile 35 cm. çapında ol-
ması gerektiğini gözlemlemiştir. Bachmann, arkeologlar tarafından sehpa, huni, boru, tabak
v.b. şekilde tanımlanan seramik eserlerin ne amaçla kullanıldığını belirlemenin zorluğundan
bahseder. Bu örneklerin tekrar incelenerek borunun üst kısmındaki deri izlerinden ve/veya
kenarları deri tarafından korunarak aşınmamışsa darbuka olup olmadıklarının kontrol edil-
mesini salık vererek, Yakın Doğu darbukalarıyla, Orta Avrupa Neolitik toprak darbukaları
arasında açık benzerlikler olduğunu belirtir.

Darbukanın ortada daralan boru şeklindeki gövdesi pişirilmiş topraktandır. Daha
geniş olan üst bölümü yapıştırılmak ve/veya bir iple örülmek suretiyle deri ile kapatılır. Neo-
litik ve Erken Bronz çağlarında bu tip davulların kullanımıyla ilgili ikonografik (heykel tas-
virleri şeklinde) deliller vardır. Tarih öncesi devre ait pişirilmiş toprak darbukalar silindirik
ve kadeh şeklinde olabiliyordu. İstisnai durumlar dışında darbukanın bir ucu açıktır. Derinin
bir iple bağlandığı durumlarda darbuka derisinin üzerinde ip geçen delikler vardır.Türkiye’de,
özellikle Suriye sınırına yakın olmak üzere Anadolu’nun hemen her yerinde yerel zanaatkarlar
tarafından çömlekçilik yapılmakta olup, toprak darbuka yapımı özelikle Avanos’ta göze çarp-
maktadır (Piçken 1975: passim). Bugün Avanos’un en ünlü (toprak darbuka yapan) çömlek
ustası Mehmet Körükçü’dür. Çömlekçiliğinin yanı sıra on yılı aşkın bir süredir de darbuka
yapan Mehmet Usta için, toprağın fırında bazen çekme (küçülme) payı olduğundan çalgının
ölçüsü, boyu ve ağırlığı gibi ayrıntılar çok önemlidir çünkü çalgıyı çalarken, kucakta dengede
durması tamamen buna bağlıdır. Mehmet usta, dengesi iyi ayarlanmış sırsız fonksiyonel çöm-
lek formlu ve özellikle darbuka gibi vurmalı çalgıların temel yapımında uzmanlaşmıştır. “Dar-
buka genellikle sırsız bir toprak gövdenin ağız bölümüne işkembe v.b. deriler yapıştırılarak
elde edilir. Günümüzde plastik zarlar da kullanılıyor. Zamanla bu çömlek gövde sırlanmış,
süslenmişse de sırsız gövdelerin daha iyi ses verdiği kabul edilir” (Özalp 2000: 161).

Toprak darbuka yapımı için öncelikle doğadan elde edilecek kile ihtiyaç vardır.Meh-
met ustanın kullandığı toprak Avanos yöresi Alibey mevkiinde, tuğla yapımında da kullanılan
kırmızı Kızılöz toprağıdır. Çıkartılan çamurun içerisine bu topraktan %10-15 katılır. Suya
koyunca dağılan bu toprak, silindirden geçirilince de çamur halini alır. Elde edilen kil eleme
ve yıkama gibi teknik işlemlerden geçirilerek, kireçtaşı v.b. yabancı maddelerden arındırılır.
İşlenebilecek kıvama gelen kil, çömlekçi tornasında şekillendirilir. Şekillendirme aşamasında
önce darbukanın baş kısmı çanak şeklinde sonra da kuyruk kısmı silindir bir boru şeklinde
tornada çekilir. Bu iki parça balçıkla birleştirilerek rötuşlanır ve doğal ortamda kurumaya bı-
rakılırken süsleme yapılacaksa, fırına girmeden önce kazıma tekniği ile süsleme yapılır ve oda
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sıcaklığında iç nemini atana kadar kurumaya bırakılır. Daha sonra çömlekçi fırınında düşükderecede pişirilir (eski çağlarda açık alanda ve zor şartlarda ot, çalı çırpı ve odunla beslenen
ateş üzerinde pişirilirmiş). Darbukalar önce, fırının iç ısısı toprağın olgunlaşması için gerekli
olan sıcaklığa ulaşana dek pişirilir ve fırın oda sıcaklığına inene kadar fırında bekletilir. 750-
800 derecelik düşük derecede pişen darbukalar, doğal pest tonları verir. 900 ve üzeri yüksek
derecelerde pişmesi halinde, sertleşmeden dolayı daha tiz ve doğallığını kaybeden metalik tın-
lamalar meydana gelir. Fırından çıktıktan sonraki aşamada bir sonraki bölümde detaylı olarak
anlatılacak olan deri çekme işlemine geçilir. Genellikle küçük boy darbukalarda keçi, büyük
boy darbukalarda daha sıkı ve etli olan sığır derisi kullanılır. Birkaç dakika suda bekletilerek
ıslatılan deri, sudan çıkarılıp belki bir havlu yardımı ile deri tarafından emilen suyun nemi alı-narak birkaç dakika daha bekletilir. Kasnağa sürülen yapıştırıcı ile darbukanın üzerine gerilip,
yanlardan sağlam iplerle çapraz bağlama tekniği kullanılarak sıkıştırılıp, sabitlenir. Gölge bir
yerde kurumaya bırakılarak, hızlı bir şekilde kuruyup çatlamaması için üzerine nemli bir sün-
ger konulabilir. Geleneksel çömlekçi fırınında, cehennemlik denen en alt bölmeye doldurulan
odunların yakılmasıyla elde edilen ısı sayesinde yapılan pişirme yönteminde istenilen ısıya 10-
12 saatte ulaşıldığından, ısı kontrolünü sağlamadaki zorluklar ve uzun zaman alan üretimler
dışında, bugün doğalgaz ve elektrik enerjisi kullanılan fırınlar da kullanılmaktadır.

Toprak darbuka el yapımı bir çalgı olduğundan toprağından derisine, ustasından pi-
şirilme şartlarına, tasarımından üzerindeki (Mısır’da çoğunlukla sedef) işlemelerine kadar bütün
etkenler iyi bir darbuka için tek tek önemlidir. Bütün bu süreçler darbukadan geniş ton aralığı
ve tını elde etmek için titizlik ve ustalıkla gerçekleştirilmelidir. Mısır’ın en yaygın toprak dar-
buka yapımcılarından Haşan Abdulmecid, Nasser Loutfy ve 1990’lı yıllardan beri Türkiye’de
Avanoslu Mehmet (Körükçü) usta ile birlikte toprak darbuka yapan Emin Bolat gibi isimlerin
elinden çıkan darbukaların, darbuka yapımına uygun toprakları da yerinden temin edilir ve
önceden belirlenen darbuka ölçüleri esas alınarak tasarlanır. Toprağın pişirilmesi darbukanın
zengin tonlara sahip olmasındaki en önemli süreçtir. Firma konan darbuka sayısının artması,
ısının homojen biçimde dağılmasını olumsuz etkileyeceğinden bu durum optimum bir stan-
dardın yakalanmasını engeller. Bu yüzden, iki yüz darbukanın sığabileceği fırınlara en fazla
yetmiş darbuka yerleştirerek hatasız bir ses kalitesi yakalanmaya çalışılır.
Toprak darbukaya deri çekme

Çamurdan toprak darbukaya dönüşümün sonrasında sıra darbukaya deri çekmeye gelir. Çe-kilen derilerin serüveni ise şu şekildedir:Mısır’dan gelen (ve kimyevi madde içermeyen) oğlakderisinin etrafına bir terzi tarafından dikilmiş (tercihen esnemeyecek keten gibi) bir kumaşıniçinden, deriyi darbukaya iyice gerebilmek için ip geçirilerek bağlanır. Darbukanın boğazınada ince bir halat bağlanır. Diğer yanda, deriyi darbukaya yapıştırmak üzere kullanılacak olanboncuk tutkalı (sertken boncuk boncuk olması dolayısıyla bu adı alır), kaynayan sıcak suiçinde eritilerek akışkan bir kıvama getirilir. Derinin etrafındaki kumaşa germe işlemini ger-çekleştirecek ipi geçirebilmek için, yaklaşık bir parmak aralığında olan aşağı yukarı 15-20 kadardelik açılır. Yırtılma ihtimali göz önünde bulundurularak, delmeden geçirme seçeneği tercihedilmemektedir. Kumaşı delinen deri -rahat çekilebilmesi için- soğuk su dolu bir kabın içeri-sinde 2-3 dakika kadar yumuşamaya bırakılır. Darbukanın deriyle bütünleşecek olan kasnak
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kısmına (klavye de denmektedir) bir fırça yardımıyla önce sıcak su, sonra tutkal ve ardından
tutkal hemen kurumasın ve deri çekilebilsin diye, tekrar sıcak su ve ince bir kat tutkal daha
sürülür. Bu esnada tutkalın çok kalın sürülmemesine dikkat edilmektedir. Soğuk su dolu bir
kap içinde 2-3 dakika bekletilip yumuşayan deri, suyu sıkılarak, süzülüp tutkallanmış kasnağın
üzerine paralel olarak yerleştirilir. İlk olarak derinin etrafındaki kumaşın içinden geçirilmiş
olan ip birkaç kez düğümlenerek, artan ip kesilir. Darbukanın boğazındaki ince halata bağla-
nan ip çuvaldızdan geçirilerek, sırayla önce üstteki derinin etraf ındaki kumaşın deliklerinden,
sonra alt boğazdaki ince halattan başlayarak bir tam tur geçirilir. Daha sonra ipler arasındaki
boşluklar ilk aşamada yavaşça, ikinci aşamada biraz daha asılarak gerginleştirilir çünkü ani çe-
kildiğinde eğer dikiş de hatalıysa, kumaş derinin yapıştığı yerden yırtılabileceğinden işlem dik-
katle sürdürülür ve böylece deri gerilmeye başlar. Üçüncü ve son aşamada aynı işlem, eller
kaymasın ve ipler tarafından kesilmesin diye eldiven yardımıyla gerçekleştirilir. Bu sıkılaştırma
işlemi, derileri ince olduğundan ve daha çok tiz ses alınan solo ve sumbati darbukalarda yapılır.
Derisi daha kalın (oğlak dışında keçi, at, antilop ve deve de olabilir), boyutu daha büyük ve tı-
nısı daha derin olan deholloda bu kadar sıkılmasa da olur. Genellikle tatlı su balıklarından
elde edilen balık derisi, solo darbukada uygulanmakta, diğerleri ise ileride açıklanacak olan
orta ve büyük boyutlarda kullanılmaktadır. Çünkü balık derisinin yüzeyinde kıl gözeneği ol-
madığından rezonansı yüksek, güçlü ve net bir ses vermektedir. Estetik açıdan da deliklerin
orantısına ve iplerin düzgünlüğüne de dikkat edilir. Germe işlemi sonlandığmda isteğe bağlı
olarak estetik bir görüntü yakalamak için arda kalan ipler yatay olarak farklı şekillerde bir tur
etraflıca dolandırılabilir. İpi ortalayana kadar yapılan bu işlem estetik bir görünüm sağladığı
gibi deriyi de biraz daha gerer ve son kez düğümlenir. Ardından, kalan fazla ipler sarkmaması
için yakılarak yapıştırılır. İyice gerilmiş olan deri bir yere asılarak hiç ellenmeden iki gün kadar
kurumaya bırakılır, kurudukça adeta kemikleşir ve sonunda cam gibi netleşir. Yaklaşık iki
günün sonunda tamamen kuruyan tutkaldan sonra deri etrafındaki kumaş ve ipler artık tama-
men estetik bir önem taşır hale gelmiştir. Derinin ömrü bulunduğu ortamın ısısı ve kullanıma
da bağlı olarak altı ay ile akort aparatıyla bir seneye kadar çıkabilmektedir. En elverişli ortam
olan nemsiz ve kuru bir havada ışığa gerek kalmaz.

Toprak darbuka boyutları ve ölçüleri

Toprak darbuka familyası küçükten büyüğe 'solo', 'sumbati ' ve 'dehollo ' olmak üzere şekil
3he görüldüğü gibi üç ayrı boydan oluşmaktadır.

Şekil 3. Üç boy toprak darbuka (Mısır)
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Günümüzde kişilere özel boyutlar çalışılsa da standart ölçüler aşağı yukarı belirlen-
miştir. Bunların en küçüğü olan solo toprak darbukanın kuyruk ve boğazdan oluşan boyu 44-
45 cm. çember çapı 29-30 cm. ve deri çapı 22-23 cm.dir. Orta boy bas darbuka olan sumbatinin
boyu 52-53 cm. çember çapı 35 cm. ve deri çapı 24-26 cm.dir. Büyük boy bas darbuka dehol-
lonun ise boyu 57-58 cm. çember çapı 38-40 cm. ve deri çapı 27-29 cm.dir. Tablo l’de görülen
çizelgede, üç boy toprak darbuka ölçüleri cm. değerleri üzerinden sıralanmıştır.

Solo Sumbati
44-45 52-53
29-30 35
22-23 24-26

Dehollo
57-58
38-40
27-29

Boyu
Çember çapı
Deri çapı

Tablo 1. Üç boy toprak darbuka ölçüleri.

Toprak darbukalar dört elementin bileşiminden meydana gelir: Toprak, su, hava ve
ateş. Toprak suyla karılır, şekil verildikten sonra havada kurutulup ateşte pişirilir. Deri olarak
oğlak v.b. doğal hayvan derileri kullanılmaktadır ve derisi, bir önceki bölümde ayrıntılı olarak
açıklandığı üzere, bir ipliğin düzenli aralıklarla zarın kenarına geçirilmesiyle sıkıca bağlanır.
Nemli havalarda darbukanın derisi kendisini saldığından daha pest tonlar, kuru havalarda ise,
kendisini toparlayan deri daha tiz tonlar verir. Toprak darbukanın akordu, bakır ve döküm
darbukaların vidalarla akort edilmesinden farklı olarak, derisinin bir ipin düzenli aralıklarla
kasnak kenarlarına geçirilerek sıkıca bağlanması ve güneş ya da başka bir ısı kaynağıyla geril-
mesi ile yapılır. Kullanılan derinin nemli havadan ve sıcaklık farkından etkilenmesi dolayısıyla
bozulan akordu, günümüzde Mısırlı toprak darbuka yapımcıları taraf ından geliştirilen aparat-larla çözülmüştür. Bu aparatlar şekil 4’te görüldüğü gibi darbukanın içine monte edilen üçlü
sacayağı, sacayağının üst kısmında bulunan duy ve fişli kablodan oluşmaktadır. Duya takılan
ampulün yakılmasıyla ampul, darbukanın içini ve derisini ısıtıp, gererek nemin giderilmesini
sağlar. Darbukanın içine yerleştirilen bu ışıkla ki derinin erimemesi için maksimum 45 wattampul önerilir, deri ampulü kısıp açan bir düğmeyle ayarlanıp gerilerek sesi tizleştirilebildiğigibi, deriyi ıslatarak da sesin pestleşmetsi sağlanabilir.

Toprak darbukanın topraktan yapılmış olması ve derisinin doğal olması sesinin dedaha doğal tınlamasını sağlamaktadır. Ayrıca derisi dışında toprak kısmının da ton almak içinkullanılabiliyor olması zengin bir anlatım sunmaya elverişli geniş bir ton aralığı da sağlamak-tadır.

Şekil 4. Akort aparatı
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