


YENİ BULGULAR VE BİLGİLER IŞIĞINDA TATYAN HAVALARI 

Necdet KURT 

Tatyan (TATİYAN) : Halk müziğinin yazılı kaynakları arasına Tatyan havaları 

olarak girmiş olan bu terim hakkında, bugüne kadar varsayımlardan hareketle 

bazıları gelişigüzel olmak üzere birçok bilgi verilmiştir. Maalesef, bu bilgilerin hiç 

birisi yeteri kadar açıklayıcı olamadığı gibi, gerçeği de tam olarak yansıtamamıştır. 

Hatta zaman zaman popülerlik bu tanım ve buna bağlı yaratılmaya çalışılan gelenek 

üzerinde de etkisini göstermiş, Tatyan tanımının altını doldurmak için, gerek 

müzikal anlamda, gerekse sözlerdeki edebi yapı anlamında, birçok bilgi üretilmiştir. 

Zaman içersin de bu bilgilerin birçoğu doğru gibi kabul görmüş, ancak ne isim 

olarak tanımı, ne de melodik tanımları tam olarak doğruyu yansıtamamış ve izah da 

edilememiştir. Yaptığımız araştırmalar sonucunda bizim açıklayacağımız bilgiler de 

varsayımlardan hareketle olacak, tam olarak açıklamaya yetmese de, araştırmacılar 

için sosyolojik, etimolojik açıdan kökenleri, sözel ve melodi yapıları hakkında yeni 

bir kapı aralayabilir düşüncesindeyiz. 

“Tatyan” tanımı ile ilgili, bulabildiğimiz ilk yazılı kaynaktan başlayarak 

konusunda uzman olan birçok araştırmacı, sanatçı ve akademisyenin bu güne 

kadarki görüşlerine yer vermek konunun açıklanabilmesi için faydalı olacaktır. Bu 

görüşleri aktarmaktaki amaç; Anadolu coğrafyasındaki ilk tespitleri, derlemeleri ve 

literatür kayıtları 1929 ‘da M.R. Gazimihal ve 1937’de Muzaffer Sarısözen tarafından 

yapılan, ancak daha sonradan hakkında yanlış bilgiler üretilen bir kavramın, belki de 

popülerlik uğruna mesnetsiz bir gelenek yaratma çabalarının, hepsi birbirinden 

değerli bilim adamları ve sanatçıları nasıl yanlış yönlendirdiğini ve nasıl bir bilgi 

kirliliği yarattığını da göz önüne sermektir. 

Erzurum radyosu sanatçılarından Kenan Tuna kaleme aldığı yazısın da, 

Tatyan’ların nereden geldiği ve nasıl oluştuğuna dair değerlendirmelerde bulunmuş, 

birçok sanatçı ve ilgili kişilerle yaptığı röportajlara yer vermiştir. Tuna’nın yazısında 

aktarılan kişi görüşlerinden,  Tatyan havalarının kaynak kişisi ve usta icracısı, hatta 

Erzurum yöresinde ve Erzurumlular arasında Tatyan’ların babası olarak bilinen Raci 

Alkır, “Tatlı dil, tatlı söyleme” anlamında olduğunu söylemektedir. Kenan Tuna, kendi 

görüşlerini ise şu şekilde ifade ediyor: 

Bu tarifin karşılığını Kaşgarlı Mahmut’un, Divan-ı Lûgat-it Türk 

eserinde buldum. Lûgatta “Tatgan” sözcüğü yukarıdaki tarifin karşılığı olarak 
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yazılıdır. Demek lâzım ki, tatlı söyleme gibi anlatımın belirlediği “Tatgan” sözü, 

değişikliğe uğrayarak “ Tatyan” olmuş çıkmıştır. 

Benim incelemelerime göre, Tatyan’ları tekke veya tasavvuf musikîsi 

içerisinde değerlendirmek uygun değildir. Çünkü Tatyan’ların sözlerine 

bakıldığında; çoğunlukla kadın, aşk ve sevgili gibi temaların işlendiği 

görülmektedir. Bu temaların tasavvuf veya tekke müziğinde kabul görmesi 

imkânsızdır. Bu fikrin ortaya atılma sebebine gelince: Erzurum ve çevresinde, 

dini günlerde, (özellikle ramazan aylarında) halkımızın, güzel sesli hafızlardan 

ve mahalli sanatçılardan gazel okumalarını isteme geleneği vardır. Burada 

kastedilen, (Seyreyle güzel kudreti, Mevlâ neler eyler) tasavvuf şiirleridir, ama 

bazılarınca Tatyan zannedilmektedir. Gazelin bizim edebiyatımızdaki 

örneklerinde; dinî ahlâkî ve tasavvufî olanları vardır. Ancak bunların tümü için 

“Tatyan’dır” demek doğru değildir. Bu sözcük uyduruk da olsa, şöyle ya da 

böyle, halkın belleğine yerleşmiştir.  

Kısacası, repertuarımızdaki Tatyan olarak bilinen eserler, divan şiirinden 

gelen ve çoğunlukla kadın, aşk, sevgili gibi temaları işleyen gazellerdir. Zaten, 

gazellerin toplanıp yazıldığı yer, “Divan” adlı şiir kitaplarıdır. Örneklediğim 

Tatyanlar arasında “Dün gece yâr hanesinde yastığım bir taş idi” türküsünün 

sözlerinde; yâr hanesinde bulunmanın mutluluğuna ve yaşanan hayata dair, 

güzel, ahlâkî ifadeler kullanılmıştır (Tuna 2001, 9-10). 

Sebahattin BULUT: (Erzurum Halk Oyunları ve Türküleri Derneği Başkanı); Bulut, 

“Erzurum folklorunda Tatyanlar” adlı araştırma yazısında:  

“Erzurum’da kadın oyun havası olarak bilinen “Tatyan” isimli kadın oyun 

havasının, tarihin akışı içinde, kalıp değiştirdiği ve son 60 yılda bir tasavvuf veya 

tekke müziği biçimine döndüğü bir gerçektir. Yaşı, benim gibi 70’in üzerinde olan 

Erzurumlular, Tatyan’ın düğün ve şölenlerde oynanan bir oyun havası olduğunu 

çok iyi hatırlarlar. Oyun sözcüklerinin hâlâ belleklerde yaşadığına da inanıyorum. 

Bir devrin oyun havası olarak bilinen bu Tatyan havası, tekke ve zaviyelerin güzel 

sesli insanları tarafından başka bir kalıba sokuldu, neticede başka başka Tatyan’lar 

karşımıza çıktı”(Bulut 2001,22). 

Şeklindeki açıklamalarıyla Tatyan’ın sonradan tasavvuf veya tekke müziğine 

dönüştürüldüğünü söylemektedir. Bulut’un oyun havası açıklaması oldukça dikkate 

değerdir. Bu açıklama Sarısözen’in oyun havası ifadesi ile örtüşmektedir. 



Doç. Dr. Merdan Güven ise, “On bin yılın türküsü” adlı kitabında verdiği 

Tatyan tarifinde, yukarıdaki tanımların yanı sıra Gazimihal’in, Tatyan’ları oyun 

havaları içerisinde değerlendirdiğini yazmış, Erzurumlu sanatçı Suat Işıklı’nın ise, 

Tatyan‘ları tekke musikisinden etkilenerek yakılmış ezgiler, diye tarif ettiğini,  Oyun 

Tatyan‘ları, Koşma Tatyan‘ları ve Mistik Tatyan’lar diye üç ana başlık adı altında 

topladığını yazmıştır.  

Tüm bu görüşlerden yola çıkarak elde ettiği kendi görüşünü ise; “Buna göre 

Tatyan’ın Erzurum ve civarına özgü, hoş bir söyleyiş biçimine sahip olan, yöreye has bir ezgi 

ile okunan eski biçimi ile aşk ve eğlence konuları, son zamanlarda ise ağırlıklı olarak tasavvufi 

konuları dile getiren türkü türü olduğunu kabul etmek gerekmektedir” (Güven, 2012, 83). 

Şeklinde göreceli bir tanımla ifade etmiştir. 

İzmir Radyosu THM ses sanatçılarından Doç. Dr. Hüseyin Yaltırık ise, bu 

konuyla ilgili şu yazıyı kaleme almıştır.  

“Tatyan olarak adlandırılan ve özellikle Erzurum ile Elazığ'dan derlenen 

ezgiler âşık edebiyatı ve müziğinin karakteristik örneklerindendir. Tatyan’lar da 

mahlas yazılmasa da bunların sözlerinin Alvar'lı Mehmet Lütfi Efendi gibi daha 

ziyade tasavvuf ehli olan yerel âşıklara veya eski divan şairlerine ait olduğu 

bilinmektedir.  

Tatyan, oyun havası adı olarak Kuzeydoğu’ da Trabzon yöresinde de 

vardır. Doğu ve Orta Anadolu'da yer yer yaygın olarak görünen Tatiyan veya 

Tatyan havası dikkate değerdir. Ayrıca Tat (Tad) Kuzey Hazar taraflarında bir 

Türk oymak adıdır. Dede Korkut hikâyelerinde 'başı açık Tatyan Kalesi' adında 

bir yerden bahsedilmiştir. Azerî Türklerinin Acemlere Tat dedikleri 

bilinmektedir. İran taraflarında eski bir âşığın adının Tat olduğu 

söylenmektedir. Tatiyan 'ın (Tatlar) karşılığında kullanılmış olması da ihtimal 

dışı değildir. Çünkü yan eki (Gaziyân-ı Rûm, Bacıyân-ı Rûm) örneklerinde 

olduğu gibi Farsça ‘da çoğul eki olarak kullanılmaktadır. Ayrıca Nevşehir 

taraflarında bu isimdeki bir oymağa bağlı köyler de bulunmaktadır. 

 Nejat Birdoğan'a göre Tat adı Türklerin başka dil ve dinde olanlara 

verdiği ve genellikle Farisî olanlara taktığı bir ad idi. Bu adda bir topluluk Bakü 

civarında yerleşmiş olup eski Pehlevî dilinden azma bir dil konuşmaktaydı.  

Yine, Birdoğan'a göre Anadolu'ya yerleşen Oğuzların ve Selçukluların 

yanı sıra yeni topraklara İran'lı Tacikler de geldi. Bunlar kısa sürede sayıca 



Arapları geçtiler. Öyle ki bu durum Mevlâna'da bile 'Tat, Rum ve Türk' diye 

geçiyordu.  

Yaltırık; Sarısözen, Gazimihal ve Birdoğan gibi araştırmacıların 

görüşlerinden yola çıkarak bilgiler vermiş kendi fikirlerini ise şu şekilde 

özetlemiştir. 

Tat ve Tatyan kelimesinin kökenlerine yönelik yaklaşımlar ne olursa olsun 

Türk Halk Müziği’nde Tatyan olarak bilinen ezgi tipleri asıl konumuzu 

oluşturur. Derlenmiş Tatyanlar çok yoğun bir tasavvufî özellik göstermezler ve 

bu nedenle “dinî-tasavvufî konulu halk ezgileri” arasında sayılmazlar. Bu 

ezgiler yörelerinde daha çok tasavvufî çevrelerce benimsenmiş örneklerdir. 

Bunlardan başka az da olsa Tatyan ezgi kalıbına döşenmiş tasavvuf konulu 

örneklere de tesadüf edilmektedir. Âşık Sümmani tarzında olduğu gibi küçük 

farklılıklar dışında karakteristik ezgi kalıplarıyla Erzurum ve Elazığ’da söylenen, 

TRT repertuvarında yer alan Tatyanlar şunlardır:  

Dün gece yar hanesinde (Rep. No1944) 

Her kitabe kim leb-i la'lün hadisin yazalar(Rep. No 4302) 

Kadem bastı gönül tahtı (Rep. No1922) 

Mest-i nazım (Nevruz Tatyan) (Rep. No2564) 

Vardım eşiğine yüzüm sürdüm (Rep. No 1863) 

Yandı canım(Rep. No2030) 

Yaltırık, bu konudaki görüşleri bu şekilde ifade etmiş ve Tatyan örneklerini 

Erzurum ve Elazığ yöresindekiler olarak altı adet olarak tanımlamıştır (Yaltırık 2003, 

282). Aslında Yaltırık Tatyan’la ilgili mevcut bilgilerden hareketle konuya Morfolojik, 

Etimolojik, Sosyolojik açıdan yaklaşmış, ancak o da mevcutlardan farklı herhangi bir 

bilgi verememiştir.  

Sarısözen ve Gazimihal’in tanımlarındaki “Oyun havası” ifadesi, Sebahattin 

Bulut’un; “Tatyanlar tarihin akışı içinde, kalıp değiştirdiği bir gerçektir” ifadesi, Kenan 

Tuna’nın; “Tatyan’ları tekke veya tasavvuf musikisi içerisinde değerlendirmek uygun 

değildir.” ifadesi, Dr. Merdan Güven’in; “Eski biçimi ile aşk ve eğlence konuları, son 

zamanlarda ise ağırlıklı olarak tasavvufi konuları dile getiren türkü türü olduğunu kabul 

etmek gerekmektedir”. İfadesi ve diğer birçok açıklamaların tamamından, “Tatyan” 

genel başlığı altında oyun havası ve türkü gibi çeşitleri olduğu ve Tatyan anlayışının 

göreceli bir şekilde tarif edildiği, bundan dolayı da ifade edilemeyen bir yapı 

oluştuğu sonucunu çıkmaktadır. 



Kültür Bakanlığı ses sanatçılarından Salih Turhan’da yayımladığı “Tatyan 

Havaları” adlı kitabında konuya biraz daha farklı bir açıdan yaklaşmış, ilginç 

tespitlerde bulunmuştur. Kitabın önsözünde ilginç olan tespitlerinden biri şu 

şekildedir:  

“Tatyan adlandırması ise iller içerisinde sadece Erzurum, Erzincan ve Elazığ'da 

kullanılmakta, diğer illerde ise, genel türkülerle aynı şekilde 

değerlendirilmektedir. Esas makamı Hüzzam - Segâh ağırlıklı olmak kaydı ile 

Karcığar olanı da vardır. Aynı zamanda hepsi sözlüdür. Sözkonusu bu Tatyan 

havalarının değişik illerde de icra ediliyor olsa bile ve makam, güfte ve ezgi 

işlenişi bakımından birbirinin versiyonu olduğunu erbabınca hissedilmekte”. 

(Turhan; 2015, 7-8).  

Turhan’ın “Tatyan adlandırması sadece Erzurum, Erzincan ve Elazığ'da 

kullanılmakta, diğer illerde ise, genel türkülerle aynı şekilde değerlendirilmektedir” 

ve  “Tatyan’ların hepsini sözlü eserlerdir”  görüşlerine katılmamaktayız. Zira 

Gazimihal 1929, Sarısözen 1937 yıllarında Gümüşhane, Bayburt ve Trabzon’da 

Tatyan adıyla kayıtlar yapmışlar, Orta ve Doğu Anadolu da görüldüğünü 

yazmışlardır. Ayrıca yukarıda bahsi geçen Nail Karakuş tarafından Tatyan adıyla 

icra edilen eser Şebinkarahisar’dan sözsüz bir oyun havasıdır. 

Kitaptaki ilginç notlardan birisi de şu ifadedir;  

”Konumuz, halk müziği ve "Tatyan Havaları" olduğu için daha da netleştirerek 

üzerinde duralım. Tatyan üzerine Sebahattin Bulut, M Ragıp Gazimihal, Nejat 

Birdoğan, Mehmet Özbek, Akan Demirel ve Kenan Tuna'nın yorumları iktibasla 

verildi. Görüleceği üzere benzer ve farklı yaklaşımlar sonucu somut bir tarif ve 

netice çıkmıyor”. 

Turhan devam eden görüşlerinde; Bir kısım araştırmacı ve sanatçılar bu ve 

benzeri konularda oldukça temkinli davrandıklarını, aynı hassasiyeti kendisinin de 

gösterdiğini, ancak konu hakkındaki literatür bilgisi çok zayıf da olsa, bu durumun 

bu ezgilerin tasnifini engellemeyeceğini ifade ederek şunu belirtmiştir;  

“Biz de somut bir yorum getiremeyeceğiz belki. Ancak, Tatyan üzerine bugüne 

kadar söz söyleyen uzman, araştırmaca ve sanatçıların bu konudaki görüş ve 

yorumlarını bir bütün halinde sunarak kafalardaki sorulara kısmen de olsa bir 

ufuk açabiliriz”.(Turhan 2007, 9). 



Turhan’ın samimiyetle, tanımlardan bir tarif ve netice çıkmadığından ve 

ezgilerin tasnifinden bahsetmesi, “Tatyan adıyla ifade edilmiş birkaç ezgiden yola 

çıkarak sadece ezgi işlenişi ve makamsal yapıları bakımından benzeyen birçok eseri 

aynı tasnif içerisine alan bir gelenek yaratma çabalarının bir sonucudur”. Bundan 

dolayı da Anadolu coğrafyasının birçok bölgesinde zaten var olan bu ezgilerin 

birçoğu sonradan “Tatyan” diyerek tanımlanmaya başlamıştır. 

Turhan, Yaltırık’ın altı adet olduğunu ifade ettiği “Tatyan” sayısını Türkiye 

genelinde yirmi olarak tespit etmiş ve kitaba notalarını koymuştur. Turhan’a göre;  

“Türkiye çapında Tatyan Havalarının en iyi en tanınan icracısı, Erzurumlu Raci 

Alkır’dır. Ancak, Raci Alkır’ın  beslendiği kaynak, aslen Kafkas göçmeni olup 

Sivas'a yerleşen Feryadi Hafız Hakkı Bey'dir”.Turhan’a göre, “Tatyan 

Havalarının yaygın olarak icra edildiği illerin başında Erzurum gelmektedir. 

Erzurum'da 7, Erzincan da 4. Elazığ'da 2. Sivas'ta 2. Çorurn da 2, Amasya'da 1, 

Artvin'de 1, Trabzon da 1 örneği vardır” (Turhan 2007, 12) .  

Tatyan’ların bölgelere göre tasnifi çok katıldığımız bir konu değildir. Zira 

ileride değindiğimiz üzere Bayburt ve Şebinkarahisar’dan da Tatyan örnekleri 

verilmiş ve Artvin, Çorum, Erzincan, Amasya gibi bölgelerden derlenen ve Tatyan 

olduğu söylenen birçok eserin Tatyan olmadığı görülmüştür. Ancak, Turhan’ın 

buradaki Feryadi Hafız Hakkı ile ilgili tespiti, bizimde katıldığımız bir tespittir. Zira 

bizim çalışmalarımız neticesinde de karşımıza Feryadi Hafız Hakkı ile ilgili bilgiler 

çıkmıştır.  

Turhan’da diğer birçok araştırmacı gibi kendinden önceki araştırmacıların fikir 

ve görüşlerine şu şekilde yer vermiştir. Bunlardan ilgi çekici olanlar şunlardır. 

“Fikret Memişoğlu’nun Harput Ahengi, İshak Sunguroğlu’nun Harput yolları 

(Cilt III) Elazığ valiliğinin yayımladığı Notalarıyla Harput Musikisi (Cilt I-II) 

adlı kitaplarda ise, galat-ı meşhur olarak Tatyan’ın bilinçsizce “Tatvan” olarak 

adlandırmıştır. TRT Kurumu Müzik Dairesi Başkanlığı halk müziği 

uzmanlarından Altan Demirel’in de; kesin iddia etmemek kaydı ile Tatyan'ı 'yan’ 

ekinden hareketle Tat’lara ait bir ezgi kalıbı olduğunu söylediğini ifade 

ediyor”.(Turhan 2007, 10) 

Turhan’ın kendi görüşlerini de içeren bilgiler dikkat çekicidir. 

“Tatyan havalarının ilk ses kaydını kendisi Kafkas Türklerinden olan Feryadi 

Hafız Hakkı'nın icralarında görüyoruz. Kuşkusuz, plak kayıtlarından önce de bu 



ezgiler halk arasında okunmakta idi. Erzurumlu sanatçılardan Hafız Faruk Kaleli, 

Raci Alkır, Hulusi Seven vb. Tatyan icracıları ise yine Feryadi Hafız Hakkı'yı 

esas almışlardır. Bilahare Erzurum ve diğer yörelerdeki Tatyan çeşitlemeleri 

yaratılmıştır. Amasya. Çorum gibi İllere ise muhtemelen savaş yıllarındaki 

göçlerle taşınmıştır. Sonuçta, Hüzzam (Muhalif), Segâh çeşnili bir makam (özel 

ezgi kalıbı) daha ziyade divan şiiri güfteli, "aman aman" "adi-hadi leyli leyli" 

"efendim "bir tanem gel gel" gibi dolgu kelimeler kullanan hepsi için geçerli 

olmasa bile, bu ortak özellikleri haiz sözlü eserler için "Tatyan Havası" tasnif 

başlığını kullanabiliriz” (Turhan 2007, 12).  

Turhan’ın buradaki görüşlerinden “ Tatyan icracılarının Feryadi Hafız Hakkı 

Bey’i esas aldıkları ve makamsal tasnifleri ile aman aman, adi-hadi leyli leyli, 

efendim, bir tanem gel gel, gibi katma sözlere bizde büyük oranda katılmaktayız.  

Turhan’a göre, tespit ettiği Tatyan’lar şunlardır.  

Akşamdan doğuyor zöhre yıldızı (oyun tatyan’ı) / Erzincan   

Bende mecnundan fûzun âşıklık istidadı var / Erzurum 

Bir oda yaptırdım hurma dalından (oyun tatyan’ı) / Trabzon 

Burç üsten bayrakları kurdular / Erzurum 

Bülbül bağa girip yapmış yuvayı / Erzurum 

Dün gece yar eşiğinde yasağım bir taş idi (kadın oyunu havası)/Erzincan 

Dün gece yâr hanesinde yastığım bir taş idi / Erzurum 

Evlerine vardım kapı sürgülü / Amasya 

Ey hamamcı bu hamama güzellerden kim gelir / Artvin 

Ey hamama bu hamama güzellerden kim geldi / Erzincan 

Ey hamamcı bu hamama güzellerden kim gelir / Sivas 

Ezmi gül zar ettim dil hayâli yâr ilen / Erzurum 

Her kitabe kim leb-i lâ'ıün hadisin yazalar (muhalif tatyan) / Erzurum 

Mest-i nazım kim büyüttü böyle bî perva seni (nevruz tatyan)  Elâzığ 

Öte dönder ben görmeyim yüzünü / Çorum 

Seher vakti kalkan kervan / Erzincan 

Şu uzun gecenin gecesi olsam / Çorum 

Vardım eşiğine yüzümü sürdüm / Sivas 

Vardım eşiğine yüzümü sürdüm / Erzurum 

Yandı canım tende ey ruhî revanim bir su ver /Erzurum  

Turhan’ın tespit ettiği türkülerin bazıları Tatyan kalıplarına uymamaktadır. 

Örneğin, Tatyan olarak tarif ettiği, “Evlerine Vardım Kapı Sürgülü” adlı Amasya 

türküsünün, melodi ve söz olarak çok yakın bir varyantı, “Uzun olur Amasya’nın 



Selvi’si” adıyla Tokatlı İbrahim Karataş’tan Erbaa türküsü olarak derlenmiştir. 

Varyant melodi ile icra edilmesine rağmen bu türkü Turhan’ın tespit ettiği Tatyanlar 

arasında değildir. Bize göre bunların açıklaması yukarıda da belirttiğimiz gibi, fark 

etmeden geleneğin altını doldurmak için benzer ezgileri kategorize etme çabalarıdır. 

Bu türküyle ilgili kaynak kişisi 1924 doğumlu Saadettin Tahir Sümbül ile 

yaptığımız görüşmede, türkünün bu halde olmadığını aslında biraz değişik 

olduğunu ve türküyü Cemil Kurdoğlu’ndan aldığını söylemiş, İsmail Acardağ’la 

birlikte üzerinde çalışma yaparak bu hale getirdiğini diğer bir deyişle yeniden 

havalandırdıklarını beyan etmiştir. Bu türkünün Tatyanlar arasında gösterildiğini 

söylediğimizde ise Tatyan’ın ne demek olduğunu da bilmediğini ifade etmiştir. Hatta 

Muzaffer Sarısözen’in türküyü bu haliyle çok beğendiğini ve sizin türkünüz olarak 

değil de yöre türküsü olarak geçirelim dediğini beyan etmiştir (Kurt 2017).  

2008 yılında TRT de yayınlanan Muzaffer Ertürk, Mehmet Üçer’in hazırlayıp 

sunduğu, Aysun Gültekin ve Mehmet Çalmaşır’ın konuk olduğu Bergüzar adlı halk 

müziği programında Tatyan’larla ilgili şu bilgileri vermişlerdir.  

Muzaffer Ertürk: Tatyan’ların Müstezat gibi bir söz ifadesi veya bir edebi form 

olmadığı, bir sitil, tavır özelliği ve bir tavrın hassasiyeti olduğunu,  THM’nin 

teorisinde ve yazılı kaynaklarında, Tatyan’ın kendine özel bir terim ifade ettiğini,  

Erzurum, Erzincan ve Elazığ bölgesinde çoğunlukla görülen bir sitil, bir okuma 

biçimi, bir tavrın getirdiği, bir zümrenin belli bir zamanda oluşturduğu bir icra 

biçimi olduğunu, bundan dolayı da birçok anlamı yüklemenin mümkün olduğunu 

söylemiştir. Bakıldığı zaman bir dini formun içinde kendini gösterdiğini, yani 

ilahilerde ve söylenilen sözlerle örtüşen bir anlam ifade ettiğini, genelde eserlerin 

birçoğunun Hüzzam, Segâh ağırlıklı ve Karcığar ağırlıklı olduğunu, zaten Segâh 

makamının da Türk Müziğinde Tarif edildiği gibi dini bir makam olduğunu 

söylemiştir.  

 Tatyan’ların kökeni ve zamanının nereye dayandığının belli olmadığını, dini 

form içerisinde kullanıldığı belirtmiş, Elazığ ve Eğin’de görülen karcığar makamının 

yanı sıra daha çok din anlayışını içinde gösterebilecek o segâh makamının, içinde 

kullanılmayı çok daha fazla yeğlendiğini ifade etmiştir. Yeni yetişen neslin içerisinde 

okuyan akademisyen olan araştırmacıların mutlaka bunun en ince detayına kadar 

dikkatle araştıracaklarını, çünkü uzantısının sadece Anadolu ile saklı olmadığını ve 

Azerbaycan’a kadar uzanan, hatta belki daha da ileriye doğru gidebilen bir koridor 

olarak düşündüğünü ifade etmiştir. 



Mehmet Üçer: Bir kısım müzisyenlerin, Tatyan’ların kadın oyunları 

olduğundan söz ettiğini Erzincan’da Eğin’de belki o figürleri görülebildiğini 

belirtmiş. Örneğin, Cezayir havaları aslında bir ağıt olduğunu, ama sonradan 

nedense o askeri ritimleri alarak bir marş haline geldiğini ve birçok türkünün uzun 

hava iken kırık hava olduğunu ifade etmiştir. Bir kısım müzisyenin ise bu görüşlere 

karşı çıkarak Tatyan’ın bir tekke, bir ilahi form olduğunu, kimilerinin ise tamamen 

farklı bir bakışla bir Azeri ağzı olduğunu iddia ettiğini belirtmiştir. 

Mehmet Çalmaşır: Raci Alkır’ın çocukluğunda Babasıyla birlikte o 

Erzurum’da, dergâhlara gittiği zaman bu Tatyan türü eserler devamlı surette o 

zaman tasavvufi bir şekilde söylendiğini. Babasından almış olduğu şekli ile de: 

Tadıp, yanmak olduğunu, dini sohbetlerden sonra, bu dergâhlarda çok güzel bir 

şekilde bu segâh makamında okunduğunu, önce tadıldığını ve sonra muhabbette 

huşu içerisinde yanıldığını, yani bu şekilde Allaha daha yakınlaşma olduğunu 

dolayısıyla “Tat-yan” olduğunu söylemiştir (Bergüzar Türkü Programı 2008). 

Görüldüğü üzere, tüm bu tariflerin ve konuşmaların tamamından anlaşılan, 

Tatyan adı üzerine bir gelenek oluşturulmaya çalışılmış ve hâlâ da çalışılmaktadır. 

Bazı açıklamalarda oyun havası veya kadın oyun havası, bazılarında dini musiki 

olarak ifade edilmiş, bazılarında ise dergâhlarda tadıp yanmaktan dolayı Tat-yan 

olabilecek kadar basite indirgenmiş, bazen de açıklanamayan sorularla karşı karşıya 

kalmış bu tanımla ilgili, daha birçok araştırmacı da benzer şekilde açıklamalar 

yapmıştır. Bu durum birçok akademisyen ve sanatçıyı da yanıltmış ve bu tarifler 

çerçevesinde tanımın altını doldurmak farklı farklı bilgiler üretilmesine neden 

olmuştur. Dolayısıyla yukarıdaki araştırmacıların görüşlerinin bir kısmına katılırken, 

bir kısmına da katılmamaktayız. 

Bu konudaki bizim araştırmalarımız ise şu şekildedir; 

“Tatyan” adı taradığımız tüm 

kaynaklar arasında ilk olarak 1920’li 

yıllarda Feryadi Hafız Hakkı Bey’in 

AX 1335 numaralı kayıtla Sahibinin 

Sesi firmasına okuduğu plakta 

karşımıza çıkmıştır İlerleyen 

sayfalarda konuya detaylarıyla 

değinilmiştir.   

Resim 1, Feryadi Hafız Hakkı Bey'in "TATİYAN" 

adıyla okuduğu plak 



      

Taradığımız yazılı kaynaklar arasında ise “Tatyan” adı, Gazimihal’in 1929 

yılında İstanbul Devlet Konservatuvarı neşriyatından yayınladığı “Şarkî Anadolu 

Türküleri ve Oyunları” adlı kitapta karşımıza çıkmıştır. Kitaptaki bilgiler şu 

şekildedir.  

38 numaralı plak, Zihnî’nin Tatyan’ı (Bayburt).  

Okuyan kişi: Bayburtlu Ak Koyunlulardan Hafız Hayrettin Bey.  

Tarih: 28.08.1929  (Gazimihal 1929, 43). 

56 numaralı plak, Tatyan. Okuyan kişi: Erzurumlu Haşim Efendi (65 Yaşında) 

Tarih: 31.08.1929 (Gazimihal 1929, 45). 

Burada, Tatyan tanımı ile ilgili herhangi bir bilgi verilmemiş, sadece plağa 

kaydedilerek derlenen eserlerin Tatyan olduğu yazılmıştır. (Günümüzde bu 

kayıtların nerede olduğu bilinmemektedir). 

Tatyan ile ilgili diğer bir yazılı bilgiye ise yine M.R. Gazimihal’e ait, Kültür 

Bakanlığı tarafından “Türk Halk Oyunları Kataloğu” adıyla yayımlanan üç ciltlik 

kitap serisinin III. cildinde rast gelmekteyiz. Bu üç ciltlik kitap serisi Gazimihal’in 

1930’lu yıllardan başlayarak birkaç defterde notlar haline kaleme aldığı, ancak 

sağlığında yayımlayamadığı notlardan oluşmaktadır.  Vefatından yıllar sonra 

ailesine telif ödenerek satın alınan bu notlar Nail Tan ve Ahmet Çakır tarafından 

Kültür Bakanlığı adına düzenlenerek, 1999 yılında “Türk Halk Oyunları Kataloğu” 

adıyla üç cilt olarak yayımlanmıştır. Bu kitapta Gazimihal, Tatyan’larla ilgili şu 

bilgileri vermiştir. 

“TATYAN: Tatyan Oyun Havası kuzeydoğumuzdan Trabzon yöresinde vardır. 

Doğu ve Orta Anadolu'da da yer yer yaygın görünen Tatıyan veya Tatyan 

havası dikkate değer bir konudur. Tat (Tad), kuzey Hazer taraflarında bir Türk 

oymağının adı olarak vardı. Dede Korkut hikâyelerinde Başı Açık Tatyan Kalesi" 

adında bir yer zikrediliyor (belirtiliyor). Azeri Türklerinin, Acemlere de Tat 

dedikleri haber veriliyor. İran taraflarında eski bir aşığın adının Tat olduğu (özel 

isim mahiyetinde) kezâ rivayet edilmektedir. 

Tatıyân, Tatlar demek olup, Nevşehir tarafında bu isimdeki bir oymağa 

bağlı bazı köyler kezâ vardır. Konu incelenmeye muhtaçtır” (Gazimihal 1999, 

111).  



Bu bilgilerin aynısı Muzaffer Sarısözen başkanlığındaki Ankara Devlet 

Konservatuvarı derleme heyetinin 1937 derlemelerinde de görülmektedir.  

Dr. Süleyman Şenel’ in 1994 yılında yayımladığı “Trabzon Bölgesi Halk 

Musikisine Giriş” adlı kitap, Ankara Devlet Konservatuvarı derlemelerinin ilk defa 

yayımlandığı bir belgedir. Bu belgeden Gazimihal’ in vermiş olduğu bilgilerin ana 

kaynağının da bu derleme fişleri olduğunu anlıyoruz.  

Derleme fişlerinde yer alan bilgiler şu şekildedir.  

Parça adı: Bir oda yaptırdım hurma dalından (Tatyan ve Oyun havası) 

Alındığı yer ve tarih: Trabzon / 21.9.1937 Plak numarası ve plaktaki yeri: 65/B-l 

Kaynak kişinin adı-soyadı-yaşı-memleketi-mesleği: Şevki BİLGİN, 22, Trabzon, Boş 

Kimden, ne zaman, nerede öğrendiği: Trabzon'da eskiden beri çalınırmış. 

Derleyenler: H.F., H.B., M.S., A.E. 

Düşünceler: Şarkî ve Orta Anadolu'da yayılmış bulunan "Tatıyan" veya "Tatyan" 

havası enteresan bir mevzûdur. 

"Tad", "Tat": Şimâlî Hazer taraflarında bir Türk kabilesi adıdır. 

Dede Korkut hikâyelerinde "Başı açık Tatyan Kalesi" adında bir yer 

zikredilmektedir. Azerî Türklerinin Acemlere de "Tat" dedikleri işitilmektedir. 

İran taraflarında eski bir "âşık" adı olduğu da rivâyet edilir. 

Güfte: 

Aman Bir oda yaptırdım hurma dalından 

İçini döşeddim acem şalından 

O da kendim değil ahbap malından 

Hani benim memleketim elim yâr 

Bir oda yaptırdım döşedemedim 

İçinde bir çocuk yaşadamadım  

Kahbe felek ile baş edemedim  

Hani benim memleketim elim yâr 

 (Şenel 1994, 37-152). (bk. TRT repertuvarı 2769 nolu nota) 

                                                           
Hasan Ferit (ALNAR), Halil Bedii (YÖNETKEN), Muzaffer SARISÖZEN, Arif ETİKAN. 



Sarısözen açıklamalarında Tatyan nedir, oluşumu ve melodi yapıları nasıldır, 

adını nereden almıştır gibi konularda herhangi bir bilgi vermemiştir. Ancak 

araştırılması gereken konuların ipuçlarını yazmıştır. Aslında, bu konu araştırılırken 

bu bilgiler çerçevesinde araştırılmış olsa idi büyük ihtimalle Tatyan’larla ilgili birçok 

bilgi bugün açıklanabilir olabilirdi. Ayrıca, Gazimihal de, Sarısözen’in bilgilerine ek 

olarak açıklamalarının sonuna “konu incelenmeye muhtaçtır” notunu eklemiştir. 

Yine Sarısözen başkanlığındaki Konservatuvar heyeti tarafından bu 

derlemeden on gün önce, yani 11.09.1937 tarihinde Bayburt’tan Dede Günaydın 

isimli kaynak kişiden derlenen bir türkünün derleme fişine “Tatyan Havası” notu 

düşülmüştür. Bu eser TRT Repertuvarında bulunmamaktadır. Arşivimizdeki 

derleme fişi ve ses kaydından yazdığımız nota aşağıdadır. 

                                                           
 Dede Günaydın’a ait derleme fişleri ile derleme kayıtları ve Bayburtlu Âşık Rıdvan’a ait taş plak kaydı 
arşivimize Kubilay Dökmetaş, Norşun Bağları ise Arslan Akyol tarafından ulaştırılmıştır. 

Resim 2, Tatyan Havası notu eklenmiş derleme fişi 



           

Örnek Nota 1 

 

 

 

 



O yıllara ait plak kataloglarından 1940’lu yıllarda doldurulduğunu tahmin 

ettiğimiz arşivimizdeki bir taş plak kaydına, Bayburtlu Âşık Rıdvan isimli bir sanatçı 

da Tatyan havası okumuştur. Diğer Tatyan’lardan farklı olarak ara sazı usullü, söz 

kısmı ise serbest olarak icra edilmiştir bu eser de TRT repertuvarında 

bulunmamaktadır. 

 
Örnek Nota 2 

 



 Arşivimizdeki başka bir ses kaydında ise Şebinkarahisarlı Nail Karakuş adlı 

zurnacı icracısı; “Şebinkarahisar’ın Norşun Bağları’na Abdi Bey’in bestelemiş olduğu 

Tatyan’ı çalıyorum, Şebinkarahisar’ının malıdır” diyerek bir anons yaptıktan sonra eseri 

icra etmektedir. İcra edilen bu eser karcığar makamında sözsüz bir oyun havasıdır.   

 



 

Örnek Nota 3 

 

 

 



Gazimihal’in, Sarısözen’in yaptıkları derlemelerden, yazdıklarından ve 

arşivimizdeki ses kayıtlarından Erzurum, Bayburt, Trabzon, Şebinkarahisar 

(Giresun) gibi bölgelerde aynı isimle anılan yapılar olduğunu görüyoruz. Derleme 

fişlerindeki ifadelerinden anlaşılacağı üzere Sarısözen, Tatyan ve oyun havası diye 

bir not düşme gereği duymuştur. Buradan anlaşılan, derlenen bu ezgi hem “Tatyan”, 

hem de “Oyun Havası” olduğudur. Demek ki; tür olarak oyun havası ve oyun havası 

kalıbı dışında Tatyan veya Tatyan’lar da mevcuttur. Ya da başka bir deyişle Tatyan 

adıyla tabir edilen ezgi yapıları, oyun havası olarak da karşımıza çıkabilmektedir. 

Gazimihal ’de Sarısözen ve ekibinin derleme fişlerini esas almış, Trabzon’da oyun 

havası olarak, Orta Anadolu’da da yer yer yaygın Tatyan havaları görüldüğünü 

belirtilmiştir. Ancak ifade ettiğimiz gibi açıklayıcı bir bilgi verilmemiştir. Gerek 

Sarısözen, gerekse Gazimihal araştırılması gereken konular üzerinde durmuştur. 

Ancak bunlardan farklı olarak asıl dikkatimizi çeken konu ise, neredeyse yirmi 

beş yıla yakındır hakkında bilgi ve belgeler topladığımız Feryadi Hafız Hakkı Bey’le 

ilgili oldu.  Kendi döneminin güçlü müzisyenlerinden biri olan, belki de 

birçoğumuzun ilk defa adını duyduğu Feryadi Hafız Hakkı Bey ile ilgili araştırmalar 

yaparken 1920’li yıllarda taş plağa okuduğu eserlerden birinin üzerinde “TATİYAN” 

yazmasıydı. Yukarıda da söz ettiğimiz gibi Tatyan adına rast geldiğimiz ilk kaynaktı. 

Aslında bu, çok basit ve gözden kaçması çok kolay bir ayrıntıydı. Bugüne kadar 

kimsenin dikkatini çekmemiş olan bu detay, konu hakkında dikkat çeken bir 

ipucuydu. Şöyle düşünmek çok normaldi “Bir gariplik yok ki, Feryadi Hafız Hakkı 

Bey’de bir Tatyan okumuş”, diye düşünüp basitçe geçiştirilebilecek bir durumdu. 

Zaten plağı gören ve üzerindeki yazıyı okuyan birçok ilgili kişi de aynı şekilde 

düşünmüş olmalı ki, konu bugüne kadar bu bakış açısıyla sorgulanmamıştı.  

Doğrusunu söylemek gerekirse ilk gördüğümüzde biz de aynı şeyleri 

düşünmüştük. Belli bir süre sonra konu burada bizim açımızdan da, sıradan 

geçiştirilebilir bir hâl almış, yerini meraksızlığa bırakmıştı. Ancak merakımız ve 

hareket noktamız Feryadi Hafız Hakkı Bey’ in 1920’li yıllarda plağa okuduğu kendi 

bestesinin üzerinde, neden “TATİYAN” yazıyor olduğuydu. Bu isim ne anlama 

geliyordu ve neden kullanmış olabilirdi. Daha önceden başkası ve başkaları 

kullanmışmıydı, eğer kullanıldıysa kim, ne zaman ve neden kullanmış olabilirdi. 

Tüm bu sorular merakımızı canlı tutmaya yetmişti. 

Öncelikle Feryadi Hafız Hakkı Bey ile ilgili kısa bir bilgi vermek yararlı 

olacaktır. Ailesi, 93 harbi adıyla bilinen 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı sonrası, 

Karabağ bölgesinden kalkıp Artvin üzerinden Anadolu topraklarına giriş yaparlar. 



Nüfus kayıtlarında 1889 Artvin doğumlu görünmektedir. Tam adı İsmail Hakkı’dır. 

Burada kısa bir zaman kalan daha aile sonra Sivas’a yerleşir. 1930 yılından sonra ise 

kısa bir dönem de Niksar’da kalırlar. 1936 da Şeker 

Fabrikası’nın açılmasından belli bir zaman sonra 

oğlu Ahmet Bey’in Şeker Fabrikasındaki işinden 

dolayı Turhal’a yerleşirler. 

Dahi derecesinde bir virtüöz ve gezgin bir 

sanatçı olan, Feryadi Hafız Hakkı Bey, 20’li 

yaşlarında Anadolu’nun birçok yerinde konserlere 

katılır ve İstanbul’a gidip gelmeye başlar. Burada, 

Filozof Rıza Tevfik, Tamburi Cemil Bey ve daha 

birçok şair ve müzisyenle dostluklar kurar, 

muhabbetlerinde bulunur. Cemil Bey’in icadı olan 

yaylı tambura özenerek bir saz yapar ve adına 

“Feryat” der, bu sazı ustalıkla çalar. Bundan dolayı 

da Feryadi ünvanını kullanmaya başlar. Soyadı 

kanunu çıktığında ise, Feryat soyadını alır. 

İstanbul’daki His Master Voice (Sahibinin Sesi), 

Playdor gibi plak firmalarında taş plaklara 55 eser 

okur. Polydor firmasına ise 3 eser okur.     

Yukarıda Sarısözen’in derleme fişinde verdiği 

araştırma ipuçlarından söz etmiştik. Feryadi Hafız 

Hakkı Bey’in ailesi, Anadolu’ya gelmeden önce 

yukarıda da bahsi geçen Tat Türkleri diye 

adlandırılan topluluğun yaşadığı bölgeden gelmişlerdir. Muhtemelen aile 

Anadolu’ya geldikleri ilk yıllarda kendilerini Tat olarak tarif etmekteydi. Çünkü 

uzun yıllar yaşadığı Turhal’da bu konuyla ilgili bilgi sahibi olan ve aynı bölgeden 

göç eden aileler vardı. Çocukluğumuzda zaman zaman işittiğimiz şeylerdi. Ancak, 

şimdilerde torunları ile konuyu görüştüğümüzde, bu konuda bilgi sahibi 

olmadıklarını ifade etmektedirler.  

                                                           
 Sahibinin Sesi firması bu konuda bir katalog yayımlamıştır. Polydor firmasına okuduğu eserleri ise, elimizdeki 
plak kayıtlarından söyleyebiliyoruz. Polydor firmasına bilinenlerin dışında daha başka plaklar da okumuş olma 
ihtimali olabilir. Bu konuda bilgi mevcut değildir. 1928 yılından önce okuduğu plakların üzerinde ki tanıtım 
yazıları Osmanlıca alfabesi ile yeni alfabenin kabulü olan 01.11.1928 tarihinden daha sonrakilerde ise yeni 
alfabe ile yazılmıştır. 
 
 

Resim 3, Feryadi Hafız Hakkı Bey’in kendi 

yaptığı ve “FERYAT” adını verdiği saz ile. Bu 

sazdan iki adet yapmıştır. Resimde 

gördüğünüz ilk olarak yapılan sazdır. Bu saz 

ailenin farklı zamanlarda farklı şehirlere 

taşınmaları sırasında kırılmış ve parçaları 

kaybolmuştur. Diğer saz ise şahsıma ait çalgı 

koleksiyonumda muhafaza edilmektedir 

 



Bu konuda da kısa bir bilgi vermekte yarar var. Azeri coğrafyası ve İran 

Azerbaycan’ında yaptığımız araştırmalarda, “TAT” adı ile anılan birçok gurubun 

olduğunu gördük. Bunların bazıları ve kayda değer olanları; Bakü civarında 

yaşadıkları ve şimdilerde asimile oldukları söylenen azınlık “Fars” bir gurup, 

Müslüman olmayan Türkler, Nogayların alt boyu olduğu söylenen muhacir Türkler, 

ama en çok dikkat çeken ve en kalabalık gurup ise Karabağ bölgesine İran 

Azerbaycan’ından göçen muhacirlere verilen isimdir. Bu bilgi Sarısözen’in, “Azeri 

Türklerinin, Acemlere Tat dedikleri haber veriliyor” bilgisi ile örtüşmektedir.  

İran Azerbaycan’ından göçen Tat’ların birçoğu, Tebriz civarındaki 

Karakoyunlu ve Akkoyunlu adıyla anılan bölgelerden göçmüşlerdir. Bu bilgi 

Gazimihal’in 28.08.1929 tarihinde Bayburt’ta yaptığı derleme ile birleştirildiğinde 

ortaya çok ilginç bir ipucu çıkmaktadır. Zira derleme yaptığı kişinin 

Akkoyunlulardan Hafız Hayrettin Bey olduğu yazmaktadır. Bu durumda Hafız 

Hayrettin Bey’in Tat Türklerinden olma ihtimalide göz ardı edilmemelidir. 

İran’dan Azerbaycan’a göçen bu guruptan binlerce insan daha sonraları 

Anadolu topraklarına yerleşmiştir. Kars ve Sivas gibi yerler başta olmak üzere 

Kayseri, Konya,  Antalya,  K. Maraş, Bolu, Sincan, Altındağ /Ankara, İstanbul ve 

daha birçok yerde Tat, Tatçı, Tatoğlu, Tatlar vb. isimlerle yerleşkeler kurmuşlar, aynı 

zamanda bu isimlerin birçoğunu da soy isim olarak almışlardır. Münferiden de 

Trabzon, Artvin, Erzurum, Gümüşhane, Bayburt ve daha birçok bölgelere 

yerleşmişlerdir.  

Farsçadaki çoğul eki “an” ile nispet ve aitlik belirten “ı, i” ekinden dolayı 

“Tatıyan” veya “Tatyan” isimlendirmeleri Tatlara ait olan anlamındadır. 

Gazimihal’in kendisi de “Tatıyan”ın, Tatlar demek olduğunu yazmıştır (Gazimihal 

1999, 111). Bu isimlerle adlandırılmış olan eserler gerek melodi yapıları, gerek ifade 

açısından, gerekse tavır olarak seçilebilir bir farklılık arz eden ve “Hüzzam, Segâh, 

Karcığar” makamındaki eserlerdir. Tabi ki bahsi geçen bu makamlardaki her eser 

aynı özelliğe sahip değildir, sadece makam yapılarından dolayı Tatyan diye tarif 

edilemezler. Zaten bu kalıba uyan eser sayısı oldukça azdır.  Zira bir makam kalıbı 

veya bir ayak değil, yukarıda söz edilen birkaç makamı içeren müzikal söyleyiş, 

kendine has motifleri ve müzik cümleleri olan yöresel bir tavırdan ziyade kişisel bir 

söyleme, icra ve ifade tarzıdır. 

                                                           
 Bazı Karcığar eserlerde, Çargâh perdesinde Nikriz çağrıştıran asma kalışlar duyulsa da, bu eserler de geneli 
itibarı ile karcığar makamındadır. 



Ayrıca Tat’ların geneline ait bir müzikal yapı olmadığı düşüncesindeyiz. Zira 

günümüzde Azeri coğrafyasında yaşayan “Tat” olarak anılan toplulukların eski ve 

yeni müziklerine baktığımızda, Tatyan’larla benzer yapılar görülmemektedir. 

Bundan dolayı ilk isimlendirildiği zaman (Âşık) Kerem veya Garip havaları 

adlandırmasında olduğu gibi icracı bir âşıktan hareketle, Anadolu’da yaşayan Tat 

Türklerinden bir âşığın veya sanatçının kendine has söyleme tarzı olduğu 

düşüncesindeyiz.   

“Tatyan” adı Dede Korkut hikâyeleri ve diğer birçok tarihi kayıtta müzik 

dışında başka şekillerde kullanılmıştır. Ancak müzik terimi olarak ilk defa Feryadi 

Hafız Hakkı Bey’de rastladığımızdan söz etmiştik. Feryadi Hafız Hakkı Bey birçok 

beste yapmış ve Anonim eserler yanında kendi bestelerini de plaklara okumuştur. 

Filozof Rıza adıyla bilinen Rıza Tevfik’e (Bölükbaşı) ait olan “Vardım Eşiğine 

Yüzümü Sürdüm” adlı şiiri, hüseyni ve saba arızaları ile karcığar makamında bir 

ustalık eseri olarak bestelemiş, AX 1335 numaralı kayıtla Sahibinin Sesi firmasında 

plağa okumuştur. Gerek ses aralıkları gerekse sesteki perde atlamaları nedeniyle 

hem şan, hem de saz icrası olarak oldukça zor bir eserdir. Plağa da tek saz olarak, 

kendi sazı “Feryat” ile çalmıştır. İcrasındaki zorlukları ve bestesindeki ustalık 

dolayısıyla kendi şahsına münhasır olan bu esere “TATİYAN” adını vermiştir. Bu 

isimle adlandırılmış olmasının nedeni de, kendisinin yukarıda yazdığımız etnik ve 

sosyolojik kökenlerinden dolayı olması ihtimal dâhilindedir.  

Kaynak kişi Şevki Bilgin’in derleme fişinde belirttiği “Trabzon’da eskiden beri 

çalınırmış” bilgisi ile 1929 ve 37 yıllarında Trabzon, Gümüşhane, Bayburt 

bölgelerindeki derlemelerden, daha sonraki yıllarda Şebinkarahisar, Erzurum gibi 

yörelerden yapılan ses kayıtları ve derlemelerden, 40’lı yıllarda Bayburtlu âşık 

Rıdvan’a ait taş plak ’tan bölgede Tatyan havaları ile ilgili bir söyleme geleneğinin 

olduğu veya oluştuğu aşikârdır. Tatyan havalarının geçmişi Feryadi Hafız Hakkı 

Bey’den önceye de dayanıyor olabilir. Ancak eldeki kayıtlara bakıldığında 1920’li 

yıllarda “Tatiyan” adını kullanarak ilk plak kaydını yapan kişi Feryadi Hafız Hakkı 

Bey’i görüyoruz. Dolayısıyla kesin bir dille söyleyemesek de, Feryadi Hafız Hakkı 

Bey’in şahsına münhasır bir müzikal ifade olması da mümkündür. Taş Plak’tan 

notaya aldığımız eser şu şekildedir 



 



 

Örnek Nota 3 

Eser üzerinde her hangi bir düzeltme yapılmadan duyulduğu haliyle notaya 

alınmış, ara sazlar sanatçının yorumladığı şekilde yazılmıştır. 

Araştırma yaparken tesadüfen rast geldiğimiz dikkat çekici diğer bir durum ise, 

Prof. Dr. Cengiz Şengül’ün “Erzurumlu Raci Alkır Hayatı ve Eserleri” adlı kitabında 



yazdığı bazı bilgilerdir. Burada Raci Alkır, “1965’li yıllarda bir takvim yaprağında 

Rıza Tevfik Bölükbaşı’nın İstanbul’da harap olmuş bir cami için yazdığı şiirdi 

okuyunca çok etkilendiğini, o esnada kulağındaki anonim bir müziğe uyarlayarak 

melodi ve sözleri buluşturmak suretiyle eseri oluşturduğunu belirtmiştir (Şengül 

2004, 108). 

Yine dikkat çekici bir bilgi ise “Dün gece yar hanesinde” adlı türküyü 1960’lı 

yıllarda Erzurumlu İhsan Öz’den duymuş ve derlemiş olduğunu ifade etmiş 

olmasıdır. Sonraki yıllarda birinci kıta dışındaki sözlerini hatırlayamadığı için ikinci 

kıtasına “Kemani” Haydar Telhüner’e, üçüncü kıtasına da, babası Şefik Alkır’a ait 

sözleri ekleyerek eseri oluşturduğunu ifade etmiş olmasıdır (Şengül 2004, 53). 

Raci Alkır, büyük ihtimalle unutmuş olmalı ki, Cengiz Şengül’e aktardığı 

bilgilerde eksiklik ve yanlışlık vardır. Çünkü TRT’nin derleme kalamozalarında Raci 

Alkır’ın, yukarıda derleme tarih ve numaraları verilen her iki eseri de Feryadi Hafız 

Hakkı Bey’den öğrendiği yazmaktadır. Bu durum Salih Turhan’ın ifade ettiği 

“Feryadi Hafız Hakkı Bey’i esas almışlardır” ifadesini de doğrulamaktadır.  

 

 

Resim 4-5, TRT derleme Kalamoza'sı 



Sonuç: 

Yukarıdaki bilgilerden de anlaşılacağı üzere Tatyan’ları açıklamaya çalışırken, 

ne olduğu ve ne olmadığı konusunda geniş bir tanım daha açıklayıcı olacaktır. 

Derlemeler ve plak kayıtlarından Trabzon, Bayburt, Şebinkarahisar, Erzurum, 

Sivas gibi yörelerde Tatyan kalıplarına uygun ezgilerin olduğu bir gerçektir. 

Dolayısıyla sadece bir il veya mahallî bir bölgeye mal etmek yanlıştır. İlk çıkışı tam 

bilinmemekle birlikte, yukarıda belirttiğimiz gibi elimizdeki en eski Tatyan kaydı 

olan Feryadi Hafız Hakkı Bey veya yine Tat Türk’ü olan bir sanatçının kendisine ait 

bir icra ve söyleme tavrıdır.  Zaten Tatyan’ların çok az sayıda olması da bu görüşü 

desteklemektedir. 

Feryadi Hafız Hakkı Bey’in gezgin bir sanatçı olduğundan dolayı zaman zaman 

yukarıda bahsi geçen bölgeleri gezdiği, buralarda sanatını icra ettiği bilinmektedir. 

Ayrıca Erzurum Lalapaşa Camiinde müezzinlik yapmış ve ailesi ile uzunca bir süre 

Erzurum’da ikamet etmiştir. Raci Alkır’ın babası dâhil şehrin birçok ileri gelenleri ile 

dostlukları olmuş, oradaki musikişinas kişilerle meşk etmişlerdir. Raci Alkır 

çocukluğunda babasının yanında Feryadi Hafız Hakkı Bey’in bulunduğu musiki 

meclislerine iştirak ettiğini birçok yerde övünerek beyan ettiği de bilinmektedir. 

Zaten TRT derleme kalamozalarında da Tatyan’ları Feryadi hafız Hakkı Bey’den 

öğrendiğini beyan etmiştir. Bu durumda Feryadi Hafız Hakkı Bey’in Tatyan 

havalarının yayılmasındaki rolü de ortaya çıkmakta, Turhan’ın birçok icracının 

Feryadi Hafız Hakkı’yı esas aldıkları görüşünü de doğrulamaktadır. 

Eski kayıtlarından hareketle, Tatyan’ların eskiden kadın oyun havası olduğu 

görüşüne katılmasak ta Sebahattin Bulut’un “Tatyan’ların sonradan tekke ve zaviyelerde 

başka bir kalıba sokuldu, neticede başka başka Tatyan’lar karşımıza çıktı”. Görüşü büyük 

oranda bizimde katıldığımız bir görüştür. Böylece Tatyan havalarını belli bir kalıba 

sokma ve altını doldurma çabaları kendiliğinden başlamış, OyunTatyan’ları, Koşma 

Tatyan‘ları ve Mistik Tatyan’lar diye tasnifler yapılmış, Nevruz Tatyan, Muhalif 

Tatyan gibi çeşitli isimler verilmiş, ancak yukarıdaki bilgilerden de anlaşıldığı üzere 

tamamen sonuçsuz kalmıştır. 

Bilinen Tatyan’lar Hüzzam, Segâh ve Karcığar makamındadırlar. Melodilerdeki 

benzerlikten dolayı birçok türkü zamanla Tatyan diye ifade edilmeye başlamıştır. 

Turhan’ın Tatyan olarak tarif ettiği repertuvarda 2135 numarada kayıtlı Evlerine 

vardım kapı sürgülü adlı türkü melodi işleyişleri bakımından Tatyan’larla benzerlik 

gösterse de Tatyan değildir. Zira yukarıda bu türkünün kaynak kişisi ile yapılan 

görüşmeden söz etmiştik. Yine 3326 numarada kayıtlı “Ey Hamamcı Bu Hamama 



Güzellerden Kim Geldi” adlı Artvin-Şavşat türküsü, 1240 numarada kayıtlı Çorum’dan 

Niyazi Biçerel’den derlenen “Şu uzun gecenin gecesi olsam”, 3363 numarada kayıtlı 

Davut Sulari’den derlenen “Seher Vakti Kalkan Kervan” ve daha birçok eser ise bu 

tanıma uymamaktadır. 

Gerek makamsal gerekse müzik cümleleri ve icra tavrı açısından Tatyan özelliği 

taşıyan birçok türkü ise zaman içerisinde, sıradan türküler gibi algılanmaya ve 

anılmaya başlamıştır.  Örneğin: Talip Özkan’ın Sivas’tan derlediği, ama Tatyan 

olarak tarif edilmeyen TRT repertuvarında 4245 numarada kayıtlı “Gâh Çıkarım 

Gökyüzüne” adlı eser Tatyan formunda bir eserdir.  

Sözlü Tatyan’ların yanında sözsüz oyun havası kalıbında örneği de mevcuttur. 

Sözlü olanlarda ağırlıkla “Aman aman, Hadi leyli, Leyli leyli, Bir tanem gel, Sultanım gel” 

gibi katma sözler vardır. Öyle görülüyor ki bu katma sözler Tatyan’ların olmazsa 

olmazıdır. 

TRT Repertuvarında Tatyan adıyla kaydedilmiş olan türkülerin listesini 

vermek, konunun daha iyi anlaşılması için yararlı olacaktır. Derleme tarihlerine göre 

kronolojik sırası ve isimleri şu şekildedir (Repertuvara dâhil edilme sıralamaları 

ayrıca belirtilmiştir) 

Türkü adı               Yöre Kaynak kişi      Derleyen D. Tarihi      N. Alan        İnceleme 

tarihi 

Rep. 

No 
Bende 

Mecnundan 

Fûzun 

 

Erzurum Faruk Kaleli M. Sarısözen  M. Sarısözen 22.06.1973 376   (1) 

Bir oda yaptırdım    Trabzon      Şevki Bilgin      M.Sarısözen 21.09.1937    Ateş Köyoğlu 22.11.1985   2769 (8) 

Yandı canım Erzurum Hulusi Seven Nida Tüfekçi 1961 Nida Tüfekçi 08.11.1978 2030 (6) 

 

Vardım eşiğine 

yüzümü sürdüm                         

Erzurum   Raci Alkır Erzurum Rd.      12.10.1971    Nida Tüfekçi     07.11.1978 1863 (2) 

Dün gece yâr 

hanesinde 

Erzurum Raci Alkır Erzurum Rd.      12.10.1971    Nida Tüfekçi 08.11.1979 1944(4) 

Mest-i nazım Elazığ HafızOsman 

Öge 

Şükrü Canaydın 

Mehmet 

Özbek 

1971 Mehmet 

Özbek 

12.07.1984 2574 (7) 

Ey hamamcı bu 

hamama 

Tercan Davut Sulari TRT 1975 Nida Tüfekçi 05.10.1979 1999 (5) 

Her kitabe kim 

leb-i 

Elazığ Hafız Osman 

Öge 

 

Bant’tan  Altan Demirel 10.10.2002 4302 (9) 

 

 

 

 

 

 

 



Bizim tespit ettiğimiz Tatyan havaları da şunlardır. 

 

Türkü adı               Yöre Kaynak kişi      Derleyen D. Tarihi      N. Alan        İnceleme 

tarihi 

Rep. 

No 
Gâh çıkarım 

gökyüzüne 

Sivas Müslüm Sümbül Talip Özkan  Erdem 

Çalışkanel 

03.02.2000 4245 

Derdin elinden 

baş eğmem 

 

Bayburt Dede Günaydın Ankara Devlet 

Konservatuvarı  

12.09.1937 Necdet 

Kurt 

  

Dönerim bakarım 

yârim görünür    

Bayburt    Âşık Rıdvan      Kubilay 

Dökmetaş Taş 

Plak Arşivi 

1930 - 40 

Arası Taş 

Plak Kaydı  

Necdet 

Kurt 

  

Norşun bağları 

oyun havası 

Şebinkar

ahisar 

Abdi Bey – 

Zurnacı Nail 

Karakuş 

Arslan Akyol 

Müzik Arşivi 

 Necdet 

Kurt 

  

TRT Repertuvarındaki melodik yapıdan benzer türküler ve henüz repertuvara 

girmemiş olan türküler üzerinde kapsamlı bir inceleme yapıldığında yukarıda 

belirttiğimiz “Gâh çıkarım gökyüzüne veya Dede Günaydından derlenmiş olan 

“Derdin elinden baş eğmem” gibi Tatyan kalıplarına uygun eserlerin çıkması 

muhtemeldir.  

Bu bildiriden çıkarılması gereken sonuçlardan biri de şu olmalıdır. Yıllardır 

sağlıklı bir yazılı kaynağı oluşturulamamış, birçok farklı konu yine birçok 

araştırmacıya göre ayrı ayrı tarif edilen THM literatürünün, geleneksel ve 

gelenekselliğe ait tanımlarının, yeni bulgular ışığında tekrar ve çok dikkatle gözden 

geçirilmesi gerekliliği ve yeni bilgiler üretilirken, konulara ait eski bilgiler dışında da 

yeni bakış açıları üretilmesi gerekliliğidir. 
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