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TÜRK MÜZİK KÜLTÜRÜNDE SÖZEL YAPI 
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ÖZET 

Bu çalışmada, sözel yapısı çoğunlukla ön planda bulunan geleneksel 
müziğimizin sözel yapısındaki değişimler tartışılmaktadır. Söz konusu 
değişimlerin belirlenebilmesi için 19. yüzyıl ve 20. yüzyıllarda yaşamış olan 
bestecilerimizin eserleri içinden kronolojik sıraya göre seçilen eserlerin sözel 
yapısındaki değişimler irdelenmektedir; bu irdeleme, Türk Müziği’nin (Türk 
Sanat Müziği) sözel yapısındaki değişim, dönüşüm ve yenilikleri belirlemeye 
yöneliktir. Türk Müziği’nin sözel yapısında meydana gelmiş olan bu dilsel 
değişimler incelenerek, günümüz Türk müziği sözel yapısı hakkında 
değerlendirmelerde bulunulmaktadır. Araştırmada yöntem olarak, “belli bir 
metnin, kitabın, belgenin, belli özelliklerini sayısallaştırarak belirleme amacı ile 
yapılan tarama” (Karasar, 2002) ya da, “iletişimin yazılı/açık içeriğinin objektif, 
sistematik ve sayısal tanımlarını yapan bir araştırma yöntemi.” (Berelson, 195) 
olarak tanımlanan içerik çözümlemesi yöntemi kullanılmaktadır. Türk 
Müziği’nde ön planda yer almış olan sözün, Türkçe’nin zenginleştirilmesindeki 
önemine vurgu yapılan bu çalışmada toplanan veriler güvenilir ve geçerli konu 
kategorileri oluşturularak (Gündüz, 1996) çözümlenmeye çalışılmıştır. Bu 
kategoriler, Cumhuriyet öncesi dönem ve Cumhuriyet sonrası dönem sözlü 
eserlerindeki sözel başkalıklar ile melizmatik ve silâbik yapı sıklığı 
karşılaştırılması biçiminde gerçekleştirilmiştir. Araştırmada ele alınan müzik 
türü, sadece Türk Sanat Müziği ile sınırlı tutulmuştur. Araştırmanın problem 
durumu, Cumhuriyet öncesi ile sonrası dönem bestelerinin sözel yapısındaki 
dilsel değişimler ile melizmatik ve silabik yapıların kullanım sıklıklarında 
anlamlı bir farklılığın bulunup bulunmadığının ortaya çıkarılmasına yöneliktir. 

Bu araştırmanın amacı, Türk dilinin zenginleştirilip korunması yolunda 
yapılmakta olan çalışmalara müzik eserlerindeki sözel yapıdan yola çıkarak 
katkıda bulunmak ve Türkiye Cumhuriyeti’nin bugünkü ulusalcılık anlayışı ile 
müziğin dilsel yapısında meydana gelmiş olan değişimlerin ulusal yapı 
üzerindeki işlevlerini ortaya koymaktır. 

Anahtar Kelimeler: Türk sanat müziği, Türkçe, ulus, işlev. 
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ABSTRACT 
The Verbal Structure in Turkish Music Culture 
In this study, he changes in the verbal structure of our traditional music 

whose verbal structure is commonly of the first priority. In order to define the 
mentioned changes, the changes in the verbal structures of the pieces chosen 
according to the chronological order among the pieces of the compositors of 
19th and 20th centuries have been examined and this examination has been done 
to define the change, transformation and reforms in the verbal structure of 
Turkish Music (Turkish Classical Music). By examining these linguistic 
changes happened in the verbal structure of Turkish music, it has been possible 
to get to a point to make deductions about the verbal structure of today’s 
Turkish music. In this research, ‘content analysis method defined as ‘scanning 
for determining the certain features of the text, book and document through 
numeric process’ (Karasar, 2002) and a research method to make objective 
systemic and numeric definitions of the written/clear content of the 
communication.’ (Berelson, 1952) has been used. In this study, the importance 
of wording, which has always been of priority in Turkish music, in enriching 
the Turkish language has been emphasized and data gathered in this study has 
been tried out to be analysed through reliable and valid categories (Gündüz, 
1996). These categories are compare and contrast the frequencies of melismatic 
and syllabic structures and verbal differences in vocal works between the before 
and after Republic eras. In the study, music type analysed has been limited with 
Turkish Classical Music only. It is aimed to find out whether there has been a 
significant difference between the usage frequency of the melismatic and 
syllabic structures and to detect the linguistic changes in the verbal structure of 
the composes of before and after Republic eras.  

Aim of this study is to contribute to the works to preserve and enrich Turkish 
language by investigating the verbal structure of the musical pieces and to 
define the function of the changes happened in the linguistic of music as a result 
of today’s national notion of Turkish Republic. 

Key Words: Turkish Classical Music, Turkish, nation, function. 

GİRİŞ 
Geleneksel Türk Sanat Müziğimizde, Cumhuriyet öncesi dönemde 

bestelenmiş olan eserlerin Divan Edebiyatına dayalı olduğu ve aruz ölçüsünü 
kullandığı bilinmektedir. Türklerin Müslümanlığı kabulünden sonra Arapçanın 
konuşma dilimizi etkilemesi, Farsçanın edebiyat dilimizi etkilemesi cumhuriyet 
öncesinde bestelenmiş olan Türk Sanat Müziği eserlerinin de dil yönünden 
etkilenmesine yol açmıştır. Bu çalışmada, Cumhuriyet öncesi dönemden 
seçilmiş olan eserler ile cumhuriyet sonrası dönemden seçilmiş eserler üzerinde 
analizler yapılmıştır. Birinci kategoride her iki dönem arasındaki dilsel 
başkalıklar üzerinde durulmuştur. İkinci olarak, şarkılardaki melizmatik ve 
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silâbik yapı sıklıkları irdelenmiştir. Üçüncü ve son olarak ise elde edilen 
bulguların ulusallıkla ilişkilendirilmesi yönünde yorumlara yer verilmiştir. 

Bölüm I. I. 
Dilimize yabancı sözcüklerin girmesi, sadece dilin bozulmasına değil aynı 

zamanda dinimizin de yanlış yorumlanmasına neden olabilmektedir. Bununla 
ilgili olarak Özakıncı, “Bir ulusun dili bulandıkça, o ulusun dinsel yanılgılara da 
düşeceğini; bu nedenle, eğer dinsel yanılgılardan korunmak isteniyorsa, en başta 
ulusumuzun dilinin arılığının yeniden sağlanması gerektiğini” vurgulamaktadır 
(Özakıncı, 2004). Bu denli önemli bir ulusal işleve sahip olan Türk Dilinin 
müziğimizdeki kullanımı da titizlikle incelenmesi gereken bir konu olarak 
değerlendirilmelidir. Bu bölümde, Cumhuriyet öncesi dönem klasik Türk 
Müziği eserlerinden seçilen örnekler üzerinden sözel başkalıklar adı altında 
incelemelerde bulunulmuştur. Sözel başkalıklardan kasıt, eserin içindeki 
sözcüklerin hangi dile ait olduğunun belirlenmesi yönündedir. Aşağıdaki 
tabloda eserlerin adları, makamları, sözcüklerin hangi dile ait oldukları ve bu 
dillerin birbirine olan oranları yer almaktadır. Tablo 1’deki ilk sekiz eser 
Cumhuriyet’ten önceki döneme aittir.  
Tablo 1 

Eser/ Makamı 
 

Besteci Dönemi Arapça 
Sözcük  
f ve % 

Farsça 
Sözcük  
f ve % 

Türkçe 
Sözcük  
f ve % 

Toplam 
Sözcük  
f ve % 

Gelse 
O Şuh 
Rast 

Hafız  
Post 

1631 
 
1694 

10 
 
% 43.48 

8 
 
% 34.78 

5 
 
% 21.74 

23 
 
% 100 

Tuti mucize 
gûyem 
Segâh 

Mustafa 
Itri 
Efendi 

1640 
 
1711 

4 
 
% 18.20 

9 
 
% 40.90 

9 
 
% 40.90 

22 
 
% 100 

Ey Büt-i 
Nev Eda 
Hicaz 

Dede  
Efendi 

1777 
 
1845 

6 
 
% 25 

8 
 
% 33.33 

10 
 
% 41.67 

24 
 
% 100 

Ey Çerh-i 
Sitemger  
Hicaz 

Medeni 
Aziz 
Efendi 

1842 
 
1895 

11 
 
  % 28.20 

15 
 
% 38.47 

13 
 
% 33.33 

39 
 
% 100 

Dilerim  
Zülfüne 
Hicazkâr 

Hacı 
Arif 

1841 
 
1896 

7 
 
% 53.84 

2 
 
% 15.38 

4 
 
% 30.78 

13 
 
%  100 

Bin Can İle 
Sevdim  
Rast 

Küçük 
Osman 
Bey 

1830 
 
1900 

6 
 
% 31.58 

5 
 
% 26.32 

8 
 
% 42.10 

19 
 
% 100 

Sevdiğim 
Cemâlin  
Hüseynî 

Mahmut 
C. Paşa 

1840 
 
1900 

3 
 
% 18.75 

5 
 
% 31.25 

8 
 
% 50 

16 
 
% 100 

Fitneler 
Gizlenir 
Rast 

Mahmut 
C. Paşa 

1840 
 
1900 

2 
 
% 12.50 

1 
 
% 6.25 

13 
 
% 81.25 

16 
 
% 100 
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Cumhuriyet öncesi döneme ait eserlerden Hafız Post’un “Gelse O Şuh 
Meclise” adlı eseri incelendiğinde 23 sözcükten sadece 5’inin Türkçe olduğu 
görülür. Diğer sözcüklerin 8’i Farsça, 10’u Arapçadır. Oran olarak 
sözcüklerin % 78. 26’sı yabancı, % 21.74’ ü Türkçedir. 

Mustafa Itrî’nin “Tûti-i Mûcize Gûyem” adlı eseri incelendiğinde, 22 
sözcükten 9’u Farsça, 9’u Türkçe ve 4’ü Arapçadır. Oran olarak     
sözcüklerin % 59.10’u yabancı, % 40.90’ı Türkçedir. 

Dede Efendi’nin “Ey Büt-i Nev Eda” adlı eseri incelendiğinde, 24 sözcükten 
10’unun Türkçe, 8’inin Farsça ve 6’sının Arapça olduğu görülür. Ayrı ayrı 
düşünüldüğünde Türkçe sözcük sayısı diğerlerinden fazla olmakla birlikte 
burada da yine oran olarak yabancı sözcükler çoğunluktadır.         
Sözcüklerin % 58.332’ ü yabancı, % 41.67’ si Türkçedir. 

Medenî Aziz Efendi’nin “Ey Çerh-i Sitemger” adlı şarkısındaki sözcükler 
irdelendiğinde, kullanılan toplam 39 sözcükten 15’inin Farsça, 11’inin Arapça 
ve 13’ünün Türkçe olduğu görülür. Oran olarak % 66.67 yabancı sözcüğe 
karşılık % 33.33 Türkçe sözcük bulunmaktadır. 

Hacı Arif Bey’in “Dilerim Zülfüne” adlı eseri incelendiğinde, toplam 13 
sözcükten 7’sinin Arapça, 4’ünün Türkçe ve 2’sinin Farsça olduğu görülür. 
Oran olarak sözcüklerin % 69.22 yabancı, % 30.78’i Türkçedir. 

Küçük Osman Bey’in “Bin Can ile Sevdim Seni” adlı eseri incelendiğinde 
19 sözcükten 8’inin Türkçe, 6’sının Arapça ve 5’inin Farsça olduğu görülür. Bir 
önceki eserde olduğu gibi bu eserde de Türkçe sözcük sayısı Arapça ve Farsça 
sözcük sayılarıyla ayrı ayrı kıyaslandığında fazla olmakla birlikte, oran olarak 
yine geride kalmaktadır. Sözcüklerin % 57.90’ı yabancı, % 42.10’u Türkçedir. 

Mahmut Celalettin Paşa’nın, “Sevdiğim Cemalin” adlı şarkısındaki 
sözcükler irdelendiğinde, toplam 16 sözcükten 5’inin Farsça, 3’ünün Arapça 
8’inin ise Türkçe olduğu görülür. Bu eserde oranlar eşitlenmiş, şarkılardaki 
sözcüklerin % 50’sinin yabancı, % 50’sinin ise Türkçe olduğu saptanmıştır. 

Mahmut Celalettin Paşa’nın “Fitneler Gizlenir Mahmur Yüzüne” adlı bir 
başka eserinde ise toplam 16 sözcükten 13’ünün Türkçe, 2’sinin Arapça ve 
1’inin Farsça olduğu görülür. Oran olarak sadece % 18.75 yabancı sözcüğe 
karşılık % 81.25 gibi büyük bir oranla Türkçe sözcük bulunmaktadır. 

İncelenen toplam 8 eserde bulunan 172 sözcüğün Türkçe ve (Arapça-Farsça) 
yabancı dil sayıları ile oranları ise şu şekildedir. 172 sözcüğün 53’ü Farsça, 49’u 
Arapça ve 70’i Türkçedir. Ayrı ayrı düşünüldüğünde Türkçe sözcük sayısı fazla 
olmakla birlikte, toplamda 172 sözcüğün 70’i Türkçe, 102’si Arapça ve 
Farsçadır. Oran olarak ise % 40.69’u Türkçe, % 59.31’i Arapça ve Farsçadır. 
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1694-1900 yıllarında yaşamları sona ermiş olan yukarıdaki bestecilerin 
eserleri incelendiğinde bu eserlerdeki sözcüklerin üç dilin karışımından 
oluştuğu görülür. Üstelik bu sözcükler sadece ayrı ayrı kullanılmayıp 
birbirleriyle iç içe de sokularak kullanılmışlardır. Örneğin bad-ı saba sözcüğü 
Arapça ile Farsça olan iki sözcüğün bağlanmalarından oluşmuş bir terkib 
(birleşim)dir. Bir başka örnek tiğ-i elem birleşmesidir. Arapça Farsça 
birleşmesine başka bir örnek de ehl-i dil dir. Burada ehl sözcüğü Arapça, dil 
sözcüğü ise Farsçadır.  

Türkçe ile de benzer birleştirmeler yapılmıştır. Yâre-i hicran birleşimi buna 
örnek verilebilir bu birleşimde hicran sözcüğü Arapça, yare sözcüğü ise 
Türkçedir. 

Bölüm I. II. 

1900’lü yıllarda dünyaya gelmiş ve Cumhuriyet döneminde yaşamış olan 
bestecilerimizin eserlerinden seçilen örneklerin yer aldığı bu ikinci bölümde de 
yine birinci bölümde olduğu gibi eserlerin sözel başkalıkları üzerinde 
durulmuştur. 

Cumhuriyet dönemine ait eserlerden Selahattin Pınar’ın “Ümidini 
kirpiklerine bağladı gönlüm” adlı eseri incelendiğinde 15 sözcükten 12’sinin 
Türkçe olduğu görülür. Diğer sözcüklerin 1’i Farsça, 2’si Arapçadır. Oran 
olarak sözcüklerin % 20’si yabancı, % 80’i Türkçedir. 

Sadettin Kaynak’ın “Gönül sana tapalı” adlı eseri incelendiğinde, 32 
sözcükten 31’inin Türkçe, 1’inin Farsça olduğu görülür. Oran olarak 
sözcüklerin % 96. 87’si Türkçe olup sadece % 3. 13’ü yabancı dildedir. 

Şükrü Tunar’ın “Geçti sevdalarla ömrüm” adlı eseri incelendiğinde, 23 
sözcükten 5’i Farsça, 12’si Türkçe ve 6’sının Arapça olduğu görülür. Oran 
olarak sözcüklerin % 47.82’si yabancı, % 52.18’i Türkçedir. 

Zeki Duygulu’nun “Derbeder bir âşıkım” adlı şarkısındaki sözcükler 
irdelendiğinde, kullanılan toplam 16 sözcükten 5’inin Farsça, 1’inin Arapça ve 
10’unun Türkçe olduğu görülür. Oran olarak % 37.50 yabancı sözcüğe 
karşılık % 62.50 Türkçe sözcük bulunduğu görülür. 

Münir Nurettin Selçuk’un “Söyle sevgili” adlı eseri incelendiğinde, toplam 
28 sözcükten 2’sinin Arapça, 23’ünün Türkçe ve 3’ünün Farsça olduğu görülür. 
Oran olarak sözcüklerin % 17.85’inin yabancı, % 82.15’inin ise Türkçe olduğu 
görülür. 
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Tablo 2 

İsmail Baha Sürelsan’ın “Ay gülsün ufuktan” adlı eseri incelendiğinde 37 
sözcükten 31’inin Türkçe, 4’ünün Arapça ve 2’sinin Farsça olduğu görülür. Bu 
şarkıda oran olarak sözcüklerin % 16. 21’i yabancı, % 83.79’u Türkçedir. 

Ziya Taşkent’in “Rüzgâr susmuş” adlı şarkısındaki sözcükler irdelendiğinde, 
toplam 37 sözcükten 3’ünün Farsça, 3’ünün Arapça 31’inin ise Türkçe olduğu 
görülür. Oran olarak sözcüklerin % 16.21’inin yabancı, % 83.79’unun ise 
Türkçe olduğu saptanmıştır. 

Eser / Makamı 
 
 

Bestecisi Dönemi Arapça 
Sözcük  
f ve % 

Farsça 
Sözcük  
f ve % 

Türkçe 
Sözcük  
f ve % 

Toplam 
Sözcük  
f ve % 

Ümidini 
Kirpiklerine 
Hüzzam 
 

Selahattin 
Pınar 

1902 
 
1960 

1 
 
%6.67 

2 
 
%13.33 

12 
 
%80 

15 
 
%100 

Gönül Sana 
Tapalı 
Acem Aşiran 
 

Sadettin 
Kaynak 

1895 
 
1961 

- 
 
- 

1 
 
%3.13 

31 
 
%96.87 

32 
 
%100 

Geçti sevdalarla 
ömrüm 
Hüseynî 

Şükrü 
 
Tunar 

1907 
 
1962 

6 
 
% 26 
 
 

5 
 
% 21 

12 
 
% 53 

23 
 
%100 

Derbeder 
Bir Âşıkım 
Kürdili 
Hicazkar 

Zeki 
Duygulu 

1903 
 
1974 

1 
 
%6.25 

5 
 
%31.25 

10 
 
%62.50 

16 
 
%100 

Söyle Sevgili 
Uşşak 
 

Münir 
Nurettin 
Selçuk 

1900 
 
1981 

2 
 
%7.14 

3 
 
%10.71 

23 
 
%82.15 

28 
 
%100 

Ay Gülsün 
Ufuktan 
Rast 

İ. Baha 
Sürelsan 

1912 
 
1998 

4 
 
%10.82 

2 
 
%5.40 

31 
 
%83.78 

37 
 
%100 

Rüzgâr 
Susmuş 
Hüzzam 

Ziya 
Taşkent 

1932 
 
1999 

3 
 
%8.11 

3 
 
%8.11 

31 
 
%83.78 

37 
 
%100 

Dargın 
Ayrılmayalım 
Hüzzam 

Yusuf 
Nalkesen 

1923 
 
2003 

1 Arapça 
 %3.12,5 
1 İngilizce 
 %3.12,5 
  

2 
 
 
%6.25 

28 
 
%87.50 
 
 

32 
 
%100 
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Yusuf Nalkesen’in “Dargın ayrılmayalım” adlı eserinde toplam 32 sözcükten 
28’inin Türkçe, 1’inin Arapça, 1’inin İngilizce ve 2’sinin Farsça olduğu görülür. 
Oran olarak % 12.50 yabancı sözcüğe karşılık % 87.50 gibi büyük bir oranla 
Türkçe sözcük bulunmaktadır. 

İncelenen toplam 8 eserde bulunan 172 sözcüğün Türkçe ve (Arapça-Farsça) 
yabancı dil sayıları ile oranları ise şu şekildedir. 172 sözcüğün 53’ü Farsça, 49’u 
Arapça ve 70’i Türkçedir. Ayrı ayrı düşünüldüğünde Türkçe sözcük sayısı fazla 
olmakla birlikte, toplamda 172 sözcüğün 70’i Türkçe, 102’si Arapça ve 
Farsçadır. Oran olarak ise % 40.69’u Türkçe, % 59.31’i Arapça ve Farsçadır. 

Bölüm II. I.  

Bu bölümde şarkılardaki melizmatik ve silabik yapılar sayısallaştırılmış olup 
bu yapıların kullanım sıklıkları üzerinde durulmuştur. Cumhuriyet öncesi 
dönemi şarkılarından başlanarak sırasıyla şarkılar ele alınmış ve birinci şarkıda 
bulunan melizmatik yapıdaki heceler koyu renk yazıyla belirtilmiştir. Toplam 
93 heceden 31 hece melizmatik yapıda diğerleri silabik yapıdadır. 

Hafız Post (1631-1694) 

  Gelse o şûh meclise nâzü tegâfül eylese  
  Reng-i hicâb-ı gülşeni meclisi gülgül eylese  
  Ta’n-ı ger-i riyaz-ı huld olu idi vücûh ile  
  Âşık-ı zârı Gülşen-i vâslına bülbül eylese  
  Tir ye le lel le le le le le le le le le le lel li 
  Canım ye le lel lel le le lel le le le lel li  

 Bu şarkıda bulunan toplam 93 hecenin 42’ si melizmatik, 51’ i silabiktir. Oran 
olarak % 45.16 melizmatik, % 54.84 silabiktir. 

İncelenen ikinci eser Itri’nin “Tuti-i mucize gûyem” adlı eseridir. Bu eserde 
50 hece melizmatik yapıdadır. Ancak toplam 145 hecenin bulunduğu bu eser 
için melizmatik yapının silabik yapıdan daha az olduğu görülmektedir. 

Mustafa Itri Efendi 1640-1711 

  Ah tûtî-i mûcize gûyem, ne desem laf değil 
  Beli yarim beli dost  
  Beli mirim beli dost  
  Beli ömrüm beli dost  

  Ah çerh ile söyleşemem ayinesi saf değil  
  Beli yarim beli dost  
 Beli mirim beli dost  
  Beli ömrüm beli dost  

  Ah ehl-i dildir diyemem sinesi saf olmayana  
  Beli yarim beli dost 
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 Beli mirim beli dost 
  Beli ömrüm beli dost 

  Ah ehl-i dil birbirini bilmemek insaf değil  
  Beli yarim beli dost 
  Beli mirim beli dost 
  Beli ömrüm beli dost 

Bu şarkıda bulunan toplam 142 hecede 48 melizmatik, 94 silabik hece 
saptanmıştır. Oran olarak 142 Hecenin % 33.80’i melizmatik, % 66.20’si 
silabik’tir. 

Dede Efendi (1777-1845) 

 Ey büt-i nev eda Gördüğümden beri 
 Olmuşam serseri Olmuşam müptela  
 Bendenem ey peri Aşıkam ben sana  
 İltifat et bana İltifat et bana  
 Ah ah ah ah  
 İltifat et bana 
 Aşıkam ben sana  
  Hasılı bunca dem 
  Ben senin bendenem 
  Gel gel ey gonca fem  

Bu şarkıda bulunan toplam 113 hecenin 57’si melizmatik, 60’ı silabiktir. 
Oran olarak 113 sözcüğün % 50.44’ü melizmatik, % 49.56’sı silabiktir. 

Medenî Aziz Efendi (1842-1895) 

  Ey çerh-i sitemger dil-i nalâna dokunma  
  Hicr âlemidir ettiğin efgana dokunma  
  Ey tiğ-i elem yâreledin cismimi bâri  
  Cânânıma nezreylediğim câna dokunma  
  
 Ey bâd-ı sabâ uğrar isen yare selâm et  
  Tel kırma sakın zülf-i perişana dokunma  
  Ey bâde eğer yârim içerse seni bensiz  
  Ver neş’e fakat nerkis-i mestane dokunma  

Bu şarkıda bulunan toplam 112 hecenin 84’ü Melizmatik, 28’i Silabik’tir. 
Oran olarak 112 hecenin % 75’i Melizmatik, % 25’i Silabik’tir. 

Hacı Arif (1841-1896) 

  Dilerim zülfüne berdar olayım ah olayım 
  Sana bîyhûde niçin bâr olayım 
  Tâbekey hicrîle bizâr olayım ah olayım 
  Milk-î tenden çıkayım yâr olayım  
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Bu şarkıda bulunan toplam 52 hecenin 27’si melizmatik, 25’i silabiktir. Oran 
olarak 52 hecenin % 52’si melizmatik, % 48’i silabiktir. 

K Osman Bey (1830-1900) 

  Bin can ile sevdim seni  
  Lûtfeyle şâdet bendeni 
  Sensin mürüvvet madeni  

  Sen variken ey mah-i ru  
  Bin şuha etmem serfirû  
  Hasretkeşim çoktan berû  

Bu şarkıda bulunan toplam 48 hecenin 44’ü melizmatik, 4’ü silabiktir.  

Oran olarak 48 hecenin % 91.66’sı melizmatik, % 8.34’ü silabiktir. 

Mahmut Celâlettin Paşa (1840-1900) 

  Sevdiğim cemalin çünkü göremem  
  Çıkmasın hayalin dil-i şeydadan  
  Bastığın yerlere yüzüm süremem  
  Alayım peyamın bad-ı sabadan  

Bu şarkıda bulunan toplam 44 hecenin 26’sı melizmatik, 18’i silabiktir. Oran 
olarak 44 hecenin % 59’u melizmatik, % 41’i silabiktir. 

Mahmut Celâlettin Paşa (1840-1900) 

 Fitneler gizlemiş mahmur gözüne 
  Nazlanır sevdiğim baksam yüzüne 
  Gönül aldanıyor tatlı sözüne 
  Nazlanır sevdiğim baksam yüzüne 

  Gözde durur iken daim hayali 
  Benden esirgiyor nur-i cemâli 
  Unutmuş sanırım vâd-ı visâli 
  Nazlanır sevdiğim baksam yüzüne 

Bu şarkıda bulunan toplam 88 hecenin 64’ü melizmatik, 24’ü silabiktir. Oran 
olarak 88 hecenin % 72.72’si melizmatik, % 27. 28’i silabiktir. 

Cumhuriyet’in ilanından sonra bestelenmiş olan eserlerin melizmatik ve 
silabik yapıları incelendiğinde aşağıdaki bulgulara ulaşılmıştır. Eserlerin sözleri 
verilirken melizmatik yapıya sahip olan heceler koyu renkte diğerleri açık 
renkte verilmiştir. 

Selahaddin Pınar (1902-1960) 

  Ümidini kirpiklerine bağladı gönlüm  
  Yıllarca o bir çift göz için ağladı gönlüm  
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  Seylabe-i âşka tutulup çağladı gönlüm  
  Yıllarca o bir çift göz için ağladı gönlüm 

Bu şarkıda bulunan toplam 56 hecenin 43’ü melizmatik, 13’ü silabiktir. Oran 
olarak 56 hecenin % 76. 78’i melizmatik, % 23. 22’si silabiktir. 

Sadettin Kaynak (1895-1961) 

  Gönül sana tapalı kapın bana kapalı  
  Şaşırmışım yolumu bu sevgiye sapalı  
  Susayan ırmak arar olmaz sevende karar  
  Güzelleri olmasa bu dünya neye yarar  
   
 Geceme güneş olsan kalbimi görmüş olsan  
  Unuturdum cihanı bana bir gün eş olsan  
  Susayan ırmak arar olmaz sevende karar 
  Güzelleri olmasa bu dünya neye yarar 

Bu şarkıda bulunan toplam 112 hecenin 53’ü melizmatik, 59’u silabiktir. 
Oran olarak 112 hecenin % 47. 32’si melizmatik, % 52. 68’i silabiktir. 

Şükrü Tunar (1907-1962) 

 Geçti sevdalarla ömrüm ihtiyar oldum bugün 
  Ak pak olmuş saçlarımla bi karar oldum bugün 
  Bir muhabbet neşesiyle ilkbahar oldum bugün 
  Ben huzurunda yer öptüm tacidar oldum bugün 

Bu şarkıda bulunan toplam 60 hecenin 35’i melizmatik, 25’i silabiktir. Oran 
olarak 60 hecenin % 58. 33’ü melizmatik, % 41. 67’si silabiktir. 

Zeki Duygulu (1903-1974) 

  Derbeder bir âşıkım yurdum evim virânedir  
  Sanki ben bir sarhoşum dünya bana meyhânedir  
  Aldığım her bûse cânandan dolu peymânedir  
  Sanki ben bir sarhoşum dünya bana meyhânedir  

Bu şarkıda bulunan toplam 60 hecenin 49’u melizmatik, 11’i silabiktir. Oran 
olarak 60 hecenin % 81. 66’sı melizmatik, % 18. 34’ü silabiktir. 

M. Nurettin Selçuk (1900-1981) 

  Ah, söyle sevgili, sevgili söyle  
 Söyle bana göz bebeğim, dalım, yaprağım, çiçeğim  
 Senin aşkındır dileğim, seviyorum, seveceğim 
  Ne füsun ettin ruhuma böyle  
  Söyle sevgili, ah sevgili söyle sevgili söyle 
 Ah söyle bülbül gül dilinden, tut getir yâri elinden  
 Dal ayrılır mı gülünden, ayrılırsam öleceğim  
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Bu şarkıda bulunan toplam 128 hecenin 47’si melizmatik, 81’i silabiktir. 
Oran olarak 128 hecenin % 36. 71’i melizmatik, % 63. 29’u silabiktir. 

İ. Baha Sürelsan (1912-1998) 

 Ay gülsün ufuktan sana sen bak ona gülde 
 Mehtabı gezindir yine binlerce gönülde 
 Dön kıvrılarak dön güzelim ince belinle 
 Mehtabı gezindir yine binlerce gönülde 

 Ateşli bakışlar yine bir kor gibi yaksın 
 Raksın coşarak ruhlara seller gibi aksın 
 Döndükçe güzel bir yeni devran olacaksın 
 Raksın coşarak ruhlara seller gibi aksın 

Bu şarkıda bulunan toplam 111 hecenin 17’si melizmatik, 94’ü silabiktir. 
Oran olarak 111 hecenin % 15. 31’i melizmatik, % 84. 69’u silabiktir. 

Ziya Taşkent 1932-1999 

 Rüzgâr susmuş ses vermiyor nedendir 
  Sen gideli hayat benim çilemdir 
  Seven gönül yâr kıymeti bilendir 
  Gökyüzünde duman duman bulutsun 
 Söyle seni kalbim nasıl unutsun 
 Ay doğmuyor bulutlara darılmış 
 Benim gönlüm umutlara sarılmış 
           Bu aşkımız ağaçlara yazılmış 

Bu şarkıda bulunan toplam 103 hecenin 15’i melizmatik, 88’i silabiktir. 
Oran olarak 103 hecenin % 14. 56’sı melizmatik, % 85. 44’ü silabiktir. 

Yusuf Nalkesen (1923-2003) 

  Dargın ayrılmayalım diye koştum sana dün 
  Gözlerim vagonları dolaştı üzgün üzgün 
  Çıkmadın pencereye ne göründün ne güldün 
  Gözlerim vagonları dolaştı üzgün üzgün 

  Yolcular arasında aradım seni bir bir 
  Elimde kaldı yazık çiçeklerimle mendil 
  Getirmiştim sana bir demet beyaz karanfil 
  Gözlerim vagonları dolaştı üzgün üzgün 

Bu şarkıda bulunan toplam 112 hecenin 10’u melizmatik, 102’si silabiktir. 
Oran olarak 112 hecenin % 8. 92’si melizmatik, % 91. 8’i silabiktir. 
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SONUÇ VE ÖNERİLER 

Sonuç olarak 1631-1900 yılları arasından seçilmiş olan sekiz eser üzerinde 
yapılan incelemeden anlaşılmaktadır ki, incelenen toplam 8 eserde bulunan 172 
sözcüğün 70’i Türkçe, 102’si Arapça ve Farsçadır. Türkçe ve (Arapça-Farsça) 
yabancı dil sayıları ile oranları ise şu şekildedir. 172 sözcüğün 53’ü Farsça, 49’u 
Arapça ve 70’i Türkçedir. Ayrı ayrı düşünüldüğünde Türkçe sözcük sayısı fazla 
olmakla birlikte, toplamda 172 sözcükten % 40.69’u Türkçe, % 59.31’i Arapça 
ve Farsçadır. Çalışma sonucunda 1631-1900 yılları arasından seçilerek alınan 
eserlerden birisinde Arapça ve Farsça sözcük sayısının % 75’ten fazla olduğu 
görülürken, bir eserde bu oranın % 20’nin altında olduğu görülmüştür. 

1900-2003 yılları arasından seçilen bir başka sekiz eserin incelenmesinde ise 
şu sonuçlar elde edilmiştir. Eserlerdeki sözcüklerin Türkçeleşme oranı önemli 
ölçüde fazlalaşmıştır. Bir şarkıda İngilizce sözcük kullanıldığı saptanmıştır. 
Şarkılardan en fazla Türkçe sözcük kullanmış olan şarkı % 96,87’lik bir oranla 
Sadettin Kaynak’ın “Gönül sana tapalı” adlı şarkısı, en az Türkçe sözcük 
kullanan şarkı ise % 62.50’lik bir oranla Zeki Duygulu’nun “Derbeder bir 
âşıkım” adlı şarkısıdır. 

Cumhuriyet öncesi dönem ile Cumhuriyet sonrası dönem karşılaştırıldığında 
yabancı ve Türkçe sözcüklerin kullanım sıklıkları arasında anlamlı bir 
farklılığın var olduğu görülür. Cumhuriyet öncesindeki % 59.30 oranındaki 
yabancı sözcüğe karşı, Cumhuriyet döneminde % 15.49 yabancı sözcük 
bulunmaktadır. 

Melizmatik ve silabik hecelerin kullanım sıklıklarına bakıldığında, her iki 
dönem arasında anlamlı bir farklılık görülmektedir. Cumhuriyet    
öncesindeki % 64 oranındaki melizmatik yapıya karşı, Cumhuriyet 
döneminde % 36 silabik yapı bulunmaktadır. Bu sonuçlardan, Türkçenin 
Cumhuriyetimizin kurulmasından bu yana korunmaya başlanmış olduğu 
anlaşılmaktadır. Ancak tam olarak yabancı sözcük kullanımı 
sonlandırılamamıştır. Bu bağlamda, Ulusal birliğimiz açısından ‘olmazsa 
olmaz’ dediğimiz Türkçenin korunması ve geliştirilmesi için günümüz 
bestecileri de büyük özen göstermelidir. Bir heceye birden fazla notanın 
getirilmesiyle oluşturulan melizmatik yapı, prozodik bozukluk yaratmayacak 
biçimde yerinde ve özenle kullanılmalıdır. Türkülerimizdeki yalın Türkçe 
sözcüklerin Türk sanat müziğinde de sıkça kullanılmasına dikkat edilmelidir. 
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DİZİN 
Âlem: a, dünya. 
Âşık-ı zarı: a, inleyen âşık. 
Âyine: f, ayna. 
Bâde: f, şarap, içki. 
Bahar: f, mevsim. 
Bâri: f, hiç olmazsa. 
Belî: f, evet. 
Bende: f, kul, köle. 
Berdar: f, asılmış insan, dar ağacına asılmış. 
Bî-hûde: f, boş yere, faydasız. 
Bîzar: f, rahatsız, bıkmış, usanmış. 
Bûse: f, öpücük. 
Bülbül: a, kuş (belabil). 
Büt: f, güzel.  
Cam-ı Cem: Cem’in şarap kadehi. 
Cân: f, ruh, hayat. 
Canan: f, sevgili, gönül vermiş. 
Cem: Efsaneye göre İran hükümdarlarından biri. 
Cemal: a, yüz güzelliği. 
Cihan: f, dünya, âlem. 
Cism: a, beden, gövde. 
Çerh = çarh = f, çark = felek, dünya. 
Çünkü: f, bu sebepten. 
Daim: a, devamlı, sürekli. 
Dem: f, an, zaman. 
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Derbeder: f, kapı kapı gezen, serseri. 
Devran: a, dünya, felek, zaman. 
Dil: f, gönül, kalp. 
Dil-i (f) şeyda (f): deli gönül. 
Eda: a, naz, işve. 
Efgan: f, ızdırap ile haykırma, bağırıp çağırma. 
Eğer: f, şayet, eğer. 
Ehl: a, sahip, malik. 
Ehl-i dil: a, f, Gönül dilinden anlayan kimse, gönül adamı. 
Elem: a, acı, sızı. 
Ey: a, hey, yahu, bana bak. 
Fakat: a, yalnız, ancak. 
Fem: a, dudak. 
Fitne: a, bela, sıkıntı. 
Füsun: f, sihir, büyü. 
ger-i: f, eğer.  
Gonca fem: f, ağzı küçük ve güzel olan. 
Gonca: f, açmamış, taze. 
Gûşe: köşe, her yer. 
Gûyem: f, söyleyen, şakıyan. 
Gül: f, çiçek. 
Gülgül: f, pembe.  
Gülşen: f, gül bahçesi. 
Hasıl: a, olan, çıkan.  
Hasretkeş: a, özleyen. 
Hayât: a, dirilik, canlılık. 
Hicab: a, utanma, sıkılma. 
Hicr: a. ayrılık, sayıklama ya da saçmalama. 
Huld: a, sürüp giden, sekiz cennetten birisi. 
Huzur: a, bulunulan yer. 
İhtiyar: a, yaşlı. 
İltifat: a, hatır sorma, gönül alma. 
İnsaf: a, merhamete, vicdana dayanan adalet. 
Karar: a, durak. 
Kıymet: a, değer. 
Lâf: f, lakırdı, söz. 
Lûtfeyle: a, iyilik et. 
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Maden: a, kaynak. 
Mah-i rû: f, ilahî nurların ortaya çıkması. 
Mahmur: a, uyku basmış. 
Mehtâb: f, ay ışığı. 
Mendil: a, küçük bez parçası. 
Mestane: f, sarhoşca. 
Meyhâne: f, içki içilen yer. 
Milk-î: a, birinin tasarrufu altında bulunan şey, mülk. 
Mîr: f, amir, baş, bey, vali. 
Muhabbet: a, aşırı sevgi. 
Mübtela: a, tutkun, tutulmuş. 
Mürüvvet: a, insaniyet, mertlik. 
Nalân: f, inleyen. 
Nâz: f, kendini beğendirmek için takınılan tavır. 
Nergis-i (mestane): f, sarhoş bakışlı göz. 
Nesim-i nev bahar: ilkbahar rüzgârı. 
Neş’e: a, sevinç. 
Nev: f, yeni, taze, körpe.  
Nezr eylemek: a. adamak. 
Nûr: a, aydınlık. 
Ömür: a, yaşam. 
Pak: f, temiz. 
Pencere: f, yapıları aydınlatmak için bırakılan açıklık. 
Peri: f, cinlerin güzel olan dişisi. 
Perişân: f, dağınık. 
Peyam: f, haber. 
Peymâne: f, büyük kadeh. 
Raks: a, hora tepme, dans. 
Renk: f, suret, şekil. 
Riyaz-ı: riyaz a, bahçeler, çimenlik yerler. 
Ruh: a, nefes, can. 
Rüzgâr: f, yel. 
Saki: içki sunan. 
Sarhoş: f, başı hoş olan, kendinden geçmiş. 
Sel: a, taşkın su. 
Selâm: a, barış. 
Serfirû: f, başeğme.  
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Serseri: f, boş, başıboş gezen. 
Sevda: f, aşk. 
Seylâbe: f, sel suyu (Seyl: a, taşkın su). 
Sine: f, göğüs, yürek. 
Sitemger: f, zulmeden, eziyet eden. 
Subh-dem: sabah vakti. 
şâdet: f, sevinçli et. 
Şûh: f, neşeli, şen ve açık saçık kadın.  
Ta’n: a, sövme, yerme.  
Tâbekey: f, ne zamana kadar, nereye dek. 
Tacidar: tac-ı dar f, Arapça-Farsça bileşik sözcük: Taç giymiş olan kimse. 
Tegâfül: a, anlamamazlıktan gelme. 
Ten: f, beden, vücut, gövde. 
Tiğ-i elem: Tiğ = f. kılıç, keskin kılıç. Tiğ-i elem: üzüntünün keskin  
 kılıcı. 
Tûti mucize gûyem: f, a, f, mucize söyleyen papağan. 
Ufuk: a, gözle yerin birleştiği çizgi. 
Ümit: f, umut. 
Vâd: a, söz verme. 
Vagon: i, demir yolu aracı. 
vâsl: a, kavuşma, birleşme. 
Virâne: f, yıkılmış. 
Vücuh: a, yüzler, çehreler. 
Yârim: f, dostum. 
Zülf: f, yüzün iki yanına düşen saç telleri. 

a: Arapça, f: Farsça, i: İngilizce. 


