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ÖZET  

Kerem operası, Kerem ile Aslı Han hikâyesinden esinlenerek yazılmış, 3 
perde ve 8 sahneden oluşan ilk büyük dramatik milli Türk operasıdır. Bestecisi 
A. Adnan Saygun (1907-1991), libretto yazarı Selahattin Batu’dur (1905 -
1973).  

Geç Osmanlı-erken Cumhuriyet Dönemi’nin çağdaşlaşma misyonu 
içerisinde doğu-batı sentezine dayalı yeniden yapılanmanın müzik alanındaki 
somut bir örneğidir. Biçimsel formu Batılı, içeriği doğulu geleneklere dayalıdır. 
Bildiri kapsamında opera, dönemin ruhunu taşıyan bestecisinin kimliği ve 
yetişme biçimiyle kuramsal çerçevede incelenmiştir. Çalışmanın yan alanları 
folklor ve edebiyatla desteklenirken, opera kullandığı sembolik dil açısından ele 
alınmıştır. 

Tasavvuf düşüncesine dayalı operada asıl amaç anlatılırken halk hikâyesi 
Kerem ile Aslı Han’dan yararlanma şekli Mevlana’nın Mesnevî’sine benzer. 
Eserin dili Yunus Emre’ninki gibidir. Eserde işlenen hümanizm, Mevlana ve 
Yunus Emre kaynaklıdır. Kerem operası, Kerem ile Aslı Han hikâyesi, tasavvuf, 
Mevlevîlik, barış, hümanizm unsurlarıyla topluma mesaj veren bir çağdaşlaşma 
tasarımıdır. Kendi türünde ilk eser olan Kerem’de millî operanın temel ilkeleri 
belirlenmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Cumhuriyet dönemi, müzik reformu, Kerem ile Aslı 
Han hikâyesi, mistisizm, simgesel dil. 

ABSTRACT  

Kerem is the first dramatic Turkish national opera, inspired by the story of 
Kerem and Aslı Han, and it consists of 3 Acts and 8 Scenes. Its composer is A. 
Adnan Saygun (1907-1991), its librettist is Selahattin Batu (1905-1973).  

It is a concrete example, in the field of music, of reorganization based on a 
synthesis of east and west, in the framework of modernization mission of late 
Ottoman – early Republic Period. Its form is based on western tradition while 
its content rests on the east. In the scope of this study, the opera is studied in a 
conceptual framework, with the identity and growing conditions of its composer 
who bears the spirit of his time. While the study is supported by folklore and 
literature, the opera is studied in terms of the symbolic language it employs.  
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In the opera, which is based of Islamic mysticism (Sufism), the way Kerem 
and Aslı Han are employed in the main story resembles Mevlana’s Mesnevi. 
The language of the work resembles that of Yunus Emre. The humanism in the 
work stems from Mevlana and Yunus Emre. Kerem the opera is a design of 
modernization which gives a message to society with the elements of the 
lovestory of Kerem and Aslı Han, Sufism, the Mevlevi order, peace and 
humanism. Being the first work of its genre, Kerem set the basic principles of 
national opera.  

Key Words: Republic period, music reform, story of Kerem and Aslı Han, 
mysticism, symbolic language. 

--- 

Atatürk çağdaş Türk toplumunu yaratırken işe devlete yeni bir şekil vererek 
başlamıştır. Çünkü devleti yapıcı ve idareci olduğu kadar düzenleyici bir birlik 
unsuru olarak kabul eder. (Utkan, 1987; 68)  

Atatürk ve kadrosu sağlıklı bir toplum kurma yolunda kurumlar arası 
bütünleşmeyi sağlamak için kültür unsurlarını birleştirici unsur olarak 
görmüşlerdir. Onlara göre, bir devlet için çok önemli olan milli birlik, ancak 
kültür unsurlarının birliği ile mümkün olabilir.  

Atatürk, kendi ulusunun iki türlü kültürün etkisinde kalmasına karşı çıkarak 
her türlü ikilik belirtisi ile savaşmıştır. Atatürk’ün sözleriyle; 

“İki parça hâlinde yaşayan milletler zayıftır, marızdır (hastadır);....her 
milletin kendine özgü milli hususiyetleri vardır. Hiçbir millet aynen diğer bir 
milletin mukallidi (taklitçisi) olmamalıdır....Çünkü böyle bir millet ne taklit 
ettiği milletin aynı olabilir, ne de kendi milliyeti dahilinde. Bunun neticesi 
şüphesiz ki, hüsrandır” (Metin, 1983; 3)  

Askerî ve siyasal kurtuluşu, ekonomik kurtuluşun ve kültür alanındaki 
gelişmenin izlemesi gerekmiştir. Güzel sanatlar alanında yapılacak atılımlar ise 
kültür kalkınmasının unsurlarındandır.  

Atatürk’ün sanatla ilgili politikası iki temel yaklaşım tarafından yönlenir: bir 
tarafta ideolojik politik örgütsel yaklaşım ve diğer tarafta kültürel yaklaşım. 
Politik ve kültürel değişkenler iki değişik düzeyde gelişme gösterir. Milli 
düzeyde; Türkiye içinde insanların tek bir kültür hâlinde karşılıklı bütünleşmesi, 
diğer tarafta milletlerarası düzeyde; diğer milletlerle iyi ilişki kurulması (Metin, 
1986; 69). 

Bu sanat politikası iki aşamalı olmuştur. Birincisi, yenilenmesi çağa 
uyarlanması hedeflenen eski sanat değerlerinin incelenmesi, ikincisi kökleşmiş 
sanata ve kültüre ilişkin geleneklerin dengesinin düzenlenmesi ve bu 
düzenlemenin çağın yöntemleri ile yapılmasıdır.  



 355 

Geç Osmanlı dönemindeki devletin sanatı himaye şekli, Cumhuriyet 
döneminde sanatın devletin denetimi altına alındığı, desteklenmesinin 
kurumsallaştığı ve resmî bir nitelik kazandığı, sanatçının statü ve rolünün 
belirginleştiği ve öne çıktığı bir modele dönüşmüştür. 

Bildiri kapsamında incelenecek olan Kerem Operası’nın bestecisi Ahmed 
Adnan Saygun1 (1907-1991) Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşuyla bahsi edilen 
politika doğrultusunda eğitim amacıyla yurt dışına gönderilen gençlerdendir. Bu 
politika doğrultusunda yönetimce çağın en iyi müzik eğitiminin verildiğine 
inanılan Paris’e (1928) gönderilir.  

Bu dönemde ülkemizde müzikte reform arayışlarının amacı: Evrensel 
müzik ilkeleri doğrultusunda halk ezgilerinin toplanması, çokseslendirilmesi 
ve Güneş Dil Kuramı’nın2 etkisiyle halk müziğinin temelinde pentatonizmin3 
varlığını kanıtlamaktır.  

Saygun dönemin evrensel akımlarına uyarak, ulusal müzik repertuarının 
oluşturulmasında halk ezgilerinden faydalanılması görüşündedir. Bunun sadece 
derleme yapmak ve derlenen malzemeyi işleyerek evrensel değerlerle 
birleştirmekle olamayacağını, halkın duygu ve düşünce dünyasını da tanımak 
gerektiğini savunur. Anadolu’da halk türkülerini derleme çalışmaları yapar. Bu 
anlayış dönemin diğer sanat türlerinin politikasıyla da örtüşmektedir. Sözgelimi 
mimarlıkta Anadolu konutlarının incelenmesi, edebiyatta Anadolu temalı 
romanların yazılması bu döneme denk gelir. 

Saygun’un 1934 yılında Mustafa Kemal Atatürk’e sunduğu “Türk müziğinin, 
Orta Asya ile bağlarını (pentatonizm) kuran rapor”u, beklenen ilgiyi 
uyandırmaz. Yapılacak besteler için zengin bir veri tabanı oluşturmaya yönelir. 
Macar ulusal müziğinin kurucularından Bela Bartok’un Türkiye’ye gelmesinde 
(1936) rol oynar.  

Saygun, 1950 yılında Amerika’da yapılan “Yüzyıl Ortası Folklor 
Konferansı”na katıldıktan sonra, özellikle pentatonizm konusunda edindiği yeni 
bilgilerle, bu tezinden yavaş yavaş ayrılır. 

                                                 
1 Adnan Saygun’un Operaları; Özsoy (1934), Taşbebek (1934), Kerem (1952), Köroğlu (1973), 
Gılgameş (1970)’tir. Refiğ, G., (1991), Ahmed Adnan Saygun ve Geçmişten Geleceğe Türk 
Musikisi, Ankara, 4-17. 
2 Dünya dillerinin Türk dilinden doğmuş olabileceği görüşünü benimseyen teori. Ulu, E., (2003), 
Kültürler Arası Hümanizmanın Müzikteki Simgesi Çağdaş İki Oratoryo: A. Adnan 
Saygun’un Yunus Emre ve Michael Tıppett’in Zamanımızın Çocuğu Oratoryolarının Yapı, 
Stil, ve İçerik Yönlerinden Karşılaştırılmalı İncelenmesi, İstanbul, 97. 
3 Pentatonik, beş dereceli demektir. Yani ton kısmı burada derece anlamındadır; eski Yunanca’nın 
diton, tritonos, pentatonon, terimlerindeki “ton” gibi büyük ikili aralığı kastedilmemiştir. 
Pentatonluk, yarım tonlara yer vermeyen, bu nedenle dereceleri arasında iki yerde geniş açıklık 
kalan beş perdeli diziye ait olma durumudur. Gazimihal M. R., (1961), Musiki Sözlüğü, 
İstanbul, 203. 
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Edebiyat ve müzik folklorunun birlikte ele alındığı Karacaoğlan (Hazırlanış 
1945-Basım 1952) adlı kitabından sonra uzun bir süre folklor konularından 
uzak kalır.  

1950’li ve 1960’lı yıllar içinde müzik eğitimine yönelik çalışmaları ağırlık 
kazanır. Yaptığı yayınlar da bu doğrultuda olur. Bunlardan “Bela Bartok’s Folk 
Music Research in Turkey”, Bartok’un Türkiye’de yaptığı çalışmaların el yazısı 
notları ile Saygun’un yıllar süren derleme ve araştırmalarının bir sentezi 
niteliğindeki “Türk Halk Müziği Analizleri”ni içerir. 

Saygun’un müzik dili, geleneğin kendisine sunduğu değerler üzerine 
kuruludur. Besteci, arayış içinde olmanın zorlama bir durum ve 20. yüzyıla 
özgü bireyciliğin sonucu olduğunu düşünmektedir. Ona göre sanatçı kültür 
mirasına bağlı olmalı ve ondan beslenmelidir. 

 Bestecinin klasik değerlere önem veren yaklaşımında, Schola Cantorum’da 
aldığı geleneksel eğitim belirleyicidir. Bu gelenekçiliğe, Avrupa müziğinin 
dışında, yetiştiği toplumun kültür ortamı ve müzik gelenekleri de dahildir. 
Eserleri, Avrupa müziği geleneği içerisinde, pentatonizmden, kilise dizilerine, 
makam dizilerine ve kromatizme değin uzanır.  

Bestecinin babasının Mevlevî oluşu geleneksel Türk müziğiyle4 çocukluk 
yıllarında tanışmasını sağlarken, aldığı dini eğitim okul çağlarında “insan 
varlığı”, “ölüm karşısında kader” temalarına ilgi duymasına neden olur.  

Kerem operasının libretto yazarı Selahattin Batu5 (1905-1973), zooteknik 
profesörü, şair, denemeci, oyun yazarı, çevirmen ve Türk gezi edebiyatının önde 
gelen isimlerindendir.  

Yazar eğitim için Almanya’da bulunduğu süre içinde (1927-1931) Batı bilim 
anlayışını edinirken, edebiyatıyla da ilgilenir. Eski Yunan tragedyası tarzında 
eser veren ilk Türk şair olan Batu’nun Kerem ile Aslı (1943-Beş perde) 
oyununda halk deyişinin, halk şiirinin sade, parlak renkleriyle, Türk 
folklorundaki yerli hayallerle yerli düşünüşün arkasında Yunan tragedyasındaki 
çerçeve vardır (Selahattin,1959; 2). Batu, Mevlana’nın derin etkisindedir. “Bu 
eşsiz ruh gün geldi bana Doğu’yu da Batı’yı da unutturdu. Bugün ilme, 
felsefeye, sanata verilecek değeri, bu değerin gerçek ölçüsünü bulduğumu 

                                                 
4 Saygun; Şeyh Cemal Bey, Şeyh Nurettin Efendi’den ud dersleri alır. Meldan Zade Niyazi 
Bey’den de nazariyat dersleri alarak alaturka makamları öğrenir. Tanju, H. C., (1987),“Ahmet 
Adnan Saygun ve Batı Musikisi”, Bakış, Sayı: 516/1, 25. 
5 Eserleri: Şiir kitapları; Bursa’da Yeşiller (1949), Rüzgârlı Su, (1962), denemeleri; İnsan ve 
Sanat (1945), gezi yazıları; Romancero (1953), İsviçre Günleri (1966), Avusturya ve Venedik 
Günleri (1970) İspanya Büyüsü (1972)’dür. Tiyatro eserleri; Iphigenia Tauris’te (1942), 
Kerem ile Aslı (1943), Güzel Helena (1959), Oğuzata (1961)’dır. Dört eser de manzumdur. 
Dinçer, F., Batu, S., (2006), (Yayınlanmamış Makale), Ankara, 2-7. 
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sanıyorsam, biraz da onun sayesindedir.” diyerek bu etkilenmeyi dile getirir 
(Selahattin, 1954; 8). 

Kerem operası 1948 ve 1953 yılları arasında bestelenir. Eser 3 perde 8 
sahnedir. Birinci perde bir senede, geri kalan kısmı dört sene içinde tamamlanır.  

Opera tanınmış halk hikâyesi “Kerem ile Aslı Han” Hikâyesi’nden6 esinlenerek 
yazılmıştır. Hikâyenin değişik anlatımları vardır.  

Hikâyenin “Halk Kitapları Serisi, A. Saz Şairleri Hikâyeleri” versiyonuna 
göre, 16. yüzyılın sonu ve 17. yüzyıl başlarında Isfahan şehrinde çok adaletli bir 
hükümdar vardır. Hükümdarın hazinedarı (operada vezir) Ermeni bir keşiştir. 
Padişahın da, keşişin de çocuğu olmaz. Birgün keşişin hanımı ile padişahın 
hanımı bahçedeki bir ağaçtan aldıkları elmayı bölüşüp yerler. Tanrı’dan 
kendilerine birer evlat vermesini isterler. Çocuklar kız ve oğlan olursa 
evlendirmeye söz verirler. Tanrı dualarını kabul eder, padişahın oğlu Kerem ve 
keşişin kızı Aslı Han doğar. Kız büyüdükçe keşiş, Müslüman Kerem’e 
Hıristiyan Aslı Han’ı vermek istemez. Kızının öldüğünü çevreye yayar. 
Padişahtan izin isteyerek Zengi’ye taşınır. 

Kerem 16 yaşındayken rüyasında gördüğü Aslı Han’ın elinden aşk şarabını 
içer. Hak aşığı olur. Bir gün arkadaşı Sofu’yla Zengi’ye gittiklerinde, Aslı 
Han’ın babası keşişe misafir olurlar. Kerem, keşişin bahçesinde kaçan şahinini 
ararken bahçede gergef işleyen Aslı Han’ı görür ve tanır. Evlenmek ister. 
Kerem ile Aslı Han nişanlanır. Keşiş isteksizdir. Ailesini alarak kaçar.  

Kerem, Aslı Han’ı aramak için arkadaşı Sofu ile yollara düşer. Aşkı tek 
taraflıdır. Zengi, Hoy, Şuşi, Gence, Revan, Acuz, Ahıska, Çıldır, Kars, Engürü, 
Erzurum, Muş, Van’da onu izler. Gidilen şehirler çoğaldıkça, hikâye uzar. Her 
zorluğa, her acıya katlanır. Kayseri’de bulduğu Aslı Han’ı görebilmek için kızın 
dişçilik yapan annesine sağlam dişlerinin tümünü çektirir. Duyduğu acıyla 
Tanrı’ya Aslı Han’ın kendisini sevmesi için yalvarır ve duası kabul olur. Ancak 
keşiş yine kaçar.  

Kerem, Aslı Han’ı Halep’te bulur. Paşa’nın baskısıyla, keşiş Aslı Han’ı 
vermeye razı olur. Düğün günü kızı için yaptığı elbisenin düğmelerinin Kerem 
tarafından açılmasını şart koşar. Bu bir hiledir. Son iki düğmeye her gelişinde, 

                                                 
6 Halk Kitapları Serisi: A. Saz Şairleri Hikâyeleri 1, Âşık Kerem ile Aslı Han, (İstanbul, 1954). 
Orta Asya’dan Balkanlar’a kadar bütün Türk illerinde sevilen Kerem ile Aslıhan günümüzde 
okunmakta, anlatılmakta ve dinlenmektedir. Bu hikâyede geçen şiirler seslendirildiği gibi, âşık 
ezgileri içinde Kerem havaları (Kerem, Yanık Kerem, Kesik Kerem) önemli yer tutar. Eser 
Karagöz repertuarında da yer alır. Kerem’in adıyla bilinen halk oyunları ortaya çıkar. Kerem’in 
şiirlerinin izlerine Karacaoğlan, Gevheri, Ruhsati gibi aşıkların eserlerinde ve halk hikâyelerinde 
de rastlanır. Hikâye ilk defa İstanbul’da 1886’da litografya tekniği ile basılır. Ermeni aşığı Civani 
hikâyenin Ermeniceye adaptasyonunu yapar. Eserden seçilen 17 şiir Grünfeld Leopold tarafından 
Almancaya çevrilir. Sözlü gelenekle devam eden Kerem ile Aslıhan’ın cönklerde ve mecmualarda 
yazmaları vardır. Güngör, Ş. T., (1991), Kerem ile Aslı Hikâyesi, İstanbul, 9-10.  
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düğmeler yeniden iliklenir. Sabah olur. Kerem üzüntüden ah çekip, ağzından 
çıkan ateşle yanar. Onun küllerini saçlarıyla süpüren Aslı Han da yanarak ölür.  

Kerem ile Aslı Han hikâyesi gerçekten yaşadığı kesinlikle bilinen ya da 
yaşamış olduğuna inanılan âşıkların romanlaşmış hayatlarını anlatan 
hikâyelerdendir.“Bu hikâyelerde başkahraman macerasını “âşık” kişiliğiyle 
sürdürür. Metni süsleyen şiirler, hikâyeyi anlatan âşığın kendi şiirleri diye kabul 
edilir.” (Pertev Naili, 2002; 18) 

Âşıkın şairlik gücünü ve yetisini, düşünde kendisine Pir’inin7 sunduğu “aşk 
badesi” 8 ni (aşk şarabı) içmekle ve “ideal sevgili”nin hayalini görmekle 
kazandığına inanılır.  

Bade içme olayı çoğunlukla bir rüyaya dayandırılır. Âşık adayı bir çeşme 
veya bir mezarlık yanında uyurken aşk badesini içer. Rüyasında karşısına bir 
sevgili ve bir saz çıkar. Birleşmeler zor, serüvenler uzun, yorucu ve acıklıdır. 
Rüyaların süsü, aksakallı bir dervişle (bazen üç bazen kırk tane olabilir.) bir, 
bazen de üç dolu bardaktır. Bardağın tas hâline gelişi de sık görülen 
olaylardandır. Kerem ile Aslı Han hikâyesinde, Kerem aşk badesini içtiği hâlde, 
Aslı içmemiştir (Suat, 1998; 238). 

Aşk şarabını içme; erlik, pirlik ve aşk badesi olarak üçe ayrılır. Erlik ve 
pirlik badesini içenler halk aşığı, aşk badesini içenler hak aşığı diye 
isimlendirilir.  

Tasavvufta9 aşk badesini içme platonik aşka benzetilebilir. Sonunda kavuşma 
yoktur. Buna göre Aşık Kerem hak aşığıdır (Metin, 1996; 24). 

“Kerem” operasında Kerem’in aşk badesini içmesi halk edebiyatında 
işlendiği şekliyle yer almaktadır.  

                                                 
7 Dervişlerin manevi yolculukta önderliğini yapan, tekkenin disiplinine bakan ve bu mertebeye 
erişmiş olan kişiye de “ulu, büyük dilek ve istek” anlamına gelen “şeyh” ve “murad” denir. Bu 
sözlerin ikisi de Arapçadır. Tarikatı asıl kurana ise Farsça “ihtiyar, koca, büyük” anlamına gelen 
“pir” derler. Abdülbaki G., (2000),Tasavvuf, İstanbul, 25. 
8 Bade Farsçada “şarap, içki” anlamına gelir. Osmanlıca-Türkçe Sözlük, (1977), Ankara, 23. 
9 Tasavvuf yoluna girenlere “sufî” adı verilir. Kaba yünden dokunmuş suf (yün dokuma 
elbise) giydikleri için kendilerine “sofi” veya “sufi” adı verilen bu Müslümanlar, İslam’da 
Sufiliğin ortaya çıkmasına neden olurlar. Tasavvuf felsefesine İslam dini kaynaklık etmekle 
birlikte eski Hint, Mısır, Yunan düşünce sistemlerinin izleri de görülür. İslamiyet çeşitli 
kavim ve uygarlıkları bünyesinde toplayıp evrenselleşme yoluna girince çelişkiler, 
birbirine karşıt görüşler de ortaya çıkmıştır. Peygamberin ölümünden hemen sonra 
başlayan iktidar mücadeleleri halifelerin ölümünde de devam eder. Düşünce alanındaki 
ayrılıklar da yeni mezhepleri doğurur. Bu mezhepler en çok Kuzey Afrika ile İran’da 
yankı bulur. Dinsel görüş ayrılıklarının birer birer ortaya çıkmasıyla sufi adıyla bir sınıf 
oluşur. Tasavvuf düşüncesinde görüş ayrılıkları dolayısıyla birtakım kollar oluşmuş, 
bunlara “tarikat” adı verilmiştir. Ayrı ayrı tarikatlara bağlı kişiler, ayrı ayrı tekkeler 
kurmuşlardır. Tasavvuf akımının güçlenmesi, tasavvuf edebiyatını geliştirmiştir. Batur, S., 
(1998), Açıklamalı-Örnekli Türk Halk Edebiyatı, İstanbul, 267. 
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Opera “Durchkomponierte-symphonisch dramatische grossform” (bütün 
olarak senfonik formda bestelenmiş dramatik eser) formundadır. Saygun’un tek 
perdeli Özsoy ve Taşbebek operalarına göre romantik opera anlayışına daha 
yakındır.  

Modal üslup içerisinde gelişen müzik dili Anadolu halk türkülerinden 
etkilenerek yazılmıştır. Dorik, Frigyen ve Eolik modların yanı sıra, geleneksel 
müziğin Bestenigâr, Segâh, Hicaz ve Nikriz gibi makamlarının kullanıldığı 
görülür. (Mahmut Ragıp, 1957; 385) 

Senfonik unsura ve korolara önem verilmiştir. Senfonik unsur ve korolar 
operaya hem vokal hem de enstrümantal yönden büyük bir mimari karakter 
sağlar (Olcay, 2005; 91). 

Eserde, kişilerin Kerem ile konuşmaları, Kerem’in daha çok kendi kendisiyle 
konuşması niteliğini taşır. Bu nedenle aşırı sahne hareketinden uzak tutulmuş 
olan opera, yer yer oratoryoya dönüşür” (Mahmut Ragıp, 1957; 383). Saygun 
eseri lirik-mistik bir dram olarak tanımlar.  

Operanın düşünsel temeli tasavvufa dayanır. Operada Kerem’in Tanrısal aşkı 
anlatılır. Tasavvuf derin düşünce yoluyla Tanrı’ya ulaşma çabasıdır. Tasavvufta 
Tanrı, insan ve evren özdeşliğine inanılır. Evren tek bir varlıktır. Bu tek varlığa 
“Tanrı” adı verilir. Memet Fuat’a göre medrese düşünüşünde Tanrı ile evren 
ayrıdır. “Tanrı” yargılama ve cezalandırma gücüne sahiptir. Tasavvuf korkuya 
karşılık sevgiyi, hoşgörüyü ve bağışlamayı önermiştir. İnsanlar bu yolla 
Tanrı’ya bu dünyada yakınlaşabileceklerdir. Tanrı’ya varma hamlık, pişme ve 
yanma aşamalarından geçilerek gerçekleşir. 

12. ve 13. yüzyılda Anadolu, Haçlı Seferleri10 ve Moğol11 akınları sırasında 
sayısız insanın katledilişine tanık olur.  

Mevlana12 ve Yunus Emre13 13. yüzyılda büyük kıyım, açlık ve sefalete 
sürüklenen ruhsal çöküş sürecindeki Anadolu halkına tasavvuf yoluyla sevgi, 

                                                 
101096-1272 yılları arasında Avrupalı Hıristiyanların kutsal yerleri Müslümanlardan almak ve 
doğunun zenginliklerini elde etmek amacıyla çıkardıkları sekiz savaş. Dördüncü Haçlı 
Seferi’nden (1204) sonrakiler deniz yoluyla yapılmıştır. Anadolu’da büyük can ve mal kaybına 
neden olmuştur. Meydan Larusse, Cilt: 5, (1971), İstanbul, 502-503. 
11 Moğollar 1242 yılında Anadolu Selçuklu topraklarına girerek Erzurum’u aldılar. 1243 yılında 
Selçuklu ordusunu Kösedağ savaşında yenerek Selçukluları haraca bağladılar. Anlaşma dışı her 
sene haraç miktarını artırdılar. Halk fakir düştü. 1256 yılında Sultanhanı savaşında Selçukluları 
tekrar yendiler. Sultan Keykavus Bizans İmparatorluğu’na sığındı. 1288 yılında Selçuklu devlet 
yönetimine el koydular. Selçuklu sultanlarının hükmü kalmadı. 1318 yılında Anadolu Selçuklu 
Devleti sona erdi. Yıldız, H. D., (1988), Büyük İslam Tarihi, İstanbul, 304, 310, 316,               
322, 329-356. 
12 13. yüzyılda Konya’da yaşamış olan Mevlana (Doğum tarihi Will Durant’a göre 1201, Maurice 
Barres’e göre 1203/Ölüm Tarihi 1273) Eserleri: Mesnevi-i Şerif, Divan-ı Kebir, Fihi Ma Fih, 
Mecalis-i Seb’a, Mektubat’dır. Can Ş., (2006), Mevlana, Hayatı-Şahsiyeti-Fikirleri, 
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hoşgörü, dostluk ve barışı telkin ederler. Tasavvuf düşüncesi bu dönemde 
Anadolu’da iyice yaygınlaşır.  

20. yüzyıldaki İkinci Dünya Savaşı’nın yarattığı korku, bunalım içindeki 
günler ve insanlığın acıları sanatçılara 12. ve 13. yüzyılda Anadolu’daki 
toplumsal bunalımı çağrıştırmış olmalıdır. Bu ortamda kültürel ve milli 
geleneğin ana renklerinden birine, tasavvufa yönelmeleri ve bundaki simge ve 
düşünce yapılarını modernize ederek bir opera oluşturma çabası bildirinin 
başında da belirtildiği gibi hem devrin düşünce yapısı hem de söz yazarı ve 
bestecisinin düşünce yapısıyla uyuşmaktadır. Onlara göre savaşları ve 
düşmanlıkları sona erdirmenin çaresi tasavvuftaki hümanist düşüncedir.  

Kerem operasında, Kerem ile Aslı Han hikâyesinin bilinen ayrıntıları 
üzerinde durulmaz.  

I. Perde’de Kerem’in Aslı’ya insansal aşkı anlatılır. Tasavvufta “İnsansal 
aşk, Tanrısal aşk yolunda çabucak geçilmesi gereken bir köprüdür. O köprü 
geçilince yolcunun gözleri açılır, Tanrısal aşkın ışığında gerçeğe ulaşılır” 
(Memet, 2006;125). 

Bu bölümde olaylar Kerem ile Aslı Han hikâyesindeki anlatıma büyük 
ölçüde benzer. 

I. Perde I. Sahne’de 

Kızlar: Yüzü gül kaşı keman  
Yüzünde püskürtme benler  

Tanıdım yüzün görünce dizelerinde İlahi Varlığa gitme yolunda “yüz” 
Allahın kendi ilahi güzelliğini sıfatlar vasıtasıyla açığa vurma aracı anlamında 
kullanılır ( John, 2006;125). 

Aslı: Bilir miyim kızlar kimi 
 Gönül verip sevdiğimi? 
Saçlarım kimin  

ve 

                                                                                                                        
İstanbul, 8. Mevlana’nın ölümünden sonra, Mevlevilik, oğlu Sultan Velet tarafından kurulur. 
Temeli Mevlana’nın görüşlerine dayanır. Varlık birliği ilkesini benimser. Evreni Tanrı’nın bir 
belirişi sayar. İnsanı evrenin özü olarak görür. Şiir, müzik ve danslı törenlerle Tanrı’ya ulaşmayı 
amaçlar. Sünni bir tarikattır. Püsküllüoğlu A., (1997), Arkadaş Türkçe Sözlük, Ankara, 733. 
13 Yunus Emre 1239 (veya 1240)-1321 (veya 1322) tarihleri arasında seksen iki yıl yaşamıştır. 
Anadolu’da dinsel-tasavvufi Türk halk şiirinin en önemli temsilcisidir. Yunus Emre Türkçeyi yazı 
dili olarak seçmekle Türk kültürüne büyük hizmet yapar Kabaklı A., (1971), Yunus Emre, 
İstanbul, 43. Anadolu’da millî edebiyatın doğmasında en büyük rolü oynayanlardandır. Anlatım 
tarzı olarak şiiri seçmiştir. Söylediğini sade bir dille halka aktarır. Bu nedenle şiirleri öğretici ve 
gerçekçidir. Fikir akıcılığı sağlamak, coşku ve heyecan yaratmak için lirizme de başvurur. 
Bayrakdar, M., (1994), Yunus Emre ve Aşk Felsefesi, İstanbul, 11. 
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Kızlar Korosu’nun: Dokunur dala budağa 
Zülfü değer al yanağa 

 dizelerinde “saç, zülüf” Varlık birliğini görmeyi engelleyen dünyayı simgeler 
( John, 2006;125). 

II. Perde’de, Kerem gece bir çeşme başında uyurken rüyasında Aslı’yı görür. 
İki âşık ne kadar uzansalar da birbirlerine ulaşamazlar. Aslı alevler içinde 
kaybolur.  

II. Sahne’de Kerem eski bir medrese odasındadır. Bir İhtiyar görünür ve 
“ölümsüz sükun”dan bahseder, elindeki badeyi içmek üzere Kerem’e sunar. 
Yarin bir alevde gizli olduğunu söyler. Kerem kadehle verilen badeyi reddeder. 
İhtiyar kaybolur. Kerem büyük sıkıntılar içindedir. Aslı’ya varabilmek için, 
kadehi isterken sahne sona erer.  

II. Perde II. Sahne’de 

İhtiyar: Sükun, Ölümsüz Sükun 
Ağu değil 
Şarap değil  
Kerem: Dolu deyip ne söylersin 

Şarapta Aslı ne arar? dizelerinde “şarap” İlahî Varlık hakkında bilgiyi; 
mistiğin kalbinin kadehini dolduran ilahi sevgiyi simgeler. İhtiyar ise sufi şahı 
ya da Allah için kullanılan benzetmedir ( John, 2006;121). 

III. Sahne‘de mezarlıkta “varamamışların korosu” duyulur. Koro söylerken, 
Kerem ıstırabının son haddine gelir. Çilesi dolmak üzeredir.  

III. Perde’de Hükümdar hayatın sırrı bilmecesini cevabını söylemeleri için 
âşıkları yarıştırır. Kerem sorunun cevabının “su”, “Tanrısal aşk” olduğunu 
söyler. Bilmece çözülür. Bilmece çözülünce elinde aşk badesiyle ihtiyar belirir. 
Kerem aşk badesini içer. Tanrısal aşka kavuşur.  

Operada Kerem hükümdarın sorduğu hayatın sırrı bilmecesinde,            (III. 
Perde, I. Sahne) 

Söyle Garib’e duru su 
Canın görünmez bağı su 
Cümlenin varı yoğu su 
Ezel ebedin çağı su 
Aşk erinin otağı su oy! 
Susarsın dilin söylemez  
Coşarsın aman eylemez oy! 
Akar yakın ırak demez 
Yıkarsın ferman dinlemez oy! 
Aşk göçünün durağı su 
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 Er yiğidin uğrağı su oy! (İDOB, 1991; 39)  

dizelerindeki “Su” ve “duru su” insan ruhunun varolduğu kaynağa tekrar 
dönüşüne ait simgelerdir (John, 2006; 118). 

Tasavvufta insanın ruhlar âleminden bu dünyaya geçici olarak geldiğine 
inanılır. Sufiler ruhlar dünyasına asıl vatan, bu dünyaya geçici vatan gözüyle 
bakarlar. Bu dünyada kendilerini yabancı görürler. Anayurttan ayrılığın acısını 
çekerler. Ruhlar dünyasına dönmenin hasretiyle yanıp tutuşurlar. Ölüm o 
dünyaya dönmeyi sağlayacaksa ona varma gecesi, düğün gecesidir. 

Bu dünyada da memleketlerini terk ederek diyar diyar gezdiklerinden veya 
kendi memleketlerinde bile olsalar çok yüksek manevi hâller yaşamaları 
sebebiyle iç dünyalarında tek başlarına kaldıkları için de sufilere “garib” de 
denir. 

Tasavvuftaki Tanrı’ya varma yolundaki üç aşama, eserde “garib” 
kelimesinin kullanılışında da görülür. Birinci perdede Kerem için garib kelimesi 
hiç kullanılmaz. İkinci perdede Tanrısal aşk yolculuğu başladığı için, Kerem 
kendisini dünyada biraz yabancı hisseder. Manevi mertebesi olgunlaşmamıştır. 
Bu nedenle “biraz garib” anlamında “garipçe” kelimesi kullanılır. Üçüncü 
perdede Tanrısal aşkı istemede bir tereddüt kalmaz. “Söyle Garib’e duru su” 
(İDOB, 1991; 39) dizesinde Kerem kendisini “Garib” olarak nitelemektedir. 
Yani artık çektiği acılar ile olgunluk mertebesine ulaşmış, maddi dünyadan 
sıyrılmayı başarmıştır. Kelime aynı zamanda zamir olarak “ben” anlamındadır. 
Bu nedenle büyük harfle yazılmıştır.  

Opera Kerem odaklıdır. “Eserin adının ‘Kerem ile Aslı’ yerine sadece 
‘Kerem’ olmasının sebebi de bu olmalıdır” (Emre, 2001;138). Tasavvufta 
Kerem, “ihsan, lutuf, karşılıksız yardım” anlamında kullanılır (Uludağ, 
1991;283). 

 Kerem’in bu dünyadan kopmayla gerçeğe ulaşmasını sağlayacak olan aşk 
badesini içmesi, eseri mistik bir hayale dönüştürür.  

Operada asıl amaç anlatılırken halk hikâyesi Kerem ile Aslı Han’dan 
yararlanma şekli Mesnevi’ye benzer. Mesnevi’de Mevlana, “konulara uygun 
hikâyeler anlatır, hatırlatır. Bu hikâyeyi anlatırken hikayedeki bir insan veya 
hayvana söz söyletmeye başlar, fakat derhal söz söyleyen kendisi olur. Bazen 
kendi maceralarını kapalı ya da açık bir suretle anlatır, fikirlerini izah eder. 
Fikrini açmak, meramını anlatmak için halk hikâyeleriyle atasözlerine de 
başvurur.” (Abdülbaki, 1960; 3-4). 

Kerem operası Türk müzik tarihinde, bir Türk besteci tarafından bestelenmiş 
ilk gerçek millî Türk operası olarak kabul edilir (Mahmut Ragıp, 1957; 381) 
(Olcay, 2005; 91). Besteci eserin bütün ezgilerini, Türk halk müziği tonu ve 
üslubunda şahsi ilhamı ile bestelemiştir (Olcay, 2005; 91). 
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Libretto yazarı ve besteci Türk ve Batı eğitimi almışlardır. Doğu ve Batı 
kültürlerini tanırlar. Kerem operasında ve diğer eserlerinde bu iki kültürün 
sentezini yaptıkları görülür. Taklitçi değildirler. Doğu veya Batı kültürü 
hakkında önyargılı değildirler. Aynı metodolojiyi kullanırlar. Sanatçıların 
uyumu eserin başarısını artırır.  

Gerek librettoda gerek müzikte çağdaş bilgi ve tekniği ustalıkla kullanırlar. 
Eserin oluşum süreci içerisinde kendi köklerine inerler. Ele aldıkları mistik 
yolculukla, ruhun olgunlaşması ve çağrışım için kullandıkları Kerem ile Aslı 
Han konuları Türk kültür mirasında hümanizmi yücelten herşeyin üzerine 
çıkaran düşünceyi yansıtır. Amaçları insanlığa sevgi, hoşgörü, bağışlama ve 
barış erdemlerinin kurtuluş yolu olduğunu göstermektir. Düşüncelerini Yunus 
Emre’nin dili kullanışındaki gibi halk şiir dilinin en saf, anlaşılır ve kısa anlatım 
diliyle ifade ederler.  

İlk millî Türk operası olan bu eserin oluşum sürecinde belirlenen bu 
özellikler milli operanın temel ilkeleridir.  

SONUÇ 

Türkiye’de Cumhuriyet (1923) sonrası reform hareketleri gerçekleştirilir. 
Müzik alanında da çağdaşlaşma ve ulusallaşma sürecinin doğal bir sonucu 
olarak kendi köklerine inme eğilimi oluşur. Saygun’u da, bu kültürel ortam ve 
politikalar etkiler.  

Halk öykülerini kaynak alan özgün operaların bestelenmesi gündeme gelir. 
1934 yılında adı ve konusunu Atatürk’ün belirlediği Özsoy operası, Saygun 
tarafından bestelenir. Özsoy yapı ve içerik bakımından müzikli sahne oyunu 
(singspiel) türüne girer. Kerem operası, Cumhuriyet dönemi müzik reformu 
anlayışıyla, halk öykülerinden kaynaklanan ilk dramatik millî Türk operası 
olarak kabul edilir.  

Libretto’nun dili Yunus Emre’ninki gibidir. Düşünce yapısı tasavvufa 
dayalıdır. Eserde işlenen hümanizm hem Mevlana hem Yunus Emre kaynaklıdır.  

Operaya göre yaşamın gerçek amacı insan sevgisidir. İnsan, hayatın ilk 
gününden itibaren sevgiye ulaşmak için her güçlüğe katlanmalıdır.  

 Sonuç olarak; Kerem operasının söz yazarı ve bestecisinin dönemin 
koşulları içinde operayı oluştururken benimsediği düşünce yapılarının; 

1. Çağdaş bilgi, teknik ve yöntemi kullanması.  

2. Kendi kültür mirasından kaynaklanması.  

3. Konuyu kendi köklerindeki benzer konularla bağlaması, kullanılan simgesel 
ifadelerle bağlı konuların hepsini birden çağrıştırarak anlam zenginliği katması  

4. Halk şiiri dilinde olması  

5. Evrensel müziğin yanında, ulusal müziğin üslubunu da yansıtması.  
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6. Hümanist olması olduğunu söyleyebiliriz. 

Bu ilkeler millî olarak ifade edilmiş olsa da aynı zamanda evrenseldirler. 
Çünkü yukarıda özetlenen düşünce yapıları uluslararası müzik alanında 
benimsenen düşünce yapılarıdır. 
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