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TAKDİM 

T. Zlyaeddln AKBULUT 
Şanlıurfa Volı.l 
Şurkav Botkam 

Binlerce yıllık tarihe sahip Şanlıurfa 'da gelenek ve göreneki er, örf 
ve adet/er, türkü/er, hoyratlar, maniler, masal/ar, teker/emeler gibi mtlli 
kültürümüzü o/U§turan birçok folklorik değerler halkımız arasında bütün 
canlılığı ile yaşamaktadır. 

· 

-
Halkımıza ait bu değerleri araştı'rarak öğrenen, öğrendiklerini yaşa

yarak ve çeşitli vesi/elerle öğreterek folk/orik değerlerimizin sürekli canlı 
kalmasını ve nihayet tarih süzgeclnden geçip günümüze kadar gelmesini 
sağlayan araştırmacı, derlemeci, sanatçı, kaynak kişi gibi birçok değerli 
insanımız vardır. 

Bunlardan biri de, birçok üstün mezlyet/eri olan ve Şanlıurfa falklo
runa çok emeği geçmiş Urfalı (Tenekecl) Mahmut Güzelgöz'dür. Bu ki
tapta Tenekecl Mahmut Güzelgöz'ü her yönüyle sizlere tanıtmaya çalışa
rak, çalışmalanndan örnekler sunmaktayız. GAP'ın gerçekleşmekte oldu
ğu ve buna paralel olarak kültürel değerlerimizin hızla yaz/aştığı, birço
ğunun kaybolduğu günümüzde bu kitabın yararlı olacağına inanmakta-
yız. 

Vakıf amacımıza uygun olarak kültürel konularda çalışmalar yapma
ya, memleketlmlzde yetişmiş değerli şahsiyetleri sizlere tanıtmaya, eser
lerinden örnekler sunmaya devam edeceğiz. 

Değerli bir kaynak olacak bu kitabı, uzun ve titiz bir araşt.rma sonu
cu hazırlayem Abuzer Akbıyık'a ve diğer emeği geçeniere teşekkür ede
rim. 
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ÖN SÖZ 

Abuzer AKBIYIK 
Araştırmacı- Yazar 

Toplumumuzda bazı insaniann üstün birer meziyetleri vardır, fakat 
bir çok meziyeti üzerinde toplamış insanlar nadirdir. İşte benim tanıdığım 
kadanyla Tenekeci Mahmut Güzei!Jöz, bir çok üstün vasfı üzerinde taşı
yan memleketimizin yetiştirdiği ender insanlardan biriydi. Onu yaşıtı Ur
falı/ar tanırdı. Müzik/e ilgisi olanlar ise mutlaka tanırdı. 

Ben Tenekeci Mahmut Güzelgöz 'ü önce bantlardaki sesinden, daha 
sonra da fo/klor araştırmalan yaptığım sırada tanıdım. Kendisiyle her ye
ni görüşmemde daha iyi tanıma ve üstün meziyetlerini öğrenme fırsatını 
buldum, folklorumuzla ilgili çok değerli çalışmalar yaptım, birçok konu
yu derledim. Böylece yıllar akıp gitti ve vakit tamam oldu, Allah'ın rah
metine kavuştu, ebediyete göçtü. Allah gani gani rahmet etsin. 

Tanıdığım kadanyla Tenekeci Mahmut Amca, Urfa folklorunun can
lı bir abidesiydi, en büyük kaynak kişisiydi, bu yönü ile çok takdir edil
miş ve kendisinden bir çok derlemeler yapılmıştır. İnsanı hayret/ere düşü
ren bir zekaya ve ezberleme kabiliyetine sahipti. Okur yazar olmadığı 
halde yüzlerce türküyü, şarkıyı, ilahiyi, gazeli, hoyratı, hikôyeyi, efsane
yi ezbere bilirdi. Araştırmacıydı. Öğrendiği şeylerin doğruluğunu araştı
nr, eksiği varsa tamamlamaya çalışırdı. Erdemliydi, hoşsohbetti, alçak 
gönüllüydü, onur/uydu, yıllarca geçim sıkıntısı çektiği halde yapılmak is
tenen yardımlan kabul etmedi ve kendi yağında kavruldu. Eşsiz bir sese 
sahipti, zamanın büyük ustalan kendisini takdir etmişti. Müzik konusun
da engin bilgiye sahipti ve Urfa makam geleneğini çok iyi bilen , icra 
eden bir m üzik ustasıydı. Şanlıurfa 'nın müzik geleneğinin günümüze ta-
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şınmasında, Şanlıurfa türkülerinin TRT ve Kültür Bakanlığı arşivlerine ka
zandınlmasında büyük katkılan oldu. Birçok yerde öğrettel olarak hizmet 
verdi ve birçok talebe yetiştirdi. Her sorulana bildiği kadanyla cevap ve
rir, çocukla çocuk, büyükle büyük olurdu, kimsenin gönlünü kırmazdı, bir 
gönül ustasıydı. Urfa tarihini bllirdi. Urfa'daki dağ/ann, yaylalann, dere/e
rin, mağaralann, kabaltılann, kuyu/ann adlannı bir çırpıda eksiksiz ola
rak sayardı ve hepsinin yerini billrdi. İslam tarihi, hadisler ve islami bilgl
ler konusunda engin. bilgiye sahipti, İmanı kuvvetliydi, dini veeibelerini 
yerine getirmede titizlik ve hassasiyet göstertrdl, bu yönüyle de örnek ki
şiydi, aynı zamanda da ehl-i tartkti. 

Saymaya ça/ıştığım bu üstün meziyetlerine bir çok Urfalı gibi ben 
de defalarca şahit oldum. Buradan yola çıkarak Tenekeci Mahmut Am
ca 'nın hayatını yazmak, onu tanımayanlara ve bizden sonraki nesillere 
tanıtmak da benim boynurnun borcu idi. Bu minval üzere çalışmalara 
başladım, dostlannda yardımıyla elinizdeki bu kitabı hazırladım. Milli 
kültürümüze çok büyük katkılan olan örnek şahsiyet Tenekeci Mahmut 
Güzelgöz 'ü sizlere tanıtıp, ona fatiha okutabilirsem kendimi bahtiyar ad
dedertm. 

Bu kitabın basımını üstlenen Şurkav Başkanı ve Şanlıurfa Valisi Zi
yaeddin Akbulut'a, Vali Yardımcımız Hasan Duruer'e ve Şurkav Yöne
tim kurulu üyelerine, yazı, mektup, resim gibi her türlü dökümanını ve
ren oğlu Osman Güzelgöz'e, yazılanyla katkıda bulunan Mehmet Öz
bek, Abdullah Balak, Abdülkadir Alğın, Adil Saraç, Halil Biner, H. Os
man Bengisu, A. Ci hat Kürkçüaği u, İ. Rafet Yılmazoğlu, Abdülcabbar Qe
mirkan, A. Nacl İpek, M. Ali Ekren ve Ahmet Alaybeyi 'ne fotoğraf arşiv
lertyle katkıda bulunan Sabri Kürkçüoğlu, Salih İlhan, Ali Kaşka ve Halil 
Çuhadaroğlu ve Hikmet Abacı 'ya, bant arşivlerini açan Halil Binbaşıağ
I u, Kemal Ateş, Mehmet Topçu, Mustafa Şahin ve Memik Cuvaoğ/u 'na, 
Kültür Bakanlığı 'ndaki arşiv araştırmalanmda yardımlan nı esirgemeyen 
Osman ve Zümrüt Nahya'ya, nota arşiv i ile katkıda bulunan Bakır Kara
dağlı'ya, kitaptaki türkülerin notalannı yazan Salih Turhan'a, kitabın diz
g'lsini yapan Ömer F. İpek 'e ve tashihini yapan İbrahim Tezölmez'e, bas
kıda emeği geçeniere teşekkür ediyor, değerli bir şahsiyete saygı ve sev
glmin ifadesi olarak amatör bir ruhla hazırladığı m bu kitaptaki eksiklikle
ri hoş göreceğinlzl umuyorum. Saygılanm/a . . .  · 
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ŞURKAV 
ŞANLIURFA ILI KÜLTÜR EGITIM 

SANAT ve ARAŞTIRMA VAKFI 

25 Aralık 1990 tarihinde Şar:ıtıurfa Valisi T. Ziyaeddin AK
BULUT başkanlığında Şanlıurfa'nın tarihi, kültüre4 sanat eser
lerini ortaya çıkararak yaşatmak, bu maksat doğrultusunda 
konferans, sempozyum, pane4 kongre, seminer, sergi, anma 
günleri ve benzeri faaliyetler düzenlemek, iştirak etmek, maddi 
ve manevi katkılarda bulunmak, korunmaya değer kültür, tabi
at ve sanat varlıklannı korumak ve tanıtımını sağlamak, bu
nun için gerekli restorasyon ve çevre düzenlemesi yapmak, pro
jeler hazırlamak, Şanlıurfa ilinin tarihi ve kültürel değerlerinin 
tanıtılması için gerekli araştınna, derleme, inceleme çalışmalan 
yapmak, bu alanda yapılan çalışmalan desteklemek amacıyla 
kurulmuştur. 
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TENEKECİ MAHMUT İÇİN 

Uifa sazı, U1fa sözünün eşsiz, şeyda bülbülü idin 
Do:lt meclislerinin, hem sıra gecelerinin gülü idin 
Hoşgörü, erdem, tevazuun ile ömek oldun bizlere 
Hoş seda bıraktm, zamane değil, zamanın behlül'iydi. 

A. NaciiPEK 
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(TENEKECI) 
MAHMUT GÜZELGÖZ 
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ÇALIŞMALARI 
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HAYATI 

Tenekeci Mahmut Güzelgöz 1919 yılının 17 Şubat gecesi Şanlıurfa'nın 
Eyyübiye Mahallesi Yaman Sokak'taki 23 nolu evde sabah ezanı okunur
ken dünyaya geldi. Babası Baziki aşiretinden Bozan oğlu İbrahim'dir. Baba
sı koyun tüccarhğı yapardı. Soyadı kanunu çıkmadan evvelki la kapları "Baz
lar"dı. Annesi Bin-i Yusuf aşiretinden Efkar oğlu Halil kızı İslim'dir. Kendi
sinden büyük, Halil isminde bir ağabeyi, kendisinden küçük, Emine ismin
de bir kızkardeşi olmak üzere iki kardeşi vardı. 

Beş yaşına geldiğinde babasını )caybetti. Altı yaşına geldiğinde çırak 
olarak Kürkçü Şükrü Usta'nın yanına girdi, ustası çok acımasızdı ve kendisi
ni çok döverdi. Bu nedenle büyük dayısı oradan alıp kunduracı Osman Us
ta'nın yanına verdi. Ustası vefat edince küçük dayısı kendisini Tenekeci Sü
leyman Usta'nın yanına verdi. Uzun müddet tenekecilik yaptıktan sonra 
1941 yılında Mençek Hanı'nda çayhane açtı, 1942 yılında Bandırma'ya as
kere gitt� askerliğini yaptıktan sonra tekrar tenekecilik mesleğini sürdürdü. 
Tenekecilik yanında mevlüthanlık da yapmaktaydı. 

1951 yılında Sinan kızı Zeliha ile evlendi. İbrahim, İsmet, Emine, Os
man, Mehmet, Cemal, Cemile, Arife, Abdullah, Fa tma ve Meral isimlerin
de onbir çocuğu oldu. 

H iç tahsil yapmamıştı, 1976 yılında kendi çabasıyla okuma yazmayı öğ
rendi ve dışarıdan sınaviara katılarak ilkokul diplomasını aldı, işçi olarak 
müzeye girdi. 1980 senesinde bir yıl ara verdikten sonra 1981 yılından itiba
ren kadrolu olarak müzeye girdi ve bir müddet sonra da Halk Kütüphane
si'ne geçerek orada çalışmaya başladı, kütüphanede çalışması 1987 yılında 
emekli oluncaya kadar devam etti. 7 Mart 1988 Pazartesi günü Şanlıur
fa'da vefat etti. Mezarı Harrankapı Mezarlığındadır. 
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1 946 yılında Ankara ve lstanbul'a konserler vermek üzere giden "Urfa Ekibi" 

1 984 yılında Kültür BakanlıQı'nın düzenlediQi "Kaynaktan Radyoya ve TV'ye• 
adlı konser programında Tenekeci Mahmut Güzelgöz hoyrat okurken. 
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MUSİKİHAYATI 

Tenekeci Mahmut Güzelgöz'ün musiki ile ilgisi çok küçük yaşlarda 
başlamıştır. Altı yedi yaşlarındayken annesi ile birlikte kına gecelerine, 
kır gezilerine, şehriye kesilen gecelere (yığnak) gider, oralarda kendisi
ne mani söyletirlerdi. Daha sonra dayısı tarafından sıra gecelerine. dag 
yatılarına ve odalardaki müzik meclislerine götürülmeye başlandı. Bu şe
kilde çalıp söyleyenleri dinler ve ara sıra da kendisine hayrat okutturu
lurdu. Müzige çok meraklı oldugu içVı bu arada birçok hayrat ve mani 
ögrendi. Bu durum 14-15 yaşıarına kadar devam etti. O zaman<. kadar 
belli başlı bir ustası olmadı. Bu yaşlardan sonraki musiki hayatını ve usta
lada tanışmasını kendisi bize şu şekilde anlattı: 

"Urfa makam geleneğini, hoyratlan, manileri, türküleri ve gazelleri 
çeşitli toplantılarda ustalardan dinleyerek öğrendim, gençlik dönemim
den itibaren bir çok sıra gecesi, dağ alem/eri, asbap geceleri gibi müzik 
meclislerinde bulundum ve birçok usta/arla oturup kalktım. On/ann bilgi
lerinden fayda/andı m. Bu ustalardan biri de Urfa 'nın en ünlü musikişinas
/anndan biri olan Mukim Tahir'dir1• Kendisiyle Cumhuriyet'in 10. yıldö
nümünden birkaç ay sonra Kendirci Mahallesi 'ndeki bir asbap gecesin
de2 tanıştım. Tanışmamız da şöyle oldu; Mukim Tahir mirasla ilgili bir an
laşmazlık yüzünden amcasını öldürmüş ve yüzbir yıla mahkQm olmuştu. 
Cumhuriyetin 10. yıldönümü nedeniyle çıkanlan genel aftan yararlana
rak hapisten çıkmış Akçakale 'de oturmaktaydı. Bahsettiğim asbap gecesi
ne davet etmişler ve o zamana göre çok lüks sayılan taksi ile Akçakale '
den getirtmlşlerdl. O zamana kadar Mukim Tahir ismini çok duymuş, fa
kat kendisini hiç görmemiştim. Asbap gecesinde Mukim Tahir'den başka 
Lo/e Yusuf, Vavey/1 Mustafa Çavuş, Ebelerin Topa/ Dede Osman, Daşçı 
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Osman, Daşçı Müslüm, Araboğlu Mahmut, Yonıcı Ayıp, Kemancı Meh
met ve daha birçok çalıp söyleyen oturmaktaydı. Mustafa Çauuş'a rast 
makamında bir gazel okuttular. Daha sonra Urfa makam geleneğine gö
re nevruz (karcığar) makamında bir gazele başladım, daha ilk kıtasını bi
tirdiğimde Mukim Tahir beraberindekiler/e birlikte içeri girdi. Biz çardak
ta3 oturmakta idik. Mukim Tahir hayada (auluya) girer girmez oturan bü
tün cemaat hepsi ayağa kalktı ve misafirleri karşıladılar. 

Çalıp söyleyenler Mukim Tahir'i görünce yüzleri değişti. Onlar da 
ayağa kalkıp Mukim Tahir ve yanındakileri karşılayıp yer gösterdiler. 
Mukim Tahir en uç ve benim karşıma gelen yerde oturdu, oturunca bü
tün cemaatde oturdu Tahir çalanlara ve söyleyeniere dönerek; "Ahengini
ze devam edin" dedi. Bunun üzerine ben gazele kaldığım yerden devam 
ettim. Gençliğin verdiği cesaretle olsa gerek, Tahir'in karşısında gazeli
mi  tam olarak bitirdim. Çünkü Tahir'in bulunduğu mecliste ustalar bile 
gazeli acaba yanlış yapar mıyım korkusuyla çekinerek okur/ardı . Gazel 
bitince meclistekiler Mukim Tahir'e "Bir nevruz okur musun?" diye teklif
te bulundular. Mukim Tahir teklifi yapanlara dönerek "Yeğenim çok gü
zel bir nevruz gazel okudu, bundan sonra benim de nevruz gazel oku
rnam sıcak aşa soğuk su katmak giQi olur, bakiavanın üstüne daha bir 
şey yenmez, bu nedenle hicaz makamına geçin ben de hicaz makamın
da bir gazel okuyayım" dedi ve bana dönerek: "Yeğen çok güzel gazel 
okuyorsun, ustan kim ve bu makamı kimden öğrendin?" diye sorduğun
da ben de belli başlı bir ustam olmadığını, kulaktan duyma öğrendiğimi 
söyledim. Bana "Devam et, sesin çok güzel, ileride çok daha güzel okur
sun" dedi. Tahir'in beni beğenmesi çevremi ve beni çok etki/edi. Tabii ki 
çok seuinmiştim. " 

Mukim Tahir'le bu karşılaşmasından sonra Tenekeci Mahmut'un 
adı Urfa'da duyulmaya başladı. Artık asbap gecelerinin, kır alemlerinin, 
sıra gecelerinin4 aranılan kişisi oldu. 

Mukim Tahir'le bu tanışmasından bir müddet sonra arkadaş olmuş
lar ve bu arkadaşlıkları yıllarca sürmüştür. Mukim Tahir'le bir anısını 
da bize şöyle nakletmişti. 

"Ben askerden yeni gelmiştim. Kendisi Anzelha Parkı 'ndaki kahueyi 
çalıştınyordu. Kendisini ziyarete gittiğimde Şükrü Çadırcı da oraya geldi 
ve Mukim Tahir' e "Amcamın selamı uar, bu gece bizde müzik faslı uar si
zi davet ediyor" dedi. "Tenekeci Mahmut abimi de anyordum o da bura
daymış, ikinizi de bekliyoruz. " Tahir "B izlerden başka kimler olacak?" de-
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yince "Sizden başka Halil Ahmet Ağa 'nın takımı ve Mahmutoğlu Meh
met Ağa 'nın takımlannı da çağırmışız" diye cevap verdi. Tahir de "Biz 
Mahmut'la akşam dokuzbuçukta geliriz" diyerek Şükrü'yü uğur/adı. Ben 
niye erken gitmiyoruz da dokuzbuçukta gidiyoruz deyince "Öyle icap edi
yor' dedi. Ve beraberce karalaştırdığımız saatte buluştuk, Ali Şelli 'nin5 
evine gitmek üzere yola koyulduk. Yolda bana dönerek "Eğer orada ça
lıp söyleyenler bize hürmet ederlerse birlikte çalar söyleriz, yok eğer se
lamımızı almaz/arsa ben işaret ederim, sen darbukayı alırsın ve beni ta
kip edersin" diye tenbihledi. Eve girdiğimizde ev sahipleri bizleri ayakta 
karşıladılar, selam verip içeri girdik. Diğer takımlar bizleri görünce pek 
memnun olmadılar ki selamımızı almadı/ar. O sırada hicaz faslı geçiyor
lardı, daha sonra uşşak faslma geçtiler ve "Tatlı Efa Göz" şarkısını söyle
meye başladılar. Bu şarkı aksak usuldeydi, koro ile birlikte söylenmesi 
zor bir eserdi. Darbuka çalan fazla sağlam olmadığı için bir iki usulde şa
şırdı ve darbukayı yanındakine verdi. O da yanındakine derken bana ka
dar geldi. Tahir bana işaret etti. Biz arkasından uşşak makamına devam 
ettik. Bana "Şegirtô bir gazel oku" dedi. Ben gözümü kapattım ve bir ga
zel okumaya başladım. Gazelin ikinci katını okurken bir ara gözlerimi 
araladım baktım ki diğer takımın adamlan tek tek gidiyorlar, gazel bitti
ğinde diğer takımdan kimse kalmamıştı . Tahir'le sabah ezanına kadar 
yalnız uşşak makamında şarkı, türkü ve gazel okuduk. Nihayet sabah 
ezanında ev sahibi izin isteyerek çiğköfte yapmaya başlayınca faslı bitir
dik. " 

Eskiden musiki icra edenler belirli gruplar halinde gezerler, bir ye
re çağrıldıklarında da gene grup olarak giderlerdi. Şanlıurfa 'da eskiden 
huna "takım" denirdi. İ şte Tenekeci Mahmut da Kunduracı Ali Rıza, 
Kunduracı Hüseyin Nimetoğlu, Tanburi Tenekeci Hoca, Kemancı İbe, 
Berber Yahya ile bir takım kurarak, eski Arasa Hamarnı'nın arkasında 
Yusufun Ham'nda bir oda tutup, hemen her gece beraber çalıp söyle
meye başladılar. Sık sık o devrio ünlü okuyucularından Damburacı Der� 
viş de odalarına gelirdi. Mukim Tahir ve diğer ünlü okuyucular da za
man zaman odalarına gelir, beraberce çalıp söylerlerdi. 

1934 yılında o devrio ünlü okuyucularından Hacı Nuri Hafız (Başa
ran) ile de bir asbap gecesinde tanıştı. O usta da kendisini dinledikten 
sonra çok beğendiğini ifade ederek tebrik etti. 

Kışın odada çalıp söyler, ilkba'har geldiğinde arkadaşlarıyla dağa gi
derdi. Müziğe çok meraklı olduğundan havaların iyi olduğu günlerde dük-
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kaı·ıını kilitler, Daroburacı Derviş veya Mukim Tahir'le birlikte dağa gi
der, makamlar ve usuller üzerine çalışmalar yapardı. Okuması kadar 
usulü de çok sağlam olduğundan Tenekeci Mahmut müzik meclislerinde 
hem okur, hem de darbuka çalardı. 

Müzik, hayatının bir parçasıydı. Bu nedenle ustalar meclisinde bu
lunmaktan büyük zevk duyardı. Müzikli dağ yatılarında aylarca kaldıkla
rı olurdu. Bununla ilgili bir anısını bize şöyle anlattı: 

"1938 yılı yazında sıtma hastalığına yakalanmıştım, evde yatıyor
dum. Hacı Nuri Hafız Efendi o ara kaldığı Suudi Arabistan 'dan gelmiş, 
Ağaç/ı M ağa ra 'da m esi re yapmak üzere bulunuyordu. Bir ara beni sor
muş, oradakiler hasta olduğumu söylemiş/er. Bir öğlen üzeri yattığım 
eve merkep/i bir harnal gelerek elindeki mekfı.ıbu bana verdi. Mektup 
Hacı Nuri Hafız'dan gelmekteydi. Mektupta şunlar yazılıydı: "Hasta oldu
ğunu duydum, yatağını yorganını gönderdiğim hamala yükle ve dağa ya
nır. ıa gel, dağın temiz havasını alır iyileşirsin" Annerne söyledim, an
nem çok sevindi ve yatağımı yorganımı hamala yüklediler, ben de mer
kebe bindim ve Ağaç/ı Mağara 'ya Hacı Nuri Hafız 'ın yanına gittim. Dört 
ay birlikte dağda kaldık. Bu dört ay içerisinde Hacı Nuri Hafız 'dan usul 
öğrendim. Her hafta yanımıza çalıp ·söyleyen arkadaşlar ge/irdi. Çalıp 
söylememiz gün boyu devam ederdi. Bir gün Hacı Nuri Hafız 'ın arkadaş
lanndan Marnalann Hacı Şükrü Efendi, bir pazar gecesi iki hamalla ve 
"çömlek" yemeği ile birlikte dağa yanımıza geldi, kendisini karşıladık. 
Hacı Nuri Hafız "Hayırdır inşaallah Şükrü, bu harnallar niye geldi?" dedi
ğinde, Hacı Şükrü Efendi "Hafız Efendi sizin haberiniz yok, 2. Cihan Har
bi başladı, bu nedenle size Aslan/ı Han 'da oda tuttum, sizi götürmeye gel
dim" dedi. Yemeği yedikten sonra eşyalanmızı alıp hamallara yükledik 
ve Aslan/ı Han 'daki odaya yerleştik. " 

Tenekeci Mahmut ve arkadaşları Aslanlı Han'daki bu odada da bir 
takım kurdular. Bu takımlarında Hacı Nuri Hafız, Mukim Tahir, Cuan 
Mehmet, Yeğenoğlu Mustafa, Kemancı ibe, Hallo Hasan, Değiernenci 
Kadir, Kanuni Ayıbo, Arapoğlu Mehmet gibi ünlü çalan ve söyleyenler 
vardı. Bu arada Hacı Nuri Hafız, Tenekeci Mahmut ve Mukim Tahir'i 
mevlüt okuyanlara yardımcı (zakir) olarak götürürdü. O zamanki mev
lüt takımları Urfa'nın en ünlü mevlüt takımıydı. Hacı Nuri Hafız ve Ah
met Hoca mevlüt okur, Tenekeci Mahmut, Mukim Tahir ve Bozan Am
ca hem zAkirlik ederler, hem de arada gazel okurlardı. Herkesin okudu
ğu makam da belli idi. Tenekeci Mahmut nevruz, Mukim Tahir uşşak, 
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Ahmet Hoca hicaz, Bozan Amca ise saba makamında okurdu. 
1940 yılında Tenekeci Mahmut ve Mukim Tahir arkadaşlarından 

ayrılıp mevlüthan olarak ayrı bir takım kurdu. Bu takımda Tenekeci 
Mahmut mevlüt okumakta, Mukim Tahir de kendisine zakirlik yapmak
ta idi. 1941 yılından itibaren müzik çalışmalarına o zamanlar bu çalışma
ların yoğun olarak yürütüldüğü Halk evlerinde devam etti. Mukim Tahir 
de Halkevinin kahvesini çalıştırıyordu. Her akşam birlikte çalıp söyler
lerdi. Her pazar gecesi ise halka açık parasız konserler verirlerdi. Bu 
konserler çok ilgi görürdü. Tenekeci Mahmut Halkevlerinde o zamanın 
ünlü çalıp söyleyenleriyle birlikte bir çok konser vermiştir. Bu çalışmala
ra ka tılanlardan şunları sayabiliriz; Mukim Tahir başta olmak üzere De
ğirmenci Kadir, Marangoz Halil Toptan, Topal Abe, Bedeyin oğlu Ma
rangoz Mehmet, Çırçır Mahey, Kurrik Mahey, Karaköprülü İsmail, Ali 
Çine Mustafa, Kanuni Ayıbo, Banda Şefi Osman, Hasan Tahsin, Mah
mut Gudet, Dedehayır Mehmet, Kel Hamza, Arapoğlu Mehmet, Va
veyli Mustafa Çavuş ve Lole Mustafa gibi ünlü çalıp söyleyenler katılır
dı. 

Eskiden Şanlıurfa'nın düşman işgalinden kurtuluşu olan her ll Ni
san'da ekipler kurulur, Ankara, İstanbul gibi büyük şehirlerde konserler 
verilirdi. Ayrıca radyoevine ekip olarak gidilir, orada kurtuluş nedeniyle 
çeşitli programlar yapılırdı. İşte 1946 yılı Urfa kurtuluşunu kutlamak 
üzere 18 kişilik bir ekiple Ankara Radyosu'na gidildi. Bu ekibin başında 
Tenekeci Mahmut bulunmaktaydı. Tenekeci Mahmut'tan başka Ali Çi
ne Mustafa, Karaköprülü İsmail, Aziz Çekirge, Çırçır Mahey, Cineili 
Abe, Kadir Güzel, Ali Çine Mehmet, Bedirhan Kırmızı ve Cuan Mahey 
vardı. Halk oyunları ekibi olarak İsmail Topdemir, İsa, İbrahim, Ah
met, İbrahim ve Ramazan vardı. Ayrıca davulcu Abdurrahman ve zur
nacı Saliho da vardı. Ankara 'ya gitmek üzere 4 Nisan günü Urfa'dan çık
tılar. Halkevleri banda takımı kendilerini halkla birlikte Bediüzzaman 
mezarlığına kadar uğurladılar. O zaman otobüs yaygın olarak olmadığın
dan Ali Çine Mustafa'nın Şaverli (Chevrollet) marka kamyonunun üzeri
ni çadırla kaplatıp içerisine de yastık minder döşemiş ve bu şekilde An
kara'ya gittiler. O zaman ki karayolları çok bozuktu. Bu nedenle bir kaç 
defa çamura battılar, nihayet altı günde Ankara'ya vardılar. Urfa millet
vekili Suut Kemal Yetkin başkanlığında ll kişilik bir heyetle Çankaya 
Köşkü'ne gittiler ve devrin Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'yü yapılacak 
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kurtuluş gecesine davet ettiler. O akşam Gar Gazinosu'nda yapılan kur
tuluş gecesine Cumhurbaşkanı İsmet İnönü de katıldı. Ankara'ya giden 
ekip ll Nisan akşamı da Ankara Radyosu'nda Urfa Kurtuluş türküsöyle 
başlayan yarım saatlik canlı program yaptı. O zamanki programlar canlı 
olarak yayınlanıyordu. Muzaffer Sarısözen ekibi dinledi ve tebrik etti. 
Ekip, Ankara Halkevi'nde dört gece üst üste konser verdi. Oradan da
vetli olarak İstanbul'a gitti. Taksim Belediye Gazinosu başta olmak üze
re sekiz ayrı yerde konserler verdikten sonra yine kamyonla Urfa'ya 
döndü. ll Nisan kurtuluş programları yapmak üzere 1960 yılına kadar 
bu şekilde Ankara'ya gidişler devam etti. 

1944 yılında Urfa'da görev yapan Komiser Osman Bey müziğe va
kıf bir zattı. Onunla Tenekeci Mahmut'un tanışmasını şöyle olmuştur; 

Bir gün Şıh is'gilin ( İshakoğlu) bahçesinde musiki meclisi var, Korni
ser Osman Bey de oraya geliyor. Meclistekiler kendisine hürmet edip 
baş köşeye oturtuyorlar. Fasıl devam ederken Osman Bey bir acem kür
di, bir de hicazkar makamında gazel okuyor. Ahenk arasında Tenekeci 
Mahmut da acem kürdi makamında bir gazel okuyor. Komiser Osman 
çok bozuluyor, hayretler içinde kalıy�r ve Tenekeci Mahmut gazelini bi
tirince ona dönerek "Senden özür dilerim, bu makamı benden çok iyi bi
liyorsun, bundan sonra senin yanında katiyyen ağzımı açmam" deyince, 
Tenekeci Mahmut da "Estağfurullah, gözünüzde çok büyütüyorsunuz" di
ye mukabelede bulunuyor. O mecliste bulunan Mukim Tahir de Osman 
Bey'e dönerek "Efendim sen daha bunun nesini gördün, bu zalım benim 
gibi bir çok ustaların ağzını kilitlemiştir" diyerek Komiser Osman'ı tesel
li etmiştir. 

1951 yılında Urfa ekibi olarak Ankara 'ya gittiklerinde Muzaffer Sa
rısözen plak yapmaları için kendilerini Mesut Cemi! Bey'in yanına gön
derdi. Prova yapmadan stüdyoya girdiler ve Neriman Sarısözen gözeti
minde iki taş plak yaptılar. Plakın bir yüzüne "Bülbülün göksü al olur" di
ğer yüzüne "Alaydım elin elime" öbür plakın bir yüzüne "El zanneder 
ben deliyem" ve diğer yüzüne ise Tenekeci Mahmut'tan bir uzun hava 
kaydettiler. Muzaffer Sarısözen kendilerini çok beğenmiş ve konservatu
ara davet etmiş, kendilerinden bir türkü okumalarını istemişti. Ekip tür
köyü okurken Muzaffer Sarısözen de seslerini gizlice teybe kaydetmiş 
ve daha sonra kendilerine dinletmişti. Tenekeci Mahmut teybi ilk ola
rak orada gördüğünü bize nakletti. 
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1959-60 yıllarında arkadaşlarıyla musiki cemiyeti kurdu, fakat bir 
müddet sonra maddi imkansızlıklar nedeniyle kapandı.? 

1976 yılına kadar hem tenekecilik yaptı hem de mevlüthanlıga de
vam etti. Bu arada kurulan musiki cemiyetlerinin çalışmalarına katıldı 
ve bir çok talebe yetiştirdi. Bunların içerisinden Abdullah Balak, Meh
met ÖZbek, Mehmet Güçlü, Bedirhan Kırmızı, Lütfü Emirogiu, Vefik 
Ataç, Mahmut Coşkunses, Hafız Mahmut Akagün, Kazancı Bedili Yo
luk, Aziz Çekirge, Ahmet Alaybeyi, İbrahim ÖZkan, Mercan Özkan, 
Mahmut Tuncer, Zekeriya Ünlü, Bakır Karadaglı, Halil Sezgin sayılabi
lir. 

Tenekeci Mahmut okur yazarlıgt ömrünün son döneminde ögremiş 
ve esas çocukluk ve gençlik çaglarında okur yazar olmadıgt için ögrendik
lerinin tamamını dinleyerek, gözleyerek ve araştırarak ögrenmiştir. İçin
de hem merak hem de coşkulu bir Urfa sevgisi oldugu için kendini Urfa 
kültürüne, folkloruna müzigine adeta adamıştır. Keskin zekası ve kuvvet
li hafızası sayesinde bir defa dinledigini aklında tutabilmiş, çeşitli vesile
lerle tekrar ederek hafızasındaki bilgileri her zaman taze tutmuştur. Bir 
defa dinlemeyle ezberleme kabiliyeti bir çok kişiyi hayrete düşürmüş
tür. Bu konu ile ilgili başından geçmiş bir kaç olay da vardır. Eskiden ga
zel ve şarkı bilen ustalar bildiklerini başkasına ögretmek hususunda çok 
cimri davranırlardı. Yanlış okurlar diye veya başka nedenlerle başkaları
nın ögrenmelerini istemezlerdi. İşte bu ustalardan biri de Daroburacı 
Derviş'ti (Derviş Vatansever) . Tenekeci Mahmut, Daroburacı Derviş'
ten gazel ögrenmesi ile ilgili bir hatırasını şöyle anlattı: 

"Derviş Amca 'nın akşamieyin gideceği müzik meclisi olacak eve 
kendisi gitmeden evvel gittim. Kendilerinin oturocağı odanın bitişiğinde
ki odaya ev sahibinin izniyle saklandım. Misafirler geldi. Yerlerini aldı 
ve müzik faslı başladı. Derviş Amca rast bir gazel okudu. Ben bir din/eyiş
te gazeli ezberledim, usulca odadan dışan çıkarak o evden aynldım. Bir 
dahaki hafta başka bir müzik meclisi vardı, oraya gittiğimde Damburacı 
Derviş Amca da oturuyordu. Aynen rast yeri geldiğinde ben Derviş Am
ca 'dan bir hafta önce diniediğim gazelin tamamını okudum, Derviş Am
ca epey i bozuldu ve bana dönerek "-Ben bu gazeli kimseye öğretmedim. 
Sen nasıl öğrendin" dedi. Ben de bir hafta önceki olayı anlattım. Oradaki
ler hayretler içerisinde kaldı. Damburacı Derviş Amca benim bu meziye-
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tim i biliyordu. Oradakilere benim bu meziyetimi anlattı. Deroiş Amca bu 
olaydan sonra çoğu zaman bir gazeli tam okumazdı . "  

Yine Tenekeci Mahmut'un zeki olduğunu, bir duyduğunu hemen ez
berlediğini yaşanan başka bir olaydan da öğrenmekteyiz. 

Tenekeci Mahmut bir müzik meclisinde Topal Mehmet adıyla tanı
nan bir gazelhanla Urfa'nın Beğkapısı Mahallesi'nde bir evde oturmak
taym ış. Fasıl sırasında Topa! Mehmet o güne kadar oradaki müzik mec
lisinin duymadığı Ged�H'nin 20-25 beyitlik bir gazelini okumuş, Tenekeci 
Mahmut bunu dinlerken ezberlemiş. Fasıl devam ederken Tenekeci 
Mahmut da biraz önce Topa! Mehmet'in okuduğu gazeli başka bir ma
kamda okumuş. Bunu duyan Topa! Mehmet yerinde donup kalmış, ce
maate yemin ederek "Bu gazeli benden başka bilen yok, Tenekeci Mah
mut nasıl öğrendi hayret ettim" demiş. Arkadaşlan Tenekeci Mah
mut'un ezberleme kabiliyetini anlatarak Topal Mehmet'i ikna etmişler. 

Tenekeci Mahmut'un öğrenmesinde zekası kadar merakı da önem 
arz eder. Duyduğu bir gazeli veya bir şarkıyı mutlaka öğrenmeye çalışır
dı. Eğer öğrenemezse çok üzülür ve öğrenmek için ne eder eder, mutla
ka öğrenirdi. Bununla ilgili olarak başından geçen şu olayı nakletmişti: 

"Bir müzik meclisinde birisi o güne kadar duymadığım gazelden bir 
iki beyit okudu. Gazeli çok beğendim ve kendisinden tamamını verebilir 
misiniz, diye rica ettim. O kişi de beni renelde edici bir laf sarfederek ver
medi. Bu benim çok ağınma gitti. Gecelerden de cuma gecesiydi. Eve 
gittim, bu konu hatınmdan çıkmıyordu ve ağlamaya başladım. O şekilde 
uyumuşum. Uykuda, yıllarca önce ölmüş o gazeli yazan şair rüyama gir
di ve gazelin tamamını bana öğretti. O gece okuyan kişinin de gazelini 
yanlış okuduğunu, doğrusunun bana öğrettiği olduğunu söyledi, sonradan 
araştırdım, gerçekten o bana öğretmeyen adam yanlış okuyormuş, böyle
ce ben gazelin tamamını rüyamda öğrenmiş oldum. "  

Tenekeci Mahmut öğrendiği bir şeyin mutlaka kaynağına iner ve 
doğrusunu bulmaya çalışırdı. Bilhassa gazel ve şarkı sözlerine çok dikkat 
eder, okuduğu divan tarzında yazılmış gazelierin manasını bilirdi. Mana
sını bilmeyen kişinin gazeli yanlış okuyabileceğini söylerdi. Gazelin sözle
rini yanlış okuyanları da usulca ikaz ederdi ve doğrusunu okumalarına 
çalışırdı. 

Makamları, usulleri ve Şanlıurfa makam geleneğini8 çok iyi bilirdi. 
Şarkdarı, türküleri, hayrat ve gazelleri bu makam geleneğine göre okur-
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du. Makam gelenegi üzerinde hassasiyetle durur, gençlere bunu çeşitli 
vesilelerle ögeetmeye çalışırdı. 

Makamları çeşitli ustalardan ögrenrniştir. Daroburacı Derviş'ten 
hüseyni, saba hüseyni, segah, araban, isfahan, mesnevi ve saba makam
larını, Hacı Nuri Hafız'dan mevlütleri, mevlüt aralarında okunan naat-ı 
şerifleri, çifteleri ve kırık havaları, beşiri hoyratı, Mukim Tahir'den de 
nevruz, kürdi, hicaz, şehnaz ve uşşak makamlarını ögrenmiştir. 

Tenekeci Mahmut'un folklorla ilgisi, sadece müzikle sınırlı degildi, 
müzigin yanında gelenek ve görenekler, masallar, hikayeler, menkıbe
ler, kıssalar, çocuk oyunları, düzmeceler, beddualar, dualar, batıl inanış
lar, deyimler, tekerlemeler, maniler, hayratlar gibi Şanlıurfa falkloru
nun hemen hemen bütün konularını bilirdi. Kendisine herhangi bir konu 
soruldugunda saatlerce o konunun en ince ayrıntılarına kadar anlatırdı. 
Bu yönüyle kendisine Şanlıurfa'nın "folklor hazinesi''ydi denilse mübala
ga edilmemiş olur. 

Bildiği hikayeleri çok güzel bir şekilde aniatma kabiliyeti de vardı. 
Bir çok hikaye (haket) bilirdi. Bir sohbet sırasında bildigi hikayeleri sor
dugumuzda Şah İsmail, Hurşit Bey, lfızmalıköprü, Kemençe Kulak, Kö
roglu, Seyfül Mülk, Seyfül Zülyezen gibi lOO'ün üzerinde hikaye ve 
menkıbe bildiğini söylemişti. Ayrıca yaklaşık 1000 türkü, 200 şarkı ve ga
zel, sayılamayacak sayıda hoyrat ve mani, çok sayıda çifte ve mevlit bil
diğini söylemişti. 

Ayrıca folklorun dışında Şanlıurfa tarihini ve cografyasını çok iyi bi
lir, Şanlıurfa içindeki adak yerlerini, çeşmelerin, kabaltıların, önemli so
kakların adlarını tek tek bilirdi. Urfa çevresindelQ dagların, magarala
rın, yaylaların, karlıkların, mesire yerlerinin tek tek ismini ve yerlerini 
bitirdi. Zaman zaman görmek isteyen kişileri götürüp buraları tanıtırdı. 
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(1) Mukim Tahir: Şanlıurfa'nın en meşhur okuyucularındadır ve taş plakları vardır. 
(2) Aspab Gecesi : Şanlıurfa'da dü"ünden bir gece önce yapılan erkeklere mahsus e"lence ge
cesi. 
(3) Çardak: Eski Urfa evlerinde genellikle yazın oturmak için yaptırılan evin ikinci katı. 
(4) Sıra Gecesi : Şanlıurfa'da kışın, arkadaş guruplarının her hafta birinin evinde olmak üzere 
yapılan müzik ve sohbet a"ırl ıkl ı  toplantılar. 
(5) Ali Şelli : Urfanın düşman işgalinden kurtuluşunu başlatan onikilerden biridir. Şedadı aşireti
nin ileri gelenlerinden olan Ali Şelli müzi"e meraklıydı. Arada bir müzik meclisini toplardı .  Es
kiden Urfa'nın ileri gelen zenginleri çalan söyleyenleri zaman zaman davet eder, onları a"ırlar, 
sofra açarlardı .  O gecelere katılan müzik gurupları (takımları) adeta yarışıressına en güzel şe
kilde müzik icra ederek Şanlıurfa musiki gelene"ini yaşatırlardı. 
(6) Şegirt: Çırak 
(7) Tenekeci Mahmut Güzelgöz, Şanlıurfa'da Musiki Cemiyeti'nin iki defa kuruldu"unu, fakat 
her ikisinin de maddi imkansızl ık nedeniyle kapandıOını, bu nedenle Şanlıurfa müzik gelene" i
nin yaşatılması için mutlaka Şanlıurfa'ya bir konservatuarın kurulması gerektiOini bir çok defa 
dile getirmiştir. 
(8) Şanlı urfa müzik meclislerinde şarkılar, türküler, heyratlar ve gazeller belli bir makam sırası
na göre okunur. Mesela rast makamından başlayan fasıl uşşak, hicaz ve gecenin uzunluOuna 
göre di"er makamlarla devam edilerek kürdi makamında fasıl son bulur. işte bu şekilde sıray
la okumaya "Şanlıurfa Makam GeleneO i" denir. 
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BESTECİLİGİ 

Tenekeci Mahmut Güzelgöz müzikle yıllarca iç içe olmasına rağ
men hemen hemen hiç güfte veya beste yapmamıştır. Kendisine okudu
ğu türkülerin hangisinin kendisine ait olduğunu sorduğumuzda "Benim as
kerde yaptığım bir türküden başka hiç bestem yoktur, okuduklarım halk 
türküsüdür, halkın malıdır" diye cevap verirdi.Niçin beste veya güfte yap
madığını sorduğumuzda da "Beste yapmaya meraklı değildim, o konuda 
hevesim yoktu" diye cevap verirdi. Bandırma'da askerde iken yaptığı ve 
kendi hayatını anlattığı türkü, Urfa müzik meclislerinde sevilerek okun
maktadır. 

ÇADlR KURDUM BANDIRMA'NIN DÜZÜNE 
Makamı : Kürdi 

Çadır kurdum Bandırma'nın düzüne 
Hasret kaldım ana baba yüzüne 
Baş komadım nazlı yarin dizine 

Allı gelin sarsın benim yara mı 
Ben ölürsem giysin benim kararnı 

Urfa dağlarında gezdiğim çağlar 
Vırana dönmüştür sümbüllü bağlar 
Dertli ana m benim üçü n hep ağlar 

Bağlantı 
Urfa'dan çıhalı hayli ay oldu 
Ağlamahtan gözü m yaşı çay oldu 
Yaptığımız askerlıh da zay oldu 

Bağlantı 
Urfa 'nın çayları çağiayıp ahmaz 
Garibem üzüme kimseler bahmaz 
Bekle re m postayı mektubu m çıhmaz 

Bağlantı 
lsmim Mahmut, Güzelgöz'dür soyadım 
Dert çekmahtan tükendi hep jeryadım 
Yüce Allah benim her an imdadım 

Bağlantı 
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Tenekeci Mahmut Güzelgöz'ün Kütüphanede çalıştırıı 
sı rada çekilmiş fotorırafı 

rirk halk ıııBzitiaı• •eılnlesidt,,...SIIia 
tlllt)ı aeçea Irialı kaynak smtçı 

!JllaAmuf 9üllill1._ 
hizmetterinden 6ol1yı te,etklr dtr. - • 

Türk Halk Müzirıine katkılarından dolayı Kültür Bakanı 
tarafından Tenekeci Mahmut Güzelgöz'e verilen plaket 
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SOSYAL HAYATI 

Tenekeci Mahmut mutaassıp ve son derece dinine bağlı bir ailenin 
çocuğu olarak dünyaya geldi. Küçük yaşlarından itibaren ilk dini bilgileri
ni ailesinden aldı. Dini menkıbeler ve kıssalar çok ilgisini çekti ve bir ço
ğunu öğrendi. Gençlik döneminde bir müddet içkili müzik meclislerinde 
bulundu ama bir türlü ısınamadı ve daha sonra bunların yerine hoca ve 
hafızların meclisini tercih etti. Onlarla gruplar kurarak mevlüt okumaya 
başladı ve mevlüt okumayı vefatından birkaç sene öncesine kadar de
vam ettirdi. 

Hayatının ileri bir döneminde okumayı öğrendikten sonra okumaya 
büyük merak sardı. · Kendisiyle bir sohbetimiz sırasında Sahilı-i Müs
lim'in hadis kitaplarından sekiz cildini iki kere, Sahilı-i Buhari'nin tama
mını bir kere, İmam-ı Gazali'nin İhya-yı Ulum'üd-Din'inin on cildini iki 
kere, Tarih-i Taberi'nin üç cildinin tamamını okuduğunu ve defalarca 
gözden geçirdiğini ve hadis kitaplarından bir çok hadis ezberlediğini söy
lemişti. 

Gençlik döneminden sonra dini hayatına çeki düzen vermiş, Nakşi
bendi tarikatından Mahmut Esad Efendi'nin halifesi Mahmut Sami 
Efendi'ye intisap etmiştir. Ömrünün sonuna kadar dini bilgilerini hayatı
na aktarmaya ve dini veeibelerini yerine getirmeye çalışmıştır. Dini mev
zulardaki bilgilerini esirgememiş başta gençler olmak üzere birçokları
na aktarmış, bilmediği mevzu üzerine konuşmamayı kendisine prensip 
edinın iştir. 

Şanlıurfa musikisi ile dini tasawuf musikisi iç içedir ve Şanlıurfa 
musiki tarihine baktığımızda bir çok ünlü okuyucunun ya hoca veya ha
fız olduğunu görmekteyiz. Türk halk müziği ile Türk sanat müziği arasın-
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da bir yere oturtabilecegimiz Şanlıurfa musiki geleneginin temelinde ta
savvuf musikisinin oldugunu rahatlıkla söyleyebiliriz. 

İşte bu noktadan baktıgunızda Tenekeci Mahmut Türk halk müzigi 
ve Türk sanat müzigi, gazel ve hayratların yanında Şanlıurfa'da "çifte" di
ye adlandırılan ilahiyi ögrenmiş ve mevlütler başta olmak üzere birçok 
toplantılarda okumuştur. Bu toplantılarda okudugu ilahiler teyp bantları
na çekilmiş, meraklıları tarafından bu bantlar elden ele dolaşmıştır. Bu 
bantların içerisinde en ünlüleri Tenekeci Mahmut'la Halil Hafız (Uzun
göl)'ın birlikte doldurdukları bantlar olmuştur. 

Tenekeci Mahmut alçak gönüllü ve hoşgörülü bir insandı. Çocuklar
la çocuk, büyüklerle büyük olurdu. Kalp kırmamaya çok dikkat ederdi. 
Kendisinden birşeyler ögrenmeye giden kimseyi boş çevirmezdi. Dilinin 
döndügünce ona yardımcı olurdu. İzzet-i nefsine çok düşkündü. Çoluk 
çocuk baskını olup maddi yönden sıkıntılı gürıler geçirmişse de gerek iş 
gerekse maddi yardım konusunda kimseden talepte bulunmamış, kendi 
yagı ile kavrulmuştur. 

Tenekeci Mahmut yaşantısı boyunca meziyetleri dolayısıyle musiki 
meclisleri dışında birçok sohbet meclislerinde bulunmuştur. Birçok ule
ma, şeyh, meşayih ve şehrin ileri gelenleriyle tanışmış, onların sohbetle
rinde bulunmuştur. 

Bunlardan bazılarını şöyle sayabiliriz: Urfa'nın en büyük alimlerin
den Buluntu Abdurrahman Hoca Efendi, Urfa Müftüsü Hasan Efend� 
meşhur va iz Abdullah Efendi, eski İstanbul vaizi Müftü Mahmut Kamil 
Efend� Müftü Eyyüp Sabri, Müftü Hacı Halil Efendi, Kızıltepeli Molla 
Hacı Sait Hoca Efend� Logkeş Hacı Mahmut Efendi, Meşayihlerden; 
Ehl-i Beyt'ten Tillolu Feyzullah Efendi, Urfalı Molla Mustafa Efendi, 
Hacı Abdullah Efendi, Rufai ogullarından Şeyh Abdürrezzak Efend� 
Tillolu Hacı Cem il Efendi oglu Kamil Efendi, Hacıkermozade Şeyh H ü
seyin Efendi, Şeyh Mıtar Efend� Hacı Müslüm Hafız Efend� Şeyh Ber
ces Efendi, Urfa'nın ileri gelen aile büyüklerinden Arabizade Hacı Rüş
tü Efendi, Hacıhafızzade Vehbi Efendi, Şeddadılardan Ali Şelli Efendi, 
Karaçizmelilerden Şair Mehmet Efend� Elçilerden Hacı İmam Nebo 
Efendi, Aganlardan Ali Efendi, Hacı Sait Aga, Beykapısı'ndaki Mahmu
toglu Kulesi'nin sahibi Mustafa Aga ve oglu Mehmet Aga, Hacı İshako
gullarından Ka dir Aga, onun kardeşi Hacı İmam Aga, oglu İshak ve Ha
lil Aga, Hacışerifzade Bakır Aga, Urfalı şairlerden Hacı Abdi Efe nd� 
Hacı Lütfi Efend� Canbekli Sait Efend� Kıratoglu Emin Efendi. 
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Tenekeci Mahmut Güzelgöz Halk Kütüphanesinde açılan kursta �renci leriyle 
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Tenekeci Mahmut Güzelgöz araştırma gezisi sırasında arkadaşlarıyla 
yemek yerken. 
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Tenekeci Mahmut Güzelgöz'ü ziyarete gelen Selahattin Alpay 
Abdullah Balak'la birlikte bir hatıra fotoQrafı 
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TENEKECİ MAHMUT İLE YAPILAN 

DERLEME ÇALIŞMALARI 

Tenekeci Mahmut hayatı boyunca Şanlıurfa folkloru ile iç içe yaşa
mış, sürekli araştırmış, öğrenmiş ve öğrendiklerini birilerine öğretmek, 
bilgilerini aktarmak üzere gayret sarfetmiştir. Bu amaçla musiki cemi
yetlerinde yıllarca hocalık yapmış, şahsi olarak aralarinda bugün çok ün
lü sanatçıların da bulunduğu bir çok kişiyi yetiştirmiş, ayrıca Halk Eği
tim Merkezi ve Kültür Müdürlügü bünyesinde kurslar açarak bir çok ki
şiye türkü, hoyrat, makam ve usul öğretmiştir. 

Şanlıurfa'ya derleme yapmak üzere gelen bir çok kişi kendisinden 
faydalanmış, kendisi de severek o kişilere yardımcı olmuştur. 

Kendisiyle yapılan derleme çalışmalarından tesbit edebildiiderimiz 
şunlardır: 

Muzaffer Sarısözen ve Mehmet Özbek, Tenekeci Mahmut'dan der
ledikleri altı türküyü TRT Türk Halk Müziği repertuarına kaydettirmiş
lerdir.Bu türküler Şanlıurfa türküsü olarak okunrnaktadır.(1) 

Tenekeci Mahmut Güzelgöz'den alınan ve TRT repertuarında yö
resi Şanlıurfa olarak kayıtlı türküler şunlardır: 

(1) Bu türküler ve notaları kitabın son bölümündedir. 
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ReE.No Türkünün Adı Derle�en 
45 Alaydım elin elime Mehmet Özbek 
78 Kalanın ardında ekerler dan Mehmet Özbek 
96 Daracık sokakta yara kavuştum Mehmet Özbek 
99 Bahçıya kuzu girdi Mehmet Özbek 

678 El zanneder ben deliyem Muzaffer Sarısözen 
2387 Fırat kenarının ince dumanı Mehmet Özbek 

Yine Mehmet Özbek, Tenekeci Mahmut Güzelgöz'den yaptığı der
lemelerle "Urfa Ağzı ve Folklorumuz" konulu İstanbul Üniversitesi Ede
biyat Fakültesi bitirme tezini hazırlamıştır. 

1976 yılında Milli Falklor Araştırma Dairesi'nden Yaşar Doruk 
başkanlıgında bir heyet gelmiş, Urfa türküleri ve oyun havaları ile ilgili 
olmak üzere Tenekeci Mahmut başta olmak üzere Abdullah Balak, Ba
kır Yurtsever, Ahmet Alaybey gibi kaynak kişilerle kapsamlı bir derle
me çalışması yapmıştır. Tenekeci Mahmut, Ahmet Alaybey'in baglama
sı eşliginde teybe 325 türkü ve uzun hava okumuş, ayrıca hikayesi olan 
türkülerin ve uzun havaların da hildiyelerini anlatmıştır. Tenekeci Mah
mut'tan derlenen türküler 1977 yılında Kültür Bakanlığı Milli Falklor 
Araştırma Dairesi adına "Urfa'dan Derlenmiş Türküler ve Oyun Hava
ları" adıyla yayınlanmıştır. Yayırıla nan bu kitapta Tenekeci Mahmut'
dan derlenen 32 türkü notası1 ve sözleri ile birlikte 10 türkü ve uzun ha
vanın hikayesi de yer almıştır. Kitapta notalanyla yer alan türküler şun
lardır: 

1. Agam etme bu nazı 
2. Arabası yeşil boya 
3. Az kaldı bayram ola 
4. Bagiy bagımca var mı  
5.  Ben bu dağın ağacıyam 
6. Bir oda yaptırdım hurma dalından 
7. Bu gece ay ışıktır 
8. Çadır kurdum düzlere 
9. Çagırın Hakka'yu 

10 .  Çaya iner aglarım 
1 ı .  Çoban kızı 

(1) Bu kitapta notalı 39 türkü vardır. Bunun 32'si Tenekeci Mahmut' dan, 7'si di S) er kaynak kişiler
den derlenmiştir. 
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12. Egin harap olmuş 
13 . Evlerinde vardır anş 
14. Evlilih başa bela 
15. Fırat kenarının ince dumanı 
16. Fincanı daştan oyarlar 
17. Fundalıkta serçeler 
18. Kahveyi kaynatırlar 
19.' Gettim bahtım evlerinin halına 
20. Gözzel yağlığın ham 
2 1. Güvercin vurdum kahmaz · 

27. Rabeşin dağında vurdular beni 
23. İki bacı durmuş bacadan bakar 
24. Kal'anın ardında ekerler dan 
25. Kara çadırın kızı 
26. Karga da seni tutararn arnman 
27. Kırmızı gül goncasını 
28. Kövün develeri 
29. Nazlı yar geliyor p�ar başından 
30. Neylerim dünyayı neylerim malı 
31. Prnarın başında ben gördüm onu 
32. Urfamızın dört etrafı bahçalar 

Aynı kitapta yer alan ve Tenekeci Mahmut Güzelgöz'den derlenen 
türkü hikayeleri: 

ı .  İki bacı durmuş bacadan bakar 
2. Çoban kızı 
3. Kövün develeri 
4. Bir oda yaptırdım hurma dalından 
5. Kara çadırın kızı 
6. Çadır kurdum düzlere 
7. Fırat kenarının ince dumanı 
8. Kahveyi kaynatırlar 
9.

_ 
Evlilik başa bela 

10. Egin harap olmuş 
1976 yılında MİFAD(*)'dan araştırmacı Güner Sernikli gelmiş ve 

(*) Milli Folklor Araştırma Dairesi 'nin ismi (MiFAD) , Halk Kültürlerini Araştırma Dairesi (HAKAD) 
olarak del)iştirilmiştir. 
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Tenekeci Mahmut'dan derlemeler yapmıştır.('•)Yapılan derlemeler 5 
bant halinde M t FAD arşivinde bulunmaktadır. Bu bantlar 1988 yılında 
deşifre edilerek 390 daktilo sayfası olarak HAKAD yazılı arşivinde yer 
a lmaktadır. Bu çalışmada Tenekeci Mahmut, Urfa'nın adının nereden 
geldiğinden tutun da gelenekler, görenekler, bilmeceler, beddualar, ma
sallar, hikayeler gibi Şanlıurfa falklorundan bir çok konuya yer vermiş
tir. Güner Sernikli'nin yaptığı derleme bant. ve bantların yazıya geçiril
miş dosyalarının HAKAD'ın yazılı belge demirbaş defterindeki dökümü 
şu şekildedir: 

Dem. Sayfa Dökümanda yer Arşiv 
S. No adedi alan konular Bant No 

--

88.262 87 Zülyezen Hikayesi v.b. B.76.0035 
88.263 69 Adetler, Gelenekler v.b. B.76.0036 
88.264 76 Padişah ve Üç Oğlu v.b. B.76.0037 
88.265 87 Beddualar ve Deyimler v.b. B.76.0038 
88.266 7 1  Urfa Adı Nereden Geliyor v.b. B.76.0039 

1976 yılında oğlu Osman Güzylgöz kendisinden Şanlıurfa çocuk 
oyunları, türküleri ve türkü hikayeler� Urfa Ağzı ve Sözlüğü'nü derle
miş ve Güneydoğu Gazetesinde dizi olarak yayınlamıştır. 

1977 yılında Japonya Tokyo Üniversitesi'nden Harumi Koshiba is
minde bir araştırmacı gelmiş,Tenekeci Mahmut'tan derlemeler yapa
rak tez hazırlamıştır. 

Yine 1977'de Şikago Üniversitesi'nden bir araştırmacının isteği üze
rine Kültür Bakanlığı Tenekeci Mahmut Güzelgöz'e dört hikayeyi banta .. 
anlattırmış, bilahere bu bantlar Milli Falklor Araştırma Dairesi tarafın
dan Şikago Üniversitesi'ne gönderilmiştir. 

1980 yılında Şanlıurfa 'da yayınlanan falklor dergisi "Harran" araştır
macıları tarafından kendisinden "Seyfül Mülk" ve "Seyf''ül Zülyezen" 
isimli iki hikaye derlenmiştir. Derginin 13- 19. sayılarında yayınlanmıştır. 
Yine Mustafa Görgen bazı Urfalı musikişinasların hayatlarını deriem iş 
ve aynı derginin 25-30. sayılarında yayınlanmıştır. 

198 1 yılında Osman Güzelgöz kendisinden 144 Urfa türkü ve uzun 
havasını Bakır Karadağlı ve Cihat Kürkçüoğlu'nun sazları eşiliğinde der-

(*) Güner Sernikl i 'nin derlemelerinden "Bir Gurbet Hikayesi" ve "Şeme'dan• kitabımızın 
ileriki bölümlerinde yer almaktadır. 
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teyerek bantlara kaydetmiştir . ("')  
1984 yılından ölüm tarihine kadar yaklaşık dört yıl Abuzer Akbıyık 

ve Sabri Kürkçüoğlu, Tenekeci Mahmut'tan Şanlıurfa 'nın gelenek ve gö
renekleri, hoyrat ve manileri, türküler ve türkü hikayeleri, musikişinasla
rın hayat hikayeler� hoyrat çeşitler� makam geleneği gibi birçok konu
larda derlemeler yapmış, derlemeler daha sonra yayınlanan üç kitapta 
ve mahalli olarak Şanlıurfa 'da yayınlanan Hizmet ve Güneydoğu, İstan
bul'da yayınlanan  1 ı Nisan Gazeteleri başta olmak üzere bir çok gazete 
ve dergilerde kaynak gösterilerek yayınlamıştır. 

Tenekeci Mahmut, Abuzer Akbıyık ve Cihat Kürkçüo�lu bir derleme çal ışmasında 

(*) Osman Güzelgöz'ün yaptı�ı derleme çalışmaları ile ilgili ayrıntıl ı  yazı kitabımızın 
ileriki bfılümündedir. 
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Tenekeci Mahmut Güzelgöz'e Japonya'dan gelen bir teşekkür mektubu 
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TENEKECİ MAHMUT'LA İLGİLİ 

PROGRAMLAR 

. 28 Ocak 1969 gecesi bir gurup arkadaş Tenekeci Mahmut Güzel
göz' e bir jübile gecesi düzenlediler. Gece çok ilgi gördü ve çok güzel ol
du. Geceyi hazırlayan ve katılanlar · Abdullah Balak, Lütfü Emiroğlu, 
Fazlı Öztop, Abdülkadir Güzel, Şani Şatıroğlu, Mustafa Şahin, Mehmet 
Özbek, Nihat Ademoğlu, Halil Mahmutoğlu, Ömer Emiroğlu; Vefik 
Ataç, Ömer Gültekin gibi kendisini çok seven talebeleri ve arkadaşlarıy
dı. 

1984 yılı ocak ayında TR't'den Mehmet Özbek ile Adem Gürses'in 
birlikte hazırladıkları "Elimizden Obamızdan" programı için Ankara 'ya 
davet edildi. Tenekeci Mahmut .o programda segah makamında bir ga
zel ve bir türkü okuyarak Şanlıurfa makam geleneğinden örnekler sun
du. 

:Vine İzmir Televizyonu'nun hazırlamış olduğu "Sıra Gecesi" ve "Kı
na Gecesi" konulu programlara katıldı. 

1984 yılı N isan ayında Kültür Bakanlığı ve Anadolu Falklor Vakfı'n
ca ortaklaşa hazırlanan kaynak kişilerle ilgili "Kaynaktan Radyoya Tele
vizyona" adlı biJ: programa katıldı. Bu programa Türkiye genelinde ünlü 
kaynak kişilerden Konya 'dan Mazhar Sakman, Kırşehir'den M uharrem 
Ertaş, Şanlıurfa 'dan da Tenekeci Mahmut Güzelgöz Ankara'ya davet 
edilmişti. Orada hazırlanan bir konser programında Tenekeci Mahmut 
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gazel ve hoyrat okudu. Ayrıca kendisinden derlenen türküleri Mehmet 
Özbek seslendirdi. O zamanın Kültür ve Turizm Bakanı Mükerrem Taş
çıoğlu çagı"ılan kaynak kişileri makamında kabul ederek kendilerine 
halk kültürüne hizmetlerinden dolayı (2 1 Nisan 1 984) teşekkür plaketi 
verdi. 

Diyarbakır Radyosu "Y öremizden" programı için prodüktör Fatih 
Yılmaz tarafından "Tenekeci Mahmut'u Anma" programı yapıldı. Bu 
programda Tenekeci Mahmut'un okuduğu gazellerden örnekler verildi. 
Ayrıca Osman Güzelgöz Tenekeci Mahmut'un hayatını, Abuzer Akbı
yık Şanlıurfa folklorundaki yerini, Halil Sezgin de musiki yaşantısını an
lattı. Bu program 12 .3. 1990 günü Diyarbakır Radyosu'nda yayınlandı. 

4 Mart 1992 gecesi Şanlıurfa Kültür Eğitim Sanat ve Araştırma 
Vakfı (ŞURKA V) tarafından Tenekeci Mahmut Güzelgöz'ü anma gece
si düzenlendi. Gecede Şanlıurfa Valisi Ziyaeddin Akbulut gecenin anla
mı hakkında bir konuşma yaptıktan sonra Abuzer Akbıyık tarafından ha
yatı anlatıldı. Talebesi Mehmet Özbek tarafından sanatçı kişiliği anlatıl
dı ve Tenekeci Mahmut'un okuduğu şekilde gazel örneği verildi. Progra
mın anekdotlar bölümünde Cihat K4rkçüoğlu, Abdullah Balak, Osman 
Bengisu, Ahmet Alaybey, Abdülcabbar Demirkan ve Osman Güzelgöz, 
Tenekeci Mahmut'la ilgili hatıralarını anlattılar. Programın sonunda 
Şanlıurfa Devlet Türk Halk Müziği Korosu Tenekeci Mahmut'dan derle
neo türkülerin yer aldığı bir program sundu. 

4 Mart 1992 günü Diyarbakır Radyosu'nda yayınlanan "Yöremiz
den" programında, Tenekeci Mahmut'un ses inden bir gazeli yayınlandı, 
Vali yardımcısı Hasan Duruer Tenekeci Mahmut Güzelgöz'ü anma ge
cesinin programını, Abuzer Akbıyık da Tenekeci Mahmut'un hayatını 
anlattı. 
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gecesine gurup 
(Soldan sa�a)Ömer Gültekin, Ömer Emiro�lu, Lütfü Emir�lu, Mehmet Özbek 

(Oturanlar)Fazlı Öztop, Tenekeci Mahmut Güzelgöz, V etik Ataç 

mut ne. 
(Soldan sa�a)Abdurrahman Savaş (Cincıh Abe), Tenekeci Mahmut, 

Abdulkadir Güzel, Aziz Çekirge, (Arka Sıradaki) Mehmet Göz�lu (Fırıncı Mahe) 
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Konser programına katı lanlardan bir gurup (Soldan sa�a) Abuzer Akbıyık, 
Muharrem Ertaş, Sabri Kürkçüo�lu, Tenekeci Mahmut Güzelgöz 

Ankara'daki programda Abuzer Akbıyık, Tenekeci Mahmut Güzeh:ıöz 
ve Sabri Kürkçü�lu 

-42-



r gurup eçkin, 
Osman Güzelgöz, Sümer Ezgü, Tenekeci Mahmut, Osman Nahya, Sabri Kürkçüo{ılu 
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"Tenekeci Mahmut Güzelgöz'ü Anma Gecesi"ne katı lanlardan bir gurup . (Soldan Sa(Ja) 
Feridun Yüzgen, Abuzer Akbıyık, Osman Güzelgöz, Vali Yrd. Hasan Duruer, Cihat Kürkçüo(Jiu, 
Ahmet Alaybey, Abdullah Balak, Mehmet Özbek, H. Osman Bengisu, Abdülcabbar Demi rkan, 

Memik Cuvo(Jiu ,  Sabri Kürkçüo(Jiu .  (Oturan) Yusuf Demirkol 

Anma Gecesi 'ne katılanlardan bir gurup. (Soldan Sa(Ja) 
Şanliurfa Milletveki l i  i. Hal i l  Çel ik, Belediye Başkan V. Hüseyin Kı l ıç, 

Şanlıurfa Valisi T. Ziyaeddin Akbulut, Kültür Bak. Ankara T. H. M. Koro Şefi Mehmet Özbek, 
Vali Yardımcısı Ziya Coşkun. 
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"Tenekeci Mahmut Güzelgöz'ü Anma Gecesi"nde konser veren 
Şanlıurfa T. H. M .  Korosu elemanlarından Hali l Altıngöz konser sırasında. 

Anma Gecesi'nde Tenekeci Mahmut'un gazel okuma tavrından örnekler veren 
Kültür Bak. Ankara T. H. M. Koro Şefi Mehmet Özbek gazel okurken. 
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T.('. 
KULTUR BAKANLH1I 

MİLLİ FOLKLOR ARAŞTIRMA OAİRESİ BAŞKANLICI 

Sayı 310/ :? 1 2 
Konu : Ankara, 

S ayın !·l . ı ı :n u  t G U 7. e  l e ö ı. 
U r f a  1·1 1 l ; i. k i. Cfır n ı y ı> t. i Gji;re tme n i  
\J HJ•'t\ 

Bakanl ıtımız P l l l t  Folklor Araı,. t ı rma f•ai re

s i nce 4-19 May ıs 197o t arihleri aras ında ü r f � ' da 

yaıı ı l an ı�olklor derlE me�eri s ıras ında, derlema eki

bina gös terıi.i6'ini� i :-_.:1 ve yardıml ardan dola,;· ı 

t e t,: ekkür eder , görevi:;iac.le ba . .- ar ı l a r  d i l er im � 

Kül tür Bal�anı 

Tenekeci Mahmut Güzelgöz'e Kültür Bakanlı�ı'ndan gönderilen 
bir teşekkür yazısı. 
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2. BÖLÜM 

* HAKKINDA Y AZILAN MAKALELER 

* ANMA GECESi 'NDEKİ KONUŞMALAR 

* GAZETE HABERLERİ 
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TENEKECİ 

MAH MUT'UN 

ARDlNDAN (*) 

A. Naci İPEK 

Urfa değerli bir eviadını yine kaybetti . .  Hepimiz kederli ve teseliiye 
muhtacız. Allah kendisine gani gani rahmet ey/esin . .  

Evet, Tenekeci Mahmut'u da ebediyete yolculadık. Mütevazi, sessiz 
yaşantısı gibi aramızdan sessizce aynlıverdi. Kimselere haber etmeden, 
kimselere gidiyonım demeden. Soyadı (Güzelgöz) 'dü. Güzellik yalnız 
soyadının başında değildi. Kendisi herşeyi ile güzeldi. Yaşayışı, konuşma
sı, dostluğu, sesi, türküleri ve herşeyin üstünde erdemi ile güzeldi. Güzel
lik, soyadında bir sıfattı. Ama asıl güzellik ruhunda idi. Hoş sohbe� derya
dil bir insan-ı kômildi. 

Hayatın kahnnı çekmiş, son nefesine kadar onurlu bir yaşam müca
delesi vemı işti. 

Urfa 'nın sesini, Urfa 'nın musikisini her tarafa duyurmuş, radyoda tür
kü/er, gazeller okumuştu. Her zaman zirvedeki sanatçılar tarafından tak
dir edilmiş, fakat kendi mütevazi kabuğundan da bir türlü çıkmak isteme
mişti. Asıl mesleği olan tenekecilik, gün olmuş kendisine ekmek bile ye
diremez hale gelmişti. İşsiz kalmış, "viran olası hanede eviad-u iyôl"ı ka
ra kara düşünür olmuştu. Urfa falklorunun ve musikisinin eşsiz ses sanat
kan, zaman olmuş, ekmek parası için kara düşüncelere dalmıştır. Belki 
aç yatmış, aç kalkmış, kendisini hayranlıkla dinleyenlere de asla tozal
lum-ı halde bulunmamıştır. Onurunu, sanatını korumuş, kınlmış fakat 
eğilmemiştir. Sessizdi, sôkindi, onurlu idi, gurur/u değildi. 

Bazı dostlannın tavassutu ile önce müze, sonra da kütüphanede ken
disine iş temin edilmiştir. 

Kütüphanede sık sık ziyaretine gider, yanında oturur, eli ile dem/e-
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yip bizzat ikram ettiği çayı büyük bir hazla içerken, sohbetin derinlikleri
ne dalardı k. Kiitüphaneye her gittiğim de, kendisine uğramadan başka bir 
yere gidemezdim. Kendisi de bana demiediği çaydan içirmeden bırak
mazdı . Bu satırlan yazarken kalbirn mükedder, gözlerim nemli, dudakta
nmda dua ve rahmet dileklerimle içtiğim çay/an, yaptığımız sohbetleri 
düşünüyorum. 

Gerçek bir Urfalı idi. Urfa 'yı gerçekten severdi. Urfa 'yı ve Urfa/ıyı 
da çok iyi bilir ve tanırdı. O, aynca Urfa musikisinde bir ekoldü, ümmi  
idi, ama çok dip/omalı ya  ders verebilecek yetenekteydi. Başka bir deyiş
le sahasında gerçek bir ustaydı. 

Evet aziz dostum, yerin asla doldurulmaz. Tüm temennimiz gittiğin 
orada Allah 'ın rahmetine kavuşmuş olma ndır. 

(*) Güneyd�u Gazetesi, 9 Mart 1 988, Sayı : 2535 
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MAH MUT 

GÜZELGÖZ (*) 

Adli SARAÇ 

"Her nefs mutlaka ölümü tadıcıdır. " hükmü bir kez daha yerini buldu 
ve bu defa sevdiğimiz, saydığımız ve her şeyden önce muhtaç olduğu
muz Tenekeci adıyla bilinen Mahmut Güzelgöz ustamız aramızdan ayni
dı . Kelimenin tam anlamıyla Urfa 'nın ve Türkiye 'nin istifadesinden istifa 
etti. 

O, tüm insani yönleriyle aramızdan biriydi, insanımıza ve hele hele 
bize timsal olabilecek biriydi. Bu görevini layıkıyla yerine getirdi. O, 
özellikle son yıllarda gelişen fo/klor ve etnografya çalışmalannın en ge
rekli uzvu olan "kaynak kişi" görevini üstlenmişti. Halkın yaşayışından tu
tun da gerek Urfalı gerek Türk coğrafyasına yayılmış tüm divan şairleri
nin eserlerinden örnekleri yaşı ilerlemiş olmasına ve ümmi  olmasına rağ
men aklında tutuyordu. Bir gazel ustasıydı, bir makam ustasıydı. 

Onunla tanışmamız sanıyorum 1973 yılında oldu. Oldukça garip bir 
tanışmaydı. Nakletmeye değer sanınm. Çok yönlü bir kişi olduğu için 
ben kendisini zaten tanıyordum. Yolda gördüğüm zaman saygı duyuyor, 
selam veriyordum. O da selamını esirgemiyordu. Bir göz aşinalığımız 
vardı. Kütüphanede çalışıyordu. Orada çalışan bazı arkadaşlanm vardı 
ve ben on/an ara sıra ziyarete gidiyordum. Öğretmen olduğurnun da far
kındaydı rahmetli galiba, bana, "hocam" diyordu. 

Bir gün çok sı kılmıştı anlaşılan. Beni, bir kütüphane ziyaretimde ya
nına çağırdı, başladı konuşmaya: "Hoca, dünya niye böyle değişti, insan
larda terbiye niye kalmadı, hiç kimse haddini bilmez oldu. " dedi. "Hayır
dır inşallah" diyecek oldum, hiç unutamam,sözlerini şöyle sürdürdü:"Ya
hu kardaşım, lisede bir edebiyat öğretmeni mi ne varmış. Adı, Adil Sa-
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raç . .  .Bana öğrencilerini gönderiyor, sanki babasının adamıymışım gibi, 
gidin size hikaye yazdırsın, gidin size sünneti an/atsın, düğünü aniatsın di
ye emir yağdınyor. Bu adam rica etmesini de mi bilmiyor? "Baktım iş ile
ri gidecek, tamiri imkansız yollara gireceğiz, önünü almak istedim. "Am
ca, sen Adil Saraç 'ı tanıyor m�sun?" dedim, "Hayır tanımıyorum" dedi. 
"Ben işte o terbiyesiz adamım, özür dilerim." diye sözümü bitirdim. Çok 
sıkı/dı, bin bir özür di/edi, ben durumu açıklamak zorunda kaldım: "Am
ca bence ne suç sende, ne de bende. Biz gençlerin oyununa geldik. Evet 
ben onlara derleme ödevi veriyorum. Bu derlerneyi bir yerden yapama
yınca da bir emrivaki gibi senin önüne getiriyorlar ve ağzımdan yalan 
söylı'iyorlar. Özür dilerim, hem kendi adıma hem onlar adına." dedim ve 
zorla elini öptüm. Dostluğumuz böyle başladı ve üç gün öneeye kadar 
sürdü. 

Kaderde Mahmut Usta 'mız için de yazmak vamıış: 
"İnna Iiilah ve inna i/eyhi raci 'un" 

(*) Güneydo{Ju Gazetesi , 9 Mart 1 988, Sayı : 2535 
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FOLKWR 

HAZİNEMiZ 

TENEKECİ 

MAHMUT USTA (*) 

Abuzer AKBIYIK 

Değerli insan, saygı değer ustamız Tenekeci Mahmut Güzelgöz 'ü 
kaybettik. Üzüntülüyüz. Üzüntümüz dağlar kadar. Kelimeler/e ifade et
memiz mümkün değil. Bizim kaybımız yanında Şanlıurfa folklorunun da 
büyük kaybı. 

Tenekeci Mahmut Güzelgöz Urfa'dan çok Urfa dışında tanınan biri, 
yüzlerce defa Urfa 'yı Urfa dışında temsil etmiş ve 'çeşitli ödüller kazan
mış değerli bir araştırmacı. 

Kendisi ile gerek araştırmalanm sırasında, gerekse sıra - oda gece/e
rinde, bayram/arda, özel günlerde bir çok defa birlikte olmuşuzdur. Her 
sohbetimiz sonunda kendisinin ne kadar engin bir kültilre sahip olduğunu 
anlamışımdır. Kendisi tahsil yapmadığı halde on onbeş kıtalık gazelleri 
doğru ve eksiksiz olarak okuduğuna ve soranlara da manasını açıkladığı
na bir çok defa şahit olmuşuzdur. Kendisi Şanlıurfa makam geleneğini 
en iyi bilen/erden, icra edenlerden biri idi ve bu konuda birçok kişiyi ye
tiştirmişti. Gazel konusunda yetişdirdik/erinden biri de Kazancı Bedi;l Us
ta 'dır. 

Tenekeci Mahmut Usta iyi bir icracı olduğu gibi iyi bir araştırmacıy
dı da. Bu konuda bir çok türkü der/emiş, gerek çeşitli sanatçı/ara, gerek
se radyo, Kültür Bakanlığı repertuanna vermiş ve bu konuda Şanlıurfa 
türkülerinin kaybolmasını ön/emiş, başka illerce sahip çı kılmamasını sağ
lamıştır. Eğer her araştırmacı Tenekeci Mahmut gibi Urfa türkülerini Urfa 
adına repertuara geçirseydi, bu gün bir çok Urfa türküsü başka iller adına 
okunmazdı. 

Tenekeci Mahmut sadece türkü - şarkı ve gazel dallannda değil, Ur-
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fa 'nın her türlü fo/klor hazinesi idi. Hangi mevzuyu sorsanız en ince ay
nntılanna kadar anlatırdı . Küçük/e küçük, büyükle büyük olurdu. Şanlıur
fa 'da söylenen 300'e yakın türkü yanında hikaye/eri, masallan MİFAD'ın 
araştırma servisine anlatmış ve bugün devlet arşivine girmiştir. 

Aynca Şanlıurfa 'da oynanan çocuk oyun/an, beddualar, düğün gele
nek ve görenekieri gibi bir çok konular Mahmut Amca tarafından bize ak
tanimış ve tarafımızdan da gazetede neşredilmiştir. 

Kendisi Urfa dışında da tanınırdı . Buna bizzat şahit olmuşumdur. 
1984 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı kendisine konser verdirrnek üze
re Ankara 'ya çağırmıştı. Biz de birlikte gittik ve kendisine orada gösteri
len alaka ve hürmet karşısında hayretler içerisinde kaldık. Demek ki de
dik biz memleketimizde insan kıymetini anlayamıyor ve anlayamadığı
mız için de o insana kıymet vermiyormuşuz. Yazık, yazık bize! 

Kendisi eskiden Urfa 'da sanatın daha ileri olduğundan, sanatçı /ara 
daha çok değer verildiğinden bahsederdi, hatta bir gün ömek olsun diye 
Ankara 'ya l l  Nisan programı için gidişlerini anlattı. "Ankara 'ya gitmek 
için üstü açık bir kamyonun üzerine branda çektik, içerisine de döşekler 
serdik ve bu şekilde gidip geldik. Urfa 'dan çıkarken belediye bandosu bi
zi Urfalı larla birlikte Bediüzzaman mezarlığının sqnuna kadar uğur/adı, 
altı günde Ankara 'ya vardık. Heyet olarak o zamanki Cumhurbaşkanı İs
met İnönü'yü ziyaret ettik ve kendisini konserimize davet ettik. Hanımı 
ile birlikte gelip konserimizi izledi ve bizleri tebrik etti. Daha sonra İstan
bu/ 'a gittik ve konserler verdik. Urfa 'ya dönüşte halk bizi bando ile Aka
be 'de karşıladı. Binbir neşe ile Urfa 'ya kadar geldik. Belediye her birimi
ze 300 lira harcırah verdi. İşte o zamanda sanatçı/ara verilen değer. Bir 
de bu güne bakalım." 

Üzüntümüz büyük. Kaybımız büyük. Takdir-i İlahi böyle imiş. Allah 
rahmet ey/esin, nur içinde yatsın. 

(*) Hizmet Gazetesi, 9 - 1 O - 1 1  Mart 1 988, Sayı : 7102 - 7103 - 7104 
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BİR 

ABi DE 

Yl Kl LDI (*) 

Halli BİNER 
Bütün Anadolu 'ya bir konservatuar görevini i cra eden Urfa; Mukim 

Tahir, M. Nuri Haftz, Damburacı Derviş gibi değerler yetiştirmiş, müzik 
sahasında verimli bir beldedir. 

Bugün büyük bir teessürle kaleme almış olduğum bu yazımda yuka
nda saydığım değerler zincirinin son halkası olan, Urfa 'nın kıymetli evia
dı Mahmut Güzelgöz (Tenekeci Mahmut) 'ü kaybetmemiz vesilesiyle bir 
nebze bahsetmek istiyorum. 

Evvela rahmetli kendine has düzgün ağzı, makamlara olan derin vu
kufiy€}ti ile sahasında yekta, medar-ı iftihanmız olan bir şahsiyetti. 

Insanı hayretler içinde bırakan keskin bir zekaya sahip olan Teneke
ci Mahmut, hiç okur yazar olmadığı halde yüzlerce gazel, kaside ve hoy
ratı ezberleyip doğru ve hatasız okuması ile takdire şayan bir meziyete 
sahiptir. 

O kadar ki bir gün kendisinden eski ve yaşlı olan Damburacı Der
viş 'ten kendisinin bilmediği bir gazeli yazmasını rica ederse de Dambura
cı, kıskançlık saikasıyla gazeli vermez. Bunun üzerine bir gece müzik 
toplantısı için gittikleri evde Tenekeci Mahmut bir do/aba saklanır ve 
Damburacı Derviş'in o gece okuduğu gazeli saklandığı dolapta dinleyen 
Tenekeci, gazel bitiminde ortaya çıkar V€} aynı gazeli kendisi de doğru 
okuyarak herkesi hayretler içinde bırakır. Işte böyle keskin bir zekaya sa
hip idi. 

Aziz okuyuculanm, ne yazıktır ki müzik bahçe/erimizin bu şeyda 
bülbülünü ecel susturmuştur. Bu bülbülümüzün nağmelerini artık teyp ka
set/erinden dinlemekle müteselli olacağız. Bütün Urfalı/ann başı sağol-
sun. 

Mahmut Güzelgöz, sanatında bir abide idi. Ne çare ki bu abide yıkıl
dı. Yazımı Yahya Kemal'in bir mısraı ile noktalıyorum: 

Biçare gönüller ne giden son gemidir bu, 
Hicranlı hayatın ne de son matemidir bu. 

(*) Güneydo{ıu Gazetesi, 8 Mart 1 988, Sayı : 2534 
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Adil SARAy 
MAHMUT G0ZELGiJZ 
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Tenekeci Mahmut Güzelgöz'le i lgi l i  gazete küpürleri 
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FOLKLORUMUZUN 

EBEDİ YAŞAYAN 

TARİHİ 

Abdülkadir ALGIN 

Urfa'ya gelişimin birinci günü sayın Abuzer Akbıyık ile görüşürken 
Mahmut Güzelgöz üstadımızla ilgili anılan n hazırlanmakta olduğunu söy
lediler. Ben de Mahmut Amca 'yı yakinen tanıyan biri olarak çok sevin
dim ue heyecanlandım. Bunun için ben de bu büyük üstadımızla olan anı
lanmızı, bir sayfaya sıkıştırmak mümkün olmamakla beraber, halk müzi
ği ile ilgili kayda değer anılanmızı yazmak istedim. 

30.01 . 1992 tarihinde sabah evden çıktım. Urfa İl Halk Kütüphane
si 'nin bahçe kapısından içeri girdim. Karda dört ayak izi vardı. Bunlardan 
bir tanesi Mahmut Amca'nın olmalıdır dedim. Çünkü kendileri göreu/eri
ne ilk gelen insanlardan biridir. Sağ taraftaki bölmede oturuyordu. "Sela
m ün Aleyküm, Mahmut Amca" dedim. "Aieykümesselam Hoca" dedi. 
İçeri girdim, eline sanidım öpmek istedim, bırakmadı. Hal hatır sorduk. 
"Hoca yine bir şeyler araştırmaya mı geldin" dedi ue gülümsedi. Yine 
her zamanki gibi etrafında öğrenciler bulunuyordu. Öğrenciler Urfa halk 
türkü/eri, hoyratlan, manileri, masallan ue benzeri konularda kaynak ki
şi olarak Mahmut Amca'dan istifade ediyorlardı. Kendileri de istek ue se
vecenlik/e açıklamada bulunuyordu. 

Yukanya çıktım. Kendisiyle ilgili anılanmı yazacaktım. Göreu/iler
den kôğıt Istedim, getirdiler. Artık Mahmut Amca ile son görev yaptığı 
yerde başbaşa kalmıştım. İnce uzun boyu, esmer teni, deri kürk ye/eği 
ue boynuna sardığı yün atkısı ile yanımdaydı. Yıl, 1978 bahanydı. "Mah
mut Amca, yine yeni bir türkü sözüm uar, size okumak Istiyorum. "  de
dim. Her zamanki güven verici gülümsemesiyle "oku" dedi. 
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Harrankapı 'da gezer 
Sappanı belden çözer 
Bizim oğlan dügünde 
Marhamadan göz eder. " 

Hemen doğruldu. "Şöyle yapsan olmaz mı: Sappanı belde çözer'' 
"Tamam Mahmut Amca" dedim. 

Bu türküm radyo ve televizyonda okunduğu zaman hep Mahmut 
Amca 'nın düze/ttiği o günün anılannı yaşanm. 

Yı/ 1978, Urfa Endüstri Meslek Lisesi 'nde bölüm şefi idim. O tarihte 
lise ve dengi okullar arasında türkü yanşması yapılacaktı. Yanşmaya seç
tiğim öğrenciye orijinal, eski, unutulmuş bir L:rfa türküsünü akutmak isti
yorum. Önce rahmetli Udi Halil Tuğcu Amca 'nın yanına gittim. Kendile
rinden "İki Bacı'' türküsünü aldım. Bu türkü klasik ağırlıklı çok güzel bir 
türkü idi. Türkünün geçişlerinde öğrencim zorlanıyordu. Mahmut Amca '
nın Eyyübiye 'deki evlerine gittim, elini öpüp meramımı anlattım. Yar
dımcı olacaklan nı söylediler. Kendilerinden "Arpa/ar Dize Kadar'' türküsü
nü aldım ve çok sevindim. Bedestendeki kahveye gittik. Bu türküyle ilgi
li bilgiler edinmek istedim. Kendileri, eski bir Urfa türküsüdür, Siverek ta
rafında okunurmuş dedi. Bu türküyle öğrencim yanştı ve başan/ı oldu. 

Yı/ 1 979, Mahmut Amca'nın yanına gittim, amacım yeni yaptığım 
üç türküyü kendilerine dinletmekti. Bu türküleri Emin Ergin, Yaşar Öz
den ve Şeref Uslusoy ile bir önceki gün banda almıştık. Kendilerini me
sai bitimine kadar bekledim. Evlerine arabam ile götürmek istedim, ka
bul edince çok sevindim. Yolda sıkı la sıkıla bandı teybe koydum, sessiz
ce dinliyorduk. Yıldız Meydanı 'na varmıştık. "Emir Gelmiş" türküsü bittik
ten sonra, "Hoca, güzel" dedi. Bu türkünün alışı zôvil, yatınlışı gardaniye
dir. Bu türkünün makam özelliğini o gün Mahmut Amca 'dan öğrenmiş ol
dum. Tüm Urfalı/ann Mahmut Amca 'nın hakkında vardıklan ortak fikir, 
onun mütevazi, babacan, sakin, güven verici ue gerçek bir fo/klor abide
si olduğudur. O ölmedi, her zaman kalbimizdedir. 
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URFA BÜYÜK BİR 

FOLKLOR 

USTASINI 

KA YB ETTİ (*) 

(Gazete Haberi) 

Şanlıurfa folklorunun ünlü araştırmacı ve yorumcusu Tenekeci Mah
mut önceki akşam Eyyübiye Mahallesi 'ndeki evinde vefat etti. Önceki 
gün geçirdiği kalp krizinden sonra bir süre yoğun bakırnda kalan Mah
mut Güzelgöz, 1 7  Şubat 1919  yılında Şanlıurfa 'nın Eyyübiye Mahalle
si 'nde dünyaya gelmişti. Şanlıurfa türküleri ve gazelleri denince ilk akla 
gelen isim olan ünlü araştırmacı Mahmut Güzelgoz, Baziki aşiretinden 
Bozanoğlu İbrahim 'in oğludur. Küçük yaşta babasını kaybeden Güzel
göz, Kürkçü Şükrü Usta 'nın yanında uzun süre kürkçülük yapmış, daha 
sonra da Tenekeci Süleyman Usta 'nın yanında uzun süre çalışmış, bu 
yüzden "Tenekeci Mahmut" lakabını almıştır. 

Küçük yaşlardan itibaren kına geceleri, dağ yatısı geceleri, daha 
sonra da asbap gecelerine katılan Mahmut Güzelgöz, türkü ve gazelleri 
güzel sesiyle yorumlamasıyla beğeniimiş ve büyük ün yapmıştır. Muk
kım Tahir, Vaveyli Mustafa Çavuş, Nuri Nafız gibi isimlerle çeşitli gece
lerde bulunmuştur. Bir çok kez Şanlıurfa 'yı yurdun çeşitli kesimlerinde 
yapılan festival ve halk müziği toplantılannda temsil eden Tenekeci Mah
mut, çeşitli 7V ve radyo programianna da katı lmıştı. 1977 yılında MİFAD 
ve Şikago Üniversitesi 'nin araştırmalanna katılmış, bu araştırmalar daha 
sonra kitap haline getirilm iştir. 1984 yılında halk müziğine katkılanndan 
ötürü Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından plaket ve çeşitli ödüller ile 
ödüllendirilmiştir. 69 yaşında ölen Tenekeci Mahmut dün öğlen namazı
nı müteakip Harrankapı Mezarlığı 'nda toprağa verildi. 

Tenekeci Mahmut'un ölümü Şanlıurfa 'da büyük üzüntü yaratırken 
bir çok araştırmacı ve yazar üzüntülerini şöyle dile getirdiler: 
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ADİL SARAÇ (ARAŞTlRMACI - YAZAR) : İyiler iyi atlara binip gidi
yorlar. Giden iyiler kervanına Mahmut Usta 'm ız da katıldı. İnsan olarak 
ben, Urfa olarak biz, büyük bir insanı kaybettik. Urfa folkloru ona çok 
şey borçludur. Allah 'tan sonsuz rahmetler dilerim. Başımız sağolsun. 

İBRAHiM HALiL ÇELİK (BELEDiYE BAŞKANI) : Rahmetli Mah
mut Güzelgöz Urfa fo/ klorunun canlı bir abidesiydi. Her canlı gibi doğdu, 
büyüdü, ihtiyar/adı ve öldü. Onun gönlü insan tutkusuyla yanan bir çöl
dü. Dilden dile: dolaşan Şanlıurfa 'mızın hikaye, gazel, masal ve bir ses 
ustasıydı. Yeri doldurulamayacak kadar aziz üstadımıza Allah 'tan rah
met, ailesi ve sevenlerine baş sağlığı dilerim. 

ABDULLAH BALAK (FOLKLOR ARAŞTIRMACISJ) : Urfa için çok 
büyük bir kayıp. Yaşayan en büyük kaynaktı . Urfa 'nın yetiştirdiği en bü
yük ustaydı . Üzüntüm büyük. 

MEHMET OYMAK (FOLKLOR ARAŞTIRMA ClSI) : Şanlıurfa 'mı
zın, musikimizin büyük bir uswsını kaybettik. O usta ki, musikimizin bu 
güne ulaşmasında köprü görevi de görmüştür. Bize musikimizi öğreten, 
onu tanımayı sağlayan büyük ustamıza yüce Rabb'im izden rahmet dile-
riz. 

ABUZER AKBIYIK (FOLKLOR ARAŞTIRMACISI) : Mahmut Ho
ca 'yla birlikte Urfa musikisinde makam geleneği de öldü. Urfa 'da bu ge
leneği en iyi bilen fo/klor hazinesi de gitti. Bir daha böyle bir ustanın yeti
şeceğini sanmıyorum. 

(*) Güneyde>Qu Gazetesi, 8 Mart 1 988, Sayı : 2534 
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TENEKECİ 

MAHMUT 

USTA (*) 

Abdullah BAIAK 

Mahmut Usta 'yı ilk olarak 1951 yılında l l  Nisan Kurtuluş Bayramı 
dolayısıyla radyo programını dinlerken sesinden tanımıştım. Müziğe olan 
merakım dolayısıyla, radyonun başından aynlamadım. Program akışı içe
risinde iki kişi uzun f-.ava okudu. Ağebeyime sorduğumda, hoyratı okuya
nın Bekçi Bakır Yurtsever, mesnevi okuyanın da Tenekeci Mahmut Usta 
olduğunu öğrendim. O zaman davudi sesiyle okuduğu mesnevi beni çok 
etkilemişti. Böylelikle kendisinden önce büyJk ustanın sesiyle tanışmış 
oldum. 

Lise yıllannda müzik/e ilgifenmeme rağmen ustayla tanışma şansı
nı ve fırsatını bulamadım. Yüksek tahsil yıllanmda, Ankara 'da l l  Nisan
larda radyo programlan yapmak için Ankara 'ya gelen Urfa ekibini ağır
larken Mahmut Usta 'yla şahsen tanıştık. Ankara 'da kaldığı sürece bera
ber olduk. Bu arada kendisini ilk defa yakından tanıma fırsatını buldum. 
Zamanla dostluğumuz ilerledi, usta-çırak ilişkisini aşarak arkadaşlığa dö
nüştü. 

Ankara 'dan her Urfa 'ya tatile geldiğimizde kendisine uğrar, ziyaret 
eder, hal ve hatınnı ve bilmediklerimizi sorar, engin bilgisinden istifade 
ederdik. Bu bilgileri bazen müzik alemlerinde, bazen de küçük ve müte
vazi tenekeci dükkanında sorar, notlar alarak hem sohbet eder hem de 
eksiklerimizi tamam/ardık. 

1 968 yılında Urfa Lisesi 'ne matematik öğretmeni olarak atandım. 
Benimle beraber Ankara ve İstanbul 'da öğrenimini tamamlayan müzis
yen arkadaşlar da Urfa 'da bulunuyordu. Bir araya gelerek bir grup oluş-
(*) Abdullah Balak'ın 4 Mart 1 992 tarihinde yapı lan "Tenekeci Mahmut Güzelgöz'ü An-

ma Gecesi"nde yaptı!;Jı konuşma metni. 
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turduk. Eskilerden yalnız Mahmut Usta 'yı aramıza aldık. Grubumuz : Lüt
fü Emiroğlu (ud), Ömer Emiroğlu (ud), Faz/ı 6ztop (kanun), Yılmaz Öz
top (kanun), İbrahim Özkan (ud, saz, hoyrat), Süleyman Öztop (kaval), 
Nuri Yıldınm Öztop (darbuka), Vefik Ataç (keman, yaylı tambur), Mer
can Özkan (ses), Fethi Suveren (ses), Mustafa Şahin (hoyrat), Mehmet 
Savaş (hoyrat), Cerrah Songül, Hasan Fehmi Hayırlı, Çi/o Nuri Çi/oğlu 
(kayıt) ve ben Abdullah Balak (saz, türkü, ho;rat) o/uşmuştu. Bunun ya
nında Mustafa Savaş da sazıyla ve sesiyle aramıza katı lırdı . Mehmet Öz
bek ise her Urfa 'ya gelişinde aramıza katı lır, müzik icra edilir ve aynca 
Urfamızın "Açık Konservatuar' olarak nitelendirilmesine neden olan us
ta-çırak ilişkisi içerisinde bilmedik/erimizi,. bu meyanda makam geleneği
ni, Urfa hikaye/erini, hayratlar ve kın k havalan Mahmut Usta 'dan öğre
nirdik. 

Ben ve grubumuz zaman içerisinde ustadan tüm bilmedik/erimizi 
öğrendik. Bu arada arkadaş grubu içerisinde, bir sohbet arasında insanla
ra öldükten sonra gün yapmanın önemi olmadığını, sağ iken önemli oldu
ğunu anlattım. Kendisinin sağ/ığında, göreceği bir jubilenin daha etkili 
olacağını belirterek "Mahmut Usta Gecesi" yapmaya karar verdik. 

Gece için 3 ay çalışarak Mahmı,ıt Usta 'ya layık bir gece hazırladık 
28 Ocak 1969 günü akşamı geceyi yaptık; program şöyleydi : Faz/ı Öz
top yönetiminde saz semaileri ve oyun hava/an, Lütjü Emiroğlu yöneti
minde sanat müziği korosu, Abdülkadir Güzel yönetiminde eski üstatlar
dan oluşan halk müziği korosu, so/o olarak halk müziği dalında Şani Şatı
roğ/u, Mustafa Şahin, Mehmet Özbek türküler okudu/ar. Abdullak Balak 
yönetiminde halk müziği korosunun okuduğu türkü/eri; Abdullah Balak 
NihatAdemoğ/u ve Abdullah Balak-Halil Mahmutoğlu hayrat atışması ta
kip etti. Gecenin sonunda sahneye keçe seriferek tüm ekipler ve Mah
mut Usta 'dan oluşan grup Urfa makam geleneğini tüm örnekleriyle can
/andırdılar. Mahmut Usta geceden çok memnun kaldı . O geceden sonra 
Allah ona bir erkek evlat verdi. Adını Mehmet Lütfü (Lütfü Emiroğlu'nun 
adını) koydu. Daha sonra bir oğlu oldu, onun da adını Abdullah (Abdul
lah Balak'ın adı) koydu. Bu geceden sonra Urfa musiki gecelerinde dört 
gencin yıldızı parladı . Bunlar sırasıyla İbrahim Özkan (ud), Şani Şatıroğ
lu (ses), Süleyman Öztop (kaval), Nuri Yıldınm Öztop (darbuka) meşhur 
olarak dikkatleri çektiler. 

Mahmut Usta 'nın Urfa 'da yetişen musiki üstad/anndan (bunlann 
hepsi ayn ay n büyük üstadlardı) ay n bir özelliği vardı . Zamanın ustalany-
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la ayn ayn oturmuş, hepsinden uzun ve kınk havalan çok sağlam olarak 
almıştı. Bu bilgilerini öğrenmek isteyenlere büyük bir sabır içerisinde ak
tarmaktan ve öğretmekten zevk alırdı . İki türlü öğretme metoduna şahit 
oldum. Birincisi; öğrenmek isteyen teybini almış, Mahmut Usta 'nın yanı
na gelmiş, Usta 'dan uşşak makamını öğrenmek istiyor. Mahmut Usta za
man ve mekan zor/uğu çıkarmadan uşşakı bütün detaylan ile teybe 
okur, öğrenciye "Makamı öğrendiğine kanaat getirdiğin an bana gel, bir 
de ben seni din/eyeyim." derdi. Öğrencinin zamanla makamı tam olarak 
icra etmesi ile "Tamam artık bu iş oldu. " Eksiği varsa "Şurasını böyle 
okursan daha iyi olur. " tenkidini yapardı . İkincisi ise; bir müzik meclisin
de bir tekçi; örneğin, bir Hicaz okurdu. Beğendi ise "He canım" diyerek 
takdirini belli ederdi. Beğenmedi ise " Abdullah bir Hicaz tut, ben de bir 
Hicaz okuyayım" der ve okuyucuyu beğenmediğini belirtir. Doğru olarak 
Hicaz böyle okunur demek isterdi. 

Mahmut Usta, musiki olunca ne kadar acil olursa olsun diğer konula
n erte/eyecek bir yapıya sahipti. Okurken kendinden geçer, çok duygula
nır, adeta bestelerde geçen olaylan yaşardı . 

Bir gün grubumuz/o dağa giderken Usta 'nın evine uğradık. Rahatsız 
olmasına rağmen bizi kıramayarak dağa geldi. Kendisinin rahat edeceği 
bir köşe hazırladık, yatı sırasında yemekler yendi, çay ve kahveler içi/di. 
Süleyman Öztop yeni yaptığı birkaç besteyi dinlememi, eksikleri varsa 
düze/tmemi rica etti. Sazı alarak mağara içersinde yüksekçe bir yere 
oturdum. Süleyman da kavalını getirdi, parçayı çalorak okumaya başla
dı, derken Nuri darbukasını, Faz/ı kanununu, Lütfü de udunu alarak bize 
katıldı. Meşk başladı, rast makamına geldik. Mahmut Usta haliyle etkile
nerek oturduğu yerden bir rast okudu. Mahmut Usta 'dan çok rast dinle
memize rağmen hiç böylesini dinlememiştik. Rast bitti, Mahmut Usta dur
du, sazlar durdu, epeyce bir sessizlik sürdü. Kendimize geldiğimizde ka
yıtçı Nuri Çifoğlu 'na teybe kayd edip etmediğini sorduk. Mikrofonu evde 
unuttuğunu söyleyince kendisine bir ceza verilmesine karar verdik. Mah
mut Usta "Falakaya yatınn ama fazla canını incitmeyin" dedi, cezayı uy
guladık. Akşama doğru dağdan Urfa 'ya dönüş için topariandı k ve veda
laştık. Usta, oğlu Osman 'ın elini tutarak, dağ yolu ile Eyübiye 'ye doğru 
yürümeye başladı. Biz de derenin içerisinden Yakubiye 'ye yöneldik. Ben 
Mahmut Usta 'yı çok tanıdığım, huyunu suyunu bildiğim için, yol ayn m  
sefasına dereden bir hoyrat çağırdım. 
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Dağdan indim düze ben 
Diken oldum göze ben 
Dar yeriyiz geniş olsun 
Daha gelmem size ben 

Hoyrat biter bitmez Usta cevap verdi: 
Bu dağlar olmasaydı 
Çiçeği solmasaydı 
Ölüm Allah'ın emri 
Aynlık olmasaydı. 

Sonra ben aldım, o cevap verdi. Karşılıklı hoyratlar birbirimizi kay
bedene kadar devam etti. Son hoyratı kend:si okudu, hürmeten cevap 
vermedim. Dinleyenler için hoş bir yol aynmı olarak anılarda kaldı. 

Her hoyratçının hoyrat okurken, mutlaka sevdiği, dönüp dolaşıp oku
duğu bir hoyrat vardır. Rahmetlinin en sevdiği dönüp dolaşıp okuduğu 
mani şu idi: 

Ay doğdu güne döndü 
Gül benzim küfe döndü 
Sen benden aynialı 
Han evim çöle döndü 

Yukanda özetlemeye çalıştık/anm, ustam Tenekeci Mahmut hakkın
da çok dolu bir beraberlikten ancak belirli kesitlerdir. Usta hakkında anla
tı lacak o kadar çok anı ve bilgi var ki, burada özetlemek dahi mümkün 
değil, anı ve bilgiler bu gecenin tümünü kapsayacak kadar fazla. 

Büyük Usta 'ya Allah rahmet ey/esin, ruhu şad olsun. 
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Sayın Valim, Saygıdeğer Misafir/er, 

AB İDE 

ŞAHSiYET 

MAHMUT AMCA <*> 

A. Cihat KÜRKÇÜOGLU 

Sözlerime başlarken, böylesine müstesna bir gecenin tertiplenmesi
ne vesile olan başta sayın valimiz Ziyaeddin Akbulut Beyefendiye, sayın 
vali yardımcımız Hasan Duruer Beyefendiye, sayın Şurkav mensuplan
na ve geceye emeği geçen herkese merhumun bir hayranı olarak, O 'nun
la 10 yıla yakın bir zaman mesai arkadaşlığı yapmış birisi olarak şükran
lanmı arz ediyorum. 

Efendim, ben merhum Mahmut Amca'yı (kendisine hep böyle hitap 
ederdim) Urfa Müzesi 'nde göreve baş/adığım 1978 yılında tanıma şerefi
ne kavuştum. Müzedeki görevimden üniversitedeki öğretim görevliliğine 
geçiş tarihim olan 1987 yılına kadar merhumla 9-10 sene boyunca her 
gün sekiz saat mesai arkadaşlığı yaptım. 

Bu süre içerisindeki araştırmalanm sırasında kendisinin İslam tarihi, 
Urfa tarihi, Urfa tarihi eserleri, Urfa fo/k/oru hakkındaki engin bilgilerin
den istifade imkanını buldum. 

Kendisiyle hatıralanmız çoktur, ancak ben bu kısa süre içerisinde sa
dece bir kaç tanesine değineceğim. 

1 979 yılında, Müze Müdürlüğü olarak Urfa 'nın güney ve güney batı
sındaki dağlık alanda eski eser tesbit ve tescil çalışmalanna başladık. Bu 
alanda, eski Edessa 'nın (Urfa) Roma ve Bizans dönemlerine alt yüzlerce 
kaya mezannın, antik taş ocaklannın, samıçlann, karlıkiann bulunduğu-

{*) A. Cihat Kürkçü�lu'nun 4 Mart 1 992 tarihinde yapı lan "Tenekeci Mahmut Güzel
göz'ü Anma Gecesi"nde yaptı�ı konuşma metni. 
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nu biliyorduk. Ancak, bunlar nerelerdedir, oralara nasıl gidilir konusunda 
hiç bir bilgiye sahip değildik. Biz böyle bir kaç gün düşünürken Mahmut 
Amca yardımımıza koştu. "-Ben sizi gezdiririm" dedi. Kalp hastası olması
na rağmen kendisi bizimle 5 ay bu dağlarda gezdi. Bilmediğim iz, duyma
dığımız tarihi yerleri, tarihi eserleri tanımamızı, belgelernemizi sağladı. 
"-Burası Kurt Deresi, burası Ehber Deresi, burası Koçuiran Deresi, burası 
Kasarcı Deresi 'dir' dedi. 

"-Burası Kanlı Mağara, Delikli Mağara, Şakşak Mağarası, İpek Ma
ğarası, Direkli Mağara, Nalban't Harabası, Şahan Yuvası, Hamam Mağa
rası, Kökonun Mağarası, Dabbak Mağarası, Göncü Mağarası, Ceylan Ma
ğarası, Şekerli Mağara, Savuh Mağara, Damlaca, Merkefe, Ağaç/ı Mağa
ra, Hacı Abbas 'ın Mağarası, Kaçakçı Mağarası, Kara Mağara, Develik 
Mağarası, Hacı Kamilleri n Mağarası 'dır' derdi. Bizler de notlanmızı alır, 
fotoğraflar çekerdik 

Bazı günler, "Mahmut Amca, sen yoruluyorsun, bugün bizimle gel
me, istimhat et" dediğimizde bize; "-Yok ağam, ben gelmezsem sizler bi
lemezsiniz, araştımıanız eksik kalır' derdi ve bizimle dağ yollanna düşer
di. "-Burası Dip Karlık, Zahter'in Karlığı, Kel Bedo'nun Karlığı, Savuh Ma
ğara Karlığı, Sinek Yayiası Karlığı, Develik Karlığı, Ehber Karlığı, Topda
ğı Karlı ğı 'dır' derdi. Bu tarihi yerleri tanımamızı, belgelernemizi sağ/ardı. 

Yine bir gün bizi, Nemrutun Tahtı 'nın batısında, kuş uçuşu 2-3 km. 
ileride yer alan Çardak Harabeleri 'ne dağlan aşırarak götürdü. Hiç duy
madığını ız bu yeri görünce hayretler içerisinde kaldık. 

Eminim, yukanda saydığım bu yerleri Urfa 'da çok kişi bilmez, adla
nnı duymuş olsalar bile yollannı, yerlerini bilen olmaz. Merhum, ıssız 
mağaralar arasındaki bu yerleri sanki eliyle koymuş gibi bulur, bizlere 
gösterir, tarihleri ya da varsa efsaneleri hakkında bilgiler verirdi. Gördü
ğü yeri unutmamak, teyp gibi hafızasına kaydetmek Mahmut Amca 'ya 
has bir özellik idi. 

Bir gün bizleri Ehber Dağı 'na götürdü. "-Buraya niye Ehber derler, 
biliyor musunuz?" dedi. Bilmiyorduk. "-Ehber, Abgar'ın bozularak dilimi
ze geçmiş şeklidir, Abgar ise Osroane krallannın adıdır. I. Abgar, ll. Ab
gar . . . . . .  gibi. Bu dağda, bu krallardan birinin mezan vardır, onun için bu
raya Ehber, (Abgar) derler dedi. Bizi o kral mezanna götürdü. Gerçek
ten, kayadan oyma, içerisinden bir kaç lahit bulunan muhteşem bir kaya 
mezan ile karşılaştık. Hemen fotoğraflannı çekip gerekli notlanmızı al
dık. 
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Bu araştırmalanmız sırasında mo/a verdiğimizde kumanyamızı yer
ken O elini kulağına alır, söylediği hoyrat ve gazeller dağlarda yankıla
nır, bizler de müziğin zevkine vanrdık. 

Urfa kuyulan hakkında bir araştırma yapıyordum. Tesbit edebildi
ğim kuyulan ve tarihçelerini kendisine okudum. "-Bunlann içerisinde La
lik Kuyusu'nu unutmuşsun" dedi. Bu kuyunun Fanz'ın Yokuşu'ndaki Hacı 
Ali Ağa oğlu Hacı Kadir Ağa 'nın evinde olduğunu, suyundan içen "la/ik" 
(kekeme) çocuk/ann dilinin açıldığını söyledi. Böylece, unutulmuş olan 
ancak folk/orik değeri bulunan bir eseri daha tanımarnı sağ/adı. 

Yine, Urfa camileri ile ilgili olarak bir araştırma yapıyordum. Kendi
sine, tespit edebildiğim bilgileri gösterdim. Tarihleri ile ilgili bazı düze/t
meler yaptı ve bana, "-Miskin/er Cami i 'ni unutmuşsun" dedi. Gittim, Ey
yübiye semtindeki zarif, gerçekten de incelemeye değer bu mimari eseri 
gördüm ve araştırmama ilave ettim. 

Bana şunu söylerdi, "-Ağam, bana danışmadan araştırmalanna son 
şeklini verme". Ben de hep öyle yaptım, kendisine sürekli danıştım, çok 
istifade ettim. 

Merhumun en önemli meziyetl bildiklerini başkalanna öğretmekti. 
Öğrenmek isteyenlere büyük sevgi dı,ıyar, istemeyeniere de "-Bunlar ne 
biçim insan, gelip sormuyor/ar' derdi. Bu sözü bilhassa m üzik/e ilgilenen
ler içindi. 

Mahmut Tuncer liseyi yeni bitirmiş, rahmetli Mustafa Dişli bu çocu
ğun sesinin güzelliğini keşfetmiş. Bir gün kendisini M üze 'ye Mahmut Arn
ca 'ya ge�irdi. "Mahmut Usta, bu çocuğun sesi güzel, kendisini Ankara'da 
gazinoya çıkartacağım, ancak senin ders vermen /azım" dedi. Mahmut 
Amca, müzenin bekçi kulübesinde, öğlen tatillerinde, 1 hafta-lO gün sü
reyle Tuncer' e dersler verdi. Tuncer gitti, bir daha gelmedi. Mahmut Am
ca ona da kızdı. "-Yahu şimdi gençler bir iki şey alınca öğrendiklerini zan
nedip gidiyorlar ve bir daha gelmiyor/ar. Urfa müziği 8-10 derste öğrenil
mez, Isterdim ki bir kaç ay bana devam etsin" dedi. 

Yanı/mıyorsam 1 979 yı/ı idi. İzzet Altın m eşe 'nin bir akşam 1V'de so
lo programı vardı, ben de izlemiştim. Ertesi gün Mahmut Amca müzeye 
geldiğinde bana; "İzzet Altınmeşe 'nin adresini bulur musun?" dedi. Ben 
de hayro/a MahmUt Amca dedim, ne yapacaksın?" "-Kendisine tebrik 
mektubu yazacağım, "Aşkın ne derin yareler açtı ciğerimde" hoyratını bir 
Urfa'lı kadar güzel okudu, kendisini Urfa 'ya davet edeceğim, benden öğ
renmek Istediği bir şey varsa kendisine vereceğim" dedi. 
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1 986 ya da 1987 yılının l l  Nisan 'ıydı. Sayın Mehmet Özbek korosu 
ile birlikte bir konser vermek için Urfa 'yı teşrif etmişle:-di. Sayın Öz
bek'in Urfa 'ya iner inmez ilk işi 40 kişilik korosu ile Mahmut Amcayı zi
yarete gitmek oldu. Ben de yanlannda idi m. Mahmut Amca 'nın evine 
40-50 metre kala oğlu Osman 'ı gördük, "Babam evde yok" dedi. Sayın 
Özbek kendisine "Babanın elini öpmeye, halini sormaya geldik, selamla
nmızı söylersin, bu akşam konserimiz var, kendisini davet ediyoruz, bu
yursun gelsin. Biz yann Ankara 'ya döneceğiz, belki kendisini göremem, 
selamlanmızı söylersin" dedi. Gözümün nuru Osman, bu notu akşam ba
basına i/etmemiş. Mahmut Amca ertesi gün müzede bana; "Görüyor mu
sun Ci hat Bey, Özbek de vefasız çıktı, Urfa 'ya geliyor, bana uğramıyor, 
hiç böyle yapmazdı" dedi. Ben de "Olur mu?" dedim, "Mahmut Amca, 
dün 40 öğrencisi ile sana geldik, evde yoktun, hatta Osman 'a not bırak
tık". Mahmut Amca "Hah, şimdi oldu, ben de diyordum Özbek böyle 
ham iş yapmaz, bana uğramadan gitmez." 

Ben biraz bağlama çalmasını bilirim. Bir gün merhum bana, "-Cihat 
Bey haftada iki akşam bize gel, sen çal, ben okuyayım. Ne kadar Urfa 
türküsü varsa banda kaydedelim" dedi. Aman Mahmut Amca, ben kim 
sana çalmak kim ne haddime dedim., Bana, "Yok, yok çalarsın, gel" de
di. Gittim, Urfa yemeklerinden bir sofra kurmuş. Merhum dar gelirli ol
masına rağmen gözü gönlü tok birisiydi. Sayın Bakır Karadağlı 'yı da ça
ğırmış. Tabii Bakır işi götürüyor, ben peşinden gidiyorum. Bir kaç hafta 
böyle devam ettik, sonra ben çekildim. Daha sonra sayın Abuzer Akbıyık 
ile Sabri Kürkçüoğlu derleme işine devam ettiler. Bütün Urfa türkülerini 
merhumun sesinden kaydettiler. 

Merhum, kendisinden sonra bu eserlerin kaybolmasını istemiyordu. 
"Biz gideceğiz" derdi, "Hiç olmazsa bunlar kaybolmasın. " 

Bu abide şahsiyet müzede ve İl Halk Kütüphanesi 'nde 10-15 yıl hiz
mette bulundu. Son yıllannda bir kaç kez enfarktüs geçirdi. Hep ziyareti
ne koştuk, elini öptük, gönlünü hoş ettik. 

Fakat öyle idareciler de gördük ki kahrolduk. Hastalık günlerinde bi
raz mesaiyi aksatınca kendisine; "Ya emekli ol, ya görevine gel" diyebil
diler. Kültürden nasibini almamış bazı şahsiyetler anlayamadılar onun 
bir kültür abidesi olduğunu. Ona çay pişirtip servis yaptırdılar, müstah
demlik yaptırdılar, zile basıp ayak/anna çağırdılar. 

Bu abideden kültür alanında yararlanmayı düşünemediler. 
O, buna üzülüyordu, fakat içine atıyordu. "Ne yapayım, ekmek kapı-
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sıdır'' diyordu. İzzet-i nefis sahibiydi. Kendini bilmezlerden yakışıksız bir 
söz duymamak için vazifesinde kusur etmiyordu. 

Halbuki ona dairede özel bir oda verilmeli, kendisinden kültür mü
şaviri olarak yararlanı lmalıydı. Hatta, daireye ister gel, ister gelme denil
meli, gerektiğinde evine kadar gidip kendisinden istifade edilmeli, maaşı 
ayağına kadar götürülmeliydi. Eli öpülmeli idi. O buna layıktı, çünkü Ur
fa kültürüne yıllannı verm işti. 

Onun değerini bilenler, ne denli bir hazine olduğunu anlayanlar dizi
nin dibinden aynlmadılar, etrafında peruane misali döndüler. 

Sayın Mehmet Özbek, Abdullah Balak, Vefik Ataç, Ömer Emiroğlu, 
Lütfü Emiroğlu, Hafız Mahmut Akagün, Abuzer Akbıyık, Sabri Kürkçüoğ
lu, Bakır Karadağlı merhumun değerini bi/miş/er, ondan istifade etmişler, 
her fırsatta kendisine vefa borçlannı ödemeye gayret sarfetmişlerdir. Al
lah kendilerinden razı olsun. 

Mahmut Amca alçak gönüllüydü, erdemliydi, zarifti, görgülüydü, 
gerçek bir Urfa efendisiydi. 

Tarikat mensubu, ehli takva idi. Arkasında kendisinden memnun, 
kendisine rahmet okuyan bir Urfa bıraktı. 

Bir arkadaşım ın, Hacı Zeki Parmaksız Bey 'in dükkanındaydım. Mer
humun mana arkadaşlanndan Hacı Latif İzgördü Bey dükkana geldi. 
Kendisine yann akşam Mahmut Amca 'yı anma gecesi olduğunu, onunla 
ilgili bir anısını bize anlatmasını rica ettik. Hacı Latif Bey "Mahmu� Mah
mut" dedi, dili tutuldu, gözleri doldu, tek kelime söyleyemeden ağlaya
rak çekti gitti. Görüldüğü gibi, merhum arkadaşlan arasında adı geçtiğin
de on/an ağiatacak kadar bir iz bırakmıştı. 

Merhum hakkında söylenecek çok söz var. Sayfalara sığmaz. İnşaal
lah sayın Abuzer Akbıyık 'ın merhum un hayatı ile ilgili hazırlamakta oldu
ğu kitapta daha geniş bilgiler bulacağız. 

Evet Mahmut Amca, tatlı anı larla içimizde yaşıyorsun. Sen iz bıra
karak gittin, adın unutulmayacak. Daima rahmet/e yad edileceksin. Yü
ce Allah bizleri de senin gibi iz bırakarak giden ve rahmet/e anılacak kul
lanndan ey/esin. 

Bu akşam 500 kişinin doldurduğu bu salondan Allah 'ın izniyle sana 
500 Fatiha gönderiyoruz, ruhun şad olsun, nur içinde yat. 

Saygılan m la . . .  
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ÇOK YÖNLÜ 

BIR İNSAN 

MAHMUT USTA <"'> 

Ahmet Memduh ALAYBEY 

Mahmut Güzelgöz hakkındaki hatıralanmı anlatmaya başlarken; bu 
gecenin hazırlanmasında emeği geçeniere sonsuz teşekkürlerimi suna
nm. 

Ben Mahmut Güzelgöz Ağabey 'le 1948 yılında tanıştım. Aramızda 
16  yaş farkı olmasına rağmen uzun seneler çok yakın arkadaşlığımız ol
du. Ben ve diğer arkadaşlar Mahmut Ağabey 'e "Usta" diye hitap ederdik. 
Bu usta lakabı, mesleği olan tenekecilikten değil de musikiden dolayı 
kendisine takılmıştır. Gerçekten de, bilhassa Urfa halk müziğinde gelmiş 
geçmiş ustalar arasında çok büyük yeri var idi. Zamanın ustalanndan Mu
kim Tahir, Mahmut Usta 'nın çok methini duymuş fakat bir araya gelip 
oturmamışlar. Bir gece bir dostlannın evinde oturmaya karar vermişler. 
Zamanın çalan/an, söyleyenleri bir araya gelmiş ve ahenk başlamış. Sı
ra rast gazeli okumaya gelince Mukim Tahir Mahmut Usta 'nın okuması
nı teklif etmiş. Mahmı..� Usta rast gazeli okumuş ve rast faslı bitmiş. Sıra 
uşşak faslma gelmiş ve gazelini Mukim Tahir'e teklif etmişler. Mukim ta
hir de "Mahmut efendinin methini duymuştum. Fakat bu derece güzel 
okuyacağım tahmin etmemiştim. Ben bu rast gazelden sonra bu gece ga
zel okumam. Bu gecenin ahengi böylece bitsin. " demiş. 

Mahmut Usta çok güzel gazel, hayrat ve uzun hava okurdu. Aynca 
çok da iyi bir mevlüthandı. Sesi çok yüksek ve tatlı idi. Sesinin güzel ve 
işle k olduğu yıllarda henüz Urfa 'da te yp falan yoktu. O güzel sesini o yıl
larda banta kaydetmek mümkün olsaydı, bugün bantlardaki sesiyle karşı
(*) Ahmet Memduh Alaybeyi'nin 4 Mart 1 992 tarihinde yapılan "Tenekeci Mahmut Gü-

zelgöz'ü Anma Gecesi"nde yaptı�ı konuşma metni .  
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laştın/dığında aradaki büyük farkı, bilmeyenler dinler ve bizlerin Mah
mut Usta 'yı haklı olarak methetmemizi doğru bulur/ardı. Şimdiki sesini 
banttan dinleyenler; "Peki Mahmut Usta 'nın eski sesine ne oldu?" diyebi
lir/er. Mahmut Usta, genç yaşta ciğerlerinden çok ağır rahatsızlıklar geçir
di. tedavisi çok uzun sürdü. Biraz olsun iyileşti ama o güzelim sesini kay
betti. 

Mahmut Usta 'nın makam bilgisi çok iyi idi. Zaten Urfa halk müziği 
makam geleneğine göre söylenir. Bu yüzden Urfa halk müziğin! öğren
mek isteyenin, ilk önce makamlan öğrenmesi şarttır. Bizler bu hususta 
Mahmut Usta 'dan çok şeyler öğrendik. Urfa halk müziğinde her maka
mın gazeli vardır. Gazelin arkasından fasıl gibi aynı makamda besteler 
söylenir. Sırası geldiğinde makamına uygun olarak hoyrat, uzun hava ve 
sonunda da kın k havalar söylenir. 

Mahmut Usta, bildiklerini gençlere öğretmeyi çok arzu ederdi. Fa
kat o zaman gençler/e bir araya gelebilmek mümkün olmuyordu. Çünkü 
bir musiki cemiyeti yoktu. Urfa 'mızın bu eksiğini gidermek için zamanın 
müzik sevenlerini bir araya toplamayı düşündük. İlk önce bir ev kirala
dık Me:-hum Hulusi Kılıçaslan başkanlığında ben, Mahmut Usta, Abdül
kadir Güzel, Aziz Çekirge, İbrahim Ağan, Selahattin Atabey ile birlikte 
musiki cemiyetini kurduk. Tabi ki kolay olmadı . Cemiyet! işler hale getir
dik. İki sene kadar çalıştık. Birçok genç müzisyen yetişti. Fakat maddi Im
kansızlıklar nedeniyle cemiyet iki yıl sonra dağıldı. 

Cemiyetin devamı süresince hiçbir genç gazel okumaya heves et
medi. Bu yüzden de bugün için Urfa 'm ız da hakkıyle bir gazel okuyan 
yok, gazel öğretecek Usta da kalmadı . Mahmut Usta bu duruma çok üzü
lür ve derdi ki: "Yahu Ahmet kardeş; bu gençlere benim aklım ermiyor. 
Biz bir şeyler öğrenmek iç'n ustalan takip eder, hangi evde alem yapa
cak/arsa gizlice o evin penceresinin önünde oturur. gece yanianna kadar 
onla n dinler, birşeyler öğrenmeye gayret ederdik. " 

1 976 yılının Mayıs ayı idi. Mahmut Usta beni görmek istemiş. Kalk
tım gittim. Çok sevinçli idi. Hayır ola Mahmut Usta dedim, sevinçlisin. 
Evet dedi. Hele git bağlamanı ai gel işimiz var. Nereye gidiyoruz dedim. 
Kültür Bakanlığı 'ndan bir heyetin geldiğini ve bizi m üze binasında bekle
dik/erin söyledi. Gidip bağiamamı alıp geldim beraberce m üze binasına 
gittik. Orada, Milli Fo/klor Araştırma Dairesi Halk Müziği ve Oyunlan Şu
be Müdürü Yaşar Doruk Bey 'le tanıştık. Urfa halk müziğinden bir kaç ör
nek alrrıak istiyorlardı. Ber ı de Yaşar Bey 'e şöyle bir tekiifte bulundum; 
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Ben ue Mahmut Ustn size Urfa ·rıın bütün türkü, beste, gazel, hoyrat ue 
uzun haualannı okuyup çalalım. Siz de banta kaydedip bilahere notaya 
alın, bir kitap hallnde neşredin. Hiç olmazsa bizden sonra öğrenmek iste
yenlere bir kaynak olur. Yaşar Bey çok memnun oldu . Ben ue Mahmut 
Usta bir hafta müo:Jetle 325 parça eser okuyup çaldık. Bu arada belki 
unuttuklanmız olmuştur. O bant halen Kültür Bakanlığı arşiulerindedir. 
Yalnız 39 parça türkünün notalan bitmiş ue ilk kitap neşredilmiştir. İnşal
lah diğerleri de neşredilirse Rahmetli Mahmut Usta 'nın da ruhu şad olur. 

Mahmut Usta ile sıra gecelerinde, dağlarda, bağlarda müzik/i çok 
güzel günlerimiz olmuştur. Hatıralanmızı birkaç dakikaya sığdırmak 
mümkün değildir. Mahmut Usta çok yönlü bir insandı� Nadir bulunan bir 
yeteneğe sahipti- Hafızası çok kuuuetli olup çok güzel masal anlatırdı. 
Çok uzun gazelleri bir iki okuyuşta ezberlerdi. Çok iyi bir ahlaka sahipti. 
Müteuazı ue her hali ile iyi bir insandı. Allah nur içinde yatırsın. Allah 'ın 
rahmeti üzerinde olsun. Mahmut Usta 'nın rahmet/e anılmasına uesile ola
cak bu geceyi nazıriayanlara ue bilhassa Abuzer Akbıyık kardeşimize 
şükranlanmı surıanm. 
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Tenekeci Maı ımut Güzelgöz Gaziantepli dostları i le birlikte. 
(Soldan sa�a) Memik Cuv�lu, Tenekeci Mahmut, A. Cabbar Demirkan 

Tenekeci Mahmut �!unun dü�ününde. (Soldan sa�a) Sabri Kürkçü�lu, 
Tenekeci Mahmut, Cevdet Işçi, Abuzer Akbıyık. 
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Yara benden 
Ok senden yara benden 
Yolcu yoluna kurban 
Selam söyle yara benden 

BÜYÜK ÜSTAT 

MAHMUT 

GÜZELGÖZ (*) 

H. Osman BENGİSU 

Bugün sekiz buçu,c ile dokuz arasında Diy:ırbakır Radyosu GAP bölü
münde üç tane bülbül öttü. istek üzerine ikisini bir tarafa ayınyorum. Yal
nız Güzelgöz ağabeyimizden bahsetmek istiyorum. (1 l  Kendi sesini bu 
hoyratla bize duyuran ağabeyimiz çok sevdiğimiz Mahmut Güzelgöz, 
1 938 tarihinde Gaziantep'e davet edildi. O tarihlerde Urfa 'da lise bulun
madığı için bizler Gaziantep Lisesi 'nde okuyorduk. Gaziantep'in ileri ge
lenlerinden - muhakkak içimizde Gaziantep/i kardeşlerimiz vardır, çok 
iyi bilirler- Sait Güllüoğlu Beyefendi vardı. Gaziantep'in ilk bakiavacısı 
idi. Söylemeye ve müziğe çok meraklı olduğu için Mahmut Güzelgöz 
ağabeyimizi, oğlunun evlenmesi münasebeti i!e Gaziantep'e davet etmiş
ti. Biz de orada talebe olduğumuz için Mahmut Ağabey bize uğrayarak 
tertip edilen asbap gecesine(2) bizleri de götürdü. O zaman Gaziantep 'te 
müziğe meraklı olan bazı şahıs/ardan, bilhassa Kanalıcı isminde bilgi, 
ses ve makam bakımından Mahmut Ağabey 'e yakın bir müzisyen vardı. 
Bunun tertipiediği bir heyetle asbap gecesine başladılar. Malumunuz fası
la "rast" makamında başlanır. Evvelce adet böyleydi. Son zamanlarda 
her şey değiştiği gibi "divan" dan, yani tersten başlanıyor. Mahmut Ağa
bey rast'tan okumaya lii:ışladı. Diğer okuyucular hatmmda kaldığına gö-

(*) Diş Doktoru Hacı Osman Bengisu'nun 4 Mart 1 992 tarihinde yapı lan "Tenekeci 
Mahmut Güzelgöz'ü Anma Gecesi"nde yaptı{lı konuşma metni. 
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re Müezzin Ökkeş Efendi vardı . Sene 1938 olduğu için belki Gaziantep/i 
misafirlerimiz hatırlayamaz. Kanalıcı vardı ve bir de Sadık Usta vardı. Di
ğer çalgıcı/ar da tamamen Mahmut Ağabey 'e uyarak; 

Gösterip ağyare lütfun, bizlere bi�ônesin 
Bivefa olma cihanda sevgi/im bir tanesin'i okuyarak rast(3l 

makamından başladı. Fas/ın ortasında malümaliniz gazel okunur. Kendi
si şu gazeli okudu. Ben o zaman müziğe çok meraklı olduğum için gün
lük olarak bunlan kaydetmiştim. Bu gazelin .>öz/erini o hatıratımdan çı
kardım. Rast makamında 

Bir dem o/amam ey gül-i ter bezr1de sensiz 
Gülsüz olamaz çilnkü diken, gül c!e dikensiz 
Girdikte kerem ey/e makamat-ı edaya 
Teller kırarak saz-ı dilim koyma c'üzensiz 

İşte büyük üstad Mahmut Güzelgöz bizi-n kalbirnizin tellerini kıra
rak aramızdan aynldı . Gönül dilerdi ki o Gaziantep'teki fası lda girmiş ol
duğu makamat-ı edaya o güzel sesiyle o makama girdiği zamanki gibi 
bulunsun. Onu yad ederek kalbimizde saklıyoruz. Yine aynı gecede fası
la ara verilmişti. (4l Okuyuculardan bir tanesi Kanalıcı 'ya dönerek "Mah
mut Ağabey 'in okuduğu gazel hangi .makam: n gazeliydi?" diye sonmca 
gazelin makamının olmadığını, bir gazelin ckuyucunun ustalığına göre 
çeşitli makamlarda okunabileceğini bilen Kanalıcı adamın cehaletirıden 
bozuldu ama bunu farkettirmeyerek nazik çe adama dönüp "Hangi maka
mın gazeli olduğunu Mahmut Ağabey 'e sor' dedi. Bunun üzerine Teneke
ci Mahmut Ağabey, soruyu soran kişiyi mahçu,'J etmeyecek şekilde, gaze
lin makamının olmadığını, bir gazelin çeşitli makamlarda okunabile· e,ği
ni, okuduğu gazeli rast makamında okuduğunu söyleyerek soruyu soran 
kişiyi aydınlattı. 

Başka bir hatırası da şöyledir. Sene 1955, kış geceleri sı r !l geziyo
ruz yaz günleri de bahçeye veya kıra gidiyo"UZ. Bir bahar mevsiminde 
bahçeye gitmiştik. O zaman bahçelerde menekşe eki/irdi. Menekşenin 
çayı yapılırdı. Kendisi cie menekşe çayına çok meraklıydı. Menekşe çay
lanmızı içtik, şarkı söyl zmeye başladık, kendisi hoyrat okuyordu. 

Su ç.menden 
· Su 92/ir su çimenden 

Meu 'nm beni affetse 
Kim wrar suçu menden 
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Bunu bitirdikten sonra o muhitte bulunan bülbüller şakırdamaya baş
ladı . Şimdiki gibi teyp çok yaygın değildi. Mehmet Yetkin isimli arkadaşı
mızın bir teybi vardı. Kendisi halen sağdır. Bülbüllerin şakırdadığını gö
rünce teybini açtı, "Bunu alalım."  dedi. Bülbül o kadar güzel müzikten an
lıyor ki ve o kadar güzel makamdan anlıyor ki. . .  Mahmut Ağabey hangi 
makamdan okursa, bülbül de o makamdan şakırdıyordu. İkinci hayratını 
aldı; 

Kuluyam 
Kurbanıyam kuluyam 
Mevlam kulum demezse 
Ya ben kimin kuluyam 

Yine kendisi susunca bülbüller daha yakın/aşmaya, şakırdamalannı 
yükse/tmeye başlıyordu. Öyle tahmin ediyorum ki o havalinin bütün bül
bülleri altında oturduğumuz ceviz ağacının üzerine konmuş/ardı. Bülbül
ler sustu, Mahmut Ağabey söyledi. Mahmut Ağabey sustu, bülbüller fer
yat etti, hepsini banta aldık. Bu bant halen söylediğim arkadaşımızda 
mevcuttur. 

Bir başka hatırasını anlatayım; �ir zamcn belediye reisi olan Hacı 
Tevfik Saraç bizi Nemrut'un Tahtı 'na (5) götürdü. Orası Yakup A/eyhisse
lamın Kilisesi 'dir. Muhakkak göreniniz vardır. Der Yakup veya namı di
ğeri ile Nemrut'un Tahtı üç kat/ıdır. Bir zemin katı vardır. Üzerine ikinci 
bir kubbe çatı/mıştır, üçüncü katı da gayri m üslimlerin ibadet yaptıklan 
yerdir. Kilise şeklinde bir sa/ondur. Bunlann ayinleri herhalde bu şekilde 
yapılıyor ki, gün doğuşuna bir kıblesi, bir de gün batışına bir kıblesi var
dır. Mahmut Ağabey tam o haçın üzerine çıktı ve Ezan-ı Muhammedi 'yi 
okudu. Saba makamında o kadar güzel okudu ki, orada mevcut olan ce
maatten cezbeye düşmeyen kalmadı. Ezandan sonra yine saba maka
mında kendisinin meşhur bir gazeli vardı . 

Doğdu ol şah-ı Rüsül dikti zemine alemi, mısraı ile başlayan gazeli
ni okudu. Aşağıya indi cemaatin tamamı bayıi'Yiış bir vaziyette idi. Kendi
si şöyle dedi: "AIIah 'a şükür bir gayri müslimi müslüman yaptık. " Yani ki
llseyi camiye çevirmişti. 

Merhuma rahmet di/er ve bütün misafir/ere hürmetlerimi sunanm. 
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( 1 )  Tenekeci Mahmut GÇızelgöz'ü Anma Gecesi ile i lgil i Diyarbakır Radyosu'nda Pro
düktör Fatih Yılmaz tarafından yapı lan Yöremizden programı. Bu programda Abu
zer Akbıyık Tenekeci Mahmufun hayatını, Vali yardımcısı Hasan Duruer anma ge
cesi programını. anlattı. Programın başında ve sor.unda Tenekeci Mahmut Güzel
göz'ün sesinden gazel i  yayınlandı. 

(2) Asbap Gecesi: Şanlıurfa'da dü�ünden bir gece ön :e yapılan erkeklere has müzik
li gece . 

(3) Şanlıurfa'da rast ve mahur makamları aynı fasılda söylenir ve bazen bu fasıliara 
nişaburek makamı veya suzinak makamından şarkılar da katıl ı r. 
Mesela, • Aşkı söyleyeyim dinle yeter" şarkısı suzinak makamında oldu�u halde, 
Urfa'da rast faslında okunur. 

(4) Bu kısmı anma gecesinde anlatmadı , kendisiyle g3rüşmemiz sırasında anlattı. 
(5) Şanlıurfa'nın güneyinde "Nemrufun Tahtı" diye bil nen tarihi  ören yeri. 
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TENEKECİ 

MAHMUT 

EFENDi <*> 

Abdulcabbar DEMİRKAN 

Tenekeci Mahmut Güzelgöz'ü tanımama sebep olan tesadüfü anlat
mak istiyorum. 1 943 senesiydi. Her zamanki gibi etraf il ve ilçelerden 
toplanan asker namzetlerini Antep'teki camilerden bazılannda topladık
tan sonra gidecekleri kıtalara sevk etmek için bir kaç gün bekletirlerdi. 
Yine böyle bir zamanda Ömeriye Camii içindeki sevkiyattan bir genç, 
caminin müezzini olan Mahmut Efendi 'nin hücresine gelip selam keTam
dan sonra, Urfalı olduğunu söyleyince müezzin efendi "Urfalı Tenekeci 
Mahmud'u tanır mısın?" demiş. "Evet çok iyi tanı n m, işte o benim" deme
si üzerine müezzin efendi hemen Antep'in müzik mevzuunda ileri gelen 
hatır/ı kişilerine haber veriyor ve Tenekeci Mahmud'a sevk amirinden 
izin alınıyor. 

Bilahare bir evde muhabbet için top/anıldı. Rahmetli babam beni de 
beraberinde götürmii§tü. Tenekeci Mahmut Efendi o zaman askerlik ça
ğında tığ gibi bir gençti. Evvela çok güzel bir çiğköfte yoğurdu, sonra da 
bir darbuka ile tek başına bütün çiftelerini de kendisi okuyarak bir uşşak 
gazel okudu. Orada Antep'in meşhur sesleri ve okuyanlan da mevcuttu
lar. Fakat hiç birisi okum.:ıdı, sırf kendisini din/ediler. Hepsi de fevkaldde 
beğendiler. Bu zevatın içinde meşhur Hafız Kanalıcı merhum da vardı 
ve çok duygu/andı. Kendisini, bir çok iltifatlardan sonra yolcu ettiler. Za
man geçti askerlikten sonra babamla irtibat ve ülfetleri daha da arttı .  Der
ken bu vesile ile tabii olarak bizim de samimiyetimiz fazla/aştı. Bu arada 
ben de askere gidip gelmiştim ve ırsi olarak musiki aşkına da tutulmuş-

(*) Gaziantepli Abdulcabbar Demirkan'ın 4 Mart 1 992 tarihinde yapılan "Tenekeci Mah
mut Güzelgöz'ü Anma Gecesi"nde yaptı�ı konuşma metni. 
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tum. Nasıl olmasın ki, Allah 'ın bir lutfu olarak babam rahmetlinin sayesin
de, o devrin gerek Antep'te gerekse Urfa'da bir çok insana ömründe bir 
kere dinlemek dahi nasip olmayan usta/ann nağmelerini dinleyerek bü
yümek bana nasip oldu. İşte bu nedenler Tenekeci Mahmut Efendi ilc. gö
rüşmelerimizi hergün biraz daha fazlalaştırdı . 1962 senesinde babamız 
Allah 'ın rahmetine kavuşunca bu sefer o bana ben ona babamızdan bir 
koku veren hatıra olduk, samirniyet ve sevgimiz artık bir bağ oldu. Kendi
si zaten babama "dayı" diye hitap ederdi, ben de kendisine "dayı" der
dim. Bu arada her buluşmamızda onun musikide ne denli bir maharet sa: 
hibi olduğunu biraz daha anlıyordum. Mesela kendisinin vasıtası ile Ur
fa 'da bir çok saygıdeğer muhabbet adamı, ses sahibi, çalan okuyan kim
seler/e tanıştık. Bir çok defalar birlikte sayısız oturmalanmız ve muhab
betlerimiz olmuştur. Bunlann hepsi de kendisinin kişiliğine ve musikide
ki önderliğine saygı duyarlar ve sever/erdi. Bunlann içinde, merhum Ha
fiz Halil .Uzungöl, Ahmet Uzungöl, Cuan Mahey, H. Bakır Yurtsever ve
saire arkadaşlan ile beraber 1963 yazında Antep'e gelmişlerdi. Gece bir 
evde oturduk. Ertesi gün pazardı, bir bağa gittik ve Antep'in musiki cemi
yeti mensuplan nı da davet ettik. Onlar da bir heyet olarak sazlan ile gel
diler ve muhabbet başladı . Fakat bir türlü uyum sağlanamıyordu, darbu
kayı merhum Tenekeci Mahmut çalıyor ve sazlara dili ile ve darbuka ile 
örnek gösteriyorsa da netice alamadı, sazlan bırakıp dinlemeye geçtiler. 
Rahmetli Tenekeci bir tek darbuka ile sanki bütün sazlann eşliğinde oku
yormuşcasına coştu da coştu. O gün ben sanki kendimden geçmiştim. Ba
bamın ölümünün yeni oluşunun da etkisi beni orada duramaz etmişti. 
Ben biraz uzakta bir ağacın altına gidip orada hem ağlıyor hem de dinli
yordum. O yüksek perdelerde ses havadan süzülüp geliyordu. Derken 
rahmetli kalkıp yanıma geldi "sen böyle ağlarsan ben okuyamam" dedi, 
kendisi de duygu/andı ve beni alıp getirdi, muhabbete devam edildi. An
tep'in musiki cemiyet! mensuplan orda kendisine hayran kaldı lar ve çok 
takdir ettiler. Çünkü Tenekeci Mahmut Efendi 'de nadir okuyucularda bu
lunan vasıflar vardı; hiç şaşmadan ritme hdkim olarak fevkalade darbu
ka çalar, sesinin hem üstü ve hem altı ton bakımından her perdeye M
kim, doyurucu, lezzetli ve o/gundu. Bu sesle ilahiler, şarkılar, türkü/er, ga
zeller ve hoyrat/ann bilumumunu hakkıyla ve sanatkarane icra eder, yap
tığı işi bi hakkın yapardı. Mesela bir çok okuyaniann hemen hepsinde gö
rülebilen okurken unutmak, şaşırmak gibi bir duruma bu zatta hiç tesadüf 
etmedim. Çünkü yaptığını gönülden yapardı. Dostluğu, ahbab/ığı da böy-
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le ldl. Mesela gene bir seferinde Halil Hafız merhumla Antep'e meu/üt 
okumaya gelmişlerdi, gündüz benim yanıma geldiler. Hoşbeşten sonra 
akşama benim de ge/memi istediler. Ben meulüt sahibini tanımıyordum, 
gitmek Istemedimse de ısrar ettiler, ben de yemekten sonra gelirim de
dim ve gittim. Kendileri yemeği başka yerde yemişler ve daha gelme
miş/erdi. Tabll ardakiler beni tanımadığı için ben şöyle alt tarafta bir yere 
oturdum, biraz sonra geldiler ve üst başa geçip oturdular. Orada beni gör
düler ve yanianna çağırdılar. Yanlannda bulunup da benim uasıtamla ta
nıştıklan birisi "bana bak, gördün mü bizsiz olamıyorsun" diye serzenişte 
bulununca Tenekeci Mahmut Efendi hemen müdahale edip "yok öyle de
ğil, o bizsiz olsa dahi biz onsuz olamayız" diyerek onun sözünü ağzında 
koyup samirniyete bir sadakat örneği verdi. O insan adamdı. Hani şair 
de öyle tarif etmiş ya: "Unutma hüsn ü ülfet ettiğin ahbabı her yerde, ue
fakar ol vefa Insana layık bir meziyettir' diye böyle insanlara örnek ver
miştir. Zaten her zaman böyle değil midir? Manevi değerlere önem ver
miş, insanlık ölçülerine riayet etmiş örnek insaniann ekserisi böyle mad
di uarlık sahibi olmaz, ama on/ann sahip olduklan kıymetiere de sahip ol
mak maddiyatla olmaz. Yine şairin tarifi ile şöyledir: "Varlıkla uanlmaz 
der-I lhsanına yarin/ İhsan ile ol sahib;i ihsan ele girmez/ Can bahş ile bil 
sohbet-i piranı ganimeti Her şey bulunur sohbet-i piran ele girmez" İşte 
bu değerli mısra/ann ispatı değil midir Tenekeci Mahm ut Efendi? Fakat 
ne yazık ki daima şaşmaz bir kaide gibi bu gibi zat/ann öldükten sonra 
kıymeti bilinir. Rahmetlinin hayatı ekseri fakrü zaruret ile geçtiği halde 
ve bizlerle de bu kadar yakınlığı olduğu halde hiç bir gün ne maddi halin
den şikayet etti ne de bir kimseden herhangi bir talebini duydum. Daima 
meclisierin maddede en fakiri olduğu halde, mana bakımından en ilerde 
ve meclisin en üst başında uakarla o meclisi temsil eden kendisi olurdu. 

Aslında bu gibi zat/ann hayatlan gibi, öldükten sonraki halleri de 
ders uericidir. Şöyle ki, hepimizin tanıdığı bir çok zengin, varlıklı insan
lar uardır ki öldükten pek az zaman sonra unutu/maya başlıyor, derken 
bir an geliyor ki ad/an bile anılmıyor. Öyle ise kimler kazanmış ve ön 
planda kazanılması lazım gelen neymiş? Bütün büyük zat/ann tavsiye et
tiği gibi "mana" imiş. Yunus da öyle demiyor mu: "Bir gönüle girebildim
se" Yani ömrün bir Işe yaraması gönüle girmekmlş. 

Allah cümlemlze ömrümüzü bir işe yaratmayı naslp ey/esin! Amin. 
Baki kalan bu kubbede hoş bir sada imiş. Kendisi gönül ehli olduğu ka
dar da müteuazl ve uefakardı, dostunu unutmaz arardı. Bir bakarsın ani-
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den çıkar gelir, "ağam sana iki gün misafir geldim" der ve bizi sevince bo
ğardı. Tabii hemen mevsimine göre bir yerde toplanır, çok hoş alemleri
miz olurdu. Hankulade bir zekaya sahipti. Yine yukanda arzettiğim gibi 
bir gelişinde bize hikayeler anlattı. Bir insan elinde bir kitaptan okusa an
cak bu kadar düzgün anlatabilirdi. Hiç şaşmadan, duraklamadan uzun 
uzun anlattı. En son Urfa 'da bir dostumu görmüş ve beni sormuş. "Selam 
söyle, artık emekli oldum serbestim, iki gün sonra gelip misafir olaca
ğım" diye habergöndermişti. Fakat maalesef iki gün sonra bizim kendisi
nin cenazesine gitmemiz mukaddermiş Allah rahmet ey/esin, amin. Mer
hum un anılmasında emeği geçen kadirşinas sayın Şanlıurfa Valisi Ziya
eddin Akbulut, Abuzer Akbıyık ve sair kıymet bilenlere teşekkür eder, 
saygı/ar sunan m . Tüm Urfalı/ara ve Urfa 'ya selam! 
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SANATÇI 

KİŞİLİGİYLE 

MAHMUT 
GÜZELGÖZ <*> 

Mehmet ÖZBEK 

"Yôdigôr olsun bu nazmım evliyay-ı sagare 
Per açıp gitti Rif' at ardınca feryôd ey/eyin" 

Nedense elden uçup giden ve tekrar gelmeyecek değerleri andığım
da, hep Rıf'at Dede 'nin, "Ben şehfd-i bôdeyem dostlar demim ydd ey/e
yin" dizesiyle başlayan gazelinin bu son beyti aklıma gelir. Sonsuzluğa 
gitmeyi, ama yücelerek gitmeyi ne kadar güzel aniatır. 

Urfa müzik dünyasının son yıldızlanndan biriydi Mahmut Usta. Ona 
hemen herkes böyle seslenirdi. Bu seslenmede gerçek payı vardı elbet. 
Küçük yaşlardan beri sürdürdüğü tenekecilik işinden öte, o bir müzik us
tası, bir gönül ustasıydı. 

Hatırladığım kadanyla Mahmut Usta 'yı 1950'/i yıliann son/anna 
doğru Urfa Musiki Cemiyeti 'nde tanıdım. Ağır, vakur ve usta bir kişiydi. 

Müziğe olan merakı yüzünden, çok küçük yaşlarda müzik fasılian
na katılmış, "Mı kım Tahir' (Tahir Oturan), "Dam bıraçı Devriş" (Derviş Va
tansever) gibi bir çok ustanın çıraklığını yapmış ve onlardan çok yararlan
mışsa da, O 'nun sanatçı kişiliğinin oluşmasında en çok etkilendiği kişi, 
rahmetli Hacı Nuri Hafız (Nuri Başaran) 'dır. Hastalık ve sıkıntılarla ge
çen çocukluğunda, ruhi bunalımlar geçirdiği gençlik yıllan nda, ruhunu te
selli edecek gücü Nuri Hafız'ın yanında ona hizmet etmekte bulmuş, 
onun ilahi sesinde gönlünü mutluluğa kavuşturmuştur. Gece-gündüz, şe
hirde-dağda süren bu beraberlikte, Mahmut Usta Urfa makamlannın ya
pısını ve geleneksel üs/Qbun tüm inceliklerini öğrenir. 

(*) Mehmet Özbek' in 4 Mart 1 992 tarihinde yapılan "Tenekeci Mahmut Güzelgöz'ü An
ma Gecesi"nde yaptı�ı konuşma metni. 
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Urfa 'da fasıl geçen topluluklarda, yörenin uslubunu bilen usta okuyu
cu/ann yanında bir de "veve . . .  "ci/er vardı . Bunlar ustalan n terennümleri
ne katıldıklannda, gırtlaklan müzik yapmaya uygun olmadığından, işle
meye uygun uzun sesleri, ustalar gibi gırtlak nağmeleriyle değil, alt çene
yi hareket ettirerek çıkardıklan "veveve . . .  " gibi hecelerle geçiştirirlerdi(ör
nek olarak: "Canı dilde hane kıldın akibet, Ha neyi virane kıldın akibet. " 
ilahisini "Cavav.:ınıvı dil deveveve havavaneve kıvıvıldıvın avakivivibe
vevet" §eklinde okur/ardı) .  İşte Mahmut Usta 'nın en önemli özelliklerin
den biri de sade ve nezih (seçkin) okuyuş üslubunu benimsernesi ve okur
ken sesleri konuşur gibi yerli yerine oturtmasıydı. 

Davudf, yani bariton ses rengine sahip olmasına karşılık, tenor dedi
ğimiz ince seslerin çıkabileceği perdelere de çıkabilen 2 112 oktavlık ses 
genişliğine sahipti Mahmut Usta. Üst ve alt perdelerde sesinin volümünü 
(gücünü) koruyabif:r ve en kıvrak melodi pasajlannı rahatlıkla geçebilir
di. Son zamanlannda bile, özellikle makam okurken sesinin üst sınınna 
geldiğini zannettiğimiz ve daha tizlere çıkamayacağı endişesine kapıldı
ğımız anda bile, ezgiyi tize doğru genişleterek dinleyenleri hayrete düşü
rürdü. Kürdf ve divan makamlannda, 3'ünct mertebeden1 sonra pek zor 
olmasına karşılık çekinmeden beşiri2 okuyabilirdi . .  

Sag/am bir usul ve dengeli bir ritme sahipti. Bu özelliğinden ötürü 
meclislerde usul ça/gısını, tef ya da darbukayı daima kendisine çaldınrlar
dı. Sesi ve icrası kıvrak olmasına karşı/ıki usul vunnada ve/ve/eye kaç
mazdı. 

Okuma ve yazmayı son zamanlarda kendi gayretiyle çözen Usta, 
türkü ve divan havalannın sözlerini eksiksiz ve doğru bi/irdi. Dil ve edebi
yata vakıf, oldukça zengin birikimi olmasından ötürü, yanlış okunmuş bir 
şiiri ilk defa duyuyor olsa bile tamir edebilme yeteneğine sahipti. Şiirleri 
küçük yaşlardan beri kulaktan öğrenmesine rağmen, Arapça ve Farça 
terkipierin anlamını bilir, okuduğu her gazelin açıklamasını yapabilirdi. 
Dinf musıkiden gelen birikiminden dolayı okuduğu gazellerdeki kavram 
ve deyimierin yanında te/mihe esas olan olaylardan da haberliydi. 

Sağlam kişiliği ve zengin Urfa müziği birikimine sahip olması nede
niyle rahmetli Muzaffer Sansözen, zaman zaman Ankara Radyosu 'na gi
den ekip içinde Mahmut Usta 'ya ayn bir ilgi göstenniş ve her seferinde 
ondan yeni şeyler tespit etmiştir. 

Diğer önemli özelliklerinden biri de Mahmut Usta 'nın geniş bir ha
yal gücüne sahip olmasıdır. Verilen bir konu üzerine, rahatlıkla bir hika
ye düzebi/ir ve bunu nefis bir ustalıkla anlatabilirdi. Eskilerin deyimiyle 
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iyi bir musannif, usta bir meddahtı. 
En kızdığı şey, miiziğin ve şiirin kadrini bilmeyen/erin, eksik ve yan

lış okuyuşlanydı. Gönlündeki sevgi ve dostluk duygu/an, ona daima kişi
sel sıkıntılannı unuttumıuştur. Meclislerde son derece ılım/ı olan Usta, 
özellikle atışmalarda zaman zaman ustalığını konuşturarak çok acımasız 
olurdu. 

Öğretme konusunda çok alçak gönüllüydü. Genç/iğimizin ve taylu
ğumuzun verdiği heyecanla, nerede görsek kendi sıkıntılannı düşünme
den ondan bir şeyler öğrenmeye çalışırdık O da hiç çekinmeden dert ve 
sıkıntılannı bir tarafa bırakarak eline geçirdiği bir kibrit kutusunu darbuka 
gibi kullanır ve bize yeni şeyler söylemeye çalışırdı. 

Mahmut Usta 'nın repertuannı üç ana başlıkta toplamak gerekir. Bun
lardan biri "Urfa Halk Müziği" diğeri "Urfa Yöresi Dinf Müziği" ve sonun
cusu da "Klasik Türk Müziği"dir. 

Mahmut Güzelgöz Urfa halk müziğini kınk hava/ar, divanlar da da
hil uzun havalar ve oyun havalan olmak üzere tüm incelikleriyle bi/irdi. 
Popüler olmuş Urfa türküleri yanında, çoğu ustalarca unutulmuş bir çok 
hava onun sağlam hafızasında canlı lığını korudu. Bunlardan biri "yayla 
mayası"dır. 

"Havayıdır deli gönül havayı, 
Alıcı kuş yüksek yapar yuvayı. 
Türkmen kızı katarlamış mayayı, 
Çeker gider yaylasına, eline 

Sözleri Karacaoğ/an 'a ait olsa da ezgisi buram buram Urfa kokan 
bu havayı Usta büyük heyecanla okurdu. 

Urfa makamlannın hemen hepsini mertebeleri ve ayaklan3 ile eksik
siz bilmekle birlikte en çok hicaz, kürdi ve nevruz makamlannı severdi. 
Urfalı Şair Fehim 'in "Yanıp bir nar-ı ruhsare çerağan olduğun var mı? Se
nin peruane veş şe m 'e sebistdn olduğun var mı?" diye başlayan gazeliy
le okuduğu nevruz makamı, onun şaheseridir. 

Sevdiği ve beğendiği diğer yöre türkülerini büyük bir içtenlikle okur 
ve bunlardan derin bir zevk alırdı.Aşık Veysel'in ' 'ava!anma tel/i tur
nam, uçup gitme ye/e karşı" deyişi, bunlardan biridir. 

Dinf müzikte de kendine has bir üslubu olmakla birlikte, Urfa 'da 
yaygın olan Yazıcıoğlu Muhammed'in "Vesilet-ün Necat"ını, "Mustafa 
Mevlidi"ni ve "Refet Mevlidi"ni ezbere bilir ve okurdu. Aynca bu ortam 
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için çok sayıda kaside ve ilahi bi/irdi. 
Mahmut Usta Türk Sanat Müziğinden de ayn bir zevk alırdı. Reper

tuannda basit makamiann hemen hepsinden bir çok eser vardı. Urfa mü
zik fası/lannda zaman zaman bu ezgi/ere de yer verilirse de fas/ın esası
nı Urfa yöresi türküleri oluşturur. 

Sözlerimin sonunda Mahmut Usta 'yı değerlendirirken, onun herşey
den önce sıradan bir türkü çığıncısı değil, halk klasiklerini "divan" lan ya
şatan ve sevdiren bir usta olduğunu belirtmek isterim. 

Ne yazık ki giderek yozlaşan müzik bahçemizin, temel renklerin
den biri olan divan hava/an, kısa süreler/e birbiri ardınca bizlere veda 
eden Tenekeci Mahmu� Ahmet Htıftz ve Halil Haftz gibi ustaTarla birlik
te uçup gitmektedirler. Kır çiçeği gibi olan sade türküler/e daima karşıla
şabilinz. Ama geçmişle-günümüz, aydınla-halk arasında duygu ve anla
yış birliği sağlayan bu havalan bir daha yeşertmek, çok zor görünmekte
dir. Mimaride Sinan üslubu yaşatı ldığı gibi müzikte de divan üslubunu ya
şatmak gerekir. Yeni yetişen Urfalı gençlere bu alanda büyük görevler 
düşmektedir. 

Allah 'ın rahmeti bu dünyadan gelip geçen ve hoş bir seda bırakania
nn üzerlerinde olsun. 

1 )  Mertebe : Burada hane, bölüm anlamına gelmektedir.Mertebelerin her biri ayrı bir 
makam çeşnisi gösterir. Konuya uzak olanlar bu teri m yerine yanl ış olarak kat terimi
ni kullanmaktadırlar ki, bil indi�i gibi katın ayrı bir anlamı vardır ve usta halk sanatçıla
n arasında oktav (sekizli) anlamında kullanılır. Böylece kat her hangi bir çeşninin ye
rinden de�il bir oktav yukanda ya da aşa�ıdaki yerine denir. 
2) Beşiri : Urfa'nın en yaygın hoyratlanndan birine verilmiş addır ki galat-ı meşhur
dur. Aslı arazbar "elezber" olmalıdır. 
3) Ayak : Giriş ve arana�me anlamına gelebilece�i gibi, bir havanın tüm bölümleri
nin arana�melerini içeren bir kompozisyonun bütünü de olabi l i r. Urfa Divan Aya�ı gi
bi. 
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EBU İBRAHiM 

HAK KINDA <*> 

İ. Rafet YILMAZOGLU 

4 Mart 1992 akşamı Tenekeci Mahmut (Güzelgöz) Efendi 'yi rahmet
le andı k. Şurkav 'ın anma gecesinde eski dost/an, talebe/eri birer birer O 
ustayı anlattılar. Anlattılar ama, genelde Mahmut Efendi'nin sanatı sanat 
için veya sanatı halk için icra ettiğini söylediler. Ne var ki, Mahmut Efen
di'nin bir de sanatı Hak için yaptığı zamanlar vardır. O andaki hallerin
den bazılannı ben size anlatmak istiyorum: 

Rahmetli aşk meclislerinde söylemeye başladığı zaman, uzun boy
nu üzerinde kafasını sağdan sola sert bir şekilde çevirir. Çevirirken de ci
ğer/erinin derinliğinden gırtlağa gelen bir öksürüş. Öyle bir öksürüş ki, 
sanki okuyacağı naat ve münacaat öncesi içindeki tüm zulmeti söküp 
atarcasına bir öksürüş . . .  ! 

Temizlenmiş göğüs kofesinden gırllağa ses geldiği zaman Ebu İbra
him sağ elini sağ kulağına, kapatırcasına götürür (ki, Urfa 'da buna "elini 
kulağına atma" derler) o zaman kulağını dünyaya kapatmıştır . . .  Sıra özle
nen sevgi/iyi görmeye gelmiştir. İşte o zaman Fuzu/i'nin buyurduğu gibi: 

"Cem 'et dil-i sad paremi 
Çü n O 'nun her paresi bir tfğ-ı müjgandadır . . .  " 

Rahmetli, gözlerini kapar, kirpiklerinin ucunda sevgilisinin görüntü
sünü birleştiTir ve yakanşa baş/ardı . .  

Şeyh Muhammed Harrani (Rahmetullah-ı Aleyh) Hazretleri Ebu İb
rahim 'i mevlüt okumak için Bursa 'ya çağırmıştı . . .  O zat için İstanbul 'da 

(*} Zaman Gazetesi Şanlıurfa ilavesi, Mart 1 992, Sayı : 3 
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ve Bursa 'da da mev/Qthanlar vardı. Ama, Ebu İbrahim gibi aşık? . .  Bilemi
yorum . . .  Bilemiyorum . . .  Fakat, Hak aşıklan Ebu İbrahim 'i çok seviyorlar
dı. 

Merhum 'un babasına adını veren büyük eviadı H. İbrahim, babası 
ile ilgili bir hatırayı şöyle an/atmıştı : 

"Babamın, gazelini okumak isteyip de sözlerini bulamadığı bazı ga
zelleri, bizzat gazelin sahibini rüyada görerek ondan öğrendiği olmuştur. " 

Hak Aşıkı olan Ebu İbrahim Tenekeci Mahmut (Güzelgöz) Efendi 'yi 
bu yönüyle tanımamızın da gerekli olduğunu düşünüyor ve Allah'ın rah
meti üzerine olsun diyoruz . . .  
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AİLE REİSİ OLARAK 
(fENEKECİ) 

MAHMUT GÜZELGÖZ 

Osman GÜZELGÖZ 

Tenekeci Mahmu� ailesi ve çocuk/anna çok bağlı, gönlü insan sev
gisi, bilhassa da çocuk sevgisi İle dolu, ailesinin maişet derdi çekmeme
si, çocuklannın dünya sıkıntılan ile mahzun olmamalan için didinip çalı
şan, evlat terbiyesini herşeyden aziz bilen, yüksek merhamet sahibi, şef
katli ve oldukça da hassas bir aile reisiydi. Eviadı olmaktan her zaman 
şeref ve gurur duyduğumuz, kendimizi onun adıyla tanıttığımız, varlığı 
ile insanlar arasında itibar ve kabul gördüğümüz babamızın hayatında iki 
önemli unsur vardı: Bunlar kültürü, folkloru, tarihi ve insanı ile Urfa ve 
ailesi ile çocuklan idi .. Elinizdeki kitapta önem verdiği birinci unsur için 
neler yaptığını sanınm yeteri kadar bulabileceksiniz. Ben de kısaca baba
mın aile reisi olarak sahip olduğu özelliklerden birkaçını burada dile ge
tirmek istiyorum : 

Tenekeci Mahmut'un aile reisi olarak önem verdiği en önemli husus 
çocuk terbiyesi idi. Çocuklannın iyi ahlak sahibi ve terbiye/i insanlar ola
rak yetişmeleri için elinden gelen her fedakôrlığı gösterirdi. Okuma yaz
mayı ilerlemiş yaşında kendi kendine öğrendikten son�� özellikle dini 
eserleri okuyup bizlere çeşitli nasihatlarda bulunurdu. Onemli gördüğü 
konuyu seçer ve bize aralan okutarak yararlanmamızı temin ederdi. Bu
nu yaparken de bizi kırmamaya özen gösterirdi. En önemli sözlerinden 
birisi şu idi : "Kim ne yaparsa kendi kendine yapar . . .  " Bir de ara sıra sinir
lendiği zaman şu Urfa deyimini tekrar/ardı : "Siz verin yiyeyim, örtün ya
tayım, bekleyin ölmeyeyim" felsefesi ile yaşıyorsunuz. Böyle düşünürse
nlz başan/ı olamazsınız. 

Babamızın üzerinde durduğu önemil hususlardan biri de, yalan söy
lememek ve verdiğimiz sözü tutmamamızdı. Akşam eve saat 7'de gele
ceğimizi söylemişsek mutlaka o saatte gelmemizi isterdi. Biraz gecikir-

-89-



sek eude duramaz, sağı-solu arar, euden çıkarak sokağın başında bizi 
beklerdi. Arkadaşlanmızı, nerelerde oturduğumuzu, kimlerle dolaştığımı
zı mutlaka bilmek isterdi. Çocuk/ann büyükler/e beraber bazı toplantı ue 
sohbet/ere iştirak etmesi taraftan idi. Bizi dağ yatılanna ue sıra geceleri
ne götürür buralarda eski kültürümüzü öğrenmemizi, maddeye değil de, 
arkadaşlığa, dostluğa kıymet verdiklerini görmemizi isterdi. Köklü gele
neklerimizin, tarih ue kültürümüzün ailesinde yaşatılması, gelecek kuşak
lara aktanlması taraftan idi. Bunu önce ailesinde başarmak isterdi. Bazı 
geceler bizi etrafına topa/ar, içinden hisse alınacak masal/ar, menkıbe
ler, hikayeler anlatırdı . Bizimle çocuk oyunlan oynar, seuinmemizi ue 
coşmamızı görünce de dünyalar onun olurdu. 

Tenekeci Mahmut Güzelgöz çok mükemmel bir aile reisi idi. Ailesi
nin ue çocuklannın maişet derdi çekmemesi için, dünya uğruna kimseye 
muhtaç olmamalan ue bu hususta hüzün/enmemeleri için kendisi ilerle
miş yaşına rağmen .. çalışır, didinirdi. Açık yürekli ue oldukça hassastı . 
Çok kolay ağ/ardı . Ozellikle çocuklannın hastalığı, problemleri, sıkıntıla
n ueya geçici de olsa bazı meseleleri babamızı çok ağ/atmıştır. Sevindi
ği zaman da ağ/ardı . Bütün çocuklan ue torunlan yanında olduğu zaman 
sevinçten gözyaşı döker ue hemen bu tabloya nazar değmemesi için dua 
okumaya baş/ardı. Kendisinde uarolan insan sevgisinin çocuklannda da 
olmasını isterdi. Bize hep "Dünyaya ,kıymet vermeyin. Bende uar olan 
müzik kaynağı için beni arayıp soranlan ue işleri bitince de unutanlan iyi 
tanıyın. Menfaatiniz ue ikbaliniz için insanlara minnet etmeyin . . .  Kendi 
kendiniz: tanıyın . .  Yerinizi bilin . .  Ayağınızı yorganınıza göre uzatın ue ka
naat edin" diye nasihatlarda bulunurdu. 

Vefatına kadar, uarlık/anna hayatını adadığı Urfası, ailesi 10 çocuğu 
ue yirmiye uaran tarunu ile yaşayan Tenekeci Mahm ı ı• Güzelgöz, çocuk
lannın istediği gibi yetiştiklerini görmenin, ailesi ue Ur;osı için yapabile
ceklerinden azamisini yapmış olmanın huzuru ile gözlerini hayata kapa
dı . Sağlığında herşeyden fazla ehemmiyet verdiği ailesi ue Urfası ölü
münde kendisinin yanıbaşında idi . . .  

Son olarak bir hususu daha ifade etmek istiyorum. 
Babamız Tenekeci Mahmut Güzlgöz'ü hayattayken unutmayan, bi

ze güzel dostluk örnekleri ueren bütün talebelerine, arkadaş/anna, gönül
daşlaryna teşekkür ediyoruz. 

O/üm ünden sonra hatırlanmasını, anı lmasını sağlayan ŞURKA V Baş
kanı Sayın Valimiz T. Ziyaeddin Akbulut'a ue ŞURKAV Yönetim Kurulu 
ile çalışan/anna, bu kitabın hazırlanmasında büyük emeği geçen vefakar 
dostumuz sayın Abuzer Akbıyık'a ue bütün emeği geçeniere de ai/em 
adına şükranlanmı sunuyorum. Bu kitabın çapı ue muhtevası ne olursa ol
sun samimi olarak hayatını meme/eketine adamış bir gönül insanını bu
güne tanıtaeağına ue yannlara taşıyacağına gönülden inanıyorum. 
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TENEKECİ MAHMUT İLE İLGİLİ 

YA YlNLANA N YAZlLAR 

a.  l l  Nisan Gazetesi - İstanbul 
- Tenekeci Mahmut, Dizi yazı, 2. ve 3. sayı, Mart 1 988 
- Tenekeci Mahmut'u Kaybettik, 3 .  sayı, Mart ı 988 
- Teşekkür Yazısı, 6. sayı, 1988 
- Şade Bülbül Hikayesi, 10. sayı, Ekim 1988 
- Tenekeci Mahmut'u Anıyoruz, 17. sayı, Mart 1989 
- Tembelo Hikayes� 18 .  sayı, Ni�an 1989 
- Gönül Telimizi Titretenler, Abuzer Akbıyık, 2 1 . sayı, Mart 1989 
b. Güneydoğu Gazetesi - Şanlıurfa 
- Urfa Büyük Bir Ustasını Kaybetti, haber, Adil Saraç, İbrahim Ha

lil Çelik, Abdullah Ba lak, Mehmet Oymak ve Abuzer Akbıyık'
tan görüşler, 2534. sayı, 8 Mart 1 988 

- Bir Abide Yıkıldı, Makale, Halil Biner, 2534. sayı, 8 Mart 1988 
- Tenekeci Mahmut'un Ardından, Makale, A. Naci İpek, 2535. sa-

yı, 9 Mart 1 988 
- Tenekeci Mahmut, Dizi yazı, Osman Güzelgöz, 2535, 2536, 2537, 

2538, 2539, 2540. sayılar, 9 - 15 Mart 1 988 
- Mahmut Güzelgöz, Makale, Adil Saraç, 2535. sayı, 9 Mart 1 988 
- Mahmut Amca, Makale, M.  Ali Ekren, 2536. sayı, 10  Mart 1 988 
- Büyük Üstad Tenekeci Mahmut Anıldı, Haber, M üjdat Keser, 

6.3. 1992 
c. Hizmet Gazetesi- Şanlıurfa 
- Tenekeci Mahmut'tan Derlemeler, Folklorumuz, Dizi yazı, Abu

zer Akbıyık, Sabri Kürkçüoğlu 
"Çocuk Oyunları" 47 oyun, 23.3 . 1 985 - 6.5 . 1985 

-91 -



"Urfa lı Musikişinaslar" 10.5 . 1985 - 1 1 .6. 1 985 
"Türkü H ikayeleri" 15 Türkü, 4.9. 1 985 - 24.9. 1 985 
"Seyfül Mülk H ikayesi" 26.9. 1 985 - 1 1 . 1 0. 1 985 
"Seyfül Ziilyezen" 1 1 . 10 . 1 985 - 23. 10. 1 985 
"Tenekeci Mahmut'un Hayatı" 1 8.4. 1 986 - 28.4. 1986 
"Hoyrat Çeşitleri" 8.5. 1986 - 12.5 . 1 986 
"Şanlıurfa 'da Makam Geleneği" 13 .5 . 1 986 - 15 .5. 1986 
- Folklor Hazinemiz Tenekeci Mahmut Usta, Makale 
Abuzer Akbıyık, 7 102, 7 103 ve 7 1 04. sayı. 9, 1 0, ll Mart 1988 
d. Harran Dergisi 
- Tenekeci Mahmut'la Konuşma, M. Kemal Apaydın, Sayı : 3,4,5 
- Seyfül Mülük Hikayes� Sayı : 13, 14, 15 
- Seyfül Zülyezen Hikayes� Sayı : 1 6, 17, 1 8, 19  
- Tenekeci Mahmut Kimdir, Sayı : 25 
- Tenekeci Mahmut Güzelgöz'den derleme "Mukim Tahir" 

Sayı : 26 
- Tenekeci Mahmut Güzelgöz'den derlemeler, Derleyen Mustafa 

Görgen, Kanuni Ayıbo, Sayı : .27, Topel Abe, Sayı : 28, Mustafa 
Çavuş, Sayı : 30 

e. Gong Dergisi - İstanbul 
- Selahattin Alpay Tenekeci Mahmut'la buluştu 27.7. 198 1  
- Urfalıların da Bir Konservatuarı Var, 23. 12 .  1982 
f Zaman Gazetesi (Şanlıurfa ilavesi) 
- Tenekeci Mahmut Güzelgöz'ü Anma Gecesi Yapılacak.Haber, 

Şubat 1992, Sayı : 2 
- Tenekeci Mahmut Anıldı. Haber, Mart 1992, Sayı : 3 
- Ehu İbrahim Hakkında, Makale, i. Rafet Yılmazoglu Mart 

1 9512, Sayı : 3 
g. Diğerleri 
- Mahmut Güzelgöz, Tamtıcı yazı. Kültür Bakanlığı TRT Genel 

Müdürlü� - Anadolu Folklor Vakfı, Kaynaktan Radyo'ya Tele
vizyon'a Türk Halk Müziği Konseri proğramı metn� 1 984 

- Şanlıurfa Üzerine Çeşitlemeler, Adil Saraç. Şanlıurfa Kurtuluşu
nun 68.yılı. 1 1  Nisan 1988 

- Tenekeci Mahmut Güzelgöz, Hayatı. Abuzer Akbıyık Şurkav, 
Tenekeci Mahmut'u Anma Gecesi Davetiyesi. 
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3. BÖLÜM 

* TENEKECİ MAHMUT'LAİLGİLİ TEYP 

ve ViDEO BANTLARI 
* TÜRKÜ ve H OYRAT DERLEMELERİNDEN 

ÖRNEKLER 
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TENEKECİ MAHMUT'LA İLGİLİ 

TEYP VE ViDEO BANTLARI 

Urfa'da musiki geleneğinin bir parçası da "Bant yapmak" adetidir. 
Bu geleneğin Şanlıurfa'da musikinin gelişmesinde ve geniş kitlelere yayıl
masında büyük payı vardır. Bu gelenek bugün de sürmektedir. Çeşitli ki
şilerle icra edilen müzik, kasnak bantlı teyplere kaydedilir. Bu bantlarda 
Urfa müziğinin ve makam geleneğinin en seçkin örnekleri vardır. Müzi
ğe meraklı kişiler kendilerine özel doldurulan bantlardan veya diğer me
raklılardan temin ettikleri müzik bantlarından birer arşiv oluşturmuşlar
dır. Bazı meraklılar kendilerine özel doldurulan banttan başkalarında ol
masını istemezler veya bant yapılırken başkalarına verilmemek üzere 
yemin ederler. Bu nedenle hantın kopyasını isteyenlere, "Yemirıli bant" 
deyip kopyasını vermek istemezler. Bu bantlardan meşhur olanlarının 
"Diplomalı bant", "Keşkürlü bant", "Şam bantı", "Kurşunlu bant" gibi her 
birinin ayrı isimleri vardır. Tenekeci Mahmut Güzelgöz de bant yapma 
geleneği içerisinde aranılan kişi olmuş ve bu vesile ile birçok bant yap
mıştır. Yaptığı bantlar halen müzikseverlerce zevkle dinlenmektedir. 
Şanlıurfa'ya teyp geldiği günden itibaren Tenekeci Mahmut birçok mü
zik meclisinde yüzlerce bant yapmıştır. Bu bantların bir kısmı silinerek 
yok olmuş, bir kısmı da şu anda bilgimiz dışındaki kişilerin arşivindedir. 
Biz bir tespit olması, bu konuda araştırma yapmak isteyenlere bir ıştk 
tutması, Tenekeci Mahmut Güzelgöz'ü bu yönüyle de tanıtınası amacıy
la bilgimiz dahilinde olan kişilerdeki arşivleri tarayarak Tenekeci Mah
mut Güzelgöz'ün aşağıdaki mahalli bant arşivini oluşturduk. 

Tenekeci Mahmut'un bantları en çok Gaziantepli Memik Ağa(Cu
voğlu), Halil Binbaşıoğlu, Dişçi Hacı Osman Bengisu, Ahmet Savaş, Su
cu Mehmet Topaç, Halıcı Bakır Dellalbaşı. Abdullah Uyantk, Mustafa 
Şahin, Osman Güzelgöz ve Abuzer Akbıytk arşivinde bulunmaktadır. Bu 
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saydığım kişilerin dışında da bazı müzikseverlerin arşivlerinde Mahmut 
Usta'nın bantlarına rastlamaktayız. 

Tespit edebildiğimiz Tenekeci Mahmut Güzelgöz'le ilgili teyp bant
ları; 

l. TENEKECİ MAH MUT (SOLO) 
(Defli gazel ve ilahiler, Halıcı Bakır'a yapılan bant) 

2. TENEJ(ECİ MAH MUT (.SOLO) 
(Keman, ud ve kanun! u) 

3. TENEKECi MAHMUT 
(25. 12. 1 968 Kılıçlı öyküsü, H .  Ferit Özbek'in evinde) 

4. TENEKECi MAH MUT 
(Yanıp bir nar-ı ruhsar e) 

5. TENEKECİ MAHMUT (DEFLİ) 
(indim gittim Diyarbekir düzüne) 

6. TENEKECİ MAH M UT (MİFAD DERLEME) - 1  
(Tenekeci Mahmut'un hayatı) 

7. TENEKECİ MAHMUT (MİFAD DERLEME) -2 
(Eminem oturmuş) . 

8. TENEKECi MAH MUT (MİFAD DERLEME) -3 
(Görmeyince sabredemem) 

9. TENEKECİ MAHMUT ( MİFAD DERLEME) -4 
(indim gittim) 

10 .  TENEKECİ MAH MUT ( Mi FAD DERLEME) -5 
(Erzurum'un Erzincan'ın Ovası var) 

ll. TENEKECI MAH M UT (MİFAD DERLEME) -6 
(Çaya iner aglarım) 

12 .  TENEKECİ MAH M UT ( MİFAD DERLEME) -7 
(Çekin çadırımı) 

13 .  TENEKECİ MAHMUT ( MİF AD DERLEME) -8 
(Can-ı var canan arar göynüm) 

· 

14 .  TENEKECİ MAHMUT (DE RLEMELER) - 1  
(Osman Güzelgöz Derlemeleri, Ağam etme bu nazı) 

15 .  TENEKECİ MAHMUT (DERLEMELE R) -2 
(Osman Güzelgöz Derlemeler� Bağiy bağımca var mı) 

16. TENEKECi MAH M UT (DE RLEMELER) -3 
(Osman Güzelgöz Derlemeleri, Çorabı çektim) 
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17. TENEKECİ MAHM UT (DERLEMELER) -4 
(Osman Güzelgöz Derlemeleri, Egin harap olmuş) 

18 .  TENEKECİ MAHMUT (DE RLEMELER) -5 
(Osman Güzelgöz Derlemeleri, Hışhışı hançer) 

19 .  TENEKECİ MAHMUT (DE RLEMELER) -6 
(Osman Güzelgöz Derlemeler� Meclisinde mail oldum) 

20. TENEKECİ MAH MUT - KORO 
(Kolumu saUadım, Halil Binbaşıoğlu 11 N isan Özel bantı) 

2 1 . TENEKECİ MAHMUT - KORO 
(Az ka ldı bayra m ola, Halil Binbaşıoğlu l l  Nisan bantı) 

22. TENE KECt MA H M UT - KORO 
(Urfa falklorundan bir demet bantı) 

23. TENEKECİ MA H MUT - KORO 
(27. 12 . 1985 Sıra gecesi hant ı )  

24. TENEKECİ MAHMUT - KORO 
(Hasılım yok) 

25. TENEKECİ MAH MUT-HALİL HAFIZ-HAMİT HAFIZ - 1  
(G. Antep bantı) 

26. TENEKECİ MAHMUT-HALiL HAFIZ-HAMİT HAFIZ -2 
(G. Antep bantı) 

27. TENEKECİ MAHMUT-HALİL HAFIZ-KI DE HAFIZ
H. NURİ HAFIZ - 1 
(Komple bir bant olmayıp derlemedir) 

28.  TENEKECİ MAHMUT - HALİL HAFIZ 
(Yanıp nar-ı bir ruhsare) 

29. TENEKECİ MA H M UT-HALİL HAFIZ-CUAN MEHMET 
(Kibritli bant, G. Antepli Memik Ağa'ya yapılan) 

30. TENEKECİ MAHM UT-HALİL HAFIZ-CUAN MEHMET 
(Ağyar ile geçti, G. Antepli Memik Ağa'ya yapılan) 

3 1 .  TEN EKECİ MAH MUT - HALiL HAFIZ 
( H ışhışl ı ha nçer, Ahmet Savaş'ın evinde doldurulmuş) 

32. TENEKECİ MAHM UT - HALiL HAFIZ - İSHAKOOLU - 1  
( Davut İshakoğlu'nun ashap gecesi) 

33. TE NEKECİ MAH MUT - HALi L HAFIZ - İSHAKOGLU -2 
(Davut İshakoğlu'nun asbap gecesi) 

34. TE NEKECİ MAH MUT - HA Li L H AFIZ 
(Mevlüt) 
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35. TENEKECİ MAHMUT-HALiL HAFIZ-İSMAİL HAFIZ
CUAN MEHMET 
(Defli) 

36. TENE KECİ MAH MUT - HALİL HAFTZ 
( Rast peşrevi) 

37. TENEKECİ MAHMUT-HALiL HAFIZ-CULHA HAFIZ -1 
(Nargileli bant - H. Lami'nin evinde doldurulan) 

38. TENEKECİ MAH MUT-HALİL HAFIZ-CULHA HAFIZ -2 
(Nargileli bant - H. Lami'nin evinde doldurulan) 

39. TENEKECİ MAH MUT - HALiL HAFIZ - DEDE OSMAN 
(Halıcı Bakır Dellalbaşı'run evinde doldurulan) 

40. TENEKECİ MAHMUT - HALiL HAFIZ - DEDE OSMAN 
(Defli, kanunlu) 

4 L .  TENEKECİ MAH MUT - HALİL HAFIZ - İSMAİL HAFIZ 
(Mahmut Hafız ve Kurrik Mehmet, Bülbüllü bant) 

42. TENEKECİ MAHMUT - SEYFET:'İN - BEDİH 
(Divan gezinti, İki bacı durmuş bacadan bakar) 

43. TENEKECİ MAH MUT - AHMET HAFIZ 
YUSUF HARZ - MAH MUT HARZ 
( 1 968 Antep bantı) 

44. TENEKECİ MAHM UT 
(Kasap Abdurrahman Tanrıverdi'ye yapılan bant) 

45. TENEKECİ MAHMUT - CUAN MEHMET 
(Fariğ olmam, Şam bantı) 

46. TENEKECİ MAHM UT - CUAN MEHMET 
OSMAN GÜLTEKiN 
(Antep bantı) 

47. TENEKECİ MAHMUT - CUAN MEHMET 
HACI NURi HAFIZ 
(Gazel, mevlit ve ilahiler) 

48. TENEKECİ MAHMUT - CUAN MEHMET - BEDİH -
KADİR GÜZEL 
( Görebilsem yarimi) 

49. TENEKECİ MAHMUT-CUAN MEHMET-BEDİH
KARAKÖPRÜLÜ 
(Ay doğar aşmağ ister) 
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50. TENEKECİ MAH MUT - CUAN MEHMET - BEDİH 
(Sonunda Cezayir Oyun havası olan) 

5 1 . TENEKECİ MAH MUT - CUAN MEHMET - BEDİH -
FT R INCI MEHEMET 
(Merhamet kıl) 

52. TENEKECİ MAH MUT - CUAN MEHMET - BEDİH 
( Kasap Şıhe Sürmeli'ye doldurulan bant) 

53. TENEKECİ MAHMUT - CUAN MEH MET 
(Halıcı Bakır Dellalbaşı'nın evinde doldurulan) 

54. TENEKECİ MAH M UT - ABDULLAH BALAK - 1 
(Ağyar ile geçti) 

55. TENEKECİ MAH MUT - ABDULLAH BALAK - 2 
(Klasik Şarkılar) 

56. TENEKECİ MAHMUT - ABDULLAH BALAK 
İ BRAHiM ÖZKAN 
(Siz gidin arkadaşlar) 

57. TENEKECİ MAH M UT - ABDULLAH BALAK 
MUSTAFA SAVAŞ 
(Ney ve tambur çalınan bant) 

58. TENEKECİ MAHMUT - HALiL SEZGİ N  
(Bülbülün göksü al olur, sıra gecesi bantı) 

59. TENEKECİ MAHMUT - HALi L SEZGİN 
M. HAFIZ - A.OSMAN - 1  

60. TENEKECİ MAHMUT - HALiL SEZGİN -
M.  HAFIZ - A.OSMAN - 2 

6 1 .  TENEKECİ MAHMUT - FIRINCI MEHMET 
(Cana rakibi handan edersin) 

62. TENEKECİ MAH MUT - FT RINCI MEHMET 
(Gördüm seni, Fevzi Gencer'in evinde) 

63.  TENEKECİ MAHMUT - DEMİR İZZET 
(Söyleyemem derdimi) 

64. TENEKECİ MAH MUT - BEDİH - ANTEPLİ HAMZA -
DELLEK MAH M UT 
(Yalnız bırakıp gitme) 

65. TENEKECİ MAHMUT - BEDİH 
(Yanıp bir nar:ı ruhsare) 
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66. TENEKECİ MAHMUT - BEDİH - KURRİK MAHE 
(G. Antepli Memik Ağa bantı) 

67. TENEKECİ MAHMUT - MEHMET ÖZBEK - V.ATAÇ 
LÜTFÜ EMİ ROGLU - MUSTAFA ŞAHİN 
(Yaylı tambur taksimli) 

68. TENEKECİ MAHMUT - BEDİH - KU RRİK MAHE 
(Yaşar ÖZbek'in evinde doldurulan bant) 

69. TENEKECİ MAHMUT - CULHA HAFIZ 
İ BRAHiM ÖZKAN - 1 
(Bülbülün göksü) 

70. TENEKECİ MAHMUT - CULHA HAFIZ 
İBRAHiM ÖZKAN - 2 
(Bülbülün göksü) 

7 1 .  TENEKECİ MAHMUT - CULHA HAFIZ -
KEZAZ FETHİ 
(Öncellerin evinde doldurulan keman, kanun, kavallı) 

72. TENEKECİ MAHMUT - MAHMUT HAFIZ 
(Kanun, darbukalı, Memik Ağa'ya ya�>ılan) 

73.  TEN EKECİ MAHMUT - MAHMUT HAFIZ 
(Def ve bağlama, Sucu Mehmet Top2.ç'ın evinde doldurulan) 

74. TENEKECİ MAHMUT - MAHMUT HAFIZ (DEFLİ) 
(Sucu Mehmet Topaç'ın evinde doldurulan) 

75. TENEKECİ MAHMUT - MAHMUT HAFIZ 
CULHA HAFIZ 
( 1985 yılında Sucu Mehmet Topaç'ın evinde) 

76. TENEKECİ MAHMUT - MAHMUT HAFIZ 
AZEM OSMAN - NACİ YOLUK 
(Sucu Mehmet Topaç'ın evinde doldurulan) 

77. TENEKECİ MAH MUT - MAHMUT HAFIZ 
AZEM OSMAN - NACİ YOLUK 
(Sucu Mehmet Topaç'ın evinde doldurulan) 

78. TENEKECİ MAH MUT - MAHMUT HAFIZ 
AZEM OSMAN - NACİ YOLUK 
(Asbap gecesi hantı) 

79. TENEKECİ MAHMUT - KADİR SEMA -
Fl  RI NCI MEH EMET - MAHMUT HAFIZ 
(Kanimeydanı'nda bir evde doldu, Tütüncü asbap gecesi) 
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80. TENEKECİ MAH MUT - H. MUSTAFA KİRİŞÇİOÖLU 
( Hicaz faslı) 

8 1 .  TENEKECİ MAHMUT - KADİR GÜZEL 
AZİZ ÇEKİ RGE 
(Osman Bengisu'nun evinde yapılan bant) 

82. TENEKECİ MAHMUT - KADİR GÜZEL 
(Hacı İmam Samah'ın arşivinden) 

83. TENEKECİ MAHMUT - ARABiZADE F AZLI 
(Bir oda yaptırdım) 

84. TENEKECİ MAHMUT - MUSTAFA ŞAHİN 
(Havuz başı su başı. Ömer Emiroğlu'nun evinde) 

85. TENEKECİ MAH MUT - ŞAHİN - HALİL HAFIZ -
KADİR SEMA 
(Baglama Aziz Çekirge, Memik Ağa'nın bantı) 

86. TENEKECİ MAHMUT - ŞAHİN - ŞÜKRÜ ÇADIRCI 
(Osman Gültekin'in evinde doldurulan) 

87. TENEKECİ MAHMUT - ŞAHİN - TOPAL ALİ 
(Hacı Mahyeddin'in asbap g�cesi) 

TENEKECİ MAH MUT GÜZELGÖZLE İLGİLİ 
VİDEO BANTLARI : 

l .TENEKECİ MAH MUT - KAZANCI BEDİH 
(Şanlıurfa Falklorundan Bir Demet isin1li Abuzer Akbıyık tarafın
dan yapılan video bantıdır. Bu banttaki müzik meclisinde olan ses 
ve saz sanatçıları Mehmet Delioglu, Mustafa Savaş, Bakır Kara
daglı, Halil Sezgin, Yaşar Özden, Çetin Özden, Naci Yoluk, Ba
hattin Balyemez, Arif Çelik) 

2.TENEKECİ MAHMUT - MEHMET ÖZBEK (KORO) 
(Halil Binbaşıoğlu'nun YSE'de kaydettiği video bantı) 

3.TENEKECİ MAHMUT 
(Opr. Dr. Ahmet İnan tarafından kaydedilen bant) 

4.TENEKECİ MAH MUT 
(TRT Tarafından hazırlanan Elinlizden Obamızdan programı ile 
ilgili bant Osman Güzelgöz arşivindedir. )  
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U R F A  Ş E N �i K L E R i  
Urfanın e n  meşhur 2 5  k i ş i l ik  

Y E R L  S A Z I  

H A L K K O R O S ı_ ı 
v e  

M I L L i O Y U N L A R I ' 
! , t aill, u lda mıı: ı te l i f  ' e nı l l erd c  

v a l nız btrer d e fa y-apı l ac a k  o lan  
bu güzel 'i e nl i k l e r i  görmek fırsa

t ı ııı k <1 ç ı r nı a y n ı z .  

Kız ı la ;- Derneği  
E:ıı. M. 

ISTIINBULOA 

U U F A  Ş E N L 1 K l E R l' n i n  

YAPILACAK Y E R  ve GÜNLERI 

1 OJpebo,ı Belediye Bo h ·  
çeslnde �enhklerln oçıltıı 1 Ağ�utos perıembe S. 21 

Suodlye; Pt61 Goılnosundo 2 Ağus. Cuma s. 2J 
Yenikapı Nur Bahçesi 3 A!:ıus: Cumartesi S. 16 
B-tiYU Ba hçesi 3 Ağus, Cumartesi S. 21 

R .. n.�ı.. l:lel�rlıy� Bahçesi 5 A!:ıus Poıorıt!sl S .  21 
B ·:;i�ın$ Açık H .  S\nl!lmo .. 6 Ağu,, Salı S. 21 
Çtlıe uıroylor bahçesi 7 Ağus. Ç'lrlomba S. 21 
Büyükdere B e  t o �  Por lt G o .  8 Ağus. Per$1!1mbe S. 21 
Kutllköt Süreyya Poso St. 9 Ağusto\ Cuma S. '21 ı l l  l!!pebo)l Bel9dlye Bahçesi 10 Ağvs. Cumorteıl S. 21 
srnll� lerin kopanl$1.  

-------L------------� 

1· Havalot yağmutlu olduğu günler $t!niiUer Beyoğlun· 
do S@s tlyotrosuodo yopılocokllr. 
)enli k ler he r  yerda saat 21 de bo�lar matineler 16dodır, 

2· Goı lrıo "'" ılnamolordo y@rlerlniıl Jlmdtden oyırtınu 

3· Dörıüs Için .,oııto 11ordır. 

Kıııloy Em. Me. 
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Urfa Öz ş a r k ı l a r ı n d a n  bir kaçı 

Urlolıvom doğhyam 
Bo!}çelryem Bohlıyom 

A!}omdo stmdt gflll• po�amdo 11mdt gelır 

GOıel de �Imdi gelir vay 
Sen yUrekt""n 11uruldum 
CıOer lmdtın doOlıyom 

Urlnnın bıtderıll"'rl 

Çevirin gidenleri 

Tutun tutı..n 61dürün 
Verı terkedenleri 

Nu�oroı 

Nalarat 

No �nra..._ı ___ _ 

Az kaldı Boyrom ola h"'le hele hele gü l a yı 

Koli bo'fnumo d..,h n .. ı,... hele hele hele ht�lc gill ayı 
Oç gecenin hoyfini hele h"!!le hele gOl ayı 
l,ter bu gece ola hı!le hele hale hel!' hele gOl ayı 

Buqün boyrom gilnildür hele hele hele gUI oyı  
GUıeller dUOUnildür h,.le hele hele hııle hele gOl  a yı 
Her kesin yU ı U güler he l,. hele hele gill ayı 
Bono motenı günlidür h .. t,. h E"  le hele hele hele gül ayı 

Urfomııın Bahçeleri bir  sıra 
Koro göılüm gel çıknlım kawo 
So" .,errılim �u yhmlnr-1 osıra 
Yeni de duydum se.,do lı�ın ıevdolı 

Koslar koro kirpaterin belölı -

Urlomıılf'l dört etrafı bohçelct 
Var oturmuJ pencered,. ut çolcır 
Serıln Icin �oranmııım akçalar 

Nokorot 
1\lıl.ı ı ı  çiıR•II ol;ııı n:ık.ıı.ıı.ı s:ıyııt nn•.ılırkdıııi:ıuol.· i$1ir.ılılcrl 

rk.ı oluuıır. 

1 946 yılında "Urfa Ekibi" nin istanbul konserleriyle i lgil i 
da�ıtı lan davetiyeler. 
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TÜRKÜ VE HOYRAT 
DERLEMELERİNDEN ÖRNEKLER 

Tenekeci M a hmut Güzelgöz'den 1 98 1  yılında oğlu Araştırmacı -

Yazar Osman Güzelgöz ta rafından 144 türkü, hayrat ve ağıt form unda 

ezgi derlenmiştir. Bu derlemeler bila ha re Abuzer Akbıyık, Sabri Kürk

çüoğlu ve Ba kır Karadağlı'nın Urfa türküleri ile ilgili çalışmalarıyla bir

Jeştirilmiştir. Halen notaya alma çalışma ları  sürdürülmektedir. Bu ortak 

çalışma "Şanlmrfa 'dan Derlenen Türküler" ismi ile kitap ha linde yayınla

naca ktır. 

Osma n  Güzelgöz'ün yaptığı derleme çalışmaları  ile ilgili ba ntla rın 

içindeki türkü ve hayratlar ın listesi a raştırmacıların istifa desine sunul

mak üzere aşağıya çıkarılmıştır. Bantlar derlerneyi yapa nın ve bizim ar

şivimizdedir. 

Derleme Tarihi : 1 8.6. 1 98 1 - 1 2 .8. 1 98 1 
Derleme Yeri : Eyyübiye Mah. Y a m a n  Sak. 

No : 23 Tenekeci M a hmut'un evi 

Şa nlıurfa 

K Enstrüm a nlar : Cura ( Bakır Karadağlı) 

Bağlama (Cihat Kürkçüoğlu) 

aynak Kişi : M a hmut Güzelgöz 

(Tenekeci M a hm ut )  

Derlerneyi Yapa n : Osma n  Güzelgöz 
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A 

B 

1 .  BANTTAKi EZGiLER 

1. Ağam etme bu naz1 
2. Alaydim elin eli me 
3. Adana/1 esmer olur 
4. Al eyvana yatak serdi m yumuşak 
5. Attm1 bağladim bir dal tikene 
6. Ağlama yar ağlama 
7. Ay doğar aşmak ister 
8. Al ele saki peymane 
9. At1ma verdiler san samant (ağ1t) 

10. Akşam olur kervan Çikar /oku ş� 
1 1. Arpalar kara k1lç1k 
12. Anama sö/eyin damda yatmastn (ağ1t) 

1. Al yeşil dökün analar mezar daş1ma 
2. Anne benim babam yok mu (seferberlik türküsü) 
3. Aman fatmam etme naz 
4. Ağam seecadesin sermiş çay1ra 
5. Ay doğdu batmad1 m1 
6. Bu dere yonca (Alim) 
7. Bülbül gü/e kon (kiilÇII hoyrat1) 
8. Arabas1 yeşil boya 
9. Aşktn ezeli aş1ka ilham1 hüdad1r 

10. Abdom 'un odas1 (ağ1t) 
1 1 . Bu gece ay IŞiktir 
12. Bülbüller düğün eyler 

(1 ) Tiken : Diken 
(2) Lokuş : Yokuş 

- 1 04-



2. BANTTAKI EZGILER 

A 
1. Baği bağ1mca var m1 

2. Ben bu dağm ağacwarn 

3. Bir oda yaptırdim hurma daimdan 
4. Bu gece ay IŞiktır 

5. Bülbüller düğün eyler 

6. Bu dağlar ulu dağlar 
7. Bahar geldi gül açtı 
8. Ben bir Yakup idi m 
9. Bülbülün göksü al olur 

10. Ben s1hmamJ al isterem 
1 1. Bağda güller aç1yor 

B 
1. Bahçwa kuzu girdi 
2. Ben de gettim bir geyiğin avma 
3. Bulandi gözler bulandi 
4. Bir şuh-1 sitemk�r 
5. Bir elma kopardim ekşi daimdan 
6. Çadl( kurdu m düz/ere 
7. Çaya iner ağiart m 
8. Çoban laz1 
9. Çorabt çektim dizime (ağ1t) 

( 1 )  Sı h ma : Alttan giyilen giysi, içi ik. 
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3. BANTTAKi EZGiLER 

A 
1. Çorabt çektim dizime (devamt) 

2. Cabtr dağdan kuş geliyor 

3. Çtkar yücelerden yu mak yuvarlar 

4. Çeşmeye giderken 

5. Cam var c anan arar göynüm benim 

6. Çaym öte yüzünde 

7. Çadmn üstü keçeli 

8. Çay içinde adalar 

9. Çeki n çadmmt da koru yaztya (U.H.) 

10. Çadtr kurdu m Bandtrma'nm düzüne 

1 1 . Çekin ktrattmt neyleyim dizgin 

B 
1. Dağlar başt ktşladt 

2. Daractk sokakta yara kavuştu m 

3. Bu dağlan delme/i 

4. Dul demedim ktz demedim evlendim 

5. Dağlar dağtmdtr benim 

6. Diyarbekir bu mudur 

7. Demir köprüsünden gelir geçersin 

8. Derd-i elem mihnet-i gam 

9. Beri dön beri de yüzün göreyim 

10. Eminem oturmuş daştn üstüne (maya) 
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4. BANTTAKi EZGiLER 

A 
1. Eğin harap olmuş 
2. Elinde altm şamdan 
3. Evlilik başa bela 
4. Erzurum 'un Erzincan 'm ovast var 
5. Evlerinde var badiya 
6. Ey ruhlan gül /ebleri al 
7. Eşimden aynld1m gözyaş1m durmaz 
8. Endi m gettim Diyarbekir düzüne 
9. F1rat kenarmm ince dumant 

10. Evleri görünüyor 
1 1 . Fincant daştan oyarlar 

B 
1. Fundal1kta serçeler 
2. Gelini gelini köyün gelini (maya) 
3. Geline gerek bir ana (ağ1t) 
4. Getirin Hakkoyu 
5. Gettim baht1m evlerinin ha/ma 
6. Galata 'da bir yar sevdim 
7. Getme garip getme (maya) 
8. Görmeyince sabredemem bir saat 
9. Güvercin vurdum kahmaz 

10. Göze/ yağl1ğm hant 
1 1 . Gökte y1/d1z yüzatmlŞ 
12. Bulandi gözler bulandi 

- 107-



5. BANTT AKl EZGILER 
A 

1. Htşhtşt hançer cantma 
2. iki dağm arasmda kalm1şam 
3. Kalan m ardmda ekerler küncü 
4. Karaköprü narltktlf 
5. Kapuyu çalan kimdir 
6. Kolu mu saliadim toplar oynadt 
7. Hayatlan degirmi 
8. indim havuz başma 
9. Kalaltyam kalalt 

10. Havada bulut yok 
1 1. Hayde gidah Mersin 'e 
12. Hüvegin yollarmda 
13. iki bact durmuş bacadan bahar 
14. indim gülün bağma 

B 
1. Kahveyi kaynavrlar 
2. Kövün develeri çekilir dağa 
3. Kerpiç kerpiç üstüne 
4. Kara çaya inerken potinim kaldi 
5. Kara sandtk açamadtm (lo lo) 
6. Nice bir mestebe-i dehride (gazel) 
7. Kayalardan kayartm 
8. Ben neler çekmedeyim (ibrahimi) 
9. Kardaş gitmem Diyarbekir düzüne 

10. Ay doğdu güne döndü (beşiri hoyrav) 
1 1. Makaram sart bağlar 
12. Mardivandan tt kır vkır enerken 
13. Mezar1mm daş1 Urfa'ya karş1 
14. Maraş da Maraş derler (maya) 
15. Oğlanm elinde liver belinde 
16. Harman yeri sürseler 
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6. BANTT AKi EZGILER 
A 

1. Meclisinde mail oldum 
2. Meyhane-i belada zanm ziyade sak/ 
3. Ordumuz gitti Muş 'a dayandı 
4. Ne bakarsm baygm baygm 
5. Neylerim dünyayı neylerim malı 
6. Nazlı yar geliyor pınar başından 
7. Pencereden kar geliyor (maya) 
8. Pmarm başmda ben gördüm onu 
9. Pmara varmadm mı 

10. Sarı çiçek mor menevşe zamanı 
1 1. Seherin sabah çağmda 
12. Senin yazın kışa benzer 
13. Tamburam rebab oldu 

B 
1. Tutarn yar elinden tutarn 
2. Vuslat dilerim yarıma 
3. Türkoğluyam ben de gendi elimden 
4. Yavrum senin ne belalı başm var 
5. Yüce dağlar yüce olur 
6. Yayialar içinde Erzurum yayla 
7. Sesler gelir rumelinin ülkelerinden 
8. Hüsnün senin ey (Araban gazel) 
9. Yeşil yaprak arasmda 

10. Ne çemen ne sayey-i gül 
1 1. Varm gidin şu babama söyleyin 
12. Vardım ki yurdumdan ayak göçülmüş 
13. Yar yüreğim yar yar 
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4. BÖLÜM 

* TENEKECİ MAHMUT'TAN D ERLENEN 

* Bir Gurbet Hikayesi 

* Şeme'dan (Masal) 

- 1 1 1 -

HALK HİKA YELERi 





BİR GURBET HİKA YESi (*> 

Şimdi kardaş ben gençken, yani 12 - 13 yaşlarındaken nasıl ol!,a 
bi gün evden darıldım, başımı aldım, gurbete getiim. 

Eskiden gençlerimiz gurbete gitti mi, ilk bedetleri Adana. Çünkü 
bizim memleketin yazısı  karadır. Kederimiz her türlü imkansızlığa 
g{tğüs germektir, o zaman gene birisi evden huylandı mı  Adana'ya, ya 
pambıh çapalamaya gider, veyahut bir ağanın yanında tutsak oturur. 

Ben de kalktım Adana'ya gettim, e tebi ben anamın, babamın bir 
tenesi oldığım üçün nazlı böyimişem. Ondan soyra bele bir zehmetli 
iş görmemişem ondan sonra, tenekeçilik işte başka bir sen'etim yoh. 

Nasıl olsa ben kahtım Adana'ya gettim, iki tene de Urfalı  arhadaş 
buldum, ırğatlar geldi, ırğatlar, ben o zamana kadar da ı rğatın ne oldı· 
ğın• bilmezdim. Irğat başına gettıh, dedıh "Biz de çahşmah istiyıh" on
dan soyra. Kahtı nüfus cüzdanlarımızı bizden aldı, kamyona bindirdi 
bizi Antepli ırgatlarnan berabar Tanrıverdi Kövi'ne götürdü. 

E, ben kazma vurmah bilmiyem, iki gün kazma vurdum ellerim 
kabardı, kazma vururken ben bir iki tene boyrat söledim,  türkü söle
dim derken ırğatlar da beni sevdi, ondan soyra bi yerde dediler ki, 

(*) HAKAD, Y. B. 88.0264, Araştırma Görevlisi Güner SERNiKLi derlemelerinden. 
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"Sen çahşma, sen bizim ekmegimizi getir, suyımızı getir, ondan soyra 
ara sıra bize birer türki söle, biz senin vezifeyi yapanh." dediler. 

"Ohr" dedim. Her ne keder Adana sıccah, o zaman bele teşkilat
lar da yoh biçoh adamlar heste oli, sıtmaya yahalaniy. l rğatbaşı da 
gelmedi, ondan soyra benim canım sıhıldı arhadaşlardan, kahtım köv
den Adana'ya geldim. 

Adana'ya geldim, karnam aç, tütinim yoh, gezerken Küçük 
Se'et' in yanında babtım ki, me emizin şeniginden "Bozan" isminde 
bir arhadaş var. "Ne gezisen Mahmut?" dedi, "İşte Adana'ya çahşmağa 
geldim, başıma bı feleket geldi, ırğatbaşı da yoh, param da yoh." 

"Ne keder islisen ben verim?" O zaman "Sen dedim bi yarım pan
gmot ver" 

Yarım pangmot çoh paradır. Yarım pangmotı aldıh. Gettim bi ek
mek aldım, bi paket de tütin aldım, bi çay içti m, para bitti. Demir küp
risi vardır Adana'nm, "Bekflrlarm Beleş Oteli" derler ona, işte para
sız kalan giden orda yatar. Ben de gettim orda köpri altında, uzandım. 
O zaman ented giyerdim, bi de siyah paltom var, işte çoh yeni de de
gil, eski, eski de degil, orta hallı bi palto. Bele paltomı serdim, k(;pri
nin altmda uzandım, benden başka da kimse y9h. Bele birez yatma
şam, güzimi açtım, bahtım ahşama yahın; yanı ikindi zamanlarına ya
hm, bele sağıma bahtım, ötede bele siyah bir şey, kemer kimin. 

Hemen gettim baktım, s iyah bir Helep kemeri, yanı örmeli kemer
ler vardır. Bahtım, dinine keder doh para. Birisi urda düşürmiş mi 
ne yapmışsa orda bırahmış. 

Etrafıma bahtım, ki mse yoh, hemen enterimi çevirdim, kemeri 
alttan bel ime bağladım, enterimi üzerine endir 'm, paltomı da aldım, 
daha durur mısan Mahmut. Dabana kuvvet Adana'yı terk ettim. Cey
han yol ına düştüm. 

O zaman tektük tek tekerli kamyonlar vardı, bele üzeri de kapalı, 
otobos ta lan yoğho zaman. İşte o gece ahşam üsti Adana kövlerinden 
bi küvde yattım, gene kahtım yola düştim, devrisi gün Ceyhan'a yahm 
bir küvde yattım, üçünci gün sebbehten kahtım, ahşama dorğı, Gavur 
Dağı'ndan bele artıh Osman iye'yi falan geçtim, Gavur Dağı'na tırman
dım, belki ahşama dorğı dedim ilerde bi köv vardır, o kövde yataram. 

Hava da bele yağmırlı bi hava, dağ da yüksek oldağı üçün kar yalı
m ır eksilmez, kış yaz daima dumanlıdır. 10 - 15 adım gettıhtan soyra 
bahtım arhamdan iki tene at ayah sesi geliy. Döndim bahtım iki tene 
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at ayak sesi geliy. Dündüm baktam Iki tene candarma geliy. 
Birisinin elinde bi kuş, av kuşa  mımış nemiş, neyse ben bilmi

yem. "Dur bahım hemşerim dedi, nere gidiysen?" 
Dedim : "Nereye gidim, ben yolçıyam, gidip ilerde bir kövde yatıp 

sebbeh Antep'e gidecağam." 
Oğhm dedi, sen daha gençsen dedi� bı Gavur dağıdır, baraa eşkiya 

çohtar, sen nasıl yalnız başana bu dağdan gidersen?" 
Dedim, "Ne var yahu ne olacah, barda ilerde bir kövde kahram de

dim. 
"Allah bilir sen yabançısan, nerelisen?" 
"Urfahyam" dedim. 
"Nüfus kağıdiy?" dedi. 
"Nüfus kağıdım ırğat başmda kaldı, ağa ben memleketime gidi

yem." 
O elinde kuşa  olan dedi : "Al bu kuşa tut, arhamız sıra gel, biz iler

de bir küve gidiyıh. Ha bı yolu bırakma. Biz sen gelene keder urda her
hal bir koyan moym da keserler, yimek yaparlar, sen de yirsen, o gece 
küvde barmar, sebbehten gidersin." 

Onlar gettiler attaranı sürdiler, ben de yayan geliyem, Gavur Da
ğı da yokış, ondan soyra çıhıyam ben yuhara. Elim dondı, getirdim ku
şa koynama kodım. Bilmiyem ben, kıymetli bi kuşmaş. Bele elim de kol
tahlarıma basmaşam demek ki, ben dağlarda yerirken kuş koynarnda 
boğılmış. Ben terkinde degilem. Neyse köve yahm kuş aklıma geldi, eli
mi attım, çahattam ki, boyna sallani, kuş boğllmış. E kuştır dedim, öl
mişse ölmiş, keyri ölmüşse beni öldüracah degiller ya? 

Neyse gettim, onlaran öginde durdam, cendermiye döşşek sermiş
ler, herkesin yanma yastahlar komaşlar, o zaman cendermeler çok kıy
math. Bi cenderme bi reisicumhur keder hükınediy o zaman. 

"Geldiy mi  hemşerim?" 
"Geldim" dedim". 
"Hana kuş?" dedi. 
"Valla sen sağol, caniy sağolsm" dedim, kuşa koyn ama komaştım, 

ferkinde olmadan elimi basmışam, bi bahtım ki ülmiş. 
"Vay dedi, seni gidi, bi lmem ne olasan, dedi. Ulan atm bana yere" 

dedi. 
Kahtalar iki cenderme, biri o yandan sil liy çekti, biri bı yandan 

çekti, belki 20-30 sille çektiler, soyra "Bana ahıra hepsedin." dedi. 
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Küy sebebi de, ev sebebi de bi şe süliyemiy, neyse beni ahıra hep
setti ler, karnam ac, cağaram yoh, perişan bi veziyetteyem, yorganam. 

Neyse birez soyra ev sebebi geldi, " Oğlam, dedi, kusara bahma, 
bmlar cendermedir, beni dinlemezler" dedi. 

Gece karaisan ben siye biraz yiyecek getirirem." dedi. Soyra "Seniy 
sen'etiy ne?" dedi. 

Ben kassap şegirdiyem." Bele ağzıma geldi, helbaki bı sen'eti de 
heç yapmanuşam. "Vay dedi, babaya rehmet, Allah ma seni günderdi." 
dedi. Aşçaya dedi, "Bi paçah getirin". Aşça bi paçah getirdi keskin. 

Dedi, "Bı ükizimiz hestedir, şayet gece olar debelenir, i»>ecağ olar
sa barda ül mesin, bizim bı ökizimizi kes." 

Neyse paçağa aldah, cendermenin atlara da bağla, işte o yanda inek 
bağla, o yanda alledersiz merkep bağla, ökizler de bağla. Ben bele yan 
geldim. Yassadan soyra bı herif beni umtta, yimek de getirmedi. Ben 
ele dalmaşam, ecebe sebbeh babam cendermeler gene beni dügecah ma, 
hepis mi  edecah, bı düşünceneo bele bi dalmaşam. 

O dalğmlaknan bahtam. beyle haş huş bir ses olda, e karanlah da, 
ba-n paçağa aldığımnan berabar "Bismillah Allahüekber" dedim, boğaza
na verdim, bi baş elime geldi, kestim. 

Kestim tebi elimde paçah, kan olda dedim, elim kanla manla ()ki
zin derisine silim. Bele elimi beline atar atmaz, beli olduğunu bilmi
yem, bahhm ki elime eğer geldi, aman ne yapmaşam, eyice yohladım 
babtam ki cendermenin atma kesmişem iyi mi ? 

Şindi her tarafarn titremağa başladı. Ecebe ne olar benim halam, 
cendermeler bi kuş üçün beni bı keder dügdiler, atiarına kestim ecebe 
şindi ne yaparlar dedim bmlar, titremağa başladım. Bele aradan bi se
et mi, yararn seet mi  geçmiş babtam ki, kapa açalda, azaplar geldi. Ben 
üksirdim. 

"Kimsen?" dedi. 
Dedim: "Ben bı gece geldim, saccahtar diye barda yatudalar. Acah 

dışara çakıp, su tükecağam" Onlaran heberi yoh yana ben ah kesmi
şem, yahut işte ev sebebi öküzü kesmaA üçün pıçağa vermiş. 

"Çıh hemşerim" dedi. 
Ben çahar çahmaz etegimi  ağzıma aldım, yal la, daha orda durar 

mısan. Gepir kesme; yani  daj yol demiyem, hernin kaçayam. 
Geribem, yola  da keybetmişem, dajda dolaşayam, iki üç daj dolaş

maşıh, ertesi gün ta vahat lkindiye yah m oldu, zornan bi köve rastla-
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dım; yanı ana yoldan çıhmışam. 
Bi köve geldim, babtım ki, evin öginde bi kadın evin önüni süpü

riy, genç bi kadın. Dedim "Bacım mısat'ır kabıl eder misen?" 
"Ederem kardaşam dedi, Tanrı misafi: i iki göz im üstine, gel" de

di, keçiy getirdi serdi, bi de yastıh. 
Şindi ben bele yan gelmişem artıh cendermeler nerde beni göre

cah, izi keybettim. Ahşama yahın bahtım; t'eket o meyanda babtım ki, 
kadın bi tava getirdi, karşımda ocağın üzerine kodı, birez de su kodı, 
ondan soyra su kızdıhtan soyra birez bulğır getirdi, bulğır pilavı t.işi
recağı belli oldı artıh. 

Pilav biştıhtan soyra babtım içeri girdi, ben de kapının karşısın
dayam, göriyem. Bele küçik bi küp üç kilolah b.iip, bele karşı ocahta bi 
kaşşıh yağ getirdi. Kövliler edtmez yağı, o aş ın içine attı. 

Kövdeki bulğır pilavı da çoh lezzetli ohr, sebebi yağı eritmeden 
içine atarlar; onun üçün lezzetli olur. 

Begefendi bi iki aydır bulğır pilavı yimemişem, acam, yorğınam, 
o yağ benim gözime az geldi, dedim. "Kadın o yanı bi işe getsin, ben gi
dim birez yağdan çalım, gelirim yimegin içine atım. 

Kadın satıliarını aldı, suya getti. Ben hemen gözetledim, gettim, 
el imi küpe sohtım, yani kaşşığı da bulamadım, elimi küpe sohmağım
dan kadının geri gelmağı bi oldu, sanki bi şe unıtmış kimin, hemen 
küpnen berabar getirdim elimi paltomın altına kodarn ve kadın heç t'er
kine varmada. 

Biraz sonra kocası geldi, "Kimdir dedi mısafır? Ehlen vesehlen 
kardaşam hoş gelmişsen" dedi. Tanrı misafiri dedim. Neyse otırdı 
adamcağız, birez soyra kadm yimegi kodı, bi de soğan kırdılar, ben 
sol elimten yemek bilmem, sağ elim küpin içinde. 

"Kardaş dedi, sen kusıra bahma, sen niye sağ eliynen yimek yimi
sen?" 

Dedim, "Ağa kusıra bahma, elimde pis bi yara çıhmış, cerehetl i
dir, onm üçün me'deyi bulandırmıyım deye çıhartmıyam. Neyse ohr. 
İşte el im titriye titriye o sol elnen yemek yidim. "Allah biliy, yorğma 
benziysen" dedi. "Çoh yorğınam" dedim. "Eiese sen rehet et, ben de gi
dim içeride yatım" 

Ailesiyle içeriye girdi. Biye de dışarıda yorğan düşşek getirdiler, 
serdiler. 

Şimdi ben düşüniyem, acık gece kıralsın da kahıp kaçım .yahut kü-
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pü gidim i lerde bi daşa vurarn kırım, ondan soyra savuşım gidim. 
Gece ne keder geçtiğmm ferkinde degilem. Bi aylidım babtım ki, 

ben zannettim şafak olmış demah ki, ay ışığı vurmış, korhı da var, he
men kahtım yavaşça postallarama eli me aldım, ses çıhmasm deye, yeri
dim, bele bi 1 5-20 adım evin ög teretine gettığımda babtım bele bi ka
raltı, dedim daştır işte. 

Demah ki ev sebebi su tökmağa çıhmış veyahut başka bi ev sebe
bi çıhmış ya olır, ham ev ler birbirine ya h m. Da ş niyetine vurdım, 
"Ah h h! ... " deye bi bağırdı, m eğer adammış. 

Küp de kırıldı, adamın kafası da kırıldı düşti, ben de kaçtım on
dan soyra. Geldim Fevzi Paşa'ya ordan da ondan sonra makiniye bin
dim, geldim Antep'e. 

Kemeri açtım, içinden 7-8 mecidiye çıhattım. AiTedersin ey i bi 
merkep aldım. Bi çüt postal aldım, karnımı doyırdım, tütin aldım, vel
hasıl kelam ikindiye keder Antep'te dolaştım, merkebe bindim, dedim 
yola düşerem, yolda bağ evleri vardır, bağ bozmtısı zamanıdır, yuhım 
geldi mi, bi bağ evinin ağılında yataram, ondan soyra sebbeh ezandan 
soyra kahar yola düşerem. 

Neysene Güveniz Kövi'ne yahm babtım bi b�ğ var, ahşam karan
nığı olda, bı gece hele barda bi kaç seet yatım. Ağda girdim, aiTedersiz 
merkebi de bağladım, yimegimi, helva ekmek de almıştım, yidim, kulı
mı çıhattım bi tütin cığarası da sardım içecağam; feket eşşeğe arpa al
mağı unıtmışam, heç akl ıma gelmedi, hayvan başladı aiTedersiz zırla
mağa, ac heyvan yatmaz. 

"Yahu etme eyleme, sen şimdi yerimizi bell i  edersen, ondan soyra 
ne bilim gecedir, yolçı olar, h arhız olır, heyvan laftan aynar mı, başla
dı kardaşım, türli türli sedalar çıkatmağa. 

Aradan 5- 10 dekke geçmedi babtım ki, tepeden üç tene tifenkli, 
şak şak şak üç tene tifenk şakladı. 

"Kimsen?" dedi. 
"Yolçıyam yaho" 
"Heyir mi nolmış siye? Kah bahım ayağa" dedi. 
Abo, şalvar da yengi dedi, çeketi de yengi, soy bahım, şalvarı, çe-

keti, paltoyı" 
"Yaho etmeyin, eylemeyin" merkebimi de aldılar, ondan soyra: 
"Zıbmıy da soyacahsan" 
"Yaho etme, merhemet et" 
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"Olmaz" dedi. Hulasa entariyi soyacah sıra kemeri gördüler. 
"Ya bu kemer?" Oho açtılar ki, bir süri para. 
"Yaho dedi, seniy kimin bi tene arıdıh, parayı barahır mıyıh." Ne 

keder yalvardırnsa da dinlemediler. 
"Sen Allah'a şükret ki seni öldirmiyıh, dehfol get hade." dediler. 
Eşşeği de aldılar, paramı da aldılar, çeketimi,  paltorna da aldılar, 

don köynek katında, bi de beyaz puşım var. Hersimden puşıyı başıma 
sardım, ondan soyra beni görenler zannedi bi hoca, yahut da bi hoca 
telebesi. 

Neyse yola düştüm, üç saat yendıhtan soyra bir kövin yanma yak
laştım. Babtım ki, 2-3 tene adam beni karşıladılar, ehlen ve sehlen se
lam hoca efendi hoş geldin, sen talebe misen." "He dedim, ben telebe
yem" ondan soyra dedim ohımahtan geliyem. 

"Vay dediler Allah s iye uzm ümirler vere. Bizim bi ölimiz ölmiş, 
yahıyacah kimse arayıh, gel bına yaha" dediler. 

"Yahamak bilir misen?" 
"Bilirem" benim karnam aç, mehset karnam doysm da ne olsa ona 

yapacağam. Ben o zamana keder heç ()li yahamamışam ümrimde, on
dan soyra "Yaharam" dedim" gettim. Ben gider .gelmez ölinin üzine 
bahtım, üliden korhtım, ze' iflemiş, altı aydan beri beste yatimış, beh
sitevir olmış. 

Neysene sabanı mahana ettim, "Sabanı  getirin" ben gayem onlar 
getsin ki. Ben kaçım. Sabm hezır, "Suyı kızdıran", "Su hezır", "Haphap 
getirin", "Haphap hezır"; bulasa ne istediruse hepsi hezır. 

Dedim "Ağam, ben sabanı gezdirim, siz de suyı tükin, ben yana  ya
h ıyım" Dahrat aldardım öliye ondan soyra, ebdest aldırdım, yahamağa 
başladım şindi ()linin üzine bahamıyam. E be'zi ()li ölirken kolları 
böyle tik kalır ben görmişem 2-3 tene ondan soyra ülirken o veziyette 
kalır kolını dorğı ldır yahıyan hoca. 

Şimdi elim gele gele ()linin boynina gelmiş, ben dalğadayam ya, 
ben zannediyem kolu hani, tamam sert, deyem dorğıldıyam, dorğıldır
ken ()linin boynm a  kırmıyım mı. 

"Vay efendi, ölinin boynma kırdı" Ondan soyra gelen bi silie, bi to
kat vurmağa başladı, ordan da kaçtım. O zaman köpri yohtı, Birecik  
Küprisi'ni geminen geçerdik. 

Allah rehmet eylesin Adnan Menderes, Allah gendini nur içinde 
yatırsm bu küpriyi yaptırdı da milleti işkenceden, zehmetten kurtattı, 
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yohsa o zamana keder köpri yohta. 
Neyse gemi  başana geldah, bi Urfahya rastladıh: 
"Yaho nereden geliysen?" 
"Valla dedim, Adana'dan geliyem" 
"Eiese dedi benim de'vetlimsen, gel kayıh parayı ben verim". Za

tan benim yanımda da para yoh. 
O zaman üç ellige adam başı geçerdi kayıhnan, bı Birecik'in bı ta· 

rafma. Neyse bu şekilde geçtah, geldıh. Şindi Antep'in boAftzma geldıh, 
ben artah yayan gel iyem. 

Bizim mahlenin şenigi "Keki" isminde bi arhadaş vardı, çoh şaka
çı, böyle heyr sölemez, hazır coğap biri di. Benim de Urfa'da bir merke
bi m vardı. Ara sıra merkebe binerken beni gördiğında şakalaşırdık. iş
te ben Urfa'ya dorğa giderken bizim Keki'ye rastladım. 

"Yahu hoş gelmişsen Mahmut" dedi, "Nerden?" 
Dedim: "V alla işte Adana'dan geliyem" 
"Maşallah, çohtan beri mi geliysen, bu ne üstiy başiy" dedi. "Bele 

yahu?" 
Dedim, "Heç sorma dedim, yolda beni harhızlar soydı, moydı on-

dan soyra, sen nere gidiysen?" dedim. 
"Ben de işte Urfa'dan gelip Suruç'a gidiyem" 
"Hayrola?" dedim. 
"Bi işim var" dedi. 
"Dedim : "Yaho siye bi şe sorım, ecebe bizim o siyah merkebimiz 

duriy mı?" 
"Sen sağol" dedi, "Anaym mezar daşlarma getiriyken ayağı kırıldı 

öldi." 
"Ula anam üldi mi?" 
"Anay dedi dayaya merek etti, öldi." 
"Ula dayım ne vahat öldi?" 
"Dayiy da dedi, emmiye merek etti, emmiy dayaya merek etti, da

yiy kardaşıya merek etti." 
On dekkenin içinde benim sülelemi söndürdü, "Vay eviy yıhılmı

ya" dedim, "Elese ben getmiyim Urfa'ya?" 
Dedi: "Getme, bından üç gün evvel bi adam öldirdiler, ona seniy 

boynıya attılar, Şindi gettiy mi sen i yahalarlar" 
"Valla belese ben getmiyim." deyince, bahtım gülmaAft başladı. 
"Böyle bir şey yok. Ben sana şaka yaptım dedi." "Merkebiz de du-
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riy, anay da sag, babay da sağ, emmiy de sağ dayiy da sar' dedi. 
Ah, kardaşım küçükken başımızdan bele bi iş geçti. Benden size 

vesiyet küçükken gurbete getmeyin. Ya, benim başıma gelen bişmiş ta
vuğm başma gelmedi; yani ğayem küçükken gurbete getmeyin, başiyza 
biçoh hadiseler gelebil ir. 

-· . \ 1 

. ,  

Tenekeci Mahmut Güzelgöz hikaye anlatırken. 
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ŞEME'DAN (*) 

Masal 

Zaman zaman içinde 
Kalbur saman içinde 
Cinler cırıt oynarken 
Eski hamam içinde 
Hamaman tasi yok 
Anaman bohçası yok 
Çarşıda bi tazı gezi 
Boynunda haltası yok 
O yanı  yalan 
Bu yanı yalan 
Fili yuttu bi yılan 
Dedim : Haltacı halta yapar mısan 
Beşyüz altın kapar mısan 
Burnunda altan h ızma 
Ayağında sarı cızma 
Cebine incez hoşafı dökmüş 
Çatırdadı kos kimin 
Pilav yağaydı başıma 
Dolma deAeydi dişime 
Bir kuş olaydım 
Konaydım pakJavanan başana 

(*) HAKAD, Y. B. 88.0264, Araştırma Görevlisi Güner SERNIKLi derlemelerinden. 
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Vakti zamanmda bir padişah varmış, bu padişahm üç tane oğlu 
varmış. 

Padişahm her iki oğlu akıllı,  us lu, en küçük oğlu, berduş, mıeyha
nede, dağda, kumarda; yani  eve hat'talarca uğramaz. 

Bir gün padişah hasta olur, hisseder ki, artık ölüme yakm ol
muş, kendi kendini büyle kontrol eder. Oğullarını çağırdır: 

"Oğlum, gidin küçük kardeşinizi de getirin, ben size vasiyet edece
ğim, benden sonraki yapacağınız işler, hareketleri size söyliyeceğim." 

Giderler, küçük kardeşlerini  ararlar, bulurlar. 
"Yahu, der, babam öldüyse Allah rahmet eylesin, benim hesabı 

buraya getirin, meyhaneye getirin." 
"Yahu kardeşim gel, babayıda seni istiğ" 
Neyse getirirler, oturur o da bir tarafta. 
Der: "Oğlum, benim vaktam yaklaştı, ölacağım" der, "Ben üldük

ten sonra cenaze merasimi, taziyem falan bittikten sonra böyük karde
şiz yerime padişah olacaklar" büyük oğlunu padişah tayin eder. "0 
ölürse ikinci oğlum, ortaneıla kardeşiz padişah olacaktir. O da gittik
ten sonra yani sen sağ kahrsan küçik olarak, sen yeri me padişah olur
san. Fakat size bir tavsiyem var, eski zamanda malum at; yani atları
DIZ var, atlarla bazan gezmeye falan çıkarsız" oğullarına der. Kuzeye 
-yani şimdiki lisan üzerine ben burada konuşacağım- veyahut tabirler
len şarka, garba, ondan sonra boyraz tarafına gidin de, yani o taraf
larda avlanm da sakm kıble tarafmda avlanmaym. Kıble tarafmda ka
tiyen avlanmaym" diye bi yasak emri verir, kendilerine vasiyet yapar 
ve ilarahmetullah vefat eder gider. 

Babalarmı defnederler, taziyesini yaparlar ondan sonra, üç gün 
bittikten sonra büyük oğlan padişah olur, tahta oturur, halka gelir 
kendisine biat eder, padişahhğmı i lan etmiş olur, yani tamr, bahşişi
ni, cülusu neyse dağıtır, ondan sonra hayır hayrat yapar. Mahkumla
rı azat eder, borçlularm borçlarını bağışlar. Ta, bu gelenek öteden be
ri gelir, hükümet değişti mesela bir yenilik olur. 

Bu oğlan tabii adeti ava çıkacak. Bi hafta Boyrazı, Boyraz taraf'ı
na gider, ikinci hafta Şark tarafına gider gündoğuşuna gider, üçüncü 
hafta günbatışma Garba gider, kahr Kıble. Dürdüncü hafta olur: 

"Ne olur, ne varmış bu Kıblede mesela, ben getsem ne olur yani. 
Benim eşittiğime güre o tarafta daha fazla. Birçokları der ki,  Kıble ta
rat'mda daha çok. Sonra o kadar gidenler oluyor, bi şey olmuyor da, 
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ben ne olacağim" der, kalkar atma biner ve Kable tarafana ava gider. 
Biiyle memleketten bir iki saat ayrıldaktan sonra bakar ormanhk, 

daAhk, ondan sonra birçok avlar var, bir yere gelir bakar ki, bir mera, 
ot diz boyunda, ondan sonra o merada bir al at, kasrak bir at yayah; 
ama heç kıyas kabul etmez, o kadar güzel bir at. 

Gendi ata da olduğu için bu ata tutmak ister. Ata yönelir, kasrak 
ürker. Oğlan kovalar, kasrak kaçar, burda, şurda, orda derken memle
ketin hududundan ayrılır. Oğlanın memleketi, padişahm memleketi 
geride kahr, boydan düşer oğlan. 

Akşama yakan bağar ki, bir şeher önüne geldi, o kasrak o şehere 
girdi, kendisi de arkasandan takip etti, kasrağa kaybetti. 

Adam şehre gelir, akşam karanlığa bakar, bi fakir ev, kapıyi dii
ger, bakar bi kocakarl çıkar. 

"Kara, der misafir kabul eder misen?" 
"Get oğlum� get, der, ben nerde misafir nerde benim ondan sonra 

çiragamm yarasa içerde, yarasa dışarda. 
"Kardeş size bi pençe altan verim. Evi yaka la para her müşkülü 

halleder" Bi pençe aıtm oğlan karaya verir. "Gel oğul gel,  dir, eskiden 
evim misatirhanedir. Bayakdan konşamnan çekiştim de, onun için ca
nam saka lmışta, böyle söyledim". Neyse oğlana içeri alar. Atma alTeder
sin ahıra bağlar, ona da biraz çorba yapar, kari oğlana biraz çorba ya
par. Oğlan çorbayi yir, düşer, yatar. 

Sabah olur, oğlan kakar, biraz su ister elini yüzünü yıkamak 
için. Biiyle suyu eline yüzüne tükerken bakar karşada bir saray, sara
yan üzerinde insan kafa ları böyle düzülmüş, kesilmiş, ora asılmış; Al
lah Allah. 

"Kara dir, nedir bu?" 
Der, "Kurban, bu bizim memleketin padişahmm sarayadar" 
"Bu kafalar nedir?" 
Der : "Padişahamazm çok güzel bir kaza vardır. Bir çok kimseler 

bu kaz a  istedi. Bunun şartı kaz kimseneo konuşmaz, her kimlen evlen
mişse; yani  şartı bu kıza konuşturursa güveyi kaza alacak, konuştur
mazsa sabaha kadar, sabahleyin güveyin kafasana vururlar, ora asar
lar; bu kat'alar, bütün kaza isteyenlerin kafaları, kimse konuşturama
maştır bugüne kadar." 

"E, der ben gidim o kaza isteyeyim, ben onu konuştururum." 
"Valla oğlum, sen bilirsin" der, "git" 
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Neyse, atı orda bırakır, der: 
"Yalnız dünürcü olan gider, altın sandalyenin üzerinde oturur, 

onlar anlarlar ki, sen dünürcüsen. Sen de get, altın sandalyenin üze
rinde otur" 

Oğlan gider saraya, müsaade ister, yukarıya çıkar, gider altın 
sandalyenin üzerinde oturur. Padişaha haber verirler: 

"Padişahım, bir dünürçi geldi." 
Padişah oğlanı çağırtır, bakar, yakışıklıdır. 
"Oğlum" der, belli ki, sen kızım ı  isterneğe gelmişsen; fakat benim 

kızım şimdiye kadar bir çok gençlerin hayatına sebep oldu, kafaları 
kesildi, o kafaları gördün. Beni dinlersen vazgeç oğlum, gençliğine ya
zık. Kızımı konuşturamadın mı kafayı keserem." 

Der : "Ben kabul ediyem" 
"Ölümüne sebep ohyiğ" der, hocayı çağırır, nikahlarını kıyar, oğ

lan güveylik olur. 
Oğlan işte, namazını kılar, yemegini, memegini yir, her ne kadar 

ordan bi laf getirir, burdan bi laf getirirse gelin Nuh deyi peygamber 
demi, heç konuşmiyi, daş gibi. 

Sabah olur nübetçiler oğlanı çıkarır, kafasını vururlar, cellat ka
fasını vurur, oraya asarlar. 

Şimdi tabii padişah getti, gelmeyince ortancılt kardeşi, kardeşini  
sorur, sual  ettirir, derler ki: 

"Kıble tarafına ava getti" 
E, tabii kardeşini aramak mecburiyetinde. Padişahhğını ilan 

eder, bir veziri vekil eder, ondan sonra kendi kardaşının peşine dü
şer. O da kıble tarafına gider, o meraya girir girmez bahi ki al kısrak 
tüyünü çeksen yağ damliy. 

Bını görür görmez oğlanın akl ı  başından uçar hemen atını kasra
ğı tutmak için seğirdir. Şimdi o kısrak kardeşine ne yaptıysa buna da 
o şekil önünden kaçar, bu kovalar, bu kaçar, bulasa akşama yakın yi
ne o memlekete gene getirir, şehirde kaybolur, oğlan da gelir, tesadüf 
o karının evine misafir olur. 

Karı gütürür atını bağlar; fakat bakar bu da o geçen günü gelene 
benziğ. Heçbir şey söylemez o karı yine. O da yimegini yir, yatar, sa
bahleyin kalkar, elini yüzünü yıkarken bakar ki, saray da kafalar ası
h, kardeşinin kafası vardır. Kariyi çağırır: 

"Nedir" der "bu?" Der: 
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"V allaha oğlum işte, birkaç gün evvel senin kimin bi genç geldi, iş
te bizim padişahımızın kazı, kimse konuşturmadığı için bütün güvegi
terin kafası duvara asılır." 

Der : "Ben onu komştarram" 
O da gider sözü uzatmıyak, kardaşının akibetine uğrar ve kafası 

ora asılır. 
Gel gelelim, o küçü k  oğlana, serhoş kardeşlerine. O da hiç bir 

şeyden haberi yok, kardaşi iki tane gitmiş kaybolmuş, ondan sonra sa
raya padişahsız kalmış, her şey herci merç olmuş; hiçbir şeyden habe
ri yok. 

Haber verirler, "Yahu" derler, "iki tane kardeşin gitti, kardeşim 
sen gel tahta taca ondan sonra gel sahap ol" 

Gelir, padişahlığını  i lan eder, kardaşlarının peşine düşer. O da 
meraya gider, o atı kovalar, o şehre gelir  ve o karının evine misafir 
olur. Yalnız bi sözüm maksat hepsi birbirine benzediği için uzatmı
yağ. 

"Karı" dir, "su yok mu, ben abdest alacağım" Her ne keder herduş
sa da namaz kalarmış, kardaşları kimin değil. 

"Vay kurban" der, hemen karı gider, kuyuda� bi koka su çeker, ib
rigı doldurur, getirir, abdest alır, namaz kılar, ondan sonra yatar, sa
bahleyin kalkar, sabah ezanında gene bir koka karı su çeker, abdest 
al ır. Abdest alırken bakar, kardeşlerinin kafası ve diger kafa ları gü
rür. 

"Karı" der, "gel bakalım, nedir bu?" 
Der : "Vallah kurban işte, oğlumun başı da oradadır. Benim oğ

lum da o kaza talip oldu, aha der "kafası orda" 
Der : "Karı, ben senin ekmegin yedim, belki ben de gider gelmem, 

biye hakkan helal et" Şimdiye keder gidenlerin hiçbirisi karıyla helal
laşmamış; dava burda. 

Karı der : . "Kurban, madem sen büyle süyledin, bense bunun yün
lerini, konuşturacak yönlerini söyleyeyim" 

Der : "Şimdi sen, gider bu kazı istersin ve senin de diğerleri kimin 
ondan sonra nikahını kayarlar, seni gerdeğe korlar, sen, hiç kazlan ko
nuşma; yani  ne kaza bir laf söyle, yalnız ondan sonra kendin tokalaş, 
işte "ben senin kocanam" söyle, başka bi şey söyleme, zaten konuş
maz. 

Sabah olunca nöbetçiler, seni cellat etmek için götürdüklerinde 
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dersin ki, "Ben, bu gece ihtilam oldum, yani  harnarncı oldum, geline 
tabii yaklaşmadım, benim hamama gitmem lazım. Beni hamama gütü
rün, gusledin, iki rekat da namaz kalayım, ondan sonra da beni cellat 
edin. Yani ben pis pis cellatlık olmayacag.m." Seni hamama götürdü
ler mi, "Ben hamamm filan yerinden, köşesinden bi daş çek, o daş bi
zim eve çıkar, orada bir yol vardır. Bize gel, ben senin nasıl  hareket 
edeceğini  siye söylerim." 

Oğlan karmm elini öper ve gider, kizı ister, ondan sonra diğer 
kardeşleri gibi dügününü yaparlar, gerdeğe korlar, işte padişahm kizı
na der, "Ben senin kocanam, helalmam, namaz kalacağım" 

Namazım kılar, Kur'an'ını çıkarır, okur, başka bir şey söylemez. 
Kız böyle fel fel kendine baklyi. Sebah olunca tabii nöbetçiler tabii 
alışmışlar; çünki, iki ayda bir, üç ayda bir böyle bir genç geli, soyra 
kafası gidi. 

Bakarlar ses seda yok, kapıyı dögerler, oğlan çıkar, götürürler 
cellat ederler ki, "ben bir ara yattım, ben harnarncı oldum, gusletmek 
için beni hamama gütürün, gusul edim, iki rekat da namaz kılayım, 
sonra beni cellat edin" 

Padişaha haber veriyorlar. 
"Doğru söylüyor, götürün" Hamama götürürler, hücreye girir, ka

rmm tarif ettigi hücreye girer, bi daş çeker, hemen iner, ondan sonra 
demek yolmuş orası, karman evine gelir. 

Der : "Oğlum durma, hemen kalk, memleketin Garp tarafını ta
kip et, yani  memleketin surlarmdan çıktıktan sonra 200 adım atar
san, sonra sağa bir yol gelir, yola saptm mi, o yoldan da 200 adım 
atarsan yerde bir delik vardır, orada yeraltı padişahı yaşar, sen o pa
dişahm yanma get, dersen ki "Küçük talebeyi istiyem, en küçük talebe
yi biye ver. 

O talebeyi al, gel, o kizı konuştur" 
Oğlan, karmm elini üper, hemen memleketin Garp tarafındaki 

kapıdan çıkar, surları terkettikten sonra 200 adım atar, sağa düner 
200 adım daha atar, bakar ki hakikaten böyle bir takka gibi büyle bir 
çukur, merdivanlan iner. 

Üç merdiven iner, bakar ki, yerin altmda bakasan bir ev kimin, 
saray kimin bir şey. Ha, böyle böyle kiz çocukları ohiylar. 

Selam verir hocaya der ki, "ben en küçük talebeyi istiyem" 
Filan karı mı söyledi?" der, 
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"Evet" der. 
Hemen bir kız çocuAu çagırtr, bir kız çocuAu 4-S yaşmda. 
Der : Git, anaydan izin al, bu amcayla beraber gideceksm" 
Hemen çocuk kaybolur, biraz sonra gelir, oglanm eline yapışır. 
Şimdi o çocuk der ki : "Beni o padişahm kızı için mi  götiriysen, 

bak ben o tulungi nasil konuşturam der, sen karışma" 
Karman evine gelirler, ondan sonra der : 
"Ben şimdi bir kara böcek olacagım" Bizde "böycük" derler, "Bir 

kara büycük olup cebine girecagım. Seni götürür akşam üstü içeri kor
lar. Ben, cebinden çakaram -bizde "Şemadan" derlerdi eskiden, siz 
"şamdan" derseniz- şemadanan altana girem ve o benim girdıgı, gittıga
ma gürmez. 

Sen yine iki rekat namazanı kahrsen, dersen "Padişahm kızı, dün 
gece ben misafirdim, üç gün hakka vardar, fakat sizin adetlere aykara 
olduAlı için siz, bi gecede cellat olacaksa ediysiniz, etmeyeceksen mese
la ayra bir (trfümüz var, bizde üç gecedir, ben ikinci gecedir, ben ikin
ci gecede senlen konuşmak istiyem; yani  bi gece daha hakkım var; 
ama ben ikinci  gecede konuşmak isterem." 

H iç kaz, yine yüzüne bakıyor, haşa huzurdal) aya gibi bakıyor, ya
ni." İşte kız, konuş, yazıktir, bu ka gencin başana sebep oldun, günah
tır, etme eyleme, bak benden daha yakışıklı bir genç bulamazsan." 

Her nerden söz getirdiyse şemadan seslenmeğe başlar, bücük al
tmda ya, der : "Misafir, onu barak barak, o tülüngi şimdiye ka çok genç
lerin kafasana sebep oldu, onun gibi cadı karısı var mı ondan sonra. 
Ben size s(tyleyim ne isterse." 

Şimdi kız bag&r, şemadan konuşir afallar yani, bahs devri olur 
kız. Büyle bakar Allah Allah. Konuşamaz da, der "Ben misafirem der, 
"mesele egelenmek isitiyem" oğlan der. 

"E, der ben size bir haket söyliyim" şameden seslenir. 
"Süyle" 
Der, "V aktı zamanmda üç kardeş varmaş, bir de emmileri varmaş, 

emmilerinin de bir güzel kazı varmaş. Her üç kardeş de bu kaza talip 
olmuşlar evlenmek istemişler. 

Emm ileri kazma isteyince, emmileri demiş ki, "Ben kaza size b«tyle 
vermem, her biriniz gidin bir hüner öAfenin, ahşm, hanginizin hüne
ri, sanatı daha iyi olursa ben kazama ona verirem". Şimdi ona versem 
o huylamr, ötekine versem o huylamr; fakat hanginiz sanatı, hüneri 
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daha üstünse ben kıztml ona verrem, kabul ediy misiz?" "Ediyth" di
yorlar. 

Memleketi terk eder. Her birisi bir memlekete giderler, Eğer 3 se
ne, eğer 5 sene; tabii müddeti meçhul, günün birinde büyük kardeşleri 
der: 

"Hele bu kardeşlerimi anyaytm hele, noldu bu mesele" Her biri
miz bi şey muhakkak üğrenmişik. 

Arar, ortaneti lk kardeşini bulur, küçük kardeşini de bu lurlar, 
"Gelin ağam biz şimdiye kadar ne üğrendik, sanatlanmtzt süyleyak" 

Büyüğüne derler : "Ağam sen ne öğrendin?" Der: 
Ağam, ben öyle bir şey üğrendim ki ben şimdi kulağtmt yere ver

sem, yeri dinlesem, dünyanm neresinde ne olmuşsa hepsini ben der
hal aynarmı" 

Ortanca der: "Bende bir post vardtr, elde etmişem, üzerine bir ce
maat oturdu mu neresi olsa seni bir dakikada oraya götürür" E küçi
gi? 

Küçigi de der ki : "Bende bir elma vardtr, o elmay• herhangi bir 
ağır hastaya, ülümcül bir hastaya koklatsam, derhal şifa bulur," 

E derler, "Yahu madem üyle emmimiz kızt �ugün 5 senedir veya
hut 6 senedir ölü mü, sağmt, yoksa ne yapilar değilmi ya, biz gittikten 
sonra duru m değişti mi, bir kimseye mi verdiler" 

Hemen kafastm, kulağmt yere verir, diner diner der : "V allahi em
mimiz kız• sağ, ağır ölümcül, ölüm yatağmdadtr" 

"Evi ytktlmaya ulan" der Ahmet - eğer ad• Ahmet'se - ula o postu 
çıkarsana" dersen, hemen postu çıkartır, üzerine binerler cet uçağ• gi
bi glj glj glj, ondan sonra gelirler. Ondan sonra Ali Baba'mn postu ki
mi, bi dakikada indirir şeye memleketlerine emmilerinin evlerine. Ba
karlar hakikaten kız ağır hasta, artık neredeyse artık ağzma su damla
dtrlar. "Uian der, Mustafa evi ytkılmaya, elmaya çıkartsana ulan der
sen, daha duracak zaman mı?" 

Hemen elmaya çıkardır kıza kokladır, kız "Hapşı" der ve ayağa 
kalkar. 

Şimdi bunlar üçü kavga. O der ki, "Ağam, ben yeri dinlemesey
dim kızm nerden hasta olduğunu mesela anlayacakmışım; bu kız be
n imdir. 

Ortaneast der ki, "Yahu, benim postum olmasaydı siz iki sene de 
buraya yetişemezdiniz. kız ölür giderdi değil m i?" 
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Küçügi der ki, "Yahu valiaha siz gardaş mahsus elmanu kuklat
masaydam bu hayat bulmazda; bu hak benimdir." 

Kaz dinliyi, tabii oğlan da dinliyi. Der : "Böyügün hakka ma, ortan-
casmm ma, yoksa küçüğün mü hakkadar?" 

Oğlan kafadan atar der: 
"Büyügün hakkldar" Mesela büyügü dinlemeseydi. 
Şimdi şemedan der: "Yok bilemedin" 
"Ya"?" der: 
"Post olmasayda bunlar ne vakit yetişeceklerdi?" 
Kaz ordan patlamasm ma? 
"Yere giresiz" der. "Siz de bi adam masamz, alma koklattarmasay-

da kaz ülür giderdi" 
Nübetçiler hemen içeri girdiler, padişaha haber verdiler: 
Kazin konuştu" 
Padişah der tabii : "Nasil  konuştu?" filan. Şemadan konuştu, fi

lan konuştu, zaman kal madı. Padişah der ki, "Ben de dinleyem bakarn 
nasil, ben de bi gece daha size müsade ediyem. Yarm akşam ben de ka
zanım konuşmasam yani gizli olarak dinleyeceğim" 

Şimdi oğlan evi terk etti, ka rm m evine geldi.. Kaz harsmdan şame
dam kaldırdı, yere vurdu, parça parça etti. Tabii o meyanda o oocük 
olan cebine girdi. 

"Sen mi dedi benim konuşmama sebep oldun?" Halbuki ahmak 
düşünmir ki şamadan konuşur mu? O gül kimin şamadam karda. Şim
di ertesi gece gene o kaz çocuğu böcük oldu cebine girdi. 

"Şimdi ben gider camh sandağm içerisine girerim" dedi. Eskiden 
camh sandak vardı, şimdi camh dolap. Yani gençler gelinler cehizleri
ni falan bunun içine korlarda. 

"Ben gene cebinden çıkar, haydin gider ondan sonra camh sanda
ğm altma girerim bir yerinden konuşmağa. Gene sen padişahm klZI
na bir şeyler sorursan konuşmaz, ben size yine bir haket süylerim." 

Şimdi gene oğlan içeri girir, ondan sonra "Merhaba padişahm ka
za, gene artık bu akşam serbest konuşasan bak dün gece konuşti, bu 
inathğa terk et" diyerekten oğlan ortaya bir kaç laf ortaya atarsa da 
kaz gene konuşmuyi. 

Ordan camh sandak seslenmeğe başlar, "Yahu, sen dün gece şa
medan kardeşim konuşti, ondan sonra bu tulungi Mgün bunu k1rd1" 
der, "bununla konuşma, bu çok melundur" der, " çok inathr. Sen biye 
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sor, ben size söyliyim" der. 
Kız böyle camh sandığa bakar. Sandık konuşur mi? Neysene der 

: "Ben s ize bu gece bir hakeyet söyleyeceğim" camh sandık. 
"E, der. Allah senden razı olsun sandık kardaş" 
Der: "Vaktı zamanmda üç arkadaş varmış, yani üç kişi  arkadaş 

olmuşlar. Birjsi hoca, biri terzi, biri nacar; yani marangoz. Tabii ho
canın boynunda çantası, içinde Kur'an-ı, mevlütü, mızrakhsı baraba
rmda. 

Nacar olan şahsın torbasında bıçkısı,  kesere, çekici, mıhı, her 
bir şeysi var. 

Terzinin de, hurda torbası, makası, ölçüsü yanında. 
Bunlar gurbete çalışmak, her birisi bir yerde vazife gürrnek isti

yorlar. Arkadaş olmuşlar. Bir dağa gelmişler akşam olmuş. Dağda bir 
mağaraya sığmmışlar. Demişler ki, "Bu gece biz, burada yatak, sabah
leyin kalkar giderıh" 

Namazlarını kıldıktan sonra birisi demiş ki, "Biz hepimiz yatsak 
olmaz, buranm garibiyih, ondan sonra burda canavar olur, h ırkız 
olur, eşkiya olur, nöbetieşe yatak biz. Her birimiz iki saat veya bir sa
at nübet tutahm" 

Nacar diyor: "Benim uyhum tez gelir veyahut uykum ağırdır, ben 
o saat kalkmam, ben i lkin bekliyeceğim" der, "İlk nöbeti ben alacağım" 
der nacar, marangoz. 

Terzineo hoca düşer, yatarlar. Şimdi nacar böyle bir yarım saat 
kadar oturir,cam sıkıhr, uykusu gelmeye başlar, kendi kendine uyku
su kaçmak için iş ararken bakar ki, içeride böyle bir kütük, bıçkıynan 
kütüğü keser, ince tahta eder, kalkar tahtadan bir kız yapar, kız. Kız 
iskeleti yapar kendisi. Hem uykusunu kaçırmak için, hem de bir hü
ner, yani bir sanat göstermek ister. 

Kızı yapar, nöbeti tamam olur kızı böyle bir mağaramn köşesine 
dayar. 

Nacar yatar, terziyi uyatır, terzi nöbete kalkar. Terzi de kalkar, 
10 - 15 dakika oturduktan sonra cam sıkıhr, güzleri kirlenir, uykusu 
gelrneğe başlar, böyle etrafına bakarken, bakar ki, tahtadan böyle bir 
tuz. "Vay der, nacar hünerini güstermiş" 

O da kalkar hurda torbasını yere düker, hurdalardan bu kıza bir 
entari hemen diker, üzerine giydirir. Nöbeti tamam olur, hoca efendi
yi nöbete uyarırlar. · 
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Hoca da kalkar abdestini alar, ondan sonra s�bah namazana kılar 
filan biiyle etrafına bakarken bakar ki, yahu bir kız ondan sonra elini 
vurir bakir tahta. Üzerindeki elbisede bakar ki, hep böyle kumaş par
çaları. Der: "Bunlar biye sanatlarana göstermişler" 

Hemen Kabieye döner, iki rekat namaz kılar, "Yarabbi der, sen 
bunları vermeye kadirsen, sen buna bi can ver, insan olsun", "hapş ı" 
der ondan sonra Allah her şeye kadir, ondan sonra kız insan olur. 

Neyse oturur konuşmaya başlar, şimdi tabii sabah olur. Nacar
lan terzi de uyanırlar, bakarlar ki, yahu kız etraflarmda geziğ, çok gü
zel bir kız. 

Şimdi nacar der ki, "Ağam bunu ben yaptım, bu ben im hakkım-
dır" 

Terzi der: "Sen yaptın; ama, bu kız, ortalıkta çıplak gezemezdi ya, 
ben de bunun üzerini örttüm; bu benimdir" 

Hoca der: "Yahu, bu tahtadan bi adam yapmış, sende bi elbise dik
mişsin. Sittİn sene, yerinde kalayda bu, ne yani bir faydası olurdu, ge
berene kadar da kalsın. Ben Allah'a yalvardım, Cenab-ı Hak Hazretle
ri buna ruh verdi, bu benim hakkımdır" Aralarmda böyle bir mücade
le geçer. 

"Şimdi sen deyisen kardaş?" oğlana söyler, "bu hak kimindir?" 
Oğlan der : "Yahu bu da sorulur mu? Tabii hak nacarmdır. Na

car kızı tahtadan yapmasayda nereden mesela belle olacaktı." 
Der : "Yahu bunu bilınİrsen sen, heç çıplak gezebilir mi, hak ter

zin indir" 
Kız ordan patlar : "Kül başınıza der ondan sonra, dün gece söyle

dim, siz ahrnaksmaz" der, hoca efendi Al lah'a yalvarrnasaydı, Cenabı 
Hak, ona ruh verirrniydi. Hak hocan ındır. 

Padişah içeri girdi, "seni gidi cadı karısı" der, " ş imdiye kadar bir 
çok gencin başana sebep oldun. Al oğlum" der "bu senin ailendir". 
Memleketinde mi evlenirsen, burda mı?" der. "Ben memleketimde evle
nirem" oğlan kızı alır, karanın evine getirir. Geceyarısı kalkar kızı bo
ğazlar, iki tene kardeşini üldürmüş. Ondan sonra karanın elini öper, 
atma biner, gelir babasman memleketine. Tahta oturur, art1k içkiyi, 
kuman, berduşluğu terk eder, ondan sonra iyi bir padişah olarak ba
basmm tahtma oturur ve tahtın varisi olur. 

Onlar yir içer, mirasına geçer, siz de yir içip muradm ıza geçersi
niz. Göğden üç elma düştü, biri biye hakeyet söyleyene, birini de size 
bağışladım. 
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5. BÖLÜM 

* TENEKECİ MAHMUT GÜZELGÖZ'DEN DERLENEN 

TÜRKÜLERDENBAZlLARlNlN NOT ALARI 
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