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Irak’ta Uzun Sapl› Lut

Schaharazade Qassim Hassan
Çev: Özay Önal

zun sapl› lut, Eski Mezopotamya’da, çalg›n›n Akad Krall›¤› zaman›ndaki
ﬂekli ve rolünü aç›kl›¤a kavuﬂturan pek çok belgeden de anlaﬂ›laca¤› üzere, M.Ö. ikinci binler gibi erken bir tarihten beri bilinmektedir (Ras-

U

hid,1970).
30 yüzy›l sonra Farabi (M.S.10. yy), Irak’›n merkezinde, Ba¤dat ﬂehrinde kullan›lan
Ba¤dat tanburu (aal tambur al baghdadi) adl› uzun sapl› lut hakk›nda bilgi verir. Sonras›nda bu bilgiyi, çalg›n›n nas›l ve ne zaman kuzeye göç etti¤ini ve yine nas›l olup da
özellikle Irak’taki Arap olmayan topluluklar›n çalg›s› haline geldi¤ini anlamam›z› önleyen, yüzlerce y›ll›k bir sessizlik takip eder.
CO⁄RAF‹ YAYILIM ve ETN‹K KULLANIM
Uzun sapl› lut günümüzde, ülkenin özellikle kuzey bölgelerinde, ﬂu üç co¤rafi bölgede görülür.
A.) Suriye s›n›r›ndaki Sincar da¤›ndan itibaren (Cebel Sincar) kuzey do¤u ve do¤uya
do¤ru Musul ﬂehri. Bu bölge bir Türkmen ﬂehri olan Telafer’i ve bat› Kürtçe lehçesinin
(Kurmançi) konuﬂuldu¤u bir Yezidi merkezi olan Sincar’› içine al›r.
B.) Kurmançi lehçesini konuﬂan Bahdinan Kürtlerinin yaﬂad›¤›, Dohuk ve Zaho ﬂehirlerini de içeren Dicle (Tigris) ve Büyük Zap aras›ndaki bölge.
C.) Küçük ve Büyük Zap aras›ndaki bölgede yer alan iki Erbil ﬂehri; do¤u Kürtlerinin
merkezi Soranit ve ço¤unlu¤unu Türkmenlerin oluﬂturdu¤u karma nüfusuyla Kerkük.
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Bu bölgelerdeki uzun sapl› lut, Arap olmayan baﬂl›ca iki etnik grupça kullan›lmaktad›r: Soranit ve Bahdinan Kürtleri ile Türkmenler. ‹lk grup, Musul’un bat›s›ndaki el-Cezire (aal djazira)
Yezidi toplumunun yan› s›ra bölgenin H›ristiyan toplumlar› ile ﬁabak ve Sarlia gibi heterodoks
‹slam tarikatlar›n› içerir.
Çok ilginçtir ki bu lut, Kürtlerden çok daha fazla, Telafer ve Kerkük’de yaﬂayan ve son on
y›l için onu asla terk etmeyen Telafer ve Kerkük Türkmenleri taraf›ndan kullan›lmaktad›r. Lutun
Dohuk Kürt bölgesindeki varl›¤› oldukça yenidir. Komﬂu Yezidiler taraf›ndan kullan›lmas›na
ra¤men, 1960’dan önce bu bölgede bilinmezdi. Do¤u Kürt bölgesinde tanbur saz› kullan›lmaz,
Erbil bölgesindeki s›n›rl› kullan›m› ise Türkmen etkisinden dolay›d›r. S›n›r›n ötesindeki ‹ran
Kürtlerinin bu çalg›y› iyi bildikleri bize anlat›ld›¤›nda ise durum daha da ilgi çekici hale gelmiﬂtir (Mokry,1968).
SINIFLANDIRMA
Irak’da uzun sapl› lut için beﬂ farkl› terim kullan›lmaktad›r; Tanbur ya da tanbura (eril veya
diﬂil) , saz, buzuk, tchambar (çenber),, djunbush (cümbüﬂ)..
Bu çeﬂitlili¤in sebebi etnik, co¤rafi ve dilbilimsel faktörlerdir. Ancak ﬂunu da belirtmek mümkündür: tanbur terimi kuzey bat› (özellikle Bahdinan Kürtleri) nüfusça kullan›lmas›na ra¤men,
ülke sath›nda öyle yayg›nd›r ki, genel bir isim olarak kullan›ld›¤› düﬂünülebilir.
Saz, ikinci çokca bilinen ve yayg›n terimdir. Do¤u bölgesinin temel adland›rmas›d›r ve tanbur Kürtlerce daha çok kullan›l›yorsa, saz da Türkmenler taraf›ndan daha çok kullan›lmaktad›r.
Tanbur, büyüklük ya da di¤er kriterlere gönderme yapmayan bir adland›rma iken, saz’›n büyüklük, iﬂlev ve yap›m tekni¤i içeren beﬂ türü vard›r:
Saz djora (cura), küçük boy çalg›d›r.
Saz baghlama (ba¤lama), orta boy çalg›d›r
Saz diwan (divan), büyük boy çalg›d›r.
Saz meydan, aç›k hava icras›nda kullan›lan çalg›d›r.
Saz tchambar (çenber), ses kutusu ince, uzun a¤aç parçalar›ndan yap›lm›ﬂ çalg›. Musul’un
Arap bölgesinde bilinir. Bu terim, herhangi bir uzun sapl› lutu adland›rmak için kullan›l›r.
Buzuk (Bozuk), Suriye ve Lübnan’ da yayg›nd›r ve sadece Araplarca kullan›l›r. Son zamanlarda Irak’daki radyo ve televizyonlarda bu terim kullan›l›r olmuﬂtur. Burada 24 perdeli özel bir
saz›n ad› oldu¤u kadar, ayn› zamanda bütün tanburlara verilen genel bir isim de olmaktad›r.
Djunbush (Cümbüﬂ) sadece Musul’da kullan›l›r. Ses kutusu hayvan derisiyle kaplanm›ﬂ olan
uzun sapl› lutlara denir. Bu tipin kullan›m› k›s›tl›d›r.
Bütün Irak sath›nda boyut, malzeme ve ﬂekil anlam›nda bu kadar çeﬂitlili¤e maruz kalm›ﬂ
baﬂka bir çalg› bulmak çok zordur. Yap›sal özelliklerine göre tanbur, yukar›da an›lan üç kuzey
bölgesine karﬂ›l›k gelen üç tipe ayr›l›r.
1.) Bat›daki Sincar Da¤› taraflar›n›n tanburu çok eski ve süreklilik arz eden bir gelene¤e sahiptir. Gövdesi yekpare bir a¤aç kütü¤ünden oyulmuﬂtur. ‹ki telli ve oniki perdelidir. Halk çalg›s› olarak kullan›lan› genellikle s›¤, ﬂehirde kullan›lan› ise derin ve tam gövdelidir.
2.) On beﬂ y›l önce Dohuk ve Zaho bölgelerinde tanbur bilinmezdi. Komﬂu bölgelerin, Türk
yolcular›n ve bölgesel radyo istasyonlar›n›n etkisi ile 60’larda tan›nd›. Burada tanburun yap›l›ﬂ› deneyseldir. Geleneksel olmayan metal, do¤al su kaba¤›, a¤aç gibi malzemeler kullan›larak
gelenek d›ﬂ› çeﬂitli formlarda üretilirler.
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3.) Erbil ve Kerkük tanburunun çok köklü bir yap›m gelene¤i vard›r. A bölgesinde (bkz. harita) yap›lan tanbur ile k›yasland›¤›nda buradaki çalg› çok detayl› ve karmaﬂ›kt›r. Gövde tam
olarak Arap lutu gibi, e¤ilmiﬂ yass› a¤aç çubuklar›n bir araya getirilmesiyle inﬂa edilir.
Bu çalg› 22 perdeye sahiptir ve ço¤unlukla ﬂehirli insanlarca, ﬂehir klasik müzi¤ine eﬂlik etmekte kullan›l›r.

YAPISAL TAR‹F
Tanburun büyüklü¤ü 40 ila 120 cm. aras›nda de¤iﬂir. ‹ki ya da üç sar›mdan oluﬂan perdelerinin say›s› 10, 12, 13, 22, 24 olabilir.
Ses kutusu a¤açtan yap›lm›ﬂ ve geleneksel olarak az ya da çok armut formundad›r. Metalik
al›c›lar veya do¤al su kaba¤› kabuklar› kullan›l›r. Bazen gövde arkas›nda yükseltilmiﬂ bir s›rt bulunur.
Tanburun gö¤sü genellikle t›nlama özelli¤i olan ince levha ﬂeklindeki bir a¤açtan yap›l›r.
Cümbüﬂde hayvan derisi, bu levha a¤ac›n yerini al›r. Gö¤sün ﬂekli ses kutusunun hacmi ile ilgilidir. Geleneksel tanbur, oval ya da dikdörtgen trapezoid (Sincar Yezidileri) ﬂeklinde iken modern olan› daire ﬂeklindedir.
Türkmen çalg›lar›n›n ses tahtas› (gö¤sü) üzerinde ses deli¤i yoktur. Buna karﬂ›l›k, Kürt çalg›lar›n›n bir ya da birkaç deli¤i bulunur. Yezidi çalg›lar›nda, gövde üzerine da¤›lm›ﬂ çok miktarda küçük delik bulunur.
Uzun sap gövdeye bir a¤aç parças› yard›m›yla tutturulur. Sap daima perdelidir. Perdeler,
parda veya el anlam›ndaki dastan) barsaktan ya da naylondand›r ve sap›n etraf›na ba¤lan›rlar.
(p
Sincar bölgesindeki en geleneksel çalg›da 12 perde bulunur. Zaho ve Dohuk’da perde say›s›
14’e ç›kar. Kerkük ve Erbil sazlar›nda 22 perde karakteristiktir. Bu say› günümüzde 24’e yükselmiﬂtir. De¤iﬂim radyo istasyonlar›ndan ve oktav› 24 sesten oluﬂan perde sisteminin çeﬂitli ﬂehir müzikleri vas›tas›yla giriﬂinden kaynaklanmaktad›r.
Teller en dipte birkaç yive (girintiye) sahip bir tel muhafazas›na veya gö¤üs tahtas›n›n uzant›s› üzerindeki yivlere ba¤lan›r. Daha sonra sabit olmayan bir köprü eﬂi¤in üzerinden ahﬂaptan
yap›lma akort burgular›na uzan›rlar. Geleneksel çalg›da tel düzeni iki s›ral› çift tel veya üstte
bir çift altta tek telden oluﬂur. Üç tel s›ral› olan› üç çift telli ya da üç adet üçer telli olabilir. Günümüzde teller metaldir ve tamam›yla eski barsak tellerin yerini alm›ﬂlard›r. Farkl› kal›nl›klardaki teller yeni yap›mc›larca kullan›ma sunulmuﬂtur.
Akort burgular› üçten dokuza kadar de¤iﬂir. Ço¤unlukla sap ucunda yan ve ön k›s›mlar›n ikisine birden tak›l›r.
PERDE S‹STEM‹ ve SES SAHASI
Belli bir perde sistemi yoktur. Bu, perdeler gerekti¤inde hareket ettirilebilece¤i için bölgeye
ve müzisyene göre de¤iﬂir. Bu geleneksel çalg› en yayg›n Kürt makam› olan bayat ve ard›ndan
da hicaz makam› çal›nacak ﬂekilde perdelenmiﬂtir. Modern çalg›lar bütün ﬂehir müziklerinde
kullan›lan tüm makamlar›n çal›nmas›n› mümkün k›lan 24 perdeli sisteme dönüﬂmektedir. Tanburun ses sahas› iki telli olan› için iki oktav, üç telli olan› için iki-buçuk oktavd›r.
AKORT S‹STEM‹
‹ki telli çalg› için üç geleneksel akort ﬂekli bulduk. Ancak baﬂkalar›n›n da olmamas› müm-
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kün de¤il. ‹ki telli çalg› ünison (birli) olarak akortlanabilir ve üst tel dem sesi için kullan›l›r. Alt›l› aral›kl› (do-la) akort halk müzisyenlerince bilinir. Beﬂli aral›kl› (re-la) akort ünlü müzisyenler aras›nda yayg›nd›r ve ‘Türk akordu’ olarak bilinir. Baﬂka bir seçenek de alt çift telleri (kendi içinde) oktavlar›na akortlamak, üst çifti de ayn› yöntemle kendi içlerinde oktavlar›na ve alt
tellerin alt ikilisine ayarlamakt›r (sol sol’- la la’).
Üç telli çalg› da kiﬂisel ve kültürel lezzete ba¤l› olarak çeﬂitli akort tiplerine sahiptir. Radyo
ve televizyon istasyonlar›nda bilinen akort, ‘sol piyano’ denilen sabit tona göredir. Radyo gruplar›nda çalan tüm müzisyenler çalg›lar›n› bu tona akortlarlar. Bugün, üç telli bir çalg› için radyodaki güncel akort sol-re-la’d›r.
Irak’taki müzisyenlerin, radyo istasyonu d›ﬂ›nda, sabit bir akordu yoktur. Her biri ses kapasitesine göre veya bulundu¤u duruma göre akort yapar.
TUTUﬁ ve ÇALMA TEKN‹KLER‹
Müzisyen tanburu oturarak veya ayakta çalabilir. Daha yayg›n olan oturarak çalman›n birkaç çeﬂidi vard›r. ‹crac› sandalyeye veya yükseltilmiﬂ bir yere oturabilir. Geçmiﬂte, geleneksel
olarak müzisyenler yerde ba¤daﬂ kurup oturarak çalarlard›.
‹crac› sa¤ elini tellere vurmak, sol elini de sap› kavramak ve tellere basmak için kullan›r.
Ayakta çalma pozisyonunda sap yukar› do¤ru daha dik tutulma e¤ilimindedir. Oturarak çal›n›rken ise hemen hemen yatay pozisyonda tutulur. ‹crac› çalg›n›n üzerine do¤ru az ya da çok e¤ilmelidir.
Tanbur, Yezidilerde oldu¤u gibi parmakla veya kuﬂ kanad›ndan, bal›k kemi¤inden veya ba¤adan yap›lm›ﬂ bir m›zrap ile çal›nabilir. ‹crac› m›zrap kullanmadan çald›¤›nda, iﬂaret ve serçe
parmaklar›n› kullan›r. Sa¤ el aﬂa¤› do¤ru vuruﬂlar›n ya da hem aﬂa¤› hem de yukar› do¤ru vuruﬂlar›n bir kombinasyonunu icra ederken, sol el tellere basmakla görevlidir. Aﬂa¤› yönlü vuruﬂlar›n (kullan›m s›kl›¤› bak›m›ndan) daha önemli olduklar› görülür. ‹cra s›ras›nda iki tele de
ayn› anda vurulur.
Özellikle k›rsal müzikte, geleneksel icrac› ezgi için yaln›zca tiz teli kullan›rken, kal›n telden
de dem olarak yararlan›r (rranna ya da zanna). Ancak, ﬂehir müzisyenleri baz› durumlarda geniﬂ ses sahas› gerektiren bir makam çalacaklar› zaman, pest tellerin tiz k›s›mlar›nda ilave sesler
ararlar. Bu tellerin pest k›s›mlar› asla kullan›lmaz. Baz› müzisyenlere göre pest k›s›mlar çok gevﬂektir ve burada çalmas› çok zordur. Baz›lar›na göre ise bu zor olmay›p, sadece bir al›ﬂkanl›k
meselesidir. Ancak genelde görünen odur ki bu k›s›mlar ço¤u zaman onlar›n müzikleri için gerekli olmamaktad›r.
SOSYAL ROL ve ‹ﬁLEV
Tanbur, Kuzey Irak’ta en çok öneme sahip ve yayg›n olarak kullan›lan çalg›d›r. Çok yönlü
rollere sahiptir, bunlar; din d›ﬂ›, dinsel ve bu ikisinin sentezi olarak tan›mlanabilir.
Tanbur, kutsal bir çalg› olarak baz› ezoterik ‹slam tarikatlar›n›n mistiklerince kullan›l›r. Son
zamanlara dek Telafer’de ﬁii ‹mamlar›n› öven ﬂiirlere eﬂlik edegelmiﬂtir. 1971 y›l›nda, kuzeydeki çal›ﬂma saham›zda, Musul bölgesinde bu çalg›y› kutsal içerikli vesilelerle kullanan baz›
derviﬂlere rastlad›k. Bu tip müzi¤e ya çok kat› ve özel dini toplant›larda ya da daha geniﬂ ve kar›ﬂ›k dinleyici kat›l›m› olan toplant›larda baﬂvurulur.
‹kinci tip kullan›m›n (geniﬂ ve kar›ﬂ›k dinleyicili) en iyi örne¤ini, Yezidilerin Lalek vadisinde
bulunan ﬁeyh Adi türbesine yapt›klar› bir haftal›k hac ziyareti oluﬂturur. Burada, Yezidilerce
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kutsal kabul edilenler yan›nda dünyevi olan çalg›lardan sadece lutun vadiye sokulmas›na izin
verilirken, zurna (oboe) ve davul (ttabla) kesinlikle yasaklanm›ﬂt›r.
Uzun sapl› lut, kuzeydeki en yayg›n amatör müzik yapma arac›d›r. Müzikseverler, ﬂark›c›lar
ve icrac›lar bu çalg›y› akﬂam toplant›lar›nda e¤lence amaçl› olarak kullan›rlar. Bunun yan› s›ra
tanbur her çeﬂit dini olmayan kutlamada ve yaﬂam›n ak›ﬂ›n›n hemen her evresinde kullan›l›r.
Toplu danslarda, solo ﬂark›lara eﬂlik eder. Baz› üzücü olaylar için veya yas vesilesiyle de kullan›l›r. Bize Telafer’de bir müzisyenin k›z kardeﬂinin ölümü üzerine ac›s›n› bu çalg›y› çalarak
ifade etti¤i söylendi. Fakat di¤er köylerde bu çalg›, dinsel olmayan bir çalg› olarak görülmektedir ve bir felaket veya trajik bir olay oldu¤unda çal›nmas›, köy muhtar› izin vermedikçe yasakt›r. Kuzey Musul’daki Tlkief’de tanburun kutsal yerler yak›n›nda çal›nmas› hoﬂ karﬂ›lanmaz
(Hassan, 1980).
ÇALGININ DE⁄ERLEND‹R‹LMES‹
Sahibi, çalg›s›n› çok de¤erli bir nesne olarak görür. Baz› icrac›lar bize, çalg›lar›n› ellerine ald›klar›nda bütün dünyalar kendilerinin olmuﬂ gibi hissettiklerini söylediler.
Baz› çalg›larda sapta iﬂlemeler ve sap çevresine as›l› renkli objeler vard›r. Baz› tanburlar yap›mc›lar›n›n, icrac›lar›n›n veya iliﬂkilendirildikleri kiﬂilerin soyadlar›yla bilinirler. Tüm bu de¤erlendirmeler, çalg›n›n yeni ortaya ç›kt›¤› yerlerde de¤il, geleneksel kullan›m›n oldu¤u yerler
için geçerlidir. Bütün bu de¤erlendirmeler çalg›y› yeni tan›m›ﬂ olan yerler için de¤il, sadece çalg›n›n geleneksel kullan›m›n›n oldu¤u bölgeler için geçerlidir.
ÇALGININ KULLANIMI ve REPERTUVAR
Geleneksel olarak tanbur solo icraya eﬂlik eden solo bir çalg› olarak kullan›l›r. Ancak son on
y›lda yeni bir rol kazanm›ﬂt›r. Genç müzisyenler onu iki tür toplulukta kullanmaktad›rlar:
1.) Ritmik çalg›lar, kaﬂ›k ve birkaç lutun bulundu¤u ‘ba¤lasaz’ ad›yla bilinen folklorik topluluklar. Toplulu¤u oluﬂturan bütün sazlar gelenekseldir. Yeni olan sadece onlar›n bir araya getirilme tarzlar›d›r.
2.) Oryantal olarak bilinen melez topluluklar. Burada tanbur, Arap udu, kanun, ney, akordiyon, çello ve kemanla birlikte çal›n›r.
Son zamanlarda radyo ve televizyon istasyonlar› solist ya da bir toplulu¤un parças› olarak
çalan icrac›lara da yer vermeye baﬂlam›ﬂlard›r.
Tanbur üç çeﬂit vokal repertuvara eﬂlik eder;
1Makam: Bu tür, geniﬂ bir ses sahas›, iyi bir makam bilgisi ve iyi modülasyon kapasitesi gerektirir. Özellikle söyleyen kiﬂi ayn› zaman da icrac› ise, çalg› sürekli çal›nmaz. Çalg› icras› vokal durdu¤unda baﬂlar.
2Epik tarz ﬂark›lar: Bu tip ﬂark›lar Kürtler ve Türkmenler aras›nda çok yayg›nd›r. Tarihteki do¤a olaylar› veya günlük yaﬂant› konu edilir. Söyleyen kiﬂi nefesini sonuna kadar kullan›r
ve bu noktada devreye tanbur girer.
3Ritmik ölçülü popüler ﬂark›lar (pasta – beste): Çalg›, bu türde, ezginin baﬂ›ndan sonuna kadar ezginin kuvvetli vuruﬂlar›n› vurgulayarak eﬂliktedir.
Bu üç tip ﬂark›n›n konular› çeﬂitlilik gösterir. Peygamberin, Hz. Ali’nin hayat›n› ya da Hz.
Hüseyin’in trajedisini iﬂleyecek ﬂekilde dini içerikli olabilirler, bölgenin tarihinden bahsedebilirler. Ancak temel konu gene de aﬂk ve ayr›l›kt›r.
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‹CRACI
Çok yak›n bir zamana kadar bütün tanbur icrac›lar› (çalarken) söylemek zorundayd›lar. Çalamayan ﬂark›c›lar varken, söyleyemeyen icrac›lara pek s›k rastlanmazd›. Bazen müzisyen, ﬂark›c› ya da icrac› hem çalg›n›n yap›mc›s› hem besteci hem de söz yazar›d›r. Günümüzde büyük
ﬂehirlerde genç müzisyenler, birço¤u kendi çalg›lar›n› yapmalar›na ra¤men, söylemek durumunda de¤illerdir.
Geleneksel müzisyen ‘aﬂ›k’ (ashuk) olarak bilinir (mistik anlamda ‘Hakk aﬂ›¤›’). Ba¤l› oldu¤u
topluluk içinde aﬂ›k çok önemli bir kiﬂiliktir. Eskiyi ve yaﬂam geleneklerini aktar›r, devam ettirir ve toplumun tüm olaylar›n› kaydeder. En iyi müzisyen çok yönlü yetenekleri oland›r. En iyi
icrac› do¤açlama yetene¤ine sahip, en eski repertuvar› ezbere bilendir. ‹yi bir sese sahip olmalar› tercih edilir. Tüm geleneksel icrac›lar amatördür. K›rsal kesimde bunlar tar›m iﬂçileri, ﬂehirde ise marangoz, kasap gibi mesleklerdendir. Kuzey bölgelerde toplum, icras›n›n karﬂ›l›¤›nda
para isteyen müzisyenden hoﬂlanmaz. Ancak bu olgu baz› müzisyenlerin radyo ve televizyondan para almalar›yla bir tezat oluﬂturmaz.
Bütün müzisyenler, iyi, tan›nm›ﬂ müzisyenleri gözlemleyerek yetiﬂir. Ö¤retmen ve e¤itim
yoktur. Müzisyenler birden fazla icrac›dan etkilendiklerini ifade ederler. Modern nesil Suriye
veya Türk radyolar›nda çal›nan müziklerden de etkilenmektedir. Her durumda yetenek ve ö¤renme arzusu ö¤renmek için gerekli unsurlar›n baﬂ›nda gelir.

NOT:
1.) Bu makale, 1979 y›l›nda Arapça olarak yaz›lm›ﬂ al ud thul unk il tawil fil irak (51 sf) adl› bas›lmam›ﬂ bir tezin özetidir.
2.) Bu çal›ﬂma için 1971–1975 y›llar› aras›nda Irak’›n kuzeyine üç gezi yap›lm›ﬂ, onbeﬂ adet bölgesel çalg› sat›n al›narak incelenmiﬂtir.
3.) Bu bölümleme tamam›yla co¤rafi olmay›p, lutun yap›sal ve iﬂlevsel özelliklerine göre tasarlanm›ﬂt›r.
OR‹J‹NAL MET‹NDEK‹ SAYFA NUMARALARINA GÖRE MAKALE SONUNDAK‹
RES‹MLER‹N AÇIKLAMALARININ ÇEV‹R‹LER‹
Sayfa 10 (harita): Irak’da uzun sapl› lutun da¤›l›m›.
Sayfa 11: Akra bölgesinden bir Yezidi tanburu (haritada B bölgesi).
Sayfa 12: Cebel Sincar bölgesinden Yezidi tanburunun özel ﬂekli (haritada A bölgesi).
Sayfa 13: Dohuk bölgesinden modern çalg›lar (haritada B bölgesi) a) metal gövdeli b) su kaba¤›
gövdeli.
Sayfa 14: Dohuk bölgesinden modern çalg›lar c) su kaba¤› gövdeli.
Sayfa 15: Zaho bölgesinden geleneksel saz (haritada B bölgesi) Ses kutusu belli say›da bükülebilir
parçalar›n birleﬂtirilmesiyle yap›lm›ﬂ.
Sayfa 16: Erbil bölgesinden tanbur (haritada C bölgesi) Ses kutusu belli say›da parçadan oluﬂmuﬂ.
Sayfa 17: Erbil’den 24 perdeli, deliksiz bir Türkmen saz›.
Sayfa 18: Sindjar bölgesinden geleneksel bir Türkmen tamburu (haritada A bölgesi) Ses kutusu
yekpare a¤aç blo¤undan oyulma.
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ÇEV‹RMEN‹N NOTU:
Scheherazade Qassim Hassan, 1971–74 y›llar› aras›nda Kuzey Irak’da, uzun sapl› lut kullan›m›
etraf›nda ﬂekillenmiﬂ kültürü araﬂt›rm›ﬂ ve 1979 yazd›¤› bu makalesinde, bu çal›ﬂman›n bir özetini
sunmuﬂtur.
Her ne kadar kan›ksanm›ﬂ ve fazla sorgulanmam›ﬂ bir tez, ba¤laman›n kökenini Orta Asya’ya
götürse de, bu görüﬂ, ciddi etnomüzikoloji çevrelerince fazla dikkate de¤er bulunmay›p, ba¤laman›n
da dahil oldu¤u “uzun sapl› lut” ailesinin kökeni Mezopotamya olarak iﬂaret edilmektedir. Hatta bu
gitar ve udun da ait oldu¤u “k›sa sapl› lutlar” için de böyledir.
Yazar›n da makalesinde belirtti¤i üzere, tarihi M.Ö. 2000’lere kadar dayanan bulgulardan bir
tanesi Akad Hanedan›na ait silindir mühürleridir. Çok ciddi çal›ﬂmalara konu olmuﬂ bu mühürlerdeki
lut tasvirleri, ba¤laman›n da atas› olarak kabul edilebilecek ilkel lutlar›n ilk kullan›ld›¤› bölgeyi ve
zaman› ispat etmektedir. Bu tarih yaklaﬂ›k olarak Türklerin Anadolu’ya geliﬂinden 30 yüzy›l öncedir.
Günümüz Türkiye’sinde saz ya da ba¤lama olarak bildi¤imiz ve biraz da fazlas›yla kendimize özel
buldu¤umuz bu çalg›n›n, Anadolu’nun hemen güneydo¤u komﬂulu¤unda bu kadar önemli bir yere
sahip olmas› gerçekten düﬂündürücüdür. Ba¤lama ailesinin fertlerinin Anadolu’daki adland›r›lmalar›
ile Irak’›n kuzeyindeki adland›r›lmalar›n›n benzerli¤i, hatta ayn›l›¤›, bu çalg›n›n yaln›zca Balkanlar’da de¤il, Orta Do¤u ve Mezopotamya’da da çok eskilere dayanan köklü bir geçmiﬂi oldu¤unu ispatlamaktad›r. Benzerlikler yaln›zca adland›rmalarla s›n›rl› kalmay›p, görünüm, form, akort tipleri
gibi özellikleri de kapsamaktad›r. Oysa Orta Asya’da halen daha kullan›lmakta olan çeﬂitli uzun sapl› lut tipleri ile ba¤lama aras›nda, Irak örne¤inde oldu¤u kadar bir benzerlik veya ayn›l›k bulabilmek
pek mümkün de¤ildir. Di¤er taraftan, Irak ve Suriye dolaylar›nda, Asya tipi lutlara mahsus olan
kopuz, dütar, setar gibi adland›rmalar›n da kullan›lmad›¤› çal›ﬂmadan anlaﬂ›lmaktad›r. Bunlardan
yola ç›karak, Anadolu ve Mezopotamya’daki lut kültürü geliﬂiminin, ‹ç Asya lut kültüründen ba¤›ms›z oldu¤unu söylemek herhalde do¤ru olacakt›r.
Dolay›s›yla, Anadolu’nun yüzy›llar öncesine dayanan saz, ba¤lama, tanbur, tanbura, bozuk v.s
kültürü hemen güneydo¤usundaki, ayn› isimlerle an›lan köklü lut kültürü ile ayn› büyük resmin parçalar›n› oluﬂturmaktad›rlar.
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