
                       
                                   EKİP ŞEFİ MERHUM FATİN EREN HOCA’NIN FOLKLOR KURUMU’NDAKİ YILLARINDAN BİR  
                                          GÖSTERİ ANI VE EŞİ SEVGİ EREN İLE BİRLİKTE BİR HATIRASI. (FATİN EREN ARŞİVİ)  
 
                                BİTLİSLİ KOMPLE BİR SANATKÂR,  BİR MUSİKİ ADAMI:  
                                                                 MERHUM NİYAZİ ATEŞLİ ÜSTAT      
   Mahalli ses sanatkârı, besteci ve derlemeci Niyazi Ateşli üstat, 1925 yılında Bitlis’te dünyaya geliyor. Televizyonların 
henüz olmadığı eski yıllarda radyolardan kulaklara gelen hoş bir sedadır; “Niyazi Ateşli’den alınan bir Bitlis türküsü”  
anonsu. Bitlis şivesiyle ilk şiirleri yazan , musikiyle de birleştiren insanlardan biridir o.   
   Babasına kendi ifadesiyle; “Adilcevazlı esmer bibinin oğlu”  diyorlar. Babası tekel müdürlüğü (inhisar müdürlüğü) yapıyor, 
Bitlis’ te. Annesi Hersanlardan olup ev hanımı.  
   İlkokula Kâzımpaşa’ da başlıyor. Orayı bitirdikten sonra 2 sene de ortaokulda okuyor. Ancak babası o yıllarda ölünce 
memleketinden ayrılarak iş bulmak amacıyla İstanbul’a gidiyor. Bitlis’ te iken halkevlerinde tiyatro kolu başkanlığı da 
yapıyor. Şarkılar ve türküler söylüyor. İstanbul’da ünlü ortaoyuncu, büyük sanatkâr İsmail Dümbüllü ile tanışıyor ve onun 
kumpanyasıyla epey bir dolaşıyor Anadolu’ yu. Temsil aralarında türküler söylüyor. Ufak tefek roller de üstleniyor. Fakat 
gözü hep türkü okumadadır. Ayrıca karagöz ve kukla oynatmasını da öğreniyor orada.  
   1962’de Üsküdar semtinde komşu kızı Gülten Hanımla nişanlanıyor. 25 gün sonra da evleniyor. 1963 yılında kızı Serap 
doğuyor.   
   Nargileyi çok sevdiği ve tatlı dilli olduğu için yakın çevresinde “nargileci şeker abi”  diye ilginç bir isim de takılıyor 
üstada.  
   Güçlü belleğini her zaman konuşturuyor. Kendi öncesinin ve döneminin, gerek Bitlis, gerekse de başka bölge türkülerini 
noksansız, hatasız ezberine alıp okuyabiliyor. Bu önemli özelliği, yeteneği çok dikkat çekiyor.  
   Bir dostu yardımıyla 1950’ lerde büyük folklorcu Muza�er Sarısözen ile tanışıyor. Kendisini tanıtıyor. Bi ldiği türküleri de 
tek tek okuyor hocaya. Çok ilgi görüyor. Tamamına yakını notaya alınarak kazandırılıyor radyoya eserler. Defçi Nesibo, 
Dokuzli, Behye, Ezo (Aziz) ve Celalo’nun ( tabir ona ait) türküleri de onun eliyle belgeleniyor. “Sesleri de iyiydi ve 
repertuarları da çok zengindi.”  diyor hep onlar için.  
   Niyazi Ateşli üstat,  Ankara Radyosu’nun T. H. M koro şe� ünlü Muza�er Sarısözen’in bu şekilde dikkatini çektikten sonra 
Ankara’ya davet edilerek “Yurttan Sesler”  kadrosuna dahil ediliyor. Ülkenin 1950’ lerde yakından tanıdığı ve çok sevdiği 
büyük bir ses sanatkârı oluyor. Eskiden güçlü ve hisli okuyuşların olduğunu, onları çok özlediğinin altını önemle çiziyor. 
Şimdilerde o duyguların çok azaldığını söyleyerek memnuniyetsizliğini de net açıklıyor.  
   Ankara Radyosu’nda “Yurttan Sesler”  korosundaki ilk arkadaşları Ali Can ve Turan Karabulut’un türkülerini en iyi okuyan 
sanatkârlar olduğunu söylüyor. Onların dışında Neriman Altındağ, Tüfekçi, Müzeyyen Senar ve Zeki Müren’in en sevdiği 
sanatkârlar olduğunu da ifade ediyor.  
   Dideban Üstündeyim, Bağa Vardım Nar İçin, Gule Hardan Gelirsen, Bitlis Çayı Bulanık, Halisim, Oynama Yorulursun, 
Pişik en tanınmış türküleri. Tabi çok sayıdaki bu derlemelerin kaynak kişilerinin de gene Defçi Nesibo, Dokuzli, Behye, Ezo 
ve Celo olduğunu söylerken, onlara ve kendisine ait gerek beste, gerekse adaptasyon ve doğaçlama eserleri her zaman çok 
mükemmel icra ediyor. Bu eserlerin besteler dışında, önemli bir bölümünün Kürt beritelerine, Türk ezgilerine yakıştırılmış, 
uygun Türkçe manilerden oluşturulduğunu da görebiliyoruz. 1950’lerde, Ankara Radyosu’nda merhum Muza�er Sarısözen 
nezaretindeki “Yurttan Sesler”  korolarında ses ve saz sanatkârları olarak uzun yıllar Neriman Altındağ Tüfekçi, Muza�er 
Akgün, Nurettin Çamlıdağ, Turhan Karabulut, Ali Can, Nurettin Dadaloğlu, Emin Aldemir, Osman Özdenkçi, Sa rı Recep, 
Ahmet Yamacı ile güzel programlar yapıyor.  
   1970’ lerde de köşesine çekilerek sanat hayatına veda ediyor. Son yıllarını da vefakâr eşi ve kızıyla Üsküdar’ daki mütevazi 
evinde geçiriyor. Maalesef, folklor camiası olarak, başta biz Bitlisliler, son döneminde ona ahde vefa göstermediğimiz gibi, 
ondan istifade de edemedik. Hepimiz suçluyuz. Son pişmanlık da asla fayda etmiyor. Merhum babamın çok eski arkadaşı ve 
samimi dostu da olan Niyazi Ateşli üstadı, babamdan tam 1 yıl sonra 2009 yılında 84 yaşında ahirete uğurladık. Çoğu 
insanımızın haberi bile olmadan sessizce göçüp gitti bu dünyadan.  
   Allah’tan ona gani gani rahmet diliyor. Bitlis musikisine, folkloruna kazandırdığı klasikleşmiş eserler, kültürümüze verdiği 
büyük hizmetler için minnetlerimizi ve şükranlarımızı sunuyorum...  
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