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Sempozyumun Amaç ve Kapsam�  
 

Yirmi y�l� a�k�n bir zamand�r bilim insanlar� müzik-beyin ili�kisini inceliyor. Bu süreç 
asl�nda çok eskilere gidebilir ama sistematik ve �nterdisipliner olmas� aç�s�ndan henüz emekleme 
a�amas�nda. Müzik be�enisindeki etken unsurlar, müzi�in yaratt��� psikolojik etkiler, müzikten 
ald���m�z hazz�n nedenleri gibi yüzlerce soruya yan�t arama çal��malar� farkl� disiplinlerden 
insanlar� bir araya getiriyor. Bu alandaki çal��malar�n bu denli yo�un olmas�n�n tek bir nedeni 
var: müzi�in insan ya�am�ndaki yeri. Matejko "müzik benim en büyük silah�m" der. Attali ise 
"müzi�in insan ya�am�n� istila eden bir �ey oldu�unu" söyler. Bir di�er do�ru söz de Mahler'den: 
"senin Beethoven'�n benim Beethoven'�m de�il". �nsanlar�n müzi�i alg�lamas� farkl�d�r, estetik 
be�enileri farkl�d�r, müzi�e bak��lar� farkl�d�r.  

De�i�en toplum beraberindeki kimi etkenlerle müzi�i art�k daha da farkl� alg�lamam�z� 
sa�lamakta. 19. yüzy�l Avrupa's�nda toplum s�n�flar�n�n belirginle�mesi, müzi�i yapmay�, 
dinlemeyi ve müzik e�itimini yeni bir boyuta ta��r. Art�k geçmi� yüzy�l�n be� saat süren 
konserleri de�il, sanayi toplumunun h�zlanan insanlar� için k�sa süreli ve e�lenceli da�arl� 
konserleri kar��m�za ç�kar. Ayn� �ey müzik e�itimi için de geçerlidir. Profil, soylu s�n�flar�n 
bireyleri de�il, az önce sözü edilen s�n�f�n çocuklar�d�r. Son yüzy�lda bu konuda çok �eyin 
de�i�ti�i bir gerçek. Art�k sosyal yap�y� gözetmeden, demografik yap�y� göz ard� ederek müzikte 
herhangi bir konuda yap�lan �eylerin tümü bo�ad�r; gerek sektörel gerekse kitle ve mesleki müzik 
e�itimlerinde.  

�lk iki y�lda "ulusal" olarak düzenlenen bu y�ldan itibaren ise "uluslararas�" olarak 
gerçekle�tirilecek olan sempozyumun amac�; geçti�imiz y�l�n "De�i�en Toplumda Kültürlenme 
ve Kültürle�me" temas�n� bir ileri boyuta götürmektir. Geli�en toplum ve geli�en teknoloji müzi�i 
dinleme, yapma ve e�itim aç�s�ndan nereye getirdi, nereye getirmesi planlanmakta? Alt ba��lklar; 

� Müzik Alg�s� 
� Müzikteki De�i�im ve Yans�malar� 
� Disiplinler aras� Platformda Müzikte Pedagojik Yakla��mlar; kuramlar, uygulamalar. 
� Müzi�in Yeni Dinamikleri. 
� Müzikte Çok Kültürlülük 
� De�i�en Yüzy�lda Mesleki Çalg� E�itimi. 
� Müzik E�itiminde Teknoloji Kullan�m� (müzik e�itiminde kullan�lan güncel 
teknolojiler: interaktif sanal ders uygulamalar�, simülasyona dayal� e�itim yöntemleri, 
ak�ll� s�n�flar… 
� Müzik Teknolojisi E�itimi (elektrik-elektronik, t�p vb. alanlarla do�rudan ili�ki 
halinde olan müzik teknolojisinde, e�itim amaçl� de�i�ime aç�k güncel yöntem ve 
teknikler). 
� Popüler Kültüre Pedagojik Yakla��mlar. 
� Sosyolojide Müzik, Müzikte Sosyoloji. 
� Psikolojide Müzik, Müzikte Psikoloji 
� Edebiyatta Müzik, Müzikte Edebiyat 
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SEMPOZYUM ONUR KURULU 
 
Kenan Ç�FTÇ�   Kütahya Valisi 
Mustafa �ÇA    Kütahya Belediye Ba�kan� 
Prof. Dr. Mustafa SOLAK  Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Ahmet KARAASLAN Dumlup�nar Üniversitesi Rektörü 
Akil GÜR    Kütahya Güzel Sanatlar Derne�i Ba�kan� 
Nihat DELEN    Kütahya Ticaret ve Sanayi Odas� Meclis Ba�kan� 
Mustafa H�SARLI   Yüksek Mimar-TRT Sanatç�s� 
 
SEMPOZYUM B�L�M VE DANI�MA KURULU BA�KANI 
 
Prof. Dr. F�rat KUTLUK  Dokuz Eylül Üniversitesi 
 
SEMPOZYUM B�L�M ve DANI�MA KURULU 
 
Prof. Dr. F�rat KUTLUK  Dokuz Eylül Üniversitesi 
Prof. Dr. A. Bülent ALANER Anadolu Üniversitesi 
Prof. �ehvar BE��RO�LU  �stanbul Teknik Üniversitesi 
Prof. Dr. Mehmet KARAKA� Afyon Kocatepe Üniversitesi 
Prof. Dr. Recep ASLAN  Afyon Kocatepe Üniversitesi 
Prof. Dr. U�ur ALPAGUT  Abant �zzet Baysal Üniversitesi 
Doç. Dr. Thomas SOLOMON Bergen Üniversitesi-Norveç 
Doç. Dr. Cihan I�IKHAN  Dokuz Eylül Üniversitesi 
Doç. Dr. U�ur TÜRKMEN  Afyon Kocatepe Üniversitesi 
Yrd. Doç. Dr. Mehmet SARI  Afyon Kocatepe Üniversitesi 
Yrd. Doç. Dr. Kadir GÜLER  Dumlup�nar Üniversitesi 
 
SEMPOZYUM DÜZENLEME KURULU BA�KANI 
 
Doç. Dr. U�ur TÜRKMEN  Afyon Kocatepe Üniversitesi 
 
SEMPOZYUM DÜZENLEME KURULU 
 
Doç. Dr. Gülay KAR�ICI  Erciyes Üniversitesi  
Yrd. Doç. Çiler AKINCI  Dokuz Eylül Üniversitesi 
Yrd. Doç. Dr. Hamit ÖNAL  K�r�kkale Üniversitesi 
Yrd. Doç. Dr. Mustafa Oner UZUN  Afyon Kocatepe Üniversitesi 
Yrd. Doç. Dr. Derya ERGUN Dumlup�nar Üniversitesi 
Ar�. Gör. Ça�han ADAR  Afyon Kocatepe Üniversitesi 
Ar�. Gör. Metin BA�    Dumlup�nar Üniversitesi 
Okutman F. Can YÜRÜK  Afyon Kocatepe Üniversitesi 
Okutman Yunus Emre U�UR  Afyon Kocatepe Üniversitesi 
Okutman Yusuf Ziya BEYDÜZ  Dumlup�nar Üniversitesi 
Ö�r. Elm. Yusuf ÇET�NKAYA Kütahya Güzel Sanatlar Derne�i 
Recep ZENG�N   Kütahya Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi 
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Çetin DURAK   Kütahya Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi 
Ahmet UMU    Kütahya Güzel Sanatlar Derne�i 
Mustafa Kemal ALTINSOY  Kütahya Güzel Sanatlar Derne�i 
Birsen GÜZEN   Kütahya Güzel Sanatlar Derne�i 
Hasan OKÇU    Bas�n-Halkla �li�kiler 
Filiz YILDIZ    Afyon Kocatepe Üniversitesi 
R�fat BELTEK�N   Afyon Kocatepe Üniversitesi 
Rafet KIRDAR   Gazi Üniversitesi 
Çi�dem BALO�LU   Anadolu Üniversitesi 
Bensu KITIRCI   Anadolu Üniversitesi 
Birsen Ya�mur KELE�  Anadolu Üniversitesi 
Marzena Maria K�z�lay                    Akademia Muzyczna �m. Karola Lipi�skiego We Wroc	awiu 
Mustafa Okan K�z�lay                      Akademia Muzyczna �m. Karola Lipi�skiego We Wroc	awiu 
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SEMPOZYUM PROGRAMI 
 

 THURSDAY MAY 24 
9:00 Registra
9:30 OPENING

11:00 
KEYNOTE: Thomas SOLOMON

"The Girl's Voice �n Turkish Rap": Gender And Vocality �n The Music Of Ayben 
 

12:00 Lunch

13:30 Session I:  
A. Bülent Alaner (Chair) 

Session II: 
�brahim Yavuz Yükselsin (Chair) 

 Müzik Tercihinde �nanç Biçimlerinin Rolü  
Bar�� Erdal 

Müzik Teknolojisi Anabilim Dal� Midi Derslerinde Max/Msp 
Programlama Dilinin Kullan�lmas� Ve Kazan�mlar�  

Serdar Çelik 

 
To Perce�ve Mus�c 

Be�ng Cultured And Acculturat�on 
In A Chang�ng Soc�ety  

Katalin Losonczy 

Müzik Teknolojisi E�itimi �çin Bir Model: 
Dokuz Eylül Üniversitesi Müzik Teknolojisi ABD  

Cihan I��khan 

 
Müzikte Önyarg�; Farkl� Müzik Türlerindeki Yorumcu Ve 

�zlerkitle Özelliklerini Alg�lamak 
Onur �enel, Gülay Kar��c�, F�rat Kutluk

Digital Music Grammar " And "Algorithm Of  Microcycles 
Stepanov   S.M 

 
Ses Yoksa Müzikal Alg�da M� Yok? 

4:33’ Ü Alg�lamak  
U�ur Türkmen 

Alan Çal��mas�nda Çok Kanall� Kay�t Uygulamas�; Teke Yöresi
Çalg�lar�  

Barbaros Bozk�r, Erdal Kara 

13:30 
Session III: 

 Emel Funda Türkmen (Chair) 
(Chair)

 Teorik Bir Dönü�üm Hikâyesi: Küreselle�me-Yerelle�me Sarmal�nda Popüler Müzik  
Salim Sever  

 
Senkretizm Ba�lam�nda ‘Karadeniz Rock’ Olgusu: 

Grup Marsis Örne�i  
Seher Akka�, �brahim Yavuz Yükselsin

 Extreme Metal Scene’de Toplumsal Cinsiyet  
Aykut Çerezcio�lu 

15:15 Coffee Break 
15:30 Session I: 

 F�rat Kutluk (Chair)
Session II: 

 Ayhan Sar� (Chair) 

 
Ahmed Adnan Saygun’un Aksak Tart�lar Üzerine On 

Etüdü 
Üzerine Bir Analiz  

Türev Berki, Arda Erdem 

Türklerde Askeri Müzik Alg�s�  
Timur Vural 

 
Müzi�i Alg�lamak:  Stravinsky’nin “Divertimento”Sunda 

Metinleraras�l�k Ve Uyarlama Süreçleri 
Heather Özaltun 

M. M. Bakhtin'in Edebiyat Ve Dilbilim Alanlar�ndaki Diyaloji 
Ve Karnavalesk Kavramlar�n�n Müzikte Geçerlili�i  

Orhan Baba 

 Bir Schumann �ark�s�nda Tonal Yap� Ve �iir �li�kisi 
Mehmet Yüksel, Serkan Özçifci, Gözde Gürün, Türev Berki 

Uluslar�n Müzi�i Alg�lamas�na Farkl� Bir Bak��: 
“Dünya Ülkeleri Ve Ulusal Mar�lar� 

Serhat Yener, Hakan Duran 

 
Necdet Levent’in 1 Numaral� Keman Konçertosu’nun 

Teknik Ve Müzikal Analizi  
Zafer Kurtaslan, Güler Demirova 

Gssl Ö�rencilerinin Resmi Törenlerdeki Müziklere Yönelik 
Alg�lar�  

Serenat �stanbullu 

15:30 Session III: 
 Mustafa Oner Uzun (Chair)

 Kültürel Arac�l���n Ritüelleri: Bergamal� Profesyonel Roman Müzisyenlerin Geçi� Ritüellerindeki Arac�l�k Rolleri 
Hasan Devrim K�nl�, �brahim Yavuz Yükselsin 
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 Kentle�me Ba�lam�nda Alevi Semahlar�   Narl�dere Cemevi Örnek Olay�  
Öznur Do�an 

 
Kültürel Kimlik Ba�lam�nda Sivas’taki Türkü Barlar  

Türker Erol, Gülay Kar��c� 

 
 

 FRIDAY MAY 25 
 Morning

09:00 Session I: 
 Türev Berki (Chair) 

Session II: 
 Duygu Sökezo�lu (Chair) 

 

Société Nationale De Musique Française’in Kurulu�undan 
�tibaren Claude Debussy, Maurice Ravel Ve Erik Satie 
Ekseninde Frans�z Müzi�inde Ortaya Ç�kan Özgünlük 

Aray��lar�  
Jülide Gündüz, Zehra Müge Hendekli 

 

Dinleyicilerin Alg�sal Perde Hiyerar�isi Perde Sorgu 
Puanlar� �le Müziksel Dikte Puanlar� Aras�ndaki �li�ki  

Gözde Çolako�lu Sar� 

 
Türkiye’de Verilen Flüt E�itimi Ve Çal��ma Yöntemlerinin 

�ncelenmesi  
Sezin Al�c� 

Türkiye’de Halk Çalg�lar�n�n Mesleki E�itim Sürecinde 
Kaval E�itiminin Geli�imi Ve Sorunlar� Üzerine Tespit Ve 

Öneriler  
Cihan Yurtcu 

 
1950 Sonras� Flüt Müzi�inde Çalma Teknikleri Ve Özel 

Efektler  
Merve Seçkin, Çiler Ak�nc�  

Türk Musikisindeki De�i�imin Ney Açk�s�na Yans�mas�: 
Müstakil Açk�  

Ali Tan 

  Tarihsel Süreç �çerisinde Yaz�l� Kaynaklarda Ney Egitimi 
Ali Tüfekçi 

09:00 Session III: 
 U�ur Türkmen (Chair) 

 Müzikte Çok Kültürlülük  
Sevda Toker 

 Çokkültürlülük Ba�lam�nda Endülüs Ve Flamenko  
Banu Gebolo�lu 

 
Müzikte Çok Kültürlülük Örne�ine Tarihsel Bir Yakla��m: 

“Darü’l Elhan Mecmuas�  
Çi�dem Balo�lu 

 Türkiye Polonya Kültürel �li�kilerinde Ali Ufkî Bey Ve Eserleri  
Ahmet Sevgi 

10:45 Coffee Break 
11:00 Session I: 

 Mehmet Sari (Chair)
Session II: 

 Aycan Özçimen (Chair) 

 
Ar�. Yazar Mehmet Dumlu’nun Kütahya Türkülerindeki 

Tasavvuf Alg�s�  
Ay�egül GÜNE� 

Türk Müzi�i �crac�lar�na Yönelik Ses E�itimi 
Çal��malar�nda Uygulanan Androgojik Yakla��mlar  

Ay�egül Alt�ok 

 
Türk Musikisi Formlar�ndan Mevlevi Ayini �erifin 

Ülkemizdeki Japon Ziyaretçilerin Müziksel Alg�s� Üzerine 
Etkileri  

Gökhan Algan 

Makamsal Dizilerde Bestelenmi� Piyano Eserlerine Yönelik 
Türk Sanat Müzi�i Ö�rencilerinin Alg�s�  
Mustafa Emir Barutcu, Duygu Sökezo�lu 

 
Türk Tasavvuf Mûsikîsi’nde Mevlevî Âyinlerinin Güfte 

Özellikleri  
Özgür Sad�k Karata� 

Türk Müzi�inde Uygulama Ve Teori Aras�ndaki Alg�sal 
Farkl�l�klar  

Cenk Çöl 

  
Ça�da� Türk Keman Eserlerinin Kullan�lma Durumuna �li�kin 

Ö�retim Eleman� Görü�leri 

Özer Kutluk, Zafer Kurtaslan 
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11:00 Session III: 
Mustafa Öner Uzun (Chair) 

 Toplumsal Ve Kültürel �li�kileriyle Arguvan A�z�  
Fatih Mutlu 

 Kültürel (Kolektif) Kimlik Ba�lam�nda Dersim (Tunceli) Müzi�i - Ozanl��� Ve Uyan���  
Cihan Canpolat 

  Hisarl� Ahmet Türküleri’nin Klasik Kemençe Da�ar�na Kazand�r�lmas� 
Filiz Kaya 

 Geçmi�ten Günümüze �anl�urfa’da Müzik Kültürü  
Zafer Telli 

 
 

 FRIDAY MAY 25 
 Afternoon

13:00 Session I: 
Gözde Çolako�lu Sari (Chair) 

Session II: 
 Gülay Kar�ici (Chair) 

 
T�p Bilimi Ve Piyano Tekni�inin Disiplinleraras� Etkile�imi 

Piyanist Fizyolojisi Ve Piyano Tekni�i  
Fulya Tezer 

Müzik, Duygular Ve Beyin 
Nihal Ba�ak Önder 

 
Music Therapy And Depression:  Checking The Facts From 

Fiction  
Li Jia  

Müzisyen Beyni; Beyaz Madde Yap�s�ndaki Farkl�l�klar:  
Bir Dt� Çal��mas� 

Yasemin Ata, F�rat Kutluk, Cem Çall�, Ali Saffet Gönül, 
Asl� Galio�lu, Timur Köse

 Müzik E�itiminde Duygusal Boyutun De�erlendirilmesi 
Mustafa Uslu 

Tonal Ve Atonal Müziklerin Beyindeki Yans�mas�: Bir Fmr� 
Çal��mas� 

Ba�ak Çall�- Timur Köse- Cem Çall� - F�rat Kutluk 

 
Kültürel Politikan�n �n�as�nda Çalg� Gruplar�ndan Halk 
Orkestralar�na-Koutev Örne�i Ve Arel Kar��la�t�rmas� 

Gülden Teztel 

Akor Yap�s�ndaki Tonal Ve Atonal Ayr�mlamada Nörokognitif 
Yakla��m 

Nurdan Tezel- Timur Köse - Cem Çall� - F�rat Kutluk 

13:00 Session III: 
Abdurrahman Tarikçi (Chair) 

 
 Müzik Ö�retmenlerinin Lisans Döneminde Alm�� Olduklar� Bireysel Ses E�itiminin Mesleki Gereklilikler Aç�s�ndan 

De�erlendirilmesi  
Berna Özkut, Gürol Z�rl�o�lu, Emel Funda Türkmen

 Türk Sanat Müzi�i Lisans Ö�rencilerinin Ses E�itimi Dersine Yönelik Alg�lar�n�n De�erlendirilmesi  
Safiye Ya�c� 

 
Çocuk Tiyatrosunda Müzik Kullan�m�: 

�zmir Devlet Tiyatrosu Örne�i  
P�nar Uyan�k 

14:45 Coffee Break 
15:00 Session I: 

Serhat Yener (Chair)
Session II: 

 Riza Akyürek (Chair) 

 
Çoksesli Koroda �arki Söylemenin Psikolojik Ve Fizyolojik 

Etkileri  
A. Muhip �anal, Selahattin Görsev 

 

Müzik E�itimi Alan Ö�rencilerin Televizyondaki Müzik 
Kanallar�n� �zleme 

Al��kanl�klar� Ve Motivasyonlar�  
Attila Özdek Ali Özdek 

 
Çocuk Korolar�na Kat�l�m�n Çocuklar�n ��itsel Alg�lar�na 

Etkilerinin De�erlendirilmesi  
Emel Funda Türkmen 

Mesleki Çalg� E�itimi Motivasyonunda Youtube  
�ebnem Y. Orhan 

 

 
Gönüllü Konservatuvar Ö�rencilerinin �lkö�retim 

Okullar�nda Yapt�klar� Koro Çal��malar�n�n Müzik 
Ö�retmenli�i Alg�lar�na Etkileri  

Duygu Sökezo�lu 

Video Destekli Ö�retimin Bireysel Ses E�itimi Derslerinde 
Performansa Etkisi  

Aycan Özçimen 

 De�ifre �ark� Söyleme 
Sevan Nart  
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15:00 Session III: 
 Dilek Göktürk Cary (Chair) 

 
Ütopya Ve Bilim Kurgu Edebiyat�nda Müzik  

Ali Kele� 

 
Sembolizm Ve Saf(Öz) �iir Anlay���nda Müzik Etkileri  

Meral Bahar

 Yerel Dinamiklerde Halk Ezgilerimizin �iir �le Bütünle�mesi 
Emel Örgün 

 Endüstriyelle�en Dünyada Andy Warhol’un Bak�� Aç�s�yla Müzik Ve Resim �li�kisi  
Ay�egül Dinç, Ebru Ç���r 

17:00 
SEMINAR 

 Müzik �ncelemesinde Etnografik Yöntem 
Levent Ergun 

 
 

 SATURDAY MAY 
 Morning

09:00 Session I: 
Ahmet Sevgi (Chair) 

Session II: 
Ay�egül Alt�ok (Chair) 

 
Müzik Bölümü Ö�rencilerinin Kültürel Geçmi�inin Dikte 

Yaz�m� Ve Melodik Haf�za Üzerindeki Etkisi  
Faruk Y�ld�r�m, N. Oya Levendo�lu Öner 

II. Mahmut Döneminden Cumhuriyet Devrimlerine E�itim, 
Müzik Ya�am� Ve Okul Müzik E�itimi  

A. Muhip �anal, Nesrin Kalyoncu, Fahri K�l�ç 
 

 Elektronik Org E�itimi Dersine �li�kin Ö�renci Görü�leri 
Mehmet Serkan Umuzda�  

Lu�g� Nono Ve 20. Yüzy�l�n �kinci Yar�s�nda �talya’da Opera-
Siyaset Etkile�imi  

Onur Nurcan, Elif Aktu� 

 Rolland Metodu: Keman E�itiminde Yeni Bir Yakla��m 
Dilek Göktürk Cary 

Contemporary Musical Landscapes Of Poland: A Case 
Study Of Art Music Since 1989 

Christopher Cary 

 
Temel Müzik Teorisi Ve Solfej Dersi Alan Ö�rencilerin 
Çocuk �ark�lar�ndaki Tonal Ve Modal Yap�y� Alg�lama 

Yeterlikleri  
Filiz Y�ld�z 

1800 Lü Y�llar�n Ba��nda Yaz�lm�� Bir Piyano Eseri Üzerine 
Bülent Alaner, Çi�dem Balo�lu 

09:00 Session III: 
Kadir Güler (Chair) 

 Müzik Alg�s� Ba�lam�nda Çok Sesli Müzik E�itiminin, Tek Sesli Müzik Duyumuna Etkileri  
Enver Mete Aslan 

 
Performanstaki Ba�ar� Alg�s�n�n Yap�sal De�i�imi Üzerine Kar��la�t�rmal� Bir Müzik-Analiz Çal��mas�: Virtüözitede Yeni 

Ufuklar 
Beray Selen 

 Ritim Ve Zaman Alg�s�  
Diler Özer Efe 

 
A�k’ta Müzik Alg�s�  

Yunus Emre U�ur,  Ça�han Adar 
 

10:45 Coffee Break 

11:00 
Session I: 

Duygu Sökezo�lu (Chair) 
Name Of Chair (Chair) 

Session II: 
Metin Ba� (Chair) 

Name Of Chair (Chair) 

 
Bursa Bölge Senfoni Orkestras�n�n Dinleyici Kitlesinin 

Müzik Alg�lar�n�n De�erlendirilmesi  
Elif Nuriye Y�lmaz 

Müzik Ö�retmeni Adaylar�n�n “Müzik Ö�retmeni” Alg�s� 
Üzerine Betimsel Bir Çal��ma: Konya �li Örne�i  

Ezgi Babacan, Yüksel Pirgon 
M.Devrim Babacan 
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 Müzik Ö�rencilerinin Arabesk Müzik Alg�s� 
Af�in Öner, Mehmet Ate� 

Müzik E�itimi Anabilim Dal� Ö�rencilerinin Viyolonsel Dersine
�li�kin Alg� Ve Beklentileri Etkileri  

Serpil Umuzda� 

 
Üniversite Ö�rencilerinin Klasik Müzi�e �li�kin Alg�lar� 
Anadolu Üniversitesi’nde Uygulanan Kültürel Etkinlikler 

Dersi Kapsam�nda Klasik Müzik Konserlerine Kat�lan 
Üniversite Ö�rencilerinin Müzik Alg�lar� Ve Be�enileri 

Bengi Baraz Ç�nar 

Güzel Sanatlar Ve Spor Liselerindeki Müzik Bölümü 
Ö�rencilerinin 

Müzik Alg�lar�n�n �ncelenmesi  
Esengül Karademir 

 

11:00 Session III:
Sevgi Ta� (Chair) 

 Modern Klasik Gitar Kompozisyonunda Türk Müzi�inden Etkin Bir �ekilde Yararlanman�n Yollar�  
Kâz�m Çoko�ullu 

 
Müzik E�itimcisi Yeti�tiren Kurumlarda Toplu Çalg� 

E�itiminde Yeni Yakla��mlar  
R�za Akyürek 

 
De�i�en Yüzy�lda Ba�lama �cras� 

Sedat Ç�lg�n 
 

 
 
 
 
 
 

 SATURDAY MAY 
 Afternoo

13:00 Session I: 
A.Bülent Alaner (Chair) 

Session II: 
Muhip �anal (Chair) 

 
Popülerle�en Yerellik Ve Yerelle�en Popülerlik 

Ba�lam�nda Günümüzün Müzikal Alg�s�n�n De�i�en 
“De�i�mezler”�ne  Bir Bak��  

Cenk Celasin 

�lkö�retim Müzik Dersi Program�ndaki Müzik Dinleme 
Alg�lar�n�n Geli�tirilmesine Yönelik Kazan�mlar�n 

De�erlendirilmesi  
Sevgi Ta�  

 Sosyolojide Müzik, Müzikte Sosyoloji  
Deniz Aydar  

Viyolonsel E�itimcilerinin J. S. Bach’�n Viyolonsel Süitine 
�li�kin Alg� Farkl�l�klar� Ve Edisyon Seçimine Olan Etkileri 

Sezgi Sevi K�ran 

 
De�i�en Müzik, De�i�en Kimlik  

Gürsel Yurtseven 
 

Klâsik Türk Müzi�i Repertuvar Dersi Alan Ö�rencilerin 
Üslûp Ve Tav�r Ö�renimine Yönelik Alg�lar�  

Tuba Karde� 

 
Avrupa Birli�i Sürecinde Gelenekselden Medyasal Müzik 

Alg�s�na  
Y�lmaz Küçüköncü 

  

13:00 Session III: 
Emel Funda Türkmen (Chair) 

 Türkülerimizin Dili 
Mehmet Sar� 

 
Türklerde Müzi�in Toplumsal Alg�s�: 

Uygur Türkleri Üzerine Yap�lan Bir Çal��ma  
Feyzan Göher Vural, Timur Vural 

 
Mustafa Hakk� Ye�il, Hayat�, Kütüphanesi Ve Belediye Mustafa Hakk� Ye�il Kütüphanesinde Bulunan Müzikle �lgili 

Kaynaklardan Baz�lar�n�n Bibliyografyas� 
Emine Gedik

 Buhûrî-Zâde Mustafa ‘Itrî Ve Yeti�ti�i Çevre 
Kadir Güler 

14:45 Coffee Break 
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15:00 Session I: 
Ayhan Sari (Chair)

Session II: 
Cenk Celasin (Chair) 

 
De�i�en Yüzy�lda Azerbaycan’da Kamança Çalg�s� Ve 

E�itimi  
Kadir Verim 

Dinleyicilerin Alg�sal Perde Hiyerar�isi Perde Sorgu Puanlar� 
�le Müziksel Dikte Puanlar� Aras�ndaki �li�ki  

Gökhan Yalç�n 

 
Makamsal Viyolonsel E�itim Ve �cralar�nda 

Anahtar Problemi 
Levent De�irmencio�lu 

Biçimsel Çözümlemeli Keman E�itimine �li�kin Ö�renci 
Alg�lar�  

Hicret Tevhide Çöl 

 
Türkiye’de Yap�lan Müzik Teknolojisi Çal��malar�nda 

Anadolu Geleneksel Müzi�inin Yeri 
Abdurrahman Tarikçi  

 

Mesleki Çalg� E�itiminde Dü�ünme Becerileri Ve Üst Düzey 
Dü�ünme Becerilerinin Yeri Ve Önemi  

Hep�en Okan  

 
Makamsal Dizilerde Bestelenmi� Piyano Eserlerine Yönelik 

Türk Sanat Müzi�i Ö�rencilerinin Alg�s�  
Mustafa Kabata� 

 

 
PANEL 

KÜTAHYA MÜZ�K KÜLTÜRÜ 
Mustafa H�SARLI-Mustafa SALÜN-U�ur TÜRKMEN 

17’00 CLOSING CEREMONY 
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“1800 LÜ YILLARIN BA�INDA YAZILMI� B�R P�YANO ESER� ÜZER�NE” 

 
 

Prof. Ahmet Bülent ALANER 
 

Çi�dem BALO�LU 
 

Anadolu Üniversitesi 
Devlet Konservatuvar� 

 
ÖZET 
 

15.yy.’a kadar eserler genellikle el yazmalar� halinde ortaya ç�k�yor ve 5-10 adetten fazla 
ço�alt�lam�yordu. Bunlar da ancak belirli ki�ilerin ellerinde oluyordu. 15.yy.dan itibaren ise, 
1436’da GÜTENBERG’in bas�m i�leri ile u�ra�mas�yla birlikte, yay�nlar istenilen say�da 
ço�alt�labilmeye ba�lanm��t�. 

��te, Avrupa’da 15.yy.’da ba�layan yay�nc�l�k, hemen müzi�i de himayesi alt�na al�verdi. 
1481’de Venedik’te ilk müzik yay�n� bas�ld�. Böylece, müzik yay�nc�l���1481 y�l�ndan 
ba�layarak, günümüze kadar yüzlerce müzik yay�nevi ile beraber geldi. 

Avrupa’da pek çok müzik (nota) yay�nevinin kurulmas�, tabii ki çok miktarda ve çe�itli 
müzik yay�nlar�n�n yap�lmas� ve en önemlisi de halkta belirli bir müzik kültürünün olu�mas� 
demekti. Bu �ekilde hem eserler ortadan kaybolmuyor, hem de binlerce ki�i bu yay�nlardan 
faydalanm�� oluyordu. 

 
ABSTRACT 
 

“A PIANO WORK COMPOSED IN EARLY 1800S IN OTTOMAN EMPIRE” 
 

Prof. A. Bülent ALANER  
 

Çi�dem BALO�LU 
 

Anadolu University School of Music and Drama 
Eskisehir-TURKEY 

 
Until recently, the date 1876 was assumed as the onset of the music publications in 

Ottoman Empire. However, the currently discovered documents revealed that the music 
publication in Ottoman Empire has started in early 1800s.  

Another important issue which was uncovered by means of the current documents is that, 
for a long time it was known that Callisto Guatelli, who is one of the chefs of M�zka-i Humayun, 
is the first person/composer who adapted the Ottoman Music mode into piano works. However, 
the current documents exposed that Ottoman Music mode has already been adapted into piano 
works before the works of Callisto Guatelli.  

Another important discovery that came to light is that, this document was prepared as a 
gift for a well known composer who visited Istanbul at that time.  
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This recently discovered cultural treasury, which includes the documents related to 76 
piano works that were composed in early 1800s in Ottoman Empire, is prepared for publication 
by F. Adam Publication in Istanbul by enumerating it as 10 Op.  

The present study examined those recently discovered documents in detail and introduced 
them to the world of musicology.  
    G�R�� 
 

Tan�nm�� Müzik Yay�nc�lar� 
 
� Venedik  1481          Scodus, Octavianus 
� Venedik  1501-1523 Petrucci, Ottavianodei 
� Ausburg  1505-1518 Deglin, E. 
� Mainz   1509-1523 Schöffer 
� Ausburg  1517-1527 Grimm, S. 
� Wittenberg  1525           Rhav, George  
� Paris   1528-1550 Attaingnant, Pierre 
� Lyons    1532-1567 Moderne, Jacques 
� Nürnberg  1533          Ott, H. 
� Venedik  1537-1685 Gardano, Antonio  
� Anvers   1543-1560 Susato, Tielman, 
� Louvain  1547-1674 Phalese, Pierre. 
� Paris   1549-1576 Chemin, Nicolas du. 
� Paris   1551-1814 Ballard, Antonie ve Le Roy, 
� Anvers   1578-1639 Plant�n Christophe, 
� Roma   1586-1608 Verovivo-Simone, 
� Londra   1648-1700 Playford, John. 
� Londra   1695-1766 Walsh, John. 
   
� Amsterdam  1696          Roger, Etienne. 
� Leipzig  1755  Breitkopt ve Harter.  
� Nürnberg  1770          Haffner, Johann Ulrich; 
� Paris   1767          Leduc, Alphonse. 
� Paris   1772          Lemoine, Henry  
� Mainz   1773          Schott, Bernhard. 
� Viyana   1778-1932 Artaira 
� Berlin   1790-1929 Simrock, Nicolaus. 
� Leipzig  1804  Peters, Carl Friedrich. 
� Milano   1808          R�cord�, Giovanni. 
� Londra   1816          Boosey ve Hawkes. 
� Viyana   1824          Diabelli, Antonio. 
� Milano   1826          Sonzogno, Edoardo. 
� Paris   1833          Heugel. 
� Boston   1835-1931 Ditson, Oliver. 
� Berlin   1838          Bote ve Bock. 
� Hamburg  1866-1894 Chrysander, Friedrich. 
� Newyork  1861          Schirmen, Gustav. 
� Leipzig  1862  Payne, Albert. 
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� Newyork  1872          Fischer, Carl. 
� Leipzig  1874  Eulenburg, Ernst. 
� Leipzig  1877  Steingraber. 
� Philadelphia  1884          Peresser, Theodore. 
� Kassel   1924          Barenreiter (Karl Vötter ile birlikte kurmu�lard�r.) 
� Londra   1938          Hinrichsen. 
� Amsterdam  1696          Roger, Etienne. 
� Leipzig  1755  Breitkopt ve Harter.  
� Nürnberg  1770          Haffner, Johann Ulrich; 
� Paris   1767          Leduc, Alphonse. 
� Paris   1772          Lemoine, Henry  
� Mainz   1773          Schott, Bernhard. 
� Viyana   1778-1932 Artaira 
� Berlin   1790-1929 Simrock, Nicolaus. 
� Leipzig  1804  Peters, Carl Friedrich. 
� Milano   1808          R�cord�, Giovanni. 
� Londra   1816          Boosey ve Hawkes. 
� Viyana   1824          Diabelli, Antonio. 
� Milano   1826          Sonzogno, Edoardo. 
� Paris   1833          Heugel. 
� Boston   1835-1931 Ditson, Oliver. 
� Berlin   1838          Bote ve Bock. 
� Hamburg  1866-1894 Chrysander, Friedrich. 
� Newyork  1861          Schirmen, Gustav. 
� Leipzig  1862  Payne, Albert. 
� Newyork  1872          Fischer, Carl. 
� Leipzig  1874  Eulenburg, Ernst. 
� Leipzig  1877  Steingraber. 
� Philadelphia  1884          Peresser, Theodore. 
� Kassel   1924          Barenreiter (Karl Vötter ile birlikte kurmu�lard�r.) 
� Londra   1938          Hinrichsen. 

 
Bas�mevlerinin Türkiye’ye giri�i, III.Ahmet zaman�nda aslen Macar as�ll� olan 

Kolozsvarl� �brahim Müteferrika (1674-1745) taraf�ndan olmu�tur. �lk bas�mevimiz, �eyhülislam 
Abdullah Efendi’nin fetvas� ve III.Ahmet’in ferman�ndan sonra 1727 y�l�nda �brahim 
Müteferrika’n�n kona��nda kurulmu�tur. 1727 y�l�nda dizilmeye ba�lanan ilk kitab�m�z 1729 
y�l�nda bas�lm��t�r. 

Bizde müzik yay�nc�l��� ise ilk olarak 1876 Me�rutiyet Hareketi ile birlikte dü�ünülmeye 
ba�lanm��t�r ve 1293 (1876) tarihinde Hac� Emin Efendi 30 sayfal�k bir fas�l defterini 
yay�nlam��t�r. 

Buhurdanc� Hac� Yusuf Efendi’nin o�lu olan ve 1845-1907 y�llar� aras�nda ya�ayan Hac� 
Emin Efendi, ilk ö�renimini bitirdikten sonra M�z�ka-� Hümayûn’a girip Divan Müzi�i ve Bat� 
Müzi�ini ö�rendi. Daha sonralar� geleneksel müzikleri notaya almaya çal��an Hac� Emin notas�n� 
yazd��� eserleri genellikle, M�z�ka-i Hümayûn’un �eflerinden olan Callisto Guatelli’nin çok 
seslendirdi�i biçimde yay�nlam��t�r. Böylece tarihe ad�, Notac� Hac� Emin Efendi olarak 
geçmi�tir. Hac� Emin Efendi pe�revler saz semaileri ve �ark�lar besteledi�i gibi, ayr�ca piyano 
için de çe�itli eserler yazm��t�r 
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Hac� Emin Efendi’nin yay�na haz�rlad��� nota 
kapaklar�ndan bir örnek 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
A.Comendinger Yay�nlar�:  
 
Osmanl� �mparatorlu�u içerisinde belki de en 
büyük müzik yay�nc�s�, ve döneminin en büyük, 
enstruman yap�mevlerinin Osmanl� temsilcisi.  
E�i Bertha Comendinger dönemin tan�nm�� 
piyanistlerinden. Ünlü Macar besteci Franz Liszt 
�stanbul’a geldi�inde Comendingerlerin evinde 
misafir edilmi�ti. Yay�nevinin 200 ün üzerinde 
notay� 1900 öncesi Leipzig, 1900 sonras�nda ise 
�stanbul’da yay�nlad��� kay�tlardan 
anla��lmaktad�r. 
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Karl-Alfred Kopp Müzik Yay�nlar�:  
1903-1918 y�llar� aras�nda müzik yay�nc�l��� 
yapm��lard�r. 1955 y�l�nda Münih’te Edition 
Peters’in i�letmecisi olan Frau Koop’un 
anlatt�klar�ndan, yaln�zca bir matbaa Koop 
karde�lerin yay�nlar�n� basabilmek için çal���rm��. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
J.D’Andria Yay�nlar�:  
 
Yine �mparatorlu�un en büyük müzik 
yay�nc�lar�ndan olan Andria, 1904 
y�l�nda yay�nc�l��a ba�lam�� ve 1500 
kadar eseri yay�nlad��� bilinmektedir. 
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�aml� �skender Yay�nlar�:  
 
1910 y�l�nda �stanbul’da yay�n hayat�na ba�layan 
Udi �aml� �skender (Kudmani) döneminin 
önemli yay�nc�lar�ndand�r. Cumhuriyet 
Türkiye’sinde “Oner Müzik Evi” ad� alt�nda 
faaliyetine devam eden �amli �skender yay�nlar� 
ba�l�kl� yakla��k 2000 eser bulunmaktad�r. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Yeni Bir Bulgu 
 

Bizde müzik yay�nc�l��� ilk olarak 1876 Me�rutiyet hareketi ile birlikte dü�ünülmeye 
ba�lanm��t�r ve 1293 (1876) tarihinde Notac� lakab� ile an�lan Hac� Emin Efendi, otuz 
sayfal�k bir fas�l defterini yay�nlam��t�r» diyor idik  yakla��k 26 y�ldan beri (1). 

 
Ancak!!!! Ele geçen yeni belge 1847 y�l�ndan önce de �stanbul’da müzik yay�nlar� ve 

yay�nc�lar�n�n varl���n� bize gösterdi ve dolay�s�yla tüm do�rular alt üst oldu. 
 
Nota kitab�n�n iç sayfalar�nda bulunan kapak örne�inden de anla��laca�� üzere müzik 

yay�nc�s�n�n �stanbul Beyo�lu’nda Hakopulo Pasaj� No: 25-26 da faaliyet gösteren “F.Adam” 
isimli bir yay�nevi oldu�u anla��lmaktad�r. Bu isimle faaliyet gösteren bir müzik yay�nevi ilk 
kez kar��m�za ç�kmaktad�r. 

 
Daha önemli bir bulgu ise, nota kitab�n�n Liszt’e verilmesi dolay�s� ile bu yay�nevinin 

1847 y�l�ndan önce �stanbul’da kurulup faaliyet göstermesidir. Di�er bir söylemle Türkler’de 
ilk müzik yay�nc�l��� ba�lang�c� 1876 de�il yeni belge ile 1847 öncesidir. 
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“Türk Danslar�” kitab�n�n kapak örne�i 
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Türk Müzikolojisinin kurucular�ndan Mahmut Rag�p Gazimihal’in Franz Liszt’in �stanbul 
seyahatine dair yazm�� oldu�u ara�t�rma kitab�nda var olan bir bilgi notu: 

 
« Burada bir Türk Danslar� kitab� var. Piyano için Madam Hermainska kalemiyle uyarlan�p 
yaz�lm��lard�r. Özel surette Franz Liszt için ciltlenip kendisine sunulmu�tur. (Istanbul, 
F.Adam) Liszt bu nefis cildi madamdan alm��t�r. Özellikle Liszt’in müzi�inde var olan aksak 
asimetrik tart�mlar�n ço�unlukta bulunu�u, bestecinin bu kitaptan çok etkilendi�ini 
göstermektedir » (2). 
 
 

 
 

Hicaz Pe�rev 
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Nihavent Pe�rev 
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Yay�ndan da anla��laca�� üzere Bayan Herzmainska de Slupno �stanbul’da ya�ayan 
Polonya as�ll� bir piyanist ve bestecidir. Slupno sözcü�ünün Polonya’da bir yer ad� olmas�, 
Bayan Herzmainska’n�n Polonya as�ll� bir Osmanl� vatanda�� oldu�u yönünde bize kuvvetli 
deliller sunmaktad�r.  

Ayr�ca Bayan Herzmainska’n�n pek çok Türk Müzi�i eserini makam tasnifi yaparak 
piyano için çokseslendirdi�i de dü�ünüldü�ünde kendisinin son derecede iyi bir Türk Müzi�i 
teorisini bilgisine sahip oldu�u da kaç�n�lmaz bir sonuç olarak kar��m�za ç�kmaktad�r. 
A�a��da t�pk� bas�m�n� verdi�imiz arka kapak örne�inde ise �u bilgiler yer almaktad�r: 
 
“Madam Hermanska dö Zulupno’nun Piyano �çün Tertib �tti�ü  
  Türkçe ��arat-� Elhan u Nagamat�n Esma ve Numralar�” 
 

Eserler Hicaz, Ferahnak, Bayati, Saba, Kuçek, Segah, Nihavent, Suzinak, Hicazkar ve 
Acem A�iran makamlar�nda tasnif edilmi�lerdir. Toplam olarak piyano için yaz�lm�� seksen 
iki parça, taksim, beste, pe�rev, �ark�, semai gibi formlarda yaz�lm��lard�r. Bu da yinelemek 
gerekirse Bayan Herzmainska’n�n son derecede iyi bir Türk Müzi�i bilgisine sahip oldu�unu 
bizlere aç�kça göstermektedir. 

Sonuç olarak �unu rahatça ifade edebiliriz ki, ar�iv kay�tlar�nda yeni buldu�umuz bu 
belge, müzikte çok kültürlülük kavram� için e�siz bir örnektir. Bat�l� bir bestecinin Do�u 
melodilerini piyano için armonilemesi, ve bunun sonucunda ortaya ç�kan eserin dünyaca ünlü 
bir besteci ve piyanisti etkileyerek eserlerinde özellikle ritmik kal�plara yer vermesi, Türk 
Müzikolojisi aç�s�ndan da büyük önem ta��maktad�r. 
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(1)  ALANER, A.Bülent:  “Osmanl� �mparatorlu�u’ndan Günümüze Belgelerle Müzik 
Yay�nc�l���”, Anadol Yay�nc�l�k, 96 s., ANKARA 1986 

(2) ÇALGAN. Koral: “Franz Liszt ve M.R.Gazimihal’in Bir Ara�t�rmas� “Liszt’in 
�stanbul Konserleri”, Müzik Ansiklopedisi Yay�nlar�, 103 s., Ankara 1991 

 
A.B.Alaner  Notu: Gazimihal’in bu çal��mas� asl�nda 1982 y�l�nda Ankara Devlet 

Konservatuvar�’n�n ta��nmas� s�ras�nda depolarda A.Bülent ALANER taraf�ndan 
bulunmu�tur. Kitap orijinali Ankara Devlet Konservatuvar�’na aittir. Ayr�ca Gazimihal 
kitap içerisinde bu çal��may� A.Ahmet SAYGUN ile beraber kurduklar� “Ses ve Tel Birli�i” 
ad�na yapt���n� da ifade etmektedir. 
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“TÜRK�YE’DE YAPILAN MÜZ�K TEKNOLOJ�S� ÇALI�MALARINDA ANADOLU 

GELENEKSEL MÜZ���N�N YER�” 
 

Yrd. Doç. Dr. Abdurrahman TAR�KC� 
 

Çank�r� Karatekin Üniversitesi  
Müzik Teknolojisi Bölümü 

ÖZET 
Müzik, birçok farkl� bak�� aç�s�yla incelenebilecek hem bir bilim, hem de sanat dal�d�r. Bu 

durumun en belirgin göstergelerinden biri de, do�as� gere�i günümüze yakla�t�kça ara�t�rma 
yo�unlu�u artan müzik teknolojisi alan�n�n olu�mas�d�r. Müzik teknolojisinin bat� ülkelerinde 
do�mas� ve geli�imini daha çok bu ülkelerde göstermi� olmas�ndan ötürü, bu alandaki 
çal��malar�n büyük ço�unlu�u bahsi geçen bölge müzikleri ile ilgilidir. Bu nedenle de bat� müzi�i 
d���nda kalan ve “dünya müzikleri” diye adland�r�lan türlerle ilgili müzik teknolojisi 
çal��malar�na pek s�k rastlan�lamamaktad�r. Bu durum ülkemiz geleneksel müzikleri için de 
geçerli bir durumdur. Di�er taraftan, ülkemizde bu alanda e�itim veren birçok yüksekö�retim 
kurumunun var oldu�u da dü�ünülürse, geleneksel müzik ara�t�rmalar�ndaki teknolojinin yeri 
hakk�nda bir durum tespiti yapmak gerekti�ini söylemek mümkündür. Bu çal��mada, geleneksel 
müziklerimizde müzik teknolojisinin yeri, konu üzerine yap�lm�� tezlerden hareketle 
belirlenmeye çal���lm��t�r. �u ana kadar Yüksek Ö�retim Kurulu (YÖK) Ulusal Tez Merkezi veri 
taban�nda bulunan ve konusu müzik olarak belirtilmi� 2530 adet tez incelenmi�tir. Sonuçta 
Anadolu geleneksel müzi�i üzerine yap�lan müzik teknolojisi ara�t�malar�n�n, bu müzik türü 
üzerine yap�lan di�er bilimsel ara�t�rmalara oranla dü�ük düzeyde kald��� saptanm��t�r. �laveten, 
müzik teknolojisi alan�nda yeni çal��malar�n yap�lmas� ve bu çal��malar�nda ki�isel 
ara�t�rmalardan daha çok kurumsal bir istekle ve sistemli bir biçimde sürdürülmesi 
önerilmektedir. 
 

Anahtar Kelimeler: Müzik teknolojisi, Anadolu geleneksel müzi�i, ara�t�rma 
politikalar�. 
 

“PLACE OF ANATOLIAN TRADITIONAL MUSIC IN MUSIC TECHNOLOGY 
RESEARCHES IN TURKEY” 

 
Asst. Prof. Dr. Abdurrahman TAR�KC� 

 
Çank�r� Karatekin University  

Department of Music Technology 
 

Music is a branch of both science and art that can be analyzed from different perspectives. 
One of the most distinct indicators of this circumstance is the formation of the field of music 
technology, which has an increase in research intensity due to its nature as coming closer to the 
present day. Since, the formation and devolopment of music technology have been seen mostly in 
the western countries, a greater portion of the studies on that field is about the musics of 
mentioned regions. Therefore, the music technology studies about the genres so-called “world 
music”, which is the music genres except for the western music, are not seen very often. This 
circumtance is also valid for the traditional music of our country. On the other hand, if it is 
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considered that there are many higher education institutions working on this field, it is possible to 
say that it is necessary to determine the situation of place of technology in the traditional music 
researches. In this work, it is tried to diagnose the status of music technology in our traditional 
music via examining dissertations on this subject. Up to now, 2530 dissertations on music from 
the thesis database of The  Council of Higher Education (YÖK) are examined. As a result, it is 
found that, level of the researches on music technology concerning Anatolian traditional music is 
low compared to other works on this genre. In addition, it is suggested that new researches on 
music technology should be done and instead of personal studies, these works should be carried 
out in systematic maner with institutional demand.  
 
Key Words: Music technology, Anatolian traditional music, research policies. 

 
G�R�� 

 
Müzik teknolojisi, hem ülkemizde, hem de tüm dünyada popülerli�ini art�ran bir aland�r. 

Bu alan sanat ve teknolojiyi ayn� oranda bar�nd�rmas�ndan dolay� disiplinleraras� bir çal��ma 
gerektirmektedir. Bu nedenle de bu konuyu çal��anlar için ara�t�rma alan�n�n s�n�rlar�n� çizmek 
kimi zaman güç olmaktad�r.  Dolay�s�yla, Türkiye’de yap�lan müzik teknolojisi ara�t�rmalar�n� 
incelerken, müzik teknolojisi terimi ile ne kastedilebilece�ini incelemek gerekmektedir.  
 

Müzik Teknolojisi Nedir? 
Müzik teknolojisi, müzi�in teknoloji ile il�kilendirilebilece�i bütün ba�l�klar� içerse de; 

s�kl�kla, teknolojik olanaklar�n müzik kompozisyonunda, ses kayd�nda ya da canl� performans 
seslendirilmesinde kullan�lmas� konular�n� çal���r (Harper-scott, Samson, 2009).  Bir ba�ka 
deyi�le, müzik teknolojisi, karma��k birtak�m bilimsel çal��malar�n müzikal uygulamalarda 
kullan�lmas�d�r demek de mümkündür (Harper-scott, Samson, 2009). Benzeri �ekilde, D. Hosken 
müzik teknolojisini, mikrofonlardan saksafona kadar olan her�eyi kapsayan bir terim diye 
tan�ml�yor. Hosken ayr�ca müzik teknolojisinin, müzi�in her alan�nda bulundu�unu; hatta akustik 
müzik yapanlar�n bile teknolojiyi kulland�klar�n� belirtiyor (Hosken, 2011). Di�er taraftan P. 
Middleton ve S. Gurevitz, müzik teknolojisinin ana çal��ma alanlar�n�n kay�t teknolojisi ve 
stüdyo becerileri oldu�unu söylüyor (Middleton, Gurevitz, 2008). 

Müzik teknolojisi alan�nda yap�lm�� yay�nlara, üniversitelerdeki ilgili bölüm 
müfredatlar�na ve di�er ilgili materyallere bak�ld���nda; kay�t teknolojileri, canl� performans 
seslendirme, ses sentezleme ve midi teknolojileri, müzik yaz�l�m� geli�tirme konular�n�n ilgi 
gören konular oldu�unu söylemek mümkündür.  Bu çal��malar�n, özünde müzikteki yarat�c� 
sürecin bir etmeni ve yard�mc� unsuru olmas� sebebiyle de, en popüler çal��ma konular�n�n kay�t 
ve kompozisyon oldu�u  söylenebilir (Harper-scott, Samson, 2009).  
 
Müzik Teknoloji Çal��malar�na Genel Bir Bak�� 

Müzik teknolojisi alan�n�n ba�lang�c� ve geli�imi a��rl�kl� olarak bat� ülkelerinde 
olu�mu�tur. Bu nedenle de literatürdeki çal��malar�n ço�unlu�u bu ülkelerin müzikleri üzerinedir 
(Karado�an, 2010). Dolay�s�yla bat� müzik kültürünün içerdi�i müzikal unsurlar� içermeyen 
müzik türleri ile ilgili teknoloji çal��malar�na pek s�k rastlanamamaktad�r. Bu durum, 
Türkiye’deki geleneksel müzikler ile ilgili teknoloji ara�t�rmalar�n�n da az olma olas�l���n�n 
göstergesidir. Hatta kimi alanlarda hiçbir çal��ma yap�lmam��t�r. Örne�in,   “Türk müzi�i 
çalg�lar� için literatürde belirlenmi� bir mikrofonlama yöntemi ya da oda etkisi miktar� 
bulunmamaktad�r.”(Özi�, Vergili, Varol, 2008). Bu nedenle, Türkiye’deki geleneksel müzikler ile 
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ilgili müzik teknolojisi çal��malar�n�n ne durumda oldu�unu belirlemek, bu bilgi �����nda bilimsel 
çal��malar yapmak ve gelecek y�llar için ara�t�rma geli�tirme faaliyetleri planlamak 
gerekmektedir. Bu çal��mada, bu gereksinimi ortadan kald�rmak için gerekli olan geleneksel 
müzik ara�t�rmalar�nda teknolojinin ne kadar yer ald��� kimi bilimsel yay�nlar� kullanarak 
belirlenmeye çal���lm��t�r. Kullan�lan bilimsel yay�nlar�n türüne göre ara�t�rma iki bölüme 
ayr�lm��t�r. Birinci bölümde tezler; ikinci bölümde ise makale ve bildiri metinleri incelenmi�tir. 
Bu çal��mada ara�t�rman�n birinci k�sm� sunulacakt�r. 
 

YÖNTEM 
Türkiye’de yap�lan müzik teknolojisi çal��malar�nda geleneksel müzi�in yerini saptamak 

amac�yla konu üzerine yap�lan yay�nlar incelenmi�tir. Bu çal��malar, tezler ve di�er yay�nlar 
olmak üzere iki ana k�sma ay�r�lm��t�r. Bu çal��mada sadece birinci k�sm� sunulacak olan 
çal��mada, �u ana kadar 2530 adet tez incelenmi� ve tasniflenmi�tir.  
 �ncelenen tezler, Yüksek Ö�retim Kurulu (YÖK) Ulusal Tez Merkezi veri taban�nda 
bulunan ve konusu müzik olarak belirtilmi� tezlerdir. 1986 – 2012 y�llar� aras�ndaki yap�lm�� 
yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlilik tezleri y�l, konu ve alt ba�l�k ekseninde 
de�erlendirmeye al�nm��t�r. 
 

BULGULAR 
Yüksek Ö�retim Kurulu (YÖK) Ulusal Tez Merkezi veri taban�ndaki müzik konulu tezler 
taranm�� ve bulunan 2530 adet tezin y�llara göre �ekil 1’deki gibi bir da��l�m� oldu�u 
görülmü�tür. 
 

 
�ekil 1 YÖK Ulusal Tez Veri Bankas�nda Bulunan Müzik Konulu Tezlerin Y�llara Göre Da��l�m� 

 
Bu tezlerin içerdi�i konular incelenip müzik teknolojisi ile ilgili olanlar ayr�ld��� zaman 

Tablo 1’deki verilere ula��lm��t�r. �lk göze çarpan husus, veritaban�nda konusu müzik olarak 
belirtilmi� tezlerin  en eskisinin 1986 y�l�na ait olmas�d�r. Buna kar��n, bu tezler içerisinde, müzik 
teknolojisi çal���lm�� olan ilk tez 1991 y�l�nda görülmektedir. Ayr�ca, yine Tablo 1’deki 
verilerden, toplam 2530 adet müzik konulu tezden, müzik teknoloji ile içeren tez say�s�n�n sadece 
78 oldu�u görülmektedir. 
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Tablo 1 YÖK Tez Veri Bankas�ndaki Müzik Konulu Tezlerin Y�llara Göre Da��l�m� 

Y�l Tez Say�s� Müzik Teknolojisi Oran 
1986 5 0 0 
1987 9 0 0 
1988 16 0 0 
1989 23 0 0 
1990 8 0 0 
1991 14 1 0.07 
1992 41 1 0.02 
1993 67 3 0.04 
1994 74 1 0.01 
1995 75 1 0.01 
1996 101 2 0.02 
1997 95 3 0.03 
1998 121 1 0.01 
1999 95 3 0.03 
2000 75 2 0.03 
2001 128 4 0.03 
2002 101 8 0.08 
2003 79 0 0 
2004 40 2 0.05 
2005 93 2 0.02 
2006 199 5 0.03 
2007 210 7 0.03 
2008 182 7 0.04 
2009 205 6 0.03 
2010 294 8 0.03 
2011 173 11 0.06 
2012 7 0 0 

Toplam 2530 78 0.03 
 

Müzik teknolojijsi konulu tezlerin, hangi y�l ne kadar çal���ld���, nerelerde yo�unluk 
oldu�unu daha rahat kavrayabilmek için, tablodaki verilerin grafi�e dönü�türülmü� ve �ekil 2’de 
sunulmu�tur. Bu grafik incelendi�inde, 2001 y�l�ndaki yo�unluk ve 2002 y�l�nda tez olmamas� 
d���nda, 2006 y�l�na kadar çok yo�un bir çal��ma görülmemektedir. 2006 y�l�nda görülen tez 
say�s�ndaki art��, nispeten istikrarl� bir biçimde sürmekte, 2010 ve 2011 y�llar�nda ise en yüksek 
de�erlere ula�maktad�r. 
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�ekil 2 YÖK Ulusal Tez Veri Bankas�nda Bulunan Müzik Teknolojisi Konulu Tezlerin Y�llara 
Göre Da��l�m� 
 

Bu verilerden elde edilebilecek bir sonuç da müzik teknoloji çal��malar�n�n, müzik 
çal��malar�ndaki yerini görmemizi sa�layabilecek olan oranlamad�r. Tablo 1’de gösterilen 
sonuçlarda, en fazla 0.08 oran�nda bir çal��ma yo�unlu�u görülmektedir. Ayr�ca, 1986 – 2012 
y�llar� aras�ndaki sonuçlar�n toplamda verdi�i sonuç ise 0.03’tür. Bu oranlar�n y�llara göre 
da��l�m�n�n verildi�i �ekil 3’e bak�ld���nda ise herhangi bir istikrarl� süreç gözlenememektedir. 
 

 
�ekil 3 Müzik Teknolojisi Konulu Tezlerin, Müzik Konulu Tezlere Oran�n�n Y�llara Göre 
Da��l�m� 
 

Tezlerin konu ba�l���na göre genel incelemesinin ard�ndan, alt ba�l�klara göre yeni bir 
s�n�fland�rma yapmak da mümkündür. Çal��man�n amac� gere�i, öncelikle geleneksel müziklerin 
bu çal��malar içerisindeki yerine bakmak anlaml� olacakt�r. Buradaki müzik teknolojisi 



III. Uluslararas� Hisarl� Ahmet Sempozyumu  |  Müzi�i Alg�lamak |  Sempozyum Tam Metin Kitab� 
 

34 

çal��malar� içerisine, �TÜ Türk Müzi�i Devlet Konservatuar� Müzik Teknolojisi Bölümünün 
içerisinde, Çalg� Yap�m Anabilim Dal� olmas� nedeniyle, bu konuyu içeren tezler de dahil 
edilmi�tir. Tablo 2’de bu çal��man�n sonuçlar� gösterilmektedir. 

Tablo 2’de görüldü�ü gibi müzik teknolojisi konulu 78 adet tezin 28 adedi geleneksel 
müzik üzerinedir. Bunlardan çalg� yap�m içeren tezleri ç�kard���m�zda 18 adet tezin bu kapsama 
girdi�i görülmü�tür. Ayr�ca, beklentilere uygun olarak, tezlerin büyük ço�unlu�unu yüksek lisans 
tezleri olu�turmaktad�r. Alt� çizilebilecek en önemli noktalardan biri ise, 2006 y�l�ndan itibaren, 
müzik teknolojisi tez say�s�nda görülen istikrarl� art���n, geleneksel müzik de dikkate al�nd���nda 
olmad���n� görmekteyiz.  
Tablo 2 Müzik Teknolojisi Tezlerinin Y�llara Göre Da��l�m� 

Y�l Müzik 
Teknolojisi Yük. Lis. Dok. S. Yet. Geleneksel Çalg� Yap�m 

�çermeyen 
1986 0 0 0 0 0 0 
1987 0 0 0 0 0 0 
1988 0 0 0 0 0 0 
1989 0 0 0 0 0 0 
1990 0 0 0 0 0 0 
1991 1 1 0 0 1 0 
1992 1 1 0 0 0 0 
1993 3 3 0 0 2 0 
1994 1 1 0 0 1 0 
1995 1 1 0 0 1 1 
1996 2 2 0 0 1 0 
1997 3 3 0 0 0 0 
1998 1 0 0 1 1 0 
1999 3 2 1 0 1 0 
2000 2 2 0 0 0 0 
2001 4 4 0 0 2 1 
2002 8 7 1 0 3 2 
2003 0 0 0 0 0 0 
2004 2 1 1 0 1 1 
2005 2 2 0 0 1 1 
2006 5 4 1 0 2 2 
2007 7 4 3 0 2 1 
2008 7 5 2 0 2 2 
2009 6 4 2 0 0 0 
2010 8 5 3 0 2 2 
2011 11 6 4 1 5 5 
2012 0 0 0 0 0 0 

Toplam 78 58 18 2 28 18 
 
 Müzik teknolojisi konulu tezleri alt ba�l�klar�na göre s�n�fland�rma yapt���m�zda ise Tablo 
3’teki sonuçlar� elde etmek mümkündür. 
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Tablo 3 Müzik Teknolojisi Konulu Tezlerin Konular�na Göre Da��l�m� 

Alt Ba�l�k Yük. Lis. Dok. S. Yet. Top. Oran Çalg�. Yap. �çermeyen 
Oran 

Kay�t 12 3 0 15 0.19 0.23 
Bili�im Sistemleri 11 3 0 14 0.18 0.21 

Çalg� Yap�m 11 0 1 12 0.15 --- --- --- 
Alg� 4 5 0 9 0.12 0.14 

Bilgisayar Destekli 
E�itim 6 3 0 9 0.12 0.14 

Akustik 6 2 0 8 0.10 0.12 
Müzik Fizi�i 4 1 1 6 0.08 0.09 

Elektronik Müzik 0 1 0 1 0.01 0.02 
Midi 1 0 0 1 0.01 0.02 

Ses Sentezleme 1 0 0 1 0.01 0.02 
Ses Teknolojisi 1 0 0 1 0.01 0.02 

Yap�m 1 0 0 1 0.01 0.02 
Toplam 58 18 2 78 

  
 Tablo 3’teki veriler incelendi�inde çalg� yap�m konulu çal��malar�n toplamda 0.15’lik bir 
oranda bir a��rl��a sahip oldu�unu saptanm��t�r. En çok çal���lan konunun da beklendi�i gibi 
kay�t teknolojileri oldu�u tabloda görülmektedir. Di�er taraftan, ses kay�t teknolojileri ve 
besteleme konular� d���nda kalan konularda da bili�im sistemleri konusunun en ba�ta oldu�u 
dikkate de�er bir noktad�r. �laveten, çalg� yap�m içermeyen konular içersinde, birincil derecede 
müzik teknolojisi çal��ma alanlar� olarak say�labilecek kay�t, elektronik müzik, midi, ses 
sentezleme, ses teknolojisi ve yap�m konular�n�n toplam 0.30’luk bir a��rl��� oldu�u görülüyor. 
 
Müzik konulu tezler için yap�lan, alt konu ba�l�klar�na göre ayr��t�rmay�, geleneksel müzik 
unsurlar� içeren tezler için de yap�lm�� ve sonuçlar Tablo 4’te verilmi�tir.   
 
Tablo 4 Müzik Teknolojisi onulu Tezlerden Geleneksel Müzik �çeren Tezlerin Konular�na Göre Da��l�m� 

Alt Ba�l�k Yük. Lis. Dok. S. Yet. Top. Oran Çalg� Yap.  
�çermeyen Oran

Kay�t 5 3 0 8 0.29 0.44 
Bili�im Sistemleri 2 1 0 3 0.11 0.17 

Çalg� Yap�m 9 0 1 10 0.36 --- --- --- 
Alg� 1 1 0 2 0.07 0.11 

Bilgisayar Destekli 
 E�itim 0 0 0 0 0.00 0.00 

Akustik 3 0 0 3 0.11 0.17 
Müzik Fizi�i 0 1 1 2 0.07 0.11 

Elektronik Müzik 0 0 0 0 0.00 0.00 
Midi 0 0 0 0 0.00 0.00 

Ses Sentezleme 0 0 0 0 0.00 0.00 
Ses Teknolojisi 0 0 0 0 0.00 0.00 

Yap�m 0 0 0 0 0.00 0.00 
Toplam 20 6 2 28

 
Tablo 3 ve Tablo 4’teki sonuçlar kar��la�t�r�ld���nda, kimi önemli farkl�l�klar ve 

beklentilerle pararlellik gösteren kimi benzerlikler göze çarpmaktad�r. En önemli fark, geleneksel 
müzik tezleri içerisinde çalg� yap�m konusunun en yüksek oranda çal���ld���n�n görülmesidir. 
�kinci bir fark ise, akustik konulu geleneksel müzik tezlerinin say�s�n�n da yüksek olmas�d�r. Öte 
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yandan, beklendi�i gibi, kay�t teknolojileri konusunun yüksek ilgi gördü�ü ortaya ç�km��t�r. 
�laveten, bili�im sistemleri alan�nda da çal��ma yo�unlu�unun görece yüksek oldu�unu söylemek 
mümkündür. Burada alt� çizilmesi gereken en önemli noktalardan bir di�eri ise, çalg� yap�m 
konusu inceleme d��� b�rak�ld��� zaman kay�t teknolojileri d���ndaki birincil öncelikli müzik 
teknolojisi alt ba�l�klar�nda herhangi bir tezin olmamas�d�r. Bu alt ba�l�klardan ses sentezleme ve 
midi konular� özellikle önem ta��maktad�r. Çünkü, hem Anadolu geleneksel müziklerinin bat� 
müzi�inden farkl� ses sistemine ve teoriye sahip olmas�ndan, hem de ses sentezleme ve midi 
konular�n�n kay�t endüstrisinde yo�un ilgi görmesinden ve bu konulara s�kl�kla gereksinim 
duyulmas�ndan ötürü, çal��ma oran�n�n dü�ük olmas� ya da hiç çal���lmam�� olmas� beklenen bir 
sonuç de�ildir. 

Son olarak, müzik teknolojisi konulu tezler ile onlar içerisindeki geleneksel müzik 
içerenlerin, alt ba�l�klar ekseninde kar��la�t�rmal� analizi yap�lm�� ve sonuçlar� Tablo 5’te 
verilmi�tir. Bu sonuçlara bakarak, çalg� yap�m konusundaki tezlerin büyük ço�unlu�unun 
geleneksel müzik üzerine oldu�u ortaya ç�kmaktad�r. Ayr�ca, kay�t teknolojileri konusundaki 
çal��malar�n, yakla��k olarak e�it çal��ma a��rl���na sahip olmas� da önemli bir bulgudur. 
Tablo 5 Müzik Teknolojisi onulu Tezlerin �çerisinde Geleneksel Müzik �çeren Tezlerin Durumu 

Alt Ba�l�k Müzik Tek. Geleneksel Toplam Oran
Kay�t 15 8 0.53 

Bili�im Sistemleri 14 3 0.21 
Çalg� Yap�m 12 10 0.83 

Alg� 9 2 0.22 
Bilgisayar Destekli E�itim 9 0 0 

Akustik 8 3 0.38 
Müzik Fizi�i 6 2 0.33 

Elektronik Müzik 1 0 0 
Midi 1 0 0 

Ses Sentezleme 1 0 0 
Ses Teknolojisi 1 0 0 

Yap�m 1 0 0 
Toplam 78 28 0.36

 
 

 
SONUÇ 

 
Geleneksel Türk Müzi�i ile ilgili akademik çal��malar�n son y�llarda artt���n� 

görmekteyiz. Ancak, müzik teknolojisi alan� bu çal��malar içerisinde yeterince yer 
bulamamaktad�r. Bunun ba�l�ca sebebi, teknolojinin geli�me gösterdi�i alan�n bat� müzi�i 
olmas�d�r. Ancak günümüz ko�ullar�nda teknolojinin ba�lang�c� ve yeri onun geli�me 
göstermesini etkileyecek durumda de�ildir. Çünkü, bu teknolojiler yeni teknolojiler de�ildir ve 
temel evrelerini tamamlam��t�r. Dolay�s�yla bölgesellikten kaynakl� sorunlar art�k akademik ve 
teknolojik çal��malar�n sürdürülmesine engel olabilecek gerekçeler de�ildir. 

Bu pencereden bak�ld���nda geleneksel Türk müzi�i alan�nda yap�labilecek birçok 
çal��man�n oldu�u görülebilir. Bu çal��malar�n ki�isel çabalardan çok kurumsal bir biçimde 
yap�lmas� da ayr�ca önem ta��maktad�r. Bu ba�lamda yap�labilecek çal��malar� a�a��daki gibi 
listelemek mümkündür: 
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� Çal��ma konular�n�n belirlenmesi ve bir sisteme oturtulmas� için öncelikle, önceden yap�lm�� 
çal��malar�n geleneksel müzikteki yans�malar� ele al�nmal�, daha sonra da özgün aray��lara 
gidilmesi önerilebilir.  
� Ara�t�rma konular� kapsam�nda incelenmesi gereken bir di�er nokta da endüstri standart�na 
dönü�mü� donan�mlar�n geleneksel müzi�imizdeki kullan�m�d�r. Böyle bir çal��man�n yap�lmas� 
yeni tasar�mlar�n olu�mas� için de gereklidir. 
� Çal��ma konular� ekseninde de�erlendirebilecek bir üçüncü n k a d  i i linleraras� çal��ma 
ba�l�klar�d�r. Müzik teknolojisi özü itibariyle disiplinleraras� bir konudur.  Ancak psikoakustik, 
yapay zeka uygulamalar�, kimi elektronik mühendisli�i konular� ya da yaz�l�m mühendisli�i 
konular� da hem ilgi görebilecek, hem de müzik teknolojisi alan�nda yeni ürünler ya da olu�umlar 
olu�mas�n� sa�layabilecek çal��ma alanlar�d�r. 
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“MÜZ�K Ö�RENC�LER�N�N ARABESK MÜZ�K ALGISI” 
 

Af��n ÖNER 
Erciyes Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bölümü 

 
Mehmet ATE� 

Erciyes Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bölümü 
ÖZET 

Bu çal��mada Erciyes Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bölümündeki 
ö�rencilerin, arabesk müzik alg�lar� ve tan�mlamalar� incelenecektir.  Teknolojinin ve ileti�im 
araçlar�n�n geli�mesi ile tüketim müzi�ine olan talep de gün geçtikçe artmaktad�r. Birbirinden 
farkl� özelliklerde yeni müzik türlerinin ortaya ç�kmas� ve farkl� türlerin birbiri ile içiçe geçti�i 
melez türlerin artmas�, müzik alg�s�n�n �ekillenmesinde müzik e�itiminin önemini 
hat�rlatmaktad�r. Ara�t�rma, bu do�rultuda, müzik ö�rencilerinin arabesk müzi�i alg�lay��lar�n�, 
mevcut müzik bilgileri çerçevesinde arabesk müzi�e ili�kin tan�mlamalar�n� ve bu müzik türünü 
ay�rt etmekte kulland�klar� kriterlerini ele alacakt�r. Ara�t�rmaya kat�lacak olan ö�rencilerle yar� 
yap�land�r�lm�� aç�k uçlu görü�me yap�lacak, ö�rencilere çe�itli müzik kay�tlar� dinletilerek, bu 
kay�tlara ili�kin görü�leri al�nacakt�r. Elde edilen veriler sonunda, ö�rencilerin arabesk müzi�i 
nas�l alg�lad�klar�, tan�mlad�klar� ve müzikal özellikleri ay�rt ederken kulland�klar� kriterler tespit 
edilmeye çal���lacakt�r.  
 
Anahtar Kelimeler: Müzik alg�s�, Arabesk, Müzik Türleri 

 
MUSIC MAJORS’ PERCEPTIONS OF “ARABESK MUSIC” 

 
Af��n ÖNER 

Erciyes Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bölümü 
 

Mehmet ATE� 
Erciyes Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bölümü 

 
This study aims at, finding out music majors’ perceptions and definitions of “Arabesk 

Music” at Erciyes University College of Fine arts School of Music. As The technology and 
multimedia develelop by The time, the demand of commercial music becoming increasingly 
noticeable. Newly appearing music genres and hybrid styles comprised of several others, remind 
us the importance of The music education in shaping musical perception. This research focuses 
on music majors’ perceptions and definitions of “arabesk music” and their criteria about 
distinguishing “Arabesk Music”. A semi-constructed interview will be applied to the students. 
Music samples will be played to the students in order to find out emerging data about their 
perceptions and definitions of “Arabesk Music” and their criteria about distinguishing “Arabesk 
Music”. 
 
Key Words: Music Perception, Arabesk, Music Genres  
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AMAÇ 
 

Bu ara�t�rma, Güzel Sanatlar Fakültesi müzik ana sanat dal� ö�rencilerinin “Arabesk” ve 
“Arabesk Müzik” alg�lar�n�, bu kavramlara yönelik tan�mlamalar� do�rultusunda tespit etmeyi 
amaçlamaktad�r. Ara�t�rman�n amac� do�rultusunda öncelikle ö�rencilerin “Arabesk” ve 
“Arabesk Müzik” kavramlar�n� tan�mlamalar� istenmi�tir. Burada ö�rencilerin bu kavramlar� 
hangi olgularla ili�kilendirdikleri, bu kavramlar� tan�mlarken müzikal geçmi� ve bilgi 
birikimlerinin fark yarat�p yaratmad��� ve ald�klar� müzik e�itiminin bu kavramlar� alg�lama-
bilme-tan�mlama süreçlerinde ne derece etkili oldu�u ortaya konmaya çal���lm��t�r. Ara�t�rmada 
ayr�ca, ö�rencilere dinletilmek için 4 tane �ark� belirlenmi�tir. Bu örneklerin içinde farkl� tarz 
�ark�c�lar�n ayn� �ark�lar� farkl� tarzlarda yorumlad��� parçalar yer almaktad�r. Her �ark�n�n 
içinden seçilen sözlü ve sözsüz bölümler kar���k bir s�ralama ile ö�rencilere dinletilmi�, 
ö�rencilerin bu �ark� bölümlerini hangi tür olarak alg�lad�klar� ve bunun sebepleri sorulmu�tur. 
Burada, ö�rencilerin �ark�lar�n türünü nas�l alg�lad�klar�n� ve tan�mlad�klar�n� ortaya koymak, bu 
alg�lama ve tan�mlama sürecinde her hangi bir ko�ullanma ve önyarg�l� yakla��m olup olmad���n� 
tespit etmek amaçlanm��t�r. Ara�t�rman�n son a�amas�nda sorulan soru ile, önceki sorular�n 
kontrolü ve bir müzik türünü “arabesk müzik” olarak adland�rmak için o müzik türünün sahip 
olmas� gereken özelliklerin ö�rencilerin bak�� aç�lar� ile tan�mlanmas� amaçlanm��t�r.  

 
PROBLEM DURUMU 

 
Ara�t�rman�n problem cümlesi “Müzik ö�rencileri ‘arabesk müzik’ kavram�n� nas�l 

tan�mlamaktad�rlar?” �eklinde belirlenmi�tir. Bu problem cümlesi do�rultusunda ortaya ç�kan alt 
problemler �unlard�r: 
 
• Müzik ö�rencilerinin “arabesk müzik �ark�c�s�” ve “arabesk müzik �ark�s�” tan�mlamalar� 
nelerdir? 
• Müzik ö�rencilerin dinledikleri �ark� örnekleri için yapt�klar� tür tan�mlamalar� ve sebepleri 
nelerdir? 
• Müzik Ö�rencilerinin, “Arabesk Müzik �ark�s�”  olarak adland�r�lan �ark�lar�n sahip olmas�n� 
dü�ündükleri özellikler nelerdir? 
• Türk müzi�i ve Bat� müzi�i ö�rencilerinin “Arabesk Müzik” tan�mlamalar�n�n aras�nda fark 
var m�d�r? 

 
YÖNTEM 

 
Bu ara�t�rma nitel yöntemler çerçevesinde haz�rlanm��t�r. Ara�t�rman�n ilk a�amas�nda bir 

literatür taramas� yap�lm��t�r. Bu do�rultuda yerli ve yabanc� bas�l� kaynaklar ile online 
veritabanlar� taranm��t�r. Ayn� zamanda internet sitelerinde yer alan görüntülü - sesli kaynaklar 
ve video payla��m sayfalar� da taranm��t�r. Ara�t�rman�n ikinci a�amas�nda yar� yap�land�r�lm�� 
aç�k uçlu görü�me yöntemi kullan�lm��t�r.  Haz�rlanm�� olan görü�me formu, ara�t�rman�n 
problemi ve konusu çerçevesinde belirlenmi� olan 6 sorudan olu�maktad�r. Sorular ö�rencilerin 
“Arabesk” kavram�n� ve “Arabesk Müzik”i nas�l alg�lad�klar�n� ve tan�mlad�klar�n� tespit etmeye 
yönelik haz�rlanm��t�r. Haz�rlanan sorular, ara�t�rmac�lar taraf�ndan gözden geçirilmi�, pilot 
uygulamas� yap�lm�� ve ara�t�rman�n amac�na uygunlu�u do�rultusunda tespit edilen düzeltme ve 
de�i�ikliklerden sonra uygulamaya haz�r hale getirilmi�tir. Ara�t�rman�n evrenini Güzel Sanatlar 
Fakültesi Müzik Bölümleri, örneklemini ise Erciyes Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik 
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Bölümü Olu�turmaktad�r. Görü�me, rastgele belirlenmi� olan 15’i Türk müzi�i, 15’i de Klasik 
Bat� Müzi�i olmak üzere toplam 30 müzik ana sanat dal� ö�rencisi ile gerçekle�tirilmi�tir. 
Görü�menin gerçekle�mesi s�ras�nda, ö�rencilerin sorular� do�ru �ekilde alg�lamas� ve hedeflenen 
verilerin etkili �ekilde elde edilmesi için, baz� yard�mc� sorulara ba�vurulmu� ve baz� yerlerde de 
soru s�ralamas�nda de�i�iklikler yap�lm��t�r. Görü�mede ö�rencilere ayn� zamanda dinleme 
sorusu sorulmu� bu soru için 4 tane �ark� belirlenmi�tir. Belirlenen �ark�lar�n özelli�i, bu 
�ark�lar�n farkl� düzenlemeler ve seslendirme tarzlar� ile farkl� ki�iler taraf�ndan yorumlanm�� 
olmas�d�r. Bu �ark�lar çalg�l� ve sözlü bölümlerinden parçalar al�narak kar���k bir s�ralama ile 
ö�rencilere dinletilmi�, ö�rencilerin dinledikleri �ark�y� hangi tür olarak alg�lad�klar� ve sebepleri 
sorulmu�tur. Görü�meler ses kay�t cihaz� ile kaydedilmi� ve bu kay�tlar yaz�ya aktar�larak veri 
analizine haz�r hale getirilmi�tir. Görü�melerden elde edilen veri metinleri, veri kodlama yöntemi 
ile analiz edilmi� elde edilen kodlar ise konsept ve kategorilere ayr�larak tablola�t�r�lm��t�r. 
Ara�t�rma sonucunda elde edilen veriler yorumlanarak, ö�rencilerin müzik alg�lar�n�n sistematik 
�ekilde geli�tirilmesine yönelik öneriler ortaya konmu�tur.  
 

BULGULAR VE YORUMLAR 
 

Türkiye’nin 19. ve 20. Yüzy�llar Aras�nda Ya�ad��� Sosyal, Kültürel ve Ekonomik Geçi� 
Dönemi 
 

19. yüzy�l�n ikinci yar�s� ve 20. yüzy�l�n ilk yar�s� aras�nda yer alan dönem, Dünya tarihi 
ve medeniyet aç�s�ndan çok büyük olaylar�n, de�i�imlerin, sava�lar�n ve dönü�ümün gerçekle�ti�i 
y�llard�r. Bu dönem; ekonominin insanl���n e�ilimleri üzerinde etkisini gittikçe belirginle�tirdi�i, 
do�al kaynaklar�n ve sanayi at�l�mlar�n�n büyük devletlerin uluslar aras� güç olma yar��lar�nda 
önemli rol oynad���, ve bu sirkülasyon içinde insanlar�n k�rsal ya�amdan �ehir ya�am�na do�ru 
dönü�ümünü h�zland�rd��� bir dönemdir. Benzer �ekilde bu dönemlerde dünyan�n siyasi tarihi de 
önemli de�i�ikliklere u�ramaya ba�lam��, büyük sava�lar ile beraber de�i�en s�n�rlar, güç 
dengeleri ve rejim de�i�iklikleri bu döneme damgas�n� vurmu�tur. Osmanl� imparatorlu�unun 
y�k�ld��� ve genç Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruldu�u y�llar, bir ulusun sil ba�tan var olma 
mücadelesi verdi�i, de�i�en dünya gerçekleri ile yüzle�ti�i, bütün kay�plar�n� yeniden in�a 
etmeye soyundu�u ve millet bilincini ayakland�rarak kültürel, sosyal, ekonomik, stratejik bir 
yap�lanma sürecine girdi�i y�llard�r. Mustafa Kemal Atatürk’ün Türkiye Cumhuriyeti’ni kurmas� 
sürecinde; toplumsal, ekonomik ve kültürel anlamda y�pranm�� bir ülke devralm��t�r. Türkiye 
Cumhuriyeti’nin kurulu�u ile beraber girilen at�l�m, de�i�im ve geli�im süreci; Türk toplumunun 
yeniden yap�lanmas�n�, kültürel, sosyal, ekonomik ve politik de�erlerini yeniden ke�federek 
varl���n� ilan etmesini amaçlam��t�r.   

Atatürk’ün, ya�am�n çe�itli alanlar�nda yapt��� devrimler ve ülkenin ekonomik 
kalk�nmas�na öncülük eden sanayi ve üretim hamleleri; toplumun üretim, tüketim, ihtiyaç 
dengelerinde de�i�ikliklerin ba�lamas�na yol açm��t�r. Ülke, ça�da� uygarl�klar seviyesinde bir 
ilerleyi� içine girmi�, çal��an, üreten ve geli�en bir toplum olarak ihtiyaçlar� da do�ru orant�l� 
olarak de�i�ip çe�itlenmi�tir. Bu süreçten ba�layarak, büyük bölümü köylerde ya�ayan ülke 
nüfusu, üretim ve sanayi merkezlerinde ve büyük �ehirlerde art�� göstermeye ba�lam��t�r. 
Atatürk’ün Türkiye Cumhuriyeti’nde gerçekle�tirmeye ba�lad��� ink�lâplar�n amac�, kendi deyi�i 
ile “Türkiye Cumhuriyeti halk�n� tamamen modern ve bütün anlam� ve biçimi ile uygar bir toplum 
durumuna getirmek”tir, bu ink�lâplardan biri de müzik e�itiminde yapm�� oldu�udur (Uçan, 
2005). Atatürk bu do�rultuda, ülkedeki e�itim sistemini bilimsel ve kültürel bak�� aç�s� ile ele 
alm��, müzik e�itimini ve müzik bilimini de bu bak�� aç�s�na uygun �ekilde yap�land�rma 
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çal��malar�na önem vermi�tir. Atatürk’ün müzik alan�nda yapmay� planlad��� yenilikler de, 
Bat�’dan oldu�u gibi almak yerine, kendi müzi�imizi ça�da� uygarl�klar düzeyine ç�karmak 
yönünde planlanm��t�r (Ak, ?) . Atatürk’ün, yeni bir müzik e�itimi yap�land�rma anlay���nda 
dikkate ald��� nokta, toplumun kendi kültürel müzi�ini muhafaza ederek, ça�da� ve kullan��l� ve 
geli�meye aç�k bir kuramsal temel olu�turmak olmu�tur. Bu yolda kurulmu� olan Musiki Muallim 
Mektebi (1924), planlanan müzik e�itimi anlay���n� yurda yayacak ö�retmenler yeti�tirmeyi 
amaçlam��, ayn� amaç do�rultusunda yurtd���nda yeti�tirilmek üzere yetenekli gençler 
gönderilmi�, ülkemizde e�itim vermeleri için yabanc� müzik ö�retmenleri, sanatç�lar, besteciler, 
müzikologlar ülkemize davet edilmi�tir. Atatürk’ün, müzik e�itiminde gerçekle�tirdi�i devrimin 
alt�nda yatan dü�ünce, asl�nda birçok geli�mi� ülkede de uygulanmakta olan, ulusal müzi�in 
sa�lam kuramsal temeller ile ele al�narak, ça�da�, ulusal ve evrensel bir müzik kültürü 
olu�turulmas�d�r. 
  
Türkiye’de Kültürel bir Gerçeklik Olarak “Arabesk” Kavram� 
 

Kültür, sahip oldu�u etimolojik ve kavramsal anlamlar ve tan�mlamalarla insan hayat�n� 
çok yak�ndan ilgilendiren ve üzerinde durulan konulardan biridir. Baykara (2009) kültür 
kavram�n�n içinde yer alan unsurlar�n ve kültür konusu içine giren özelliklerin, insan�n kendisi 
kadar eski oldu�unu belirtmi�tir (s, 5) . Turan’�n (2005) bütün anlamlar� ile derinlemesine ele 
ald��� bu kavrama ait tan�mlar�ndan biri de “Tarihsel geli�me süreci içinde yarat�lan bütün 
maddesel ve tinsel (manevi) de�erlerle bunlar� yaratma ve sonraki ku�aklara aktarmada kullan�lan 
araçlar�n tümü; uygarl�k” �eklinde tan�mlanm��t�r (s. 16) . Türk toplumu, Anadolu’ya yerle�ik 
düzene geçmesi ile birbirinden farkl� kültürlerin ve medeniyetlerin birle�ti�i bir mozai�e ev 
sahipli�i yapmaya ba�lam��t�r. Tarihi boyunca ya�ad��� etkile�imler ve de�i�imler Cumhuriyet 
döneminde de sürmü�, bu dönem Türk toplumunun, kültürel hayat�nda farkl� boyutlar da ortaya 
ç�karm��t�r. Atatürk’ün ça�da�, modern, geli�imci bir toplum yap�land�rma anlay��� ve bu anlay�� 
do�rultusunda gerçekle�tirdi�i ink�lâplar toplumun kültürel ve sosyal hayat�nda önemli 
de�i�imlere sebep olmu�tur. Bununla birlikte ba�layan sanayi at�l�mlar�, ekonomik de�i�iklikler, 
kentle�me, ya�am trendlerindeki de�i�iklikler ve farkl� dinamikler günümüzde arabesk olarak 
adland�rd���m�z bir ya�am tarz�n�n olu�mas�na haz�rl�k te�kil etmi�tir. Farkl� kültürel sistemlerde 
ya�ayan bireyler ve insan gruplar�, ait olduklar� kültürel ve sosyal çevreye, ihtiyaçlar�na, 
ekonomik durumlar�na ve i� alanlar�na göre belirledikleri düzen ve ya�am alanlar�nda 
ya�amaktad�rlar (Y�ld�r�m, Çobano�lu, Özarslan, 2004) . Ülkemizde 50’lerden itibaren ortaya 
ç�kmaya ba�layan ekonomik de�i�iklikler, k�rsal kesimden kente göçü tetiklemi�, bu da altyap� ve 
�ehir planc�l���n�n yetersiz kalmaya ba�lad��� �ehir merkezlerinde, gecekondu tipi ya�am tarz� 
gündeme gelmeye ba�lam��t�r (Stokes, 2009) . Bütün bu sosyo-ekonomik dinamiklerin, köyden 
kente göç eden insanlar�n do�al ya�am �artlar� ile de birle�mesi ve bunun �ehir kültürü ve 
ya�ant�s�na z�t bir hale dönü�mesi bugün “Arabesk” olarak adland�r�lan kültürel gerçekli�i 
olu�turmu�tur. 

Farkl� alanlarda Arap tarz� süslemelerin oldu�u bir sanat ak�m� olarak ortaya ç�kan 
arabesk kavram�, ülkemizde bir alt kültür tan�mlamas� olarak farkl� bir anlama bürünmü�tür. Bu 
kavram yayg�nl�kla olumsuzluklar� ve bozulmalar� tan�mlamak için kullan�l�r hale gelmi�tir 
(Güngör, 1993) . Genel olarak bak�ld���nda arabesk; ya�am tarz�, müzik, bar�nma, konu�ma, 
giyim ku�am, dü�ünce gibi birbirinden farkl� konularda ortaya ç�kabilmektedir. 
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Arabesk Müzik 
Müzik, insan�n en temel ifade ve tüketim araçlar�ndan birisidir. Ça�da� toplumlarda 

ya�anan çeli�kiler de müzik ile ifade bulabilmekte, modern hayat�n ac�lar� ile yüzle�en insan bu 
ac�lar� müzik ile hafifletmeye veya ortaya ç�karmaya çal��abilmektedir (Büyüky�ld�z, 2009) . 
Stokes (2009) arabesk müzik ile ilgili olarak “müzikologlar arabeski, Türk sanat ve Türk halk 
müzi�ini etkileyen bir yozla�ma sürecinin sonucu olarak görürler” ifadesini kullanm��t�r (s. 137) . 
Arabesk müzik, ortaya ç�kmaya ba�lad��� varsay�lan 60’l� y�llardan bu yana farkl� ki�iler ve 
odaklar taraf�ndan farkl� gerekçelerle farkl� �ekilde tan�mlanm��t�r. Arabesk müzi�in olu�umunu 
haz�rlayan sebeplerden birinin, “Türk Müzi�inin radyoda yasakl� oldu�u y�llarda Arap 
radyolar�n�n dinlenmesi ve bu müziklerin etkisinde kal�nmas�” oldu�u, çe�itli müzik çevrelerinde 
gündeme getirilmektedir. Öte yandan farkl� müzisyenler de, arabesk müzi�in; köyden kente göç 
sonras� ortaya ç�kan kültürel ve ekonomik bocalama ve bunun sonunda ortaya ç�kan isyan 
duygusu sebebiyle ortaya ç�kt���n� savunmaktad�r. Gedikli (1999) arabesk müzi�in daha çok, 
halk�n s�k�nt� ve ac�lar�n� ortaya ç�karmakta kulland��� ve gereksinimlerini kar��land��� bir müzik 
oldu�unu belirtmektedir (s, 31) . Güngör (1993) arabesk müzi�i �u �ekilde tan�mlam��t�r “�çinden 
ç�kt��� toplumsal ve kültürel çevreye göre biçimlenmi�, tutarl� bir kuramsal dayanaktan yoksun, 
ezgi yönünden Arap müzi�inden, çalg� yönünden de Bat� müzi�inden esintiler ta��yan, önceleri 
ta�radan ba�lamakla birlikte zamanla toplumun tüm kesimlerinden gelen yayg�n bir dinleyici 
kitleye sahip toplumumuza özgü bir türdür (s. 23) . Arabesk müzik temel olarak sözlerindeki 
karakteristik özelliklere ile kar��m�za ç�kmaktad�r, bunlar a��rl�kl� olarak isyan, karamsarl�k, ac�, 
ayr�l�k, özlem, terk edili�, �iddet, d��lanm��l�k, gibi konular� içermektedir. Akdo�u (2003) 
arabeskin di�er belirleyici özellikleri olarak; makam ve tür anlay���n� geleneksel sanat ve 
geleneksel halk müzi�inden almas�, seslendirme anlay��� olarak Arap tarz� bir seslendirmeyi 
benimsemesi konular�ndan söz etmi�tir (s, 595) .  Gedikli (1999) arabesk müzi�in, toplumun 
kültürel yap�s�n� somut olarak yans�tt���n� ve bu kültürel yap�dan ayr� dü�ünülemeyece�ini 
belirtmi�tir (s, 30) . 
 
Türk Müzi�i Ve Bat� Müzi�i Ö�rencileri �le Yap�lan Görü�melere �li�kin Bulgular Ve 

Yorumlar 

Bu bölümde ö�rencilerle yap�lan ve 7 sorudan olu�an görü�meden elde edilen verilere 
ili�kin kodlara yer verilmi�tir. 5.6.7 ve 8. tablolarda, görü�me formundaki dinleme sorusuna 
ili�kin yan�tlardan en yüksek orana sahip olan verilerin kodlar� yer almaktad�r. 
Tablo 1. Ö�rencilerin “Sizce arabesk nedir? Tan�mlay�n�z” sorusuna verdikleri cevaplara ait kodlar 

 

 

 

 

 

 

 

 

Türk Müzi�i Ö�rencileri

13%

44%
10%

33%

Duygusal (Ruh hali, 
Duygu)

Kültürel-Sosyal (Ya�am
�ekli,
ifade tarz�,
konu�ma tarz�,
giyim �ekli)

Ekonomik (Geçim s�k�nt�s�,
Göç)

Müzikal (Ac� içerikli parça,
Müzik türü)

Bat� Müzi�i Ö�rencileri

4%

46%

12%

38%

Duygusal (�syan)

Kültürel-Sosyal (Giyim
�ekli,
davran�� �ekli,
ya�am �ekli,
bak�� aç�s�,
kültür,
konu�ma tarz�)
Ekonomik (Geçim s�k�nt�s�,
Göç)

Müzikal (Ac� içerikli parça,
Müzik türü)



III. Uluslararas� Hisarl� Ahmet Sempozyumu  |  Müzi�i Alg�lamak |  Sempozyum Tam Metin Kitab� 
 

43 

Tablo 1’de görüldü�ü gibi, arabesk kavram� Türk müzi�i ve Bat� müzi�i ö�rencileri 
taraf�ndan a��rl�kl� olarak bir kültürel-sosyal olgu �eklinde tan�mlanm��t�r. Burada elde edilen 
sonuçlarda, Bat� müzi�i ve Türk müzi�i ö�rencilerinden elde edilen verilerin büyük ölçüde birbiri 
ile tutarl�l�k gösterdi�i görülmektedir. 

Tablo 2. Ö�rencilerin “Sizce arabesk müzik nedir? Tan�mlay�n�z” sorusuna verdikleri cevaplara ait 
kodlar 

Türk müzi�i ö�rencileri 
Kategori Konsept f 

Müzik 

Arap&Türk ezgileri 4 
Hicaz Makam� 
Sentez 
Arap dizileri 

% 26 

Sözler Kederli 2 
�nsan�n Her haline uyan % 11 

Duygusal 

Ac�kl� 3 
�syan 2 
Feryat 
Soyut 
S�k�nt�  
Çöküntü  
Psikoloji Bozan 
A�k Ac�s� 
Gurbet Ac�s� 
Karamsar 2 
Güzel 

% 57 

Kültürel-Sosyal Varo� % 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tablo 2’de görüldü�ü gibi “Arabesk müzik” kavram�na ili�kin elde edilen veriler 
do�rultusunda, Türk müzi�i ve Bat� müzi�i ö�rencilerinin bu müzi�in “Duygusal” 
özelliklerini a��rl�kl� olarak vurgulad�klar� ortaya ç�km��t�r. �ki ö�renci grubunun da aktarm�� 
olduklar� özellikler büyük ölçüde tutarl� olmakla beraber, Türk müzi�i ö�rencilerinin % 

Bat� müzi�i ö�rencileri 
Kategori Konsept f 

Müzik 

Arap&Türk ezgileri 2 
Arap Ezgileri 
Kurals�z  
Ba�tan Savma 
Düzensiz 
Önemsiz 

%35 

Duygusal 

Bunal�m 2 
Buhran 
Ac� 2 
Do�al duygular 
Etkileyici 
Karamsarl�k 
Melankolik 
�syankar 
Hayal K�r�kl�klar� 
Hazin duygular 

%60 

Kültürel-Sosyal Göç %5 
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11’lik bir oranla sözlere ili�kin cevaplar verdi�i görülmü�tür. Bat� müzi�i ö�rencilerinden bu 
kategoriye ait cevap al�nmam��t�r.  
 
Tablo 3. Ö�rencilerin “Varsa, ‘Arabesk müzik �ark�c�s�’ olarak tan�mlad���n�z ki�ilere örnek veriniz” 
sorusuna verdikleri cevaplara ait kodlar 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tablo 3’de görüldü�ü gibi, Türk müzi�i ö�rencileri toplam olarak 53 yan�t verirken Bat� müzi�i 
ö�rencileri 37 yan�t vermi�tir. Verilen bu isimler, iki gruptaki ö�rencilerde de tutarl� olmak üzere 
3 �ark�c�da yo�unla�m��t�r.  

 
 
 

 

 

 

 

 

Türk Müzi�i ö�rencileri
(53 sonuç)

28%

16%
18%

5%

5%

3%

3%

3%
13% Müslüm Gürses 

Orhan Gencebay 

Ferdi Tayfur 

Hakan Ta��yan 

�brahim Tatl�ses 

Cengiz Kurto�lu 

Erol Budan 

U�ur Karaku� 

Di�er (8 ki�i)

Bat� Müzi�i ö�renciler
(37 sonuç)

32%

21%
16%

4%

24%

Müslüm Gürses 
Orhan Gencebay 
Ferdi Tayfur 
Hakan Ta��yan 
Di�er (9 ki�i)
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Tablo 4. Ö�rencilerin “Varsa, “Arabesk müzik �ark�s�” olarak tan�mlad���n�z ki�ilere örnek veriniz” 
sorusuna verdikleri cevaplara ait kodlar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tablo 4’de görüldü�ü gibi, Türk müzi�i ö�rencileri “arabesk müzik �ark�s�” olarak 40 cevap verirken, Bat� müzi�i 
ö�rencileri sadece 14 cevap vermi�tir. �ki ö�renci grubunun da en üst s�rada ayn� iki ismi verdi�i görülmektedir.  

 
Tablo 5. Ö�rencilerin “Gül senin tenin” �ark�s� ile ili�kili olarak “Sizce dinletilen parçan�n türü nedir?” 
ve “Bu parçan�n, belirtti�iniz tür oldu�unu dü�ündüren özellikleri nelerdir?” sorular�na verdikleri 
cevaplara ait kodlar 
 

Gül senin tenin (çalg�) Mahsun K�rm�z�gül Gül senin tenin (çalg�) Bora Duran 
Bat� Müzi�i 
Ö�rencileri 

Türk Müzi�i 
Ö�rencileri 

Bat� Müzi�i 
Ö�rencileri 

Türk Müzi�i 
Ö�rencileri 

Tür Gerekçe Tür Gerekçe Tür Gerekçe Tür Gerekçe 

Arabesk 

Çalg�lar, 
söyleme 
tarz�, 
makamsal 
ve melodik 
yap� 

Pop 

Akorlar, 
melodik 
yap�, 
altyap�, 
çalg�lar. 

Pop 

Çalg�lar, 
ritimler, 
melodik 
yap�, 
elektrogitar 

Pop 

Melodik 
yap�, gitar 
çal�m tarz�, 
söyleme 
tarz�, 
çalg�lar�n 
tarz�, 
elektrogitar. 

        
Gül senin tenin (vokal) Mahsun K�rm�z�gül Gül senin tenin (vokal) Bora Duran 

Bat� Müzi�i 
Ö�rencileri 

Türk Müzi�i 
Ö�rencileri 

Bat� Müzi�i 
Ö�rencileri 

Türk Müzi�i 
Ö�rencileri 

Türk Müzi�i ö�rencileri (40 �ark� ad�)

40%

16%

10%

8%

5%

5%

13%
Müslüm Gürses

Orhan Gencebay

Ferdi Tayfur

�brahim Tatl�ses

Azer Bülbül

Cengiz Kurto�lu

Di�er (Adnan �enses, Erol Budan,
Hakan Ta��yan, Mustafa Keser, Metin
I��k)

Bat� Müzi�i Ö�rencileri (14 �ark� ad�)

42%

40%

26%

10%

5%

5% 5%

Orhan Gencebay
Müslüm Gürses
Cevaps�z
�brahim Tatl�ses
Erol Budan
Ferdi Tayfur
Hakan Ta��yan
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Tür Gerekçe Tür Gerekçe Tür Gerekçe Tür Gerekçe 

Arabesk 

Söyleme 
tarz�, 
makamsal 
ve melodik 
yap�, 
duygusall�k, 
söyleyen 
ki�i 

Arabesk 

Söyleyen 
ki�i, 
söyleme 
tarz�, 
sözler, 
çalg�lar 

Pop 

Söyleme 
tarz�, 
söyleyen 
ki�i, 
ritimler, 
çalg�lar, 
çalma �ekli 
melodik 
yap� 

Pop 

 Gitarlar, 
söyleme 
tarz�, 
çalg�lar. 

 

Tablo 5’de, ö�rencilerin “Gül senin tenin” �ark�s� ile ilgili verdi�i cevaplar�n en yüksek 
oranda olanlar�na ait olan kodlar yer almaktad�r. 
 
Tablo 6. Ö�rencilerin “Yemin ettim” �ark�s� ile ili�kili olarak “Sizce dinletilen parçan�n türü nedir?” ve 
“Bu parçan�n, belirtti�iniz tür oldu�unu dü�ündüren özellikleri nelerdir?” sorular�na verdikleri 
cevaplara ait kodlar 

Yemin ettim (çalg�) Kayahan Yemin ettim (çalg�) �brahim Tatl�ses 
Bat� Müzi�i 
Ö�rencileri 

Türk Müzi�i 
Ö�rencileri Bat� Müzi�i Ö�rencileri Türk Müzi�i Ö�rencileri 

Tür Gerekçe Tür Gerekçe Tür Gerekçe Tür Gerekçe 

Pop Gitarlar Pop Gitarlar, 
altyap� Arabesk 

Makam, 
yayl� 
çalg�lar�n 
tarz�, arap 
melodileri, 
duygusu 

Arabesk 

Kemanlar, 
çalma 
tarz�, 
komalar. 

        
Yemin ettim (vokal) Kayahan Yemin ettim (vokal) �brahim Tatl�ses 

Bat� Müzi�i 
Ö�rencileri 

Türk Müzi�i 
Ö�rencileri Bat� Müzi�i Ö�rencileri Türk Müzi�i Ö�rencileri 

Tür Gerekçe Tür Gerekçe Tür Gerekçe Tür Gerekçe 

Pop 

Melodik 
yap�, 
söyleme 
tarz�, 
söyleyen 
ki�i 

Pop 

Melodik 
yap�, 
çalg�lar, 
söyleme 
tarz�, 
altyap�, 
ritim. 

Arabesk 

Melodik 
yap�, 
söyleme 
tarz�, 
söyleyen 
ki�i 

Arabesk 

Sözler, 
çalma-
söyleme 
tarz�, 
çalg�lar, 
söyleyen 
ki�i. 

Tablo 6’da, ö�rencilerin “Yemin ettim” �ark�s� ile ilgili verdi�i cevaplar�n en yüksek oranda 
olanlar�na ait olan kodlar yer almaktad�r. 
Tablo 7. Ö�rencilerin “Hayat Berbat – Mr. Tambourine man” �ark�s� ile ili�kili olarak “Sizce dinletilen 
parçan�n türü nedir?” ve “Bu parçan�n, belirtti�iniz tür oldu�unu dü�ündüren özellikleri nelerdir?” 
sorular�na verdikleri cevaplara ait kodlar 

 
Hayat berbat (vokal) Müslüm Gürses Mr. Tambourine man (vokal) Bob Dylan 
Bat� Müzi�i 
Ö�rencileri 

Türk Müzi�i 
Ö�rencileri 

Bat� Müzi�i 
Ö�rencileri Türk Müzi�i Ö�rencileri 

Tür Gerekçe Tür Gerekçe Tür Gerekçe Tür Gerekçe 

Arabesk 
Söyleyen 
ki�i, 
söyleme 

Arabesk 
Sözler, 
söyleme 
tarz�, 

Country, 
Amerikan, 
Pop 

Söyleme 
tarz�, 
melodik 

Pop/yabanc� 
pop 

Melodik 
yap�, 
altyap�, 
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tarz�, 
sözler, 
çalg�lar 

söyleyen 
ki�i. 

yap�, 
gitar�n 
tarz�, 
yabanc�. 

ça�r���m. 

        
Hayat berbat (çalg�) Müslüm Gürses Mr. Tambourine man (çalg�) Bob Dylan 
Bat� Müzi�i 
Ö�rencileri 

Türk Müzi�i 
Ö�rencileri 

Bat� Müzi�i 
Ö�rencileri Türk Müzi�i Ö�rencileri 

Tür Gerekçe Tür Gerekçe Tür Gerekçe Tür Gerekçe 

Arabesk 

Yayl� 
çalg�lar�n 
tarz�, 
melodik 
yap�, 
duygusall�k 

Pop 
Çalg�lar, 
altyap�, 
ritimler, 

Country, 
Amerikan, 
Pop 

Melodik 
yap�, 
gitarlar, 
m�z�ka 

Pop, 
Amerikan, 
klasik 
müzik. 

Çalg�lar, 
melodik 
yap�, 
ça�r���m. 

        
 

Tablo 7’de, ö�rencilerin “Hayat Berbat – Mr. Tambourine man” �ark�s� ile ilgili verdi�i 
cevaplar�n en yüksek oranda olanlar�na ait olan kodlar yer almaktad�r. 

 
Tablo 8. Ö�rencilerin “Olmad� Yar” �ark�s� ile ili�kili olarak “Sizce dinletilen parçan�n türü nedir?” ve 
“Bu parçan�n, belirtti�iniz tür oldu�unu dü�ündüren özellikleri nelerdir?” sorular�na verdikleri 
cevaplara ait kodlar 

 
Olmad� Yar (vokal) Müslüm Gürses Olmad� Yar (vokal) Asya 

Bat� Müzi�i 
Ö�rencileri 

Türk Müzi�i 
Ö�rencileri 

Bat� Müzi�i 
Ö�rencileri 

Türk Müzi�i 
Ö�rencileri 

Tür Gerekçe Tür Gerekçe Tür Gerekçe Tür Gerekçe 

Arabesk 

Söyleyen 
ki�i, 
söyleme 
tarz�, 
çalma 
tarz�. 

Arabesk 

Sözler, 
söyleme 
tarz�, 
çalg�lar, 
altyap� 

Pop 
 

Melodik 
yap�, 
söyleme 
tarz�, 
ritimler, 
çalg�lar. 

Pop 

Melodik 
yap�, 
çalg�lar, 
söyleme 
tarz�, 
altyap�. 

        
Olmad� Yar (Çalg�) Müslüm Gürses Olmad� Yar (Çalg�) Asya 

Bat� Müzi�i 
Ö�rencileri 

Türk Müzi�i 
Ö�rencileri 

Bat� Müzi�i 
Ö�rencileri 

Türk Müzi�i 
Ö�rencileri 

Tür Gerekçe Tür Gerekçe Tür Gerekçe Tür Gerekçe 

Arabesk 
Çalg�lar, 
altyap�, 
çalma tarz� 

Arabesk 

Çalg�lar, 
altyap�, 
çalma 
tarz� 

Pop 
 

Ritimler, 
çalg�lar 

Pop 
 

Melodik 
yap�, 
çalg�lar, 
altyap� 

 

Tablo 8’de, ö�rencilerin “Olmad� yar” �ark�s� ile ilgili verdi�i cevaplar�n en yüksek oranda 
olanlar�na ait olan kodlar yer almaktad�r. 
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Tablo 9. Ö�rencilerin “Sizce bir müzik parças�na (Arabesk) tan�mlamas� yap�lmas�nda belirleyici olan 
unsurlar nelerdir?” sorusuna verdikleri cevaplara ait kodlar 

Türk Müzi�i Ö�rencileri 
Kategori Konsept   

  n f 

Çalg�lar 

Kullan�lan çalg�lar  3 

% 32 

Elektro ba�lama  3 
Kemanlar�n kullan�m�  6 
Arap Türk ve Asya enstrumanlar�  3 
Darbuka,def, vurmal� çalg�lar  2 
Glissando 1 

 

Müzik 

Arap Ezgileri  6 

%21 

Hicaz Makam� 1 
Müzi�i  2 
Tek sesli 1 
Hüzünlü makam 1 
Glissando 1 

    

 
Sözler 

 

Üzüntülü sözler 1 

% 20 Hüzünlü melodiler 1 
Sözleri içersinde hüzün, ac�, dram, feryat, isyan, terk edili�. 5 
Sözler  4 

    

Tarz 
Söyleyen ki�i  4 

%16 Söyleme üslubu  4 
Çalma üslubu 1 

    

Ritm 
Ritmik yap� 1 

%7 Yava� ritimler 1 
2/4 ve 4/4 lük ritimler  2 

    

Duygular Ac� 1 %3 Karamsarl�k 1 
 

Bat� Müzi�i Ö�rencileri 
Kategori Konsept    

  n f  

Tarz 

Çalma tarz�  4 

% 33 

 
Ezerek Çalma  2  
Söyleme tarz�  5  
Söyleyen ki�i  4  

 

Çalg�lar 

Kullan�lan çalg�lar  5 

% 20 

 
Yayl� çalg�lar  2  
Ba�lama 1  
Vurmal� çalg�lar 1  

 

Müzik 

Arap melodileri  2 

% 17 

 
Türk melodileri 1  
Makamsal melodiler 1  
Etkileyici melodi 1  
Yava� tempo  3  
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Sözler 

Sözler 1 

% 15 

 
Duygusal sözler 1  
Kederli Sözler 1  
�syankâr Sözler  3  
Melankolik sözler 1  

 

Duygular 

Duygusall�k  2 

% 11 

 
Melankoli  1  
Damar 1  
Hüzünlü 1  

 
Cevap yok  1 % 2  

 

Tablo 9’da görüldü�ü gibi iki gruptaki ö�rencilerin “Bir müzik parças�n� arabesk olarak 
tan�mlamak”  için belirleyici oldu�unu dü�ündükleri unsurlar benzerlik göstermektedir. Türk 
müzi�i ö�rencileri, Bat� müzi�i ö�rencilerinden farkl� olarak %32’lik bir oranla “Çalg�lar” ile 
ilgili yan�tlar� 1. s�rada verirken, Bat� müzi�i ö�rencilerinin ayn� kategorideki yan�tlar� %20’lik 
bir oranla 2. s�rada yer alm��t�r.  Benzer �ekilde Bat� müzi�i ö�rencilerinin %33’lük bir oranla 1. 
s�rada vermi� oldu�u yan�tlar “Tarz” kategorisinde yo�unla��rken, Türk müzi�i ö�rencileri bu 
kategoriye ait yan�tlar� %16’l�k bir oranla 4. s�rada vermi�tir.  

Sonuçlar ve Öneriler 
 

• Ö�rencilerin “Arabesk”i; a��rl�kl� olarak “Kültürel-Sosyal ve müzik ile ilgili bir kavram 
olarak tan�mlad�klar� görülmü�tür. 

• Ö�renciler “Arabesk Müzik” ile ilgili tan�mlar�nda müzi�in duygusal ve müzikal 
anlamlar�na a��rl�kl� olarak yer vermi�lerdir. 

• Ö�rencilerin “Arabesk Müzik �ark�c�s�” cevaplar� 3 isimde yo�unla�maktad�r. 
• Türk müzi�i ö�rencilerinin “Arabesk Müzik �ark�s�” örnekleri, bir önceki soru ile tutarl� 

olarak 3 isimde, Bat� Müzi�i ö�rencilerinin ise 2 isimde yo�unla�maktad�r. 
• Türk ve Bat� müzi�i ö�rencilerinin, dinletilen örnekler ile ilgili yapt�klar� tür 

tan�mlamalar�, 2 örnek d���nda birbirine çok yak�nd�r. 
• Ö�renciler ayn� �ark�lar�n farkl� versiyonlar�na, büyük ölçüde farkl� tür tan�mlamas� 

yapm��t�r. Sadece 2 �ark� Türk müzi�i ö�rencileri taraf�ndan ayn� tür olarak 
tan�mlanm��t�r. 

• Ö�rencilerin “Arabesk �ark�” örneklerinin, dinletilen �ark�larda ortaya koyduklar� 
“arabesk müzik” özelliklerine k�yasla çok s�n�rl� oldu�u görülmü�tür. 

• Özellikle lisans seviyesinde müzik e�itimi veren kurumlarda; güncel müzik türleri, bu 
türleri meydana getiren özellikleri ve türlerin birbiriyle olan ili�kilerini kar��la�t�rmal� 
olarak inceleyebilecekleri dersler yap�land�r�lmal�, bu derslerin içerikleri de�i�en müzik 
ak�mlar�na göre sürekli güncel tutulmal�d�r.  

• Güncel müzik türlerinin ele al�nd��� derslerde, ö�rencilerin tüm müzik türlerini önyarg�s�z 
ve müzikal bir bak�� aç�s�yla inceleyerek, tür-içerik-kalite farkl�l�klar�n� alg�lay�p 
yorumlayabilecek donan�m� kazanmalar� amaçlanmal�d�r. 

• Ö�rencilerin dinleme ve ay�rt etme becerilerini geli�tirmek üzere, popüler müziklerin 
kullan�ld��� bir yenilikçi i�itme s�n�f� uygulamas� yap�land�r�labilir. 
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“TÜRK�YE POLONYA KÜLTÜREL �L��K�LER�NDE 
AL� UFKÎ BEY VE ESERLER�” (*) 

    
Ahmet SEVG� (**) 

 
 Devletler aras�nda kültürel ili�kiler pek çok �ekilde kurulabilir. Siyasal, sosyal, ekonomik 
ve dini olaylar, kültürel al�� veri�e sebep olur. Konserler ve geziler gibi etkinlikler toplumlar aras� 
kültürel al�� veri�i h�zland�r�r.  Edebiyat, müzik, mimarî, resim, heykel gibi güzel sanatlar�n her 
dal�, özellikle evrensel bir dil olan müzik, kültürel ili�kilerin geli�mesinde etkin rol oynar. 
 Müzi�in insan� etkileme gücü yüksek. �iirin anlat�m gücü, müzi�in etkileme gücüyle 
birle�ince çok daha yüksek bir güce ula��r. Böylelikle toplumlar aras�nda derin etkiler yapar. 
Müzik arac�l���yla gerek bireyler, gerekse ülkeler aras�nda nice dostane ili�kiler kurulur. Müzi�in 
etkileme gücü ça�lar boyunca sürüp gelir. Ça�lar boyunca da sürüp gidecek. 
 Türkiye ile Polonya aras�nda kültürel ili�kilerin daha da geli�tirilmesinde, köprü görevi 
yapan ve yapacak Mevlanâ gibi, Ali Ufkî Bey gibi, Adam M�ts�kyeviç gibi, Karol �imanovsk’i 
gibi dev �airler ve müzisyenler var.  
 Söz gelimi, Mevlâna dü�üncesi, Mevlâna’n�n bir �iiri sebebiyle Polonyal� müzisyen 
�imanovski’yi (1882 – 1937) etkiler. Mevlâna’ya göre �iir, a�k�n dudaklar�. A�k�n dili ise musiki. 
�imanovski 3.Senfoni’sini Mevlâna’n�n Gecenin �ark�s� adl� �iirinin etkisinde kalarak besteler. 
 Polonyal� vatan �airi, özgürlük sava�ç�s� ve Türk dostu Adam M�ts�kyeviç (1798-1855) 26 
Kas�m 1855’te �stanbul-Beyo�lu’nda gözlerini kapar.�stanbul’da vefat etti�i ev, bugün müze. 
M�ts�kyeviç Müzesi. 
 Mevlâna, �imanovski ve M�ts�kyeviç gibi Ali Ufkî Bey de; Türkiye ile Polonya aras�nda 
Kültürel ili�kilerin geli�tirilmesi için bir köprü. 
 Klâsik müzi�imizin dünden bugüne ustal�kla geçmesini sa�layan, önceki ismi Wojciech 
Bobowski olan Polonya as�ll� Ali Ufkî Bey (1610-1677), IV. Murat döneminde saraya al�n�r. 
Kendisine Ali ad� verilir. Ufkî mahlas�yla birlikte Ali Ufkî olarak an�lmaya ba�lar. Osmanl� 
saray�nda müzik e�itimi de görür. Eserlerini notaya al�r. Yakla��k yirmi y�ll�k saray ya�am�ndan 
sonra, �ngiliz Elçili�i ve Osmanl� Devleti için çevirmenlik yapar. Ali Ufkî Bey,  Mecmûa-i Sâz ü 
Söz gibi önemli eserler b�rak�r.  
 
 Bu çal��ma ile, Ali Ufkî Bey ve eserleri hakk�nda son y�llarda Türkiye’de yap�lanlar 
hakk�nda toplu bilgiler verilecek. Ayr�ca, Ali Ufkî Bey ve eserlerinin etkili ve verimli 
kullan�labilmesi amac�yla, nelerin yap�labilece�i üzerinde durulacak. 
 Ali Ufkî Bey, Polonyal� yani Leh as�ll�. Osmanl� ar�ivlerinde ad� Santuri Ali Bey, Ali A�a; 
Avrupa kaynaklar�nda Albert Bobowski, Latince yaz�lm�� eserlerde Albertus Bobovius olarak 
geçer. As�l Lehce ad� Wojciech Bobowski, k�saca Botix Bob. 
 Ali Bey 1610 y�l�nda Galiçya’n�n Lepold �ehrinde soylu bir ailenin çocu�u olarak 
dünyaya gelir. Ailesi ve çocukluk hayat�n�n ayr�nt�lar� pek bilinmiyor. Küçüklü�ünde K�r�m 
Türkleri taraf�ndan kaç�r�l�r. Özel bir ö�renimden geçirilir. Sonra, Sultan Genç Osman’�n son 
y�l�nda veya IV. Murat Han’�n saltanat y�llar�n�n ba��nda �stanbul’a getirilir. 
 Bilindi�i üzere, Sultan II. Osman (Genç) (1618-1622) yakla��k 4 y�l, Sultan IV. Murat 
(1623-1640) 16 y�l, Sultan �brahim (1640-1648) 8 y�l, Sultan IV. Mehmet (Avc�) (1648-1687) 39 
y�l saltanatta kal�rlar.   
 Ali Ufkî Bey’in do�um tarihi 1610, vefat tarihi ise 1677. Yukar�daki tarih bilgilerinin 
�����nda Ali Ufkî Bey, Sultan II. Osman’�n son y�l�nda saraya al�nd��� anla��l�r. Sultan IV. Murat, 
Sultan �brahim ve Sultan IV. Mehmet dönemlerinde sarayda bulundu�u görülür. 
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 Ali Ufkî Bey; Müslüman olarak bir saltanat okulu veya saray okulu olan Enderun’a al�n�r. 
Ondokuz y�l süre ile bu ilim ve irfan yuvas�nda her yönü ile bilgi ve beceri sahibi olur. Bir 
yandan genel kültürünü ilerletir. Di�er yandan Do�u ve Bat� dillerini, Türk sanat�n� ve musikisini 
ö�renir. Ufkî mahlas� ile, Türkçeyle halk �iirine yak�n, ilâhi biçiminde �iir denemeleri yapar. 
Minyatürle u�ra��r. H�ristiyanl���n kutsal kitab� olan �ncil’i Türkçeye ilk olarak O çevirir. Özetle, 
Enderun’da okutulan derslerin bütününde bilgi ve beceri sahibi olur. 
 Bat�da, rönesans ayd�n tipi yani çok yönlü ayd�n tipine örnek olarak Leonardo da Vinci 
gösterilir. Kanunî döneminde yeti�en Matrakç� Nasuh da çok yönlü ayd�n tipi için örnek olur. 
 Leonarda da Vinci gibi, Matrakç� Nasuh gibi, Ali Ufkî Bey’e de;  hanende, santurî 
bestekâr, notist, �air, yazar, çevirmen, minyatür sanatç�s� gibi özellikleri sebebiyle, çok yönlü bir 
ayd�nd�r diyebiliriz. 
 Ali Ufkî Bey bir musiki icrac�s� olarak önceleri hanendelik yapar.  Enderun’daki      21. 
Me�k Odas�’n�n Tak�mba��’s� olur. Santur çal��mas�n� ö�rendikten sonra, bestekârl�k çal��mas�na 
yönelir. Bu sebeple kendisine Santuri Ali de denilir. Kendisi de bu ad� benimser ve kullan�r. 
Sultan IV. Mehmet’e (Avc� Mehmet) santur sanatkâr� olur. 
 Sultan �brahim döneminden ba�layarak sarayda hem musiki görevini sürdürür, hem de 
devlet memuru olarak çal���r. Bir k�s�m kaynaklara göre; önce M�s�r’a, sonra da Halep’e gitti�i 
anla��l�yor. Sultan IV Mehmet’e methiyeler yazacak kadar da edebi bilgisini ilerletir. Bat�l� 
kaynaklar Bobowski’nin yani Ali Ufkî Bey’in onyedi dil bildi�ini ileri sürerler. 
 1673’e kadar Divan-� Hümayûn’da tercümanl�k da yapar. Türk dili Profesörü olarak 
önemli görevler al�r. �çkiye dü�künlü�ü sebebiyle saraydan uzakla�t�r�ld��� söylenir. 
 Hem sanat, hem de ilim dallar�nda geni� ve geçerli bilgiye sahip oldu�undan, gerek IV. 
Murat ve Sultan �brahim, gerekse IV. Mehmet dönemlerinde etkili devlet adamlar�n� tan�r. Geni� 
bir çevre edinir. Sözgelimi, dönemin �eyhülislâm� Bahaî Efendi ile yak�n dostluk kurar. 
 O y�llarda sanat adamlar�n�n toplant� yeri Selim Giray Han’�n saray�. 17. Yüzy�l�n 
edebiyat adamlar�n�n d���nda Haf�z Post, Buhurî-zade Mustafa Itrî Efendi, Seyyid Nuh, Yahya 
Nazim Çelebi, Dervi� Ali, Dervi� Geda gibi ustalarla çal���r. Ali Ufkî Bey tasavvufa yönelir. 
Bunun için �iirlerinde tasavvuf kokar. 
 Ölüm tarihi tart���l�yor. Kimi kaynaklara göre 1675, kimi kaynaklara göre de 1680. 
Netle�tirilinceye kadar ortalamas�n� olarak, do�um tarihine �imdilik 1677 diyelim.  
 Ali Ufkî Bey  gramer, hat�ra, lügat çal��malar� da yapar. Bir minyatür albümünün oldu�u 
da bilinir. 
 
 Hâza Mecmûa-i Sâz ü Söz’ün son sayfas�nda; 
   Ömrünün hâs�l� o�lum gibidir i� bu kitap 
   Korkar�m ben ölicek cahil ü nâdâna dü�e 
   �zzetin hakiyçün senden bunu umar�m yârâb 
   Hayr ile yad iden sâhib-i yârâna dü�e. 
 
diyerek cahil ve nâdân eline dü�memesi için Allah’a yalvar�r.Ne yaz�k ki eseri câhil ü nâdâna 
dü�er. Üçyüz y�l� a�k�n bir süre, Londra’daki kütüphane raf�nda sakl� kal�r. O’nun Mecmûa-i Sâz 
ü Söz gibi di�er eserleri de yurtd���na kaç�r�l�r.  
 Hâzâ Mecmûa-i Sâz ü Söz adl� mecmua, ansiklopedik bir eser. Eserin orijinali           235 x 
130 mm boyutlar�nda, 315 yaprak ve 626 sayfa. �çinde halk �iirleri, ilâhiler, halk türküleri, sözsüz 
ve sözlü bestelerinin notalar� var. Besteleri, makam ad�na göre s�ralan�r. Sa�dan sola do�ru Bat� 
notas�na göre yaz�l�r. Mecmûa’n�n kenar�na el yazmas� ile, Sahib-i Malik Bey Essanturî kayd�n� 
koyar. 
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* * * 
 Ali Ufkî Bey’in yazma eserlerinden üçü do�rudan musikiyle ilgili. Bunlar ;  
 

1. Londra’daki �ngiliz Millî Kütüphanesi’nde (British Library) bulunan Mecmûa-i Sâz 
ü Söz. 

2. Paris’deki Frans�z Millî Kütüphanesi’nde (Bibliotheque National de France) bulunan  
Mezâmir/Mezmurlar. 

3. Yine Paris’teki Frans�z Millî Kütüphanesi’nde (Bibliotheque National de France) 
bulunan ismi olmayan Turc 292 katalog numaral� yazma.  

Bunlar�n en kapsaml�s� Mecmûa-i Sâz ü Söz. �imdilik bu üç eserin sadece birer 
nüshalar�n�n oldu�u biliniyor. 

 
Ali Ufkî Bey’in Mecmûa-i Sâz ü Söz adl� eseri hakk�nda ilk yaz�, 1948 y�l�nda Musiki 

Dergisi’nin 14. say�s�nda tarihçi Ça�atay ULUÇAY (1910 – 1970) imzas�yla yay�mlan�r. Ça�atay 
ULUÇAY, yakla��k 300 y�l süre ile raflarda unutulan bu yazma eseri Londra’da British Museum 
Kütüphanesi’nde görür. Yukar�da belirtilen yaz�s�n� yazar ve yay�mlar. Bu yaz�da, yazma eserin 
Türk musikisi ile ilgili oldu�unu belirtir. Böylelikle Türk musiki kamuoyuna tan�t�r.  

Daha sonra Londra’dan getirilen film üzerine ilk çal��may� Hüseyin Sadettin AREL yapar. 
Bu çal��madan sonra Haydar SANAL, Ali Ufkî Bey’in mehterle ilgili bestelerini yay�mlar. 09 
�ubat 2012’de aram�zdan ayr�lan tarihçi ve müzikolog merhum Y�lmaz ÖZTUNA da Mecmûa-i 
Sâz ü Söz ile birlikte, bu mecmuada adlar� geçen bir k�s�m bestekârlar�n biyografilerini ara�t�r�r. 
Cafer ERG�N de ad� geçen eserin güftelerinin tefrikas�n� tercüme eder. 

Gültekin ORANSAY (1939-1989) ve Muammer ULUDEM�R gibi ara�t�rmac� ve 
yazarlar, eserin bir k�s�m transkripsiyonlar�n� yaparlar ve yay�mlarlar. 

 Halk edebiyat�m�zla u�ra�anlar da Mecmûa-i Sâz ü Söz’de ad� geçen �airleri tan�tan birkaç 
yaz�y� kaleme al�rlar. 

1972 y�l�nda, Ankara Üniversitesi �lahiyât Fakültesi ö�retim üyesi ve müzikolog Gültekin 
ORANSAY Ali Ufkî ve Dini Türk Musikisi adl�  doçentlik tezinde; Londra British Library’daki 
Mecmûa-i Sâz ü Söz ile Paris’te bulunan ve ad� olmayan Turc 292 katalog numaral� yazma 
eserleri ilk defa yan yana getirir. Baz� benzerlikleri tespit eder Böylelikle, 1964 y�l�ndan bu yana, 
iki el yazmas�ndaki müzik eserlerini birbirleriyle ili�kilendiren Gültekin ORANSAY olur. 

 1976 y�l�nda ise, Prof.Dr. �ükrü ELÇ�N (1912 - 2008) Mecmûa-i Sâz ü Söz’ü t�pk� bas�m 
olarak yay�mlar. 

Prof.Dr. �ükrü ELÇ�N’in, Kültür ve Turizm Bakanl��� yay�nlar� aras�nda t�pk�bas�m� 
yay�mlanan bu eserin içindekiler k�sm�nda yer alan konu ba�l�klar� aynen �öyle.  

Sözba��, A Few Words on Ali Ufkî and Mecmûa-i Sâz ü Söz, Ali Ufkî’nin hayat�, Ali 
Ufkî’nin eserleri, A) Dinle ilgili olanlar,  B) Dil ile ilgili olanlar, C) Hât�rât-seyâhat ile ilgili 
olanlar, D) Ansiklopedik eserler, E) Minyatürler, F) Musikî ile ilgili olanlar, Mecmûa-i Sâz ü 
Söz üzerine notlar. a) Mecmûa-i Sâz ü Söz müsveddesi, b) Mecmûa-i Sâz ü Söz, Ad�, d�� 
görünü�ü sahip ve yazar�, Mecmûa’n�n yaz�s�, Mecmûa’n�n tarihi, Mecmûa’n�n British 
Museûm’a intikali, Mecmûa’n�n Türk ilim ve sanat muhitinde yeniden bilinmesi : Yap�lan 
yay�nlar, muhteviyat�, Ali Ufkî’nin eserleri d���nda kalan bibliyografya, Ara�t�rmada adlar� 
geçen baz� �ah�slar, Mecmûa-i Sâz ü Söz’ün t�pk�bas�m�. 

Bu eserin �çindekiler sayfas�ndaki konu ba�l�klar�n�n alt�nda yer alan teorik bilgilerin 
toplam sayfa say�s� 24 olup, kitab�n ba��nda bulunur.  Bu bilgiler Prof.Dr. �ükrü ELÇ�N 
taraf�ndan kaleme al�n�r. 
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 T�pk�bas�m� olan eserin toplam sayfa say�s� ise 328 olup, Prof.Dr. �ükrü ELÇ�N 
taraf�ndan haz�rlanan bilgilerden sonra ba�lar. Böylelikle, Mecmûa-i Sâz ü Söz adl� eser A4 
ebad�nda.  Toplam sayfa say�s� 352 (24 + 328 = 352). 
 �zmir’deki Ege Üniversitemizin Türk Müzi�i Konservatuvar� ö�retim üyesi Prof.Dr. 
M.Hakan CEVHER, Ali Ufkî Bey’in Hâza Mecmûa-i Sâz ü Söz adl� eserinin tamam�n�n 
transkripsiyonunu (çeviriyaz�) yapar. Ali Ufkî Bey hakk�nda bilgilerimizin art�r�lmas�nda önemli 
bir ad�m�n at�lmas�na öncülük eder. Doktora tezi olan bu eser, YÖK kitapl���nda var. 
Prof.Dr.M.Hakan CEVHER Hâza Mecmûa-i Sâz ü Söz adl� transkripsiyonunu yapt��� bu eserin 
özel bask�s�n� ayr�ca, 2003’te gerçekle�tirir. Özel bask�s� yap�lan bu kitab�n toplam sayfa say�s� 
1025. 
 Y�llard�r Ali Ufkî ve besteleri üzerinde çal��an, de�erli sanatç� ve ara�t�rmac� Fikret 
KARAKAYA, kurdu�u Bezmârâ Toplulu�u  ile Ali Ufkî’nin Mecmûa-i Sâz-ü Söz adl� eserinde 
yer alan ve ilk defa icra edilen (19 + 22 = 41) 41 eserini bir araya getirerek iki CD çal��mas�n� 
gerçekle�tirir. Bunlar ; 

1. Fasl-� Kadîm (1) 
(U��ak, Hüseynî, Muhayyer) (19 Eser) 
2. Fasl-� Kadîm (2) 
(Nevâ, Rast, Segâh) (22 Eser) 

 Kültür ve Turizm Bakanl��� Güzel Sanatlar Genel Müdürlü�ünce, aç�klay�c� kitapç�klarla 
birlikte, yukar�da belirtilen iki CD ç�kar�l�r. Dinleyicileri için sat��� yap�l�r. 
 Ali Ufkî Bey’in do�um tarihi 1610. Ali Ufkî’nin 400. do�um y�ldönümünde, yani 2010 
y�l�nda Türkiye’de, özellikle �stanbul’da çe�itli etkinlikler yap�l�r.  Her ay farkl� mekânlarda Ali 
Ufkî’nin besteledi�i eserlerden olu�an konserler verilir. Ali Ufkî’nin sözlü ve saz eserleri 
repertuvar�ndan örnekler dinleyicilerine sunulur. Fikret KARAKAYA yönetiminde Bezmârâ 
Toplulu�u bu çal��malara önderlik ederler. 
 Bu arada, 2009 y�l�nda Ahmet Kadri R�ZEL�, Sony Music etiketli Ali Ufkî adl� Golden 
Horn Ensamble taraf�ndan haz�rlanan bir CD ç�kar�r. 
 1948 y�l�ndan günümüze uzanan süre içinde Ça�atay ULUÇAY’dan, Prof.Dr.Cem 
BEHAR’a, Prof.Dr. �ükrü ELÇ�N’den Doç.Dr. Gültekin ORANSAY’a, Muammer 
ULUDEM�R’den Fikret KARAKAYA’ya kadar, bu çal��mada adlar� geçen pek çok bilim adam�, 
müzikolog, ara�t�rmac�, kültür adam�, notist, ses ve saz sanatç�lar� Ali Ufkî Bey ve eserleri 
üzerine farkl� yönlerde, farkl� bak��larla bir hayli çal��ma yapt�lar. Eserler ortaya koydular. 
Makaleler yay�mlad�lar. Bu çal��malar� yapanlardan bir k�sm� bugün aram�zda de�iller.  
 
 �imdi de somut önerilerimizi s�ralayal�m : 
 *Bir üniversitemizin konservatuvar�n�n  patronaj�nda, s�n�rl� say�daki alan uzman�ndan bir 
Ali Ufkî Dan��ma Kurulu olu�turulmal�.  
 Bu kurul belirli aral�klarla yuvarlak masa toplant�lar� ve/veya çal��taylar yaparak, önce 
Ulusal Ali Ufkî Sempozyumu,  daha sonra da Uluslararas� Ali Ufkî Sempozyumu düzenlemeli. Bu 
sempozyumlar�n bildirileri kitapla�t�r�lmal�.  
 *Ortaya konulan bütün bilgi ve belgelerin �����nda, sadece müzik alan�nda de�il, Ali 
Ufkî’nin üzerinde durdu�u bütün alanlarda çal��acak,  yine bir üniversitemizin bünyesinde Ali 
Ufkî Ara�t�rma Enstitüsü kurulmal�. 
 *Ali Ufkî Bey’in bestelerinin adlar� ile birlikte makamlar�, ekteki Kaynaklar listesinde 
belirtilen bir iki eserde var.  Bestelerinin önemli bir k�sm�, günümüzde icra edilebilmesi amac�yla 
notaya alma (notasyon) denemeleri yap�ld�.  Bu notalara göre, deneme icralar� da yap�ld�. 
Notasyonlar� hakk�nda, bestelerinin makamlar� ve usulleri ile di�er teknik unsurlar� üzerine  bir 
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k�s�m alan uzmanlar�n�n ele�tirilerini ald�. Bu cümleden olarak, hatal�, eksik veya tereddüt edilen 
notasyonlar için; konusuna hakim konservatuvarlardan bir, Kültür ve Turizm Bakanl���na ba�l� 
korolardan bir, TRT Müzik Dairesi’nce bir ki�i olmak üzere en az üç ki�ilik notasyon 
uzman�ndan olu�acak bir komisyon, Ali Ufkî Bey’in bestelerinin mevcut notasyonlar�n� 
de�erlendirmeli, yap�lacaklar hakk�nda bir yol haritas� ve takvimi belirlemeli. Yetkili ve görevli 
olacak bu komisyon, belirli aral�klarla toplanarak yard�m alaca�� ki�i veya komisyonlardan gelen 
i�lerin usulüne göre yap�l�p yap�lmad���n� gözden geçirmeli, son �eklini verip onanmak üzere 
TRT Repertuvar Kurulu’na sevk etmeli. 
 *Bir akademik çal��ma olarak, Ali Ufkî Bey’in eserleri ile hakk�nda yap�lan yerli ve 
yabanc� bütün yay�nlar�n ve çal��malar�n bibliyografyas� yap�lmal� ve yay�mlamal�. Yay�mlanan 
bu bibliyografya, zaman zaman güncelle�tirilmeli. 
 
 
 (x)  Bu tebli�: Kütahya Güzel Sanatlar Derne�i taraf�ndan düzenlenen, 24-25-26 May�s 
2012 tarihlerinde Kütahya Hilton Oteli’nde  yap�lacak olan  Müzi�i Alg�lamak logoso alt�nda, 
III.Uluslararas� Hisarl� Ahmet Sempozyumu’nda sunulmak üzere haz�rlanm��t�r. 
 (xx)  Emekli E�itimci, Ara�t�rmac� Yazar, �air. (Ankara Var�ova Dostluk Derne�i 
Yönetim Kurulu Ba�kan�). 
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ÖZET 
Kusursuz biçimde i�leyen bir toplumsal yap� ve toplum fikri tarih öncesi söylencelerden 

beri insan zihnini me�gul eder. Böyle bir yap�n�n kurgusu olarak ütopya, politik söylemlerde 
oldu�u kadar sanatta da kendine yer bulur. Platon’un ideal bir devlet ve toplum tasarlad��� Devlet 
diyalogu bu gelene�in en eski ve yetkin örneklerinden biri olsa da sözcü�ün bir edebi türe ad 
olmas�, Thomas More’un tasvir etti�i kusursuz devlete Utopia (var olmayan güzel ülke) ismini 
vermesi ile gerçekle�ir. 

Eserlerini, süregelen devlet düzenlerinin yeterince iyi i�lemedi�i kanaati üzerine kuran 
ütopyac� yazarlara göre; ak�l, devlete ve toplumsal ya�ama egemen olmal�d�r. Bu nedenle 
yirminci yüzy�la kadar, var olan devlet yap�s�n� ele�tirmek, devletin/toplumsal ya�am�n tüm 
kurumlar�n� ak�l do�rultusunda örgütlemek ve akla uygun ahlak yasalar�yla bu örgütlü yap�n�n 
devaml�l���n� sa�lamak ütopyalar�n temel izlekleri olmu�tur. Çünkü ak�l, olas� de�i�imleri 
hesaplanabilir ve öngörülebilir k�ld��� oranda i�leyen yap�y� koruyacakt�r. Ancak tüm toplumsal 
ya�am� düzenleme rolünü üstlenen ak�l, ele�tirelli�ini ve vicdan�n� kaybedip araçsalla�t�kça 
totaliter rejimleri do�urur. Teknolojiyi de arkas�na alan bu büyük dönü�üm, ütopyac� gelene�e de 
bilim-kurgu ve distopyac�l�k gibi yeni nitelikler kazand�r�r. Erken ütopya anlat�lar�nda toplumsal 
ya�am� düzenleyici bir de�er aktar�m arac� olarak kullan�lan müzik, modern bilim-kurgularda 
tahakkümün araçlar�ndan birine dönü�ür.  

Burada amaç, ütopyalar gelene�inde müzi�in i�levsel kullan�m�n�n izlerini sürmek ve 
bulunan ipuçlar�n� reel toplumsal ko�ullar ile ili�kilendirebilmektir. Bunun için Devlet, Utopia, 
Güne� Ülkesi, Biz, Cesur Yeni Dünya ve Bin Dokuz Yüz Seksen Dört gibi ütopya edebiyat�n�n 
önemli metinleri, müzi�e yakla��mlar� aç�s�ndan de�erlendirilecektir. 

 
Anahtar Kelimeler: Ütopya, distopya, bilimkurgu 
 
ABSTRACT 
Since antiquity, the human mind has been dealing with the idea of a perfect social 

structure and also a perfect state. As a fiction of such a structure, utopia has always been a subject 
of both political discourses and arts. Thomas More bestowed the genre its name by naming his 
perfect state the Utopia (nonexistent beautiful place). 

According to utopian authors, who based their works onto the idea that then current 
governmental systems did not work well enough, reason should dominate both the state and the 
communal life. Therefore, criticizing then current structure of the state, rationally organizing any 
and all institutions of the state/social life were the main concerns of the utopias well into the 
twentieth century since the rational reason would maintain the working structure as long as it 
could render possible changes predictable. However, as the reason, which committed to organize 
the communal life in its entirety, looses its criticism and conscience and thus becomes a tool, it 
gives rise to totalitarian regimes. This great transformation, backed by technology, bestows 
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utopian tradition new aspects such as science fiction and dystopianism. Having been used as 
another transference instrument for the organization of the communal life in the early utopian 
narratives, the music became one of the dominance instruments in the modern science-fiction. 

Here, the purpose is to track down the functional use of the music in the utopian tradition 
and then connect the found clues with the actual social conditions. For this purpose, significant 
texts of utopian literature such as The Republic, Utopia, The City of the Sun, We, Brave New 
World, Nineteen Eighty Four will be reviewed in the context of their approach to the music.  

 
Keywords: Utopia, Dystopia, Science-Fiction 

 
 Giri� 

Kusursuz biçimde i�leyen e�itlikçi bir toplumsal yap� ve mutlu bir halk fikri, tarih öncesi 
söylencelerden beri insan zihnini me�gul eder. Günümüzde ütopik dü�ünce ba�l��� alt�nda 
de�erlendirilen bu gelenek, antik ça� anlat�lar�nda, geçmi�te kalm��, yitirilmi� bir Alt�n Ça� miti 
olarak kar��m�za ç�kar. Bu mit, tanr�lar�n insanlara kar�� çok daha cömert davrand��� ve insanlar�n 
çal��mak zorunda olmad��� bir yitik geçmi� üzerine kuruludur.  

Antik dünyadan günümüze kalan bir ba�ka ütopyac� ürün ise Platon’un Devlet 
diyalogudur. Platon burada, sonraki pek çok ütopyac� kurgunun kullanaca�� genel modeli in�a 
etmi�tir. Ancak bu modelin yaz�nsal anlamda yeniden ele al�nmas� için 16. yüzy�la dek beklemek 
gerekmi�tir. Semavi dinlerin dü�ünce dünyas�na egemen oldu�u Ortaça� boyunca ütopyac� 
dü�ünme gelene�i; ilk günah öncesi ‘cennetin bahçesi’ miti, mesihçi ö�eler ve heterodoks 
topluluklar arac�l��� ile korunmu� olsa da bir ütopyan�n yaz�lmas� mümkün olmam��t�r. Çünkü 
Kumar’�n da belirtti�i gibi; H�ristiyan dü�üncesi aç�s�ndan böyle bir giri�im ayn� zamanda, bu 
dünyaya ait olmayan bir zaman ve mekân� i�aret eden ‘cennet’i, yeryüzünde kurmaya yönelik 
Prometheusçu bir meydan okumad�r. (2006: 26) Rönesans dü�üncesi i�te bu meydan okumay� 
gerçekle�tirmi� ve ütopyac� kurmaca metinler, süregelen toplumsal yap� ve i�leyi�leri 
ele�tirmenin etkili bir yolu olarak art arda yaz�lmaya ba�lanm��t�r. Bu sürecin ard�ndan bilimsel 
ve teknolojik geli�melerin do�urdu�u endüstrile�me ve sosyalist dü�ünce, geçmi�teki alt�n ça� 
mitini gelece�e yans�tarak, hem ütopyac� dü�ünce gelene�ini sürdürmü� hem de ütopya 
edebiyat�na yeni içerikler kazand�rm��t�r.  

Bu çal��man�n amac�; farkl� tarihsel dönemlerde yaz�lm�� ütopya ve distopyalar�n 
kurgulanmas�nda müzi�in i�levsel kullan�m�n�n izlerini sürmek,  bu metinlerde müzik ile ilgili 
tekrar eden temalar� tespit ve kategorize etmektir. Bunun için antik ça�dan 1970’lere dek uzanan 
geni� bir zaman diliminde yaz�lm�� on farkl� ütopik kurmaca üç grupta ele al�nacak. �lk grupta 
Devlet, ikinci grupta Utopia, Güne� Ülkesi, Yeni Atlantis ve Hiçbiryerden Haberler adl� metinler 
yer alacak. Son grubu ise i�in içine bilimkurgu ö�esinin de girdi�i Biz, Cesur Yeni Dünya, Bin 
Dokuz Yüz Seksen Dört, Y�k�ma Giden Adam ve Mülksüzler adl� romanlar olu�turacak.  

 
Platon ve Devlet’te Müzik  
Platon’a göre devletin ve toplumsal i�leyi�in yetersizli�inin kayna��, akl�n devlete egemen 

olmay���d�r. Dolay�s�yla ideal bir devlette tüm kurumlar ak�l/filozof kral eliyle örgütlenmeli ve 
akla uygun ahlak yasalar�yla bu örgütlü yap�n�n devaml�l��� sa�lanmal�d�r. Böylece toplum, 
keyfiyet ve rastlant�sall�k kar��s�nda bütünün mutlulu�unu sa�lay�p sürdürebilecek biçimde 
örülmü� olacakt�r. Çünkü ak�l, olas� de�i�iklikleri hesaplanabilir ve öngörülebilir k�ld��� oranda 
i�leyen yap�n�n statik yan�n� koruyacakt�r. Ku�kusuz sanatsal yarat� böyle t�k�r t�k�r i�leyen, statik 
bir yap� içinde tekinsiz alanlar do�mas�na sebep olabilir. Bu yüzden sanat�n toplumsal ya�am 
içindeki pay�na çok önem veren Platon,  kurgulad��� ideal devlette sanat� kat� yasaklar yoluyla 
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standardize etmek yönünde tav�r alm��t�r. "Amaç bütünün mutlulu�unu sa�lamak, bunun için de 
toplumun düzenini korumakt�r. �iir de, müzik de bunun için birer araçt�rlar." (Soykan, 1991: 34) 

 Platon'a göre müzik; söz, makam ve ritm olmak üzere üç bile�enden olu�ur. Söz, bu 
bile�enlerin en önemlisidir. Bu nedenle Platon, önce �air ve masalc�lar�n uymas� gereken kurallar� 
s�ralar ki bu kurallara göre; sanatç�lar, tanr�lardan söz ederken onlar� daima iyi ve güçlü 
göstermelidir. �nsanlardan bahsederken de mutlulu�unun s�rr�, dürüstlü�ü olan ki�ileri tasvir 
etmelidirler. ��te makam ve ritmler de bu iyilik, dürüstlük ve yi�itlikten bahseden sözlere uygun 
olmal�d�r. Öyleyse her makam ve ritmin icra edilmesine izin verilemez. Makamlar, çalg�lar ve 
ritmler bir elemeye tabi tutulmal�, uygun olmayanlar devletin d���nda b�rak�lmal�d�r. Platon'a göre 
hüzünlü sözlere uyan, sarho�lu�u ve tembelli�i ça�r��t�ran Mixolydia, uzun Lydia ve çözük 
denilen Ionia makamlar� yasaklanmal�, ritmler, yi�itçe ve ölçülü bir hayata uygun olmal�, tüm 
makamlar�n çal�nabildi�i flauta ve benzeri telli çalg�lar, yayl� sazlar devlete sokulmamal�d�r. 
Yaln�zca lyra, kithara ve çoban kaval� yeterlidir. 

...Öyle bir makam alal�m ki sava�ta ya da zor kar��s�nda kalan, yaralanan, yenilen, 
ölümle kar�� kar��ya gelen ve her türlü mutsuzluk içinde kaderine kafa tutabilen bir adam�n 
yi�itçe davran���na uysun. Bize bir ba�ka makam daha laz�m ki, bar�� içindeki ya�ay���m�za 
uysun. (...) ��te biri sert biri yumu�ak bu iki makam, iyi günde olsun, kötü günde olsun, akl� 
ba��nda ve yi�it insanlar�n sesine uyacak olan bu iki makam bize yeter. (...) Makamlardan sonra 
ritmlere geldi s�ra. Onlar�n da de�i�ik, çok çe�itli olmas�n� istemiyoruz. Hem yi�itçe hem de 
ölçülü bir hayata uygun olmalar� gerekir. (Platon'dan aktaran Soykan, 1991: 34) 

Platon ayn� zamanda müzikte yenili�e de kar��d�r. Çünkü böyle bir de�i�imin toplumsal 
alanda mutlaka bir kar��l��� olaca��n� dü�ünmektedir. Mükemmel bir devlet içinse tek de�i�im 
olumsuz yönde olacakt�r. Öyleyse sanatta de�i�im ve yenilikten de kaç�nmak gereklidir: 
“Müzikte yeni bir çe�idin do�mas� kaç�n�lacak bir �eydir. Bununla her �ey tehlikeye girer. 
Damon'un dedi�i ve benim de inand���m gibi, müzikte yol de�i�ti mi, devletin anayasas� 
temelinden sars�l�r.” (aktaran Soykan, 1991: 35) 

Tüm bu ayr�nt�l� de�erlendirme ve yasaklama asl�nda Platon'un müzi�e verdi�i önemin 
de kan�t�d�r. Ayn� ilgiyi ütopya yazarlar�nda görmek mümkün de�ildir. Thomas More, 
Campanella, Francis Bacon ve William Morris ütopyalar�nda mimari yap�y� ve çevreyi öyle 
ayr�nt�l� anlat�rlar ki bu kent devletleri gözümüzde kolayca canlan�r. Çünkü mimari, hem iktidar�n 
piramitsel yap�s�n� yans�t�r hem de hak ve özgürlüklerin e�it payla��m�n�. Ancak bu yazarlar için 
müzik, varl��� ve ütopyan�n genel yap�s�na uygunlu�u yeterli bir unsurdur.  

 
Ütopya Edebiyat�nda Müzik 
Platon’un ideal bir devleti ve toplumu tasvir etti�i eseri, ütopyalar�n en yetkinlerinden 

biri olsa da ‘ütopya’ sözcü�ünün bir edebi türün ad� olmas� Thomas More’un tasarlad��� kusursuz 
devlete bu ismi vermesi ile gerçekle�ir. “…Platon’un Devlet’inden günümüze dek uzanan bu 
gelenek, Thomas More’un yapt��� bir kelime oyunuyla ‘ütopya’ olarak biliniyor. Eski 
Yunanca’da ou- (yok) ve eu- (iyi) öntak�lar�n�n ortalamas�n� al�p (u-) ‘yer’ anlam�na gelen ‘tapos’ 
ile birle�tirirseniz ortaya ‘ütopya’ ç�kar. Yani ‘varolmayan güzel ülke’…” (Somay, 1988: 9) 

Thomas More'un ütopyas�nda müzikten iki temel i�levi ile söz edilir: Beden sa�l���n� 
ruhsal sa�l�kla tamamlamak ve dinsel törenin ar�nd�r�c� özelli�ini güçlendirmek. More için 
müzik, bedensel iç dengenin ve sa�l���n korunmas�nda i�levseldir. Bu nedenle Utopia'da müzi�in 
ilk i�levi yemek ve e�lence ile ili�kilidir. “Her zaman müzik vard�r ak�am yemeklerinde” (More, 
1997: 85). Thomas More, metnin bir bölümünde dinsel bir ritüeli resmeder. Bu törende ilahiler ve 
müzik önemli bir yer tutar. Burada Utopial�lar�n müzi�inin pek çok duyguyu yans�tacak biçimde 
icra edildi�ini anlar�z. Bir ba�ka deyi�le Thomas More, Platon'dan farkl� olarak sevinç, ac�ma gibi 
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duygular�n müzikle ifade edilmesine olumlu yakla��r. Bu anlamda Utopia'n�n müzi�ini dönemin 
�ngiliz müzi�inden daha üstün olarak de�erlendirir. More'a göre tüm bu müziksel co�kunluk 
törenin etkisini artt�r�p Utopia halk�n�n ruhsal sa�alt�m�n� sa�lad��� gibi aidiyet hissini de 
güçlendirmektedir: 

Biraz sonra rahibin bir i�aretiyle herkes do�rulur. O zaman ilahiler okunmaya ba�lar, 
arada bir de, çalg� sesleri duyulur. Utopia çalg�lar�n�n ço�u bizimkilerden ba�kad�r. Baz�lar� 
bizimkilerden daha ahenkli, baz�lar�ysa hiç de öyle de�ildir. Ama gerek çalg� gerek ses 
bak�m�ndan Utopia müzi�inin su götürmez üstünlü�ünü yapan �ey, bu müzi�in bütün do�al 
co�kular� büyük bir olgunlukla belirtip dile getirmesidir. Ses anlat�lan �eye öylesine uyar, dualar, 
yakar��lar, sevinç, ac�ma, yas, öfke duygular� öylesine ya�at�l�r ki, k�sacas�, melodinin biçimi en 
içten duygular�n gerçekli�i ile öylesine kayna��r ki dinleyenlerin ruhu derinden sars�l�r, ürperir, 
alevlenir. Törenin sonunda halk ve rahip yasala�m�� bir tak�m dualar� hep birlikte okurlar. Bunlar 
hem bütün halk�n hem de tek tek herkesin benimseyece�i sözlerdir. (1997: 150-151)  

Campanella'n�n da müzi�e biçti�i rol, More ile benzerlik gösterir. Müzik, Güne� Ülkesi 
halk�n�n yemek sonras� danslar�nda, ba� bozumu törenlerinde, bayram günlerinde, ödül 
törenlerinde ve dü�ük ate�in tedavi edilmesinde kulland��� bir unsurdur. Ancak Campanella, 
More ve Platon'un aksine bu müzi�in yap�s�na, içeri�ine ve sözel yan�na dair her hangi bir bilgi 
vermez. Sadece bir bölümde toplumsal cinsiyete dayal� i� bölümünün baz� müziksel rolleri yerine 
getirme konusunda belirleyici oldu�una dair bir ayr�nt� vermi�tir: 

Ayr�ca oturarak ya da ayakta görülen, örne�in, kuma� dokumak ya da örmek, diki� 
dikmek, elbise yapmak, saç sakal kesmek, ilaç haz�rlamak gibi i�leri de kad�nlar yapar. Ama tahta 
ve demir atelyelerinden, silah yap�lan yerlerden uzak tutulurlar. Resim yapmaya e�ilimli olanlara 
güçlük ç�kar�lmaz. Tam tersine, daha çok yara��r diye kad�nlara, bazen de yetenekli çocuklara 
özgü bir u�ra� say�l�r bu. Ama bunlar�n boru ve trampet çal��malar�na izin verilmez. (1996: 32)  

Campanella'n�n da müzi�i ve sanat� akl�n hâkimiyeti alt�nda konumland�rarak Platon'dan 
gelen çizgiyi izledi�i söylenebilir. Nitekim müzisyen, ozan, �air, heykelt�ra� ya da ressam olsun 
tüm sanatç�lar,  Güne� Ülkesi'nin en büyük yöneticisi Hoh'un (Metafizikçi) üç yard�mc�s�ndan biri 
olan Ak�l'�n kontrolü alt�ndad�r. 

Thomas More’dan yakla��k yüz y�l sonra, Skolastik dü�üncenin kar��s�na, gözlem, deney 
ve tümevar�m üzerine temellendirdi�i bilim felsefesini koyan Bacon, bu sistemin sonuçlar�n� Yeni 
Atlantis adl� ütopyas� ile çizer. T�pk� Utopia gibi bir ada olan Yeni Atlantis’te bilim adamlar� 
taraf�ndan düzenlenmi� Makine-Evleri, Koku-Evleri ve Ses-Evleri gibi toplumsal kurumlar, bir 
yandan birer laboratuar i�levi görürken di�er yandan da ideal bir toplumsal ya�am� mümkün 
k�lmaktad�r.  

Yeni Atlantis’te de müzik, t�pk� Utopia ve Güne� Ülkesi’ndeki gibi günlük ritüellerde ve 
dü�ün gibi özel törenlerde hep bir a��zdan okunan ilahiler olarak kar��m�za ç�kar: “Harika 
eserlerinden dolay� Tanr�ya her gün �ükretmek için bir tak�m ilahilerimiz ve törenlerimiz var” 
(Bacon; 2002: 70) Ancak Bacon’�n genel dü�üncesine paralel olarak bu ütopyada müzi�e farkl� 
ve yeni bir kategori alt�nda da yer verilir: Bilim ve deneyin konusu olarak ses ve müzik. Yeni 
Atlantis’in i�leyi�inin anlat�ld��� bir bölümde, yukar�da sözü geçen Ses-evlerinde müzi�e dair 
çe�itli deneyler yap�ld���n� ve bu deneylerin sonuçlar�n� yans�tan müzikler üretildi�ini anlar�z: 

Her türlü sesleri ve onlar�n yay�lmalar�n� ara�t�r�p inceledi�imiz Ses-Evlerimiz var. Sizin 
bilmedi�iniz çeyrek seslerden ve birinden ötekine kayar gibi geçilen küçük seslerden armonilere, 
yine sizce bilinmeyen, sizinkilerden daha tatl� sesli, nefis ve güzel zil ve çanl�, ç�ng�rakl� türlü 
musiki aletlerine sahibiz. Küçük sesleri büyütüp derinle�tirdi�imiz gibi ayn� �ekilde güçlü sesleri 
hafifletir ve tizle�tiririz. (Bacon, 2002: 66) 
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More, Campanella ve Bacon gibi dü�ünürlerin ard�ndan 19. yüzy�la gelindi�inde politik 
felsefe alan�nda en etkin sistemlerden biri olan sosyalist dü�ünce, ütopyan�n alg�lan���na, ütopyac� 
dü�ünce ve yaz�n gelene�ine özgün katk�lar yapmaya ba�lar. Sosyalist dü�ünürler için ütopya 
ufukta belirmi�tir. Bir ba�ka deyi�le ütopya art�k reel zemine ta��nm��t�r ve kurulmas� gereklidir. 
Ancak önce süregelen sistemle hesapla�mak gerekmektedir. Oysa Thomas More, eserini tasvir 
etti�i gibi bir sistemin asla kurulamayaca�� fikri ile yazm��t�r. Dolay�s�yla gözünü kapitalist 
sistemle verilen mücadelenin sonras�na, gelece�e diken ve sosyalist ütopyalar�n en yetkin 
örneklerinden biri olan Hiçbiryer’den Haberler, bu de�i�imi yans�tmaktad�r. Ancak William 
Morris’in bu ütopyadaki ideal gelecek tasavvuru, dönemin yayg�n sosyalist ütopyalar�ndan ve 
Saint Simon gibi endüstrile�me ve sanayi verimlili�i yanl�s� dü�ünürlerin fikirlerinden oldukça 
farkl�d�r.  

Roman�n mekân�n� olu�turan gelecekteki Londra, kapitalist kentle�me öncesindeki 
durumuna benzer bir form alm��t�r. Sosyalist ütopya fikrine uygun olarak tar�m ve zanaat 
i�çili�inin yan� s�ra matematik gibi soyut bilimlerle dönü�ümlü ve iste�e ba�l� olarak çal��an 
insanlar, müzik ve dansa da s�k s�k (her yemek sonras�nda) zaman ay�rmaktad�rlar. Eserde 
defalarca tekrarlanan yemek sonras� halk �ark�lar� ve dans temas� (dinsel göndermeleri olmamas� 
hariç) önceki metinleri and�rmaktad�r. Morris’in müzik ile ilgili olarak bu ütopyada getirdi�i yeni 
kategori ise sosyalist devrim öncesinden söz eden ve toplumsal haf�zay� diri tutan ‘eski devrimci 
�ark�lar’d�r. Bu �ark�lar da tüm di�er müziksel pratikler gibi bir törende (1 May�s �enli�i) icra 
edilir. 

Her y�l 1 May�s günü Sefaletten Kurtulu�u (öyle deniyor) anmak üzere Londra’n�n 
do�usundaki komünlerde görkemli bir kutlama yapar�z. Gün boyu müzik çalar, dans ederiz; 
halk�n belle�inde eski varo�lar�n en kötülerinin bulundu�u yerlerde ne�eli oyunlar oynay�p 
e�leniriz. Bu toplant�da en güzel k�zlar�n, tam da s�n�f katillerinin y�llar boyu her gün korkunç 
cinayetler i�ledikleri yerlerde eski devrimci �ark�lar� söylemesi adettir; o devrimci �ark�lar ki bir 
zamanlar�n umudu kalmam�� isyanc�lar�n�n ç��l�klar�yd�. (Morris; 2002: 84) 

Morris’in çizdi�i bu tablodaki pratik, müzi�i bir ritüelin parças� olarak ele almas�yla 
kendisinden önce yaz�lm�� ütopyalardaki tasvirlerle ortak yönler ta��r. Di�er taraftan ise 
‘toplumsal haf�zay� diri tutmak için halk �ark�lar� söylemek’, 20. yüzy�l bilimkurgu ütopyalar�nda 
ve distopyalar�nda s�k s�k kar��m�za ç�kacak olan bir teman�n ilk örne�idir.  

 
Bilimkurgu Distopyalar�nda Müzik 
Yukar�da i�lenen metinlerin formlar�na bak�ld���nda üç farkl� tür kar��m�za ç�kar. 

Platon’un Devlet’i bir diyalog biçimindeyken More ve Campanella’n�n ütopyalar� birer anlat�d�r. 
Yaz�ld�klar� dönemin hakim anlat�m formlar�na uygun olan bu metinlerde karakterler yaln�zca 
anlat�c�n�n ad�na konu�turulmu�lard�r. Bir ba�ka deyi�le roman karakterlerinin aksine bu ki�ilerin 
iç dünyalar�na dair herhangi bir fikir edinemeyiz. Turan’a göre; Platon, karakterlerini “�deal bir 
devlet nas�l olmal�d�r?” sorusu etraf�nda konu�tururken, More, Campanella ve Bacon 
ütopyalar�n�, kendi beklentileri gibi de�il de uzak co�rafyalardaki gerçek yerler gibi 
anlatm��lard�r (2004: 63). Dönemin, co�rafi ke�ifler ça�� oldu�u dü�ünülürse bu anlat�m tarz�n�n, 
metinlerin okuyucu üzerindeki etkisini artt�rd��� tahmin edilebilir. 

Sosyalist prensipler üzerine kurulu ideal ya�am� anlatan William Morris, her ne kadar 
ya�ad��� dönemin (19. yüzy�l) hakim anlat�m formu olan roman� kullanm�� olsa da Hiçbiryer’den 
Haberler roman karakterlerinin s��l��� ve ütopyan�n pozitif içeri�i dolay�s�yla yukar�daki 
isimlerle ortak yönler ta��r. Sonraki yüzy�l�n ilk yar�s�nda ütopyac� yaz�nda biçim ve içerik 
anlam�nda bir k�r�lma ya�an�r ve bilimkurgu distopyalar� ortaya ç�kar. Bu k�r�lman�n ard�nda 
ku�kusuz teknolojik, endüstriyel at�l�mlar, dünya sava�� ve Bol�evik devrimi gibi önemli 
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toplumsal sonuçlar� olan olaylar vard�r. Ancak bunun yan�nda yeni ku�ak bilimkurgu 
distopyac�lar� ayn� zamanda daha ba�ar�l� romanc�lard�r. 

 �lk örnekleri Zamyatin ve Huxley taraf�ndan yaz�lan bilimkurgu distopyalar�nda art�k 
tüm içsel çeli�kileri ve insani yönleriyle tan�ma �ans�n� yakalad���m�z karakterler, gerçekle�mi� 
ütopyalar içinde, bireysel özgürlük mücadelesi vermektedirler. Biz, Cesur Yeni Dünya ve Bin 
Dokuz Yüz Seksen Dört, tarihte ilk kez gerçek anlamda bireyselli�ini ortaya koyma �ans� 
yakalayan ve kitle içinde erimeyi reddeden insanlar�n, bu �anslar�n� toplumun mutlulu�u ad�na 
ellerinden alan totaliter devlet sistemleri ile olan mücadelesini i�lemektedir. Bir ba�ka deyi�le 
gerçekle�mi� ütopya, roman kahramanlar�n�n cehennemidir. Çünkü Yirminci yüzy�l�n ba��ndan 
itibaren devlet yönetimleri, teknolojiyi ellerindeki iktidar� yo�unla�t�rmak için kullanmaya 
ba�lam��lard�r. Böylece teknolojinin olanaklar� propaganda amac�yla kullan�larak halk y���nlar� 
manipüle edilmeye çal���lm��t�r. Sovyet yönetimi ve Hitler, Pavlovgil deney sonuçlar�n� ve 
propaganda tekniklerini kullanarak, manipülasyon konusunda gözle görülür ba�ar�lar elde ettikçe 
demokrasi ve bireysel özgürlükler konusunda hassas olan Zamyatin, Huxley ve Orwell gibi 
yazarlar eserlerinde, gelece�in totaliter sistemlerine dair kehanetlerini ortaya koymu� ve bu 
atmosferi k�yas�ya ele�tirmi�lerdir. 

Birçok tarihçi, birçok sosyolog ve psikolog Bat�l� insan�n teknolojik ilerleme için 
ödemesi gereken ve ödemeye devam edece�i bedel hakk�nda uzun uzad�ya ve derin kayg�yla 
yazd�. Örne�in, politik ve ekonomik iktidar�n gitgide merkezile�ip yo�unla�t��� toplumlarda 
demokrasinin geli�mesinin çok zor beklenebilece�ine de�iniyorlar. Ama teknolojinin ilerlemesi, 
tam da iktidar�n böyle bir merkezile�mesi ve yo�unla�mas�na götüregeldi ve hala götürmektedir. 
(Huxley, 2001: 31-32) 

��te Yevgeni Zamyatin Biz'i böyle bir iklimde yazm��t�r. Bol�evikler 1917'de sosyalist 
ütopyay� hayata geçirmek için devrimi yapm��t�r ve Biz'in yaz�ld��� 1920'de henüz Stalinizm tarih 
sahnesine girmemi�tir. Ancak Zamyetin, Bol�evik yönetiminin Stalinist bask� rejimine 
evrilece�ini o k�sac�k zaman diliminde öngörmü� ve Biz'de anlatt��� Tek Devlet ütopyas�n� 
kurgulam��t�r.  

Tek Devlet, matematiksel neden-sonuç ili�kisinin toplumsal ya�am üzerinde uyguland��� 
bir ütopyad�r. 26. yüzy�lda, vah�i do�adan ye�il bir duvarla ayr�lan Tek Devlet'te yap�lar�n tüm 
duvarlar� camd�r. Yani özel alan ve ki�isellik fikri yoktur. Tüm “ben”ler “biz” içinde eritilmi�, 
insanlar teknoloji ve devlete teslim olmu�lard�r. Tek e�lilik engellenmi� ve neredeyse tüm 
vatanda�lar içinde bulunduklar� matematiksel ya�am�n, mümkün olan en iyi toplumsal düzen 
oldu�una inand�r�lm��t�r. �sim yerine O – 90, R-131 gibi kodlarla adland�r�lan vatanda�lar, sonucu 
daima önceden belli olan bir seçimle, her dönemde Tek Devlet'in ba�kan� olan Velinimet'i yeniden 
seçerler. Roman�n olay örgüsü, matematik mühendisi D-503'ün Velinimet kar��t� bir isyanc� olan 
E-330'a a��k olup bireyselli�ini ke�fetmesi üzerine kuruludur. 

Tek Devlet'te insanlar�n dinlenme zamanlar� olan ki�isel saatler de t�pk� çal��ma saatleri 
gibi kontrol alt�na al�nm�� ve standardize edilmi�tir. Bu ki�isellikten ar�nd�r�lm�� sözde ki�isel 
saatlerde müzik, iktidar�n propaganda arac� olarak daima devrededir. Müzik Üretimevi adl� 
kurumdan yap�lan yay�n ayn� zamanda kitlenin hareketlerini biçimlendirmeye de yaramaktad�r.  

A�a��ya indik. Bulvar doluydu – böyle havalarda, ö�leden sonraki ki�isel saatler fazladan 
yürüyü�ler için kullan�l�r. Müzik Üretimevi her zamanki gibi, tüm borazanlar�yla “Tek Devlet 
Mar��”n� çal�yordu. Say�lar – yüzlerce, binlercesi – düzenli dörtlü s�ralar halinde, solgun mavi 
üniformalar� içinde, müzi�in ritmine uygun ad�mlarla kendilerinden geçerek yürüyorlard�. (...) 

                                                 
1 Tek Devlet'te “insanlar” yerine “say�lar” sözcü�ü kullan�lmaktad�r. 
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Her�ey parlak, güleryüzlü, tek bir maddeden yap�lma. Ve madeni ritmler! “Ta-ta-ta-tam! Ta-ta-
ta-tam!” (Zamyetin, 1988: 15) 

 
Müzik Üretimevi'nden gelen bu trompet sesleri roman boyunca s�k s�k kendini duyurur. 

Böylece Velinimet'in sars�lmaz iktidar� hat�rlanm�� olur. Ayr�ca Zamyetin, müzi�in üretiminin de 
insandan makineye devredildi�i bu dünyan�n müziksel esteti�inin günümüzle olan fark�n� 
müzikometre adl� bir ayg�t�n tan�t�ld��� sahneyle ortaya koyar: 

... konu�mac� as�l konuya geçmi�ti: Matematiksel bir kompozisyon olan müzi�imiz – 
burada matematik neden, müzikse sonuçtu. Konu�mac� son günlerde geli�tirilen müzikometreyi 
anlat�yordu.  

“...�çinizden herhangi biri, yaln�zca �u kolu çevirerek saatte üç sonat üretebilir. Bir de 
atalar�n�z�n bunu gerçekle�tirmek için harcad�klar� zaman� dü�ünün! Onlar yaln�zca, kendilerini 
saran�n meçhul bir biçimi olan “ilhama” kapt�rarak yarat�c� olabiliyorlard�. ��te kar��n�zda, 
onlar�n üretebildikleri müzi�in en e�lenceli örneklerinden biri: Yirminci yüzy�lda ya�am�� bir 
besteci olan Skriyabin'in müzi�i. Bu siyah kutuya (kürsüdeki perde aralan�yor ve eski müzik aleti 
ortaya ç�k�yor) muhte�em kraliyet enstrüman� derlermi�, bu bize bir kez daha atalar�m�z�n 
müzi�inin ne kadar...” 

...Siyah kutunun önüne oturarak çalmaya ba�lad�. Vah�i, spazmotik, renkli bir müzik, 
t�pk� o zamanlardaki ya�am gibi -ak�lc� bir mekanik yöntemin izi bile yok. Ve çevremdekilerin 
hepsi hakl� olarak güldü.(...) Daha sonra ne�eyle kendi müzi�imizi dinledim! (�lkel müzikle 
fark�n� göstermek için en son çal�nm��t�): Yak�nla��p uzakla�an sonsuz serilerin kristal kromatik 
ölçüleri... Taylor ve Mclauren formüllerinin özetlenmi� akortlar�; tam tonlamal�, kare kütleli 
Pitagoras teoremi pasajlar�; inceltici titre�imlerin hüzünlü melodileri; Frauenhofer'in durgun 
çizgilerine kar��n canl� vuru�lar, gezegenlerin spektroskopik analizlerine benzeyen... Ne 
muhte�em! Ne de�i�mez düzen! Eskilerin vah�i fantezilerinden ba�ka bir �ey içermeyen 
kapriçyolar� ne zavall�!.. (Zamyetin, 1988: 23-24) 

Zamyetin'den on y�l sonra bu kez �ngiliz yazar Aldous Huxley, bir ba�ka bilimkurgu 
klasi�i olan Cesur Yeni Dünya adl� ütopyas�n� yazm��t�r. Roman, Ford'dan2 sonra 632 y�l�nda, 
ak�lc�l�k, faydac�l�k ve verimlilik üzerine kurulmu� olan Dünya Devleti'nde geçmektedir. Bu 
devlet için “istikrar” en büyük erdemdir. Bireysel farkl�l�klar, toplumsal istikrar�n korunmas� 
ad�na eujeni, disjeni (seri üretim prensibinin biyolojiye uygulanmas�) ve �artland�rma yoluyla 
ortadan kald�r�lm��t�r. Ayn� zamanda �artland�rma ve uykuda e�itim (hypnopedia) arac�l���yla, 
bireylerin kaç�n�lmaz toplumsal yazg�lar�n� sevmeleri sa�lanm��t�r. Dünya Devleti'nin 
vatanda�lar� art�k dünyaya do�um yoluyla de�il, kuluçka merkezlerindeki i�lemler sonucunda 
gelmektedirler. Dolay�s�yla annelik, babal�k, aile, a�k, arkada�l�k veya yaln�zl�k gibi kavramlara 
pornografik ve uygunsuz anlamlar yüklenmi�tir. Böyle bir dünyada insanlar�n bireyselliklerini 
fark etmeleri ancak kuluçka a�amas�ndaki baz� aksakl�klardan kaynaklanmaktad�r. Roman 
karakterlerinin kendi benliklerini bulma sebepleri ise boy k�sal���, fazladan zeka ve a��k olmak 
gibi unsurlard�r. 

Cesur Yeni Dünya'n�n müzi�i de t�pk� Biz'in Tek Devlet' indeki müzik gibi 
makinele�menin etkilerini ta��r. Dünya Devleti'nin müzi�i, çal��ma saatleri d���nda, çerçevesi 
belirlenmi� bo� zaman aktivitelerinden ikisi olan konser ve dans etkinliklerinde ve Dayan��ma 

                                                 
2  Dünya Devleti'nde  Hristiyanl�k abes kar��land��� için �sa'y� de�il, Henry Ford'un T modeli arac� piyasaya 

sürmesini milad olarak kabul eden bir takvim kullan�lmaktad�r. �nsanlar art�k tanr�m�z anlam�na gelen “Our Lord” 
yerine “Our Ford” demektedir. Hristiyanl���n sembolü olan haç i�aretinin yerini de Ford'un T modelini an�msatan 
“T” simgesi alm��t�r. 
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Günü, Ford Günü gibi kutlamalarda i�itilir. Bu etkinliklerde i�itsel olan�n di�er duyu organlar�na 
da hitap edebilmesini sa�layan ve cinsel uyar�lmaya yol açan çe�itli çalg�lar vard�r: Kokulu ve 
renkli org, meltem üflemeliler, süper yayl�lar ve seksofon gibi. Bu çalg�lar d���nda Biz'deki 
müzikometreyi and�ran, sentetik beste makineleri de Sentetik Ses ve Müzikle Propaganda 
Bürolar�'n�n laboratuarlar�nda i�lerini yürütmektedirler. 

 
Cesur Yeni Dünya'n�n sosyal ya�am�nda toplumla bütünle�me araçlar�ndan olan müzik ve 

ritm, ayn� zamanda toplu seksle de ba�lant�land�r�lm��t�r. Fordson Cemaat �lahievi'nde 
gerçekle�en ve orji ile sonuçlanan, on iki ki�ilik Dayan��ma Ayini sahnesi, müzi�in Dünya 
Devleti'ndeki i�levine iyi bir örnektir: 

Ba�kan aya�a kalkt�, T i�areti yapt� ve sentetik müzi�i ba�latarak yumu�ak, yorulmak 
bilmez davul vuru�lar�n� ve o kaç�n�lmas� olanaks�z �lk Dayan��ma �lahisi'ni iniltili bir �ekilde 
tekrar tekrar çalan – meltem-üflemelilerden süper-yayl�lara – enstrümanlar korosunu sal�verdi. 
Tekrar tekrar – nab�z gibi atan ritmi kulak de�il, diyafram duyuyordu (...) Aniden yüksek, 
sentetik bas bir ses, gümbürtüyle, yakla�an günah diyetini dayan��man�n tamama eri�ini 
müjdeleyen, Onikisi-bir-yerde'nin geli�ini, Yüce Varl�k'�n yeniden do�u�unu bildiren sözcükleri 
söyledi. Ses, “Toplu seks – poplu seks” diyerek ilahi söylüyordu ve bu arada tamtamlar ate�li 
tezahüratlar�n� sürdürüyorlard�. (Huxley, 2006: 116, 121) 

Dünya Devleti'nin uygarl�k standartlar�n�n d���nda ya�ayan vah�i bir kabilenin 
gerçekle�tirdi�i bir törende de benzer müziksel yap�lar�n kullan�lmas�, ele�tirel ak�ldan mahrum 
b�rak�lan bir müzi�in, ilkel olarak adland�r�lan kodlar�n d���na ç�kmas�n�n pek mümkün 
olamayaca��na i�aret etmektedir. 

Davullar Lenina'ya, güven veren bir biçimde Dayan��ma Ayinleri'nde ve Ford Günü 
kutlamalar�nda ç�kar�lan gürültüleri an�msatt�. “Toplu seks – poplu seks” diye f�s�ldad� kendi 
kendine. Bu davullar da ayn� ritmle çal�yordu. (...) Lenina Bernard'a, “Bana alt s�n�flar�n Toplu 
�lahilerini hat�rlatt�.” dedi. (Huxley, 2006: 155, 156) 

Bu be�eni tek yönlü de�ildir. Vah�i dünyadan Dünya Devleti'ne gelen ve bu yeni 
dünyan�n neredeyse tüm unsurlar�ndan nefret eden “Vah�i” (Savage) de, Cesur yeni Dünya'n�n 
müzi�ini be�enmi�tir:  “ 'Tabi', diyen Vah�i kabullenmek zorunda kalarak devam etti, 'baz� güzel 
yanlar� da yok de�il. Örne�in, yay�nlanan bütün o müzikler...' ”(Huxley, 2006: 282). 

Edebiyat tarihinde birer distopya olarak de�erlendirilseler de tasvir ettikleri ütopik 
mekanlar� “parlakl�k, geometrik düzen, �effafl�k, uyum ve temizlik” gibi unsurlarla donatan 
Zamyetin ve Huxley'in aksine, George Orwell'�n tasarlad��� dünya bu unsurlardan gayet uzakt�r. 
Biz'in genel yap�s�n� kendi roman�na aynen yans�tan Orwell, daha yak�n bir gelecekte çok daha 
huzursuz edici bir distopya tasarlayarak bir yanda da distopik edebiyat ve sinema için yol 
gösterici olmu�tur. Karanl�k, nem, gürültü, karma�a, kapal� hava, gri tonlar ve endüstriyel sesler, 
kitab� okurken hem gözümüzde hem de kula��m�zda canlan�r. 

 Ütopya ve distopyalar�n görsel, i�itsel özelliklerini kar��la�t�ran Tagg ve Colins'e göre; 
Bin Dokuz Yüz Seksen Dört'teki bu farkl� atmosferin sebebi; Orwell'in kitab�n� yazmadan önce 
atom bombas�n�n kullan�lmas�d�r (2001). Atom bombas�na art� olarak Orwell, Stalin ve Nazi 
despotizmine ve �kinci Dünya Sava��'na da tan�k olmu�tur. Bütün bu deneyimler Orwell'in 
zihninde, totaliter dünya devletlerinin çok yak�n bir gelecekte kurulaca�� fikrini uyand�rm��t�r. 

Bin Dokuz Yüz Seksen Dört' ün dünyas�nda tüm yer küre, birbiri ile sürekli sava� halinde 
olan birkaç büyük devletin hakimiyetindedir. Bu devletlerin totaliter rejimleri Biz ve Cesur Yeni 
Dünya'daki iktidar sahiplerinin aksine, ellerindeki yönetim gücünün devaml�l���n� �iddet, bask�, 
i�kence ve propaganda yoluyla sa�lamaktad�rlar. Propaganda öyle yo�un ve de�i�kendir ki neyin 
do�ru neyin yanl�� oldu�unu kimse bilememektedir. Bir ülke sava� halinde oldu�u ba�ka bir ülke 
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ile bar�� imzalarsa o ülkenin tüm tarihi, sanki sava� hiç ya�anmam�� gibi yeniden yaz�l�r. En 
önemli sloganlar�ndan biri “Geçmi�i denetleyen gelece�i de denetler; �u an� denetleyen, geçmi�i 
de denetler.” olan Parti, memur ve üst düzey yöneticilerin tüm ya�amlar�n�, televizyon olarak da 
kullan�labilen tele-ekranlar arac�l��� ile kontrol alt�nda tutmaktad�r (Orwell, 2002: 36). 
“Proleterler ve hayvanlar (ise) özgürdür.” (Orwell, 2002: 64). 

Görevi, eski gazetelerdeki haberleri yeni geli�melere göre de�i�tirmek olan Winston, 
t�pk� D-503 gibi, ayk�r� dü�ünceleri olan bir kad�na a��k olur ve kendisini ku�atan totaliter yap�n�n 
d���na ç�kmaya çal���r. Bu romanda da müzik, bir tür dayan��ma töreni olan toplu �ki Dakikal�k 
Nefret nöbetlerinde, mar�lar ve tekdüze ritmler olarak devreye girer.  

Bu s�rada orada bulunanlar�n tümü, derin, a��r, ritmik bir �ark�ya ba�lad�lar: 'B-B!.. B-
B!.. B-B!..* tekrar tekrar, çok yava�, iki B aras�nda uzun soluklar alarak, söyleniyordu, �ark� 
ilkelce bir �eyler ta��yordu içinde, ezginin gerisinde, ç�plak ayaklar�n yeri dövdü�ünü, 
tamtamlar�n çal�nd���n� duyar gibi oluyordu insan. Bu durum hemen hemen otuz saniye sürdü. 
Duygular�n yo�unla�t��� anlarda s�k s�k söylenen bir nakaratt� bu. Büyük Biraderin bilgeli�ine ve 
görkemine adanan bir ilahiydi, ama daha çok, halk�n kendi kendisini ipnoz etmesi, bilinçlerin 
ritmik bir ses yard�m�yla, istemli olarak bast�r�lmas�na yar�yordu. Winston içinin buz kesti�ini 
hissetti. �ki Dakikal�k Nefretteki ta�k�nl�klara kat�lmadan edemezdi, ama bu a�a��l�k B-B ezgisi, 
onu her zaman deh�ete dü�ürürdü. Elbette O da ötekilerle birlikte söylerdi, ba�ka türlüsü 
olanaks�zd� zaten. (Orwell, 2002: 21) 

Ayr�ca proleterler için standart �ark� sözleri üreten güftekar adl� makine, müzi�in sentetik 
üretimine i�aret eder. Ancak Winston, tek devrimci potansiyel olarak gördü�ü proleterlerin bu 
standart �ark�lara bile farkl� bir anlam kazand�rd�klar�n� dü�ünmektedir. 

Bu ezgi birkaç haftad�r Londra'n�n dilinden dü�müyordu. Müzik Bölümünün bir �ubesi 
taraf�ndan, proleterler için haz�rlanan ve hepsi de birbirinin ayn� olan bir y���n �ark�dan bir 
tanesiydi bu. �ark�n�n sözleri, insan eli de�meksizin, güftekar ad� verilen bir makine taraf�ndan 
yaz�l�yordu. Ama kad�n�n söyleyi�i �ark�y� güzelle�tirmi�ti, sanki! (Orwell, 2002: 115-116)    

Gelecek konusunda Orwell kadar karamsar olmayan Alfred Bester, Y�k�ma Giden Adam 
adl� bilimkurgu roman�n� 1954’te yazar. Bester’in roman�nda, distopyay� yukar�da i�lenen 
metinlerdeki gibi tan�mlanm�� ve kapal� bir sistem olarak görmeyiz. Ancak roman�n geçti�i 24. 
yüzy�lda total toplumsal kontrol, zihin okuyan devlet memurlar� (esperler) taraf�ndan 
sa�lanmaktad�r. Bu ileri derecede endüstrile�mi� tüketim toplumunda, zihin kontrolü sayesinde, 
s�radan vatanda�lar�n norm d��� davran��lar göstermesi tamamen engellenmi�tir. Ancak bir 
yandan devlet, zihinleri okuyarak kontrol ederken, di�er taraftan reklam endüstrisi, zihinden 
at�lamayan reklam müzikleri yoluyla vatanda�lar� tüketime yönlendirmektedir. Di�er bilimkurgu 
yazarlar�nda Müzik Üretim Evi ya da Sentetik Ses ve Müzikle Propaganda Bürolar� �eklinde 
kar��m�za ç�kan tema, Bester’�n roman�nda reklam müzikleri besteleyen bir birime dönü�mü�tür: 
Melody Lane ve Zihinsel �ark�lar A.�. Ancak bu birimin tüketiciyi yönlendiren reklam müzikleri 
bestelemekten öte görevleri de vard�r:  

Çar�amba ö�leden sonra Reich, teatral bölgenin kalbi olan Melody Lane’e gitti ve 
Zihinsel �ark�lar A.�.’ye u�rad�. Oras�n�, Reich’�n sat�� bölümü için harika reklam müzikleri ve 
Egemen’in geçen y�l ki i�çi kavgalar�n� bast�rmak için her �eyi kullanabilece�i bir zamanda 
propaganda amaçl� çarp�c� grev k�r�c�l��� �ark�lar� besteleyen zeki, genç bir kad�n yönetiyordu. 
(Bester; 2000: 54) 

                                                 
* Biz'deki Velinimet'in yerini burada Büyük Birader alm��t�r. Tüm ya�am alanlar�nda Büyük Birader'in afi�leri 

as�l�d�r ve alt�nda da Büyük Birader Seni �zliyor! yaz�l�d�r. Orwell'in Büyük Birader tasviri Stalin'i an�msat�r: 
Esmer, siyah b�y�kl�, güçlü, sakin, gizemli yüz. Büyük Birader, total kontrol ve iktidara tapman�n simgesidir. 
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Roman�n ba�kahraman� (Ben Reich), reklam �ark�lar�ndan birini dü�üncelerini 
perdeleyen bir araç gibi kullanarak, cinayet i�lemeyi ba�ar�r. Böylece as�l amac� ele�tirel 
dü�ünceyi engelleyip tüketime yönlendirmek olan bir reklam �ark�s�, bir tür direni� arac�na 
dönü�ür. Yazar, �ark�n�n sözlerini3 roman boyunca tekrar tekrar duyurarak, müzi�i ana 
temalardan biri haline getirir. Böylece Orwell’in kurgusundaki totaliter bask�n�n yerini, t�pk� 
dönemin (1950’ler) Amerika’s�ndaki gibi kültür endüstrisinin manipülasyonu al�r. Ayr�ca Bester, 
roman�n i�leyi�i içinde müzi�e; kaydedilmi� eski operalar ve ses kullanmadan telepatik 
yöntemlerle icra edilen �ark�lar biçiminde yer verir. 

Erkek egemen bir dilim hüküm sürdü�ü bilimkurgu edebiyat alan�n özgün 
karakterlerinden biri olan Ursula Le Guin, Mülksüzler’de (1974) yukar�da bahsi geçen ütopyac� 
ya da distopyac� metinlerdeki pek çok farkl� unsuru, özgün bak�� aç�s�yla bir araya getirir. 
Mülksüzler’de ileri derecede kapitalistle�mi� “Urras” ve bu gezegenin bir uydusu olan 
“Anarres”te kurulmu� Odocu (anar�ist) ütopya bir arada anlat�l�r. Anarres, toplumsal örgütlenme 
ve kültürel yap� anlam�nda bir ütopya olmas�na ra�men co�rafi olarak distopik bir gezegendir. 
Do�al ko�ullar ancak i�birli�i ve kar��l�kl� dayan��ma ile üstesinden gelinebilecek kadar zorludur 
ve gelenekselle�en davran��lar yaz�l� olmayan yasalara dönü�meye ba�lam��t�r. Roman�n tam ismi 
bu yüzden Mülksüzler: �kircikli Bir Ütopya’d�r. 

Le Guin ayn� zamanda ütopyalarda ve bilimkurgu disttopyalar�nda ayr� ayr� ele al�nan 
müziksel temalar� da (yenilerini ekleyerek) bir arada kullan�r. Bir ba�ka deyi�le Mülksüzler, 
ütopik/distopik temalar anlam�nda oldu�u kadar müziksel temalar anlam�nda da zengin bir 
metindir. 

Anarres, Raymond Williams’�n kategorizasyonundaki “insan eme�i ile ula��lm�� yeni bir 
ya�am biçimi olarak ütopya” ba�l��� alt�nda de�erlendirilebilir. Williams’a göre; “çok geli�mi� 
bir saf bilim” ve “ilkel ekonomi” birlikteli�i bu kategorinin tipik özellikleridir. (1978: 204) Bu iki 
özelli�in romandaki kar��l�klar� “halk �ark�lar�” ve “say�sal armoniler”dir. Halk �ark�lar�, çe�itli 
tören ve �ölenlerde hep birlikte söylenen ve danslara e�lik eden müziklerdir. Dinlenen de�il de 
yap�lan bir �ey olarak halk �ark�lar�, ütopyan�n daha çok küçük kentlerinde icra edilir, toplumsal 
haf�zay� diri tutar, toplumsal kat�l�m� ve aidiyeti peki�tirir.4 Say�sal armoniler ise matemati�in 
kesin kurallar�na ve say� dizilerine göre biçimlendirilmi� bir müziktir. Kaydedilmi� olarak 
bulunabilen ve Anarres’in büyük kentlerindeki konser salonlar�nda icra edilen bu eserler, Müzik 
sendikas�na üye müzisyenler taraf�ndan Anarres’in müzik politikalar�na uygun biçimde 
bestelenirler. Say�sal armoni sistemi ve i�çi �ark�lar�, mülkiyetçi dünya ile anar�ist ütopya 
aras�ndaki ender ortak noktalardand�r. Kapitalist Urras’�n ilahileri de say�sal armoni sistemine 
uygun biçimde bestelenmi�tir. “Anarres’e yerle�enler insan yasalar�n� geride b�rakm��lar ama 
armoni yasalar�n� birlikte getirmi�lerdi.” (Le Guin; 1999: 86) Say�sal armoniler, bir yandan 
matematik kurallar�na göre düzenlendi�i için Zamyatin’in Tek Devlet müzi�ini and�r�rken ütopya 
ile d�� dünya aras�ndaki ortak nokta olmas� dolay�s�yla da Cesur Yeni Dünya’y� an�msat�r.  

Anarres’te ayr�ca sanat sendikalar�na ve ütopyan�n genel sanat politikalar�na uymayan, 
toplumun d���nda ya�ayan bohem sanatç�lar da vard�r.  Karakterlerin müzik, sansür ve ütopyac� 

                                                 
3 “Sinirli, Öfkeli’ye Dedi” adl� bu �ark�n�n sözleri �öyle: “Sekiz beyim, yedi beyim / Alt� beyim, be� beyim / Dört 

beyim, üç beyim / �ki beyim, bir! / Sinirli, Öfkeli’ye dedi / Sinirli, Öfkeli’ye dedi / Gerilme, endi�e ve kavga 
ba�lad�.” Yazar�n tasvirine göre bu �ark�, ritm kal�b�ndaki eksik vuru� dolay�s�yla dinleyeni bitmeyen bir döngüye 
sokmaktad�r. 

4 Örne�in Anarres’e ilk gelen madencilerden kalan eski bir �ark�, bu gezegenin zorlu do�al ko�ullar� içinde ütopyan�n 
kurucu iradesini canl� tutmaktad�r: Ta�tan ye�il yapraklar� ye�erten / Kayan�n kalbinden berrak suyu f��k�rtan 
kad�n… Benzer i�çi �ark�lar� Urras’�n i�çi s�n�f� aras�nda da ütopyac� dü�ü canl� tutar: Ey do�u �����, parla ki / 
Uyuyanlar uyans�n! / Vaad yerine gelsin, Karanl�k ayd�nlans�n. 
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ideal konusundaki tart��malar�, Le Guin’in müzik (bireysel yarat�c�l�k) ve toplumsal ya�am 
aras�ndaki ili�kiye yakla��m�n� da özetler: 

- Konservatuarda ö�rendi�im gibi beste yapm�yorum. ��levsiz müzik yap�yorum. Koro 
eserleri yazmam� istiyorlar. Koro eserlerinden nefret ederim. (…) Bir oda müzi�i parças� 
yaz�yorum. E�zamanl�l�k �lkesi ad�n� vermeyi dü�ündüm. (…) Bir kez dinlerlerdi ama 
kaydedilmesine veya bölgesel konserlerde çal�nmas�na izin vermezlerdi. Organik üslupta 
yaz�lmam��.  

-Ama bu tür bir sansürü nas�l hakl� gösterebilirler! Sen müzik yap�yorsun! Müzik kat�l�m 
gerektiren bir sanatt�r, tan�m� gere�i organik ve toplumsald�r. 

-Hakl� gösterebiliyorlar, çünkü müzik yararl� de�il. Kanal kazma önemli, biliyorsun; 
müzikse yaln�zca süs. (…) Odocu idealin merkez ö�esi olan karma��kl�k, canl�l�k, icat etme ve 
inisiyatif özgürlü�ünü, hepsini çöpe att�k. (Le Guin; 1999: 160-161)   

Romandaki bu diyalogdan da anla��labilece�i gibi, Platon’un elitist ütopyas�nda yasaklar 
berrak bir düzenleyici ak�l taraf�ndan tepeden inerken, Yirminci yüzy�l�n e�itlikçi ütopyalar�, 
genel e�ilimlerden kendili�inden do�an sansüre kar�� dahi tetikte olmak gerekti�i fikrini 
içermektedir. Bu ucu aç�k ütopya tasviri Mülksüzler’e çok çe�itli müziksel pratikler (müzi�e 
ili�kin farkl� temalar) olarak yans�maktad�r: Halk/i�çi �ark�lar�, ilahiler, matematiksel armoni 
sistemi, kaydedilmi� müzik, seyirlik müzik, müziksel kat�l�m ve dans, i�levsiz müzik, sansür vb. 

 
De�erlendirme 
Platon’un “�deal bir devlet nas�l olmal�d�r?” sorusu ile harekete geçen ancak son kertede 

aristokrat bir devlet olarak biçimlenen ütopyas�nda, toplumun ahlak�n�n (yani ahlakl� vatanda��n) 
kayna�� yönetenlerdir. “En iyi toplum, en iyilerin yönetti�i, bütün sanatlar�n en zoru olan, 
yönetme sanat� aç�s�ndan mizaç ve terbiye olarak en uygun ve en iyi olanlar�n yönetti�i toplum 
olacakt�r.” (Kumar; 2006: 18) Dolay�s�yla yönetenler taraf�ndan biçimlendirilmi�/s�n�rland�r�lm�� 
iyi, güzel, ahlakl� müzik, ahlakl� vatanda��n üretilmesinde ve ütopyan�n sürdürülebilirli�inde 
i�levseldir. (Bkz. �ekil 1) 

 

 
�ekil 1: Antik ça� ütopyas�nda müzik 

 
Platon’un tek yönlü iktidara dayal�, aristokratik ideal devletinin aksine Thomas More’dan 

itibaren ütopyalar, halk�n r�zas�n� da içeren e�itlikçi yap�lara dönü�mü�tür. Ütopyalarda sistemin 
ahlak�n�n ve iyili�inin kayna�� halk�n kendisidir. �kinci bölümde ele al�nan tüm ütopyalarda ortak 
müziksel temalar olarak kar��m�za ç�kan ilahiler, �ark�lar ve danslar, bu iyi ahlakl� insanlar�n 
toplu ritüellerine gömülüdür. Ahlaki de�erlerin ta��y�c�s� olan ilahi ve �ark�lar� icra etmek, 
toplumsal aidiyetin sa�lanmas� ve sürdürülmesinde kritik bir role sahiptir. Seyirlik olmaktan çok 
kat�l�m esasl� olan müzik pratikleri, ütopyalar�n kapal�l���n�n sürdürülmesinde i�levseldir. (Bkz. 
�ekil 2) 
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�ekil 2: Ütopyalarda müzik  

 
Bilim ve teknoloji ö�esini içeren distopyalar�n örgütlenme biçimlerine bak�ld���nda 

ütopyalardan farkl�la�an bir tür çe�itlilik ile kar��la��r�z. Sürekli devrimin gereklili�i fikrini 
tersten anlatan bu negatif içerikli distopyalarda iktidar, r�za ve direni� ile bir aradad�r. Bu 
çe�itlilik müzi�in söz konusu metinlerdeki ele al�n���na da yans�r. Önceki metinlerde s�k s�k 
kar��m�za ç�kan ilahi, halk �ark�s� ve dans temalar� tekrarlanmakla birlikte kay�tl� müzik, popüler 
müzik, insans�zla�m�� müzik gibi yeni kategoriler ile kar��la��r�z. 

Zamyatin, Huxley ve Orwell, gelecekte müzi�in üretiminin insanlardan makinelere 
aktar�laca��, basit yap�l� ve propaganda içerikli müzikler ile kitlenin bask� alt�nda tutulaca�� 
konusunda hemfikirdir. Bester ve Orwell’in metinlerinde iktidarlar, popüler �ark�lar� ve reklam 
müziklerini manipülasyon için kullan�rlar. Buna kar��l�k popüler �ark�lar�n farkl� biçimde 
anlamland�r�lmas� ve eski halk �ark�lar�n�n korunmas�, distopya içindeki direni�in araçlar� olarak 
kar��m�za ç�kar. Ayr�ca say� dizilerine göre olu�turulmu� matematiksel armoni sistemleri, 
aralar�nda elli y�l kadar bir süre olsa da Biz ile Mülksüzler’deki ortak temalard�r. Bilimkurgu 
romanlar�nda çe�itlenen bu temalar�n bir diyagram� ç�kar�ld���nda giderek çatallanan bir yap� ile 
kar��la��r�z. (Bkz. �ekil 3) 

 

 
�ekil 3: Bilimkurgu romanlar�nda müzik 

 
Sonuç olarak; müzik, tüm bu metinlerde genellikle tali bir konumda bulunmakla birlikte 

kurgulanan dünyan�n içeri�ini anlayabilmek için önemli bir göstergedir. Ütopya ve bilimkurgu 
yazarlar� müzi�in bu gücünün fark�nda olduklar�ndan müzik ile ili�kili temalar giderek 
çe�itlenmi�tir. Bu temalar�n her biri hem dönemin müzi�i alg�lama kategorilerini yans�t�r hem de 
bu kategorilerin içlerinde ta��d�klar� potansiyelleri kavramam�z� sa�lar. 
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“TAR�HSEL SÜREÇ �ÇER�S�NDE YAZILI KAYNAKLARDA NEY E��T�M�” 
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ÖZET 
Tarihsel süreç içerisinde Türk Makam Musikisi e�itim ve aktar�m�n�n, me�k ad� verilen 

bir yöntemle sürmü� oldu�u bilinmektedir. Bu kültürel ve sanatsal aktar�m sadece musikide de�il, 
usta-ç�rak ili�kisini gerektirecek tüm sanat dallar�nda kullan�lm��t�r. Öyle ki, Türk Makam 
Musikisinde günümüzden yetmi� seksen y�l öncesine kadar bu yöntemin süregeldi�i bestekarlar, 
hanendeler, çalg� icrac�lar�n�n bu suretle yeti�ti�i, repertuarlar�n� geni�lettikleri, edindikleri tav�r 
ve üsluplar�yla tüm ö�rendiklerini me�k zincirinin devam� olarak kendi talebelerine aktard�klar� 
bilinmektedir. 

Dolay�s�yla usta-ç�rak ili�kisi sonucunda edindi�imiz geleneksel musiki tavr� ve 
repertuar�n yan� s�ra; yaz�l� e�itim anlay���n�n fazlaca yayg�nla�mad��� tarihsel süreçten 
günümüze kadar ula�an yaz�l� kaynaklar (edvarlar, musiki risaleleri) son derece önem 
ta��maktad�r. Bu �ekildeki intikaller sonucunda geçmi� dönemlere ait musiki anlay���, tav�r-
üslubu, repertuar�, makam bilgileri, çalg�lara ait teknik ve metodik bilgileri edinmi� bulunuyoruz. 

Bu itibarla, Ney me�ki ve yeni ba�layan bir neyzen aday�na yol gösterici mahiyette 
yaz�lm�� eserler tarih içerisinde kar��m�za ç�kmakta ve önem ta��maktad�r. Ula�abildi�imiz ilk 
eser, XV. yüzy�lda ele al�nm��, 1411 tarih itibar�yla K�r�ehirli Yusuf bin Nizameddin taraf�ndan 
yaz�lan,  Risale-i Musiki ad�nda, içinde nay ö�renmenin konu edildi�i bölüme geldik ba�l���yla bir 
metin bulunan Farsça bir musiki risalesidir. Bu tarihten günümüze kadar olan yakla��k alt� yüz 
senelik zaman dilimi içerisinde kar��m�za az da olsa bir neyzene yol gösterici mahiyette yaz�lm�� 
eserler, metodlar ç�kmaktad�r. 

Bu çal��ma tarihsel süreç içerisinde ney’in fiziki yap�s�n�n, ses devrelerinin, perdelerinin 
�ekil-tablo-sembollerle yaz�ya aktar�ld��� ö�retili� biçimlerini ve günümüzde yaz�lm�� 
metotla�m�� uygulamalar� kar��la�t�rmal� bir anlay��la ele almay� amaçlamaktad�r.      

 
 

NEY METHODOLOGY AND COMPARISONS FROM XV CENTURY ON 
 

Ali TÜFEKÇ� 
 

Istanbul Technical University 
Turkish Music State Conservatory 

Instrument Department 
ABSTRACT 
In the course of history, it is known that a method called me�k was used for the education 

and transmission of Turkish Maqam Music. This cultural and artistic transfer was used not only 
in music but also in all the branches of art requiring the master-apprentice relationship. It is well 
known that this method guided many composers, singers and musicians from today to seventy or 
eighty years ago in the Turkish Maqam Music and thanks to this method, they extended their 
repertories and considering their attitudes and styles, they transferred their students whatever they 
learnt as a continuation of the me�k chain.  



III. Uluslararas� Hisarl� Ahmet Sempozyumu  |  Müzi�i Alg�lamak |  Sempozyum Tam Metin Kitab� 
 

71 

Accordingly, the written sources (edvars, musical directories) dating back to centuries 
during which the written education understanding is not common have a great importances 
besides the traditional musical attitude and repertory we acquried thanks to the master-apprentice 
relationship. As a result of this information exchange and interaction dating back to centuries, we 
acquired the previous musical understandings, attitudes and styles, repertories, maqam 
knowledge and instrumental technical and methidical informations.  

From that respect, we come across the inspirational works written to guide a Ney students 
and the prospective Ney players, all of which have a great importance. The first work we found is 
a Persian music directory called Risale Musiki written by Yusuf bin Nizameddin from K�r�ehir in 
1411 in XV century. This directory includes a passage titled “In this text, we will learn about 
nay”. Even if there are no many works on ney, we still have works written from that date on 
within a period of approximately six hundred years to guide a ney player.  

This study aims to compare the methodical practices written recently and the teaching 
methods written down in the course of history, in which the physical structure, sound circuits and 
tones of the ney are described with the shapes, tables and symbols.  

 
Giri� 
Türk Makam Musikisi e�itim ve aktar�m�n�n, me�k ad� verilen bir yöntemle sürmü� 

oldu�u bilinmektedir. Bu kültürel ve sanatsal aktar�m sadece musikide de�il, usta-ç�rak ili�kisini 
gerektirecek tüm sanat dallar�nda kullan�lm��t�r. Öyle ki, Türk Makam Musikisinde günümüzden 
yetmi� seksen y�l öncesine kadar bu yöntemin süregeldi�i bestekarlar, hanendeler, çalg� 
icrac�lar�n�n bu suretle yeti�ti�i, repertuarlar�n� geni�lettikleri, edindikleri tav�r ve üsluplar�yla 
tüm ö�rendiklerini me�k zincirinin devam� olarak kendi talebelerine aktard�klar� bilinmektedir. 

Dolay�s�yla usta-ç�rak ili�kisi sonucunda edindi�imiz geleneksel musiki tavr� ve 
repertuar�n yan� s�ra; yaz�l� e�itim anlay���n�n fazlaca yayg�nla�mad��� tarihsel süreçten 
günümüze kadar ula�an yaz�l� kaynaklar (edvarlar, musiki risaleleri) son derece önem 
ta��maktad�r. Bu �ekildeki intikaller sonucunda geçmi� dönemlere ait musiki anlay���, tav�r-
üslubu, repertuar�, makam bilgileri, çalg�lara ait teknik ve metodik bilgileri edinmi� bulunuyoruz. 

Bu itibarla, Ney me�ki ve yeni ba�layan bir neyzen aday�na yol gösterici mahiyette 
yaz�lm�� eserler tarih içerisinde kar��m�za ç�kmakta ve önem ta��maktad�r. Ula�abildi�imiz ilk 
eser, XV. yüzy�lda ele al�nm��, 1411 tarih itibar�yla K�r�ehirli Yusuf bin Nizameddin taraf�ndan 
yaz�lan,  Risale-i Musiki ad�nda, içinde nay ö�renmenin konu edildi�i bölüme geldik ba�l���yla bir 
metin bulunan Farsça bir musiki risalesidir. Bu tarihten günümüze kadar olan yakla��k alt� yüz 
senelik zaman dilimi içerisinde kar��m�za az da olsa bir neyzene yol gösterici mahiyette yaz�lm�� 
eserler, metodlar ç�kmaktad�r. 

 
K�r�ehirli Yusuf Bin Nizameddin (1411) 
Mevlevi ve musiki�inas oldu�u d���nda hayat� hakk�nda fazla bir bilgi bulunmayan 

K�r�ehirli Yusuf Bin Nizameddin’in, XV. yüzy�lda ya�ad��� ve Risale-i Musiki ad�nda Farsça 
musiki risalesi yazm��t�r.  

Uzunca bir duan�n ard�ndan eserin yaz�l�� amac�n� aç�klayan mukaddimeden sonra teknik 
bilgiler verilmeye ba�lan�r. Musiki ilminin matematik, t�p, fizik ve astroloji ilimlerinden ortaya 
ç�kt���n� yazan K�r�ehirli, bu görü�leri Farabi, �bn-i Sina ve Urmevi’ye dayand�r�r. 

Nay ‘ney’ ö�renmenin konu edildi�i bölüme geldik. E�er ney çalmay� dilersen ve hoca da 
bulamazsan git bir ney al. Yukar�dan a�a��ya do�ru yedi perde bulunmaktad�r. Rast hanesi 
(deli�i) yedinci perdedir. �kinci perde açarsan dügah hanesidir, yani birinci deli�i açarsan, 
dügah ç�kar. Üçüncü perdeyi açarsan yani segah hanesini açarsan segah ç�kar. Bir perde daha 



III. Uluslararas� Hisarl� Ahmet Sempozyumu  |  Müzi�i Alg�lamak |  Sempozyum Tam Metin Kitab� 
 

72 

açt���nda, yani dördüncü perdeyi açt���nda çargah perdesi ç�kar. Bundan sonra bir perde daha 
açarsan, pençgah, yani be�inci hane olan neva hanesinin sesi neva ç�kar. Bir perde daha açarsan 
hüseyni sesi ç�kar. E�er hisar perdesini ç�kartmak istersen, gerdaniye perdesini muhayyer kabul 
edeceksin. Bunlar bir esast�r. Bu esastan bir çok makam, a�aze, terkib, �ube meydana gelir. 
E�er, bir üstad bulamazsan ve söylediklerimize uyarsan, bu sana yeterli olur.” (Do�rusöz, 2007: 
214): 

 
Seydi (1504) 
Sultan II. Beyaz�d devrinde ya�am�� olan musiki nazariyatç�lar�ndan Seydî’nin kimli�i ve 

hayat� hakk�nda fazla bilgi bulunmamaktad�r. 1504’te yaz�ld��� bilinen Matla isimli çal��mas� 
dönemin önemli eserlerindendir. (Ar�soy, 1988: 91-92, Seydi, 28a). 

“..(2) Ve e�er nây ö�renmek dilersen elüne bir nây al. Yukarudan a�a�a say. (3) Yedinci 
perde’i tut. Hemân Râst olur. �ki perde’i aç. Dügâh olur. Bir perde’i (4) dahî açsan Çâr-gâh 
olur. �ki perde dahî açsan Penc-gâh olur. Dahî yukaru (5) perde’i açsan Hüseynî olur. Andan 
artuk dahî perde yok. Yukaruda (6) ve dilesen kim Gerdâniyye idesin, bir Muhayyer idesin Segâh 
ondan sagîr (7) itsen Hisâr olur. Çâr-gâh ondan safîr itsen, Gerdâniyye olur (8) Isfehân önünden 
sagîr itsen Muhayyer olur. ��bu bir asld�r kim bundan (9) hayli Makâm ve Âvâze ve Terkîb ve 
�u’be hâs�l olur. Ol asl müretteb (10) budur. Bâkî Makâmlar dahî bunun gibidir. Gâyetle 
müyesser olur. Tâ bir üstâza yeti�ince. (11) Ve e�er üstâza yeti�me�e fursat dü�mezse bu resmle 
ta’lîm-i nây sana üstâz (12) yeter, e�er ‘aklun müsâ’ade iderse. E�er Nây’dur, e�er Surnâ’dur, 
e�er Miskâl’(13)dür, e�er Erganûn’dur.. Bunlarun mecmû’ bir makûleden gibidür.  

 
Kevseri Macmuas� ( v.1770) 
Neyzen Mustafa Kevseri Efendi’nin tek nüshal� el yazmas� olan Kevseri Mecmuas�, 

XVIII. yüzy�l�n ilk yar�s�na ait geni� bir saz eserleri derlemesidir. Mustafa Kevseri’nin ney 
üfledi�i ve Mevlevi bir musikici oldu�u bilinmektedir.  

Mecmuan�n birinci bölümünden sonraki üç sayfada, tabulatura �ekilleriyle neyin delikleri 
üzerindeki parmak bask�lar�, perdeler ve ney çe�itleriyle ilgili bilgiler verilmi�tir. Mecmuada yer 
alan eserlerin ‘ebced’ denilen Arap alfabesi harfleriyle yaz�lm�� notalar�n�n yan�nda neye ait 
bilgiler de bulunmaktad�r. Neyzen Mustafa Kevseri Efendi; Der beyân-� esrar-� nây-i �erif 
ba�l���yla ba�layan dördüncü bölümde, üzerindeki deliklerle birlikte kabataslak çizgilerle çizilmi� 
bir ney resmi ve  ney perdelerinin tek tek adlar� oldu�unu; neyin ana diziyi ara sesleriyle birlikte 
veren model çalg� oldu�unu belirtmektedir. Kevseri Mecmuas�’n�n son bölümü; insan vücudu 
neyle benzetilmekte suret-i nayi ad� alt�ndaki resim üzerinde verilen parmak bask�lar� ve perde 
adlar�yla tamamlanmaktad�r. (Judetz, 1998: 20-21) 

 
Abdülbaki Nas�r Dede (d.1765) 
1765 y�l�nda do�an Abdülbaki Nas�r Dede’nin babas� Kütahyal� Seyyid Ebubekir Dede, 

Yenikap� Mevlevihanesi’nin on üçüncü �eyhi olup Halvetiye büyüklerinden Seyyid Nureddin 
Efendi’ye dayanmaktad�r (Ba�er, 1995: 23). 

Yenikap� Mevlevihanesi �eyhi, neyzenba��s� olan Abdülbaki Nas�r Dede, 1794 y�l�nda 
bitirdi�i Tedkik-i Tahkik adl� eserinde, ney hanelerini (deliklerini) ve hanelerden ç�kan sesleri, 
bunlar�n nas�l elde edilebilece�ini yazm��t�r (Ba�er, 1989: 37). 

Abdülbaki Nas�r Dede, yegah – tiz hüseyni perdeleri aras�ndaki tam ve ara sesleri “nim” 
yani yar�m açarak (buselik, dördüncü çargah deli�ini yar�m açmakla) ve nefesin üfleme 
derecelerini de�i�tirerek ç�kabilece�ine i�aret eder. Nas�r Dede için be� çe�it nefes derecesi 
vard�r; Erguner (2002: 115) nefh (normal nefes), nefhde rütbe-i evvel (hafif - s�cak nefes,yegah 
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perdesi), nefhde rütbe-i sani (ikinci derece kuvvetli nefes - neva) nefhde rütbe-i salis (üçüncü 
derece kuvvetli nefes, muhayyer) nefhde rütbe-i rabi (dördüncü derece nefes, tiz hisar, tiz 
hüseyni) Bunun d���nda “�uri” perdesi rast ile dügah aras�ndaki ilk perdedir. Rast perdesini az pes 
üflemekle “geve�t” perdesine ula��l�r. Nas�r Dede, dem sesi  �öyle aç�klamaktad�r. 

Nas�r Dede, Tedkik-i Tahkik’te perdelerin neyde üflenmesi ve elde edilmesiyle ilgili 
bilgiler vermektedir. Bu perdeler s�ras�yla; yegah, pes beyati, pes hisar, a�iran, acem a�iran, �rak, 
geve�t, rast, �uri, zirgüle, dügah, kürdi, segah, buselik, çargah, saba, hicaz, neva, beyati, hisar, 
hüseyni, acem, evç, mahur, gerdaniye, �ehnaz, muhayyer, sünbüle, tiz segah, tiz buselik, tiz 
çargah, tiz saba, tiz hicaz, tiz beyati, tiz hisar, tiz hüseyni olarak geçmektedir. Nas�r Dede, ayr�ca 
neyde yedi adet delik bulundu�unu, bunlardan ilkine dügah, ikincisine kürdi, üçüncüsüne segah, 
dördüncüsüne çargah, be�incisine saba, alt�nc�s�na neva, yedincisine a�iran denildi�ini ve 
s�ras�yla verdi�i seslerin neyde üfleni� pozisyonlar�n� �öyle aç�klam��t�r (Ba�er, 1983: 153);  

 
1806 Tarihli Yazar� Bilinmeyen Edvar 
1806 y�l�nda yaz�lm�� olan Edvar-� �lm-i Musiki adl� eserin yazar� bilinmemektedir. 

Eserde, ney perdelerine ili�kin bir tablo verilmi�tir. Bu perdelerle Ha�im Bey Mecmuas�’ndaki 
perdeler ayn�d�r. Bizce eserin önemli özelliklerinden biri de, neyin tasavvufi yönden ele 
al�nmas�d�r. Böylelikle, eserin Hz. Mevlâna’dan sonra neyin tasavvufi aç�klamalarla ele 
al�nmas�n� içeren ikinci bir kaynak oldu�unu dü�ünmekteyiz. Eserde; neyin tasavvufi yönden baz� 
özelliklerinin aç�klamak maksad�yla, hanelerinin (perdelerinin) yedi y�ld�z ve bunlar�n melekler 
ve haftan�n günleri ile olan ili�kisi, ney isminin harfleriyle (“nun” – N ve “ye” – Y) Yasin 
Suresinin harflerinin ebcedle ayn� ayn� hesaba geldi�i ve maksad�n Hz. Muhammed 
Aleyhi’sselam demek oldu�unun bilinmesiyle, erbab-� tedkik ve tahkikçe neyden maksad�n Hz. 
Muhammed Aleyhisselam�n ism-i �eriflerine i�aret olundu�u yaz�lm��t�r.  

Ayn� �ekilde Adem ile Havva Ana’m�z�n da ebced hesab�yla ney ile denk geldi�i ve 
neyden maksad�n Adem ile Havva oldu�una i�aret edilmi�tir. Eserde bulunan; neyin bo�umlar�, 
haneleri ve hane hane isimleriyle ilgili aç�klamalar, kullan�lan sembolik ifadeler son derece 
önemlidir (Erguner, 2002:  118-119; Judetz, 1998: 53) 

 
Ha�im Bey Mecmuas� (d.1815) 
Müezzinba�� Hac� Ha�im Bey’in, Fatih’te do�du�u bilinmektedir. Musikideki ilk 

bilgilerini Dellalzade �smail Efendi’den alan Ha�im Bey’in �akir A�a ile �smail Dede Efendi’nin 
derslerine de kat�ld��� söylenmektedir �hsano�lu (2003: 147). Musikinin tatbikat� yan�nda 
nazariyat� ile de ilgilenmi�, bu konuda Ha�im Bey Mecmuas� ad�yla an�lan eserini yazm��t�r. Eser, 
mukaddime ile ba�lar. �lk k�s�mda usûller hakk�nda bilgi verilir. Ard�ndan, musikinin riyazi 
ilimlerden oldu�u aç�klan�r.  

Tanbur ve ney resmi üzerine makamlar�n derecelerini gösteren �ekiller verilir �hsano�lu 
(2003: 147). Eserde, ney üflendi�inde hangi hanesinden hangi perdelerin ç�kaca�� �emayla 
gösterilmi�tir Erguner (2002: 93). Ancak, Ha�im Bey, neyin nas�l icra edilece�ine ve bu 
perdelerin nas�l üflenece�ine dair bir aç�klama yapmam��t�r (Ha�im Bey Mecmuas�, 1864: 74). 

Tîz-Segâh, ‘Irâk, ‘Acem-’A�îrân, ‘A�îrân, Pes-Hisâr, Tîz-Nevâ, Muhayyer, Nevâ / Yegâh, 
Beyâtî, Tîz-Beyâtî, Tîz-Sabâ, Sabâ, Pes-Hicâz / Hicâz, �eh-nâz, Tîz-Hicâz, Tîz-Çâr-gâh, 
Gerdâniyye, Çâr-gâh / Pûselik, Mâhûr, Tîz-Pûselik, Tîz-Segâh, Evc, Segâh / Tîz-Evc, Ni�âpûr, 
Sünbüle, ‘Acem, Nihâvend / Kûrdî, Nîm-Segâh, Tîz-Dügâh, Hüseynî, Dügâh / Dîzgûle, Hisâr, Tîz-
Hüseynî, �eh-nâz, Beyâtî, Muhayyer, Tîz-Nevâ, Nevâ, Râst / Rehâvî, Mâhûr Gerdâniyye, Büzürg”  
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Hattat Hasan R�za Bey (d.1849) 
Hattat Hasan R�za Bey, Te�rih-i Ney isimli tablosunda neyin perdelerini günümüz 

notas�yla porte üzerinde resmetmi�tir. Hasan R�za Bey, 1849 Üsküdar do�umlu olup Kazasker 
Mustafa �zzet Efendi’den hat me�k etmi�, devrin önemli hattatlar�ndan biri say�lm��t�r. Te�rih-i 
Ney ba�l���nda “kamilen perdeler gösterilmi�tir” ibaresi bulunmaktad�r (Erguner, 2002: 114). 

Tabloda ilk defa olarak ney perdeleri, parmak ve ba� pozisyonlar�yla elde edilen sesler bir 
porte üzerinde gösteriliyor. Parmaklar için kapal� (K), aç�k (A) ve yar�m aç�k (1/2A) pozisyonlar� 
bulunmaktad�r. Bunu d���nda daha küçük aral�klar�n elde edilmesine yarayan 2/3 A’l�k ve 1/3 
A’l�k pozisyonlar yoktur. 

Süleyman Erguner, Ney Metodu’nda Hattat Hasan R�za Efendi’nin sergiledi�i “Te�hir-i 
Nay” ney tablosunu bu suretle Ney Metodu’nun kapa�� yapm�� ve bu tablodan yola ç�karak e�itsel 
anlamdaki yorumlar�n� �öyle belirtmi�tir (Erguner, 2002: 118)Tabloda, sadece tam ve bakiye 
diyezli ara sesler bulunmaktad�r; bir tam ses aral���nda bulunan di�er seslere yer verilmemi�tir. 
Segah perdesi (si) notas�yla gösterilmi� ve esas perde olarak al�nm��t�r. Buradan hareketle 
buselik perdesi de (si diyez – bakiye diyezi) ile ifade edilmi�tir. Yegah perdesinden sonra “kaba 
�uri”, neva perdesinden sonra da “�uri” perdesi gelmektedir. Böylece Abdülbaki Nas�r Dede’de 
hisar perdesi olmas�na ra�men, Hasan R�za Efendi’nin hisar yerine �uri perdesine yer verdi�i 
anla��lmaktad�r. Yegah – tiz hüseyni aras�ndaki sesler, “do�ru – e�ri” ve “adeta” (adet üzere) 
gibi ba� hareketleri ve “yar�m aç�k” �eklinde parmak pozisyonlar� ile elde edilmektedir..” 

 
Santuri Ziya Bey ( d.1869) 
Santuri Ziya Bey’in yazd��� bu ney metodu 1948 y�l�nda H.Sadettin Arel’in katk�lar�yla 

ele al�nm�� Metod dört sayfadan olu�maktad�r. Metoda ait pek malumat�n�n olmad���n� belirten 
torunu Lemi Platin Bey; eserin son �emas�n� kendisinin çizdi�ini, metin k�sm�nda notalar�n 
oldu�unu ve büyükbabas�n�n (Santuri Ziya Bey) en çok �skalalar üzerinde durdu�unu belirtmi�tir 
(Sar�, 1989: 82). 

 “..Ney çalmak arzu eden kimseye evvela saz�n sadas�n�n ç�kart�lmas� ö�retilir. Bu i�i için 
her gün bir-iki saat me�gul olmak �art�yla en az iki ay çal��mak laz�md�r. Bu müddet zarf�nda 
muallim talebesini kontrol eder. Nay’�n sesini ç�kard���na kanaat has�l ederse bir pe�revden 
ba�ar. Bu pi�rev hangi makamdan ise o makam�n seyretdi�i sadalar üzerinde dörtlüki sekizlik, on 
alt�l�k, notalarla pe�revin çal�nmas�n� kolayla�t�racak ve makam�n seyrini ö�renmeye yard�m 
edecek �ekilde egzersizler verilebilir. Di�er sazlarda oldu�u gibi egzersiz ve �skalalarla bir 
müddet me�gul olduktan sonra arzu edilen eserin notaya bak�larak çal�nmamas�na imkan yoktur. 
�ayet olsa bile bu çal�� hat�r için dinlenilebilir. Eski üstadlar�m�z a�a��da kolayl�k itibariyla 
s�raya dizilmi� olan makamat�n her birinden be� alt� parça ezbere çald�r�rlard�. Ve ondan 
sonrad�r ki heveskâr ney çalma�a namzet say�labilirdi. Yeni ba�layan heveskârana kolayl�k 
itibar�yla takip ettirelecek makamat s�ras�yla �unlard�r; Saba, U��ak, Hüseyni, Hicaz, Rast, 
Yegah, Ferahfeza, Sultaniyegah, Acema�ian, �evkefza, Ferahnak, Evcara, Hüzzam, Suznak, 
Nihavend �edaraban, Hicazkar, Kürdilihicazkar, Suzidil...” (Sar�, 1989: 82).  

 
Rauf Yekta Bey ( v.1935) 
Rauf Yekta Bey (v.1935), müzikolog, bestecili�inin yan�nda neyzenli�iyle de ön planda 

olmu�tur. Neyzen Cemal Dede’den ney me�kederek vefat� üzerine Yenikap� Mevlevihanesinin 
neyzenba��s� olmu�tur.  

Çe�itli dergi, gazetelere yazd��� yaz�larla bilinen Rauf Yekta Bey, Türk Musikisi 
makalesinde çalg�lar hakk�nda bilgiler vermi�tir. Neyin tarihi hakk�nda aç�klamalarda bulundu�u 
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yaz�s�nda Yekta, ayr�ca neyde ses devrelerini göstermi�tir.  Üç tablo halinde s�ralad��� neyde 
nefes dereceleri, yeni ba�layan neyzen aday�na yol gösterici mahiyettedir.  
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Böylelikle Neyzen Rauf Yekta Bey, neyin üç oktava yak�n ses sahas�n� üçe ay�rd��� nefes 

dereceleriyle, ney perdelerinin hangi pozisyonlardan ç�kt���n� bir tabloyla aç�klamaktad�r.  
 
Neyzen Emin Dede  ( v.1945) 
Neyzen Emin Dede �stanbul, Tophane’de do�mu�tur. H�rka-i Saadet Camii hatibi Haf�z 

Eyüp Sabri Efendi’nin o�ludur. 1914 y�l�ndan itibaren Harbiye Nezareti Harita Bölümü’nde 
hattat olarak çal��maya ba�lad� ve k�sa zamanda hoca oldu. Ney hocas� Neyzen Aziz Dede, ilk 
musiki hocas� ise Haf�z Ha�im Efendi’dir. Galata Mevlevihanesi neyzenba��s� Hakk� Dede ile 
çal��arak neyini ilerletti ve Hakk� Dede’nin vefat� üzerine neyzenba�� oldu. 1925 y�l�na kadar 
Galata Mevlevihanesi’nde ve sonra Üsküdar Mevlevihanesi neyzenba��l��� görevinde bulundu. 
Birçok ney ö�rencisi yeti�tiren Emin Dede’nin ba�ta gelen ö�rencileri aras�nda Süleyman 
Erguner (Dede), Muhiddin Erev, Halil Dikmen, Halil Can, Emin K�l�ç Kale, Hicabi, Hakk� Süha 
Gezgin, Cafer Bey, Bahriyeli �brahim Bey’leri sayabiliriz. Hamparsum notas� ile yazd��� 
notalar�n�n ço�unu Neyzen Halil Can’a b�rakt��� bilinmektedir.  
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Emin Dede, Ney Metodunu 13 Kas�m 1942 Haseki Hastanesi’nde Dr. Necmi Bey’e 

yazd�rm��t�r. Ayr�ca, Emin Dede’nin Hamparsum notas�yla yazm�� oldu�u taksim örnekleri de 
bilinmektedir. Bu taksimler çe�itli makamlarda olup neyzen adaylar�na taksim yapmay� ö�reten 
ve bu �ekliyle metodik özellik ta��yan örneklerdir. Burada, günümüzde ‘taksim yaz�lmaz yap�l�r’ 
�eklindeki görü�e tezat te�kil eden bir durum söz konusudur. Galata Mevlevihanesinde me�k 
sistemiyle neyzen olan Emin Dede, bu görü�e, yazd��� taksim notalar�yla adeta kar�� ç�km��t�r. 
Bu da, kanaatimizce Emin Dede’de görülen daha öncesi ve sonras�nda örnekleri olmayan bir 
görü�, uygulamad�r. 

 
Hayri Tümer  ( d.1902) 
Hayri Tümer, 1902 y�l�nda �stanbul’da do�mu�tur. �lk müzik derslerini Rü�tiye’de gören 

Tümer’in hocas� Zekai Dede’nin ö�rencisi Muallim Kaz�m Uz olmu�tur Ses Mecmuas� (1967).  
�lk ney derslerini akrabas� Ahmet Münir Bey’den alan Hayri Tümer 1920 y�l�nda on sekiz 
ya��nda iken, Galata Mevlevihanesi neyzenba��s� Emin Yaz�c�’n�n me�klerine kat�lm��t�r Behar 
(1996: 104).  

Kendisine ait Cem Behar’�n çevirisini yapt��� elyazmas� Ney Metodu vard�r. Bu eseri �eb-
i Arus törenleri d���nda da gitti�i Konya’daki bir çok ney merakl�s�n� dü�ünerek ele ald��� 
söylenmektedir Behar (2005: 119). Eserin Hayri Tümer’in elinden ç�km�� bir elyazmas� Cem 
Behar’�n özel ar�ivindedir. Kendisinin verdi�i bilgiye göre; 19 yaprak, tek tek numaralanm�� 38 
sayfadan olu�maktad�r. Hazret-i  

Mevlana ve Ney ba�l��� ile ba�layan bir giri�le beraber neyin karakteri hakk�nda bilgiler 
verilmi�tir. 

 
 Yeni ba�layan bir ki�inin neler yapmas� gerekti�i ve neyden ses ç�karma hususu, ney 

aç�m� ile ilgili bilgiler, neyde ses devreleri ve ney hakk�nda ç�kan baz� �iirlerle eser son 
bulmu�tur.  
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Sencer Derya  (d. 1937) 
Sencer Derya’�n ele ald��� Ney Metodunda; sadece teknik anlamda de�il neyzen olma 

yolunda ula��lmas� gereken ahlaki ve nice de�erlerin de öneminden bahsedilmektedir.  Genel 
müzik bilgileri, neyin bölümleri, metoda giri�, Türk musikisinde makam, Türk musikisinde usûller 
ba�l�klar� alt�nda be� bölümden olu�an metotta ayr�ca ney �iirleri, ekler ve foto�raflar�n oldu�u 
bölümler yer almaktad�r. 

Neyin bölümleri k�sm�nda Sencer Derya, kam��, ba�pare, parazvana, neyin bo�umlar�n�n 
sar�lmas�, ney bak�m� ya�lanmas� aç�klamalar�ndan sonra ney akortlar�n� s�ralam��t�r. 

 

 
Sencer Derya, A�k�n Sesi-Ney Ö�retim Kitab�, �stanbul 
 
‘S�cak-Il�k ve So�uk Nefesler’ ba�l��� alt�nda üç türlü nefes ve hararet oldu�u belirtilerek 

porte üzerinde neyde kar��l�k gelen perdelerin yerleri verilmi�tir. Neyde parmak pozisyonlar� 
porte üzerinde gösterilerek ç�kan seslerin kar��l�klar� tek bir pozisyon üzerinden verilmi�tir. 

 
Süleyman Erguner (d. 1957) 
Süleyman Erguner’in 1986 y�l�nda yay�nlad��� ilk ney metodundan sonra geli�tirilmi� hali 

olan elimizdeki ikinci Ney Metodu, günümüzde konservatuar müfredat�nda okutulmakla beraber, 
dünyan�n birçok bölgesindeki neyzenlere yol göstermekte ve kaynak eser olarak ele al�nmaktad�r. 
Metod; Neyzen Erguner’ler, Ney hakk�nda genel ve tarihi bilgiler, Neyde sesin olu�umu, genel 
musiki bilgileri, perdeler ve ses tablolar�, Neyde dörtlü – be�li ve makam uygulamalar�, taksim 
çal��malar�, Neyde transpozisyon, Hz.Mevlana ve Ney, Neyzenler tarihine giri� ba�l�klar�ndaki 
k�s�mlardan olu�maktad�r. �craya yönelik egzersiz ve eser listelerinin de oldu�u Metod’da ayr�ca 
iki cd ile Süleyman Erguner k�z neyiyle ( bolahenk n�sfiye akorttan dört ses a�a�� =  Bat� müzi�i 
‘si’ akort) sesleri ve örnek eserleri kay�t alt�na alm��, böylelikle görsel ve i�itsel yönleriyle de 
yararlanmak isteyen neyzen ve musiki�inaslara önemli bir hizmet sunmu�tur. 
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Erguenr, Ney Metod, �stanbul, 2002 
 
Erguner, Ney Metodu’nda perdeleri devre anlay���yla vermi�tir. Neyde devreleri 

aç�klayarak be� devreye bölmü�; kaba rast – geve�t aras�n� birinci devre, dik geve�t – neva aras�n� 
ikinci devre, neva – muhayyer aras�n� üçüncü devre, muhayyer – tiz hisar aras�n� dördüncü devre 
ve son olarak da çok da kullan�lmasa da tiz dik hisar ile tiz gerdaniye aras�n� ise be�inci devre 
olarak göstermi�tir.  

Sonuç olarak tarihsel süreçten günümüze toplam 13 eser kar��m�za ç�kmaktad�r. 
XV. yy – 1 
XVI. yy – 1 
XVIII. yy – 2 
XIX. yy – 5 
XX. yy – 3 
XXI. yy – 1 
XV. ve XVI yy’da perde esesa�na dayal� bir anlat�m, 
XVIII. yy’da Kevseri Mecmuas�nda perde anlay��� devam ediyor, model çalg� konumuna 

i�aret ediliyor. 
Abdülbaki Nas�r Dede, gelene�i sürdürerek perdeler üzerinden bir anlat�ma devam ediyor 

fakat ilk defa ses devrelerine i�aret ederek, s�cak nefes-so�uk nefes kavram�na önem çekiyor. 
XIX, yy’daki yazar� bilinmeyen edvar, ney’i; tasavvufi bir anlat�mla 

ili�kilendiriyor.Perdeler ile y�ld�zlar�, günleri, melekleri,ve ney’in bo�umlar� ile Allah’�n 
isimlerini ili�ikilendiriyor. 

Ayn� yüzy�lda Ha�im Bey, Hattat Hasan R�za Bey; perdelerle anlat�m anlay���n� devam 
ettiriyor, 

Santuri Ziya Bey, devre esas�na i�aret ederek Abdülbaki Nas�r Dede’nin bir yüzy�l önce 
gösterdi�i anlay��la anlat�m� sürdürüyor. 

XX. yüzy�lda, Rauf Yekta Bey ses devreleri üzerinden perdeleri gösteriyor. 
Emin Dede, perdeler üzerinden anlat�m göseriyor, fihrist taksimler notaya alarak ney’de; 

makam� ö�retme yolunu tutuyor. 
Hayri Tümer, perde üzerinden anlat�m gelene�ini sürdürüyor. 
Sencer Derya ve Süleyman Erguner’in de  devreler üzerinden perdeleri ili�kilendirerek 

anlat�mda bulunduklar� görülmektedir. 
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ÖZET 

Günümüzde kitle ileti�im araçlar�n�n en yayg�n� ve bilineni televizyondur. Geli�en 
teknolojiyle birlikte televizyon yay�nlar� sadece televizyon cihazlar�ndan de�il her türlü 
bilgisayar ve cep telefonundan izlenebilir hâle gelmi�tir. Bireyler yay�nlar sayesinde hem haber 
alma isteklerini yerine getirmekte hem de bireysel istek, irade ve meraklar�na göre yay�nlar� takip 
edebilmektedirler. Televizyon yay�nlar�n�n zaman içinde çe�itlenmesiyle birlikte ortak özelliklere 
sahip s�n�rl� hedef kitlelerin istekleri do�rultusunda yay�n yapan tematik kanallar ortaya ç�km��t�r. 
Dünyada ilk tematik yay�nc�l�k 1980 y�l�nda CNN adl� haber kanal�yla ba�lam�� ve CNN’i 1981 
y�l�nda ABD’de ortaya ç�k�p uluslararas� bir boyut kazanan MTV adl� bir müzik kanal� takip 
etmi�tir. Ülkemizde ise ilk tematik müzik kanal� 1994 y�l�nda yay�n hayat�na ba�layan Kral TV 
olmu�tur. Günümüzde bu durum resmi ve özel birçok müzik kanal� yay�nlar�yla devam 
etmektedir. 

Tematik televizyon kanallar�n�n ba��nda gelen müzik kanallar�n�n; di�er genel yay�nlardan 
doyum sa�layamayan, müzik dinlemeye kar�� duyarl� ve istekli bir kitle taraf�ndan takip edildi�i 
dü�ünülmekte ve içerikleri bu do�rultuda �ekillendirilmektedir. Müzik dinleme konusunda sadece 
e�lence amac�n� de�il mesleki bilgilenme ve zenginle�me amac�n� da ta��yan müzik insanlar� 
oldu�u dü�ünülebilir. Ba�ka bir deyi�le televizyonlardaki müzik kanallar�ndan ve yay�nlar�ndan 
e�lenmek amaçl� de�il de haber ve bilgi alma amaçl� faydalanmay� dü�ünen bir kitleden 
bahsetmek yanl�� olmaz. Bu kitlenin de do�al olarak müzikle u�ra�an, müzik yapan, müzik 
e�itimi alan bireylerden olu�tu�unu dü�ünmek gerekmektedir. 

Bu do�rultuda “Kullan�mlar ve Doyumlar Yakla��m�”ndan hareket edilerek yap�lacak bu 
çal��ma Konya ve Kayseri’de lisans boyutunda müzik e�itimi alan bireylerin televizyondaki 
müzik kanallar�n� izleme al��kanl�klar�n� ve motivasyonlar�n� ölçmeyi amaçlamaktad�r. Konya 
Üniversitesi Ahmet Kele�o�lu E�itim Fakültesi Müzik E�itimi Anabilim Dal�’nda ve Kayseri 
Erciyes Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bölümü’nde e�itim gören bireyler üzerinde 
anket uygulamas� yap�larak frekanslara göre faktör analizi yap�lacakt�r. Elde edilen bulgulara 
göre bireylerin müzik kanallar�n� izleme al��kanl�klar�n� biçimlendiren bireysel ve toplumsal 
faktörler tespit edilmeye çal���lacakt�r.  
 
Anahtar Sözcükler: Televizyon, Müzik Kanallar�, Kullan�mlar ve Doyumlar Yakla��m�, Müzik 
E�itimi, Konya, Kayseri. 
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WATCHING MUSIC CHANNELS ON TV   

 
Attila ÖZDEK , Teaching Assistant  

argor73@hotmail.com 
 

Konya University Ahmet Kele�o�lu Faculty of Education Department of Music Education 
 

Ali ÖZDEK, Research Assistant  
aliiozdek@hotmail.com 

 
Erciyes University Faculty of Fine Arts Department of Music 

 
 

ABSTRACT 
The most wide-spread and well-known communication media of today’s world is 

television. With the developing technologies, TV programs have become available to watch not 
only on TV but also on any kind of communication tools such as computers and mobile phones. 
Individuals are able to obtain both information about news and aired programs depending on their 
personal interests. Thematic channels have emerged with the diversification of broadcasted 
programs through satisfying the interests of groups having the same kind of interests. The first 
thematic broadcasting has been aired by a news channel CNN in 1980 and it is followed by 
MTV, which later becoming a worldwide channel born in the USA in 1981 with the theme of 
music. The first thematic channel in Turkey is, again, a music channel; Kral TV first aired in 
1994.  This, currently, continues with new music channels both private and public.  

It is thought that music channels, number one of thematic channels, are followed by a 
group of people who are dissatisfied with other programs and channels, sensitive to listening to 
music and who are willing to receive musical satisfaction, and their demands are formed through 
this way.  It can be considered that there are people who are not only willing to have fun but also 
to receive professional information and richness by listening to music. In other words, it is not a 
misjudgment that there are people watching music TV’s who wants to receive information and 
news not just to have fun.    Naturally, these people shall be of a group that is not only interested 
in but also is in the profession of music creation and playing. 

To this effect, depending on the “Uses and Gratification Theory”, this study purposes to 
measure and record the motivations and habits of individuals, who have received academic music 
education, about watching music channels in Kayseri and Konya. Questionnaires will be 
performed on individuals who are currently receiving music education at Konya University 
Ahmet Kele�o�lu Faculty of Education Department of Music Education and those at Erciyes 
University Faculty of Fine Arts Department of Music, and factor analyses of frequencies will be 
done. Complying with the received findings, we will try to determine the social and personal 
factors shaping habits of individuals about watching music channels.  
 
Keywords: Television, Music Channels, Uses and Gratification Theory, Music Education, 
Konya, Kayseri  
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G�R�� 
Problem Durumu 
Günümüzde her ne kadar ileti�im imkânlar� internet kullan�m�yla birlikte inan�lmaz 

boyutlara ula�m��sa da yayg�nl�k bak�m�ndan TV, ya�am�n vazgeçilmezleri aras�nda yer 
almaktad�r. Bir ileti�im, etkile�im, e�lence ve e�itim arac� olarak dünyan�n her yerinde ve 
hayat�m�z�n her alan�nda yer alan TV, art�k yay�nlar� izlemenin tek arac� olmamakla birlikte 
ismen ve a��rl�kl� olarak en yayg�n ve bilinen yay�n takip arac�d�r. “Gerek hitap etti�i hedef 
kitlenin büyüklü�ü ve karma��kl���, gerekse bu kitleye kolay ula�abilme becerisi televizyonu 
di�er kitle ileti�im araçlar� aras�nda daha �ansl� bir konuma getirmi�tir. Televizyonun en önemli 
haber kayna�� olmas�n�n nedeni, hem görsel hem de i�itsel olarak izleyicide yaratt��� 
etkidir”(K�rhan, 2007:5). “Televizyonun önceki sanat ve ileti�im araçlar�ndaki format ve 
türlerden farkl� format ve türler üretebilmesi ve bunlar� kendine has biçimde yeniden formüle 
edebilmesi onun en önemli özelliklerinden birisidir”(Koçak, 2001:26). Öte yandan; televizyon 
kar��s�nda aktif veya pasif izleyici olundu�u ile ilgili tart��malar süredursun, aktif oldu�unu 
savunan görü�lerin içinde “Kullan�mlar ve Doyumlar Yakla��m�” en önemlisidir(Özarslan, Nisan, 
2011:24,25). Yay�nlar�n hangi yolla izlendi�inden çok yay�nlar�n içeri�i ve takip edilme 
durumlar� daha önemli görülmektedir. Çünkü yay�nlar art�k TV cihaz�n�n yan� s�ra internet 
üzerinden de takip edilebilmekte ve internet eri�imine imkân sa�layan her türlü elektronik bili�im 
cihaz� yay�nlar�n izleyiciye ula�mas�na olanak sa�lamaktad�r. Yay�nlar�na bu denli ula��m 
alternatifi ve kolayl��� bulunan bu sihirli kutunun izleyiciye olan etkisi ve izleyicinin beklenti ve 
doyumlar� çe�itli ara�t�rmalara konu olmakla birlikte 1980’li y�llar�n ba��nda ortaya ç�kan tematik 
yay�nlarla ilgili ara�t�rmalar�n nispeten daha az oldu�u bilinmektedir.  

Televizyon yay�nlar�n�n zaman içinde çe�itlenmesiyle birlikte ortak özelliklere sahip 
s�n�rl� hedef kitlelerin istekleri do�rultusunda yay�n yapan tematik kanallar ortaya ç�km��t�r. 
Dünyada ilk tematik yay�nc�l�k 1980 y�l�nda CNN adl� haber kanal�yla ba�lam�� ve CNN’i 1981 
y�l�nda ABD’de ortaya ç�k�p uluslararas� bir boyut kazanan MTV adl� bir müzik kanal� takip 
etmi�tir. Ülkemizde ise ilk tematik müzik kanal� 1994 y�l�nda yay�n hayat�na ba�layan Kral TV 
olmu�tur. Günümüzde bu durum resmi ve özel birçok müzik kanal� yay�nlar�yla devam 
etmektedir. 

1981 y�l�nda ABD’de yay�na ba�layan MTV, k�sa zamanda akademik çevrelerin ilgisini 
çekmi�tir. Çünkü görsel bir �ölen niteli�inde olan yay�nlar televizyonda rastlanmayacak 
yo�unlukta ve karma��kl�kta gerçekle�tirilmektedir. Bu sebeple de üzerinde en çok ara�t�rma 
yap�lan televizyon kanal� MTV olmu�tur. MTV ve müzik videolar� üzerine çal��malar yapan 
Shore(1984), Berg(1987) Denisoff(1988) ve Frith(1987,1988) bu yay�nlar�n popüler kültür ve 
müzik endüstrisi üzerindeki etkilerini; Caplan(1985), Herman ve Dominic(1986), Vincent(1987) 
ve Lewis(1990) müzik videolar�ndaki cinsel, etnik ve �iddete dayal� görsel imgeleri; Sun ve 
Lull(1986), Greeson ve Williams(1986), Hansen ve Hansen(1990) gibi ara�t�rmac�lar da 
yay�nlar�n izleyici davran��lar� üzerindeki etkilerini ortaya ç�karmaya çal��an ara�t�rmalar 
yapm��lard�r(Çelikcan,1996:2). 

1994 y�l�n�n A�ustos ay�nda kurulan Türkiye’nin ilk müzik televizyonu Kral TV, MTV’yi 
model alarak 24 saat kesintisiz müzik yay�n� yapmaya ba�lam��t�r. Tür ayr�m� yapmaks�z�n bütün 
müzik videolar�na yer veren Kral TV, uzun süren deneme yay�n� süresince bu alandaki 
potansiyeli ortaya ç�karmaya çal��m��t�r. Ocak 1995’te ise ayn� adla yay�n yapan bir radyo 
kanal�n�n müzik televizyonu olan Number One TV yay�na ba�lam��, Kral TV’den farkl� olarak 
hem yerli hem yabanc� müzik kliplerine ekranlar�nda yer vermi�tir. Kral TV ve Number One 
TV’yi SATEL ve sadece kablolu yay�ndan izlenebilen Medya TV izlemi�tir. 
(Çelikcan,1996:111).    
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Tematik televizyon kanallar�n�n ba��nda gelen müzik kanallar�n�n; di�er genel yay�nlardan 
doyum sa�layamayan, müzik dinlemeye kar�� duyarl� ve istekli bir kitle taraf�ndan takip edildi�i 
dü�ünülmekte ve içerikleri bu do�rultuda �ekillendirilmektedir.  

Bütün bu bilgiler �����nda mesleki müzik e�itimi alan bireylerin genel olarak 
televizyondaki müzik yay�nlar�n� ve tematik müzik kanallar�n� takip etmeleriyle ilgili tercihlerin 
ve doyumlar�n önemli oldu�u kabul edilerek ara�t�rman�n problem cümlesi:  

 
 
“Mesleki müzik e�itimi alan bireylerin televizyon izleme al��kanl�klar� ve bu al��kanl�klarla ilgili 
e�ilimleri ne yöndedir?”  
 
   �eklinde olu�turulmu�tur. 

Çal��man�n Amac� 
Ara�t�rma lisans düzeyinde mesleki müzik e�itimi alan bireylerin TV izleme ile ilgili 

al��kanl�klar�n�, düzeylerini, kanal ve program tercihlerini, müzik kanallar� ve programlar� 
hakk�ndaki motivasyonlar�n� belirlemeyi amaçlam��t�r. 

Çal��man�n Önemi 
Ara�t�rma ülkemizde �imdiye kadar mesleki müzik e�itimi alan ö�rencilerin tematik 

müzik kanallar�yla ilgili tercih, doyum ve beklentilerine yönelik bir çal��ma olmad���ndan 
önemlidir.  

S�n�rl�l�klar 
Ara�t�rman�n s�n�rl�l�klar� ülkemizde Kayseri ve Konya’da mesleki müzik e�itimi alan 

üniversite ö�rencileri ve ülkemizden izlenebilen TV yay�nlar� ile belirlenmi�tir.  
Tan�mlar 
Tematik Kanal: Belirli bir tema, konu ve içerikle kesintisiz yay�n yapan TV kanallar�na 

denilmektedir. Bu kanallar haber, müzik, spor, belgesel, film, dizi ve çizgi film vb. temalar� 
seçebilmektedirler.  

YÖNTEM 
Evren 
Çal��man�n evreni ülkemizde lisans düzeyinde mesleki müzik e�itimi alan ö�rencilerdir. 

Bu kapsama giren ö�renciler üniversitelerin konservatuarlar�nda, güzel sanatlar fakültelerinde ve 
e�itim fakültelerinde müzikle ilgili bölümlerde e�itim görmektedirler. 

Örneklem 
Çal��ma evrenini temsil eden örneklem lisans düzeyinde mesleki müzik e�itimi veren hem 

iki farkl� tipte fakülteden hem de iki farkl� �ehirden seçilmi�tir. Böylece evrene ait temsiliyet 
gücünün artmas� dü�ünülmü�tür. Örneklem 2011/2012 e�itim-ö�retim y�l�nda Kayseri Erciyes 
Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bölümü’nde ve Konya Necmettin Erbakan 
Üniversitesi Ahmet Kele�o�lu E�itim Fakültesi Müzik E�itimi Anabilim Dal�’nda mesleki müzik 
e�itimi alan ö�rencilerinden olu�maktad�r.  

Veri Toplama Arac� 
Çal��mada veri toplama arac� olarak ara�t�rma amac�na uygun haz�rlanan anketten 

yararlan�lm��t�r(Koçak, 2001:189-197). Anketin giri� bölümünde ya�, cinsiyet, gelir düzeyi, 
ya�ad��� yer ve kendine ait TV sahip olma durumu gibi sosyo-demografik özelliklerin yan� s�ra 
ö�renim gördü�ü fakülte tipi, kaç�nc� s�n�fta oldu�u ve e�itimini ald��� bireysel çalg�s�yla ilgili 
sorular bulunmaktad�r. Sonraki anket sorular�nda ise ö�rencilerin TV izleme al��kanl�klar� ile 
TV’deki tematik müzik kanallar�n� ve müzik programlar�n� izleme tercihleri tespit edilmeye 
çal���lm��t�r. 
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Verilerin Analizi 
Anketlerden elde edilen veriler SPSS program� ile analiz edilmi�tir.   

 
 

BULGULAR 
 

Cinsiyet Da��l�m� 

    
   
 Tabloda görüldü�ü gibi cinsiyet da��l�m�yla ilgili de�erler oldukça yak�nd�r.  

 
Ya� Da��l�m� 

Ya�  Frequency  Percent  

18-22 69 61,1 

23-27 40 35,4 

28-32 4 3,5 

Total 113 100,0 

 
18-22 aras� oldukça yüksek; 28-32 ya� aral���n�n ise oldukça dü�ük de�erlere sahip oldu�u 
tabloda aç�kca gözükmektedir. Bu de�erler; lisans e�itimi alan ö�rencilerin ya� aral��� ile ilgili 
olas� durumun tablodaki belirgin bir yans�mas� olarakta dü�ünülebilir. 

Fakülte Da��l�m� 
Fakülte Frequency Percent 

 E�itim Fakültesi  44 38,9 

Güzel Sanatlar Fakültesi  69 61,1 

Total 113 100,0 

 
Anket uygulanabilen ö�renci say�s� bak�m�ndan Güzel Sanatlar Fakültesi, E�itim Fakültesine 
oranla biraz daha ön plana ç�km��t�r.  
 
 
 
 

 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid Kadin 58 51,3 51,3 51,3 

Erkek 55 48,7 48,7 48,7 

Total 113 100,0 100,0 100,0 
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S�n�f Da��l�m� 

S�n�f  Frequency  Percent  Valid Percent  Cumulative 
Percent  

1. S�n�f 30 26,5 27,3 27,3 

2. S�n�f 15 13,3 13,6 13,6 

3. S�n�f 32 28,3 29,1 29,1 

4. S�n�f 33 29,2 30,0 30,0 

Total 110 97,3 100,0 100,0 

 
Her iki fakültenin müzik ile ilgili bölümlerinde ula��labilen ö�rencilerle gerçekle�tirilebilen bu 
ankette, 1., 3. ve 4. s�n�f ö�rencileri say� bak�m�ndan daha ön plana ç�km��t�r.  
 

Bo� Zamanlar� De�erlendirme Faaliyeti Da��l�m� 

Faaliyet  Kayseri  Konya  Total  

Televizyon �zlemeyi Tercih 
Ederim 

16 9 25 
23,5% 22,0% 23%  

Müzik Dinlerim 36 25 61 
52,9% 61,0%  56%  

Müzik E�itimi �le �lgili 
Çal��malar� De�erlendiririm 

38 8 46 
55,9% 19,5%  42%  

Kitap Okurum 3 10 13 
4,4% 24,4%  12%  

Gezerek Geçiririm  14 6 20 
20,6% 14,6%  18%  

Al��veri� 
Yapar�m  

9 4 13 
13,2% 9,8%  12%  

Spor Yapar�m  3 5 8 
4,4% 12,2%  7%  

Konserlere Giderim 6 2 8 
8,8% 4,9%  7%  

Tiyatro ve Sinemaya 
Giderim 

2 4 6 
2,9% 9,8%  6%  

 
Ö�rencilerin bo� zamanlar�n� de�erlendirmek için a��rl�kl� olarak müzik dinledikleri ve müzik 
e�itimiyle ilgili çal��malara yönlendikleri gözlenmekte birlikte, mesleki e�itimle ilgili 
e�ilimlerinden sonra gelen 3. tercih televizyon izleme olarak ön plana ç�km��t�r.  
Not: Bu soruda çift tercih hakk� kullan�lm��t�r. 
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TV �zleme Süreleri 

TV �zleme Süreleri  Kayseri  Konya  Total  

Hiç �zlemiyorum  
Count  16 8 24 

% within Anketin Yap�ld��� �l 23,2% 18,2% 21,2% 

1 Saat 
Count 25 23 48 

% within Anketin Yap�ld��� �l 36,2% 52,3% 42,5% 

1-3 Saat Aras� 
Count 23 11 34 

% within Anketin Yapildigi �l 33,3% 25,0% 30,1% 

3-5 Saat Arasi 
Count 2 1 3 

% within Anketin Yap�ld��� �l 2,9% 2,3% 2,7% 

5 Saatten Fazla Count 3 1 4 

Total  
Count 69 44 113 

% within Anketin Yapildigi �l 100,0% 100,0% 100,0% 

 
Ö�rencilerin büyük bir ço�unlu�unun(% 72,6) ortalama günlük 3 saate kadar TV izledikleri 
görülmektedir. 1 saate kadar TV izledi�ini belirten (% 42,5)’luk orana asl�nda hiç izlemedi�ini 
belirten %21,2’ lik oran� da dahil etmek yanl�� olmaz. Çünkü ö�renciler TV’la ilgili ileti�im, 
etkile�im, sürelerini dü�ünürken çok k�sa zamanl� süreleri dikkate almayarak yan�lg�ya 
sürüklenmi�lerdir.  

TV’nin En Çok �zlendi�i Zaman Dilimi 

Zaman Dilimi  Kayseri  Konya  Total  

Sabah (07:00-11:00) 

Count 0 2 2 

% within Anketin Yap�ld��i �l ,0% 4,9% 2,0% 

Ögleden Sonra (14:00-
18:00) 

Count 1 3 4 

% within Anketin Yap�ld��� �l 1,6% 7,3% 3,9% 

Ak�am (18:00-23:00) 

Count 43 24 67 

% within Anketin Yap�ld��� �l 70,5% 58,5% 65,7% 

Gece (23:00 Sonras�) 

Count 17 12 29 

% within Anketin Yap�ld��� �l  27,9% 29,3% 28,4% 

Total  

Count 61 41 102 

% within Anketin Yap�ld��� �l 100,0% 100,0% 100,0% 
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Günlük e�itim ve ö�retim zaman dilimleri dü�ünüldü�ünde bu duruma paralel olarak ö�rencilerin 
TV izlemek için özellikle ak�am saatlerini tercih ettikleri görülmektedir. Ayr�ca bu soruyla ilgili 
cinsiyetler aras� kar��la�t�rma yap�ld���nda bayanlar�n ak�am saatini erkeklere göre daha fazla 
tercih etti�i, erkeklerin ise gece 23:00’ den sonra TV izlemelerinin bayanlara göre daha yüksek 
oranda oldu�u görülmektedir. Ayr�ca TV izlenen zaman dilimiyle ilgili s�n�flar ilerledikçe ak�am 
saatleriyle ilgili azalma oldu�u, gece saatleriyle ilgili ise bir artma oldu�u gözükmektedir. 
 
 
 

�zleyecekleri Yay�n� Önceden Belirliyorlar m�? 
 

 Kayseri Konya Total 

Her Zaman 
Count 7 4 11 

% within Anketin 
Yap�ld��� �l 10,3% 9,3% 9,9% 

Ço�u Zaman 
Count 6 7 13 

% within Anketin 
Yap�ld��� �l 8,8% 16,3% 11,7% 

Bazen 
Count 14 15 29 

% within Anketin 
Yap�ld��� �l 20,6% 34,9% 26,1% 

Nadiren 
Count 14 7 21 

% within Anketin 
Yap�ld��� �l 20,6% 16,3% 18,9% 

Hiçbir Zaman 
Count 27 10 37 

% within Anketin 
Yap�ld��� �l 39,7% 23,3% 33,3% 

Total 
Count 68 43 111 

% within Anketin 
Yap�ld��� �l 100,0% 100,0% 100,0% 

 
Ö�rencilerin TV’de izleyece�i yay�n� önceden belirleme ile ilgili bir e�ilimi olmad��� 
söylenebilir. TV yay�nlar�n� rastlant�sal olarak takip ettikleri dü�ünülebilir. TV’de ne izleyece�ini 
önceden belirleme ile ilgili e�ilimin e�itim fakülteleri ö�rencilerinde, güzel sanatlardaki 
ö�rencilerinden çok daha yüksek oranda oldu�u görülmektedir. 
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En Fazla �zlenilen Program Türleri 

Program Türü Kayseri Konya Total 

Haber 
Bültenleri 

Count 26 24 50 

% within S_0 40,6% 60,0% 

Belgeseller 
Count 27 23 50 

% within S_0 42,2% 57,5% 

Çizgi Filmler 
Count 9 6 15 

% within S_0 14,1% 15,0% 

Diziler 
Count 24 10 34 

% within S_0 37,5% 25,0% 

Haber �le �lgili 
Programlar 

Count 7 2 9 

% within S_0 10,9% 5,0% 

Total Count 64 40 

 
Ö�rencilerin anket sorusunda sorulan 17 farkl� program türü içerisinde ilk üç s�raya koyduklar� 
program türleri; haber bültenleri, belgeseller, diziler, çizgi filmler ve haber ile ilgili programlar 
olmu�tur. Bunlar içerisinde özellikle haber bültenleri ve belgesellerin, büyük a��rl�k ta��d��� 
görülmektedir. Erkeklerin belgesel izleme tercihinin, bayanlar�n ise dizi izleme tercihinin daha 
yüksek oldu�u ortaya ç�km��t�r.  

Tematik Kanallar�n �zlenme Nedeni 

  
Kayseri Konya Total 

  

Temalara 
Duyulan �lgi 

Count 20 17 37 

% within Anketin Yap�ld��� �l 33,3% 42,5% 37,0% 

Kesintisiz Yay�n 
Count 7 4 11 

% within Anketin Yap�ld��� �l 11,7% 10,0% 11,0% 

Di�er 
Kanallardaki 

Nitelik Sorunu 

Count 8 4 12 

% within Anketin Yap�ld��� �l 13,3% 10,0% 12,0% 

Sosyal Çevre 
Etkisi 

Count 5 11 16 

% within Anketin Yap�ld��� �l 8,3% 27,5% 16,0% 

Di�er 
Count 20 4 24 

% within Anketin Yap�ld��� �l 33,3% 10,0% 24,0% 

Total 
Count 60 40 100 

% within Anketin Yap�ld��� �l 100,0% 100,0% 100,0% 
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Ö�rencilerin tematik kanallar� izleme nedeni olarak temalara duyulan ilgi belirleyici görünmekle 
birlikte di�er ba�l�kl� nedenleri ve sosyal çevre etkisini de belirleyici etkiler olarak dü�ünmek 
gerekmektedir. �ller ya da fakülteler aras� kar��la�t�rma da sosyal çevre etkisinin Konya ‘da 
Kayseri’ye oranla çok yüksek oldu�u, di�er ba�l�kl� nedenlerinse Konya’ya göre Kayseri’de çok 
yüksek oldu�u görülmektedir. Cinsiyetler aras� kar��la�t�rmada ise di�er kanallardaki nitelik 
sorunu ve sosyal çevre etkisinin bayanlarda çok daha belirgin bir neden oldu�u gözlenmi�tir.  
 

Müzik Programlar�n� Takip Ediyorlar m�? 
Kayseri  Konya  Total  

Çok S�k �zlerim 
Count 14 11 25 

% within Anketin Yap�ld��� �l 20,6% 28,2% 23,4% 

Bazen �zlerim 
Count 38 24 62 

% within Anketin Yap�ld��� �l 55,9% 61,5% 57,9% 

�zlemiyorum 
Count 13 4 17 

% within Anketin Yap�ld��� �l 19,1% 10,3% 15,9% 

Yay�n� 
Alam�yorum 

Count 3 0 3 
% within Anketin Yap�ld��� �l 4,4% ,0% 2,8% 

Total  
Count 68 39 107 

% within Anketin Yap�ld��� �l 100,0% 100,0% 100,0% 
  
Müzik e�itimi alan ö�rencilerin ald�klar� e�itim do�rultusunda TV’deki müzik programlar�n� 
takip etme oranlar�n�n oldukça yüksek oldu�u görülmü�tür. 
 

En Fazla �zledikleri Müzik Program� Türleri 
Kayseri  Konya  Total  

Müzik �le �lgili Yar��malar 
Count 39 27 66 

% within S_0 58,2% 67,5%   

Müzi�i E�lence Boyutu ile Ele Alan 
Programlar 

Count 30 15 45 
% within S_0 44,8% 37,5%   

Müzi�i Sanatsal Boyutu �le Ele Alan 
Programlar 

Count 52 33 85 
% within S_0 77,6% 82,5%   

Müzik, Sanat ve E�lence Unsurlar�n�n 
Birlikte Yer Ald��� Programlar 

Count 50 29 79 
% within S_0 74,6% 72,5%   

Di�er 
Count 1 0 1 

% within S_0 1,5% ,0%   

Total  
Count 67 40 107 

% within S_0 62,6%  37,4%    
 
Ö�rencilerin müzi�i e�lence yönüyle ele alan programlardan ziyade sanatsal içerikli programlar� 
tercih ettikleri ayr�ca müzik ile ilgili yar��malarda ilgi alanlar� içerisinde oldu�u tespit edilmi�tir. 
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Müzik Yay�nlar�n� Kanallardan �zleme S�kl��� 
Kayseri Konya Total 

ATV 
Count 6 4 10 

% within S_0 13,3% 13,3% 

Show TV 
Count 15 8 23 

% within S_0 33,3% 26,7% 

Star 
Count 11 8 19 

% within S_0 24,4% 26,7% 

Kanal D 
Count 13 11 24 

% within S_0 28,9% 36,7% 

TRT (Hepsi Dahil) 
Count 17 7 24 

% within S_0 37,8% 23,3% 

Power Türk TV 
Count 11 9 20 

% within S_0 24,4% 30,0% 

NTV 
Count 8 8 16 

% within S_0 17,8% 26,7% 

Kral TV 
Count 12 7 19 

% within S_0 26,7% 23,3% 

Number One 
Count 11 1 12 

% within S_0 24,4% 3,3% 

FOX TV 
Count 10 3 13 

% within S_0 22,2% 10,0% 

TNT 
Count 12 3 15 

% within S_0 26,7% 10,0% 

Dream TV 
Count 9 7 16 

% within S_0 20,0% 23,3% 
 
Ö�rencilerin müzik ile ilgili yay�nlar�, TRT, STAR, Kanal D, Show TV, Powertürk TV, Kral TV, 
Numberone TV, Dream TV, NTV, Fox TV, TNT ve ATV kanallar�ndan izledikleri bunlar�n 
içerisinde de, ilk be�inin a��rl�kl� oldu�u görülmektedir. 
 
 

Tematik Müzik Kanallar�n�n Yeterlikleri 

 
TRT 

Müzik 
Kral 
TV 

Dream 
TV 

Powert
ürk TV 

Viva 
TV 

Tatl�ses 
TV 

Gala 
TV 

MTV 
Türkiy

e 
MTV 

Numbe
r 

One 
Mezzo 

Ailecek izlenir X X X 
Bilgilendirici 

Ciddi X 
Dinamik X X X 

E�itici/Ö�retici 
E�lenceli X X X X X X 

Herkese Aç�k X X X X X X 
Kültürel Olarak 

Bize Yak�n            
Modern X 

Müzik �le �lgili 
Programlar� 

Kaliteli 
       X    

Renkli/ Canl� X 
Sevimli 
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TRT Müzik için en çok ailecek izlenir, Kral TV için en çok e�lenceli, Dream TV için 

dinamik ve e�lenceli, Power Türk için e�lenceli, renkli, canl�, Viva Tv için e�lenceli, herkese 
aç�k,  Tatl�ses TV için herkese aç�k, e�lenceli, Gala TV için herkese aç�k, MTV Türkiye için 
ailecek izlenir, ciddi, müzik ile ilgili programlar� kaliteli, MTV için ailecek izlenir, dinamik, 
herkese aç�k, modern, Numberone için dinamik, e�lenceli, herkese aç�k, Mezzo için herkese aç�k 
ifadelerinin en çok tercih edilen ifadeler oldu�u görülmü�tür. 

 
SONUÇ 

Elde edilen veriler �����nda lisans düzeyinde mesleki müzik e�itimi alan bireylerin, TV 
izleme al��kanl�klar�n�n oldu�u, TV yay�nlar�nda müzik programlar�n� tercih etmelerinin yan� s�ra 
haber programlar�n�, belgeselleri ve dizileri tercih ettikleri, en çok ak�am saatlerinde TV 
izledikleri, izleyecekleri yay�nlar� ço�unlukla önceden belirlemedikleri,  tematik kanallar�n 
ço�unlukla temalara duyulan ilgi sebebiyle takip edildi�i, TRT Müzik kanal�n�n genel olarak 
takip edilme ve be�enilme aç�s�ndan ön s�rada oldu�u tespit edilmi�tir. Ayr�ca birinci s�n�ftan 
üçüncü s�n�fa kadar geli�en e�ilimlerin son s�n�fta ö�rencilerin mezun olma istek ve korkular�, i� 
hayat�na at�labilme endi�eleriyle paralel olarak KPSS, ALES, ÜDS, KPDS vb. s�navlara yönelik 
haz�rl�klar sebebiyle farkl�l�k gösterdi�i ve bu durumun TV izleme tercihlerini de etkiledi�i 
söylenebilir.  
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“V�DEO DESTEKL� Ö�RET�M�N B�REYSEL SES E��T�M� DERSLER�NDE 
PERFORMANSA ETK�S�” 

 
Yrd. Doç. Aycan ÖZÇ�MEN 

 
Necmettin Erbakan Üniversitesi A.K. E�itim Fakültesi Güzel Sanatlar e�itimi Bölümü Müzik 

E�itimi Anabilim Dal� 
 
ÖZET 

Bu ara�t�rmada “Bireysel Ses E�itimi” derslerinde video kay�t teknolojisinin ö�renmedeki 
etkisi ara�t�r�lm��t�r. Ara�t�rmada deneysel yöntem kullan�lm��, tek gruplu ön test- son test 
deseniyle B.S.E. derslerinde kay�t teknolojisinin etkilili�i ölçülmü�tür. Ara�t�rman�n çal��ma 
grubunu Necmettin Erbakan Üniversitesi Ahmet Kele�o�lu E�itim Fakültesi Müzik E�itimi 
Anabilim Dal� Bireysel Ses E�itimi Dersi alan 32 ö�renci olu�turmaktad�r. Ö�renci 
performanslar� video kamera ile kay�t edilmi�, bu kay�tlar iki uzman gözlemci taraf�ndan 
de�erlendirilmi�tir. Ara�t�rma için likert tipi be�li derecelendirme gözlem formu düzenlenmi�, 
ortalamalar� al�nm��, verilerin analizinde SPSS paket program� kullan�lm��t�r. 
Ara�t�rma sonuçlar�na göre video destekli ö�retimde gözlem formunda yer alan davran��larda 
olumlu performans sonuçlar� oldu�u gözlenmi�tir. 
 
Anahtar Kelimeler: Kay�t Teknolojisi, Video, Bireysel Ses E�itimi 
 
ABSTRACT 

The research in question is aimed for the impact of video recording technology based 
learning in ' Induvidualized Voice Training' classes. In the research an experimental method 
having been used, the efficiency of recording technology has been evaluated through a single 
group pretest_ posttest design in Individualized Voice Trainig classes. The performance of each 
student having been recorded with a video camera, the records have been evaluated by two expert 
supervisors. The workgroup of this research is made up of 32 students taking Individualized 
Voice Training classes in Necmettin Erbakan University- Faculty of Education of Ahmet Kele� -
Department of Music Education. A Likert type of quinary grading observation form has been 
drawn up and averaged.In analysing the data SPSS packaged software has been used.  
In pursuant of the results of the research , it has been observed that a video based teaching bears 
affirmative performance consequences on the behaviours stated in the observation form. 
 
Key Words: Recording Technology, Video , Individualised Voice Training 
 
 

G�R�� 
Bilgi-ileti�im teknolojilerindeki yenilik ve geli�imler her alanda oldu�u gibi e�itimde de 

önemli etkilere neden olmakta, ö�retim ortamlar� bu teknolojilerle h�zla de�i�im göstermektedir. 
E�itim alan�nda kullan�lan teknolojilerin ça�da� ö�retim ve ö�renimi zenginle�tirecek, daha 
önemli ve farkl� bir boyut kazand�racakt�r. 

Müzik e�itimi sürecinde de geli�en teknolojik yeniliklerin yayg�n olarak kullan�ld��� 
görülmektedir. Bu süreçte önemli bir yere sahip olan bireysel ses e�itimi derslerinde de 
teknolojinin sundu�u olanaklar� kullanarak daha verimli e�itim-ö�retim ortam�n�n sa�lanaca�� 
dü�ünülmektedir. 
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Ara�t�rman�n Amac� 
Bu ara�t�rmada amaç bireysel ses e�itimi derslerinde video kay�t teknolojisinin 

ö�renmedeki etkisini ara�t�rmakt�r. 
 
Ara�t�rman�n Önemi 
Günümüzde ö�retim teknolojileri kullan�m�ndaki geni� olanaklar, ö�renme kuramlar�n�n 

daha etkili kullan�lmas� ve uygulanmas�n� sa�layarak e�itmen ve ara�t�rmac�lara büyük olanaklar 
sunmaktad�r. Ö�renme kuramlar� ve bu kuramlar�n daha etkin bir biçimde uygulanmas�na olanak 
sa�layan ö�retim teknolojilerinin kullan�m�, çalg� ö�retiminin daha etkin yap�labilmesi için 
önemlidir (Erim, Yöndem, 2009). 

 
YÖNTEM 

Ara�t�rmada deneysel yöntem kullan�lm�� tek gruplu ön test- son test deseniyle bireysel 
ses e�itimi derslerindeki kay�t teknolojisinin etkilili�i ölçülmü�tür. Ara�t�rman�n çal��ma grubu 
Konya Üniversitesi A.K. E�itim Fakültesi Güzel Sanatlar E�itimi Bölümü Müzik E�itimi 
Anabilim Dal� Bireysel Ses E�itimi dersini alan 32 ö�renciden olu�maktad�r. Ara�t�rmac� 
taraf�ndan bireysel ses e�itiminde temel teknik ve müzikal davran��lar�n bulundu�u likert tipi 
be�li derecelendirme gözlem formu düzenlenmi�, ortalamalar� al�nm�� ve verilerin analizinde 
SPSS paket program� kullan�lm��t�r. 

 
Deneysel Süreç 
Deneysel çal��mada kullan�lan materyal F. Schubert’in Seligkeit isimli lied eseridir. 

Deneysel süreçte ilk gözlem ön test olarak kabul edilmi�, çal���lacak materyal uygulamadan bir 
saat önce deneklere verilmi�, çal��malar� istenmi� ve ard�ndan ön test kayd� yap�lm��t�r. 
Sonras�nda deneklere tek tek kay�t izlettirilerek kendilerini de�erlendirmeleri istenmi� ve 
tart���lm��t�r. Bir hafta sonra son test performans� al�nm��, kamera kayd� yap�lm��t�r. Verilerin 
bulundu�u kamera kayd� iki uzman taraf�ndan de�erlendirilmi�tir. 

 
Gözlem Formunun Olu�turulmas� 
Gözlem formunun olu�turulmas� s�ras�nda literatür taramas� yap�lm�� (Ekici, 2008:144), 

uzman görü�leri al�nm�� ve gözlenmesi gereken ortak hedef davran��lar belirlenmi�tir. 
 

BULGULAR VE YORUM 
Bu bölümde davran��lar tek tek de�erlendirilerek a�a��daki tablolarda sunulmu�tur. 
 

Tablo-1. Sesini Kullan�rken Vücudun Do�ru Pozisyonu Sa�lamas� 
 n x ss df t p 
Ön-Test 32 1,80 ,860 

31 -9,882 ,000 Son-Test 32 3,55 ,5791 
p<0,05 
Sesini kullan�rken vücudun do�ru pozisyonu sa�lamas� davran��� ön-test son-test sonuçlar�na 
göre anlaml� derecede (p<0,05) farkl�la�m��t�r.  
 
Tabo-2. �ark� Söylerken Solunumun Denetlenmesi 

 n x ss df t p 
Ön-Test 32 1,72 ,832 31 -6,802 ,000 
Son-Test 32 2,97 ,659 

p<0,05 
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Tablo-2’ye göre ö�rencilerin �ark� söylerken solunumunu denetlemesi davran��� ön-test son-test 
sonuçlar�na göre anlaml� derecede (p<0,05) farkl�la�m��t�r. 
 
Tablo-3. Rezonans Bölgelerinin Kullan�m� 

 n x ss df t p 
Ön-Test 32 1,72 ,729 31 -8,612 ,000 
Son-Test 32 3,11 ,704 

p<0,05 
Tablo-3’e göre rezonans bölgelerinin kullan�m� davran��� ön-test son-test sonuçlar�na göre 
anlaml� derecede (p<0,05) farkl�la�m��t�r. 
 
Tablo-4. Artikülasyon 

 n x ss df t p 
Ön-Test 32 2,02 ,963 31 -5,583 ,000 
Son-Test 32 3,25 ,741 

p<0,05 
Do�ru artikülasyon davran��� ön-test son-test sonuçlar�na göre anlaml� derecede (p<0,05) 
farkl�la�m��t�r. 
 
Tablo-5.Entonasyon 

 n x ss df t p 
Ön-Test 32 2,13 1,136 31 -5,898 ,000 
Son-Test 32 3,45 ,640 

p<0,05 
Do�ru entonasyon davran��� ön-test son-test sonuçlar�na göre anlaml� derecede (p<0,05) 
farkl�la�m��t�r. 
 
 
Tablo-6.Nüans 

 n x ss df t p 
Ön-Test 32 1,39 ,578 31 -7,731 ,000 
Son-Test 32 2,81 ,914 

p<0,05 
Tablo-6’ya göre eserdeki nüanslar�n kullan�m� davran��� ön-test son-test sonuçlar�na göre anlaml� 
derecede (p<0,05) farkl�la�m��t�r. 
 
Tablo-7. Müziksel Duyarl�l�k 

 n x ss df t p 
Ön-Test 32 1,75 ,773 31 -7,357 ,000 
Son-Test 32 3,17 ,789 

p<0,05 
Tablo-7’ye göre müziksel duyarl�l�k davran��� ön-test son-test sonuçlar�na göre anlaml� derecede 
(p<0,05) farkl�la�m��t�r. 
 
Tablo-8. Teknik ve Müzikal Bütünlük 

 n x ss df t p 
Ön-Test 32 1,48 ,690 31 -8,283 ,000 
Son-Test 32 2,92 ,753 

p<0,05 
Tablo-8’e göre teknik ve müziksel bütünlük davran��� ön-test son-test sonuçlar�na göre anlaml� 
derecede (p<0,05) farkl�la�m��t�r. 
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Tablo-9. Uygun ve Do�ru Register Geçi�leri 
 n x ss df t p 
Ön-Test 32 2,02 1,111 31 -8,395 ,000 
Son-Test 32 3,59 ,560 

p<0,05 
Uygun ve do�ru register geçi�leri davran��� ön-test son-test sonuçlar�na göre anlaml� derecede 
(p<0,05) farkl�la�m��t�r. 
 
Tablo-10. Toplam Davran�� 

 n x ss df t p 
Ön-Test 32 1,780 ,718 

31 -9,198 ,000 Son-Test 32 3,205 ,572 
p<0,05 
Toplam davran��lara göre ö�rencilerin ön-test son-test davran��lar� aras�nda anlaml� bir farkl�l���n 
oldu�u saptanm��t�r.  
 

 
SONUÇ VE ÖNER�LER 

Bu ara�t�rmada, video kay�t teknolojisi kullan�larak yap�lan bireysel ses e�itimi derslerinin 
ö�renci performans�na etkisi ara�t�r�lm��t�r. Tablolardan elde edilen bulgular incelendi�inde, 
ö�rencilerin kazanmas� ya da de�i�tirmesi gereken hedef davran��lar do�rultusunda son-test 
sonras�nda daha ba�ar�l� olduklar� belirlenmi�tir.  
Bu sonuçlar, de�i�ik disiplinlerle video model destekli ö�renmenin etkilili�i üzerine yap�lm�� 
olan di�er ara�t�rma sonuçlar�yla da paralellik göstermektedir (Gökbudak, 2004;Teker, 
1990;Erim, Yöndem, 2009). 
 
Müzik derslerinde teknoloji kullan�m�; 
 
� Ö�rencilerin müzik dersine kar�� ilgilerinin art���, 
� Ö�renci ba�ar�lar�nda fark edilir bir art��, 
� Müzikal yap�lar�n kolay kavranmas�, 
� Ö�retmenler için yeni bir çal��ma alan�, 
� Ö�renci konsantrasyonunda önemli bir art��, 
� Ö�renci ilgisinde art��, 
� Ö�renci aktivitelerinde kolay geri bildirim alabilme, 
� Aktif ö�renci kat�l�m�na f�rsat vermesi (Önlü,2007;18) 
 
aç�s�ndan olumlu performans sonuçlar� sa�lad��� için; video destekli ö�renim uygulamalar� 
do�rultusunda, ö�retim sürecinde ö�renciye bireysel gereksinimlerine uygun ipuçlar� verilmesi, 
hedef davran��lar�n uygun biçimde peki�tirilmesi, ba�ar�s�n�n ölçülüp de�erlendirilmesi 
sonucunda an�nda dönüt sunulmas� ve en önemlisi fark�ndal���n geli�tirilmesi a�amas�nda 
performans düzeyinde olumlu art��lara yol açacakt�r.   
Ö�rencinin derslerde etkin olmas� ayn� zamanda anlaml� ve bilinçli ö�renmenin 
gerçekle�ebilmesi için ses e�itimi derslerinde de özellikle soyut kavramlar�n i�lendi�i konularda 
kay�t materyalinin kullan�lmas� görsel betimleme yoluyla daha kolay ö�renmeyi sa�layacakt�r. 
Bu nedenle geleneksel ö�retim yakla��mlar�ndan s�yr�larak, ö�rencinin daha aktif oldu�u ö�renci 
merkezli i�leyi� aç�s�ndan video kay�t sistemi yayg�nla�t�r�lmal�d�r.  
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ÖZET 
Toplumsal cinsiyet çal��malar� (Gender Studies) sosyal bilimlerin pek çok alan�n�n ilgisini 

çeker ve temelde “toplumsal olarak kurulan toplumsal cinsiyet rolleri vas�tas�yla, kad�nlar ve 
erkekler aras�ndaki ili�kilerin ortaya ç�kar�lmas�na odaklan�r. Çal��malar�n ortak özelli�i, erkek 
egemen toplumun “erkek” kodlar� içerisinde yer bulmaya çal��an kad�nlar�n, bu erkeklik 
kodlar�n� uzla�ma ve farkl�la�ma unsuru olarak nas�l kulland�klar� ve kendilerini “erkek 
dünyas�nda” nas�l konumland�rd�klar� üzerine yo�unla��r. Kad�n ve erkek aras�nda bir farkl�l�k 
oldu�una ili�kin argümanlar kad�n ve erkek aras�ndaki farkl�l���n sembolik bir yap�lanma olarak 
(do�a/kültür) var oldu�unu belirtir. Toplumsal cinsiyetin sembolik yap�lanma olarak ele al�n��� 
do�a/kültür ayr�m�na denk dü�er. Buna göre kad�n, do�urganl�k özellikleri, fizyolojik yap�s� yani 
k�sacas� bedeni ile do�aya yak�n görülür, bunun kar��s�nda ise erkek yarat�c�l�k ve teknolojik 
sembollerle birlikte dü�ünülür. 

Benzer temelli ayr�mlar kültürün pek çok yönünde oldu�u gibi popüler kültür ve popüler 
müzik içerisinde de kar��l�k bulur. Popüler müzikte özellikle Rock, Heavy Metal ve Extreme 
Metal gibi türlerde erkek egemenli�i ve kad�n�n tali görünümü nettir. Rock’ta kad�n icrac�lar, 
bestecilik ve icrac�l��a özendirilmezler. Vurgu, imaj üzerine yo�unla��r. Kad�nlar�n bu rolü 
Heavy Metal ve Extreme Metal türlerinde ise daha keskin bir görünüm kazan�r. Kad�n�n “grupi” 
(hayran- izleyici) rolüne yap�lan vurgu ve bir cinsel nesne olarak kad�n�n kabulü Heavy Metal ve 
Extreme Metal’de öne ç�kar. Kad�n müzisyenlerin bu türler içerisinde yer alabilmesi için 
öncelikle kendilerini müziksel kodlar çerçevesinde kan�tlamalar� beklentisi nettir. Bu çal��man�n 
amac� �zmir Extreme Metal atmosferi özelinde, kad�n müzisyenlerin Extreme Metal prati�i 
içindeki yerini belirlemek ve yakla��k 30 y�ll�k geçmi�e sahip bir popüler müzik türü olan 
Extreme Metal’in toplumsal cinsiyete dayal� kodlar�n� belirlemeye çal��makt�r. 

Anahtar Kelimeler: Toplumsal cinsiyet, Extreme Metal müzik, Extreme Metal Scene. 

 

GENDER IN EXTREME METAL SCENE 
ABSTRACT 

Gender studies, excite many branches of social sciences and basically focus on revealing  
the relationship between women and men by socially  set public gender roles. Commonality of 
these studies focus on, how striving for existing women in masculin codes of  patriarchal 
societies, how they use these masculin codes as tools of conciliation and   diversification and how  
locate themselves in the “world of males”.  Means of evidence on the discrepancy  of man and 
woman imply said discrpancy as a symbolic (nature/ culture) entity. Discussing the genders as a 
symbolic  formation  befits on the nature/culture discrimination.  Acorrdingly, woman tends to be 
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close to nature regarding to her fertility, physiological characteristics, briefly to her body, where, 
on the contrary men are considered with creativity and technological symbols.  

Discriminations based on such holds have influence on popular culture and popular music 
as do on many other components of culture.  On popular music, especially Rock, Heavy Metal 
and Extreme Metal, male dominancy and subordinancy of woman is in full view. In Rock music, 
female performers are not encouraged to compose and perform.  Emphasis focus on image. This 
vision gets sharper in Heavy Metal and Extreme Metal. Stressing on  the groupie role and 
recognition woman as  a sexual object stand out in Heavy Metal and Extreme Metal.  In order to 
edge into these genres, expectation situation of proving oneself by terms of musical codes for 
female musicians is  clear. The aim of this study is to locate the women musicians in Extreme 
Metal practicals and determine the codes of Extreme Metal, a popular music genre with an 
approximately 30 years past, based on genders. 

Key Words: Gender, Extreme Metal music, Extreme Metal scene. 

 
G�R�� 
Toplumsal cinsiyet çal��malar� (gender studies) bazen toplumsal olarak kurulan toplumsal 

cinsiyet rolleri vas�tas�yla, kad�nlar ve erkekler aras�ndaki ili�kilerin ortaya ç�kar�lmas� ile ili�kili 
ele al�n�rken, bazen de birbirinden farkl� toplumlarda kad�nl�k ve erkekliklerin nas�l 
kurulduklar�n� konu edinir. Bu nedenle toplumsal cinsiyet kavram� yaln�zca kad�nlarla ili�kili 
olarak ele al�nmaz. Ancak kad�n sorunlar� ve deneyimlerine ili�kin çal��malar toplumsal cinsiyet 
literatüründe “Kad�n Çal��malar�” (Women Studies) ba�l��� alt�nda toplan�r. Bu çal��malar, 
özellikle Bat�l� kültürlerdeki kad�nlar�n deneyimlerine, kad�nl���n bu kültürlerdeki anlamlar�na 
odaklan�r (Sakar 2007: 45). Antropoloji alan�nda toplumsal cinsiyet kavram�, hem kültürü 
biçimlendiren hem de kültürün biçimlendirdi�i, yani kültürel/simgesel olarak in�a edilen bir 
toplumsal ili�kiler sistemi olarak dü�ünülür. Antropoloji, toplumsal cinsiyet kavram�n�, bireysel 
ili�kilerden çok kolektif davran��lar, ritüeller ve kurumlar arac�l���yla incelemeye tabi tutar. 
Sosyal psikoloji disiplini benlik ve ki�isel eylem, yani kimli�e gönderme yapan anlamda 
toplumsal cinsiyetin birey üzerindeki etkilerinin analizlerini içerir. Sosyoloji disiplini içerisinde 
ise, toplumsal cinsiyet ba�lam�nda yap� ve pratik aras�ndaki ili�kilere odaklan�l�r. Bütün bu (ve 
di�er) disiplinlerin toplumsal cinsiyet kavram� üzerinde birle�tikleri en önemli nokta ise 
toplumsal cinsiyetin bir kimliklenme süreci oldu�u yolundad�r. Ayr�ca, “kültür olarak kad�nl�k ve 
erkeklik nedir” ve “nas�l kurulmaktad�r” ile “toplumsal cinsiyetin i�ledi�i kurumlar, iktidar ve i� 
bölümü” de, bu disiplinlerin ortakla�a arad�klar� cevaplar� içerir (Sakar 2007: 48). 

Toplumsal cinsiyet temelli ayr�mlar kültürün pek çok yönünde oldu�u gibi popüler kültür 
ve popüler müzik içerisinde de kar��l�k bulur. Popüler müzik scenelerinde cinsiyete dayal� 
ayr�mlar görülür. Müzisyenler ve hayranlar taraf�ndan ço�unlukla üstünkörü kullan�lan scene 
kavram�, müzik yazarlar� ve ara�t�rmac�larca “payla��lan müzik etkinli�i/prati�i/türü ya da belirli 
bir müzik zevki gibi ortakla�a bir �eye sahip olan insan grubuna” dikkat çekecek �ekilde ele 
al�n�r. Ayr�ca kavram, belirli co�rafi alanlarda gerçekle�en müzik faaliyetlerine gönderme 
yapmak için de uygundur. Seattle Rock Scene, Güney Londra Rock Scene, Yeni Zelenda Rock 
Scene gibi ifadeler bu ba�lamdaki kullan�mlard�r (Cohen 1999: 239).  Yani kavram kabaca, 
belirli bir müzik türü çevresinde bir araya gelen insanlar�n toplam�na i�aret etmek için 
kullan�l�rken (küresel ölçekte Extreme Metal prati�i içinde yer alan insanlar� i�aret eden 
“Extreme Metal Scene” gibi) yerel düzeyde gerçekle�en bir popüler müzik prati�i içinde yer alan 
bireyler ve aktiviteleri (Norveç Extreme Metal Scene, �stanbul Death Metal Scene gibi) 
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s�n�rlamak için de kullan�l�r. Scene terimi ayr�ca, Extreme Metal gibi çok say�da alt tür ve üsluba 
sahip popüler müzik türlerinde, bu alt tür ve üsluplara özel müziksel ve müzik d��� özgüllükleri 
çerçevelemede de i� görür (Trash Metal Scene, Black Metal Scene gibi). 

 Özellikle Heavy Metal Scene ve Extreme Metal Scene içinde erkek egemenli�i ve 
kad�n�n tali görünümü nettir. Kad�n�n “grupi” (hayran- izleyici) rolüne yap�lan vurgu ve kad�n�n 
bir cinsel nesne olarak kabulü, Heavy Metal ve Extreme Metal’de öne ç�kar. Kad�n müzisyenlerin 
bu türler içerisinde yer alabilmesi için öncelikle kendilerini “erkeksi” müziksel kodlar 
çerçevesinde kan�tlamalar� beklentisi görülür. Bu çal��man�n amac� �zmir Extreme Metal 
atmosferi özelinde, kad�n müzisyenlerin Extreme Metal prati�i içindeki yerini belirlemek ve 
yakla��k 30 y�ll�k geçmi�e sahip bir popüler müzik türü olan Extreme Metal’in toplumsal 
cinsiyete dayal� kodlar�n� belirlemeye çal��makt�r.  

 
Toplumsal Cinsiyet ve Cinsiyet Rolleri  
Akademik çevre d���ndaki bireyler için birbirlerine oldukça yak�n anlamlara sahipmi� gibi 

görünen “cinsiyet” (gender) ve “cins” (sex) kelimelerinin teorik ayr�m� art�k netle�mi� 
durumdad�r. “Cinsiyet” terimini sosyoloji literatürüne dahil eden Ann Oakley’e göre “cins” 
(sex), biyolojik erkek ve kad�n ayr�m�n� anlat�rken, “toplumsal cinsiyet” (gender) erkeklik ile 
kad�nl�k aras�ndaki, buna paralel ve toplumsal bak�mdan e�itsiz bölünmeye gönderme yapar. 
Dolay�s�yla toplumsal cinsiyet, kad�nlar ile erkekler aras�ndaki farkl�l�klar�n toplumsal düzlemde 
kurulmu� yönlerine dikkat çeker. Fakat terimin kapsam�, yaln�zca bireysel kimli�i ve ki�ili�i 
de�il, ayr�ca sembolik düzeyde erkekli�in ve kad�nl���n kültürel idealleri ile kal�pla�m�� 
kodlar�n�, yap�sal düzeyde ise kurumlar ve örgütlerdeki cinsel i� bölümünü içine alacak �ekilde 
geni�ler. 1970’lerde toplumsal cinsiyet çal��malar�nda; ba�ka bir ifadeyle, erkekler ve kad�nlar 
aras�ndaki farkl�l�klar ve ayr�mlar�n biyolojik farkl�l�kla aç�klanamayaca��, erkeklik ve kad�nl�kla 
ilgili kültürel aç�dan egemen fikirlerin gerçekli�e ancak kabaca denk dü�en “stereotiplerini” 
temsil ettiklerini kan�tlamaya yönelik sosyolojik ve psikolojik çabalar görülür (Marshall 1999: 
98). Bu çabalar�n ortak noktas�, geleneksel olarak “do�al” gösterilmeye çal���lan cinsiyet 
kategorilerinin asl�nda toplumsal-kültürel olarak örgütlendi�i ve bu �ekilde aktar�larak sonradan 
in�a edildi�i yönündedir. 

Ço�u feminist kültürel kuramda var olan bir tema, kad�nlar�n ve erkeklerin iki farkl� 
alanda ya�ad�klar� ve iki farkl� kültürel deneyime sahip olduklar�d�r. Elizabeth Janeway (1971) 
kad�n�n toplumdaki ba��ml� konumunu, onlar� özel alana hapsederek kamusal alana giri�lerini 
engelleyen toplumsal söylemlerle ili�kilendirir. Ayn� alanlar�n eski ça�lardan beri var olduklar� 
gerçe�ine kar��n Janeway, ayr�lman�n kaç�n�lmaz ve do�al olmad���n� çünkü toplumsal olarak 
belirlendi�ini ileri sürer. Benzer biçimde Sherry Ortner (1974), “erkek kültüründe kad�n�n 
simgesel rolünün, farkl� toplumlarda kültür ve do�a ili�kisine ba�l� olarak; 1) kültür ve do�a 
aras�nda orta konumda (yani erkek ve kültürden daha dü�ük ama do�adan daha yüksek), 2) do�a 
ve kültür aras�ndaki, ili�kilerde rollerin oynanabilmesi için kad�n�n i�levi üzerinde s�n�rlama 
yap�lmas�n� zorunlu hale getiren dolay�mc� bir ö�e olarak, 3) kad�nlar�n ara s�ra kültürle 
ili�kilendirildi�i yerde, kutupla�m�� ve çeli�kili anlamlar� içeren belirsiz bir konumda” olma 
üzere, üç biçimde ortaya ç�kt���n� söyler (Aktaran, Rakow 1995: 34- 35). Tan�mlamalar�n erkek 
egemen merkezli olu�u, pek çok disiplinde feminist söylemli çal��malar�n ve feminist 
dü�üncelerin do�mas�nda da etkili olur. 

Toplumsal cinsiyet rollerine ve e�itsizli�ine ili�kin çal��malar, ba�ka disiplinlerde oldu�u 
gibi antropolojide de feminist dü�üncelerin do�mas�na yol açar. “Eril-merkezcilik” sorgulanmaya 
ba�lan�r ve feminizm, akademik alana ta��n�r. Özellikle kad�n hareketleriyle ba�lant�l� olarak 
süren faaliyetler ve de�i�imlerle beslenen akademik feminizm, feminizmin önemli meselelerini 
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ortaya ç�kar�r. Bu meselelerin ba��nda toplumsal cinsiyet rollerinin ve kad�na yönelik bask�n�n 
evrensel ya da tikel olup olmad��� gelir (�afak ve Özbudun 2005: 302). Cinsiyet rollerinin 
toplumsal olarak belirlendi�i ve bu �ekilde aktar�ld���, cinsiyet çal��malar�nda s�kl�kla vurgulan�r. 
Buna göre kad�n ve erkek aras�ndaki ayr�mlar kurgusald�r. Her ne kadar ayr�m, ba�ta do�a/kültür 
çerçevesinde ele al�nsa da, erkeklik özellikleri olarak belirlenen unsurlar�n, erke�in üstünlü�ünü 
me�rula�t�rma çabas�n�n ürünü oldu�u, ortak söylemi olu�turur. Bu anlamda erkek, “güç”, 
“iktidar”, “kontrol”, “özgürlük” gibi kavramlarla e�le�tirilir. Böylelikle bu unsurlar erkeklerin 
sahip oldu�u unsurlara dönü�türülür ve bu unsurlar da “erkekle�tirilir”. Bu ve benzeri unsurlar� 
erkekle�tirme durumu beraberinde, pek çok alana yay�lan “toplumsal cinsiyet hiyerar�isi”ni 
getirir.  

 
Müzikte Cinsiyet ve Rock Müzikte Kad�n�n Konumlan��� 
Toplumsal cinsiyet hiyerar�isi, birbirinden farkl� ba�lamlarda göründü�ü gibi genel 

anlamda “sanat” ve müzik alanlar�nda da hissedilir. Biyolojik determinizm ve erkek ayr�mc�l��� 
“sanatsal” alanda da i�ler. Bu kültürel ön yarg�, “sanatsal” çal��ma için kamusal takdiri alabilecek 
cinsiyet olarak “erkek”i belirler. Kad�nlar�n erkeklere göre görülen dü�ük statüsünü dolayl� olarak 
ima etmenin sonucunda, kad�nlar�n “sanatsal alanda ‘büyük/usta’ olmalar�n�n imkan� yoktur”. 
E�er kad�nlar ustal�k statüsüne atan�rsa (bu durum), ço�u kez erkeksi sanatsal gelenek içerisinde 
“istisna” kabul edilirler ya da (kad�nlar) erkek yarat�c�l��� ve dehas� için “ilham perisi” olarak 
de�erlendirilirler. Ayr�ca feministlere göre kad�nlar�n sanatlar� erkeklerin sanatlar� ile 
kar��la�t�r�lamaz çünkü de�erlendirme kategorileri erkek kimlikli tan�mlarlarca belirlenir (Sakar 
2007: 83- 84). Böylelikle az önce örne�i verilen “güç”, “iktidar”, “kontrol”, “özgürlük” gibi 
kavramlar�n erkekle�tirilmesinde oldu�u gibi sanatsal alanlarda da erkek, “usta”, “büyük”, 
“virtüöz”, “deha” olmakla kalmaz, sanatsal yarat�c�l�k ve yetkinli�e ili�kin unsurlar da 
erkekle�tirilmi� olur.  

Yüzy�llar boyunca Bat� müzi�i kompozisyonundaki armonik ve ritmik yap�ya ili�kin tüm 
kodlar, “erkeksi”’ye (güçlü) kar�� “kad�ns�” (zay�f) kadanslar gibi, cinsiyet kavramlar� 
çerçevesinde belirlenir (Kruse 1999: 86). Müzikte erkek egemenli�i ve erkek merkezlilik nettir. 
Feminist hareketlerle ko�ut biçimde müzik alan�nda da cinsiyet merkezli çal��malar görülmeye 
ba�lan�r. �ngiliz ve Amerikan toplumlar�ndaki popüler müzikler, konuyla ilgili çal��malar için 
verimli alanlar� olu�turur. S. Frith ve A. McRobbie (1978), Rock müzi�in bat�l� ergenler için 
erkeklik ve di�ili�in uzla��msal unsurlar�n� in�a etme ve ifade etme arac� oldu�unu ve izler kitle 
ve müzisyen konumlar�n�n da benzer biçimde aç�kça belirlenmi� cinsiyet s�n�rlar� çerçevesinde 
kuruldu�unu savunurlar: buna göre erkekler, aktif kat�l�mc� iken kad�nlar, pasif tüketici olarak 
kimliklenirler (Aktaran, Sarkissian 1992: 345). Kad�nlar�n Rock müzik pratiklerindeki varl��� her 
zaman ikincil biçimlerde betimlenir. Örne�in Clawson (1999), Rock müzik prati�inin erkek 
sosyalle�mesinin pratiklerini içerdi�ini, bu pratiklere de kad�nlar�n çok zor katk�da 
bulunabileceklerini vurgular. Bayton da (1989) benzer biçimde kad�nlar�n müzik scenelerinde 
“ciddi olmad�klar�n�n” farz edildi�ini belirtir. LeBlanc (1999) ise Punk Scene üzerine yapt��� 
çal��mada, scene’e giren kad�nlar�n erkeksi kurallarla s�n�rland�r�ld���n� vurgular (Aktaran, Harris 
2007: 77). 

Özellikle Rock müzik merkezli çal��malarda, erkek egemenlik ve kad�n�n ikincilli�i aç�k 
biçimde görülür. Son y�llarda Rock müzik hakk�ndaki popüler ve akademik söylevler, Rock’�n 
di�er popüler müzik türlerine göre “daha yayg�n bir ‘erkek’ müzi�i” oldu�u yolunda görünürlük 
kazan�r (Sakar 2007: 88). Kad�n icrac�lar daha belirgin biçimde “Rock” müzi�e oranla, “Pop” ve 
“Folk” içinde görülür; ancak bu müzik türleri içindeki konumlar� da çalg� icrac�s� olmaktan çok 
vokalistlik olarak belirlenir. Bayton’a göre kad�nlar�n çalg� icrac�s� olarak görünümlerinde a��rl�k 
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klavyecilikten yanad�r. Kad�n Folk müzik �ark�c�-�ark� yazarlar� (singer/song writer) akustik gitar 
çalarken, elektro gitar erkeklerin ellerine b�rak�l�r (Bayton 1997: 37). Burada “güç, hakimiyet, 
özgür icra” gibi erkeksi kavramlar�n atfedildi�i elektro gitar�n merkezde oldu�u ve distortion 
efektinin vurgulad��� “sertlik” söyleminin rolü büyüktür.  

Elektro gitar eksenli bir müzik türü olarak Rock müzik, elektro gitar�n ve simgeledi�i 
erke�in mutlak hakimiyetinde geli�ir. Elektro gitar Rock müzikte, davul ve bas gibi alt yap� 
çalg�lar�n� ikincil konuma dü�ürerek icrada dikkat çeken odak halini al�r. Virtüözitenin do�rudan 
sergilendi�i çalg� olarak elektro gitar virtüözlerine, yine erkeklikle do�rudan ili�kili olarak “gitar 
kahraman�” (guitar hero) olarak seslenilir ve “erkek kontrollülü�ü”, Rock türü için önemli bir yan 
anlam� olu�turur. Bayton’a göre elektro gitar alan�nda kad�n eksikli�inin sebebi tamam�yla 
sosyaldir. Yazar; flüt, keman ve piyano gibi çalg�lar�n geleneksel olarak “kad�ns�” olarak 
nitelendi�ini, elektro gitar�n ise “erkeksi” olarak i�aretlendi�ini belirtir. Bayton’a göre elektro 
gitar ö�renmenin ilk ad�m� genç kad�nlar�, geleneksel “kad�ns�l�k” normlar� çerçevesinde zorlar: 
örne�in uzun, manikürlü ve gösteri�li t�rnaklar�n kesilmesi gerekir. Bir Rock grubunda “kad�n” 
kalabilmek kesinlikle zor görülür çünkü kad�nl�k bir “beceri” olarak dü�ünülür ve kad�nlar�n asla 
terlemeyece�i, burunlar�n�n k�zarmayaca�� ve saçlar�n�n hep derli toplu kalaca�� farz edilir. 
Judith Buttler’�n sözleriyle ifade etmek gerekirse “cinsiyet, zaman içinde narince olu�turulmu� ve 
d�� görünü� alan� boyunca tekrar edilen biçimsel davran��larla kurulmu� bir kimliktir”. Bayton, 
bu al�nt�y� destekler biçimde, e�er cinsiyet narince kurulmu� bir yap� ise elektro gitar çalman�n 
bunun devaml�l���na zarar verici oldu�unu belirtir (Bayton 1997: 39- 40). Çünkü elektro gitar 
çalan kad�n terleyecek, t�rnaklar�n� kesmek zorunda kalacak ve sahnede, görsel anlamda bir 
“güzellik objesi olman�n gereklerini” ikinci plana atacakt�r. Yani kad�n cinsiyetinin belirleyicisi 
olan “d�� görünü� alan�” ciddi biçimde ihlal edilecektir. Bu durumda birincil rol kad�nl�k de�il 
müzisyenlik halini alacakt�r. 

Elektro gitar�n “erkeklik” kodlar�yla ili�kilenmesi gibi Rock müzik içerisinde pek çok 
farkl� müziksel unsur, erkeklikle e�lenirken, “geriye kalanlar”, kad�nlar�n giri� yapmas�na izin 
verilen alanlar halini al�r. Ancak kad�nlar�n kendilerini gösterdikleri bu alanlar �üphesiz biçimde 
“erkek gücü” ve “erkek hakimiyetinin” tali konuma dü�tü�ü alanlar olur. 1970’lerin sonunda 
Punk Rock’ta ba�layan ve günümüzde pek çok örne�i görülen kad�n Rock basç�lar�n�n 
görünürlü�ü, bununla ili�kilenir. Clawson’a göre kad�nlar için “bir i�in bulunabilirli�i, erkeklerin 
bu i�i olas� reddedi�i ile ili�kilidir”. Clawson, bu analizin Rock gruplar� örne�inde tutarl�l�k 
gösterdi�ini vurgular. Rock hiyerar�isinde gitar, en prestijli çalg�d�r. Gitar bu prestije sadece 
teknik anlamdaki gerekliliklerle kavu�maz, gitar ayn� zamanda “özgün bir materyal yaratma 
kabiliyetinin, bütünlüklü bir sanatç� olabilmenin karakteristik tan�mlay�c�s� oldu�u bir müzik 
türünde” (Rock müzik), �ark� yaz�m�nda i� birli�i yap�lan çalg�d�r”. Di�er yandan davul; 
erkekli�in kodland��� bir t�n�sal alan yaratma u�ra��n�n merkezde oldu�u Rock müzikte, gürültü 
ve gücü ifade eder.  Buna kar��t biçimde bas gitar, “ba�ar�s�z gitar icrac�lar�n�n dinlenme yeri” 
olarak gösterilir. Gitar�n “y�ld�z” (star) statüsü onun cinsiyet karakteri ile de birle�ir. E�er bir 
Rock grubu erkeklik “kurulu�u” (institution) ise o halde bu grubun en görünür ve göz al�c� çalg�s� 
elektro gitar da, ortalama üstünlük aleti      olarak anla��labilir. Bas gitar ise erkeklerin tekellerine 
almak için kendilerini en az motive ettikleri çalg� olur (Clawson 1999: 201).  

Whiteley (2000), Rock müzik içerisinde kad�nlar�n, bestecilik ve icrac�l��a 
özendirilmediklerini ve geni� olarak uzla��msal kald�klar�n� belirtir. Yazara göre kad�nlara 
yap�lan vurgu, imaj üzerine yo�unla��r. Rock ve ana ak�m Pop’ta, sahne önündeki kad�n 
icrac�lar�n (kad�n solist) görünümlerinin kad�ns� olmas� gerekir. Bu ayn� zamanda müzik 
videolar�na da yans�r. Rock kültürü içerisinde kad�nlar, görünümlerinin de�eri ile e�itlenir. 
Müzisyen olarak kad�nlar geleneksel biçimde grubun önünde �ark�c� rolünde görünürler ve 
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dinleyicinin oda�� “ne söylediklerinde” de�il “nas�l göründüklerinde” yo�unla��r (Aktaran, Sakar 
2007: 90). Ayn� zamanda Alternatif Rock, kad�nlara �ark� yaz�m�nda, çalg� çalmada, kay�t 
yapmada, konunun geleneksel görünümünün d���nda özgürlük sa�lar. Bu durum, kad�n�n popüler 
müzik içerisindeki güçlü mevcut imajlar� ile geni�letilir. Bu imajlar canl� icralar, yaz�l� medya ve 
televizyon röportajlar�, makaleler ve daha güçlü biçimde müzik videolar� ile desteklenir (Kruse 
1999: 92).  

Burada aç�k biçimde kad�n�n cinsel obje rolü ve ilginin oda�� olmas�n� sa�lamak için 
solistli�in ve vokalin kad�na atfedildi�i görülür. Ancak kad�n, Rock müzik içerisinde vokal 
yaparken de “kad�ns�l���n�” korumal�, erkek kavramlar�yla s�n�rlar� çizilmi� “kad�nl�k” alg�s�na 
uygun biçimde vokal yapmal�d�r. Erkekler, Rock müzikte vokal t�n� kullan�m�nda, Rock’n Roll 
�ark�c�lar�ndan ba�lay�p günümüze kadar gelen süreçte, oldukça geni� bir serbestli�e sahip 
olmu�lard�r. Bu tip geni� t�n� çe�itlili�i, kad�nlara ana ak�m müzi�in kap�lar�n� açmaz. Do�rusu, 
“güzel” �ark� söylemenin s�n�rlar�n� a�an kad�n �ark�c�lar, erkek egemenli�indeki müzik 
endüstrisi ve müzik bas�n� taraf�ndan dü�manl�kla kar��lan�r. Örne�in önemli bir müzik dergisi, 
Kat Bjelland’�n güçlü ve ç��l�kl� vokallerini “kontrolden ç�km��” ibaresiyle ele�tirirken, grubun 
canl� icras�n� “bir saatlik ilkel ç��l�k terapisi “sözleriyle a�a��lar ve sonuç olarak grubun müzi�ini 
(adet sanc�s�n� önleyici bir ilaç ad� olan ‘midol’ kelimesini kullanarak) “Midol Rock” olarak 
adland�r�r. Güçlü, uzla��msal olmayan kad�n sesler olumsuz bir ça�r���m yapar ve ifade etti�i �ey 
sebebiyle hem �ark�c�larda hem de izler kitlede (kad�na ait ac�, öfke ve dü� k�r�kl���n�n 
d��avurumu gibi) cinsiyete dayal� reaksiyonlar olu�turur (Kruse 1999: 90).  

Kad�n�n rolü anla��ld��� üzere Rock müzikte daha çok “hayran” (grupi/fan) olma ve 
tüketicilikle ili�kilidir. Kad�nlar için erkekler taraf�ndan “uygun” görülen roller dahi, erkeklerin 
belirledi�i biçimlerde düzenlenir ve kad�nlardan bu çerçevede pratikler beklenir. Rock müzi�in 
kad�n� konumlay��� Heavy Metal ve Extreme Metal pratiklerinde de benzer alg�larla sürer.  

 
“Erkek Metal”: Metal Müzik Pratiklerinde Erkek Merkezlilik ve Kad�n�n Konumu 

Heavy Metal 1970’lerin ikinci yar�s�nda Black Sebbath, Led Zeppelin, Deep Purple gibi 
gruplar�n elektro gitardaki distortion efektini yo�un biçimde kullanmalar�, o döneme kadar Rock 
müzikte görülmeyen “power chord” (tonall���n birinci, be�inci ve sekizinci derecelerinin, gitar�n 
bas tellerinde t�nlat�lmas�yla elde edilen armonik yap�) akorlarla yaratt�klar� koyu t�n�, sert sound, 
yüksek vurgulu davul ve bas gitar icras� ile sert vokallerin seslendirdi�i “�eytan, y�k�m, kara 
büyü, katliam” gibi �ark� sözleri ile belirginle�meye ba�lar. Heavy Metal, t�n�sal ve t�n� d��� 
karakteristiklerini kazand��� dönem itibariyle erkek egemen bir görünüm sergiler. Heavy Metal 
gruplar�, Rock müzik gelene�inden al�nan mirasla erkek üyelerden olu�ur. Kad�nlar�n rolü Heavy 
Metal’in ilk y�llar�nda dinleyicilik bile de�ildir. Tür, erkeklerden olu�an bir “dünya”ya seslenir. 
Hatta Heavy Metal’in “Glam Metal Dönemi” (1978- 1980) olarak an�lan ilk y�llar�nda �ark�lar ve 
imajlar, do�rudan do�ruya kad�n� a�a��lamaya ve kad�nlar� cinsel obje olarak (seks nesnesi 
olarak) konumland�rmaya yönelir. Walser (1993), Metal’in anahtar unsurunun kad�n dü�man� bir 
fantezi ve kad�nlar�n olmad��� bir dünya oldu�unu vurgularken Weinstein da, kad�nlar�n Heavy 
Metal müzik içindeki ‘yoklu�unu’, Heavy Metal’in temeline ba�lar. Yazar, Heavy Metal müzik 
esteti�inin “güç” kavram� üzerine kurulu oldu�unu ve “güç” kavram�n�n da kültürel olarak 
‘erkeksi bir özellik’ olarak kodland���n� savunur (2000: 67).  

Heavy Metal ve güç aras�nda kurulan analoji, müzik içerisinde kullan�lan terimlere de 
yans�r. Metal müzik, öncelikle “sert” bir müzik olarak tan�mlan�r. Müzi�e ili�kin öncelikli 
karakteristik olarak “sertlik” gösterilir. Metal Scene’i olu�turan müzisyenler ve dinleyicilerin 
ötesinde, scene d���ndaki bireyler de, sertlik s�fat�n� Metal türünü tan�mlamak için s�kl�kla 
kullan�rlar. “Sertlik”, Metal müzik pratikleri için hem müziksel t�n�y� tan�mlayan hem de 
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müzisyenlerin ve gruplar�n genel tavr�n� belirleyen bir terim olarak i� görür (Çerezcio�lu 2011: 
227).  

Metal müzik, “yo�un biçimde distortion efekti verilmi�, güçlü elektro gitar” t�n�s�yla 
örtü�türülür. Elektro gitar� vurgu ve tonlama aç�s�ndan “güçlü “çalmak ve “güçlü” t�nlatmak, 
önemlidir. Hatta gitar t�ns�n� daha da güçlendirip, türe özgü bir yap�ya sokmak için icad edilen, 
türe özgü akor yap�lar�na verilen isim bile güç nosyonunu destekler niteliktedir: “power chord” 
akorlar.  Bu çerçevede elektro gitar, Metal prati�i içerisinde do�rudan erkeklikle ili�kili görülen 
“güç”, “hegemonya” ve “kontrol”le ili�kili yan anlamlar�n ta��y�c�s� haline gelir. Bayton, kad�nlar 
aras�nda çok az say�da elektro gitar icrac�s�n�n bulunmas�n�n pek çok sebebi oldu�unu ancak as�l 
sebebin elektro gitar�n, akustik gitardan farkl� biçimde, “erkek” olarak görülmesi oldu�unu 
belirtir. Çalg�y� çalmak için gerekli beceriler, kad�nlar için uygunsuz görünür ve “erkek 
becerileri” olarak alg�lan�r. Bir kad�n�n, bir Rock müzik çalg�s�n� çalmas�, cinsiyet kodunu 
k�rmas� anlam�na gelir. Kad�n (bu durumda) kendi yeterlili�ine ili�kin bir “dü�ük beklentiler” 
dizisiyle yüz yüze gelir. Hatta Bayton bu anlamda kad�n�n elektro gitar çalmas�n�n, bir köpe�in 
bisiklete binmesiyle e�it bir �a�k�nl�k yarataca��n� da, çal��mas�nda bir parantez içi örneklemeyle 
aktar�r. Yazar, bir erkek için elektro gitarda iyi bir performans sergilemenin, “erkeklikte” iyi bir 
performans sergilemekle ayn� anlama geldi�ini vurgular ve Rock müzikteki “sertlik” nosyonunu 
bununla ilintilendirir. Bir Heavy Metal konserine gidildi�inde “hayali bir gitar çalan” (air guitar) 
izleyicilerin, kad�n izleyiciler de�il, erkek izleyiciler oldu�unu savunan yazar, erkeklerin bu 
hareketi yaparak kendilerini, sahnedeki müzisyenlerle, erkeklik ba�� çerçevesinde 
ili�kilendirdi�ini iddia eder. Böylelikle elektro gitar, Rock müzikteki erkeklik söylemine 
yerle�mi� olarak, sanal biçimde erkek bedeninin bir uzant�s�na dönü�ür (Bayton 1997: 43). 
Bayton bunu destekler biçimde, Heavy Metal gitaristlerinin gitarlar�n� (elektro gitar�n kasas� 
müzisyenlerin bacak aralar�na yak�n bir konuma yerle�tirip, gitar�n klavyesini dikey biçimde 
tutarak çalmalar�n� ima ederek), penis gibi tuttuklar�n� öne sürer. “Erkek”lerin müziksel 
becerilerinin cinsel becerilerle ayn� anlama geldi�ini belirten yazar, Rock ve Heavy Metal türleri 
ile ili�kili olarak, erkekli�e gönderme yapan tek unsurun sembolik de�er ta��yan biçimsel 
unsurlar olmad���n� ileri sürer. Bayton’a göre, yüksek ses (sheer volume) ve çalg�lar�n ataklar� da 
“fallik gücünü” ifade eder. Kültürel olarak bir erkeklik özelli�i olarak kodlanan “güç” (power) 
Heavy Metal’i betimleyen ve türe içkin temel anlam� olu�turan kavramd�r (Bayton 1997: 43). 
Kruse da benzer bir alg�yla, Rock müzi�in genel olarak elektro gitar kullanan bir popüler müzik 
formu oldu�unu ve “yarat�c� Heavy Metal gitar sololar�” gibi kendi gelene�ini üreten daha güçlü-
üstün bir tür oldu�unu savunur (Kruse 1999: 86).  

Walser (1993), Heavy Metal’in, “fanteziler” (ökült temalar ve korku atmosferine vurgu 
yapar) ve “kontrol” çerçevesinde biçimlendi�ini, bu anlamda da türün; üstün özgürlük ve güç 
kontrolü diyalekti�ine eklemlendi�ini savunur. Buna göre Heavy Metal �ark�lar� genellikle 
elektro gitarda etkileyici teknik ustal�k, a��r� uç vokaller üzerine kurulu kontrol ve güç 
deneyiminin dengesi ile power chord yap�lar, distortion, bas ve davulun yüksek vurgular� ile 
betimlenen bir yap� sergiler. Walser ayr�ca görsel olarak Metal müzisyenlerinin tipik biçimde, 
kabaday�ca davranan, sahnede s�çray�p atlayan ve çal�m satarak yürüyen, taytlara bürünmü� 
erkekler oldu�unu belirtir (Walser 1993: 109). Erkekli�in öne ç�kar�lmas� ve erkek egemen bir 
müzik scene’i görüntüsü, 1980’lerin ortas�ndan itibaren �ekillenmeye ba�layan Extreme Metal 
Scene’de de öne ç�kar. 

Bir ‘�emsiye’ terim olarak Extreme Metal, Heavy Metal’in 1980’lerin ba��nda alt türlere 
ayr�lmas� sonucundaki görünümü ifade eder. �lk dönem Heavy Metal gruplar�, Blues temelli 
Rock’n Roll müzik kökenli gruplar olarak müziksel esinlerini Blues, Rock’n Roll ve Hard 
Rock’tan al�rlarken, 1970’lerin hemen sonuna denk gelen süreçte, Saxon, Def Leppard ve Iron 
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Maiden gibi gruplar�n öncülü�ünde, “Metal”e ay�rt edici özelliklerin kat�ld��� New Wave Of 
British Heavy Metal (N.W.O.B.H.M.) ak�m� ortaya ç�kar.  N.W.O.B.H.M. ak�m�n�n sonras�ndaki 
gruplar ise art�k temel esinlerini Blues kökenli Rock’n Roll ya da Hard Rock’tan de�il, ayr� bir 
tür olarak rü�tünü ispat eden Heavy Metal’den al�rlar (Harris 2007: 2). Art�k, Heavy Metal’in 
müziksel özellikleri çevresinde yap�lan denemelerle yeni müziksel üsluplar yarat�lmaya ba�lan�r. 
Bu denemeler, 1980’lerin ba��ndan itibaren Metal içerisinde pek çok farkl� alt tür ve bu alt 
türlerle ili�kili üslubun görünürlük kazand��� bir dönemi ba�latm�� olur. Bu alt türler ve alt 
türlerin alt�nda görülmeye ba�layan üsluplar�n müziksel toplam�na ise Extreme Metal ad� verilir 
(Çerezcio�lu 2010: 44). Ba�lang�çta Trash Metal, Death Metal, Black Metal ve Doom Metalden 
olu�an bu alt türlere, Metal Scene içerisinde “Extreme Türler” ad� verilir ve bu alt türlerin içinde 
olu�an pek çok üslup ve daha çok say�daki farkl� alt tür çerçevesinde Extreme Metal müzik, kendi 
karakteristiklerini kazan�r.  

Keith Khan Harris (2007), kad�nlar�n Extreme Metal Scene içindeki konumlan���na ili�kin 
i�e yarar betimlemeler yapar. Harris’e göre, dünyan�n herhangi bir yerindeki herhangi bir yerel 
Extreme Metal Scene’i gözlemleyen bir gözlemci, scene’deki say�ca erkek egemenli�ini 
rahatl�kla fark eder. Kad�nlar, plak �irketlerinde, fanzinlerde ve di�er scene kurumlar�nda çal���r. 
Ancak scene içine dahil olmaya ba�lad�klar�ndan itibaren kad�nlar, genellikle ikincil rollerde 
olurlar. Çok say�da kad�n, plak �irketlerinde bas�n sözcüsü olarak çal���r. Müzik üretiminde ise, 
oldukça az say�da kad�n gruba rastlan�r. Kad�n müzisyenler vokalist olma ya da nadiren klavye ya 
da bas çalma ve Extreme Metal’in “melodik” kabul edilen üsluplar�nda yer alma e�ilimi 
gösterirler. Kad�n geri vokaller Black Metal ve Doom Metal’de “müzikal renk” olarak 
kullan�l�rken, ilerleyen y�llarda Nightwish, Within Temptation ve Lacuna Coil gibi baz� gruplar, 
kad�n solistlere yer verir. Bu tip gruplar (bazen ‘senfonik’ olarak da adland�r�lan) “melodik” 
üsluplarda icralar yapma ve ‘Gotik’ etkili Metal formlar�nda ürünler verme e�ilimindedirler. 
Kad�n izler kitle de genellikle Extreme Metal’in Gotik Metal ve Power Metal gibi “melodik” alt 
türlerinde kendini gösterir. Kad�nlar�n “Gotik” t�n�l� çekicilik yaratan” kullan�m� scene içinde 
kad�nlar�n konumuna ili�kin devrim yaratmakla birlikte, kad�n kat�l�m�n�n daha az uzla��msal 
oldu�u biçimlerin de kap�lar�n� açar: �sveçli Death Metal grubu Arch Enemy’nin vokalisti Angela 
Gossow’un brutal vokalleri buna en aç�k örnektir (Harris 2007: 71- 72). 

Extreme Metal Scene içinde kad�n�n kenarda kalm��l���, karma��k bir konudur. Angela 
McRobie’nin (1991) belirtti�i gibi gençlik kültürlerine kad�nlar�n dahil olu�u, erkeklerin dahil 
olu�una göre daha s�n�rland�r�lm�� durumdad�r ve genç kad�nlar kamu alan�na kat�l�m konusunda 
çok daha az özgürdürler (Aktaran, Harris 2007: 74). Extreme Metal Scene içinde, ayn� Heavy 
Metal Scene’de oldu�u gibi kad�nlar genellikle, erkek scene üyelerine cazibe çerçevesinde 
katk�da bulunan bir unsur olarak görülürler. Benzer durum Extreme Metal Scene için de 
geçerlidir. Kad�nlar Extreme Metal Scene’de görsel olarak, a��r� kad�ns� bir görünümdedirler. 
Scene içinde kad�n imaj�n�n kullan�m� genellikle pornografi s�n�r�ndad�r. Kad�n scene üyelerinin 
bu tip rollerdeki varl��� scene içinde kendi rollerini kad�nl�k çerçevesinde tan�mlamayan üyeler 
için ciddi bir problemdir. Scene’e dahil olmak isteyen kad�n say�s� s�n�rl� olur (Harris 2007: 74). 
Harris’in çerçevesini çizdi�i bu durum, bir yerel scene olarak �zmir Extreme Metal Scene 
örne�inde de benzer biçimlerde somutlan�r. 

 
�zmir Extreme Metal Scene’de Toplumsal Cinsiyet 
1980’lerin ortalar�ndan itibaren �zmir’de, Metal müzik pratikleri çevresinde bir scene 

olu�umu görülür. Scene, 1990’larda oldukça aktif bir hal al�r. Bu y�llarda Türkiye Metal müzik 
pazar�na pek çok albüm ve konser organizasyonuyla dahil olan �zmirli Metal gruplar�, 1990’lar�n 
sonlar�nda �stanbul’da gerçekle�en “Satanist cinayetleri”nden etkilenir ve suskunla��r. Ancak 
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scene, 2000’lerin ba�lar�ndan itibaren tekrar aktif bir görünüm kazan�r. Scene’in bugünkü yap�s� 
(2012), kendi içine kapal� bir görünümdedir ancak halen varl���n� sürdüren çok say�daki grup, 
müzisyen ve izler kitle art�k internetin olanaklar� dahilinde, biçim de�i�tirmi� scene aktiviteleri 
gerçekle�tirir. �zmir’de, yerel gruplar�n kat�ld��� Extreme Metal konserleri varl���n� sürdürürken 
gruplar daha çok, kendi ürettikleri �ark�lar�, internet üzerinden (MySpace ve Facebook gibi 
sayfalarda) payla��rlar ve yurt d��� plak �irketleriyle bu yolla haberle�me yoluna giderler. �zmirli 
gruplar ve izler kitle kendilerini, do�rudan Küresel Metal Scene içinde tahayyül ederler ve 
müziksel ve müzik d��� pratiklerini küresel scene’le ko�ut biçimde gerçekle�tirirler. Di�er 
pratiklerde oldu�u gibi Extreme Metal Scene’in cinsiyete dayal� görünümleri de �zmir Extreme 
Metal Scene’de, küresel görünümle benzer biçimde geli�ir. 

�zmirli gruplar�n genelinde erkek egemenli�i net biçimde gözlenir. Gruplar genellikle 
erkeklerden olu�ur. Kad�nlar, konserlerde (az say�da) izleyici olarak göze çarpar. Scene içinde 
müzisyen olarak yer alan kad�nlar�n say�s� da oldukça azd�r. Bu anlamda göze çarpan dört örne�i; 
Dream Forge adl� Heavy Metal grubunun solisti Funda K�vanç, Fire and Forget adl� Death Metal 
grubunun solisti Hande Sepeto�lu, Guardinals adl� Gotik Metal grubunun solisti �rem Akta� ve 
tamam� kad�nlardan olu�an Black Metal grubu Siranon (gitar, davul, bas ve solist) olu�turur. 
Görüldü�ü gibi �zmir Scene’de kad�nlar�n müzisyen olarak yer almas�nda öncelikli konum 
solistliktir. Solist olarak grubun önünde yer alan kad�n müzisyenler, scene’in kendilerine uygun 
gördü�ü solistlik konumunda yer al�rken bile s�k�nt� çekerler. Öncelikli s�k�nt�, kad�nlar�n solist 
olarak dahi, Extreme Metal’in belirli üsluplar�na uygun görülüyor olmalar�d�r. Harris’in belirtti�i 
gibi kad�nlar scene içinde Gotik Metal ve Senfonik Metal gibi “melodik” üsluplarda yer al�rlar. 
Bu durumda scene’in erkek üyelerinin kad�nlar� bu üsluplara yerle�tirmesinin pay� büyüktür. 
Tarihsel olarak Black Metal alt türünden itibaren erkek müzisyenlerde, kad�n vokalleri “bir renk 
unsuru olarak” müzik içerisinde kullanma davran��� görülür. Tarihsel olarak erkek egemen bir 
görünüm sergileyen Extreme Metal Scene, Norveç Scene’in çal��malar�yla Black Metal üslubunu 
yarat�r ve Black Metal gruplar�, kendi Pagan ve Viking geçmi�lerine vurgu yapan çe�itli müziksel 
unsurlar� müziklerine dahil ederler. Bu unsurlar�n vokale dayal� k�s�mlar�n� ise geleneksel �ark� 
söyleme biçemleri ve kad�n vokaller olu�turur. Black Metal müzisyenleri kad�n seslerini geri 
vokal olarak kullanman�n yan�nda “soprano vokal” ad�n� verdikleri, �an tekni�iyle söylemeye 
dayal� vokal bölümleri de �ark�lar�na eklerler. Kad�n sesinin Metal içinde kullan�m�na dayal� 
anlamlar, bu çerçevede in�a edilmeye ba�lan�r. Black Metal ve Senfonik Metal alt türlerinde 
görülen kad�n vokal kullan�m�, Doom Metal ve Gotik Metal gibi alt türlerde daha da yo�un bir 
hal al�r. 1990’larda Doom Metal ve Gotik Metal gruplar�nda kad�n solistlerin yer ald��� grup 
yap�lar� görülmeye ba�lan�r. Kad�nlar�n bu alt tür ve üsluplardaki görünümü scene’in genelinde, 
bu alt tür ve üsluplar�n da kad�nlarla birlikte alg�lanmas�n� sa�lar. �zmir Extreme Metal Scene’de 
ve di�er yerel scenelerdeki erkek izleyici, kad�n solisti sahnede görünce, “önyarg�l�” bir biçimde 
sadece Gotik Metal ya da Alternatif Rock gibi üsluplarda seslendirme yap�laca��n� dü�ünür ve 
“Extreme” üsluplar ak�llar�na gelmez. Bu anlamda, özellikle konserlerde kad�n solistli bir grubu 
gören Extreme Metal dinleyicilerinin, oldukça pe�in hükümlü hareket ettikleri ve bu grubu 
ciddiye almad�klar� görülür. Fire and Forget adl� �zmirli Death Metal grubunun solisti Hande 
Sepeto�lu, scene’in bu ön yarg�s�n� �öyle aktar�r:  

Hande Sepeto�lu: “Antalya’da konserde �ey olmu�tu, hani burada nas�l dinozorlar diyoruz, 
orada da büyük büyük insanlar gelmi�ti o zaman, ç�kt���m�zda iki tane Death Metal grubu ç�km��t�, biz 
ç�kt�k, ben sahnedeyken i�te “ha bu da alternatif söyleyecek i�te ya” ya da “Gotik bu, biz a�a�� inelim, 
bunu mu dinleyece�iz” falan. “V�y v�y v�, bu ne dinleyece�iz ya” diye konu�malar�n� duyuyordum i�te. 
Sonra da soundcheckte ben söylerken ciddi �a�k�nl�k oluyordu” (Görü�me; 20. 02. 2012). 
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 1990’lara denk gelen süreçte Finlandiyal� Nightwish, Hollandal� Epika ve Norveçli 
Tristania gibi gruplar kad�n solistleriyle dikkat çekerken, bu gruplar�n solistleri olan kad�n 
müzisyenler, Extreme Metal Scene içindeki kad�n solistlerin ses ve imaja dayal� kodlar�n� da 
olu�turmaya ba�larlar. Bu çerçevede bu solistlerin, scene’in erkek üyelerinin “kad�n solist” 
alg�s�n� olu�turan kodlar� in�a ettiklerini de söylemek yanl�� olmaz. Benzer biçimde kad�n solist 
adaylar�nda da, müzikle ili�kilenme süreci, yine kad�n solistlerin seslendirdi�i üsluplar ya da 
kad�n solistlerin yer ald��� gruplar çerçevesinde geli�ir. Örne�in Gotik Metal alt türünde ürünler 
veren eski Guardinals grubunun solisti �rem Akta�, müzikle ili�kilenmesinin bu gruplar ve bu 
isimler çevresinde geli�ti�ini anlat�r.  

�rem Akta�: “Alternatif Rock’la ba�lad�k i�te �ebnem dinledik, Duman dinledik, sonra hoop 
biraz daha fazlas�n� istemeye ba�lad�k, Evanescence’e kayd� mesela. Evanescence’den sonra daha 
farkl�, i�te Senfonik Metal daha Evanescence’e yak�nd�. Diyelim ki Night Wish, Epika gibi gruplar� 
ke�federek, Tristanya’y� ke�federek, bu böyle a�ama a�ama kademe kademe atlamaya ba�lad�. 
Hiçbir zaman zaten bir elektro gitar çalmaya özenmedim. Do�rudan vokale ilintilendim. Kafaya vokal 
olmay� koyunca, bütün diledi�im gruplarda kad�n vokali olan gruplard�. Onun için kendimi bayan vokali 
olan grubu dinlerken kendimi gruba daha yak�n hissettim. Yani orada acaba bir aidiyet duygusu da m� 
vard�; yani gruptaki bayan vokalle, kendimi onun yerine koymak gibi. Yani onun yapt���na özenme de 
diyebiliriz” (Görü�me, 22. 02. 2012). 

Benzer bir örne�i Hande Sepeto�lu olu�turur. Müzisyen, Metal Scene içinde do�rudan 
do�ruya erkeklerle özde�le�tirilen bir alt tür olan Death Metal alt türünde müzik yapar ve vokal 
üslup olarak da yine erkek vokali kabul edilen “Brutal vokal” tekni�ini kullan�r. “Gaddar, vah�i, 
hayvani, kaba, �iddetli” gibi anlamlara gelen “brutal” kelimesiyle isimlendirilen Brutal vokaller, 
kelimenin anlam�na uygun biçimde g�rtlaktan, bö�ürme benzeri, bo�uk, kal�n, gür, derin, sert ve 
yüksek hayk�r��lar� ifade eder (Çerezcio�lu 2011: 27). Ancak �sveçli Death Metal grubu Arch 
Enemy’nin kad�n solisti Angela Gossow, bir “erkek seslendirme biçemi” olan Brutal vokalin 
kad�nlarca icras�n�n küresel me�rula�t�r�c�s� olur. Hande Sepeto�lu da müzikle ili�kilenme ve 
Metal müzik pratiklerini ö�renme sürecinde, küresel anlamda önemli bir figür olan Gossow’u 
örnek al�r ve müzisyenin kulland��� teknikleri “çal���r”: 

Hande Sepeto�lu: Erkek vokal dinledim ama hiç çal��mad�m. Melissa’y� çal��t�m ve tek idolüm 
de Angela Gossow’du… Hep onu dinledim, nas�l söylüyor nas�l yap�yor falan. Vokalim de ona çok 
benzer zaten.” (Görü�me, 20. 02. 2012).  

Scene içinde “tuhaf kar��lanan” bir müziksel prati�i yapan bir müzisyen için, bu pratikle 
ili�kili olarak üzerine uzla��lm�� ve me�rulu�u kabul edilmi� bir ismi referans göstermek ve 
kendisini bu isimle özde�le�tirerek “bu i�i onun gibi yap�yor oldu�unu” iddia etmek önemlidir. 
Müzisyenler bu yolla kendi pratiklerini de me�rula�t�r�rlar ve uzla��msal bir örnek çerçevesinde 
onaylarlar. Ancak yine de halen Death Metal ve Black Metal gibi Extreme alt türlerde kad�nlar�n 
yer almas� tuhaf kar��lan�r. Death Metal ve Black Metal,  “erkek üsluplar�” olarak i�aretlenir ve 
kad�nlar�n bu üsluplarda yer almas� tepki çeker. Tüm üyeleri kad�nlardan olu�an bir Black Metal 
grubu olan Siranon üyeleri, Black Metal camias�n�n bu üslubu “erkek üslubu” olarak 
yorumlamas�na ili�kin önemli örnekler verir: 

Evrim: “….forumlarda “hatundan Black Metalci mi olur, Black Metal t… i�idir, t…� olmayan 
Black Metal yapamaz” diye yaz�yorlar. Zaten k�z oldu�un için fazla göz önünde oluyorsun, adamlar 
bak�yor yani sana yeter ki s…, ben dalgam� geçeyim derdindeler. Erkek gruplar� s..sa bakmazlar o 
kadar mesela. Cinsiyet ayr�mc�l��� çok olmaya ba�lad�. Eskiden cinsiyet ayr�mc�l��� yoktu. “Yapan 
yaps�n kime ne” derdi millet.  

Soru: Sebep bunun erkek i�i olarak görülmesi mi? 
Hande: Aynen, evet. Bizim hatun olup da Black Metal icra etmemiz (Siranon ile görü�me; 13. 

07. 2009). 
Black Metal ve Death Metal gibi üsluplar�n erkek üsluplar� olarak görülmesi, bu üsluplar� 

icra eden kad�nlar�n sürekli olarak kendilerini kan�tlama çabas� içinde olmalar�n� da beraberinde 
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getirir. Örne�in Hande Sepeto�lu, “erkeklere özel” olarak görülen bir vokal tekni�i olan Brutal 
vokal icras� yapan bir kad�n müzisyen olarak, Brutal vokal tekni�indeki yeterlili�ini, erkeklerden 
olu�an bir camiaya kan�tlamak zorunda kal�r: 

Hande Sepeto�lu: “�nternette, çok �ey yorumlar ald�m çal��t�ktan sonra forumlarda falan i�te 
“prosecsor kullan�yor” falan, “yapamaz”, “ya nas�l söyleyecek ki, yapamaz k�z o yaa”, “bir tek Angela 
var” falan… K�z oldu�um için. ��te “yapamaz, ses telleri kald�rmaz”, “zaten biyolojik olarak mümkün 
de�il”, tarz�nda, “prosecsor” kesin prsecsor” kullan�l�yor, i�te. Sonra biz de stüdyoda video çektik, 
“bak�n prosecsor yok, ben söylüyorum” hani, öyle bir kan�tlama çabas�nda girdik, sonra konserler 
falan oldu. �nsanlar gördü yani kendim söylüyorum” (Görü�me; 20. 02. 2012). 

Angela Gossow ve Hande Sepeto�lu örne�inde, küresel scene’de me�rula�m�� bir ismin 
yerel scene’deki bir müzisyen taraf�ndan örnek al�nmas� durumu görülür. Ancak bu yerel figür, 
yani Hande Sepeto�lu, yerel scene’in hevesli kad�n müzisyen adaylar� için de önemli bir örne�e 
ve “idole” dönü�ür. Sepeto�lu konserlerde, internet forumlar�nda hatta bazen sokakta yürürken 
bile kad�n Metal dinleyicilerinden buna ili�kin olumlu tepkiler ald���n� ve scene’deki “hevesli 
kad�n müzisyenleri” için örnek bir figüre dönü�tü�ünü aktar�r: 

Hande Sepeto�lu: �lk grup aç�lmaya ba�lad���nda, isim duyulmaya ba�lad���nda, Alsancak’ta 
tek tük insanlarla denk geldi�im zaman “ah, Hande de�il mi bu?”. K�zlar mesela çok, k�zlar�n çok tatl� 
�eyleri oluyordu; “bize de ö�ret, biz de yapmak istiyoruz”, i�te “ben de söylemek istiyorum”, “gelelim 
ders alal�m” falan böyle. Ya da internetten çok yaz��t�k. ��te “�öyle yap, böyle çal��, bu videolar� izle, 
benim internet üzerinden anlatabilece�im bu kadar sen bir de �unlar� dene” diye k�zlarla çok 
konu�tum böyle” (Görü�me, 20. 02. 2012). 

Extreme Metal müzikte erkeklere özel görünen unsurlar, sadece belirli Extreme üsluplar 
ve belirli vokal seslendirme biçemleri de�ildir. Bunlar�n yan�nda “müziksel yarat�c�l�k” özelli�i 
de do�rudan do�ruya erkeklerle ili�kili görülür. �zmir Metal Scene üyeleri, Küresel Metal 
Scene’den kendilerine aktar�lan kültürel sermayenin bir özelli�i olarak, “icrac�l�k figürü”nden 
çok, “yarat�c�l�k figürüne” önem verirler. Müzisyenlerin, içinde yer ald�klar� müzik türünün, 
be�endikleri gruplar�n�n �ark�lar�n� çalmalar�n� yani cover prati�ini i�aret eden “icrac�l�k 
figürünün” kar��s�nda duran “yarat�c�l�k figürü”, gruplar�n kendi yapt�klar� �ark�lar� çalmalar�n� 
ve da�arlar�n� kendi �ark�lar�ndan olu�turmalar�n� vurgular. Burada ifade edilen, kendi müzi�ini 
yapmad�r (Çerezcio�lu 2011: 228). Guardinals adl� Gotik Metal grubunun solisti �rem Akta�, 
kad�na uygun görülen bir Metal üslubunda (Gotik Metal), kad�na uygun görülen bir müzisyenlik 
rolünde (solistlik) görev alan bir müzisyen olarak bile, müziksel yarat�c�l�kla ili�kili olmas�n�n 
kesinlikle beklenmedi�ini söyler. Gruba dahil oldu�u ilk provadan sonra ya�ananlar� aktaran 
Akta�, müziksel yarat�ma kat�lmas�n�n erkekler taraf�ndan nas�l bir önyarg�yla kar��land���n� 
vurgular: 

�rem Akta�: (�lk provada) Alt yap�lar vard�. Umutsuz bir �ekilde sekiz �ark�n�n altyap�lar�n� bir 
CD’ye kaydederek bana verdiler. Dediler ki “belki üstüne bir �eyler yapars�n” yani, “belki” var hala bir 
�eyleri yoktu… Ben gittim iki günde 8 �ark�n�n 4’ünün üstüne söz yazd�m, vokal melodilerini de 
yazd�m ve gittim. Tabi bunlar (grup üyeleri) �ok oldular… yani o ana kadar eminim ki, gerçekten 
müzikten anlayan bir bayan görmemi�lerdi bence bunun en büyük bölümü de buydu. Çünkü onlar�n 
kafas�nda bir bayan�n iyi müzik yapabilece�ine dair bir �ey yoktu. Yani i�te gitar çal�yorsa da iyi gitar 
çalamaz, solistse iyi �ark� söyleyemez, yani iyi yapamaz bayan” (Görü�me; 22. 02. 1012). 

Bir Extreme Metal grubunda yer alan kad�n vokalden beklentiler ise önemli ölçüde imaja 
yöneliktir. Sahnede güzel görünmek, erkeklerin ilgisini çekmek ve di�ili�i kullanman�n 
ötesinde kad�ndan beklenti azd�r. Hatta görü�melerde, scene içindeki gruplar�n “kad�n vokali” 
do�rudan do�ruya bir obje olarak kullan�m�na aç�k örnekler de aktar�l�r. Bunlardan bir tanesi 
dikkat çekicidir: 

�rem Akta�: “Yani �öyle bir sorun vard� yarat�m süreçlerinde yok bayan vokaller, detone 
oluyor, grup elemanlar� zaten ba�tan kendi vokallerine güvenmiyor, yani onun detone olaca��n� 
herkes biliyor. Fakat buna ra�men O (vokal), o grupta var. Niye var çünkü sahnede bir objeye ihtiyaç 
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var, cinsel bir objeye her zaman ihtiyaç var sahnede. Özellikle Metal camias�nda, sonuçta erkeklere 
oynanan sektörel bir durum var” (Görü�me, 22. 02. 2012). 

Kad�nlar�n cinsel bir obje olarak scene içinde yer almalar�n�n yan�nda kad�nlar�n “bu i�i 
(Metal Müzik) beceremeyece�i” ve “bu i�e uygun olmad�klar�” söylemi de s�kl�kla kar��la��lan 
argümanlar� olu�turur. Örne�in Black Metal grubu Siranon, bu konuda tacizlere aç�k biçimde 
hedef olan bir gruptur. Grup üyeleri, Black Metal Scene üyelerinden, kad�n olduklar� için ciddi 
biçimde tepkiler ald�klar�n� aktar�r. Black Metal dinleyicisi kad�nlar�n bile gruba, kad�n olduklar� 
için küfür ediyor olduklar�n� aktaran Siranon grubu üyeleri, tüm Black Metal “camias�n�n” Black 
Metal’i “erkek i�i olarak görüyor” oldu�unu vurgular. Buna göre bir Black Metal grubu: alkolik, 
uyu�turucu kullanan, satanist “erkeklerden” olu�uyor olmak zorundad�r: 

“Evrim: Bak �imdi Türkiye’de genel piyasa �u: Black Metal yapacaksan bir, ‘erkek’ olacaks�n, 
erkek oldu�unda çok b…tan riffler de yazsan sonuçta el üstünde tutuluyor, ikincisi kesinlikle ‘satanist’ 
olacaks�n, ötesi yok yani, dinsiz bile olsan kabul görmüyor, üçüncüsü saç�n� uzat�m k…�na ba��na 
spike tak�p, makyaj�n� yap�p, sahneye ç�k�p, yandan hatunlar� kesip, konserden sonra üç be� tane 
tak�lan hatun kesin olur, götüreceksin onlar� da bir �ekilde” (Siranon grubuyla görü�me, 13. 07. 2009).  

Siranon üyeleri, kad�n izler kitlenin dahi, hemcinslerinin Black Metal yapamayacaklar� 
görü�ünde olduklar�n� belirtir. Grup üyeleri, kad�n dinleyicilerin, internet forumlar�nda gruba 
ciddi biçimde tepki gösteriyor olduklar�n� ve kad�nlar�n Black Metal içerisinde sadece 
dinleyici olarak yer alabileceklerini savunduklar�n� aktar�rlar. Siranon grubuna göre kad�nlar�n 
bu yakla��mlar�n�n önemli bir sebebini, kad�n�n “Black Metal’in gerektirdi�i vah�ili�i 
sergileyemeyece�i” dü�üncesi olu�turur. Bu dü�ünceye göre kad�nlar�n fiziksel yap�s� Black 
Metal müzisyenli�ine uymaz. Fiziksel yap�dan, daha do�ru bir ifadeyle, do�al sebeplerden 
kaynaklanan kad�ns� özelliklerin Metal müzi�in geneline uygun olmad���, Metal müzi�in 
kad�n do�as�na ayk�r� oldu�u ön kabulü, Extreme Metal Scene’deki cinsiyet alg�s�n�n 
temelinde durur. Bu çerçevede scene’in “erkek” merkezli bak���na ili�kin perspektifi, bir 
Extreme Metal müzisyeni olan ve �zmir Extreme Metal atmosferinde müzisyen olarak yer 
alan Soykan Ayd�n verir. Gates of Eternity adl� �zmirli Death Metal grubunun eski gitaristi 
olan Soykan Ayd�n, kad�nlar�n Metal müzik içerisinde kesinlikle yerinin olamayaca��n� söyler 
ve buna gerekçe olarak da Metal müzi�in “erkek isyan�n�n yans�mas� “oldu�unu gösterir: 

Soykan Ayd�n: “Yani ben Metal müzikte, Metal müzi�in bütün türevleri içinde, yani ne sadece 
Extreme Metal ne sadece Heavy Metal üzerine de�il, bütün Metal müzik alt�nda ben bayana kar��y�m. 
Metal müzikte bir �eyler dile getirilir. �syan dile getirilir. Metal müzikte erkek tavr�yla kar��l�k bulan bir 
�ey. En basitinden Sepultura’n�n, bir Sepultura dinledi�in zaman, Erase albümünü dinledi�in zaman, 
teröristle z�tla�ma diye girdi�i zaman adam sözlere, hani bir erkek hayk�rmas� vard�r orda. En 
basitinden bir Extreme Metal’de de hani brutal vokal ya da scream vokal diye dile getirdi�imiz vokaller 
bir erke�in hayk�rmas�d�r. Erke�in sertli�ini dile getirir. Sahnede gördü�ümüz imaj da hani kasl� 
erkekler, sert tav�r yani müzi�in sertli�ini imajla da dile getirmek, ifade etmek gerekiyor. �imdi böyle 
bir durumda hani zaten sahnede erkek görürüz, hani erke�in bir tavr� var, erke�in bir bask�nl��� var 
erke�in isyan� var. �imdi bu isyan� bir bayan yapt��� zaman olmuyor. Ya da oluyorsa da çok güzel 
tiyatro oynuyor. Hani çünkü bir bayan, erke�in hissetti�ini hissedemez. �kisi farkl� duygulard�r” 
(Görü�me, 27. 01. 2012).   

Soykan Ayd�n’a göre kad�n, do�as�ndan gelen özellikleri dolay�s�yla Metal müzi�in 
sertli�ine ve isyan�na “uygun de�ildir”:  

Soykan Ayd�n: “Neden uygun de�ildir? Çünkü fiziksel güç olarak da zaten, y�llard�r 
al���lagelen beklenen bu de�ildir. Kad�n dedi�imizde akl�m�za gelen ba�ka bir �eydir, erkek 
dedi�imizde akl�m�za gelen ba�ka bir �eydir. Metal müzikteki söylenen sözler, yap�lan icra, erkekten 
beklenen, erkek kimli�inden beklenen bir tav�rd�r. Çünkü bayan dedi�imiz zaman akl�m�za ne gelir? 
Hani güzel, naif, hani böyle meziyetleri olan hani daha güzel konu�an, bayan kimli�i genel olarak 
herkesin gözünde budur. Hani hiçbir bayandan yere tüküren, tutup da “ne bak�yorsun lan” diye kavga 
eden bir tav�r beklemezsin. Ama bu bahsetti�im argo tabirler Metal müzi�in içinde vard�r. Ba��ndan 
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beri ç�k���ndan beri metal müzikte sözler agresiftir, serttir. Ve bunlar erkek tavr�d�r bu yüzden, bu 
yüzden de bir bayan, Metal müzik icra etmeye kalkt��� zaman yapam�yor” (Görü�me, 27. 01. 2012). 

Ayd�n’�n aktard��� argümanlar, kad�n�n simgesel alg�lan���nda kad�na uygun görülen 
roller ve davran��lar kal�plar�n� içeren ve bu kal�plar�n d���ndaki bir kad�n davran���n� 
onaylamayan, yani kad�ndan yine “kendisine uygun davranmas�n�” bekleyen bir alt anlam 
içerir. Bu çerçevede de kad�nlar�n Metal müzi�in do�as�nda ve do�rudan erkek cinsinin 
do�as�nda olan söylem ve eylem biçimleriyle benzer davran��lar yapmamalar� gerekti�i 
yolunda bir yarg� ta��r. Soykan Ayd�n’a göre kad�nlar müzik yapabilir ama Metal müzik icra 
edemez. Çünkü Metal müzik kad�nlar�n do�as�na ayk�r�d�r. Kad�nlar�n bu müzik içinde yer 
almas�n� ise müzisyen, “ticari bir strateji” olarak alg�lar: 

Soykan Ayd�n: Ben bayanlar�n Metal müzikte yer almaya ba�lamas�n�n tamamen sat�� 
stratejisiyle ilgili oldu�unu dü�ünüyorum. Çünkü hani, dü�ün ki on y�l boyunca devaml� erkek, erkek, 
erkek! De�il mi? Bir bayan koydu�un zaman ilgi çekiyor de�il mi?..tamam�yla ilgi çekmek. Ba�ka hiç 
bir �ey de�il (Görü�me, 27. 01. 2012). 

Bunun yan� s�ra scene içinde yer alan bir kad�n�n da, erkek gibi davranmas� beklenir. 
Kad�n müzisyen, erkek gibi davranabilip, sahne ve sahne d���ndaki “sert” tavr�n� korudu�u 
sürece, scene içindeki varl��� sorgulanmaz. Buna uygun bir örnek olarak Ankaral� bir Heavy 
Metal grubu olan Karakedi’nin solisti Asena Özçetin’i gösteren Soykan Ayd�n, Özçetin’in 
Metal’e çok uygun bir kad�n oldu�unu �öyle ifade eder: 

Soykan Ayd�n: “O (Asena Özçetin) olur. Çünkü benden daha iyi tespih çekiyor, 
konserde de adam dövüyor (Görü�me, 24. 01. 2012). 

Görüldü�ü gibi müzi�e uygunluk kriterleri, erkeklik kriterleri üzerinden i�ler. Kad�ndan 
kad�n gibi davranmas� beklenirken, Metal prati�i içinde yer alan kad�ndan da erkek gibi 
davranmas� beklenir. Böylelikle kad�n�n do�a ile kültür aras�na konumlan���, kültürle ili�ki 
alanlardan (müzik üretimi ve icras�) uzak b�rak�l��� ve ayn� zamanda kültür alan�yla 
ili�kilendi�i zaman da kad�na kutupla�m�� ve çeli�kili anlamlar yükleni�i (kad�ndan 
kad�ns�l�k beklentiyle e� zamanl� olarak kad�ndan erkek gibi davran�� beklentisi) netlik 
kazan�r. 

 
SONUÇ 
Toplumsal cinsiyet hiyerar�isi ve toplumsal cinsiyet rolleri, ilgili literatürün verdi�i 

teorik çerçevede, toplumsal olarak in�a edilmi� süreçler ve bu süreçlerin sonucunda 
olu�turulan alg�lar olarak de�erlendirilir. Benzer biçimde popüler müzik sceneleri içerisinde 
de toplumsal olarak in�a edilmi� cinsiyet rolleri ve cinsiyet hiyerar�isi görülür. Popüler 
müzi�in pek çok farkl� türünde oldu�u gibi Extreme Metal Scene de kad�n ve erke�in 
konumlan���na ili�kin uygun teorik malzemeyi, bu çerçevede içerir. Extreme Metal Scene 
içinde, scene’i olu�turan “erkeklerin”, kad�nlar� konumland�r��� ve kad�nlara yakla��m�, 
toplumsal cinsiyet çal��malar� (gender studies) literatürünün ortaya att��� teorileri destekler 
niteliktedir.  

Toplumsal cinsiyet çal��malar�na göre kad�n ve erkek aras�ndaki “kurgulanm�� 
farkl�l�klar”, “do�a”dan gelen özellikler çerçevesinde �ekillendirilir. Bu durum net biçimde 
Extreme Metal Scene’de de görülür. Kad�nlar (narin yap�lar�, yumu�ak do�alar�, zarif 
görünümleri gibi kad�ns� özelliklerinden referans al�nan) do�al özellikleri dolay�s�yla 
Extreme Metal pratiklerine uygun görülmezler. Toplumsal cinsiyet çal��malar�na göre erkek, 
do�a-kültür ayr�m�nda, kültür ve üretimle ili�kili rollere uygun görülür. Sadece ekonomik 
ili�kiler çerçevesindeki üretim de�il, sanatsal üretim ve sanatsal yeterlili�e ili�kin kavramlar 
da (virtüözite, ustal�k, deha gibi) erkekle ili�kilendirilir. Bu durum Extreme Metal Scene 
içerinde de ayn� �ekilde kurgulan�r. Elektro gitar hakimiyeti (virtüözitesi) ba�ta olmak üzere 



III. Uluslararas� Hisarl� Ahmet Sempozyumu  |  Müzi�i Alg�lamak |  Sempozyum Tam Metin Kitab� 
 

110 

yarat�c�l�k figürü (�ark� üretimi ve müziksel üretim yeterlili�i), “iyi icrac�l�k”, “iyi 
müzisyenlik” ve Metal’e özgü vokal üsluplar� (brutal vokal), erke�in “becerebilece�i” 
unsurlar olarak i�aretlenir. Extreme Metal Scene’de kad�ndan müziksel yeterlilik ve “iyi 
icrac�l�k” beklenmez. 

Whiteley ba�ta olmak üzere pek çok kuramc� popüler müzik türlerinde kad�na yap�lan 
vurgunun imaj çerçevesinde oldu�unu, kad�na solistlik rolünün uygun görüldü�ünü ve 
kad�ndan müziksel icra s�ras�ndaki beklentinin “güzel görünmek” oldu�unu vurgular. Bu 
durum Extreme Metal pratiklerinde de geçerlidir. Görü�me ki�ilerinin, sadece güzel 
görünümleri dolay�s�yla gruba dahil edildi�ini” aktard�klar� çe�itli kad�n solistler, bu yöndeki 
tutuma örnektir. Ayr�ca scene’in erkek üyelerinin bu yönde bir beklenti ta��d�klar� nettir. 
Judith Buttler, cinsiyetin “zaman içinde narince olu�turulmu� ve d�� görünü� alan� boyunca 
tekrar edilen biçimsel davran��larla kurulmu� bir kimlik” oldu�unu savunur ve cinsiyete 
dayal� anlamlar�n “d�� görünü� alan�” ad�n� verdi�i bu biçimsel davran��lar çerçevesinde in�a 
edildi�ini vurgular. Kad�nlar�n Metal pratikleri içerisinde yer almalar�na kar�� ç�k�lmas�nda, 
kad�n�n d�� görünü� alan�n�n zarar görece�i endi�esi net biçimde hissedilir. Kad�ndan, “kad�n 
gibi” gözükmesini bekleyen bu dü�ünce biçimi, Metal pratikleriyle ili�kiye girecek kad�n�n, 
art�k kad�n gibi gözükemeyece�i endi�esini de ta��r. Kendisini Metal pratiklerinde, özellikle 
de erke�e özgü görülen (Death Metal, Black Metal gibi) Extreme Metal alt tür ve 
üsluplar�nda konumland�ran kad�nlar�n, kad�nl�kla ilgili görsel imajlar�n� kenara b�rakmalar� 
ve erkek gibi davranmalar� gerekecektir. Böylelikle bu kad�n müzisyenlerin öncelikli vurgusu 
kad�nl�klar� de�il, müzisyenlikleri olacakt�r. 

Toplumsal hayat içerisinde “kad�na uygun görülen alanlar�n” erkekler taraf�ndan 
yarat�lmas� gibi Extreme Metal pratiklerinde de kad�na uygun alanlar, ‘erkeklerce’ yarat�l�r. 
Erkek egemen bir görünümde olan ve erkeklerin üretimleri çerçevesinde geli�en Extreme 
Metal içerisinde, “Gotik Metal”, “Senfonik Metal”, “Alternatif Metal” gibi “çok da sert 
olmay� gerektirmeyen” ve bu çerçevede kad�n�n, kad�ns� görünümüne zarar vermeyecek olan 
üsluplar, “kad�na uygun görülen” üsluplar olarak i�aretlenir. Erkek sertli�ini bar�nd�ran ve 
erkeklikle ili�kili anlamlar� ta��yan elektro gitar ve davul icras�, brutal vokal ya da Deat Metal 
ve Black Metal gibi pratikler de, kad�n�n kad�ns� görünümüne zarar verece�inden, ho� 
kar��lanmaz.  

Toplumsal cinsiyetin, müzik alan�nda izlerini süren ara�t�rmac�lar, erke�in sanatsal 
yarat�c�l�kla do�rudan ili�kilendirildi�ini, kad�nlar�nsa sanatsal yarat�c�l�k (ya da iyi icrac�l�k) 
sergilediklerinde ise istisna kabul edildiklerini vurgularlar. Kad�n�n, sanatsal yarat�c�l�kla ve 
“erkek sanatlar�yla” ili�kilendi�i noktalarda istisna kabul edilmesi Extreme Metal Scene 
içinde de görülür. Yarat�c�l�k figürünü sergileyen kad�nlar ve erkeklere özgü seslendirme 
üsluplar� olarak görülen üsluplar� gerçekle�tiren kad�nlar, Extreme Metal Scene içerisinde de 
istisna olarak i�aretlenir. Ayr�ca feminist ara�t�rmac�lara göre kad�nlar�n sanatlar� erkeklerin 
sanatlar� ile kar��la�t�r�lamaz çünkü de�erlendirme kategorileri erkek kimlikli tan�mlarlarca 
belirlenir. Extreme Metal, bir erkek müzi�i olarak de�erlendirilirken, türe ili�kin tüm 
de�erlendirme kategorileri de erkek kimlikli tan�mlarca belirlenir. Kad�nlar�n bu türde yer 
almas�na ili�kin de belirli kurallar ve s�n�rlar da erkek üyelerce belirlenir. Ancak bu s�n�rlar�n 
ötesinde davranan ve takdir gören kad�n üyelerin varl���, ba�ka kad�nlar� üyelerin de ayn� 
davran��lar� rahatl�kla sergileyebilecekleri anlam�na gelmez. Kad�n üyeler, kendi 
yeterliliklerini ve uygunluklar�n� sürekli olarak yeniden ve yeniden kan�tlamak ve garantiye 
almak durumunda kal�rlar. Bunu yaparken de yine erkeklerin belirledi�i alanlar ve s�n�rlar 
içinde davran��lar sergilerler. Kad�nlar�n de�erlendirilmelerinde kullan�lan ölçütlerde yine 
erkeklikle ili�kili ölçütler olur.  
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“ENDÜSTR�YELLE�EN DÜNYADA ANDY WARHOL’UN BAKI� AÇISIYLA MÜZ�K VE 
RES�M �L��K�S�” 

 
Ar�. Gör. Ay�egül D�NÇ* 
Ar�. Gör. Ebru ÇI�IR** 

ÖZET 
 Küreselle�en dünya, disiplinler aras� ileti�imi kaç�n�lmaz hale getirirken, sanatç�lar�n 
dünya görü�lerini yans�tt�klar� sanat alanlar�n� da çe�itlendirmi�tir. Pop Art’�n öncülerinden olan 
Andy Warhol da seri üretimin ele geçirdi�i dünyay� sanat�yla ironik bir �ekilde ele�tirmi� ve 
protest bir duru� geli�tirmi�tir. Andy Warhol yaln�zca bir sanat dal�na de�il, birbiriyle 
ilintilendirdi�i tüm sanatlara katk� sa�lam��t�r. Modernizmin ard�ndan 20. yüzy�lda sanat�n� 
olu�turan Andy Warhol’ un bu ba�lamda müzi�e ve resime dair görü�leri iki sanata ortak bir 
payda olu�turmu�tur. 

Bu çal��mada Andy Warhol’un seri üretime dair duru�unu yans�tt��� resim ve müzik 
alan�ndaki görü�leri tart���lacak ve bu alanlardaki dü�ünceleri ortak paydaya al�narak, popüler 
kültürde müzik ve resim sanat�n�n ortak etkile�imi betimlenmeye çal���lacakt�r. 
 
Anahtar Kelimeler: Andy Warhol, Endüstriyelle�me, Müzik, Resim 
 
THE RELATIONSHIP BETWEEN MUSIC AND PAINTING IN THE INDUSTRIALISING 

WORLD THROUGH ANDY WARHOL’S POINT OF VIEW 
 

Ar�.Gör.Ay�egül D�NÇ* 
Ar�.Gör.Ebru ÇI�IR** 

ABSTRACT 
While globalizing world makes the interdisciplinary communication inevitable, it also 

diversified the fields of art on which the artists reflect their opinions. One of the leading figures 
of the Pop Art, Andy Warhol ironically criticized the world captured by mass production and 
created a protest attitude. Andy Warhol not only contributed to one field of art but also to the all 
arts that he associated to each other. Creating his art in 20th century after Modernism, Andy 
Warhol’s views on music and painting in this context created a common ground for these two 
arts.  
 In this study, Andy Warhol’s views on music and painting in which he reflected his 
attitude towards the mass production will be discussed and by taking his views on these fields 
into account, we will try to describe the common interaction of music and painting in popular 
culture. 
 
Key Words: Andy Warhol, Industrialization, Music, Painting 
 

G�R�� 
Sanayile�menin artmas�, el i�çili�i yerine, yayg�nla�an makinelerle birlikte üretimin farkl� 

bir kimli�e bürünmesi toplumlar� kökten de�i�tirecek ekonomik bir geli�meyi sa�lam��t�r. �çtimai 
hayat�n bir kolu olan ekonomide kendini gösterse de, endüstriyelle�me hayat�n her alan�nda 
varl���n� hissettirmi�tir. Do�al olarak sanat da bundan fazlas�yla etkilenmi�tir.  Endüstriyelle�me 
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sanatlar�, bask�s� alt�nda b�rakarak onlar� birbirine daha yak�n ve daha etkile�imli hale getirmi�tir. 
�üphesiz tarih boyunca sanatlar birbirlerini etkilemi� ya da ayn� �eyin etkisi alt�nda kalm��lard�r. 
Örne�in Barok dönemde görülen mimari özellikler, hem resim hem müzik sanat�nda 
kullan�lm��t�r. Bu etkile�im resim ve müzik aras�nda oldukça fazlad�r. �p�iro�lu’na göre (2006) 
sanatç�lar�n müzi�e gösterdi�i ilgi çe�itlidir. Sanatç�lar bazen esin kayna�� olarak müzikten 
yararlan�rken; bazen do�rudan do�ruya müzi�in resmini yapar; kimi senfoni, füg vb. müzik 
formlar�n� resme aktar�r; ayn� zamanda müzi�in biçimlendirme ö�elerinden resimde yararlanma 
yollar�n� aran�l�r. (…)  Müzik, soyut bir sanatt�r ve nesneden ba��ms�z kalarak resmi 
biçimlendirmeyi müzikten ö�renilebilinir. Bundan yola ç�karak ressamlar sadece tabiat�n de�il, 
salt biçim ve rengin sanatlar�n� yaratmada yeterli oldu�unu bulgular. 
          Fakat endüstriyelle�en dünyada di�er ça�lardan farkl� olarak sanatlar yaln�zca birbirini 
etkilememi�, birbirine kar��m�� ya da ayn� sanat eserinin içinde var olmu�lard�r. Sanatlar aras� 
böylesine bir ileti�imi kaç�n�lmaz hale getiren en önemli faktör sosyal geli�melerdir. 
Endüstriyelle�menin 1900’lerle birlikte toplumlar� etkisi alt�na almas�yla yayg�nla�an ve kabul 
gören seri üretim, sanatç�lar�n da dikkatini çekmi� ve sanat anlay��lar�na yans�m��t�r. 
Endüstriyelle�me modernizmin besin kayna�� olurken, modern ça��n sanatlar� da bu ak�m�n 
getirisi olarak birbirlerine daha çok yakla�m�� hatta yeni sanatlar�n kurulmas�n� –video sanatlar�, 
performans sanatlar� vs.- sa�lam��t�r. Öyle ki dönem sanatç�lar� yaln�zca bir sanat alan�nda de�il 
birçok sanat alan�nda çal��m��, birçok sanat� birle�tirme yoluna gitmi�tir. Andy Warhol da 
onlardan biridir.  “Warhol’un filmleri ve sanat�, ne önemsiz ne de büyük i�lerdir. Sanatç� 
kendisinin gerçekle�tirdi�i, haz�r endüstri üretimlerini gösteri ö�esi yapma giri�iminin arkas�nda, 
herkese hitap eden bir sanat yapma iste�i oldu�unu söylüyordu.” (Turani, 2011:731). 
      Andy Warhol’un sanat felsefesi do�rultusunda, resim ve müzi�i nas�l etkiledi�ini 
anlayabilmek için endüstriyelle�meyi ve endüstriyelle�menin sanata do�urdu�u çocu�u ‘Pop Art’ 
incelemek gereklidir. 
 
Endüstriyelle�me ve Pop Art  
 Pop Sanat yirminci yüzy�l�n ba�l�ca sanat hareketlerinden biridir. Toplumsal de�i�im 
sürecinde reklam imgeleri ve resimli romanlar gibi kitle ileti�im araçlar�ndan al�nan tema ve 
teknikleri kullan�m�yla yirminci yüzy�l�n sanat�na önemli getirileri olmu�tur (Türkmeno�lu, 
2007). 
     “Pop” sözcü�ü sanat etkinliklerinde geni� bir yelpazesi vard�r. Bu say�s�z etkinliklerin 
payla�t��� ortak yön kitle ileti�im imgelerine dayanmalar� ve bazen de ayn� yaratma sürecinden 
geçmeleridir (Lytnton, 2004:289).  

Halk sanat� anlam�na gelen Popüler sanat ilk örneklerini �ngiltere’de vermi� ve Fransada 
yeni bir sanat olarak ortaya ç�km��t�r. Pop art, sosyolojik, psikolojik ve psikanalitik temellere 
dayanan bir sanat ürünüdür. Endüstriyelle�erek geli�en toplumlarda orta s�n�f halk�n her türlü 
haberle�me araçlar�, Hollywood y�ld�zlar�, her türlü tüketim arac� ve malzemeleri Pop art’ta 
görülmü�tür (Artut, 2009,75) . 
Pop art ak�m�n�n ortaya ç�kmas�nda önemli bir yeri olan sosyo-kültürel etmenler oldukça 
karma��kt�r. Bu etmenlerden bir tanesi Amerikan seri üretim yöntemlerinde ortaya ç�kan art��t�r. 
Makinele�me ve gittikçe artan seri üretim, toplumsal ya�amdaki ili�kileri de de�i�tirmi�tir. Pop 
art için belirleyici olan bir di�er etmende kitle ileti�im ve tüm haberle�me teknolojisindeki h�zl� 
geli�melerdir. Mekanikle�tirilmi� ya�amda k�smen onaylanan k�smen de onaylanmak zorunda 
kal�nan bu garip ve fantezi sanata duyulan gereksinim artt�kça eski caz müzi�ine, eski filmlere ve 
kapitalist toplum ve pazarlaman�n araçlar� olan geleneksel reklam imgelerine kar�� estetik bir 
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duyarl�l�k, içsel bir be�eni geli�tirmi�tir. Bu bak�mdan “modas� geçmi� �eyler” Pop art ak�m�n�n 
en belirleyici bir özelli�i olmu�tur  (Türkmeno�lu, 2007:101). 
           II. Dünya Sava�� sonras� olu�tu�u görülen endüstriyel yeni bir kent kültürüne dayal�, 
s�radan bireyi hedef alan sanat anlay��lar� ele al�nm��t�r. Bu yeni kent kültürüne dayal� sanat, 
endüstriyel kentin sokaklar�nda oturan bireyin ilgilendi�i bir tür sanatt�r ve ad� Pop Art’t�r. Pop 
Art’�n yarat�c�lar�n�n buldu�u malzeme ve teknolojiler, zamanla ba�ka sanat anlay��lar�ndan olan 
sanatç�lar taraf�ndan da kullan�lm��; ancak bu ba�ka sanat anlay��lar�n�n aç�klamalar�nda Pop Art 
terimine çok az yer verilmi�tir. Buna kar��n Pop Art’�n ça�da� ya�amda benimsenerek büyük yer 
edindi�i görülmektedir. Pop kültür ve sanat�n�n, endüstriyel gücün olu�turdu�u kitle ileti�im 
araçlar�n�n yaratt��� yeni kent ortam�nda biçimlendi�i kabul edilmektedir (Turani, 2011:711). 

Pop Art, toplumsal ve kültürel de�i�im sürecinde yeni bir ya�ama biçimi ve kültürünün 
simgesi olmu�tur. II. Dünya Sava�� sonras�nda Amerika Birle�ik Devletlerinde endüstriyel 
geli�imin sonuçlar� ve gittikçe artan ulusal gelir, toplumda doyum tan�mayan ve temeli tüketime 
dayal� bir ya�am biçimini olu�turmaya ba�lam��t�r. Mutlulu�u yaln�z maddi ya�am ko�ullar�nda 
arayan bu toplumun bireyleri, psikolojik olarak da bireysel özgürlü�ün s�n�rlar�n� zorlam��t�r. 
Bütün bu geli�melerin sonucunda geleneklere s�rt çeviren ve toplumun de�er yarg�lar�n� 
önemsemeyen, istedi�i gibi davranan bireyci insan tipi ortaya ç�km��t�r. Bireysellikte birle�en tek 
tip insan yarat�lmas�, toplumsal üretim biçiminden kaynaklanmaktad�r. Bireysel insan yap�s�n�n 
olu�mas�ndaki bir di�er etmen ise; II. Dünya Sava��n�n olu�turdu�u ko�ullar ve bunlar�n yaratt��� 
gelece�e güvensizlik duygusudur. Bu ku�ak, insan�n kendi yaratt���, teknolojik bulu�lar�n tutsa�� 
oldu�unu görüyor ve yerle�ik de�er yarg�lar�na ba�kald�r�yordu. Kendilerinin yaratmad��� bu 
çeli�kiler dünyas�nda, içinde bulunduklar� bunal�mdan kurtulmay�, uyu�turucu madde ve seks 
ya�am�nda arayan yeni gençli�in davran��lar�, gerçekte tümden tüketim ekonomisine dönük yeni 
toplum biçimine tepkiden ba�ka bir �ey de�ildir.Bireyci özgürlü�ün s�n�rlar�n�n zorlanmas� sanat� 
devrimci bir dönemece getirmi�tir. Üretim sürecinin topluma getirdi�i ekonomik rahatl�k, 
Amerikan toplumunun kültür olaylar�ndan daha çok yaralanmas�n� sa�lamakla birlikte, sanat�n 
günlük ya�am�n bir parças� olmas�na yard�mc� olmu�tur. �nsan do�as�na ayk�r� olsa da, 
endüstriyelle�me sonucu olu�an büyük kent ya�am�n�n gereksinimleri tüketim mal� özelli�i 
ta��yan nesnelerin üretimini zorunlu hale getirmi�tir. Bunlar k�sa ömürlü ve kulland�ktan sonra 
at�lan nesnelerdir. Bu yönden sanayile�me sürecini tamamlayan Amerikan toplumunun tüketici 
özelli�i sanat�na da yans�tmakta, kal�c� olmak amac�nda olmayan ve sürekli de�i�im ta��yan 
yap�tlar üretilmektedir (Türkmeno�lu,2007). 

 
Andy Warhol ve Pop Art 

Amerikan pop sanat�, önceleri sanata ve topluma �ngiltere’de oldu�undan daha fazla 
meydan okumu� fakat ayn� zamanda daha h�zl� benimsemi�tir. Kitle ileti�im araçlar�ndaki 
imgelerin uyand�rd��� çekicili�i en belirgin bir �ekilde kullanan sanatç�lardan biri Andy 
Warhol’dur (Lynton, 2009). 

Ya�ad���m�z dünyan�n görsel düzenini de�i�tiren Andy Warhol’un sanat� gerçek sanat ve 
reklam sanat� aras�ndaki çizgiyi buland�rmas�ndan gelir. Pop imajlar�n� kendine mal ederek 
ele�tirel bir tav�rla kullanan sanatç�, o y�llarda Amerika’n�n yüksek kültürünü olu�turan ve soyut 
d��avurumculara kar�� bir tav�r sergilemi�tir. �lgiyi öznel bir ruh halinin d��avurumundan tekrar 
nesneler dünyas�na çekmi� ve kitle ileti�im araçlar� taraf�ndan yarat�lan ya da kapitalizm’in 
kültürel mant���n� ortaya koyan önemli bir noktaya dikkat çekmi�tir (�ahiner, 2008:17-18). Pop 
sanatç�s�, üzerinde dü�ünülmü�, sanattan uzak, de�ersiz yaz�l� ilanlar�n� resmetmek için öncelikle 
kullan�l�yordu. Örne�in, reklam�n her düzeyde olan�, dergi ve gazete resimleri, a��r� süslü 
mobilya, giysi ve yiyecekler, film y�ld�zlar�na ait resimler pop sanatç�s�n�n tercih etti�i 
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nesnelerdi.  Bunlar�n hiçbiri kutsal ve de�erli de�ildi. Tam tersine adi, s�radan popçu için en iyi 
kullan�lacak malzemelerdi (Turani, 2011:728). 
 

1950’li y�llarda resim yapmaya ba�layan sanatç� reklam dünyas�ndan sanat dünyas�na geçi�i 
1960l� y�llarda olmu�tur. 1962 de Campbell çorba kutular�na, Coca Cola �i�elerine ve Brillo 
bula��k teli kutular�n�n taklitlerine yer verdi�i resimleriyle dikkat çekmi� ve bu tür tüketim 
mallar�n�n resimlerini fotografik ipek bask�yla seri biçimde üretmeye ba�lam��t�r. Warhol 
sanatsal üretim ba�lam�nda, kurallar�na harfiyen uydu�u oyunu kapitalizmden ö�renip, sonuçta 
kendisi ve elinden ç�kan her �eyin bir imaj ya da marka olarak meta esteti�inde yer almas� için ne 
gerekiyorsa onu yapm��t�r. Mao’dan Brillo kutular�na kadar çe�itli örneklerde görüldü�ü gibi 
bilinç körelmesine yol açacak �ekilde, göründü�ünden daha fazlas�n� vaat etmenin ön ko�ulu, 
herhangi bir nesnel içeri�i i�aret etmeden devaml� görünür olmas�d�r (�ahiner, 2008:17-18). 

        “David Antin Andy Warhol ile ilgili olarak �unlar� belirtmi�tir: 
       “Warhol tuvallerinde, imgenin var oldu�unu pek söylemez. Bir yandan bu onun “bozulmu� 

imgeye”, gerçek dünyadaki bir ilk imgenin bir dizi geriletilmesinin sonucu olan imgeye olan 
a��r� ilgisinden kaynaklan�r. Burada asl�nda bir insan yüzündeki �����n yans�mas�n�n çevirisinden 
ba�lay�p foto�rafa hassas emülsiyondan gümü� çökelmesine kadar uzanan bir imgenin imgesi 
dizisi söz konusudur… Warhol tuvallerinin kar��s�nda tedirgin edici bir utanca kap�l�r�z. Keyfi 
renklendirme hissi, neredeyse silinmi� imge ve davetsizlikle �srarc� bir duygu. �mgede bir yerde 
bir oran vard�r. Belli de�ildir.”(Antin, 1966:58;Harrison, 2011:1025).  
 

              
 

     “(…)Brillo kutular�na �öyle ba�lad�m: bütün Campbell’s çorba konservelerini tuval üzerine 
s�rayla resmettim, sonra bir kutu ald�m ve o kutunun üzerine resmettim, sonuç komik oldu 
çünkü gerçek gibi görünmüyorlard�… Sonra kutular�n� yapt�rd�m ben de. Kahverengiydiler ve 
gerçek kutulara benziyorlard�, onun için s�radan bir kutu yapmak iyi olur diye dü�ündüm. (…) 
” (Antmen, 2010:167).       

Andy Warhol sonras�nda ünlü ki�ilerin portrelerini yaparak göz al�c� renkler ile say�s�z 
örneklemelerini yapm��t�r. Böylece sanat yap�t�n� mekanik bir ürün haline getirerek sanatç�n�n 
ki�ili�inden ve duygular�ndan soyutlamay� amaçlam��t�r. Seri üretim ürünlerinin etiketleri ve 
canl�, renkli dünyas�n� çarp�c� renklerle aktar�rken, Fovistlerin renk anlay���n� sergilemi�tir. 
Özellikle Hollywood y�ld�zlar�n�n yer ald��� resimlerinde kulland��� saf renkler bir ���k kayna�� 
olarak göstermi�tir. Marilyn Monroe, Liz Taylor ve Mona Lisa, t�pk� geçmi�teki dinsel idolleri 
(Meryem ve azizleri) gibi yald�zl� ve parlak renkler ile tasvir etmi�tir. Kutsal figürlerden olu�an 
ikonlar, vitraylar Warhol’un resimlerini besleyen ve biliçalt�na i�leyen en güçlü kaynaklard�r 
(�ahiner, 2008:17-18). 
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FraAngelico,           Andy Warhol, Marilyn Monroe, 

( 1387 Mugello – 1455 Roma  Tuval Üzerine Akrilik ve �pek Bask�, 1962 

 
Marilyn Monroe’un trajik ölümünden sonra 1950’lerde yay�mlanm�� bir foto�raf�n� 

fazla de�i�iklik yapmadan serigrafiyle basan  Warhol,  serigrafinin ço�altma imkan�n� 
kullanm��t�r. Sanatç�,  topluma mal olmu� önemli isimlerin göz kama�t�ran par�lt�s�na 
hayrand� ve bunun kayna��na ula�mak istemi�tir. Bunun için gerek resimlerinde gerekse 
filmlerinde dondurulmu� bir an�n defalarca kez tekrar edilmesiyle bu sihri bozuyor ve bir 
anlamda onlar�, yani tekrar vurguluyordu. Warhol özellikle Ortaça�’�n mistik bak�� aç�s�yla 
ortaya ç�kan ve �ncildeki kimi hikayelerin resimlenmesi olan �konografi anlay���n� kendi 
figürleriyle özde�le�tirmi� ve yöntemini geli�tirmi�tir (�ahiner, 2008:28-29).Andy Warhol 
Marilyn Monroe’nun yüzünü sonsuz tekrar�yla bir ikona dönü�türürken, Mona Lisa’y� tersine 
neredeyse bir reklam imgesine dönü�türmü� ve buna ko�ut olarak haz�r çorba kutular�na 
büyüleyici bir de�er kazand�rm��t�r (Ero�lu,2007:400). 
   1960l� y�llar�n ortas�nda kendini sinemayla ilgilenen Andy Warhol,  Eat, My Hustler, 
The Chelsea , Blue Movie gibi filmlere imza atm��t�r. Erotik ö�eler içeren, belli bir olay 
örgüsüne dayanmad�klar� için s�k�c�l�ktan kurtulamayan bu a��r� uzun filmler, sinema 
ele�tirmenleri taraf�ndan da ilk underground filmler olarak tan�mlan�r. T�pk� resimlerinde 
oldu�u gibi filmlerinde de dondurulmu� bir an�n biteviye tekrar�yla mekanikle�mi� jestlerin 
belirginle�mesini vurgular (�ahiner, 2008:22). 

 
 

          
 
 
 
 
 

Andy Warhol, Uyku, 1963 
 
Warhol’un filmleri ve sanat�, ne önemsiz ne de büyük i�lerdir. Sanatç� kendisinin 
gerçekle�tirdi�i, haz�r endüstri üretimlerini gösteri ö�esi yapma giri�iminin arkas�nda, herkese 
hitap eden bir sanat yapma iste�i oldu�unu söylüyordu (Turani, 2011:731). 
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Andy Warhol, Coca Cola �i�eleri, Tuval Üzerine Akrilik ve �pek Bask�, 1963 
“…Amerika’yla ilgili en harika �ey vars�lla yoksulun özünde ayn� �eyleri tüketebilme 
gelene�ini ba�latm�� olmas�d�r. Dü�ünün ki Amerikan ba�kan� da Liz Taylor da ve kim 
olursan�z olun siz de Coca Cola içiyorsunuz; Coca Cola Coca Cola’d�r ve ne kadar para 
öderseniz ödeyin sokakta bir serserinin de içmekte oldu�u bir Cola’dan daha iyi bir Cola 
yoktur. Bütün Colalar ayn�d�r ve bütün Cola’lar iyidir. Liz Taylor ve Amerikan ba�kan� 
da bunu bilir…” (Antmen, 2010:166).                                                                                                                 

 
Andy Warhol, Velvet Underground, Albüm Kapa��, 1967 

Amerikan Pop Art’�nda geleneksel piktüral biçimleme yerine, çizgisel grafik ö�eler ve 
nesnelerin optik görüntülerinde görülen tonlu renklerle yal�n renkler ön plana ç�km�� ve 
geleneksel resim anlay���ndaki aratonlar ise tamamen ortadan kalkm��t�r (Turani, 2011:725).  
         Bu albüm kapa�� Andy Warhol’un bir kült resminin reprodüksiyonudur. Muzun 
tepesinde “Yava�ça soy ve gör” yazmaktad�r. Albüm kapa�� hem fallüsü ça�r��t�rmakta hem 
de Lou Reed’in dizginsiz ya�am tarz�na dokundurmaktad�r... ki bu da dipti�in sa� taraf�ndaki 
muz kabu�unun biçimiyle ifade etmi�tir.  
 
Andy Warhol ve Müzik 

Bir sanat ak�m�n� etkilemek, yönlendirmek için o sanat�n icras� olmak 
gerekmemektedir. Öyle ki tüm dünya gidi�at�n� derinden de�i�tiren geli�meler finansal 
geli�melerdir, sanatta endüstriyelle�menin en önemli etkileyicileri de seri üretimin ba�lamas�, 
Taylorist dü�üncedeki bant i�çili�i gibi niteliksiz bir i� kolunun yarat�lmas�, i�çilerin 
makinele�mesi. Bu durum her �eyin sat�labilirlikle ölçülendirildi�i kapitalist kültürün 
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merkezini olu�turan sanayi kollar�nda kalmam�� ayn� zamanda sanata da yans�m��t�r. Sanat ve 
toplum ili�kisi �üphesiz dünya var oldukça söz konusudur. Sanat ya toplumsal de�erle e�de�er 
bir duru� sergilemi� ya da ele�tirel gücüyle statükoya sava� açm��t�r. Ça��m�za karakterini 
veren seri üretime, i�te böyle ele�tirel bakan Pop art da seri üretimi reddeden felsefesiyle 
yaln�zca resim sanat� de�il, tüm plastik sanatlar� birinci dereceden etkilerken, müzik ve yeni 
bir sanat dal� olarak ortaya ç�kacak olan ve müzi�in de bir ö�esi oldu�u sinema sanat�n� 
etkilemi�tir. Do�al olarak pop art�n ilk, en büyük ve en önemli temsilcisi olarak Andy Warhol 
da müzi�in gidi�at�n� ve kaderini de�i�tirecek önemli i�lere imza atm�� ve popüler müzik 
felsefesine önemli dü�üncelerle katk�da bulunmu�tur.  

Andy Warhol’un popüler müzik kültürüne dair yapt��� en önemli i�, �üphesiz deneysel 
bir grup olarak nitelendirilen Velvet Underground’dur. Fakat bunun d���nda bir çok müzisyen 
Andy Warhol’un1962-68 y�llar�nda Newyork’ta kurup, ‘Fabrika’ ad�n� verdi�i (ki burada 
‘Fabrika’ ismi de endüstriyelle�meye at�fta bulunma anlam�nda oldukça ironiktir) 
stüdyosunda fazlaca bulunmu� ve Andy Warhol felsefesiyle yollar� kesi�mi�tir. Popüler 
Müzik dünyas�n� derinden etkileyen gruplardan Rolling Stones’un vokali Mick Jagger, Andy 
Warhol’la yak�n ili�kilerinin yan� s�ra felsefesinden fazlaca etkilenmi� ve hatta filmlerinde 
oynam��, bir filmde Andy Warhol’u canland�rm��t�r.  

Rock müzi�in önemli gruplar�ndan olan ‘The Doors’un efsanevi ismi Jim Morrison da 
Andy Warhol felsefesinden etkilenen müzisyenlerdendir. Grubun ad�n�n Aldous Huxley’in 
uyu�turucu ald���ndaki deneyimlerini kaleme ald��� ‘The Doors of Perception’ (Alg� Kap�lar�) 
adl� eserinden ilhamla konulmas� ayn� zamanda Andy Warhol’un öncü olarak ironisini yapt��� 
popüler kültürün bir yans�mas�d�r. T�pk� ‘The Doors’un uyu�turucuya at�fta bulunmas� 
gibi,Andy Warhol’un deneysel filmlerinden olan 1966 yap�m� ‘Chelsea Girls’ adl� filminde de 
uyu�turucuyu, ça��n simgesel bir de�eri olarak vurgulam��t�r.Zevk veren, e�lendiren ama 
iradeyi yok eden.Jim Morrison’un söz yazarl���n� yapt��� �ark�lar da Andy Warhol felsefesiyle 
yak�ndan ili�kilidir. Örne�in “Twentieth Century Fox’ adl� �ark�s�nda ‘she is twentieth 
century fox’ diyerek, popüler kültürün en büyük reklam arac� olan ve idoller yarat�p, 
kültürlere izlekler olu�turan sinema dünyas�ndan bir �irkete kad�n�n� benzetmesi de ayn� 
ironinin ürünüdür. Ayr�ca ‘Warrant’ adl� grubun ‘Andy Warhol was right’, Killer’in ‘Andy 
you are star’, TransvisionVamp’�n ‘Andy Warhol’s dead’, Simple Mind’�n ‘Killing Andy 
Warhol’ adl�, �ark�lar� Andy Warhol’a ithafen yaz�lm�� olmalar�n�n yan� s�ra, sözlerinde 
gereksiz tekrarlar ve imgeler olmas�, ritimsel, ezgisel bir tek düzelik göstermeleri de 
Warhol’un felsefesinin bir yans�mas�d�r.  
 

Ayr�ca Andy Warhol, ‘4’33’ adl� tamamen sustan olu�an eseriyle tan�nan, müzikte 
‘Minimalizm’in en büyük temsilci olan ‘John Cage’ ve ünlü soprano ‘ Maria Callas’ hakk�nda 
da kendi kaleme ald��� ‘Andy Warhol Felsefesi’ adl� kitapta görü�ler belirtmi�tir. John Cage 
hakk�nda �öyle der: “ �eylerin De�i�mesi, çok e�lenceli bir �ey. John Cage’in sözü geçen ve 
etkin biri oldu�unu dü�ünüyorum. Cage hakk�nda bir y���n �ey; köktenci deneycilik ve 
tanr�bilim gibi bir sürü büyük laf kalabal���.”(Warhol, 2011) Ayn� zamanda popüler kültürde, 
müzi�in ne durumda oldu�unu, ba��ndan geçen bir olayla �öyle anlat�r: “o plakç�lar n’ 
istiyordu? –Bir plak doldurmam�, sesimi �ark� söylüyormu�um gibi yapacaklarm��.” (Warhol, 
2011). 
 
Andy Warhol ve Velvet Underground  
 

Andy Warhol bizzat bir müzik icrac�s� de�ildir. Andy Warhol’un bizzat müzik dâhilinde 
yapt��� en önemli i� Velvet Underground’dur. Plastik sanatlarda eser için kullan�lan ‘i�’ 
(work) kelimesini özellikle kullanmakta yarar var, çünkü Velvet Underground, Andy 
Warhol’un Pop Art eserlerinde kulland��� felsefeyle, prodüktörlü�ünü de Andy Warhol 
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yaparak yaratm��t�r. Velvet Underground yaln�zca Punk müzi�in ilk temsilcisi olarak de�il 
ayn� zamanda ardlar� s�ra geli�ecek olan popüler müzik tarzlar�n�n da bir etkileyicisi olarak 
müzik sektöründe varl�klar�n� sürdürmü�lerdir. Pop Art�n temelinde yatan �ey 
endüstriyelle�menin toplumlara sundu�u ve benzetmeye çal��t��� özelliklerdir.  

a) Endüstriyelle�me toplumlara paket ya�am tarzlar� sunmaktad�r. Ki�iler dinledikleri 
müziklerle yetinmeyip, dinledikleri müzikler hangi görünü�ü uygun buluyorsa bunu yapmak, 
hangi davran��lar uygun görülüyorsa o �ekilde davranmak, hangi yerlere gitmeleri uygun 
oluyorsa oralara gitmek durumda kalmaktad�rlar. Pop Art’�n ele�tirdi�i özelliklerden birisi 
olarak bu durum, Andy Warhol taraf�ndan resimlerinde i�lenmi� ayr�ca Velvet Underground’a 
da Andy Warhol taraf�ndan uygulanm��t�r.  Solmaz (1998) , Punk müzi�in ucuz olan her �eyi 
kulland���ndan bahseder. Bu durum da bir popüler kültür eleman� olarak Punk müzi�in paket 
ya�am tarz�n�n içindedir. Bunun belirleyicisi olarak Pop Art ve irdeleyici olarak Andy Warhol 
da s�radan olan fakat maddi dünyam�zda ya�amsal de�erler atfedilen e�yalar�n resimlerini 
yapar mesela çorba konservelerinden, m�s�r koçanlar�na kadar. Ayr�ca Velvet 
Undergorund’un müzikleri de di�er Punk kültürü gruplar� gibi s�radan akorlar ve stabil 
müziksel gidi�at göstermektedir.  

b) Endüstriyelle�me varl���n� sat�labilirlikle ve tüketimle sa�lamaktad�r. Satabilmek 
için de reklamc�l���, do�al olarak da dikkat çeken ve insan psikolojisini etkiler nitelikteki her 
�eyi kullan�r. Bunun içerisinde önemli olanlardan bir tanesi de cinselliktir. Wicke (2006) 
Mozart’tan Madonna’ya adl� eserinde popüler kültürün, endüstriyelle�menin k�r�lgan, hassas 
femme fragile’i, öldüren, çekici, ahlaks�z femme fatale’a dönü�türdü�ünden bahseder. 
Popüler kültürü oldukça iyi tan�yan Andy Warhol da bu durumu görsellerine yans�tm��t�r. 
Ayn� zamanda bunu müzik anlay���na da yans�tan Warhol, Velvet Underground’a Nico isimli 
mankeni solist yaparak asl�nda bir gönderme yapmay� arzulam�� ve müzi�in vitrinle sat�labilir 
olaca��n� kastetmi�tir. Ayn� zamanda sözlerini kendisinin yazd��� ve Nico’ya atfetti�i Femme 
Fatale isimli �ark�yla da popüler kültürün önemli bir ö�esini vurgulam��t�r. 

c) Endüstriyelle�menin tüketimi art�rmak için kulland��� bir nokta da kimliklerdir. 
Popüler kültür, herkes taraf�ndan tüketilmeyi istedi�inden ça�lar boyu öteki olana da 
alternatifler sunar. Kimi an onu görmezden gelirken, kimi an onu kabullenir. Bu durumun 
Andy Warhol da tezahürünü, önemli olan� s�radan k�lmakta ve öteki olan� resmederek önemli 
hale getirmeyi amaçlamas�nda görüyoruz. Bunu müzik anlay���na Velvet Underground’la 
yans�tm��, öteki olana �ark�lar yazd�rm��, öteki olana â��k olunmas�n� tasvir ettirmi�tir.  

d) Andy Warhol endüstriyelle�menin sundu�u ürünlerin içeri�ini, toplumu haz�rlad��� 
�eyin üstünü örterek haz�rlad���n� bilmekte ve bunu kendi felsefesine yerle�tirmektedir. 
Popüler kültürün bir yans�mas� olan bu durum müzi�e de yans�m��t�r. Yine Velvet 
Underground’dan örnek verecek olursak, eroin �ark�s�nda, eroinin yerildi�i mi yoksa 
övüldü�ü muammad�r. Birçok �ark�da simgeler kullanm�� ve bu onlardan sonraki gruplarda da 
gözlemlenmi�tir. 

e) Endüstriyelle�menin yarat�s� olarak popüler müzik kültürünün, Punk müzi�in, 
Velvet Underground’un Laing’in (2002) bahsetti�i üzere bilinçli edepsizlikleri, çirkinli�in 
içinde güzellik görme kavray��lar� ve �ark� sözleri ile farkl� ve resmen �ok ediciydi ve grup 
�ok etmeyi amaçl�yordu. Walter Benjamin mekanik ço�alma ça��nda sanat adl� çal��mas�nda 
Freud’u kullanarak �ok etkisini daha do�rudan bir biçimde göstermesi yönteminden yola 
ç�kar. Adorno, Benjamin’nin ‘�ok savunmas�na’ do�rudan epistemolojik bir anlam verir. 
Avant-garde müzi�in toplumun kendi ya�ant�s�yla ilgili gerçekle yüz yüze gelmeyi reddetmesi 
demektir (Laing,2002). Laing (2002) bu noktada �öyle demekte; “Sarsmaya yönelik amaçlar 
ta��yan müzik ya da di�er tüm sanatsal biçimler avant-garde esteti�in bir parças�d�r” Andy 
Warhol ve popüler müzik kültürünün avant-garde esteti�in bir parças� olarak ayn� noktaya 
hizmet etmektedirler.   
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SONUÇ 
Endüstriyelle�me, ekonomik de�erleri ve sürdürülebilirli�i sanata da yüklemi�tir. 

Sanat�n varl���n� sa�layabilmesi için ekonomik özellikleri kullanmas� modern ça��n en büyük 
düsturu, dayatt��� yegâne emir haline gelmi�tir. Ele�tirel bak�� aç�s�n� eserlerine yaratan 
sanatç�lar, elbette farkl� yollarla da olsa bu durumu irdelemi�, kimi zaman ironik bir üslupla 
sunmu�tur. Andy Warhol da ça��, ça��n özelliklerini vurgulayarak sunmu�tur. Seri üretimi 
ele�tiren resim alan�ndaki eserleri, müzikte de etkili olmu�tur. Bunun en büyük örne�ini 
Velvet Underground’un konseptinde görebilmekteyiz. Andy Warhol yaln�zca 
prodüktörlü�ünden albüm kapa��na kadar her a�amas�yla ilgilendi�i Velvet Underground’un 
olu�umuyla de�il. ‘Fabrika’ ad�n� verdi�i stüdyosunda fikirleriyle sanat anlay��lar�n� etkiledi�i 
birçok ünlü müzisyenle de modern ça�da müzi�in gidece�i yolu olu�turmu�tur. 
Endüstriyelle�menin sanatlar� birbirine yakla�t�rd��� hatta daha öte birbirine kar��t�rd��� bir 
ça�da Andy Warhol’da yapt��� i�lerde özellikle ‘Exploding Plastic �nevitable’ gibi 
videolar�nda müzik ve resmi harmanlam�� kulland��� renklerde ve müzikte sanatsal fikirlerini 
sunmu�, her iki sanat� ili�kilendirmi�tir.    
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“AR�. YAZAR MEHMET DUMLU’NUN KÜTAHYA TÜRKÜLER�NDEK� TASAVVUF 
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ÖZET 

Türkiye’nin Ege Bölgesinde bulunan ve tarihiyle önemli bir konumda yer alan 
Kütahya, müzik, resim, folklor, heykelt�ra�, çini edebiyat ve benzeri birçok alanda yeti�tirdi�i 
insanlarla Türk kültürüne büyük hizmetlerde bulunmu�tur. Kütahya yöresi insan� tarihin her 
döneminde kültürel miras�na sahip ç�km��t�r. Evliya Çelebi’nin baba oca�� için “Bir �ehir kim 
nice yüz bin evliyas� var.” Dedi�i bilinir. Evliya Çelebi’nin bu sözünde belirtti�i gibi Kütahya 
manevi kültürümüzün vücut buldu�u önemli Anadolu kentlerinden biridir. Bir dönem bu 
�ehirde tüm tasavvufi ekollere ait tekke ve dergâhlar�n temsil edildi�ini Ye�il Cami’yi 
gezdi�imizde anl�yoruz. Caminin giris kap�s�n�n üstündeki kemer üstüne çok zarif  kabartma 
i�lemeli hilalin ortas�nda tarikatlar�n alemi olan 7 �er adet tac-� �erif olmak üzere 14 tarikat  
temsil  edilmi�tir. 
  Türk müzi�inin konservatuarlar� s�fat�n� ta��yan Mevlevihanelerden birinin Hz. Ergun 
Dergâh�n�n Kütahya’da olmas�, müzik alan�nda da Kütahya’n�n ad�n�n ünlenmesini 
sa�lam��t�r. Bu ya�am biçiminin getirdi�i kültür ve maneviyat yörenin türkülerine de sinmi� 
ve günümüze kadar söylenegelmi�tir.  

K�sa bir süre önce vefat eden Ar�. Yazar Mehmet Dumlu, ilim camias� taraf�ndan 
münevver ve mütefekkir bir din adam� olarak tan�n�r ve Dumlu Hoca diye bilinirdi. Tasavvuf 
ilmindeki engin bilgisi, tasavvufi konulara getirdi�i yorumlar� Türk-�slam el sanatlar�n�n 
geli�tirilmesi yayg�nla�t�r�lmas�ndaki çal��malar�, musiki�inasl���, tarihi eserlere sahip ç�kma 
ve onarma konusundaki titizli�i ile bilinirdi. Sanat�, Allah’�n kullar�na bah�etti�i bir nimet, bir 
lütuf olarak gören hoca efendi ayn� zamanda bir sanat a����yd�. Tasavvuf e�itimi yan�nda 
müzik e�itimine de önem veren Aziz Mehmet Dumlu, usul ve makam konular�nda kendisini 
yeti�tirmi�, sa�l���nda Türk Müzi�inin her konusunda ara�t�rma yapan müzisyenlere yol 
göstermi�tir.  

Mehmet Dumlu Hoca yapt��� sohbetlerinde, kat�ld��� sempozyum ve seminerlerinde 
Türk Halk müzi�inin nadide eserleri aras�nda yeralan Kütahya Türküleri’nin güftelerini 
tasavvufî bir paradigma ile izah ederdi. Çal��mada Ar�. Yazar Mehmet Dumlu hocan�n �erh 
etmi� oldu�u iki Kütahya türküsü temel al�narak, bu türkülerdeki tasavvufî �st�lahlar, beste 
özellikleri, güfte incelemesi gibi teknik k�s�mlar da eklenerek aç�klanmas� ve güzel 
türkülerimizin gelecek nesillere tan�t�lmas� amaçlanmaktad�r. 

 
Anahtar Kelimeler: Türkü, Güfte, Tasavvuf, Kütahya. 
 
ABSTRACT 

And history in the Aegean region of Turkey, Kütahya is an important location, music, 
art, folklore, sculptor, china, people trained in many fields like literature and was of great 
service to the Turkish culture. Delay Kütahya region's cultural heritage is lacking in every 
period of human history. Evliya Celebi's father for quarry "a saint of the city who have many 
hundred thousand." Said known. As Evliya Çelebi, in this passage is one of the Anatolian city 
of Kutahya in the embodiment of spiritual culture. A period of school in this city of all the 
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Sufi dervish is represented dergahs understand that We Around the the Green Mosque. Very 
graceful arch above the entrance to the mosque on top of   the world of evil sects in the 
middle of the crescent embroidered pieces of baking tac-i 7 /14 sects, including sheriff 
job   representation   is. 
            No object of carrying the title of Turkish music conservatories Hz. Ergun is a dervish 
in Kütahya, Kütahya's name in the field of music has cemented his reputation. This way of 
life brought by the submerged culture, and spirituality, and folk songs of the region until 
today it was said. 

Researcher, who died a short time ago. Author Mehmet Dumlu, enlightened by 
scientific community and is recognized as a religious scholar and thinker known as Hodja 
Dumlu. His science vast knowledge of Sufism, the mystical matters brought by the 
development of handicrafts in the Turkish-Islamic comments studies, music lover with the 
thoroughness of its known historical monuments conservation and repair. Art, a blessing 
bestowed by God's servants, who as a blessing at the same time master teacher in an art lover 
and di. Sufi music education in addition to education Saint Mehmet Dumlu conscious, 
educated himself in the principles and authority, engaged in research on the health of Turkish 
Music shown the way musicians.  

 Mehmet Dumlu Hodja his conversations, symposia and seminars attended by precious 
works of Turkish folk music is a mystical paradigma poeterys located between the folk songs 
of Kütahya  would explain to research study. Song of the two which have been annotated 
teacher Kutahya Mehmet Dumlu author, based on technical terms in this mystical folk songs, 
composing features, such as review of the technical parts of lyrics and beautiful folk songs 
adding the disclosure is to introduce the next generation. 

  
Keywords: Folk Songs, Poetry, Sufi, Kütahya. 
 
G�R�� 
 

1. Türk Halk Müzi�i�
Türk Halk Müzi�i’nin tan�m�n� “Klasik musiki yahut sanat musikisi d���nda kalan, 

halk dehas�n�n umumi, mü�terek mahsulü olan ve bestekârlar� meçhul bulunan 
musikidir”(Öztuna, 2000: 140). Diye yapmak mümkündür. Ya da bir ba�ka ifade ile: “Halk�n 
estetik e�ilimini yans�tan, bir yandan halk�n yaratt���, öte yandan sevgi ile benimsedi�i, 
ço�unlukla dinledi�i müzik türüdür”(Özbek, 1998: 88). Halk müzi�i bir halk çocu�u olan 
Yunus Emre gibi az ve öz söyleyerek gelecek nesillere kültür aktar�m� sa�layan 
gelenekselle�en bir müzik türüdür ve as�l amac� yeni nesilleri e�itmektir. Bu gelenek yüzy�llar 
boyu Anadolu topraklar�nda tahrif edilemeden süregelmi�tir. Örne�in Mustafa Hisarl� babas� 
Ahmet Hisarl�’dan bahsederken saz�n�, sanat�n� hiçbir zaman kazanç elde etmek için 
kullanmad���ndan söz eder. (Türkmen, 2010) “Bilâ ücret” kelimesini özenle kullan�r. “Babam 
kahveye gelen merakl� gençlere bilâ ücret bir �eyler ö�retmekte, saz�n�n akordu, perdesi 
bozulan babam� bulmakta. Ahmet emmi saz ö�ret diyenin saz�na sap�na tebe�irle (sol sol re re 
sol sol re) TREN GEL�R’i i�aretleyip haydi bakal�m bunu ö�rendikten sonra 
derdi…”(Hisarl�,2009;138).  

Türk Halk Müzi�i, sanat�n halk için yap�ld��� bir müzik türüdür. Halk�n kendi öz 
ba�r�ndan ç�km��t�r. Bu müzik ifade etti�i toplulu�u ya�am biçimini sosyo kültürel yap�s�n� 
hatta ekonomisini, co�rafyas�n� bile yans�t�r. Dolay�s�yla “kültür” gibi yüzy�llar boyu ya�am 
formlar�ndan dam�t�lm�� bir nüvedir. Ayn� zamanda; bu özelli�i ile halk�n bir kimli�i olup 
toplumlar� birbirinden ay�ran bir de�erdir. Bu de�er kültürlerin gelecek ku�aklara 
aktar�lmas�nda önemli bir araçt�r. Örne�in: Bir kopuz saz�n� dinlerken Orta Asya’n�n 
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bozk�rlar�ndan Dede Korkut’un hikâyelerini, bir türküde Hac� Bekta�i Veli’nin ya da Askeri 
Baban�n deyi�lerini i�itebilirsiniz. 

(Çak�r, 2009:5) a göre; “ Türk kelimesinden, nisbet ekiyle türetilen bir terim olan 
“türkî/türkü”, Türk Halk Müzi�inde ba�l� ba��na bir bölüm olabilecek çe�itlili�e sahiptir”. 
“Büyük merkezlere yak�n çevrelerde te�ekkül eden halk musikisi mahsulü ve sahibi meçhul 
türkülerin, çok defa klasik musikimizin �ark�lar� ile ay�rt edilebilmeleri imkâns�zd�r. Bunlar�n, 
çok kabiliyetli, hatta tereddütsüz iddia edilebilir baz�lar� �üphesiz deha sahibi meçhul 
bestekârlar�n eserleri oldu�u anla��lmaktad�r” (Öztuna, 2000: 141).  
�airin türkülerdeki söz zenginli�ini ifade etmek için söyledi�i gibi;  
Ne zaman bir köy türküsü duysam 
�airli�imden utan�r�m 

B.R. Eyübo�lu 
 

Kültürel kodlar�m�z�n nesilden nesile aktar�ld��� türkülerimiz ayn� zamanda içinde dini 
motifler de bar�nd�r�rlar. Bu motiflerin a��rl��� tasavvufi yönden a��r basmaktad�r çünkü türkü 
duygular�n kalplere vuruldu�u bir mühür gibidir. “�nsan�n duygu ve sezgi yoluyla Tanr�'ya 
eri�mesini ve onunla bütünle�mesini mümkün gören ö�reti (03.04.2012 felsefe.gen.tr)”. 
�eklinde tan�mlanan tasavvuf kavram�n�n türkülerde de vücut bulmas� kaç�n�lmazd�. Bu 
nedenle “�slam Medeniyeti tarihinde özelikle tasavvuf ekolü mensuplar�(sufiler) müzikle 
u�ra�m��, kullanm�� ve savunmu�lard�r. Sufiler, akli ve asabi hastal�klar�n müzik ile tedavi 
edildi�inden bahsetmi�lerdir”                         ( Somakç�, 2003: 134). Buraya kadar bahsedilen 
nedenlerden dolay� Anadolu’da dinî bir halk edebiyat� olu�mu� ve halk taraf�ndan 
benimsenmi�tir.  

“Bu edebiyat�n Anadolu'daki öncüleri, ba�lang�çta Orta Asya'dan gelen dervi�ler 
olmu�, bunlara paralel olarak Mevlana (1200-1273) ve Sultan Veled (1226-1313) Farsça                      
ve Türkçe sûfîyane �iirler yazm��lard�r. Hac� Bekta�-� Veli, �eyyad Hamza,Yunus 
Emre,Sultan Veled, Â��k Pa�a, Gül�ehri, Kaygusuz Abdal, Said Emre gibi sûfî Türk �airleribu 
edebiyat�m�z�n temelini olu�turmu�lard�r. Nihad Sami Banarl�'n�n vurgulad��� gibi, yarat�c�lar� 
aras�nda divan �airleri ile birlikte saz �airlerinin de bulundu�u bu edebiyat, halk edebiyat� ile 
divan edebiyat� aras�nda bu iki edebiyat� birbirine yakla�t�ran, her iki edebiyat�n seslendi�i 
ayr� ayr� toplumsal kesimleri birle�tiren bir "edebiyat köprüsü" görevi de 
görmektedir”(Turan,1998: 179). Ya�ayan toplumsal dilde hâlâ bu edebiyat�n izleri 
gözlemlenebilmektedir. 
 Bu da geçer yâ Hû, ho� gör yâ Hû, illâ Hû, edep yâ Hû, Hû çekmek 
mutasavv�flar yan�nda halk�n da çok kulland��� sözlerdir” (Albayrak, 2004:15). 

 
2. Kütahya’n�n Tarihteki �lmî Önemi 
Türkiye’nin Ege Bölgesinde bulunan ve tarihiyle önemli bir konumda yer alan 

Kütahya, müzik, resim, folklor, heykelt�ra�, çini edebiyat ve benzeri birçok alanda yeti�tirdi�i 
insanlarla Türk kültürüne büyük hizmetlerde bulunmu�tur. Kütahya yöresi insan� tarihin her 
döneminde kültürel miras�na sahip ç�km��t�r. Evliya Çelebi’nin baba oca�� için “Bir �ehir kim 
nice yüz bin evliyas� var.” Dedi�i bilinir. Evliya Çelebi’nin bu sözünde belirtti�i gibi Kütahya 
manevi kültürümüzün vücut buldu�u önemli Anadolu kentlerinden biridir. Kütahya tarihinin 
her döneminde dikkate de�er sairler yeti�tirmi�tir. “�iire, sanata dü�kün olan bu �ehir her 
zaman Anadolu’nun önemli kültür merkezlerinden biri olmay� ba�arm��t�r. Yakla��k yüz elli 
sene süren Germiyan Beyli�i döneminde, bilhassa Yakub Çelebi’nin âlim ve sairlere önem 
vermesiyle �ehirde ciddi bir edebî bir ortam olu�mu�tur”( Ersoy, 2003: 13 ). Kütahya Sanca��, 
Osmanl� hâkimiyeti alt�na al�nd�ktan sonra Anadolu ve Hüdavendigar Vilayetleri ’ne merkez 
olmu�, bir dönem �ehzade sanca�� olarak idare edilmi�tir. Devletin idari oldu�u kadar önemli 
kültür merkezlerinden birisidir. Prof.Dr. Halil �nalc�k Osmanl�’da her beyli�in bir vazifesi 
oldu�unu, Germiyan Beyli�i’nin vazifesinin de ilmi geli�tirme oldu�unu söylüyor(Teke Tek 
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Program�,2009). Germiyan Beyli�i bu önemli görevi, �ap madeninin maddi getirisiyle 
kar��layabiliyor. Kütahya �aphane’den ç�kan bu maden zaman�n�n oldukça i�levsel bir 
madeni ve özelikle tekstil sektöründe kullan�l�yor. “Eski ça�lardan beri bilinen bir maden olan 
�ap, kuma��n tepelenme, y�pranma, güne�e dayan�kl�l�k, yani hasl�k derecesinin artmas�n� ve 
boyan�n sabitle�mesini sa�lamada, deri sanayiinde, alt�n�n parlat�lmas�nda kullan�lm��t�r”( 
www.sebinkarahisar.bel.tr). “Kütahyal� Evliya Çelebi seyahatnamesin de Osmanl�lar�n, �ap 
madenine çok ehemmiyet verdiklerinden ve buraya büyük bir i�letme haline çevirmek 
istediklerinden bahseder. �mparatorluk devrinde istihsal edilen �ap�n deve kervanlar� ile 
Avrupa devletlerine sevk edilir, kar��l���nda da �eker, kuma� getirilirdi”( www.saphane.tr) 
Ekonomik gücün ilmi geli�tirmek için kullan�ld��� Kütahya uzun y�llar imparatorlu�un ilim 
ba�kenti olmu�tur diyebiliriz. “�eyhî, Ahmedî, Ahmed-i Dâî, �eyho�lu Mustafa gibi dîvân 
�iirimizin ilk üstatlar� Kütahya’da yeti�mi�; Kütahya Osmanl� �iir gelene�inin temellerinin 
at�ld��� bir merkez olmu�tur. Osmanl�’n�n �ehzadelerini tahta ç�karmadan önce yeti�tirmek 
üzere gönderdi�i merkezlerden biri olan Kütahya’da �ehzadelerin çevresinde önemli edebî 
muhitler olu�mu�tur”( Ersoy, 2003: 14). 

“Osmanl�’da �ehzadelerin müstakbel padi�ah s�fat�yla devlet idaresinde bilgi ve 
tecrübe edinmek için sancak beyi olarak eyaletlere gönderilmesi gelene�i �ehzade Bayezid 
vakas�ndan sonra kald�r�lm��t�r. Bu durum Kütahya’daki edebî hayat� olumsuz etkilemi�, 
Kütahya’da yeti�en sairler kendilerine bir hami bulamad�klar� için kad�l�k, müderrislik gibi 
çe�itli görevlerle Kütahya’n�n d���na ç�kma durumunda kalm��lard�r. Ancak XVII. yüzy�ldan 
itibaren Kütahya’daki edebî muhit kendine tasavvufî bir yol çizmi�tir. Kütahya’daki 
Ergûniyye tekkesi �ehrin sosyal ve siyasî hayat�na etkide bulunurken �ehirde önemli bir edebî 
muhit de meydana getirmi�tir”(De�er, 2006: 5 ). 

Osmanl�’n�n son dönemine kadar Kütahya Divan �airi yeti�tirmeye devam etmi�tir.  
“XVII. ve XVIII. Yüzy�l kaynaklar�nda toplam otuz be� Kütahyal� sairden bahsedilmi�tir. Bu 
sairler alfabe s�ras�yla Âhî Sâd�k, Ârif Efendi, Ârif Mehmed, Askerî, Azbî, Azmî, 
Burhaneddin �lyas Çelebi, Celâleddin Ergun Çelebi, Dervi� Hüsam, Esîfî, Fârigî, Fâtma 
Hân�m, Fenâyî, Alî, Firâkî, Gaybî, Hâlis Ahmed Dede, �zârî, Kabûlî, Kalenderî, Künhî, 
Mahvî, Nâs�r, Nutkî, Sâk�b Dede, Senâyî, S�rr�, Sah Çelebi Efendi, Sah Mehmed Çelebi, 
�erîfî, �eyhî, Sükrü, Ünsî, Visâlî, Vusûlî ve Zeynüddin Efendi’dir”( De�er, 2006: 8). 

 
Kütahya tarihine bak�ld���nda edebi muhitin yan�nda medrese ve tekke kurumlar�n�n 

da oldukça geli�mi� oldu�unu görürüz. �htifalci Mehmet Ziya’da 1928 Y�l�nda yay�nlad��� 
“Bursa’dan Konya’ya Seyahat” kitab�n�n 216. sayfas�nda: “Kütahya Kasabas� gerek müluk-� 
salife-i �slamiyye ve gerek selâtin-i Firdevs-karin-i Osmaniyye zamanlar�nda âdeta bir 
merkez-i ulûm oldu�undan pek çok medaris in�a edilmi� ve bu sayede hâdim-i din u devlete 
nice kümmelin ve a’zam yeti�mi�tir”  der ve medreselerin baz�lar�n� sayar. Kütahya 
Sanca��ndaki medrese say�lar� 20. Yüzy�l�n ba�lar�nda Kölemen(2007) e göre say�ca en fazla 
Kütahya merkez kazas�nda bulunmaktad�r. H.1316-1321/M.1898-1904 y�llar� aras�nda 
Kütahya merkez kazas�nda 50, U�ak’ta 40, Eski�ehir’de 18, Simav’da 16 ve Gediz Kazas�nda 
da 11 medrese bulunmaktad�r. Kütahya merkezinde hükümdarlar ve önemli devlet 
adamlar�n�n medrese yapt�rm�� oldu�unu görüyoruz. Sultan Y�ld�r�m Bayezid’in yapt�rd��� 
Vacidiye Medresesi, Germiyano�lular� hükümdar� II. Yakup Çelebi’nin yapt�rd��� Germiyan 
Medresesi bizzat hükümdarlar taraf�ndan yapt�r�lan medreselerdir. Germiyano�lular� devrinde 
kad�l�k görevinde bulunan �shak Fakih, II.Bayezid devrinde vezir olan Karagöz Ahmet Pasa, 
Kosova Savas� s�ras�nda I. Murat taraf�ndan Kütahya ve çevresinde muhaf�z olarak 
görevlendirilen Timurta� Pasa, Kanuni devri vezir-i azam� Rüstem Pasa gibi devlet adamlar� 
da Kütahya’da medrese yapt�ran önemli devlet adamlar�ndand�r.  

Bir dönem bu �ehirde tüm tasavvufi ekollere ait tekke ve dergâhlar�n temsil edildi�ini 
Ye�il Cami’yi gezdi�imizde anl�yoruz. Caminin giris kap�s�n�n üstündeki kemer üstüne çok 
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zarif kabartma i�lemeli hilalin ortas�nda tarikatlar�n alemi olan 7 �er adet tac-� �erif olmak 
üzere 14 tarikat temsil edilmi�tir. Türk müzi�inin konservatuarlar� s�fat�n� ta��yan 
Mevlevihanelerden birinin Hz. Ergun Dergâh�n�n Kütahya’da olmas�, müzik alan�nda da 
Kütahya’n�n ad�n�n ünlenmesini sa�lam��t�r. “Mevlevi ayinlerinin icras�nda kullan�lan ney, 
kudüm, rebap, keman, kanun, halile gibi sazlar� çalan sanatç�lar bu ocakta yeti�mi�, �ehrin 
olgun sanat zevki bu ocakta geli�mi�tir. Kütahya türkülerinin di�er illerin türkülerinden üstün 
teknik, olgun zevk ve müzik anlay���, Mevlevi dergâhlar�ndan yeti�en sanatç�lar 
sayesindedir”(Türkmen, 2009:9).  Bu ya�am biçiminin getirdi�i kültür ve maneviyat yörenin 
türkülerine de sinmi� ve günümüze kadar söylenegelmi�tir. 

Hiç �üphesiz ki tekkeler de medreseler gibi birer e�itim yuvas�d�r ve tekkelerden çok 
sanatkâr yeti�mi�tir. “Askerî, Âhi Sâd�k, Esîf Muhammed Dede, Seyyid Ebubekir Dede, Â��k 
Kâmili, Ârifî, Pesandî Ali Dede, Saatçi Mustafa Efendi, Âkif Dede ve daha niceleri 
tekkelerden yeti�mi� �air ve sanatkârlard�r. Kütahya Türkülerinin gerek güftelerinde gerekse 
bestelerinde tekkelerin yeti�tirdi�i sanatkârlar�n etkisi aç�kça görülmektedir”(�htifalci, 
2009:213 ). Kütahya Türkülerinin güfteleri mutasavv�flarca �erh edildi�i vakit gerçek 
mânâlar� anla��labilir.   

3. Ar�. Yazar Mehmet Dumlu’nun Hayat��
Aziz Mehmet Dumlu 1929 y�l�nda Kütahya’da do�mu�tur. Baba taraf�ndan soyu 

Buhara’ya uzanmaktad�r. Dedesi E�ref Efendi Nak�ibendi �eyhidir. Dedesinin dedesi Hur�it 
Efendi Buhara’da tahsilini tamamlam�� bir Nak�ibendi �eyhidir. Soyunda anne taraf�ndan 
gelen bir manevi çizgi de mevcuttur. Anneanneleri Gülsüm han�m�n Eski�ehirli Sad�k Efendi 
Aziz Hazretlerinden biatl� bir �abani dervi�i oldu�u bilinmektedir(Dumlu,2001). 

Mehmet Dumlu ilk e�itimini Kütahya’da yapt�. “Sekiz ay gibi k�sa bir süre de h�fz�n� 
tamamlam��t�r. Reisu'l-Kurra Abdurrahman Gürses Hoca Efendi’den meharic-i hurûf, 
Kütahya Müftüsü Abdulgafur Beyden Arapça dersleri alm��t�r. Askerlik görevini �zmir 
Gaziemir’de tamamlad�. Askerlik dönü�ü k�sa bir süre memurluk yapt�. Memurluktan ayr�l�p 
Kütahya �ehitler Camii imaml���na tayin edildi. Müftülük kadrosunda Kuran Kursu 
ö�retmenli�i yapt�. 1976 y�l�nda emeklili�e ayr�lana kadar Ye�il Cami'de imaml�k 
yapm��t�r”(Ke�kül Dergisi, 2004: 56 ) 

Aziz Mehmet Dumlu Hazretleri tasavvufa ilk olarak Mevlevi �eyhi Kütahya’l� Akif 
Dede’ye intisap ederek girmi�tir. O s�rada Nak�ibendi halifelerinden Alt�nta�’l� Hac� Mehmet 
Efendi’nin sohbetlerine de devam etmektedir. �zmir Gaziemir’de askerlik görevini yapt��� 
s�rada Kadiri �eyhi Sezai Efendi ile tan���r ve onun sohbetlerine kat�l�r. Askerden terhis 
olduktan sonra Kütahya’ya dönen Mehmet Dumlu Hazretleri, Alt�nta�’l� Hac� Mehmet 
Efendinin vefat etti�ini ö�renir. Bunun üzerine kendisinde bir kâmil mür�it aray��� ba�lar. 
Kütahya e�raf�ndan Elifzade Nuri Efendi vas�tas�yla U�ak’ta bulunan Halveti �abani �eyhi 
Hoca Mustafa Efendi Aziz Hazretlerine biat ederek Halveti �abani yolunda tasavvuf 
e�itimine ba�lar. Dervi�li�i çok co�kulu olan Mehmet Dumlu Hazretleri, k�sa sürede �eyhinin 
takdir ve teveccühüne mazhar olmu�tur.                             ( halveti.net,2012) 

Dervi�li�i s�ras�nda, hizmette ve gayrette önde yer alan Mehmet Dumlu Hazretleri 
�eyhinin vefat�ndan önce ir�ad ile görevlendirildi. 1973 y�l�nda vefat eden U�akl� Mustafa 
Efendi Aziz Hazretleri’nin Halveti �abani çizgisini asl�na uygun olarak devam ettirmi�tir. 
Kütahya, �stanbul, �zmir, Bursa, Ankara, Konya, Kastamonu ve Erzurum vilayetlerinde 
sohbetleriyle; irfan yolunda istekli olanlara tasavvuf e�itimi vererek hizmeti sürdürmü�tür. 
�rfan yolunda yüzlerce ö�renciyi, nefisleriyle mücadelede gerekli yol ve yöntemleri 
göstererek, ir�at ve �slah etmi�tir(Salün,2001). 

Aziz Mehmet Dumlu Hazretleri, 27 A�ustos 2011 tarihinde Kütahya'da Cemal 
Âlemine yürümü�tür. Naa��, Kütahya'da, Sunullah Gaybi Hazretlerinin Türbesi yan�nda, 
topra�a verilmi�tir.  
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K�sa bir süre önce vefat eden Ar�. Yazar Mehmet Dumlu, ilim camias� taraf�ndan 
münevver ve mütefekkir bir din adam� olarak tan�n�r ve Dumlu Hoca diye bilinirdi. Tasavvuf 
ilmindeki engin bilgisi, tasavvufi konulara getirdi�i yorumlar� Türk-�slam el sanatlar�n�n 
geli�tirilmesi yayg�nla�t�r�lmas�ndaki çal��malar�, musiki�inasl���, tarihi eserlere sahip ç�kma 
ve onarma konusundaki titizli�i ile bilinirdi. Sanat�, Allah’�n kullar�na bah�etti�i bir nimet, bir 
lütuf olarak gören hoca efendi ayn� zamanda bir sanat a����yd�. Tasavvuf e�itimi yan�nda 
müzik e�itimine de önem veren Aziz Mehmet Dumlu, usul ve makam konular�nda kendisini 
yeti�tirmi�, sa�l���nda Türk Müzi�inin her konusunda ara�t�rma yapan müzisyenlere yol 
göstermi�tir. 
      Ömrünü; sanata, kültüre ve insanlar� insanca ya�amaya dâvet etmeye adayan Mehmet 
Dumlu, sa�l���nda yapt��� ölümsüz eserlerle, kendini yeti�tiren Kütahya’ya ve milletine 
vefas�n� göstermi�tir. Gerek yurt içi-yurt d��� konferanslarda, gerekse kat�ld��� TV 
programlar�nda, hep millî ve manevî de�erlere sahip ç�k�lmas� gere�ini vurgulam��t�r. Bu 
felsefeyle restore ettirdi�i ve asl�na uygun olarak s�f�rdan yapt�rd��� Kütahya’da eme�inin 
geçti�i 15 eseri mevcuttur. 
       Bu eserler �unlard�r; H�d�rl�k mescidi,  Anasultan türbesi, Sun’ullah Gaybî Hz. 
Türbesi, Hükümet Kona��, Vahitpa�a Kütüphanesi, �eyh Salih Efendi Türbesi, �air �eyhî 
Türbesi, Yenicehan Mescîdi, Hac� Alipa�a Kabri, Horasan Erenleri Türbesi resrotasyonlar�n�; 
Il�ca Camîi, Can Çini Mescîdi, Evliyâ Çelebi Kona��, Mehmet Dumlu Sanat Merkezi de; 
yeniden yap�lmalar�n� sa�layarak, günümüze kazand�rd��� eserlerdir.  (01.07.2005 Tellal 
Haber) 
     Bu eserlerinin yan� s�ra sa�l���nda Orman Bölge Müdürlü�ü yetkilileriyle köy köy 
dola�arak devletle halk�n i�birli�i yapmas�n� sa�lam��, Kütahya’ya 7 milyon çam a�ac�n�n 
dikilmesine katk�da bulunmu�tur. Kendi imkânlar�yla on bin adet bast�r�p, ücretsiz da��tt��� 
“Batmayan Güne� ve Devam Eden Gölgeler” ,“Hüvel Bakî, Hiyel Fâni” isminde iki kitab� 
vard�r. Kurdu�u dernek vas�tas�yla unutulmaya yüz tutmu� klasik sanatlar�n tekrar gün yüzüne 
ç�kmas� için kurslar tertip etmi�, bu dallarda sanatkârlar yeti�tirmi�tir; dernek bu hizmetlere 
devam etmekte, her y�l sempozyumlar düzenleyerek geçmi�imiz ve büyüklerimiz günümüze 
tan�tmaktad�r. 
      Kanal 7de “Ya�am�n �çinden”, STVde “Âbide �ahsiyetler”  adl� programlarda 
hayat�n� anlatan belgeseller yay�nlanm��t�r. Kendisinin sohbet ve konu�malar�n�n yer ald��� 
1986-1996 y�llar� aras�nda TRT 1 televizyonunda Asaf Demirba� ile “�nanç Dünyas�” 
program� ve BTV televizyonunda 1994-2011 y�llar� aras�nda “Gönül Sultanlar�” programlar� 
yay�nlanm��t�r. 
     Hayat�n� k�saca anlatmaya çal��t���m�z Mehmet Dumlu Hoca yapt��� sohbetlerinde, 
kat�ld��� sempozyum ve seminerlerinde Türk Halk müzi�inin nadide eserleri aras�nda yer alan 
Kütahya Türkülerinin güftelerini tasavvufî bir paradigma ile izah ederdi. Çal��mada Ar�. 
Yazar Mehmet Dumlu hocan�n �erh etmi� oldu�u iki Kütahya türküsü temel al�narak, bu 
türkülerdeki tasavvufî �st�lahlar, beste özellikleri, güfte incelemesi gibi teknik k�s�mlar da 
eklenerek aç�klanmas� ve güzel türkülerimizin gelecek nesillere tan�t�lmas� amaçlanmaktad�r. 

4. Kütahya Türkülerinin �erhi 
Mutasavv�f Mehmet Dumlu’nun sohbetlerini dinledi�imizde ya da yaz�lar�n� 

okudu�umuzda tasavvufi hikmetleri izah ederken her s�n�f ve meslek erbab�n�n anlayaca�� 
�ekilde izahatlar yapt���n� anl�yoruz. Bu izahlar�nda bazen Yunus Emre’nin bir ilahisini, Türk 
Sanat Musikisinden bir güfteyi, Divan �iirlerinden bir �iiri ya da bir türküyü �erh ediyor 
Dumlu Hoca. Bu �erhleri dinleyen hiç s�k�lm�yor ayn� zamanda yap�lan sohbetten kendi 
istidad�nca yararlan�yor. O, dinleyenlerine uçsuz bucaks�z bir manevi sofra aç�yor, bu lezzetle 
yeteri kadar g�daland�rd�ktan sonra sevenlerini, sözüne noktay� koyuyor ve sofras�n� dürüp 
kald�r�yor, kendi iç âlemine çekiliyor. Memleketi Kütahya’y� çok sevdi�i için genellikle 
sohbet konular� Kütahya’n�n maddi ve manevi zenginlikleri ile ilgili oluyordu. Bu çal��mada 
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Dumlu Hoca’n�n �erh etti�i “�ki Bülbül” ve “A Hamamc�” türküleri onun dilinden 
aç�klanmaya çal���lacakt�r. 
�ki Bülbül Derelerde Ün Eder (Salün, 1997: 36) 
�ki bülbül derelerde ün eder 
De�irmende döne döne gad�n�m da un eder 
O yar bana gel gel deye el eder 
Gonma da bülbül gonma e�ri de bü�rü de dallere 
Sen deli m'oldun gönül verdin güzelim de ellere 
 
 
Bizim da��n menev�esi top biter 
Ortas�nda yedi türlü gad�n�m da ot biter 
Benim derdim elalemden besbeter 
Gonma da bülbül gonma e�ri de bü�rü de dallere 
Sen deli m'oldun gönül verdin güzelim de ellere 
Kaynak: Hisarl� Ahmet 
Yöre: Kütahya 
 

Hocam�z sohbetlerinde bu türkü ile ilgili �u yorumlarda bulunurdu: �ki bülbül 
derelerde ün eder. Dereye girdin mi ünledin mi ne söylersen onu i�itirsin. Ahmet dersen 
Ahmet duyars�n. Kimin için ne dü�ünürsen o senin için geri döner. �nsan ikiden birdir. Bu 
vücut, âdem elbisesi ve içindeki ruh olmak üzere ikidir. Dünyaya gelmenin amac� da bu ikiyi 
birlemektir. Bu da ancak tevhitle olur. “Hocam�z�n buyurdu�u gibi: "Bak iki göz bir görüyor 
hep ikilik birlik için". Bülbül ile gül ayn� de�ildir. Sen, gülde neyi gördün? Güle bakt���nda 
gözüne ne göründü? Gülün özüne, kokusuna bakt�n, ne bezendi bakt���nca özüne? Sen neler 
gördün, durmuyorsun; susmuyorsun. Nezir Aydo�mu� ( ki�isel görü�me, 21.04.2012, 
Kütahya)                                 

Dervi�i bülbüle benzetirler. Tâ be sabah figan eder. �eyhi de güle benzetirler. Bülbül, 
neyin ba��nda öter? Gülün, bostan�n. Dervi�ler de azizinin ba��nda feryat eder; inler; gözya�� 
döker. O gözya�lar� ne kadar mukaddestir ne kadar sevgilidir ki onu Mevlâ'ya götürür. ��in 
sonunda Hak'la bulu�turur. Art�k orada kul diye bir �ey kalmam��t�r. Sadece kulluk ad�na bir 
etiket kalm��t�r. Ali, Veli, Ay�e, Fatma. Ama bunca kemale ra�men o, çok yüksek bir tevazu 
ve mahviyet içindedir. http://www.halveti.net/Tasavvuf.asp?cid=3&sid=58 

De�irmende döne döne kad�n�m da ün eder. Dünya de�irmeninde döne döne keskin 
olan kötü huylar�m�z yok olur yani un olur. "Bu dünyan�n ak�am� sabah� belirsizdir. Kimse 
ben bu dünyada i�imi bitirdim: problemim kalmad�, demesin. Dünya problem, dert, gam 
yüküdür. Darü'I elem, darü'l me�akkattir." Gam, �ark�lar�m�za bile girmi�tir: "Ey gidi koca 
dünya, gam yükü müsün?" Mesele bu dert evinde, derdin içindeki derman� bulmakt�r. Kim ki: 
"Benim derdim yok," diyor, en büyük dert onundur. Sen derman m� ar�yorsun, derdini s�k� tut. 
Çünkü derman o derdin içinde. Sen çocuk mu ar�yorsun, anne mi olacaks�n ac�lara ve 
sanc�lara tahammül et ki, do�um senin yüzünü güldürsün. Biraz sonra nur topu gibi bir 
çocu�a kavu�up anne olacaks�n. Sen gecenin içinde misin, geceden �ikâyet etme. Birkaç saat 
sonra o gecenin içinden tanyeri a�aracak. (Dumlu, 2010 : 118) 

O yar bana gel gel diye el eder. Yani belli bir olgunlu�a eri�ince, un olunca Allah 
yârimiz oluyor ve bizi kendine çekiyor. Hocam�z sohbetlerinde bu türkü ile ilgili �u 
yorumlarda bulunurdu : “Konma bülbül konma e�ri bürü dallere sen deli mi oldun güzelim 
gönül verdin ellere. Sen bir yola girmi�mi�sin kabiliyet var art�k hedefini bul ve o hedef 
do�rultusunda ilerle ve yanl�� yollara sapma gidecek yol belli” Mücahit Dinç (ki�isel 
görü�me, 21.04.2012, Kütahya. ) 
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Bizim da��n menev�esi top biter ortas�nda 7 türlü ot biter . Nefsin mertebeleri 7 
tanedir. 1-Nefs-i Emmâre 2-Nefs-i Levvâme 3-Nefs-i Mülhime 4-Nefs-i Mutmainne 5-Nefs-i 
Radiyye 6-Nefs-i Mardiyye 7- Nefsi Safiyye (Dumlu, 2001: 217). Denizin kenar�nda 
duruyorsun. Elinde bir bardak su var. Bu bir bardak suyu, denizin içine dökersen bardak 
bo�al�r ama o su denizle bütünle�ir. Art�k ona bir bardak su denmez. O, derya oldu. Derya ile 
kucakla�t�. Bunun gibi velilerin vücutlar� nurdur; bir vücuttur. Çünkü y�llar y�l� birçok kere, 
tekrar tekrar nefis muhakemesinden ve muhasebesinden, mücadelesinden geçmi�tir. Art�k 
onlar�n nefisleri, emmâreden levvâmeye, levvâmeden mülhimeye, mülhimeden mutmainneye, 
mutmainneden rad�yyeye, rad�yyeden mardiyyeye, mardiyyeden safiyyeye terfi etmi� bir 
nefistir yani nefis enfes olmu�tur. Mükemmel olmu�tur. 
http://www.halveti.net/Tasavvuf.asp?cid=3&sid=57  

Benim derdim el alemden besbeter yani benim derdim ba�kalar�n�n derdi gibi de�il. 
Ehli dünya dünya da ehli ukba ukba da bana Allah�m yeter. Mür�id-i kâmilin elini öpen çok 
olur; girip ç�kan da çok olur. El öpmekle i� bitmez. Bu i�in sermayesi a�k ve gözya��d�r. Seyr-
i sülûkun ba��, isti�far ve gözya��d�r. Bu ikisi ba�lad��� zaman ona söylenecek tek söz vard�r: 
"Ne mutlu!" Abdest suyunun ç�karamad��� günahlar vard�r. Meselâ benlik gibi. Buna gözya�� 
gerekir. Çok a�lamak lâz�m. Çok gülmeyi dü�ünüyorsan, çok a�la! Ehl-i dünya gülmeyi öne 
al�r. Allah dostlar� önce a�lar sonra güler. Hangisi iyidir? Önce gülmeli sonra a�lamal� m� 
yoksa önce a�lay�p sonra gülmeli mi? Elbette önce a�lamal�, sonra gülmelidir. Mücahit Dinç 
(ki�isel görü�me, 21.04.2012, Kütahya. ) 

Gonma bülbül gonma e�ri bü�rü dallere.  Art�k sen do�ru yolu buldun, dane için 
tuza�a dü�me, dünyaya kendini kapt�rma, demek istiyor.   �u üç günlük dünyada üç günlük 
dünya emanetiyle, ki�inin havalanmas�, gururlanmas�, �unun bunun sahibiyim demesi ne 
kadar çocukça bir i�tir. Aynen çocuk! Hani çocu�un eline oyuncak verirsin sevinir; al�rs�n 
a�lar. Tekrar verirsin bir daha sevinir. ��te o oyunca�� büyütürsen hanlar, hamamlar, 
bostanlar, mevkiler, makamlar olur, diye buyuruyor. Ancak Ayet-i kerimenin sonu e�er bu 
emval, evlât, mevkiler, servetler, samanlar, rütbeler Allah için ve Allah ad�na olursa "ecrun 
azim" sonunda ecir ve mükâfatlar vard�r. .Aslolan oyuncak misâli sahip oldu�umuz metalarla 
övünmek olmay�p o nimetlerin hayra Hakk'a ula�mas�na vesile k�lmak olmal�d�r. Nezir 
Aydo�mu� ( ki�isel görü�me, 21.04.2012, Kütahya) 
 
A Hamamc� (Salün, 1997:24) 
A  hamamc� bu hamama güzellerden kim gelir 
Ah ne bileyim ay efendim (aman) 
Günde yüzbin can gelir 
Ard�nda cariyesiyle (aman) 
Önünde sultan gelir 
Ya�ma ya�mur esme rüzgar (aman) 
Yolda yolcum var benim 
Serimi sevdaya salan (aman) 
Yar ile cengim var benim 
Kaynak: Hisarl� Ahmet 
Yöre: Kütahya 
 

Babam sohbetlerinde bu türkü ile ilgili �u yorumlarda bulunurdu: Ah hamamc� bu 
hamama güzellerden kim gelir? Hamamc�, Allah, güzeller, insanlard�r sembolik olarak yani 
ahseni takvim yarat�lan�n en mükemmelidir. Ne bileyim ah efendim günde yüz bin can gelir 
kimi dünyaya gelir kimi gider hamam dünyad�r. Sultan, mür�id-î kâmildir.  Bu dünya denilen 
hamamda temizlenmenin yolu sultandan yani mür�id-î kâmilden geçer. Ard�ndan cariyesi 
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gelir diye kastetti�i sad�k müridlerdir. Kâmuran Dumlu (ki�isel görü�me, 21.04.2012, 
Kütahya.) 

Ya�ma ya�mur esme rüzgar, Yolda yolcum var benim. Serimi sevdaya salan,Yâr ile 
cengim var benim. Yâr ile cenk edilir mi demeyin? Ki�i burada temizlenmek için 
d��ar�dakiyle de�il içindekiyle yani can�yla mücadele ediyor. Hz. Peygamber, k�z� Fat�maya:  
-K�z�m, cihad-� ekber nefis denilen dü�manla sava�makt�r, buyurdular.Bu sava�, her ki�inin 
kâr� de�ildir. Güçlü silâh ister. Güçlü silâh muhabbetullaht�r. O muhabbetin silâh� önünde 
nefis, teslim bayra��n� çeker. Yoksa nefis, muhabbet silâh�n�n d���ndaki bütün silâhlar� 
parma��nda oynat�r. Mehmet Hoca'y� tan�yor musunuz? 
-Tan�maz olur muyum? Efendim. Mehmet Hoca, Ye�il Câmi'den emekli imâmd�r. Çinicilikle 
me�gûl olur. 
-Peki, yak�nl�k dereceniz nedir? 
-Ben öyle oturup kalkmad�m, ama imamd�, arkas�nda namaz k�ld�m. Esnaft�, çini al��-
veri�inde bulundum, derseniz bu kadar tan�mak, gerçek Mehmet Hoca'y� tan�m�� olmak 
demek midir? Ya Mehmet Hoca'n�n ilmi, irfan�, hilmi, vefas�, sahâs�, kudreti, câzibesi, 
edebî!... Bunlar hakk�nda bir �ey söylemeden onu tan�mak olur mu? ��te iç âlemi tan�y�p o 
bilgiyi edinmenin yolu turuk-� 'âliyyedir. Bunu veren ki�inin ad� mür�id-i kâmil, alan ki�inin 
ad� mürîd-i sâd�kt�r. http://www.halveti.net/Tasavvuf.asp?cid=3&sid=38  

Bir devir Kütahya kap� çekmece dervi� olmu�tur. Yani her Kütahyal� kendi ne�esine 
göre bir yol seçmi�, bir mür�id-i kâmilden maneviyat dersleri alm��t�r. Buna ba�l� olarak bu 
�ehrin kültür ve estetik de�erleri oldukça yükselmi�tir. “Tekkeler, örfümüzü, âdetimizi, 
kültürümüzü, �slami içerikleri, �slami zarafet ve nezaketi son din olmas�n�n, manevi 
ihti�am�yla o topluma tasavvuf ne�esini yaym��t�r. O ne�e toplumda güzel ahlak, fazilet, sanat 
ve kültür olu�turmu�tur” (Dumlu, 2001: 424).  

Dumlu Hoca’n�n sohbetlerinde �erh etti�i “�ki Bülbül” ve “A Hamamc�” türkülerini, 
onun dilinden aç�klamaya çal��t���m�z bu çal��may� yine onun sözleriyle bitirmek istedik. 
“�nsano�lu, bu dünyada Hz. Peygamber'in vârisi olan evliyan�n ilmiyle ���klan�p tenvir olmal�; 
muhabbetiyle gönlünü ayd�nlat�p ilâhî sevgiyle dolmal� donanmal�d�r. Zira onlar�n 
dükkânlar�n da ilimden ve sevgiden ba�ka bir �ey bulunmaz." 
http://www.halveti.net/Tasavvuf.asp?cid=3&sid=45 

 
5. Karagenç’e Göre (1999: 73-79)�“�ki Bülbül” ve “A Hamamc�” Türkülerinin 

Tahlilleri 
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“ALAN ÇALI�MASINDA ÇOK KANALLI KAYIT UYGULAMASI; TEKE YÖRES� 
ÇALGILARI” 
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ÖZET 
Bu çal��ma, müzik ara�t�rmac�lar�n�n alan çal��malar�nda s�kl�kla tercih ettikleri genel 

ortam (ambiyans) kay�tlar�nda olu�an çalg�lardaki dengesizlik, ortam gürültüsü gibi bir çok 
etkenin, çok kanall� kay�t uygulamas� ile daha sonradan giderilebilece�ini konu al�r. 

Alan çal��malar�nda genel ortam kay�t tercihi, daha sonradan örneklenen sesler 
üzerinde yap�lacak düzeltme i�lemlerine izin vermez. Alan çal��malar�n�n as�l amac�n�n, 
örneklenen seslerin do�ru bir �ekilde ar�ivlenmesi oldu�u dü�ünülürse, genel ortam kay�t 
tercihi yerine çok kanall� kay�t olarak ar�ivlemenin önemi, örneklerle yine bu çal��mada 
aç�klan�r. Tüm bunlarla birlikte, alan çal��malar�n�n prodüksiyon amaçl� görsel ya da sadece 
i�itsel olarak daha sonra yay�nlanma ihtiyac�, çal��malarda çok kanall� kay�t sisteminin 
gereklili�ini getirir. Mikrofon seçimleri ve teknikleri, kay�t ortamlar�, edit programlar�, kay�t 
ekipmanlar� ve kay�t ekibi bu çal��mada aç�klanan di�er alt ba�l�klard�r. Çal��ma, teke 
yöresine ait çalg�lar�n alan kay�tlar�n� içerir. 
Anahtar Kelimeler: ses ar�ivleme, alan kay�tlar�, çok kanall� kay�t, ses kay�t teknikleri 
 
 

MULTITRACK RECORDING TECHNICS IN FIELD STUDY; INSTRUMENTS OF 
TEKE PROVINCE 

Barbaros Bozk�r 1   Erdal Kara2 

 
1 : Ege University State Turkish Music Conservatory, �zmir (barbaros.bozkir@ege.edu.tr) 

2 : Ege University Faculty Of Communicati�ons, Radio, TV and Cinema Department 
(erdal.kara@ege.edu.tr) 

 
This study shows that a lot of factors like ambient noises and the imbalance of the 

instruments that occur during medium (ambient) recordings that are often preferred in field 
studies by music researchers, can be removed by multi-channel recording technics. 

In field studies, general choice of ambience recording, does not let us edit on sounds 
that are sampled post-facto. The real objective of the field studies is to archive the sampled 
sounds properly, so this study also explains the importance of archiving by multitrack 
recording instead of general ambience recording. In addition, the need to issue field studies 
for production purposes visually or aurally brings along the necessity of multitrack recording 
system in studies. Microphone choices and techniques, recording ambiences, editing 
programs, recording equipment and recording crew are the other subtopics explained in this 
study. The study includes the field recordings of instruments indigenous to Teke Province. 
Keywords : sound archiving, field recording, multitrack recording, audio recording technics 
 

G�R�� 
Alan çal��malar�nda bulunan ara�t�rmac�lar�n en büyük sorumlulu�u, ula�mak 

istedikleri resim, video ve ses örneklerinden olu�an materyallere  kay�ps�z bir �ekilde sahip 



III. Uluslararas� Hisarl� Ahmet Sempozyumu  |  Müzi�i Alg�lamak |  Sempozyum Tam Metin Kitab� 
 

137 
 

olmakt�r. Bu do�rultuda, planlanan ses kay�tlar�nda yap�lacak do�ru teknik seçimler, ses 
materyallerinin daha sonra bir çok farkl� amaçlar için kullan�m�na olanak sa�lar. Tarihsel 
süreçte, alan çal��malar�nda ses kay�tlar�n�n ar�ivlenmesinde kullan�lan ilk kayt ortam� Edison 
fonograf�d�r. Fonograf ile al�nan ses kayd�n�n s�n�rl� sürede olmas�na ra�men, Bela Bartok 
1900’lerin hemen ba��nda, do�u Avrupa müzikleri için yapt��� alan çal��malar�nda, birçok 
müzi�in ses kayd�n� al�r. Bartok, bu kay�tlar� ar�ivleme d���nda, kendi müzi�inde de kullan�r. 
Alan çal��malar�nda bir çobandan ses kayd�n� ald���, domuz çoban� �ark�s�’n� (Swineherd’s 
Song), daha sonra Gyermekeknek (For Children) BB 53: Vol.2, No 37 Swineherd’s Song 
kompozisyonunda kulland���n� görürüz. 

Teknik geli�melerin sundu�u imkanlar, alan çal��malar�nda elde edilen ses kay�tlar�n�n 
sadece ar�ivleme amaçl� kullan�m�ndan daha fazla olanaklar sunar. Bartok’un, s�n�rl� sürede 
ses kayd� almas�na ra�men, elde etti�i ses kay�tlar�n�n çözümlemesini yaparak kendi 
müzi�inde kullanmas�n�n yerini, bugün alanda gerçekle�tirilen çok kanall� kay�t tekni�i ile 
al�nacak ayn� ses kay�tlar�n�n post production (kurgu) amaçl� kullan�lmas�na olanak sa�lar. Bu 
yüzden alanda yap�lacak ses kayd�n�n, çok kanall� kay�t tekni�i ile al�nmas� kaç�n�lmazd�r. Bu 
çal��mada, tercih edilen teke yöresine ait çalg�lar�n grup ve solo olarak kaydedilmesi ve kurgu 
amaçl� kullan�lmas�na ait teknik bilgiler aç�klan�r. 

 
1. EK�PMAN DONANIM 
1.1. Kay�t ortam� 

Alan çal��malar�nda yap�lacak ses kayd�n�n iç mekan veya d�� mekanda 
gerçekle�tirilecek olmas�, kullan�lacak kay�t ortam�nda da tercih de�i�ikli�ini gerektirir. Bu 
çal��mada iç mekan ses kay�tlar�nda, ta��nabilir bilgisayar ortam�nda Apple Logic Pro 9 
yaz�l�m� tercih edilmi�tir. Bununla birlikte enerji beslemesini ta��nabilir bilgisayar�n usb 
portundan alan 4 audio giri�e sahip bir ses kart� bu donan�m� tamamlar. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   resim 1 : Alan Çal��mas�nda Kullan�lan Logic Pro 9 
 
Di�er bir kay�t ortam�, ta��nabilir kay�t ortamlar�d�r. Field recorder ad� alt�nda da 

üretilen bu cihazlar, ses depolama ortam�n� içinde bar�nd�rmas� ile ta��nabilir bilgisayar�n ve 
ona ait ses kart�n�n yerini al�r. Ta��nabilirli�in getirdi�i kullan�m kolayl���, ses kay�t 
operatörünün çal��ma alan�na hiçbir k�s�tlama getirmez. 
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      resim 2 : Ta��nabilir Kay�t Ortamlar� 

Yukarda belirtilen bilgisayar ortam�nda kullan�lan yaz�l�mlar d���nda, ta��nabilir bu 
cihazlar�n seçimi, alandaki tercihe ve tecrübeye göre de�i�kenlik gösterecektir. Mikrofon 
preamp lar�n� da içerisinde bar�nd�ran bu cihazlar, 2, 4, 8 veya daha fazla audio giri�e sahip 
olabilirler. Bu cihazlar�n bir k�sm� sadece mikrofon preamp amaçl� kullan�l�r. Ta��nabilirli�in 
getirdi�i avantajlar� bar�nd�rman�n yan�nda kullan�c�ya kay�t ortam�n�  da içinde sunmas�, bu 
cihazlar� alanda daha s�kl�kla tercih edilir duruma getirir. 

Ta��nabilir kay�t ortamlar�, 44-1, 48 ve 96 kHz gibi örnekleme say�lar�nda kay�t al�p 
depolama özelliklerine sahiptirler. Ayr�ca birçok modelin beslemelerinin kendi içerisinde 
çözümlenmesi yani d��ar�da �ebeke beslemesine ihtiyaç duymadan çal��abilmesi, bir di�er 
tercih sebebidir. Bu durum alan kay�tlar�nda (da�, ova, vb. ) enerjinin olmad��� yerlerde 
önemlidir. 
1.2. Mikrofon Tipleri 
1.2.1 Alg�lama Tiplerine Göre Mikrofon Kullan�m� 

Alanda gerçekle�tirilen kay�t s�ras�nda, birçok etkene dayal� olarak tercih edilen 
mikrofon tipi de�i�kenlik gösterecektir. Çalg�n�n genli�i, ki�i say�s�, kay�t ortam�n�n kapal� ya 
da aç�k olan olmas� bu etkenlerden baz�lar�d�r. Burada di�er önemli faktör, kay�tta al�nan 
video kayd�n�n da, bizim için ne kadar önemli oldu�u ve daha sonra ne amaçl� 
kullan�laca��d�r. E�er görsellik de ses kadar önemli ise mikrofonlar�n gizlenmesi, kay�t 
yap�lacak merkezden uzakla�t�r�larak kadrajdan ç�k�lmas� gibi birçok faktör, mikrofon tipi ve 
yap�s�n�n de�i�mesinde önemli rol oynar. 

Görüntünün arka planda kald��� ve sadece referans olarak kullan�laca�� çekimlerde, 
cardioid dinamik mikrofonlar ile çalg�ya olmas� gerekti�i kadar yakla��lmas� çalg�dan elde 
edilecek örnekleme kalitesini yükseltirken, ayr�ca e�er birden çok çalg� kaydediliyorsa, 
seslerin ayn� anda al�nmas�na ra�men birbirleriyle kar��mamas�n� dolay�s�yla sonradan bu 
örneklere ait kanallar�n ayr� olarak kullan�lmas�na olanak sa�layacakt�r. (bkz. resim 3) 
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resim 3 : Mikrofon Pollar Pattern Diyagram �emas� 
Alan kay�tlar�nda en çok tercih edilen yöntemlerden biri, birden fazla görevi ayn� anda 

üstlenmesi aç�s�ndan, video kayd� yap�ld��� s�rada, video kamera üzerindeki dahili mikrofon 
ile ses kayd�n�n al�nmas�d�r. Bu tercihlerin birinci sebebi hem görüntüyü hem de ses kayd�n� 
ayn� anda alabilme avantaj�, kontrol eden ki�inin tek bir ki�i olmas�, dolay�s� ile alanda çal��an 
ki�i say�s�nda tasarrufa gidilmesidir. Ancak amaca uygun ses kayd�n�n al�nmamas�, 
beraberinde birçok sorunu da getirir. Video kameralar üzerindeki dahili mikrofon tipi genelde 
ominidirectional tipinde mikrofonlard�r. (bkz. resim 3) 

Video kameraya ait dahili mikrofon ile alanda yap�lan kay�t s�ras�nda kayda al�nmas� 
istenen sesin d���nda, dahili mikrofonun karakteristik yap�s�ndan dolay� etraftaki  olu�an her 
türlü gürültünün de kayda al�nmas�, ya da kay�t al�nan mekan kapal� alan ise ortam akusti�inin 
etkilerinden dolay� elimizdeki kay�t kalitesi çok dü�ük olacakt�r. Böylesi bir kay�tta arka plan 
gürültüsünü ya da olu�an t�n� farkl�l�klar�n� daha sonra uygulanacak de�i�ik dinamik 
i�lemlerle belirli oranda almak mümkün olmakla beraber, elde edilmesi istenen sesin de 
frekans karekteristi�ini bozmam�za sebep olacakt�r. (bkz. resim 4) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
resim 4 : Al�nan Ses Kayd�nda EQ Uygulama 
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Böyle bir durumda kamera mikrofonunun objenin sesini daha bask�n alabilmesi için 
yak�n plan çal���lmas� yani kameran�n objeye imkanlar do�rultusunda yakla�t�r�lmas� 
gerekmektedir. 
1.2. 2. Shotgun mikrofon ve boom mikrofon kullan�m� 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

resim 5 : Shotgun Mikrofon 
Shotgun mikrofonlar, alan tipi broadcast mikrofon tipidir. Çok farkl� alg�lamalara 

sahip tipleri vard�r. Alanda hangi tip shotgun mikrofonun tercih edilece�i, yaz�n�n ba��nda 
belirtilen etkenler ile ili�kilidir. Shotgun mikrofonlar�n sa�lad��� en büyük avantaj, kay�t 
yap�lacak objeden uzakla��lsa bile kay�t kalitesinde bir eksilme olmamas�d�r. Alg�lama ve etki 
alan� di�er mikrofonlara göre daha uzundur. Alanda kaydedilen video görüntüsünün birinci 
derecede önemli olmas�,  görüntüye kaydedilen ki�i ya da ki�ilerin d���nda her hangi bir 
görüntü (tercih edilen sabit mikrofonlar) girmemesi zorunlu�u, shotgun mikrofonu, boom 
mikrofon olarak kullan�lmas� zorunlulu�unu getirir. Shotgun mikrofonun uzaktan boom 
sopas� ile kontrol ederek ses kayd�n�n al�nmas� bu ihtiyac� kar��lar. Boom sopas�na herhangi 
tipte bir  mikrofon yerle�tirilerek kullanmak mümkündür. Boom mikrofonun kontrolünü 
sa�layan ki�i, teknik ekip içinde boom operatörü olarak adland�r�l�r. Boom operatörü ortamda 
kaydedilen ses seviyelerini tam kapal� bir kulakl�k ile kontrol ederek, olu�abilecek 
de�i�ikliklere müdahele edilmesini sa�lar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
resim 6: Boom Mikrofon ve Boom operatörü 

1.3. Kulakl�klar 
Ortamda kaydedilen seslerin kontrolü yukarda belirtildi�i üzere boom operatörü ya da 

direk olarak ortam kayd�n�n�n al�nd��� donan�m üzerinden ses kay�t operatörü taraf�ndan 
yap�l�r. Teknik ekibin kay�t edilen sesleri en iyi �ekilde de�erlendirmesi aç�s�ndan,  al�nan 
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sesler d���nda ortam sesini duymamas� gerekir. Bu aç�dan tercih edilecek kulakl�klar, tam 
kapal� kulakl�klar olmal�d�r. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

resim 7 : Tam Kapal� Kulakl�k 
Çok kanall� kay�t s�ras�nda, toplu çal�mlarda müzisyenlerin icra s�ras�nda birbirleri ile 

olan mesafesi aç�l�p, her bir müzisyene ayr� kulakl�k kulland�r�lmas� ile, bu uygulaman�n kay�t 
kalitesine olumlu bir �ekilde yans�mas� sa�lan�r. Burada toplu çal�mdaki her icrac�ya ait 
seslerin kay�ps�z ve yal�n bir �ekilde kaydedilmesi ve daha sonra ayr� ayr� kullanmas� 
mümkün olacakt�r. Ancak, müzisyenlerin kulakl�klar arac�l��� ile al��t�klar� do�al sesleri 
yapay olarak duymalar�, icra yeteneklerine olumsuz etki yapt��� gözlenmi�, bu sebepten 
dolay� do�al duyumlar� içersinde kay�t yap�lmas� gereklili�ine karar verilmi�tir. Ancak bu 
noktada yine ses kay�t operatörünün ve gerekirse boom operatörünün kapal� kulakl�k 
kullanmas� kaç�n�lmazd�r. 
1.4. Jenaratör 

Aç�k alanda yap�lacak kay�tlarda, kay�t ortam� bilgisayar ya da ta��nabilir kay�t 
cihazlar� olsa da, uzun sürmesi planlanan durumlarda enerji kayna�� ihtiyac� kaç�n�lmazd�r. 
Bu kay�tlarda, birinci derecede ihtiyaç duyulacak olan enerji kayna�� jenaratördür. Yap�lacak 
ses kay�tlar�n�n gündüz saatleri içinde olmas� durumunda ���k kullan�m�na ihtiyac 
duyulmamas�, enerji ihtiyac�m�z� minimum düzeye çekecektir. Bu da bizim daha küçük ve 
dolay�s�yla emisyon de�eri (gürültü) daha dü�ük bir jenaratör kullanmaya yöneltir. Buna ilave 
olarak yan�m�zda enerji aktar�m� için uzun bir kablo bulundurmak ve jenaratörün kay�t 
alan�ndan uzakla�t�rarak gürültünün en az seviyede tutulmas� zorunludur. 
2. KAYIT ORTAMI VE �ARTLAR 
2.1. �ç Mekan Ve Ortam �artlar� 

Ses kay�t kalitesine direkt olarak etkileyen etkenlerin ba��nda kay�t yap�lan ortam�n 
akustik yap�s� gelir. Asl�nda ç�nlamas� bol olan ortamlar icrac�lar taraf�ndan uygun mekanlar 
olarak adland�r�l�r, ancak bu yap�daki ortamlarda ses kayd�n�n al�nmas�, kaydedilen sesler 
üzerinde kal�c� bir etki b�rak�r. Kay�t edilen sesler üzerine, ortam efektlerinin kal�c� olarak 
eklenmesi, alandan dönüldükten sonra düzeltilmesi imkans�z bir durumu beraberinde getirir. 
Bu durum, alanda kay�t edilen seslerin, tamamen efektsiz al�nmas� zorunlulu�unun 
aç�klamas�d�r. 

Alan çal��mas�na giden bir ses kay�t operatörünün iç mekanlarda tercih hakk� k�s�tl�d�r. 
Ancak ses kay�t yap�lacak ortamlar� seçerken mekan içinde ç�nlaman�n en az oldu�u yerleri 
seçmek, birinci yap�lmas� gerekendir. Böyle bir  imkan��n bulunmad��� mekanlarda, yap�lacak 
baz� fiziki düzenlemeler ile ortam, ses kayd� için olumlu hale  getirilebilir. Yerlere hal�n�n 
koyulmas�, duvarda hal� varsa önünde ses kayd�n�n yap�lmas�, duvar dibi ve kö�elerden 
icrac�lar� uzakla�t�rmak gibi al�nacak önlemler, yap�lacak ses kayd�na pozitif yönde etki 
edecektir. Yerde, duvarda hal�, odada minderler, kal�n perde, hal� kapl� sedir, oda ç�nlamas�n� 
dü�üren objeler olarak de�erlendirilebilir. Oda hacmine göre odadaki yans�ma süresi, (RT 
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de�eri) 0.5 sn. den fazla olmamal�d�r. Bu de�eri yakalamak için, belirtilen objelere sahip bir 
kay�t ortam� bulmak herzaman mümkün olmayabilir. Bir foto�rafç�n�n aç�k alanlarda ����� 
kendi iste�i do�rultusunda yönlendirme iste�inden dolay� ���k reflektörlerini kullanmas� gibi, 
ses kay�t operatörü de ortam sesini düzenleyici bir tak�m materyaller kullanabilir. Bunlar�n 
ba��nda sound baffle’lar gelir. (bkz. resim 8) Bu materyaller, ortam akusti�inde bulunan 
yans�malar üzerinde geçici olarak bir tak�m düzenlemeler yapmam�za olanak sa�lar. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
                    resim 8: Sound Baffle 
Bunun d���nda gürültüden en az etkilenen oda ve hacimleri bulmak da önemlidir. Bu 

gürültüler, kom�u odada konu�an ki�iler, buzdolab�, klima gürültüsü, karayolu ve d�� alan 
gürültüsü olarak adland�r�labilir. �ç mekanlarda en büyük avantaj, genellikle güç kayna�� 
ihtiyac� olmamas�d�r. Bu durum, kay�t süresi aç�s�ndan, ses kay�t operatörünü herhangi bir 
s�k�nt�ya sokmaz. 
2.2. D�� Mekan Ve Ortam �artlar� 

D�� mekanlarda yap�lacak ses kay�tlar�nda olabilecek olumsuz durumlar�n ba��nda 
hava �artlar� gelir. Normal hava �artlar�nda  kayd� etkileyebilecek birinci etken rüzgar�n 
olmas�d�r. Bu nedenle aç�k alanda rüzgar almayan yerlerin seçilmesi, kay�ttaki temizlik 
aç�s�ndan önemlidir. Ses kayd�n�n al�nd��� s�rada ç�kabilecek bu durumda, pop screen (sünger 
ba�l�k) kullanmak, mikrofon üzerinde bulunan High Pass Filter kullanarak bas frekanslar� 
devre d��� b�rakmak, olumsuz bu durumdan kurtulmam�z� sa�layacakt�r. 
Hava s�cakl��� ve nemin ses üzerindeki ektisi, ses kay�t operatörü taraf�ndan bilinmesi 
gereken bir di�er konudur. S�cakl�k ve nem artt�kça havan�n ses iletkenli�i artacak ve 
yukar�ya do�ru yönelecektir. Bu durumda, uzun süren ve farkl� hava s�cakl�klar�nda devam 
eden ses kay�tlar�nda, bu etkenin icrac�lar üzerindeki etkisine dikkat edilmesi gerekir. 

D�� mekanlarda da, iç mekanlarda yap�lan kay�tlarda oldu�u gibi sessiz ortamlar 
bulmak önemlidir.  Özellikle  karayollar�ndan, havaalanlar�ndan, demiryollar�ndan uzak 
noktalar� seçmek, ses kay�t i�lemimize duraksamadan devam etmemizi sa�lar. Bunun d���nda 
özellikle yaz aylar�nda yap�lacak kay�tlarda, a�açlarda bulunan böceklerinin özellikle yüksek 
frekanslarda ses üretmesi, ses kay�t kalitesine direk olarak etkiler. Bu yüzden ses kay�t 
ortam�n� a�açlardan uzakla�t�rmak önemlidir. 

3. SES KAYIT SÜREC�, ÇOK KANALLI KAYIT 
3.1 Alanda Ses Kay�t Yöntemi Seçenekleri 

Toplu performanslarda, resmin önemi yoksa icrac�lar aras�ndaki mesafeyi 
aç�lmas� ile, sesler daha lokal ve kar��madan, kendi kanallar�na aktar�l�r. Bu i�lemin 
gerçekle�tirilmesi, daha sonra mix ve edit i�lemleri s�ras�nda yap�lacak düzeltmelerde büyük 
kolayl�k sa�lar. E�er kaydedilen ses kadar resim de önemli ise, o zaman mikrofonlama tercihi 
de�i�ecektir. Böyle bir durumda, görüntüde hiçbir donan�m göstermek istenmiyorsa, mikrofon 
seçimimiz shotgun mikrofonlar (supercardioid) olacakt�r. Bu tercih ile icrac�lar ile olan 
mesafe korunur ve lokal olarak ses kayd� kay�ps�z olarak al�n�r. 
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Alg�lama Tiplerine Göre Mikrofon Kullan�m� bölümünde, icrac�lar�n toplu veya tek tek 
çal�m� durumuna göre ses kayd�n�n nas�l al�nd��� aç�klanm��t�r. Teke yöresi çalg�lar�n� 
kapsayan, kapal� ortamda yap�lan bu çal��ma, hem toplu, hem de  tek çal�m ses kay�tlar�n� 
örnekler. Kabak kemane, cura ve vokalden olu�an toplu icra grubu için mikrofon yerle�tirimi 
�u �ekildedir. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          resim 9 : Toplu �cra 
Birinci derecede vokal amaçl� al�nan çok kanall� bu kay�t örne�inde, kabak kemane ve cura, 
shotgun mikrofon ile grupland�r�lm��, vokal ise cardioid bir mikrofon ile lokal olarak 
kaydedilmi�tir. Toplu icralarda al�nan ses kay�tlar� içinde, al�nan lokal ses kay�tlar�n�n, daha 
sonra kurgu (post production) a�amas�nda kullan�labilirli�ini gösteren örnekte, ses kayd� 
al�nan vokal kanal� üzerinde bir tak�m i�lemler gerçekle�tirilmi�tir. Grafik 1’de, 115 Hz ve 
640 Hz aras�nda görünen dalga yap�s�, vokal t�n�s�n�n gerçekle�ti�i frekanslar� kaplar. 640 Hz 
ile 3620 Hz aras�nda grafikte görünen de�erler, vokal t�n�s�na ait de�il tamamen cura ve kabak 
kemane t�n�lar�n�n vokal kanal�na s�z�nt�lar�d�r. Kabak kemane ve cura ya da süre�en bir 
ortam gürültüsünün bilgisayarda yaz�l�m ile belli bir bölümünün örneklenmesi, ve daha sonra 
as�l vokal kanal� içinde yer alan ayn� örne�in tan�t�l�p ç�kart�lma, ay�klama (extract) 
komutunun verilmesi, kurgu i�leminde uygulanabilecek yöntemlerden biridir. (bkz. grafik 2) 
Burada dikkat edilmesi gereken önemli bir durum, örnek al�n�p ç�kart�lmas� istenen sesin, 
ç�kartma i�lemi yap�lacak as�l kanal içinde benzer frekanslar ile örtü�erek, bu kanala ait dalga 
yap�s�n�n deforme olmamas�n� sa�lamakt�r. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      grafik 1 : Vokal Kanal� Ve Kanala S�zan Ortam Sesi 
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grafik 2 : Vokal Kanal�ndan Ortam Sesinin Ay�klanm�� Görüntüsü 

grafik 2 : Vokal Kanal�ndan Ortam Sesinin Ay�klanm�� Görüntüsü 
 
Birinci grafikte 115 Hz ve 640 Hz aras� örneklenen ses, ikinci grafikte vokal 

kanal�ndan ç�kart�lm�� olarak görülmektedir. Ve ikinci grafikte 115 Hz ve 640 Hz aras� 
de�erlerindeki gürültü ve istenmeyen seslerin azalmas� net bir �ekilde görülür. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                resim 10 : Sipsi Cura Toplu Çal�m� 
 
Resim 10’da görülen sipsi ve curadan olu�an toplu çal�mda, icrac�lar aras� belli bir 

mesafede aç�lm��, ve cardioid mikrofonun do�ru yönlendirilmesi ile kanallar aras� s�z�nt� 
engellenmi� ve her iki çalg�dan kaydedilen seslerin daha sonra ayr� olarak kullan�lmas� 
sa�lanm��t�r. 

Çal��malarda en kolay ve sorunsuz ses kay�tlar� solo icrac�lara ait kay�tlard�r. �crac�n�n 
performans�na etki durumu göz önünde bulundurarak, boom veya icrac�ya yak�n cardioid 
mikrofon tercih edilir.  Resim 11 ve resim 12 , daha önceki y�llarda yap�lm��, teke yöresi 
çal��malar�na ait video görüntüleridir. Bu iki görüntü, ses kay�tlar�n�n da video kameraya ait 
dahili mikrofon ile yap�lmas�, al�nan ses kay�tlar�n�n ortam gürültüsü gibi birçok istenmeyen 
sesleri bar�nd�rmas� ve bu sebeple çalg�ya ait do�al ses kayd�n�n al�nmamas�na dair 
örneklerdir. Burada yap�lan en büyük hatalardan biri, kamera merce�ine ba�l� kadraj� 
ayarlarken, ses için dogru pozisyonu ayarlayamamakt�r. Resim 13’te  ise, icrac�ya ait ses 
kayd�, harici ve lokal olarak yerle�tirilen mikrofon ile kaydedilmi�, bununla birlikte video 
görüntüsü de ayr� olarak al�nm��t�r. 
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                resim 11 : Yak�n Plan Video Kamera Solo Çekim 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       resim 12 : Uzak Plan Video Kamera Solo Çekim 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                            resim 13 : Yak�n Plan Harici Mikrofon �le Solo Çekim 
 
 

Video kameralara ait dahili mikrofonlar ile al�nan ses kay�tlar� ile, lokal kay�t tekni�i 
ile al�nan ses kay�tlar�n�n kar��la�t�rmal� frekans analizi, ses kayb�nda olu�an fark� net bir 
�ekilde gösterir. 
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               grafik 3: Cardioid Mikrofon �le Al�nan Curaya Ait Lokal Ses Kayd� 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 grafik 4 : Yak�n Plan Video Üzerinden Dahili Mikrofon Kayd� 
 
Grafik 3 ve grafik 4’te görünen iki waveform incelendi�inde 2 dalga aras�ndaki genlik fark� 
belirgin bir �ekilde görülmektedir. Grafik 3’te yap�lan bir di�er i�lem de, bu çal��mada 
belirtilen edit i�leminin daha sonradan uygulanmas�d�r. Lokal olarak al�nan bu ses kayd�na 
uygulanan editing ile, -RMS de�eri sadece bu kanala ait alt frekanslarda compressorler 
yard�m�yla yükseltilmi�tir. 

Bu iki örne�in 3D analiz kar��la�t�rmas�nda, grafik 5, dahili mikrofon ile kamera 
kayd�ndan direkt olarak al�nan dalga formunu gösterir. Curan�n t�nlad��� frekans bölgesini 
içeren, 640 Hz’de, curan�n t�n�s� ile beraber alt ve üst frekanslardaki gürültü ve armonik 
dengesizlikler gözlenir. Curaya ait t�n�lardaki bu bozukluklar, video kameraya ait dahili 
mikrofonun uzakl��� ve mikrofonun karakteristik yap�s�ndan dolay� kaynaklan�r. 
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grafik 5 : Video Kameraya Ait Dahili Mikrofon �le Al�nan Curaya Ait ses Kayd� 
 
Lokal mikrofon ile al�nan curaya ait bu örnekte (bkz. grafik 6), 640 Hz deki kazanç ve çalg�ya 
ait armoniklerin kararl��� net olarak gözlenir. Yine lokal olarak kullan�lan cardioid mikrofon 
seçene�i ile, ortam gürültüsünün kanala s�zmad��� gözlenir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 
 
 
 
 
 grafik 6 : Cardioid Mikrofon �le Al�nan Curaya Ait Lokal Ses Kayd� 
 
 
 
 
SONUÇ 

Çal��malarda, icrac�lar�n do�al ortamda gerçekle�tirdikleri performans ile, ses 
kayd�n�n al�nmas� için olu�turulan ortamda gerçekle�tirdikleri performans aras�nda fark 
gözlenmi�tir. Ortaya ç�kan fark, performans�n do�all���ndan uzakla�mas� aç�s�ndan 
olumsuzdur. Bu yüzden, ortamda kurulacak teknik donan�m�n, icrac�lar� rahats�z etmeden 
gerçekle�tirilmesi gerekir. Bu çal��mada alan çal��malar�nda örneklenen seslerin çok kanall� 
kay�t uygulamas� ile yap�lmas� ile al�nan örnekler, direk prodüksiyon amaçl� kullan�labilir bir 
seviyeye getirilmi�tir. Günümüzde birçok yerel müzisyene ait ses kay�t örnekleri, ses 
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kalitesindeki yetersizlikten dolay�, ses mühendisleri taraf�ndan edit i�lemine sokulup 
kullan�labilir seviyeye getirilmeye çal���lmaktad�r. Ba�tan uygulanacak çok kanall� kay�t 
i�lemi ile bu sorunlar çözülecektir. Alan çal��malar�nda ses kayd� için önerilen bu çal��malar�n 
do�ru bir �ekilde sonuçland�r�lmas�, her�eyden önce bu çal��malar�n uzman bir ses kay�t 
operatörü ve buna ba�l� olarak yeterli donan�m ile mümkün olacakt�r. Ancak alan çal��mas�na 
giden her ekibin bu teknik ekibi bar�nd�rmas�n�n zorlu�u, alan çal��malar�ndaki teknik ekipleri 
tek merkezden kontrol eden bir kurumun olu�turulmas� ile çözülebilecektir. Bu kurumda 
çal��an ekiplerin, sadece alan çal��malar� üzerine uzman bir ekip olmas� ile, çal��malar daha 
verimli bir �ekilde sonuçlanacakt�r. Yine donan�m için olu�acak maliyetin de bu kurumlar 
taraf�ndan kar��lanmas� ile, alandan al�nan ses kay�tlar� ilerde herhangi bir produksiyonda 
kullan�labilecek seviyede olacakt�r. 
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“MÜZ�K TERC�H�NDE �NANÇ B�Ç�MLER�N�N ROLÜ” 
 

Bar�� ERDAL 
 

ÖZET 
Bu çal��mada 10 müzik türü çerçevesinde müzik türü be�enisi ile dünya görü�ü 

biçimleri ve dini tutum aras�ndaki ili�ki incelenmi�tir. 187 üniversite ö�rencisinden 
kendilerine dinletilen Rap, Caz, Tasavvuf vb. müzi�in belirli duygular� ne düzeyde 
uyand�rd���n� be�li Likert ölçek üzerinde göstermeleri istenerek müzik be�enileri 
belirlenmi�tir. Kat�l�mc�lar müzikleri dinlemeden önce inanç biçimleri (kesin inanç, esnek 
inanç, dönü�ümlü ve gerilimli inanç) dini tutum ve de�erler ölçeklerini doldurmu�lard�r.  
Verilerden müzik-sever (Caz sever, Rap sever vb.) de�i�kenleri, her bir müzikle ilgili 
duygular�n güvenirlik analizi sonucunda elde edilmi� ve bunlar�n yukar�da bahsedilen 
ölçeklerle ili�kisi korelasyonel olarak sunulmu�tur. 
 
Anahtar Kelimeler:  Müzik türleri, duygu, dini tutum, inanç ve dünya görü�ü biçimleri. 
 

THE ROLE OF FAITH/WORLDVIEW STYLES IN MUSIC PREFERENCE 
 

ABSTRACT 
In this study, the relation between music preference (within the frame of 10 music 

genres) and faith or worldview styles along with religious attitude was investigated. 187 
university students were first asked to indicate the level of particular feelings (such as 
comfort, extraordinary, union with the universe and so on) on a Likert scale (not at all, little, 
moderate, much, very much) during or after listening to a variety of  played music (such as 
Rap, Jazz, Tasavvuf-Muslim-Mystical Music etc.) in their presence. In this way, their music 
preferences were determined. Before they listen to the music, the participants first filled in the 
scales of faith schemas (absolute faith, open faith, transformation in faith, and tension in faith) 
religious attitude and value dimensions. The scales of certain music-lovers (such as the scales 
of Jazz-lover, Rap-lover so on) were obtained through the reliability analysis of the feelings 
rated on each of the music peace presented. The relationship of music lovers with the above-
mentioned variables checked through correlation. 
 

Key Words:  Music genres, emotion, religious attitude, faith and worldview schemas. 
 
Giri�  
Günümüze kadar gerçekle�tirilen birçok müzik be�enisi-tercihi çal��mas�, müzi�in 

tercih edilmesi boyutunda müzik yetene�i, müzik e�itimi, müzi�in kompleksli�i, çevresel 
etkenler, medya, aile, arkada� çevresi vb. alanlara odaklanm��t�r. Bu çal��ma inanç 
biçimlerinin (dünya görü�ü, dini tutum) müzik be�enisi üzerindeki etkisine odaklan�r.  

�nsan varl���n�n bulundu�u her alanda dü�ünceden söz edilebiliyorsa, do�al olarak çok 
farkl� çe�itlilikte inanc�n hayat�m�z�n her noktas�nda yer ald���n� söyleyebiliriz. Ok’a (2012) 
göre ya�ama yönelik “genel bir bak�� aç�s�na sahip olma” anlam�nda inanma veya bir dünya 
görü�üne sahip olma olgusu bir insan evrenselidir ve bireyden bireye farkl�l�k arz eder. 
Gündelik ya�ant�m�z�n kazand�rd��� deneyimlere ba�l� olarak geli�en ve de�i�en inanç, bu 
anlamda bir var olma biçimi �eklinde de�erlendirilebilir. Tan�mlara bak�l�rsa din’in, insanlar�n 
kendisini, ya�am�, do�ay� ya da evreni aç�klama, anlama, anlamland�rma çabalar�na bir tak�m 
de�erlerle yön vererek önemli çerçeveler sundu�u görülür. Bu noktada bir insan�n 
dindarl���n�, onun inanç ve inançlar�n�n tamam� ya da bir bölümünün olu�turdu�unu söylemek 
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mümkündür. Bu çal��mada dünya görü�ü ve inanç, Fowler’�n “�nanç Geli�imi Kuram�” 
temelinde birbirini tamamlayan ili�kili kavramlar olarak ele al�nm��t�r.  

 
Dünya Görü�ü ve �nanç 
 
Dünya görü�ü (worldview) Cevizci’nin Felsefe Sözlü�ü’nde, bir bireyin ya da bir grup 

insan�n evren, tanr�, insanl�k, gelecek ve benzeri konularda sahip oldu�u inançlar, dü�ünceler, 
tav�rlar ve de�erler bütünü; bizi çevreleyen dünya ve içinde ya�ad���m�z toplumla ilgili 
felsefi, sosyo-politik, estetik, bilimsel görü�lerin toplam� olarak tan�mlan�r. Ya�am, dünya, 
evren vb. alanlara geni� ve kapsaml� bak�� aç�s� olarak dünya görü�ü, bir toplumsal s�n�f, 
grup, ku�ak ya da dini toplulu�a özgü olup, ona dünyaya belli bir aç�dan bakma imkan� veren 
inançlar bütünüdür. Ki�inin bilinçli çabalar�n�n, çal��ma ve ara�t�rmalar�n�n sonucu olarak 
benimsenebildi�i gibi, bir ko�ullanma sürecinin sonucunda da olu�abilir (Cevizci, 2010) 

�nanç kavram� ise soyut yap�s� itibariyle tan�mlanmas�nda güçlükler bar�nd�r�r. 
Hançerlio�lu Toplum Bilimleri Sözlü�ü’nde inanç kavram�n� bir san� ya da bir kan�ya 
dayanarak benimseme olarak tan�mlar. �nanç deyimi, deneyle do�rulanmam�� olan bir 
varsay�ma güvenme anlam�ndaki inan deyimiyle anlamda� olarak da kullan�lmaktad�r. Bu iki 
kavram aras�nda önemli bir ayr�m vard�r. �nanç bir do�ru sanma, inan’sa do�rulanm�� 
sanma’d�r. Pratikle denetlenen ve do�rulanan inanç, inanç olmaktan ç�kar, bilgi olur 
(Hançerlio�lu, 1980). Cevizci üç tür inançtan bahseder. a) Bildi�inden �a�mama olarak inanç: 
�nan�lan �eyin kar��t� hakk�nda kan�tlar oldu�u halde, ayn� �eye inanmaya devam etmekle 
olu�ur. Bu inanç türü yeni veri ve kan�tlarla kar��la��nca, onlar� oldu�u gibi yorulmay� 
reddeder. b) �nanma iste�i olarak inanç: Bir görü�ün benimsenmesi söz konusu oldu�u 
zaman ortada görü�ü ne destekleyen ne de yalanlayan kan�t yoksa, ele�tirel bir tav�r 
tak�nmam�z ve ku�ku durumunda kalmam�z iyi olur. ��te burada söz konusu olan inanç, 
kan�tlara ra�men de�il de, ortada kan�tlar olmad��� için, inanma arzusuna ba�l� olarak 
inanmad�r. c) Deneyime dayal� beklenti olarak inanç: Burada ise inanç, kan�ta dayanarak 
inanma anlam�na gelir. Bu tür bir inanç, geçmi�te do�ru oldu�u görülen �eyin gelecekte de 
kan�tlar taraf�ndan desteklenmeye devam edece�i umut ve beklentisini içerir (Cevizci, 2010). 

Fowler’�n kuram�na göre inanç, insanlar�n kendilerini, di�er insanlar� ve daha geni� 
evreni, var olman�n sonul/nihai �artlar�yla hem ba�lant�l� hem de onlar taraf�ndan etkilenir 
biçimde, geli�mi� ve geli�mekte olarak deneyimleme, bilme, de�er verme ve kendini adama 
biçimleri  �eklinde tan�mlan�r (Fowler, 1981; Fowler vd., 1992; akt. Ok, 2012: 2). �nanç 
geli�imi kuram�nda kavram, benli�in ve dünyan�n, hem dinsel hem dinsel olmayan global bir 
yorumu için kullan�labilir �ekilde tasarlanm��t�r. Bununla birlikte kuram ortaya ç�k���ndan bu 
yana ciddi ele�tiriler de alm��t�r. Özellikle inanç a�amalar�n�n bili�sel bir bütün olu�turdu�u, 
yani ki�inin ayn� anda sadece bir geli�im a�amas� özelliklerini ta��yabilece�i ve a�amalar�n art 
arda geli�ti�i �eklindeki dü�ünce Streib taraf�ndan ele�tirilmi�tir. Ok taraf�ndan Türkiye 
ko�ullar�na göre geli�tirilmi� modelde, Fowler’�n tek geli�im çizgisinden farkl� olarak inanç 
geli�iminin �emalar düzeyinde birden çok �ekilde olabilece�i üzerine odaklan�lm��t�r. 
Dolay�s�yla Ok’un modelinde Fowler’�n genel yakla��m� benimsenirken, Streib’�n ele�tirleri 
de göz önüne al�nm�� ve inanç a�amalar� �ekil 1’de görüldü�ü gibi 6 ana boyut olarak 
dü�ünülmü�tür. Mitsel-Literal, Yapay-Konvansiyonel, Yo�un, Gerilimli, Bireysel-Dü�ünsel 
ve Birle�tirici �nanç. 
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�ekil 1: Ok (2012) “�nanç A�amalar� ve �emalar�”                                   
 

Literatür 
Müzik be�enisiyle ilgili çal��malara bak�ld��� zaman literatürde çok farkl� alanlarda 

yap�lm�� çal��malar oldu�u görülür. Konumuzla ili�kili çal��malardan birisi kabul edilebilcek  
olan Glasgow, Cartier ve Wilson’un (2002) ara�t�rmas�, müzik tercihi, heyecan arama ve 
muhafazakal�k aras�ndaki ili�kiye odaklanm��.  43 Kat�l�mc�ya Petterson’un muhafazakarl�k 
ölçe�i ile Zuckerman’�n heyecan arama ölçe�i uygulan�yor. Sonuçlara göre muhafazakarl�k 
ölçe�inden yüksek puan alan kat�l�mc�lar dü�ük puan alanlara göre benzer müzik parçalar�n� 
tercih etmi�ler. Bununla birlikte heyecan arama ölçe�inden al�nan puanlar ile müzik tercihi 
aras�nda önemli bir ili�ki ç�kmazken, heyecan arama ölçe�i sonuçlar�yla muhafazarkarl�k 
ölçe�i sonuçlar�  ters yönde ili�kilenmi�. Christenson ve Peterson (1988) yapt��� bir çal��ma 
kad�nlar�n erkeklere göre pop gibi daha soft müziklere, erkeklerinse rock ve rap gibi daha sert 
müzik türlerine e�ilimleri oldu�undan bahsediyor. Benzer bir �ekilde Colley (2003) genç 
kad�nlar�n sevdi�i müziklerde sözlerin daha çok duygular� ve ili�kileri vurgulad���n�, genç 
erkeklerin ilgilendi�i heavy metal ve hard rock gibi müziklerde ise erkeksi ça�r���mlarla 
sald�rganl�k, üstünlük ve isyan temalar�n�n daha a��rl�kl� oldu�unu belirtiyor. North ve 
Hargreaves’in (2007) bir ara�t�rmas� sosyo-ekonomik durum, hayat tarz� ve müzik tercihi 
aras�nda birtak�m ba��nt�lar oldu�unu belirtiyor. Sonuçlarda klasik gibi sofistike müzik 
türlerinin tercihi yüksek e�itim ve gelir düzeyiyle ili�kilenirken, rap ya da elektronik müzik 
türleri daha alt gelir düzeyleriyle ili�kilenmi�. Rentfrow ve Gosling’in (2003) bir çal��mas� 
�iddetli ve asi müzik (rock, metal vb) fanlar�n�n yeni deneyimlere daha aç�k oldu�unu 
vurguluyor. Konumuzla do�rudan ili�kili yap�lm�� çok ara�t�rma bulunmad��� için literatürü 
yukar�daki örneklerle s�n�rl�yoruz.  
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Yöntem 
187 Kat�l�mc�dan, dinletilen 10 müzik türünün (caz, rock, pop vb.) belirli duygular� 

(mutluluk verici, büyüleyici, hüzün verici vb.) ne düzeyde uyand�rd���n�, her bir müzik türü 
için seçilmi� 12 ayr� s�fattan yararlanarak be�li Likert ölçek üzerinde belirlemeleri istenmi�tir. 
Böylece kat�l�mc�lar�n müzik be�enileri saptanm��t�r. Sonra Ok’un �nanç/Dünya Görü�ü 
Tarzlar�, Dini Tutum ve Schwartz (1992, 1994, 2009) taraf�ndan geli�tirilen De�er Yönelimi 
anketlerini doldurmu�lard�r. Sonuçlar SPSS program�nda Pearson Correlation testiyle 
de�erlendirilmi�tir. Veri de�i�kenleri her bir müzikle ilgili duygular�n güvenirlik analizi 
sonucunda elde edilmi� ve kullan�lan ölçeklerle ili�kisi korelasyonel olarak sunulmu�tur.  

Bulgular 
A�a��daki tabloda, elde edilen test sonuçlar�ndan sadece istatistik olarak ili�kili ç�kan 

boyutlara yer verilmi�tir.     
Tablo 4: �nanç-Dünya Görü�ü Tarzlar�, Dini Tutum, De�er Yönelimi ve Müzik Tecihi aras�ndaki korelasyonlar 

  Dini 
Tutum 

Kesin 
�nanç 

Dönü�üm-
�nanç Geli�imi 

Esnek 
�nanç 

C�nsiyet Ya� Geleneksellik Evrensellik 
CAZ -.21* -.18  .21* .12 -.19* .10 -.02 .19 
KLAS�K -.07 -.08 .08 .07 .01 .02 -.04 .13 
ROCK -.25* -.001 .07  .24* .03 .06 .01 .27* 
METAL -.23* -.15 .06 .11 -.12 .14 .11 .21 
THM -.11 .17 -.04 -.10 -.02 .14 -.18 -.01 
TSM -.11 -.07  .21* -.03 -.11 .12 -.07 .18 
ARABESK -.01 .12 -.07 -.15 -.20* .09 -.04 -.14 
TASAVVUF  .22* .25* -.15   -.23* -.06 .15  .28* -.14 
RAP -.11 -.07 .12  .08 .08 .15 -.09 .04 
POP -.01 .03 .02 -.09 .01 .25* -.16 .11 

      *p < .05. 
Bu sonuçlara göre Bat� Klasik, THM, Arabesk, Rap ve Pop-severlerin hiçbir 

de�i�kenle ili�kisi ortaya ç�kmam��t�r. Buna kar��l�k, 
(b) Caz-severlerin inançta dönü�üm ile olumlu, dini tutum ile olumsuz ili�kiye sahip oldu�u 
görülmü�tür; 
(c) Rock-severlerin esnek inanç ve evrensellik boyutu ile pozitif, dini tutum ile negatif yönde; 
(d) Metal müzik-severlerin dini tutum ile negatif yönde; 
(e) TSM-severlerin dönü�üm ile pozitif yönde; 
(f) Tasavvuf-severlerin kesin inanç, geleneksellik ve dini tutum boyutlar� ile pozitif; esnek 
inanç ile negatif yönde ili�kisi bulunmu�tur. 

Demografik de�i�kenler bak�m�ndan caz ve arabeskin erkekler aras�nda daha yayg�n 
oldu�u, pop severlerin ise görece ileri ya�lar (son s�n�flar) aras�nda daha fazla bulundu�u 
görülmü�tür. Sonuçlar� di�er bir dille ifade etmek gerekirse, caz, rock, metal severlerin daha 
seküler; buna kar��l�k tasavvuf müzi�ini sevenlerin dine yönelik daha olumlu bir tutuma sahip 
oldu�u gözlenmektedir. Tasavvuf severler aras�nda ayn� zamanda kesin inançl�lar�n da çok 
oldu�u görülmektedir. �nançta dönü�üm ya�ayanlar daha çok caz ve tsm severler aras�nda 
bulunmaktad�r. Esnek inanç ise sadece Rock severler aras�nda yer almaktad�r 

Sonuç 
Görülece�i üzere caz, rock ve metal müzik severlerin dini tutum boyutundan negatif 

puan almalar� daha seküler bir anlay��a sahip olmalar�yla ili�kilendirilebilir. Bu üç müzik 
türünün de özgürlük, ba�kald�r� gibi temalarla ilgili bir çok örne�inin bulundu�u 
bilinmektedir. Di�er yandan rock müzik dinleyicilerinin esnek inanç boyutuyla pozitif 
ili�kilenmesi, dini tutumdan al�nan puanla anlaml� bir bütün olu�turmaktad�r. Caz ve Türk 
Sanat Müzi�i dinlemenin ise belirli bir olgunluk düzeyi gerektirdi�i söylenebilir. Dolay�s�yla 
bu müzik severlerin belli bir entellektüel düzeye ula�ma süreçleri, inanç/dünya görü�ü 
boyutunda bir de�i�im ya�amalar�yla ili�kilendirilebilir. 
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Tasavvuf müzik severlerin dini tutum, inanç/dünya görü�ü ve de�er yönelimi 
ölçeklerinden ald��� puanlar bir biriyle örtü�mektedir. Esnek inanç boyutundan al�nan 
puanlara göre kat� bir yarg�sall���n varl���ndan söz edilebilir. Dolay�s�yla di�er baz� müzik 
türlerinin tercih edilmesi bu anlamda bir tak�m de�erlere göre benimsenmeyebilir. Bu 
sonuçlar inaç/dünya görü�ü ve müzik tercihi aras�nda bir tak�m ba��nt�lar�n varl���na i�aret 
etmektedir.     
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ÖZET 

Müzik ö�retmenli�i, neredeyse tamamen sese dayal� bir meslektir. Gün boyunca her 
etkinlikte sesini kullanmak zorunda olan müzik ö�retmenleri, sadece müzikle ilgili konular�n 
e�itimini vermekle kalmazlar, ö�rencilerine iyi bir seste bulunmas� gereken özellikleri 
duyurarak ve taklit etmelerine ortam olu�turarak ses e�itimi de verirler. Bu durum, hem 
sa�l�kl� bir meslek ya�am� sürdürmeleri, hem de e�itim verdikleri ö�rencileri iyi 
yeti�tirmelerine imkan sa�lamalar� aç�s�ndan, lisans düzeyinde iyi bir ses e�itimi almalar�n� 
gerekli k�lmaktad�r. Bununla birlikte, lisans döneminde mesleki gereklilikleri yeterince 
tan�m�yor olmalar�ndan ses e�itimi derslerine kar�� bir isteksizlik geli�ebilmekte,  ilgi, alg� ve 
tutumlar� da bu yönde de�i�iklik gösterebilmektedir. Mesle�e at�ld�ktan sonra ise, sesleriyle 
ilgili birçok sorun ya�ayarak, seslerini do�ru kullanamama sonucu y�pratmaktad�rlar. Bu 
durum ilerleyen zamanlarda etkili, güzel ve nitelikli bir ses üretmekten mahrum kalmalar�na 
sebep olmaktad�r.  
Bu ara�t�rma, müzik ö�retmenlerinin mesleki gereklilikleri göz önünde bulundurarak, lisans 
düzeyinde alm�� olduklar� ses e�itimini yeniden de�erlendirmelerine olanak sa�lamaktad�r. 
Böylece verilmekte olan ses e�itiminin de bir de�erlendirmesini yaparak yeterlili�inin 
artt�r�lmas�na yönelik öneriler geli�tirmektedir.  Ara�t�rman�n, müzik ö�retmenlerinin ses 
e�itimi alg�lar�n�n geli�tirilmesine katk�da bulunmas� umulmaktad�r.  
Anahtar Kelimeler: Müzik Ö�retmenli�i, Bireysel Ses E�itimi 

 
ABSTRACT 
The music education is almost entirely based on sound. Music educators, who have to 

use the voice in every activity throughout the day, do not only give training in music – related 
subjects, but give them a voice education by creating the environment where students get, 
listen and imitate the characteristics of a good sound. �n this case, it is necessary to take a 
good sound education, for maintaining of a healthy career and providing of a good education 
opportunity. However, the Professional requirements are not adequately recognized in license 
period, reluctance may form towards sound education classes, interests, perception and 
attitudes may vary too. After appointment, many problems can be faced, related to wrong 
sound using and the result in voice fretting. This situation becomes effective on the remaining 
deprived of producing beautiful and good quality voice. 

In this research, taking into consideration the requirements of professional music 
teachers, re-evaluations of voice training at the undergraduate level provides an opportunity to 
be taken. Thus, by making an assessment of the adequacy of training provided for the 
improvement of the sound is developing proposals. Research, is expected to contribute to the 
development of perceptions of voice training music teachers. 

Key Words: Music Teacher, Personal Voice Training 
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G�R�� 
Sesimizle, ileti�im kurman�n ötesinde duygular�m�z� anlat�r, ya�ant�m�zdaki pek çok 

�eyi bu yolla ifade ederiz. Her insan�n kendine özgü olan sesi onun ki�ili�inin özel ve önemli 
bir parças�d�r. Gözlerimizi kapad���m�zda sevdiklerimizin sesini duyar gibi olur, güzel 
hat�ralar�n� sesleriyle hayal edebiliriz. �nsan sesinin ba�kalar� üzerindeki etkisi i�te böylesine 
büyülü güzel bir i�leve de sahiptir.  Sesini günlük ya�am�n�n d���nda güzel �ark� söylemek için 
kullanan insanlar bu sesin e�itiminde bir e�iticinin e�li�inde çe�itli al��t�rmalardan faydalan�r, 
böylece seslerine dayan�kl�l�k, etkililik ve güzellik gibi unsurlar� katmaya çal���rlar.  
Bireysel ses e�itimi; ses e�itimi verilecek olan ö�rencinin sesine ait bireysel özellikleri ve 
sesini kullanaca�� alan dikkate al�narak, kazand�r�lmak istenen davran��lar do�rultusunda 
yap�lan çal��malar� içeren bir süreçtir.(Türkmen,2007). 

Bu süreçte, temel al��kanl�klar� kazanan birey, bu temel al��kanl�klar�n kendisine 
sa�lad��� birikimle, sesini farkl� alanlarda uygun bir �ekilde kullanabilme becerilerini de 
kazan�r. Örne�in, temel ses e�itimi alm�� bir birey kendi sesini tan�man�n ve sesini üretti�i 
bölgenin özelliklerini bilerek ses üretme becerisini kazanm�� olman�n rahatl���yla diledi�i her 
tür müzi�i seslendirebilme becerisini edinir. �ster Türk Sanat Müzi�i olsun, ister Türk Halk 
müzi�i olsun isterse ba�ka tür ve stil olsun, edindi�i bu temel beceriler ve sesini tan�ma 
durumu, tarz�n� ve stilini koruyarak sesini en güzel �ekilde üretme kolayl��� sa�lar. Bu aç�dan 
bireysel ses e�itimi almak özellikle müzik ö�retmenleri için çok daha önemli ve toplumla 
daha iç içe olmalar�ndan dolay� daha rahat bir ses üretme kolayl��� ta��yacakt�r. 

 
Problem Durumu 

Ses e�itiminin birçok uzman taraf�ndan yap�lm�� tan�mlar�na bak�ld���nda,  “bireylere 
sesini konu�urken ve �ark� söylerken, anatomik ve fizyolojik yap�s�na uygun olarak 
kullanabilmesi için gereken davran��lar�n kazand�r�ld���, önceden saptanm�� ilke ve 
yöntemlerle, planlanan hedeflere yönelik olarak uygulanan, planl�-programl� bir etkile�im 
süreci” dir(Töreyin,1998).Davran ise, “vücudumuzdaki �ark� söyleme i�iyle ilgili tüm kaslar� 
denetim alt�na al�p, bu kaslar� gerekti�i gibi kullanarak insan vücudunun ve ruhunun gizlerine 
ula�may� ba�arma eylemi” (Davran,1997) oldu�unu söyler.  

Çevik, ses e�itimini sadece tan�mlamakla kalmay�p s�n�flamas�n� da yapm�� böylece, 
ses e�itiminin tan�mlanmas�ndan sürecin sonuna kadar bilimsel yakla��mlar�n gere�ine i�aret 
etmi�tir. Ses e�itiminin ana ve alt türlerini s�n�fland�ran Çevik, Bireysel Ses E�itimi’ni, temel 
ses e�itimi ve ileri ses e�itimi(�an) alt ba�l�klar� alt�nda incelemi�tir.  
Buna göre “Temel ses e�itimi”, her ya� ve her nitelikteki sesler için öncelikle e�itsel amaçlar 
do�rultusunda konu�ma ve �ark� sesinin do�ru kullan�m�na yönelik temel davran��lar� 
kazand�rma sürecidir.   

�leri Ses E�itimi (�an) ise, mutasyon dönemini (sesin de�i�me ve olgunla�ma 
dönemini) tamamlam��,  sesin, ileri teknikle ve sanatsal amaçlar do�rultusunda 
kullan�labilmesini sa�layan uygunbir anatomik–fizyololik yap�ya, gürlük, geni�lik, t�n� 
özellikleriyle geli�meye elveri�li, dayan�kl� bir ses materyaline sahip bireyler için 
programlanabilece�ini bildirir. Çevik’e göre, bu e�itimin planlanmas� süreci temel ses 
e�itiminde oldu�u gibi ele al�nmakla birlikte, ilke ve amaçlar, ders içerikleri, kullan�lan 
materyaller, ö�retim yöntemleri ve hedeflenen davran��lar bak�m�ndan farkl�l�k 
gösterir.(Çevik,2006)  

Bireysel ses e�itimi, sesini günlük hayat�nda çok daha s�k kullanan meslek gruplar� 
için daha fazla önem ta��maktad�r. Bu meslek gruplar� aras�nda sesini gün boyu, etkin bir 
�ekilde kullanan ö�retmenler ilk s�ray� almaktad�r. Ö�retmenlerin aras�nda bir grup daha 
vard�r ki bu gruptaki bireyler hem konu�ma hem �ark� söyleme, e�lik etme, çalma ve 
ö�rencilerini idare ederek dersi yürütme gibi birçok i�i ayn� anda yapma becerisini 
ta��mal�d�r. Bu becerilerin bir müzik ö�retmeninde ayn� anda bulunmas�, etkili bir ses 
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e�itimiyle mümkündür ve lisans ö�renimi s�ras�nda alm�� oldu�u bilgilere ba�l�d�r. Bu 
bilgilerin gerekli oldu�una inanmayan, ses e�itimine ihtiyaç duymayan ö�renciler ise meslek 
hayat�na at�ld�ktan sonra, toplumun ve ö�rencilerinin kendilerinden bekledi�i “güzel sesli 
müzik ö�retmeni” olma yarg�s�n� kar��layamamalar�, müzik derslerinin etkilili�ini de 
yitirmelerine neden olmaktad�r. 

Bir müzik ö�retmeninin an�lar�ndaki, okula ba�lad��� ilk gün ve “�stiklâl Mar��”n�n 
seslendirili�i s�ras�nda okul bahçesindeki idareci, ö�retmen ve ö�rencilerin s�nav�na maruz 
kalmas� durumu, pek çok müzik ö�retmeninin ya�ad��� bir durumdur. Ö�retmenler odas�nda 
kendisine yönetimi ve sesini kullanmas�yla ilgili söylenenler olumlu bir izlenim ve “iyi müzik 
ö�retmeni” ad�yla onurlanmas�n� sa�lasa da ald��� e�itim süresini iyi de�erlendiremeyen ya 
da yeterli bir ses e�itiminden geçememi� müzik ö�retmenlerinin ayn� olumlu tepkilerle 
kar��la�mas� mümkün de�ildir. Bunun örneklerine de s�kça rastlanmaktad�r. 
Müzik ö�retmenlerinin almas� gereken iyi ses e�itimi, onlar�n meslek ya�amlar�n� son derece 
mutlu ve huzurlu geçirmelerini, görevlerini rahatl�k içerisinde, kendilerini çok fazla yormadan 
yürütebilmelerini sa�layacakt�r. 

Müzik Ö�retmenlerinin Lisans Döneminde Almakta Olduklar� Bireysel Ses E�itiminin 
Durumu 

Müzik ö�retmenleri lisans düzeyinde iki y�l boyunca, dört sömestrde birer saat olmak 
üzere bireysel ses e�itimi almaktad�rlar. Konuyla ilgili olarak görü�lerine ba�vurulan baz� 
E�itim Fakültesi Müzik Ö�retmenli�i Anabilim Dal� Bireysel Ses E�itimi uzmanlar�, dersin 
daha yararl� olmas� için yapabildikleri baz� uygulamalar� dile getirmi�lerdir. Örne�in bir derse 
iki ö�renciyi alarak hem birbirlerini dinlemelerini sa�laman�n hem de haftada yap�lan 
çal��malar� ikiye ç�karman�n çarelerini arad�klar�n� fakat bu uygulamalar�n kendileri aç�s�ndan 
oldukça yorucu oldu�u için b�rakmak zorunda kald�klar�n� söylemi�lerdir. 

Ya da tüm ö�rencilerini ayn� anda alarak ortak ses çal��malar� yapan ses uzmanlar� da 
mevcuttur. Elbette bu durum ders gören ö�rencilerin seslerini gerekti�i gibi tan�yamamalar�na 
ve bu dersten verim alamamalar�na örnektir. 

 
Bireysel Ses E�itimi Dersindeki Müzik Ö�retmenlerine Yönelik Uygulamalar�n Durumu 

Bireysel ses e�itimi dersindeki uygulamalar dikkate al�nd���nda, genel olarak 
konservatuvarlar�n temel ses e�itimi a�amas�yla benzerlik gösterdi�i görülür. Oysa burada 
verilmesi gereken e�itim yine ses e�itimine yönelik temel prensipleri ve al��kanl�klar� 
kazanmaya yönelik olmakla birlikte, çok farkl� türden müzikleri seslendirme becerisi de 
kazand�rmay� kapsamal�d�r. Çünkü bir müzik ö�retmeni, mezun olduktan sonra yurdun bir 
çok yerinde farkl� bir çok birey ve toplulukla bir araya gelmektedir. Bu farkl� topluluklar�n 
farkl� beklentileri ve müzik ö�retmenlerinin bu ortamlarda gerekti�inde (�stiklâl Mar�� 
seslendirmeleri, koro çal��malar� vb. etkinlikler) –zorunlu olmasalar bile-seslendirme 
çal��malar� yapmalar� temel becerilerin üstünde bir e�itimi gerektirmektedir. 

Bu dersler kapsam�nda verilen eserlerin genellikle �talyan müzi�inden örnekler olmas� 
müzik ö�retmenlerinin ses e�itiminde olmas� gerekenleri ya da mesleki beklentileri 
kar��lamadaki yeterlilikleri dikkatli bir �ekilde ele al�nmal� ve sorgulanmal�d�r.  
 
Literatür Taramas�  

Konuyla ilgili olarak yap�lan ara�t�rma ve çal��malar aras�nda “Müzik Ö�retmenli�i 
E�itiminde Ses E�itimi” Töreyin,  ve “Müzik Ö�retmenli�i Anabilim Dallar�nda uygulanan 
Bireysel Ses E�itimi”ne yönelik pek çok ara�t�rma ve çal��ma vard�r. Bu çal��malar ses 
e�itimini farkl� yönlerden ele alan çal��malar olarak alana oldukça büyük katk�lar getirmi�ler, 
yeni çal��malara yol gösterici olmu�lard�r. Bununla birlikte yap�lan ara�t�rmalar aras�nda 
mesleki gerekliliklerin sorguland��� bir çal��maya rastlanmam��, müzik ö�retmenlerinin bir 
aç�dan alg�lar�n� da ölçerek mesleki gereklilikleri kar��lama durumu ara�t�r�lmam��t�r. Müzik 
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ö�retmenlerinin alm�� olduklar� bireysel ses e�itiminin mesleki gerekliliklerini ara�t�ran bu 
ara�t�rma bu yönüyle farkl� bir yakla��m� temsil etmektedir. 
Amaç 

Müzik ö�retmenlerinin lisans döneminde alm�� olduklar� bireysel ses e�itiminin 
mesleki gereklilikler aç�s�ndan de�erlendirilmesi ve müzik ö�retmenlerinin ö�rencilik 
y�llar�ndaki ses e�itimi alg�lar�nda mesleki ya�ama at�ld�ktan sonra verdikleri önem yoluyla 
bir de�i�ikli�in olup olmad���n� saptamakt�r. Bu aç�dan bir durum de�erlendirilmesi 
yap�larak, ses e�itimine yönelik alg�lar�n e�itimlerine yans�y�p yans�mad���n� anlamakt�r. 
Problem Cümlesi 

Ara�t�rman�n problemi; “ Müzik ö�retmenlerinin lisans döneminde alm�� olduklar� 
bireysel ses e�itimi mesleki gereklilikleri kar��lamakta m�d�r?”  Sorusudur. 
Alt Problemler : 

1. Müzik ö�retmenlerinin lisans döneminde alm�� olduklar� bireysel ses e�itimi 
yeterli midir? 

2. Müzik ö�retmenlerinin lisans döneminde alm�� olduklar� bireysel ses e�itimi ders 
saatleri aç�s�ndan yeterli midir? 

3. Müzik ö�retmenlerinin lisans döneminde alm�� olduklar� bireysel ses e�itimi 
içerik aç�s�ndan yeterli midir?   

A. �ark� da�arc��� aç�s�ndan 
B. Ses tekni�i aç�s�ndan 
C. Ses sa�l��� ve korunmas� aç�s�ndan 
D. Mutasyon dönemi ve çocuk seslerinin çal��t�r�lmas� aç�s�ndan 
E. Kendi uygulamalar�n� yapabilmeleri aç�s�ndan 
4.  Müzik ö�retmenlerinin ö�rencilik y�llar�ndan mesleki ya�amlar�na at�ld�klar� 

süreçte bireysel ses e�itimi dersine verdikleri önem de�i�mi� midir? 
Çal��ma Grubu 
Ara�t�rma, kat�lmaya istekli ve �u anda görev yapmakta olan 50 ilkö�retim müzik 
ö�retmenine uygulanan anket yoluyla yap�lm��t�r. Ara�t�rmaya kat�lan müzik ö�retmenlerinin 
anketi cevaplamaya istekli olmalar� dikkate al�nm�� önemli bulduklar� konular� özellikle 
belirtmeleri istenmi�tir. 

YÖNTEM 
Ara�t�rma, nitel bir ara�t�rma olup, betimlemeci bir yakla��mla ele al�nm��t�r. 
Betimselara�t�rmalarda durum oldu�u gibi tasvir edilir ve tespit edilen durumda var olan 
sorunlara çözüm önerileri sunulur.  
Nitel ara�t�rma tekniklerinin kullan�lm�� olmas�, nitel ara�t�rmalar�n bir özelli�i olarak 
ara�t�rman�n genellenmesini engelliyor olsa da, anketten elde edilen verilerin i�lenmesinde 
kullan�lan veri i�leme teknikleri, elde edilen verilerden oldukça önemli bulgulara ula��lmas�n� 
sa�lam��t�r.  
Veri Toplama Teknikleri 
Anket tekni�i ile toplanan veriler SPSS program�nda alan�n�n uzman� taraf�ndan i�lenmi�, 
verilerin frekans ve oranlar� belirlenmi�, bunun yan� s�ra tan�mlay�c� istatistikler 
uygulanm��t�r. Daha sonras�nda ise, yine alan�n uzmanlar�nca yorumlanarak sonuç ve öneriler 
üretilmi�tir.  
 
 

BULGULAR 
Birinci Alt Probleme Yönelik Bulgular 
Müzik ö�retmenlerinin lisans döneminde alm�� olduklar� bireysel ses e�itiminin yeterlili�ine 
ait bilgiler Tablo 1’de belirtilmi�tir. 
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Tablo 1. Bireysel ses e�itiminin yeterlili�i 

Maddeler Hiç 
Kat�lm�yor Kat�lm�yor Karars�z Kat�l�yor 

Tamame
n 
Kat�l�yor 

Ort±ss 

Bireysel ses e�itimi dersinin 
önemi anlat�ld� 

16.0 
(8) 

18.0 
(9) 

14.0 
(7) 

30.0 
(15) 

22.0 
(11) 

3.24±1.40
7 

Bireysel ses e�itimi hakk�nda 
bilgi ve fikrim yeterlidir 

12.0 
(6) 

38.0 
(19) 

18.0 
(9) 

16.0 
(8) 

16.0 
(8) 

2.86±1.29
3 

 
Tablo 1’de elde edilen bulgular incelendi�inde kat�l�mc�lar�n %52’si lisans döneminde 
bireysel ses e�itimi dersinin öneminin anlat�ld���n� ifade etmi�lerdir. Bu maddeye ili�kin 
ortalama puan 3.24±1.407 olarak elde edilmi�tir. Bu de�er kat�l�mc�lar�n�n ço�unlu�unun 
karars�zl���n biraz üzerinde bir fikre sahip olduklar�n� göstermektedir. �kinci maddeye ili�kin 
bulgular incelendi�inde kat�l�mc�lar�n %50’si bireysel ses e�itimi hakk�ndaki bilgi ve 
fikirlerinin yeterli olmad���n� ifade etmektedirler. Bu maddenin ortalama puan� (2.86±1.293) 
karars�zl���n alt�nda kalm��t�r. 
 
Bu iki bulguya göre, müzik ö�retmenleri, bireysel ses e�itimi dersinde dersin öneminin 
anlat�ld���n�, bununla birlikte ses e�itimi hakk�nda bilgi ve fikirlerinin de yeterli olmad���n� 
belirtmi�lerdir. Buradan dersin önemine dair gereken bilgilerin verildi�i, bununla birlikte 
yeterli düzeye ula�mad��� anla��lmaktad�r. 
 
�kinci Alt Probleme Yönelik Bulgular 
Müzik ö�retmenlerinin lisans döneminde alm�� olduklar� bireysel ses e�itiminin ders saatleri 
aç�s�ndan yeterlili�ine ili�kin sonuçlar Tablo 2’de verilmi�tir.  
 
Tablo 2. Bireysel ses e�iminin ders saatleri aç�s�ndan yeterlili�i 

Maddeler Hiç 
Kat�lm�yor Kat�lm�yor Karars�z Kat�l�yor 

Tamame
n 
Kat�l�yor 

Ort±ss 

Ders saatleri yeterlidir 44.0 
(22) 

36.0 
(18) 

14.0 
(7) 

6.0 
(3) 

0.0 
(0) 

1.81±0.89
6 

Ders saatleri artt�r�lmal�d�r 4.0 
(2) 

14.0 
(7) 

20.0 
(10) 

46.0 
(23) 

16.0 
(8) 

3.56±1.05
3 

 
Tablo 2’de elde edilen bulgular incelendi�inde kat�l�mc�lar�n %80’i ders saatlerinin yeterli 
olmad���n� ifade etmi�lerdir.(1.81±0.896). Ders saatlerinin artt�r�lmas� ile ilgili madde 
incelendi�inde önceki maddeye paralel olarak kat�l�mc�lar�n ço�unlu�u (%62) ders saatlerinin 
artt�r�lmas� gerekti�ini dü�ündükleri anla��lmaktad�r (3.56±1.053).  
Buradan, bireysel ses e�itimi derslerinin yeterli olmad��� ve ders saatlerinin artt�r�lmas� 
gerekti�i sonucuna ula��lm��t�r. 
Üçüncü Alt Probleme Yönelik Bulgular 
Bireysel ses e�itiminin içerik bak�m�ndan yeterlili�i konusunda elde edilen bilgiler Tablo 3’te 
belirtildi�i gibidir. 
Tablo 3. Bireysel ses e�iminin içerik aç�s�ndan yeterlili�i 

Maddeler Hiç 
Kat�lm�yor Kat�lm�yor Karars�z Kat�l�yor 

Tamame
n 
Kat�l�yor 

Ort±ss 

Ders içeri�i mesleki 
gereklilikler aç�s�ndan yeterlidir 

12.0 
(6) 

24.0 
(12) 

20.0 
(10) 

30.0 
(15) 

14.0 
(7) 

3.10±1.26
6 

Yeterli olmakla beraber mesleki 
gerekler için ekleme yap�labilir 

4.0 
(2) 

14.0 
(7) 

20.0 
(10) 

42.0 
(21) 

20.0 
(10) 

3.60±1.08
8 
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Tablo 3’te verilen de�erler incelendi�inde kat�l�mc�lar�n %44’ü lisans döneminde al�nan 
bireysel ses e�itimi dersinin içeri�inin mesleki gerekler aç�s�ndan yeterli oldu�unu 
belirtmi�lerdir (3.10±1.266). Ancak kat�l�mc�lar�n %62’si ders içeri�inin yeterli oldu�unu 
fakat dersin gereklilikleri aç�s�ndan eklemelerin yap�labilece�ini ifade etmi�lerdir 
(3.60±1.266).  
Görülece�i üzere, verilmekte olan ses e�itimi dersinin içerdi�i bilgi, beceri ve davran��lar 
mesleki gereklilikler aç�s�ndan yeterli bulunmu�tur. Bununla birlikte eklemelerin de 
yap�labilece�i bildirilmi�tir. Ses e�itimi dersinin içeri�i genel olarak, ses tekni�i, ses sa�l��� 
ve korunmas� konular�n� içermektedir. Genel olarak yeterli bulduklar� bu içeri�in baz� özel 
konular�yla ilgili ba�ka sorulara da ba�vurulmu�, daha ayr�nt�l� bilgiler elde edilmeye 
çal���lm��t�r. 
�ark� da�arc��� bak�m�ndan bireysel ses e�itiminin yeterli olup olmad��� konusunda elde 
edilen bilgiler Tablo 4’te özetlenmi�tir.  
 
Tablo 4. Bireysel ses e�iminin �ark� da�arc��� aç�s�ndan yeterlili�i 

Maddeler Hiç 
Kat�lm�yor Kat�lm�yor Karars�z Kat�l�yor 

Tamame
n 
Kat�l�yor 

Ort±ss 

Yeterli buluyorum 18.0 
(9) 

42.0 
(21) 

20.0 
(10) 

16.0 
(8) 

4.0 
(2) 

2.46±1.09
2 

 
Tablo 4 incelendi�inde kat�l�mc�lar�n %60’� �ark� da�arc��� bak�m�ndan bireysel ses e�itimi 
içeri�ini yeterli bulmad�klar�n�, %20’si ise bu konuda karars�z olduklar�n� belirtmi�lerdir 
(2.46±1.092).  
�ark� da�arc��� aç�s�ndan ses e�itimi dersinin yeterli olmad��� sonucuna ula��lm��t�r.  
Ses e�itimi derslerinde kullan�lan �ark� da�arc���n�n genellikle �talyanca eserlerden olu�tu�u, 
aria antik ve liedlerin seslendirildi�i dü�ünüldü�ünde bu dü�üncelerinde hakl� olduklar� 
söylenebilir. Bu konuda ya okul �ark�lar� da�ar�n�n ele al�naca�� farkl� bir ders, programda yer 
almal� ya da ses e�itimi dersine süre eklenerek bu ihtiyaç kar��lanmal�d�r. Haftada bir saatlik 
bir derste ancak ses tekni�inin oturaca�� ve do�al olarak bu tekni�in geli�tirilmesi çal��malar� 
yap�laca��ndan �ark� da�arc���n�n s�n�rl� olmas� normal kar��lanmal�, bununla birlikte mesleki 
gerekliliklere uygun olarak �ark� da�arc���n�n kazand�r�laca�� bir dersin eklenmesi yerinde 
olacakt�r.  
Lisans döneminde al�nan bireysel ses e�itimi dersinin ses tekni�i aç�s�ndan yeterli olup 
olmad��� konusunda elde edilen bilgiler Tablo 5’de gösterilmi�tir. 
 
Tablo 5. Bireysel ses e�iminin ses tekni�i aç�s�ndan yeterlili�i 

Maddeler Hiç 
Kat�lm�yor Kat�lm�yor Karars�z Kat�l�yor 

Tamame
n 
Kat�l�yor 

Ort±ss 

Sesin olu�umu-kullan�m� ve ses 
tekni�i konusunda yeterli 
bilgiye sahip de�ilim 

2.0 
(1) 

26.0 
(13) 

18.0 
(9) 

36.0 
(18) 

18.0 
(9) 

3.42±1.12
6 

 
Tablo 5’te verilen de�erler incelendi�inde kat�l�mc�lar�n %54’ü sesin olu�umu-kullan�m� ve 
ses tekni�i konusunda yeterli bilgiye sahip olmad�klar�n� bildirmi�ler, %18’i ise karars�z 
olduklar�n� belirtmi�lerdir (3.42±1.126).  
Buradan anla��lan ses e�itimi çal��malar�n�n haftada bir saat ve dört yar�y�l süren bu e�itimin 
ses tekni�ini kazand�rmak aç�s�ndan yeterli olmad���d�r. 
Ses tekni�i müzik ö�retmenli�i aç�s�ndan önemli bir gerekliliktir. Bu niteli�in 
kazand�r�lamamas� ise, mesle�in gere�inin yerine getirilememesi anlam�n� ta��maktad�r. 
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Bireysel ses e�itiminin ses sa�l��� ve korunmas�na yönelik elde edilen bulgular Tablo 6’da 
belirtildi�i gibidir.  
Tablo 6. Bireysel ses e�iminin ses sa�l��� ve korunmas� aç�s�ndan yeterlili�i 

Maddeler 
Hiç 
Kat�lm�y
or 

Kat�lm�y
or 

Karars�
z 

Kat�l�y
or 

Tamam
en 
Kat�l�y
or 

Ort±ss 

Edindi�im bilgiler 
ö�rencilere faydal� olmada 
yeterlidir 

6.0 
(3) 

24.0 
(12) 

18.0 
(9) 

38.0 
(19) 

14.0 
(7) 

3.30±1.1
45 

Ses sa�l��� ve korumas� 
konusunda edindi�im 
bilgileri ö�rencilerime  
aktarabiliyorum 

2.0 
(1) 

26.0 
(13) 

10.0 
(5) 

44.0 
(22) 

18.0 
(9) 

3.50±1.1
29 

 
Tablo 6’da verilen de�erler incelendi�inde, kat�l�mc�lar�n %52’si ses sa�l��� ve korunmas� 
konusunda ö�rencilerine faydal� olabildiklerini belirtmi�lerdir (3.30±1.145). Ayn� �ekilde 
bireylerin %62’si edindikleri bilgileri ö�rencilerine aktarabildiklerini ifade etmi�lerdir 
(3.50±1.129). 
Bu dü�ünceler �����nda, ders içeri�inin yeterli oldu�u yönündeki görü�lerle paralellik gösteren 
bu cevaplardan bireysel ses e�itimi derslerinde sesin olu�umu ve korunmas� konular�nda 
verilen bilgilerin mesleki gerekleri kar��lad��� yorumuna ula��lm��t�r.  
�lkö�retim ikinci kademe ders program�nda sesin olu�umu, mutasyon ve ses sa�l��� konular� 
ele al�nd���ndan ve müzik ö�retmenleri bu konular� ö�rencilerine aktarmak üzere ele 
ald���ndan, konuya daha hakim ve kendilerini geli�tirmi� görünmektedirler. Ancak e�itim 
fakültelerinde verilen ses e�itimi dersinin içeri�inde ses sa�l��� ve korunmas� konular� ses 
e�itimi uzman�n�n inisiyatifinde olan  bir konudur. 
 
Tablo 7. Bireysel ses e�iminin mutasyon ve çocuk ses e�itimi aç�s�ndan yeterlili�i 

Maddeler Hiç 
Kat�lm�yor Kat�lm�yor Karars�z Kat�l�yor 

Tamame
n 
Kat�l�yor 

Ort±ss 

Teknik yönü kadar mutasyon 
hakk�nda bilgi içermesini de 
isterdim 

2.0 
(1) 

6.0 
(3) 

16.0 
(8) 

66.0 
(33) 

10.0 
(5) 

3.76±0.79
7 

Çocuk seslerini çal��t�rmaya 
yönelik bilgi verilmesini 
isterdim 

2.0 
(1) 

4.0 
(2) 

6.0 
(3) 

52.0 
(26) 

36.0 
(18) 

4.16±0.86
6 

Çocuk �ark�lar�na yönelik 
da�arc���n daha fazla olmas�n� 
isterdim 

2.0 
(1) 

2.0 
(1) 

10.0 
(5) 

38.0 
(19) 

48.0 
(24) 

4.28±0.88
2 

 
Tablo 7’de verilen de�erler incelendi�inde, kat�l�mc�lar�n büyük bir bölümü (%76) bireysel 
ses e�itiminin teknik yönü kadar mutasyon hakk�nda da bilgi içermesi gerekti�ini 
dü�ünmektedir (3.76±0.797). Ayr�ca, çocuk seslerini çal��t�rmaya yönelik bilgi verilmesi 
gerekti�ini (%88; 4.16±0.866) ve �ark� da�arc���n�n daha fazla olmas� gerekti�ini (%86; 
4.28±0.882) dü�ünenlerin say�lar� da oldukça yüksek bir oran göstermektedir. 
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Tablo 4 ile kar��la�t�r�ld���nda, elde edilen verilere göre, bir birini desteklemek üzere sunulan 
iki ifadenin paralel oldu�u ve çocuk �ark� da�arc���n�n bireysel ses e�itimi kapsam�nda ele 
al�nmas� ve say�s�n�n da artt�r�larak verilmesi gerekti�i sonucuna ula��lm��t�r. 
 
Tablo 8. Kendi seslerini daha etkili ve do�ru bir �ekilde kullanabilmeyi isteme durumlar� 

Maddeler Hiç 
Kat�lm�yor Kat�lm�yor Karars�z Kat�l�yor 

Tamame
n 
Kat�l�yor 

Ort±ss 

Kendi sesimi daha etkili ve 
do�ru bir �ekilde kullanmay� 
isterdim 

10.0 
(5) 

12.0 
(6) 

14.0 
(7) 

28.0 
(14) 

36.0 
(18) 

3.68±1.34
7 

 
Tablo 8’da belirtildi�i gibi kat�l�mc�lar�n %64’ü kendi seslerini daha etkili ve do�ru bir 
�ekilde kullanabilmeyi istediklerini ifade etmi�lerdir (3.68±1.347). Elde edilen verilerin Tablo 
1 ile de paralellik gösterdi�i görülmü�tür. 
Mesle�e at�ld�ktan sonra özellikle bu alanda kendilerini yeti�tirecekleri ba�ka bir ortam 
olmad���ndan edinmi� olduklar� bilgilerde ve uygulamada baz� gerileme durumlar� 
olabilmektedir.  
Bu duruma yönelik olarak, kendilerini yeti�tirmede ö�rencileriyle koro çal��malar� 
yapmalar�n�n ve burada hem ö�rencilerine ses e�itimi vermelerinin hem de kendilerini 
geli�tirmelerinin faydal� olaca�� umulmaktad�r. 
Dördüncü Alt Probleme Yönelik Bulgular 
Müzik ö�retmenlerinin, mesleki ya�ant�lar�na at�ld�klar� süreçte bireysel ses e�itimine 
verdikleri önemin de�i�ip de�i�medi�ini belirlemek amac�yla yap�lana analizler neticesinde 
elde edilen bilgiler Tablo 9’da belirtilmi�tir. 
 
Tablo 9. Müzik ö�retmenlerinin ö�rencilik y�llar�ndan mesleki ya�amlar�na at�ld�klar� süreçte bireysel ses e�itimi 
dersine verdikleri önemin de�i�me durumu. 
 

Maddeler Hiç 
Kat�lm�yor Kat�lm�yor Karars�z Kat�l�yor 

Tamame
n 
Kat�l�yor 

Ort±ss 

Yeniden ö�renci olsam bireysel 
ses e�itimine daha çok önem 
veririm 

8.0 
(4) 

6.0 
(5) 

8.0 
(4) 

38.0 
(19) 

46.0 
(23) 

4.20±0.96
9 

 
Tablo 9’da verilen bilgilere göre kat�l�mc�lar�n büyük ço�unlu�u (%84) yeniden ö�renci 
olmalar� halinde bireysel ses e�itimine daha çok önem vereceklerini belirtmi�lerdir 
(4.20±0.969). 
 
Burada elde edilen veriler bireysel ses e�itimine yönelik alg�lar�n olumlu yönde de�i�ti�ini 
göstermektedir. Verilen önemin artmas� seslerini daha fazla kullanma durumuyla kar�� kar��ya 
kalm�� olmalar�ndan kaynaklanmaktad�r. 

 
SONUÇ 

Elde edilen veriler göstermi�tir ki, 
1.Müzik ö�retmenleri, bireysel ses e�itimi dersinde dersin öneminin anlat�ld���n�, 

bununla birlikte ses e�itimi hakk�nda bilgi ve fikirlerinin de yeterli olmad���n� belirtmi�lerdir. 
Buradan derslerde gereken bilgiler verilmekle birlikte yeterli düzeye ula�mad��� anla��lm��t�r. 
Yani gerekli bilgiler verilmeye çal���lmakta ama ders saatlerinin yetersizli�inin var�lmak 
istenen ba�ar�ya ula�mada sorun olu�turdu�u anla��lmaktad�r.  
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2.Bireysel ses e�itimi derslerinin ders saatlerinin artt�r�lmas� gerekti�i sonucuna 
ula��lm�� olmas� da bu dü�ünceyi desteklemektedir.  

3.Verilmekte olan ses e�itimi dersinin içerdi�i bilgi, beceri ve davran��lar; mesleki 
gereklilikler aç�s�ndan yeterli olmakla birlikte eklemelerin de yap�labilece�i bildirilmi�tir. Ses 
e�itimi dersinin içeri�i genel olarak ses tekni�i, ses sa�l��� ve korunmas� konular�n� 
kapsamaktad�r. Elde edilen veriler bu konulara eklemelerin yap�lmas� gerekti�i sonucunu 
göstermektedir. 

 4.�ark� da�arc��� aç�s�ndan ses e�itimi dersinin yeterli olmad��� sonucuna ula��lm��t�r.  
Ses e�itimi derslerinde kullan�lan �ark� da�arc���n�n genellikle �talyanca eserlerden 

olu�tu�u, aria antik ve liedlerin seslendirildi�i dü�ünüldü�ünde bu dü�üncelerinde hakl� 
olduklar� söylenebilir. Bu konuda ya okul �ark�lar� da�ar�n�n ele al�naca�� bir ders programda 
yer almal� ya da ses e�itimi dersine süre eklenerek bu ihtiyaç kar��lanmal�d�r. 

Haftada bir saatlik bir derste ancak ses tekni�inin oturaca�� ve do�al olarak bu 
tekni�in geli�tirilmesi çal��malar� yap�laca��ndan �ark� da�arc���n�n s�n�rl� olmas� normal 
kar��lanmal�, bununla birlikte mesleki gerekliliklere uygun olarak �ark� da�arc���n�n 
kazand�r�laca�� bir dersin eklenmesi yerinde olacakt�r.  

5.Ses olu�umu ve nas�l kullan�laca�� konusunda yeterli bilgiye sahip olmad�klar�n� 
bildirmi�lerdir. 

6.Bireysel ses e�itimi derslerinde sesin olu�umu ve korunmas� konular�nda verilen 
bilgilerin mesleki gerekleri kar��lad��� ö�renilmi�tir. 

7.Çocuk �ark�lar� da�arc���n�n bireysel ses e�itimi dersinde verilmesi gerekti�ini 
belirtmi�lerdir. 

8.Mesle�e at�ld�ktan sonra özellikle bu alanda kendilerini yeti�tirecekleri ba�ka bir 
ortam olmad���ndan edinmi� olduklar� bilgilerde ve uygulamada baz� gerileme durumlar� 
olabilmektedir.  

Bu duruma yönelik olarak, kendilerini yeti�tirmede ö�rencileriyle koro çal��malar� 
yapmalar�n�n ve burada hem ö�rencilerine ses e�itimi vermelerinin hem de kendilerini 
geli�tirmelerinin faydal� olaca�� umulmaktad�r. 

9. Müzik ö�retmenlerinin bireysel ses e�itimine yönelik alg�lar�nda mesle�e at�ld�ktan 
sonra olumlu yönde bir tak�m de�i�ikliklerin oldu�u görülmü�tür. Verilen önemin artmas� 
seslerini daha fazla kullanma durumuyla kar�� kar��ya kalm�� olmalar�ndan 
kaynaklanmaktad�r. 
 

ÖNER�LER 
Motivler alg�y� etkilemektedir. E�er ses e�itimi dersinde bu e�itimin önemi yeterince 

aç�klanmaz, ö�renci motive edilemez ve alg�ya aç�k bir duruma getirilmezse dersin ba�ar�ya 
ula�ma ihtimali azal�r. 

Lisans döneminde müzik ö�retmenli�inin gerekleri yeterince ve hemen her derse 
yay�larak anlat�lmal�, çe�itli örnek uygulamalar yap�lmal�, ö�rencilerle çal��maya ortam 
haz�rlayan ö�retmenlik uygulamas� kapsam�nda ses e�itiminin nas�l yap�laca�� ve derslerde 
ö�retmenlerin seslerini nas�l kullanacaklar� anlat�lmal�d�r.  

Çe�itli ara�t�rmalar, E�itim Fakültelerinde uygulanan bireysel ses e�itimi dersinin 
yöntem ve uygulama aç�s�ndan ortak bir zemine oturtulmad���n� ortaya koymaktad�r. Bu 
durum, sesini ö�retmenlik mesle�i çerçevesinde kullanacak olan ö�retmenlerin, mesleki 
gereklilikleri edinmede yeterli bilgiye sahip olamamalar�na ve verilen bilgilerin dersleri 
yürüten uzmanlar�n inisiyatifine kalmas�na sebep olmaktad�r. 

E�itim fakültelerinde verilmekte olan bireysel ses e�itimi dersinin ders saati aç�s�ndan 
yetersiz oldu�u sonucundan hareketle, bu dersin ders saatlerinin artt�r�lmas� önerilmektedir. 
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Sesin kullan�m�,  çocuk �ark�lar� da�arc��� ve çocuk seslerinin çal��t�r�lmas� 
konular�n�n i�lendi�i ek bir ders bulunmad��� dikkate al�n�rsa, bu uygulamalar�n yap�laca�� ek 
bir derse ihtiyaç oldu�u aç�kt�r. 
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Ö�r.Gör. Cenk ÇÖL(*) 

 
cenkcol@hotmail.com 

 
ÖZET 
Bu çal��ma Türk Müzi�i Konservatuvar e�itimcileri ve ö�rencilerinin Türk 

Müzi�i’nde uygulama ve teori aras�ndaki alg�sal farkl�l�klara ili�kin görü�lerinin ortaya 
konmas� amac�yla haz�rlanm��t�r. 

Türk müzi�inde birçok terimin icrac�lar aras�nda kullan�ld��� ancak teoride bu 
terimlere yer verilmedi�i dü�ünülmektedir. Ar�ivlerde bulunan birçok Türk Müzi�i notas�nda 
eserlerin, h�z�, dönü� i�aretleri, nüanslar�, bitece�i yer vs. bulunmamas� gibi problemlerin 
icralar aras�nda büyük farkl�l�klar yaratmakta oldu�u görülmektedir. 

Çal��ma, Türk Müzi�i’nde kullan�lan baz� terimlerin geçmi�ten günümüze usta-ç�rak 
ili�kisi ile aktar�lmas� ve bu terimlerin teoride bulunmamas�na ra�men anla��labilirli�ini ve 
kullan�labilirli�ini belirlemek, icra ile teori aras�ndaki farkl�l�klar� ortaya koymas� bak�m�ndan 
önemlidir.  

Afyon Kocatepe Üniversitesi Devlet Konservatuvar� Türk Müzi�i e�itimcileri ve 
ö�rencilerinden elde edilen verilerin e�itim-ö�retim faaliyetlerine katk� sa�layaca��, teori ve 
uygulama alan�nda kullan�lan terimler ve icrasal farkl�l�klara aç�kl�k getirece�i 
dü�ünülmektedir. 
Anahtar Kelimeler: Türk Müzi�i, uygulama, teori 
K�saltmalar 
TM: Türk Müzi�i 
TSM: Türk Sanat Müzi�i 
THM: Türk Halk Müzi�i 
(*) Afyon Kocatepe Üniversitesi Devlet Konservatuvar� 
 

PERCEPTIVE DIFFERENCES BETWEEN PRACTICE AND THEORY IN TURKISH 
MUSIC 

Instructor CenkÇÖL(*) 
cenkcol@hotmail.com 

ABSTRACT  
This study was conducted to reveal the opinions of educators and students of Turkish 

Music Conservatory about the perceptive differences between practice and theory in Turkish 
Music.  

It is thought that a lot of terms are used in Turkish music among performers but they 
are not included in theory. It is seen that such problems as tempo of mucical works, return 
signs, nuances, finale, etc. in many Turkish music notes in archives lead to significant 
discrepancies among performers.  

This study is significant in determining the differences between performance and 
theory and revealing the comprehensibility and usability of several terms in Turkish music 
although they have traditionally been transmitted to the next generation through 
apprenticeship and these terms, in fact, do not exist in theory.   

It is hoped that the data obtained from Afyon Kocatepe University State Conservatory 
Turkish Music educators and students will contribute to education-teaching activities and will 
clarify the difference between the terms used in theory and practice and their performances.  
Key Words: Turkish music, practice, theory  
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Abbreviations 
TM: Turkish Music 
TSM: Turkish Art Music 
THM: Türk Folk Music 
 
(*) Afyon Kocatepe University State Conservatory  
 Giri� 
 Türk Müzi�inde, geçmi�ten günümüze çok fazla yaz�l� kaynak aktar�lamad��� ya da 
edvarlar�n günümüz Türkçesine çevirisi yap�lma�� için, teori ile uygulama aras�nda çok büyük 
farkl�l�klarla kar��la��lmaktad�r. Makam anlat�mlar�, usul kavramlar�, çalg� teknikleri, ses ya 
da perde frekanslar�, Osmanl�can�n terk edilmesi ile gelenekte kullan�lan birçok terimin terk 
edilmesi, anlam farkl�l�klar� gibi daha say�labilecek birçok problem bu farkl�l�klara örnek 
olarak verilebilir. Bu teori karma�as�, uygulama alan�nda da farkl�l�klara hatta 
anla��lamamaya sebebiyet vermektedir. 
 Türk Müzi�inde teoride anlat�lmayan ya da anlat�lamayan birçok kavram, icrac�lar 
aras�nda kullan�lmakta ve uygulama ile ö�retilmekte ya da ö�renilmektedir. Bu kavramlara 
örnek verecek olursak perde sistemi, h�z ve nüans terimleri, çalg� teknikleri, çalg�lar için 
kullan�lan fiziki terimler, eser icras� s�ras�nda kullan�lan biçim, h�z ve nüans terimleri vs. 
birçok kavram göze çarpmaktad�r. 
 Türk Mûsikîsi'nin ö�retim ve aktar�m�nda yüzy�llar boyunca ad�na "me�k" denilen bir 
sistem kullan�lm��t�r. Çe�itli avantajlar�n�n yan�nda önemli sak�ncalar� da bulunan bu sistemde 
ö�renci, ö�reticinin kar��s�na oturup, onun söylediklerini, yapt�klar�n� ve gösterdiklerini 
dikkatle izler; anlay�p özümsedikten sonra taklit ederek tekrarlar. Ö�retici ise bu tekrarlar 
esnâs�nda gerekli uyar�lar� yaparak yanl��lar� düzeltir. Mûsikî kuram�, icrâ teknikleri ve 
repertuar�n beraberce verildi�i bu sistemde aslâ nota kullan�lmaz. Ö�renci, kendisine 
aktar�lanlar�n tümünü ezberlemek ve hâf�zas�nda tutmakla yükümlüdür 
(http://www.msxlabs.org/forum/). 

��te bu me�k sistemi ile e�itim veren birçok usta kendine has terimler üretmi� ve 
kullanm��t�r. Ancak bu terimlerin birço�unun yaz�l� kaynak olarak günümüze ula�mamas�na 
kar��n, icrac�lar aras�nda kullan�m� yayg�nd�r. Bugün halen TM e�itimi veren ve icra eden 
kurumlarda teoride yer almayan birçok terim, ki�ilere has bir �ekilde kullan�lmakta ve 
üretilmektedir.  

 �crac�lar�n kendi aralar�nda kullanmakta oldu�u bu kelimeler, belli bir kesim 
taraf�ndan alg�lanabilmesi niteli�i ile jargon olarak görülmektedir.  

Jargon, belli bir etkinlik, meslek veya grupla ili�kili olarak tan�mlanm�� 
bir terminolojidir. Argoda oldu�u gibi, o topluluk içinde s�kça konu�ulan fikirlerin k�saca 
ifade edilebilmesi için geli�mi�tir. Ço�u zaman standart bir terim o sahadaki ki�iler taraf�ndan 
daha kesinle�mi� veya tekil bir kullan�ma sahip olabilir. Ço�u zaman bu, ileti�ime bir engel 
yarat�r çünkü grup d���ndakiler söyleneni anlayamazlar (http://tr.wikipedia.org/wiki/). 

Jargon Ayn� meslek veya topluluktaki insanlar�n ortak dilden ayr� olarak kulland�klar� 
özel dil veya söz da�arc��� (http://www.tdk.gov.tr/).  

Bahsedilen bu terim karma�as� Türk Müzi�i e�itimi veren kurumlar ve Türk Müzi�i 
icra eden kurumlar aras�nda da problem sebebi olarak görülmektedir. Konservatuvar 
ö�rencileri ve e�itimcileri aras�nda, yine konservatuvar ö�rencileri ile TRT ve Kültür 
Bakanl��� sanatç�lar� aras�nda, icra s�ras�nda kullan�lan terimlerin farkl� alg�land��� ya da 
alg�lanamad��� dikkati çekmektedir. Ancak uzun süre farkl� icra topluluklar�nda görev alan 
icrac�lar�n, terimleri hemen alg�lad�klar� ve biliyor olduklar� uygulanan ankette göze 
çarpmaktad�r. Bu da TM e�itiminin usta ç�rak ili�kisi ile halen devam etti�inin bir 
göstergesidir diyebiliriz.  
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Problem Durumu 
Buraya kadar aç�klan fikirler do�rultusunda ara�t�rmaya konu olan problem “Türk 

Müzi�inde Uygulama ve Teori Aras�ndaki Alg�sal Farkl�l�klar nelerdir?” �eklinde 
tan�mlanm��t�r. 

 
Ara�t�rman�n Önemi  
Türk Müzi�inde icra s�ras�nda kullan�lan baz� terimlerin belirlenerek anlamlar�n�n 

aç�klanmas�, e�itimde kullan�l�p kullan�lmayaca��n�n belirlenmesi, TM e�itimi ad�na 
terminolojinin olu�turulmas� gereklili�i, teori ve uygulama alan�ndaki farkl�l�klar�n aza 
indirgenmesi aç�s�ndan önemlidir. 

Ara�t�rman�n Evren ve Örneklemi 
 Ara�t�rman�n evrenini; Afyon Kocatepe Üniversitesi Devlet Konservatuvar� 

Türk Sanat Müzi�i Bölümü ile Türk Halk Müzi�i Bölümü e�itimci ve ö�rencileri 
olu�turmaktad�r. 

  Ara�t�rman�n örneklemini ise; Afyon Kocatepe Üniversitesi Devlet Konservatuvar� 
Türk Sanat Müzi�i Bölümü’nden 13 e�itimci, 42 ö�renci ile Türk Halk Müzi�i Bölümü’nden 
8 e�itimci, 29 ö�renci olu�turmaktad�r. 

Örneklemi olu�turan e�itimci ve ö�rencilerin ayr�nt�l� bilgileri a�a��daki tablolarda 
belirtilmektedir. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Tablo 1. E�itim Al�nan Üniversite 

  Ki�i 
Say�s� Anket Yüzdesi 

 AKÜ 72 78,3 

EGE 14 15,2 

SELÇUK 6 6,5 

Toplam 92 100,0 

Tablo 2. Mezun Olunan Lise 

  
Ki�i Say�s� Anket Yüzdesi 

 düz lise 56 60,9 

meslek lisesi 17 18,5 

güzel sanatlar 7 7,6 

di�er liseler 12 13,0 

Toplam 92 100,0 

Tablo 3.  E�itim Durumu 

  Ki�i 
Say�s� Anket Yüzdesi 

 1. s�n�f 13 14,1 

2. s�n�f 2 2,2 

3. s�n�f 22 23,9 

4. s�nj�f 34 37,0 

y. lisans 18 19,6 

sanatta 
yeterlik 

2 2,2 

doktora 1 1,1 

Toplam 92 100,0 

Tablo 4. Anasanat Dal� 

  Ki�i Say�s� Anket Yüzdesi 
 Çalg� e�itimi 16 17,4 

Ses e�itimi  35 38,0 
Temel bilimler 41 44,6 
Toplam 92 100,0 
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Yöntem  
Ara�t�rmada betimsel bir yöntem kullan�lm��t�r. “Betimleme, olaylar�, obje ve 

problemleri anlama ve anlatmada ilk a�amay� olu�turur. Bilimsel etkinlikler olaylar�n 
betimlenmesiyle ba�lar. Bu sayede onlar� iyi anlayabilme, gruplayabilme olana�� sa�lan�r ve 
aralar�ndaki ili�kiler saptanm�� olur. Betimleme ara�t�rmalar�, mevcut olaylar�n daha önceki 
olay ve ko�ullarla ili�kilerini de dikkate alarak, durumlar aras�ndaki etkile�imi aç�klamay� 
hedef al�r” (Kaptan, 1998:59). 

Betimsel ara�t�rmalar ayn� zamanda survey ara�t�rmalar olarak da bilinmektedir. 
Survey ara�t�rmalar�nda genellikle anket ve mülakat tekniklerinin büyük bir yeri vard�r. Bu 
nedenle ara�t�rman�n betimsel boyutunda, Türk Müzi�i’ndeki teori ve uygulama aras�ndaki 
farkl�l�klara ili�kin sorunlar�n belirlenmesi için bir anket geli�tirilmi�tir. Geli�tirilen anket 
Afyon Kocatepe Üniversitesi Devlet Konservatuvar� Türk Sanat Müzi�i Bölümü ile Türk 
Halk Müzi�i Bölümü e�itimci ve ö�rencilerine uygulanm��t�r.  

Öncelikle uygulamada kullan�l�p, teoride kullan�lmayan ya da teoride kullan�l�p 
uygulamada farkl� kar��l�klar� olan 37 kelime belirlenmi�, bu kelimeler cümle içerisinde 
kullan�larak; anket uygulanan e�itimci ve ö�rencilere, bu kelimeleri kullan�p, kullanmad�klar�, 
duyup, duymad�klar� ve bilip, bilmedikleri sorulmu�tur. Ayn� zamanda terimlerin ki�iler için 
ifade etti�i anlamlarda sorulmu�tur. 

 
Bulgular ve Yorumlar 
��te bu bilgiler do�rultusunda veriler bilgisayar ortam�nda de�erlendirilmi� ve 

yorumlanm��t�r. Bu de�erlendirme ve yorumlar�n ankette yer alan cümleden sonra ilgili tablo 
ve yorumu ile a�a��da belirtilmi�tir. 

 
Tablo 7.  Eser icra s�ras�nda “arkada�lar bir kaç di� ilerleyelim”    
  kullan�yor kullanm�yor duydum duymad�m biliyor bilmiyor ifadesiz 
THM E�itimci 1 7 4 4 4 4 0 

  12,5% 87,5% 50,0% 50,0% 50,0% 50,0% ,0% 
TSM E�itimci 9 4 13 0 13 0 0 

  69,2% 30,8% 100,0% ,0% 100,0% ,0% ,0% 
THM Ö�renci 1 28 13 16 13 16 0 

  3,4% 96,6% 44,8% 55,2% 44,8% 55,2% ,0% 
TSM Ö�renci 15 27 28 14 26 15 1 

  35,7% 64,3% 66,7% 33,3% 61,9% 35,7% 2,4% 

Toplam 
26 66 58 34 56 35 1 

28,3% 71,7% 63,0% 37,0% 60,9% 38,0% 1,1% 

 

Tablo 6. Cinsiyet 

  
Ki�i Say�s� Anket Yüzdesi 

 erkek 65 70,7 

kad�n 27 29,3 

Total 92 100,0 

Tablo 5. Kaç Y�l Müzikle �lgilenildi�i 

 YIL 
Ki�i Say�s� Anket Yüzdesi 

 1-5 32 34,8 

6-9 22 23,9 

10-15 23 25,0 

16+ 15 16,3 

Toplam 92 100,0 
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Birkaç di� ilerlemek icra s�ras�nda eserin daha h�zl� icra edilmesi gerekti�ini bildiren 
bir ifade olarak kullan�lmaktad�r. Ancak teorik bilgi olarak herhangi bir kaynakta ifade 
edildi�ine rastlan�lmam��t�r.  Di� kelimesinin yerine t�k ifadesi de kullan�lmakta ve 
bilinmektedir. Bu ifadelerin mekanik metronomda yer alan çarklar�n di�leri ya da denge 
çubu�undaki a��rl�k hareket ettirildi�inde ç�kan t�k sesinden etkilenerek kullan�ld��� 
dü�ünülmektedir. 

Di� ya da t�k say�s� artt�kça eser h�zland�r�lmal�d�r; ancak metronomun ne kadar 
h�zlanaca�� �efin elleri ile verdi�i komuta ba�l�d�r. 
  Di� kelimesi THM bölümü e�itimcileri taraf�ndan %87,5 oranda kullan�lmazken 
anlam olarak %50 bilinmektedir, TSM e�itimcileri %69,2 kullan�rken %100 oran�nda 
bilmektedir.  
 THM bölümü ö�rencileri di� kelimesini %96 oran�nda kullanmazken %40 oranda 
do�ru bilmektedirler, TSM ö�rencileri ise di� kelimesini %35,7 kullan�rken %61,9 oran�nda 
bilmektedir. 

TSM bölümü ö�rencilerinin di� kelimesini kullan�yor ve biliyor olma oran� TSM 
e�itimcilerine göre %50 oran�nda azalm��t�r. Bu da uygulama s�ras�nda kelimenin ö�renciler 
taraf�ndan alg�lanmas�nda problem olu�aca��n� göstermektedir. 

 
Tablo 8.  “Koda” çalal�m  
  kullan�yor kullanm�yor duydum duymad�m biliyor Bilmiyor ifadesiz 
THM 
E�itimci 

1 7 4 4 1 6 1 

  12,5% 87,5% 50,0% 50,0% 12,5% 75,0% 12,5% 
TSM 
E�itimci 

10 3 13 0 3 9 1 

  76,9% 23,1% 100,0% ,0% 23,1% 69,2% 7,7% 
THM 
Ö�renci 

5 24 25 4 1 13 15 

  17,2% 82,8% 86,2% 13,8% 3,4% 44,8% 51,7% 
TSM Ö�renci 26 16 34 8 4 32 6 
  61,9% 38,1% 81,0% 19,0% 9,5% 76,2% 14,3% 

Toplam 
42 50 76 16 9 60 23 
45,7% 54,3% 82,6% 17,4% 9,8% 65,2% 25,0% 

 
Koda bilinen anlam� ile çal�nan bir eserde ba�a dönüldükten sonra eserin tekrar 

edilmeyecek bölümünü çalmamak amac� ile son bölümde çal�nacak bölüme yönlendirmek 
için kullan�lan bir i�aret ve ayn� zamanda eserin biti� bölümü olarak da adland�r�lmaktad�r. Bu 
anlam� ile ankette ç�kan do�ru cevap say�s� 92 ki�iden sadece 9 ki�inin cevab�d�r. 
 Anket de�erlendirmesinde koda kelimesinin anlam�, TSM icrac�lar�n�n kullanm�� 
oldu�u �ekli ile, iki eseri birbirine ba�lamak amac� ile bestelenen beylik arana�me de denilen 
çalg�sal bölmelere verilen ad olarak kabul edilmektedir. Bu anlam TSM e�itimcileri ile 
ö�rencileri aras�nda %75’e varan yüksek bir oran� temsil etmektedir. Bu da koda kelimesinin 
TSM’deki kar��l���n�n arana�me oldu�unu göstermektedir.  

Yap�lan ankette 92 ki�iden sadece 9 ki�inin kodan�n gerçek anlam�n� biliyor olmas� ve 
%75 oran�nda TSM deki anlam�n�n kullan�l�yor olmas�, bat� müzi�inde kullan�lan gerçek 
anlam�n terk edilerek yeni bir anlam ortaya ç�km�� oldu�unu bize göstermektedir. 

Bunun sebebi olarak halk tarz� fas�llarda, �ark�lardan sonra arana�meye geçilebilmesi 
için koda i�aretinin kullan�lmas� oldu�u ya da beylik arana�melerin �ark�lar�n notalar�nda 
biti�te yaz�l� olmas� sebebiyle koda ad�n� ald��� dü�ünülmektedir.  
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Tablo 9. Ben bu notay� “geçtim” ya da eseri “geçtim”  
  kullan�yor kullanm�yor duydum duymad�m biliyor bilmiyor ifadesiz 
THM 
E�itimci 

8 0 8 0 8 0 0 

  100,0% ,0% 100,0% ,0% 100,0% ,0% ,0% 
TSM 
E�itimci 

13 0 13 0 11 0 0 

  100,0% ,0% 100,0% ,0% 84,6% ,0% ,0% 
THM 
Ö�renci 

28 1 29 0 28 1 0 

  96,6% 3,4% 100,0% ,0% 96,6% 3,4% ,0% 
TSM Ö�renci 41 1 42 0 38 1 2 
  97,6% 2,4% 100,0% ,0% 90,5% 2,4% 4,8% 

Toplam 
90 2 92 0 85 2 2 
97,8% 2,2% 100,0% ,0% 92,4% 2,2% 2,2% 

 
TSM’de eser geçmek ifadesi, usta ç�rak ili�kisi ile e�itimin gere�i olan, me�k sistemi 

kullan�larak eserlerin nesilden nesile aktar�m� sürecinde, birlikte icra ve aktar�m anlam�nda 
kullan�lm��t�r. Bu ifade bugün yerini o eserin daha önce çal�nd���n� ve bilindi�ini ifade 
etmektedir ve bu anlam�yla bugün %92 gibi çok yüksek bir oranda kullan�lmaktad�r. Ankette 
sadece TSM’de iki e�itimci ve bir ö�renci kelimeyi eski anlam� ile ifade etmi�tir. 

 
Tablo 10.  “�nce sazlar” çals�n  
  kullan�yor kullanm�yor duydum duymad�m biliyor bilmiyor ifadesiz 
THM 
E�itimci 

5 3 8 0 6 2 0 

  62,5% 37,5% 100,0% ,0% 75,0% 25,0% ,0% 
TSM 
E�itimci 

4 9 11 2 5 3 5 

  30,8% 69,2% 84,6% 15,4% 38,5% 23,1% 38,5% 
THM 
Ö�renci 

10 19 24 5 10 11 8 

  34,5% 65,5% 82,8% 17,2% 34,5% 37,9% 27,6% 
TSM Ö�renci 14 28 29 13 17 14 10 
  33,3% 66,7% 69,0% 31,0% 40,5% 33,3% 23,8% 

Toplam 
33 59 72 20 38 30 23 
35,9% 64,1% 78,3% 21,7% 41,3% 32,6% 25,0% 

 
�ncesaz TSM’de keman, ney, tambur, kemençe, ud, kanun, daire vb. çalg�lardan ve 

okuyuculardan olu�an, fas�l yapan topluluk olarak bilinmektedir. Yine yayg�n olarak halk 
aras�nda bugün klarnet, kanun, keman ve darbuka gibi çalg�lar�n ad� olarak da bilinir. 

Asl�nda incesaz çalg�lara verilen bir isim de�il olu�turulan icra toplulu�unun ad� 
olarak bilinmektedir, bat� müzi�inde kullan�lan topluluk isimlerinden biri olan oda müzi�i 
toplulu�u gibi daha çok kapal� alanlarda müzik yapabilen küçük gruplara verilen bir isimdir. 

Ancak anketteki birçok ifade çalg�lara verilen isim olarak kar��m�za ç�kmaktad�r. 
Topluluk anlam� ile ankette sadece bir ö�renci ifade etmi�tir. 

 
Tablo 11. Eserin arana�mesini “renkler” çals�n  
  kullan�yor kullanm�yor duydum duymad�m biliyor bilmiyor ifadesiz 
THM 
E�itimci 

8 0 8 0 7 1 0 

  100,0% ,0% 100,0% ,0% 87,5% 12,5% ,0% 
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TSM 
E�itimci 

3 10 8 5 3 8 2 

  23,1% 76,9% 61,5% 38,5% 23,1% 61,5% 15,4% 
THM 
Ö�renci 

19 10 25 4 20 7 2 

  65,5% 34,5% 86,2% 13,8% 69,0% 24,1% 6,9% 
TSM 
Ö�renci 

8 34 20 22 10 27 5 

  19,0% 81,0% 47,6% 52,4% 23,8% 64,3% 11,9% 

Toplam 
38 54 61 31 40 43 9 
41,3% 58,7% 66,3% 33,7% 43,5% 46,7% 9,8% 

 
Renkler kelimesi daha çok THM’de kullan�lan bir terim olup anlam�, ba�lama 

toplulu�u haricinde, toplulukta kullan�lan kabak kemane, kaval, mey gibi çalg�lar� ifade 
etmektedir. TSM’de bu kelime çok dü�ük oranda kullan�l�r ve bilinirken THM’de e�itimciler 
%100 ö�renciler %65 oran�nda kullanmakta ve bilmektedir. 

TSM’de ise bu ifade incesaz ifadesi olarak yorumlanmaktad�r. 
 
Tablo 12.   “Sürtone” ya da “sirtone” çalmak, söylemek. 
  kullan�yor kullanm�yor duydum duymad�m biliyor bilmiyor ifadesiz 
THM 
E�itimci 

3 5 7 1 6 2 0 

  37,5% 62,5% 87,5% 12,5% 75,0% 25,0% ,0% 
TSM 
E�itimci 

4 9 7 6 7 6 0 

  30,8% 69,2% 53,8% 46,2% 53,8% 46,2% ,0% 
THM 
Ö�renci 

9 20 24 5 5 18 6 

  31,0% 69,0% 82,8% 17,2% 17,2% 62,1% 20,7% 
TSM 
Ö�renci 

19 23 29 13 13 22 7 

  45,2% 54,8% 69,0% 31,0% 31,0% 52,4% 16,7% 

Toplam 
35 57 67 25 31 48 13 
38,0% 62,0% 72,8% 27,2% 33,7% 52,2% 14,1% 

 
Surtone, sesin tiz yönde ton d���na ç�kmas�na denir. Halk aras�nda detone olarak 

bilinse de, detone olmas� gerekenden daha pes anlam�ndad�r asl�nda. Kelimeyi 
irdeledi�imizde sur (üst) ton (ton) gibi bir sonuçla kar��la�maktay�z 
(http://www.itusozluk.com/) 

Bu kelimenin anket kat�l�mc�lar� taraf�ndan %35 oran�nda kullan�m� ve bilinirli�i tespit 
edilmi�tir. Ancak bu oranlar mesleki y�la göre incelendi�inde ise kullan�m oran� %65, 
duyulma oran� %87 ve bilinirli�i ise %60 seviyelerinde görülmektedir. 

Bu da kelimenin icra topluluklar�nda daha çok kullan�ld���n� ve yay�ld���n� bize 
göstermektedir. Bu kelimenin kullan�m� yerine her iki yöne de ton d��� olarak bak�ld���nda 
daha yayg�n olarak detone anlam� kullan�ld��� görülmektedir. Kan�mca her iki kelime yerine 
daha anla��l�r olan tizle�me ve pesle�me kelimesinin kullan�lmas� daha do�ru olacakt�r. 

 
Tablo 13. Bir saza “meyan vermek” yada “meyan almas�n�” söylemek 
 
  kullan�yor kullanm�yor duydum duymad�m biliyor bilmiyor ifadesiz 
THM 
E�itimci 

6 2 7 1 5 2 1 

  75,0% 25,0% 87,5% 12,5% 62,5% 25,0% 12,5% 
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TSM 
E�itimci 

9 4 13 0 11 2 0 

  69,2% 30,8% 100,0% ,0% 84,6% 15,4% ,0% 
THM 
Ö�renci 

16 13 25 4 4 23 2 

  55,2% 44,8% 86,2% 13,8% 13,8% 79,3% 6,9% 
TSM 
Ö�renci 

24 18 34 8 18 18 6 

  57,1% 42,9% 81,0% 19,0% 42,9% 42,9% 14,3% 

Toplam 
55 37 79 13 38 45 9 
59,8% 40,2% 85,9% 14,1% 41,3% 48,9% 9,8% 

 
Meyan kelime anlam� olarak orta anlam�na gelmektedir. Daha çok �ark�lar�n 

bestelenmesinde güftenin üçüncü dizesinin kullan�m� olarak Miyan hane yani orta k�s�m 
anlam�nda kullan�lmaktad�r.  
 Bugün �ark�, sirto, longa ve ya bir fasl�n aras�nda herhangi bir çalg�ya ritimli taksim 
verildi�inde TSM’de bu uygulamaya meyan denilmesi özellikle e�itimciler aras�nda %84 gibi 
yüksek bir oranda görülmektedir. Kelimenin kullan�m oran� ve bu anlamda bilinirli�i çok 
yüksek bir orandad�r. Ancak bir çalg�n�n serbest bir do�açlama yapmas� TSM’de taksim, 
THM’de ise aç�� olarak bilinmektedir. Buna ra�men anket sonuçlar�na göre meyan kelimesi 
uygulamada yanl�� olarak kullan�lmaktad�r. Bir çalg�n�n do�açlama ile olu�turdu�u ezgiler 
ritim e�li�inde yap�ld���nda uygulamaya ritimli taksim denmesi kan�mca daha do�ru 
olacakt�r. 
 
Tablo 14. Eseri “bir, iki ya da dört, be� ses” çalmak. 
  kullan�yor kullanm�yor duydum duymad�m biliyor bilmiyor ifadesiz 
THM 
E�itimci 

2 6 8 0 4 2 2 

  25,0% 75,0% 100,0% ,0% 50,0% 25,0% 25,0% 
TSM 
E�itimci 

13 0 13 0 12 0 0 

  100,0% ,0% 100,0% ,0% 92,3% ,0% ,0% 
THM 
Ö�renci 

8 21 27 2 13 10 6 

  27,6% 72,4% 93,1% 6,9% 44,8% 34,5% 20,7% 
TSM 
Ö�renci 

38 4 42 0 31 3 8 

  90,5% 9,5% 100,0% ,0% 73,8% 7,1% 19,0% 

Toplam 
60 32 90 2 60 15 16 
65,2% 34,8% 97,8% 2,2% 65,2% 16,3% 17,4% 

 
Bir, iki, dört ve be� ses çalal�m tabirleri herhangi bir makamda yaz�lm�� eserin 

notas�n�n yaz�ld��� ses ya da perde (yerinden) baz al�narak kaç ses pes icra edilece�ini 
belirtmek amac� ile kullan�l�r. Bu ifadeler TSM’de %100’e yak�n kullan�lmakta ve böyle 
bilinmektedir. THM’de ise bu tabirler neredeyse kullan�lmamakta ancak duyum olarak 
kar��la��ld��� için bilme oran� %50 olarak görülmektedir.  
 Bu uygulama THM çalg�lar�nda genelde m�zrapl� ve yayl� çalg�larda akort de�i�imi ile 
üflemelilerde sese uygun çalg� seçilerek yap�l�rken, TSM’de üflemeli çalg�lar haricinde di�er 
çalg�larda genellikle pozisyon de�i�ikli�i ile gerçekle�tirilir.  
 Bu konu da daha dikkat çekici bir durum olarak kar��m�za ç�kan, bilimsel bir 
s�ralaman�n izlenmeyi�idir. Yerinden la sesi olarak bilinen u��ak makam� bir ses sol, iki ses 
fa, dört ses mi, be� ses re olarak görülmekte üç ses ifadesi kullan�lmamaktad�r. Bunun sebebi 
olarak s�ralaman�n hem aral�k hem de ses olarak yap�lmas� olarak görülmektedir. 
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 Geçmi�te bu rakamlar yerine ahenk isimleri (Bolahenk, süpürde, k�z vs.) kullan�ld��� 
ve makamlar�n hangi ahenkte icra edilece�inin söylendi�i bilinmektedir. Ankette sadece iki 
TSM e�itimcisinin ahenk isimlerini kullan�ld��� görülmektedir.     
Tablo 15. Acema�iran makam�  çargah makam�n�n “�eddidir” 
  kullan�yor kullanm�yor Duydum duymad�m biliyor bilmiyor ifadesiz 
THM E�itimci 5 3 8 0 6 0 2 
  62,5% 37,5% 100,0% ,0% 75,0% ,0% 25,0% 
TSM E�itimci 9 4 13 0 6 0 7 
  69,2% 30,8% 100,0% ,0% 46,2% ,0% 53,8% 
THM Ö�renci 13 16 29 0 15 2 12 
  44,8% 55,2% 100,0% ,0% 51,7% 6,9% 41,4% 
TSM Ö�renci 26 16 39 3 25 5 12 
  61,9% 38,1% 92,9% 7,1% 59,5% 11,9% 28,6% 

Toplam 53 39 89 3 52 7 33 
57,6% 42,4% 96,7% 3,3% 56,5% 7,6% 35,9% 

 
�ED, mevkiinden ba�ka bir mevkiye nakledilmi� makamlar�n te�kil etti�i makam 

(http://www.itusozluk.com/). 
Dörtlü, be�liyi, bütün bir diziyi, hatta bütün bir musiki eserini, aral�klar� bozmamak 

�art�yla  kendi yerinden ba�ka bir perde üzerine göçürebiliriz. Buna �ed (transpozition) denir. 
(Özkan, 66). 

�ed kelimesi makam anlat�m�n�n kullan�ld��� kaynaklarda göçürülmü� makam 
anlam�nda kullan�lmaktad�r. Bu kelime makamlar�n farkl� seslerde icras� sonucu, makam 
isimleri ile ilgili ak�lda karma��k sorulara yol açmaktad�r. Ankette soru olarak kulland���m�z 
cümlede ad� geçen acema�iran makam� çargah makam�n�n �eddi olarak anlat�l�r. Ancak 
Acema�iran makam�nda yaz�lm�� eserlerin Çargah makam�nda yaz�lan eserlerden çok daha 
önce oldu�u dü�ünülecek olursa �ed kelimesinin yanl�� olarak kullan�ld��� aç�kça görülecektir.  

 
Tablo 16. Eseri çok “kasarak” icra etmeyelim 
  kullan�yor kullanm�yor Duydum duymad�m biliyor bilmiyor ifadesiz 
THM E�itimci 6 2 8 0 8 0 0 
  75,0% 25,0% 100,0% ,0% 100,0% ,0% ,0% 
TSM E�itimci 11 2 13 0 12 1 0 
  84,6% 15,4% 100,0% ,0% 92,3% 7,7% ,0% 
THM Ö�renci 23 6 29 0 22 5 2 
  79,3% 20,7% 100,0% ,0% 75,9% 17,2% 6,9% 
TSM Ö�renci 35 7 41 1 37 2 3 
  83,3% 16,7% 97,6% 2,4% 88,1% 4,8% 7,1% 

Toplam 
75 17 91 1 79 8 5 
81,5% 18,5% 98,9% 1,1% 85,9% 8,7% 5,4% 

  
Kasmak kelimesi herhangi bir kayna�� olmayan tamamen icrac�lar�n kulland��� bir 

kelime olarak çok yüksek oranda kabullenilmi� görülmektedir. Ancak müzik terimi olarak 
herhangi bir kaynakta ifade edildi�ine rastlan�lmam��t�r. 

Kelimenin ifade etti�i anlam metronomun yava�lat�lmas� olarak bilinmektedir. Ayr�ca 
ritmi kasmak diye ifade edildi�inden ritim kelimesinin metronom anlam�n�n da 
kullan�ld���nda buradan aç�kça anlamaktay�z.  

Yap�lan anket sonuçlar�na bak�ld���nda bu kelimeyi ifade eden ritmi dü�ürmek, 
azaltmak gibi kelimelerinde yayg�n olarak kullan�ld��� görülmektedir. 
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Tablo 17. �cra s�ras�nda biraz “yürüyelim” 
  kullan�yor kullanm�yor duydum duymad�m biliyor duymad�m ifadesiz 
THM E�itimci 6 2 8 0 8 0 0 
  75,0% 25,0% 100,0% ,0% 100,0% ,0% ,0% 
TSM E�itimci 13 0 13 0 13 0 0 
  100,0% ,0% 100,0% ,0% 100,0% ,0% ,0% 
THM Ö�renci 25 4 29 0 29 0 0 
  86,2% 13,8% 100,0% ,0% 100,0% ,0% ,0% 
TSM Ö�renci 38 4 42 0 41 0 1 
  90,5% 9,5% 100,0% ,0% 97,6% ,0% 2,4% 

Toplam 
82 10 92 0 91 0 1 
89,1% 10,9% 100,0% ,0% 98,9% ,0% 1,1% 

Yürümek kelimesinin kullan�lan anlam� h�zlanmak olarak ifade edilmektedir. Ancak 
müzik terimi olarak herhangi bir kaynakta ifade edildi�ine rastlan�lmam��t�r. TSM usullerinin 
isimleri önünde kullan�lan bir s�fat olan yürük kelimesinden geldi�i dü�ünülmektedir. TSM 
usullerinin aç�kland��� kaynaklarda görülen sekizlik birim de�er ile gösterilen usullerin önüne 
eklenen bir s�fat olarak kar��m�za ç�kmaktad�r. Buradan anla��lacak olan yürük kelimesi 
usulün daha h�zl� icra edilecek olmas�n�n göstergesi olarak dü�ünülmektedir. Ancak bir eserin 
h�z�n� belirlemekte birim de�erin de�il metronomun ifade edili�i daha do�ru olacakt�r. 
  Bu aç�klad���m�z sebeplerden ötürü, TM notasyonunda metronom de�erleri yani h�z� 
belirten de�erler de�il, genel olarak sadece usul önünde bulunan s�fatlar göz önünde 
bulundurularak icra yap�lmaktad�r. Ayr�ca birçok TM notas�nda metronom h�z� 
belirtilmemi�tir. Buda TM eserlerinin icralar� aras�nda çok büyük h�z fakl�l�klar�n�n ortaya 
ç�kmas�na sebebiyet vermektedir.  
 
Tablo 18. Eserin “trafi�ine” uyarak çalal�m 
  kullan�yor kullanm�yor duydum duymad�m biliyor Bilmiyor ifadesiz 
THM E�itimci 5 3 8 0 8 0 0 
  62,5% 37,5% 100,0% ,0% 100,0% ,0% ,0% 
TSM E�itimci 13 0 13 0 13 0 0 
  100,0% ,0% 100,0% ,0% 100,0% ,0% ,0% 
THM Ö�renci 22 7 27 1 20 6 3 
  75,9% 24,1% 96,4% 3,6% 69,0% 20,7% 10,3% 
TSM Ö�renci 35 7 40 2 32 6 4 
  83,3% 16,7% 95,2% 4,8% 76,2% 14,3% 9,5% 

Toplam 
75 17 88 3 73 12 7 
81,5% 18,5% 96,7% 3,3% 79,3% 13,0% 7,6% 

 
Trafik, bir eserin biçimini yani çal�nacak eserin bölme, dönem, bölüm gibi 

k�s�mlar�n�n çal�naca�� s�ran�n düzenine bir ba�ka de�i�le dönü� i�aretleri, dolaplar�n ya da 
çalg�sal sözel bölmelerin düzenine denir. Ancak müzik terimi olarak herhangi bir kaynakta 
ifade edildi�ine rastlan�lmam��t�r. Trafik kelimesi TM de yukar�daki tablodan da anla��laca�� 
gibi %100’e varan duyulma oran� ve  TSM’de %100, THM’de %70’lere varan oranda 
kullan�lmaktad�r. 
  
Tablo 19. �ark�y� “2212” olarak icra edelim 
  kullan�yor kullanm�yor duydum duymad�m biliyor Bilmiyor ifadesiz 
THM E�itimci 0 8 1 7 1 7 0 
  ,0% 100,0% 12,5% 87,5% 12,5% 87,5% ,0% 
TSM E�itimci 5 8 10 3 10 3 0 
  38,5% 61,5% 76,9% 23,1% 76,9% 23,1% ,0% 
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THM Ö�renci 0 29 2 27 1 27 1 
  ,0% 100,0% 6,9% 93,1% 3,4% 93,1% 3,4% 
TSM Ö�renci 3 39 7 35 6 36 0 
  7,1% 92,9% 16,7% 83,3% 14,3% 85,7% ,0% 

Toplam 
8 84 20 72 18 73 1 
8,7% 91,3% 21,7% 78,3% 19,6% 79,3% 1,1% 

 
�ark�y� 2212 icra etmek tabiri, eserin trafik denilen dönü�lerinin belirlenmesi, eserin 

bölmeleri olan giri� bölmesi 2, nakarat bölmesi 2, meyan bölmesi 1 ve nakarat bölmesinin 2 
kez çal�narak eserin bitirilece�ini ifade eder. Ancak müzik terimi olarak herhangi bir kaynakta 
ifade edildi�ine rastlan�lmam��t�r. 
 Bu ifadenin ortaya ç�k�� sebebi, eskiden nota kullan�lmad��� için, ezbere bilinen 
eserlerin çal�nacak düzenini ifade etmek olarak dü�ünülmektedir. 
 Bu rakamsal ifadenin TSM e�itimciler aras�nda %77 oran�nda biliniyor ancak 
ö�renciler aras�nda %3,5 olarak biliniyor olmas� dikkati çeken bir nokta olarak görülmektedir. 
Bunun sebebi olarak e�itimcilerin bu ifadeyi %40 seviyelerinde kullan�yor olmas� olarak 
gösterilebilir. Ancak �ark� icras� s�ras�nda çok pratik bir ifade �ekli olarak TM icra 
topluluklar�nda yayg�n bir �ekilde kullan�ld��� bilinmektedir. 
 Bu sebeple konservatuvar ö�rencilerinin teorik olarak dahi duymad��� bu ifadeyi 
uygulama esnas�nda alg�lamakta problem ya�ayacaklar� görülmektedir. 
Tablo 20. Bu eserin “gideri” bu de�il 
  kullan�yor kullanm�yor duydum duymad�m biliyor bilmiyor ifadesiz 
THM 
E�itimci 

7 1 8 0 8 0 0 

  87,5% 12,5% 100,0% ,0% 100,0% ,0% ,0% 
TSM 
E�itimci 

13 0 13 0 12 1 0 

  100,0% ,0% 100,0% ,0% 92,3% 7,7% ,0% 
THM 
Ö�renci 

19 10 28 1 23 5 1 

  65,5% 34,5% 96,6% 3,4% 79,3% 17,2% 3,4% 
TSM 
Ö�renci 

42 0 42 0 41 1 0 

  100,0% ,0% 100,0% ,0% 97,6% 2,4% ,0% 

Toplam 81 11 91 1 84 7 1 
88,0% 12,0% 98,9% 1,1% 91,3% 7,6% 1,1% 

 
Müzik terimi olarak bilinen anlam�, eserin h�z� yani metronomunu ifade etti�idir. 

Gider kelimesi THM ve TSM de %100 orana yak�n kullan�lmakta ve bilinmektedir. Ancak 
müzik terimi olarak aç�kland��� bir kayna�a rastlanmamaktad�r. 

 
Tablo 22. Perdeyi ya da notay� “ezerek ,a�dal� çal” 
  kullan�yor kullanm�yor duydum duymad�m biliyor bilmiyor ifadesiz 
THM E�itimci 6 2 8 0 8 0   
  75,0% 25,0% 100,0% ,0% 100,0% ,0%   
TSM E�itimci 5 8 13 0 6 3 4 
  38,5% 61,5% 100,0% ,0% 46,2% 23,1% 30,8% 
THM Ö�renci 17 12 26 3 20 6 3 
  58,6% 41,4% 89,7% 10,3% 69,0% 20,7% 10,3% 
TSM Ö�renci 20 22 37 5 23 12 7 
  47,6% 52,4% 88,1% 11,9% 54,8% 28,6% 16,7% 

Toplam 
48 44 84 8 57 21 14 
52,2% 47,8% 91,3% 8,7% 62,0% 22,8% 15,2% 
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Ezerek, a�dal� çalmak ifadesi, ezgide bulunan seslerin birbirine ba�l� olarak icras�na 
denmektedir. Ancak müzik terimi olarak herhangi bir kaynakta ifade edildi�ine 
rastlan�lmam��t�r. 
 Bu ifade e�itimciler aras�nda %100 duyulmu� olmas�na ra�men THM’de %75, 
TSM’de %40 oran�nda kullan�lmaktad�r. Ö�renciler aras�nda daha yüksek oranda kullan�lan 
bu kelimenin anlam� ise ankete kat�lan e�itimci ve ö�renciler taraf�ndan daha duygulu çalmak, 
ezgiye his katmak gibi güzel ifadeler ile aç�klanmaya çal���lm��t�r.  
 
Tablo 23. Ezgiyi “dilli çalmak” 
  kullan�yor kullanm�yor duydum duymad�m biliyor bilmiyor ifadesiz 
THM E�itimci 3 5 5 3 3 4 1 
  37,5% 62,5% 62,5% 37,5% 37,5% 50,0% 12,5% 
TSM E�itimci 6 7 8 5 5 5 3 
  46,2% 53,8% 61,5% 38,5% 38,5% 38,5% 23,1% 
THM Ö�renci 1 28 10 19 1 23 5 
  3,4% 96,6% 34,5% 65,5% 3,4% 79,3% 17,2% 
TSM Ö�renci 16 26 20 22 11 27 4 
  38,1% 61,9% 47,6% 52,4% 26,2% 64,3% 9,5% 

Toplam 26 66 43 49 20 59 13 
28,3% 71,7% 46,7% 53,3% 21,7% 64,1% 14,1% 

 
Dilli çalmak ifadesi daha çok üflemeli çalg�larda özellikle klarnet de dil vurma 

yöntemi ile yap�lan çarpmalar� ifade etmektedir. Müzik terimi olarak herhangi bir kaynakta 
ifade edildi�ine rastlan�lmam��t�r. Bugün bu çarpma tekni�i di�er sazlar ile uygulanmaya 
çal���lmakta ve ayn� isim ad� alt�nda kullan�lmaktad�r. Ancak ifade daha çok TSM’de 
bilinmekte ve kullan�lmaktad�r. 

 
Tablo 24. �ni�, ç�k�� “cazibesi” 
  kullan�yor kullanm�yor duydum duymad�m biliyor bilmiyor ifadesiz 
THM E�itimci 2 6 5 3 3 3 2 
  25,0% 75,0% 62,5% 37,5% 37,5% 37,5% 25,0% 
TSM E�itimci 10 3 13 0 11 0 2 
  76,9% 23,1% 100,0% ,0% 84,6% ,0% 15,4% 
THM Ö�renci 2 27 15 14 3 18 8 
  6,9% 93,1% 51,7% 48,3% 10,3% 62,1% 27,6% 
TSM Ö�renci 17 25 27 15 12 21 9 
  40,5% 59,5% 64,3% 35,7% 28,6% 50,0% 21,4% 

Toplam 
31 61 60 32 29 42 21 
33,7% 66,3% 65,2% 34,8% 31,5% 45,7% 22,8% 

 
TSM’de cazibe kelimesi çok yayg�n kullan�lan bir ifade olarak kar��m�za ç�kmaktad�r. 

Bu kelimenin anlam� ç�k�c� ezgilerde baz� seslerin tiz seslendirilmesi, inici ezgilerde ise pes 
seslendirilmesini ifade etmektedir. Ancak ne kadar tiz ya da pes seslendirilece�i icrac�ya 
koma de�erleri ile ifade edilmeye çal���lsa da derecelendirilerek ifade edilemez, tizlik ya da 
peslik oran� icrac�n�n makam�n seslerini, ezgisel karakterini bilmesi gerekmektedir.  
 
Tablo 25. Perdeyi daha “dik bas” 
  kullan�yor kullanm�yor duydum duymad�m biliyor bilmiyor ifadesiz 
THM E�itimci 6 2 8   8 0 0 
  75,0% 25,0% 100,0%   100,0% ,0% ,0% 
TSM E�itimci 10 3 13   12 0 1 
  76,9% 23,1% 100,0%   92,3% ,0% 7,7% 
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THM Ö�renci 24 5 29   27 1 1 
  82,8% 17,2% 100,0%   93,1% 3,4% 3,4% 
TSM Ö�renci 40 2 42   38 1 3 
  95,2% 4,8% 100,0%   90,5% 2,4% 7,1% 

Toplam 
80 12 92   85 2 5 
87,0% 13,0% 100,0%   92,4% 2,2% 5,4% 

 
Perdeyi ya da sesi dik basmak olarak kullan�lan bu tabir, makamsal duyum aç�s�ndan 

icrac�n�n kullanaca�� seslerin tizli�ini ifade etmek amac� ile kullan�l�r. Ancak ne kadar tiz 
olaca��n� ifade edemez. Bu yüzden makamsal seslerin do�ru icras� mutlak surette me�k 
sistemi gerektirmektedir. 
 THM’de ve TSM’de çok iyi anla��lan bu anlam bat� müzi�inde çalg�n�n tekni�ine göre 
de�i�ebilen çalg�da kullan�lan parma�� daha dik pozisyona getir anlam�nda 
anla��labilmektedir. 
 
Tablo 26. Çalg�n�n tellerinde ya da klavyesinde “kurt” var 
  kullan�yor kullanm�yor duydum duymad�m biliyor bilmiyor ifadesiz 
THM E�itimci 2 6 3 5 2 6   
  25,0% 75,0% 37,5% 62,5% 25,0% 75,0%   
TSM E�itimci 6 7 10 3 9 3 1 
  46,2% 53,8% 76,9% 23,1% 69,2% 23,1% 7,7% 
THM Ö�renci 5 24 14 15 10 19   
  17,2% 82,8% 48,3% 51,7% 34,5% 65,5%   
TSM Ö�renci 18 24 25 17 14 26 2 
  42,9% 57,1% 59,5% 40,5% 33,3% 61,9% 4,8% 

Toplam 
31 61 52 40 35 54 3 
33,7% 66,3% 56,5% 43,5% 38,0% 58,7% 3,3% 

 
Enstrüman�n tellerinde ya da klavyesinde kurt var kelimesinin ifade etti�i anlam belli 

seslerde c�z�rt� ve bozuk ses anlam�nda yayg�n olarak kullan�lan bir ifadedir. Yap�lan ankette 
ise TSM e�itimcileri ve ö�rencileri aras�nda %45 oran�nda kullan�rken THM’de bu oran 
%20’lerde görülmektedir. TSM e�itimcileri kurt kelimesinin anlam�n� %70 oranda 
bilmektedir. Bu oran tam tersi olarak THM e�itimcileri aras�nda %75 oranda 
bilinmemektedir.   

 
Tablo 27. Ben “Temel Bilimler” mezunuyum 
  kullan�yor kullanm�yor duydum duymad�m biliyor bilmiyor ifadesiz 
THM E�itimci 3 5 7 1 0 5 2 
  37,5% 62,5% 87,5% 12,5% ,0% 62,5% 25,0% 
TSM E�itimci 10 3 13 0 6 2 5 
  76,9% 23,1% 100,0% ,0% 46,2% 15,4% 38,5% 
THM Ö�renci 3 26 26 3 3 10 14 
  10,3% 89,7% 89,7% 10,3% 10,3% 34,5% 48,3% 
TSM Ö�renci 32 10 41 1 29 6 7 
  76,2% 23,8% 97,6% 2,4% 69,0% 14,3% 16,7% 

Toplam 
48 44 87 5 38 23 28 
52,2% 47,8% 94,6% 5,4% 41,3% 25,0% 30,4% 

Temel Bilimler: De�i�ik bilim alanlar�n�n fizik, kimya, biyoloji, matematik gibi temel 
bilgilerini içeren bilim dallar� (www.tdk.gov.tr/). 
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 Ancak TM konservatuvarlar�nda bu ifade çalg� e�itimi verilen bölüm anlam�n� 
ta��maktad�r. Ankette yer alan bilgiler do�rultusunda bu anlam�yla %41 biliniyor, %25 
bilinmiyor ve %30 oran�nda da ifadesiz olarak aç�klamalar görülmektedir. Bu karars�zl�k ve 
anlams�zl��a ra�men hala birçok Üniversite de TM Konservatuvarlar� bu isim ad� alt�nda 
e�itim ve diploma vermeye devam etmektedir. 
 Bu terimin kullan�m�ndaki sebebin; bilim merkezi olan üniversitelerde, sanat 
okullar�na, bilim ad� alt�nda bir isim verme çabas� olabilece�i dü�ünülmektedir. Bu konu ile 
ilgili müzik bilimleri ad� alt�nda bulunan müzik bilimleri (müzikoloji) bölümleri zaten 
bulunmaktad�r.  
 Ülkemizde Temel Bilimler yerine Çalg� E�itimi ifadesini kullanan konsevatuvarlar 
bulunmaktad�r. TM Konservatuvarlar�n�n tümünde, çalg� e�itimi ifadesinin kullan�lmas�, 
ortak bir standarta ula��labilmesi aç�s�ndan da son derece gereklidir. 
 Buraya kadar verdi�imiz tablolar ve yorumlar anket sorular�n�n bir bölümünü 
kapsamaktad�r. Di�er kelimeler ise anlamlar� ile a�a��da belirtilmi�tir. 
 
Ankette Yer Alan Di�er Kelimeler �
� Îka: Eskiden düzüm diye kullan�l�rm�� (Özkan,1994:561).  
�ka birçok kaynakta düzüm kelimesi yan�nda parantez içinde gösterilmi�tir. Düzüm (�KÂ) 
(Ungay,1981). 
Ankette ifade edilen anlamlar� ile ika, usul, düzüm, darp ve usul heceleri (düm, tek vs.) olarak 
görülmektedir.  
� Anakruz: Eksik ölçü. Bir esere ba��ndan ya da ortas�ndan olmaks�z�n herhangi bir 
yerinden girilmesidir. A��r aksak usulündeki tüm eserler anakruzlu ba�lar. 
http://www.neyzenim.com/ 
� Cumhur icra: Cumhur kelimesi toplum, halk, topluluk ve heyet gibi anlamlar� ifade 
etmektedir. Bu anlam� ile müzikte toplu icra diye eskiden yayg�n olarak kullan�lmaktad�r. 
� Hücum kay�t: Cumhur icra ifadesinin bugün kay�t stüdyolar�nda kullan�lan anlam�, icra 
toplulu�unun ayn� anda tek bir kanal ile kay�t edilmesidir. 
� Enstrüman sa��r: Çal�nan çalg�n�n sesinin, t�n�s�n�n, rezonans�n�n az olmas� anlam�nda 
kullan�l�r. Ancak Sa��r kelimesi duymamak anlam�na geldi�ine göre kelime tam tersi 
anlam�nda çalg�n�n duymamas� gibi anla��lmaktad�r. 
� Tansiyon: Tellerdeki sar�m farkl�l�klar�ndan ötürü, tellerde olu�an sertlik, yumu�akl�k ve 
ses gücü aç�s�ndan olu�an farkl�l�klara denir. Bu farkl�l�klar rahat ya da zor çal�m, telin 
gerilimi, telin kal�nl��� gibi aç�klanabilir.  Tellerdeki tansiyon de�eri artt�kça o teldeki ses 
�iddeti de artmaktad�r 
� Söz çakmak: Eskiden nota solfej yap�lmadan direk olarak sözlerin okunmas� ile bir 
uygulama iken bugün solfejden sonra eserin ezgisi beyine yerle�tirilip daha sonra sözlerin 
okunmas� olarak kullan�lmaktad�r. 
� Sesi kayd�rmak: TM de Bat� Müzi�i terimi olan glisendo kelimesinin kar��l��� olarak 
kullan�lmaktad�r. �cra edilen ses tize ya da pese do�ru kayd�r�larak uygulan�r. 
� Sekileme: Bir müzik eserinde motifin veya ezginin ya da herhangi bir kümenin, ard� ard�na 
gelecek �ekilde ba�ka sesler üzerinde tekrarlanmas�na denir. Sekvens ya da sekans da 
denilmi�tir. ( Akdo�u, 2003:19) 
�  Bezeme: Çekirdek ezgiyi olu�turan seslerin üzerine ya da alt�na daha küçük süreli bir veya 
birkaç sesin eklenmesi i�lemine bezeme, bu seslere bezek, böyle bir ezgiye de bezekli ezgi 
denir. ( Akdo�u, 2003:19) 
� Karabatak: �cra toplulu�unda yer alan çalg�l�lar�n s�rayla yapt�klar� taksim, soru cevap 
�eklinde yap�lan taksim ve karabatak pe�rev ad� alt�nda bestelenen oturtumu yap�lm�� pe�rev 
anlamlar�nda kullan�lmaktad�r.  
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� Mü�terek: Ortak demektir. TM de daha çok iki saz�n ortak yapaca�� taksim anlam�nda 
Mü�terek Taksim diye kullan�l�r. 
� Oturtum: Bir ezginin ya da eseri olu�turan ezgilerin tümünde insan sesi veya çalg�lar�n, ya 
da her ikisinin görevlendirilmesiyle ilgili yap�lan da��l�md�r. (Akdo�u, 2003:40) Saz: Bir 
anlam� çalg� ve bir di�er anlam� eser icra edilirken arana�me anlam�nda da kullan�lmaktad�r. 
Cümle ile örneklemek gerekirse “eser aras�nda saz tek çal�nacak”. 
� Yerse çalmak: Çal�namayan bir ezginin h�zl� bir �ekilde çal�narak dinleyene net olmayan 
sesleri çal�yormu� gibi göstermek.   
Ankette elde edilen verilerde baz� anket kat�l�mc�lar�n�n duydu�u ya da kulland��� kelimeler 
ve anlamlar� a�a��da belirtilmi�tir. 
 
Anket Kat�l�mc�lar� Taraf�ndan �fade Edilen Kelimeler 
� Asmak: Puandorg. Bir notay� sesi belli bir süre uzatmak.  
� �çinden girmek: Bir eser bitmeden ba�ka bir esere ba�lamak. 
� Esere girmek: Esere icra etmeye ba�lamak.  
� Sönerek bitirmek: �cra edilen eseri sessize do�ru bitirmek. 
� Di�i saz: �cra toplulu�unda bulunan çalg�larda ön plana ç�kan solo icralarda kullan�lan 
çalg�lar. 
� Dola�ma: Herhangi bir makamda taksim ya da seyir yapmak. 
� Ko�ma! : H�zlanma. 
� Ritimden kaçma:  Yava�lama ya da h�zlanma, ayn� metronomda devam et. 
� Kostak çalmak: A��r, a��r ya da  yava�, yava� çalmak. 
� Ritmi çekmek: Metronomu yava�latmak. 
� Ritmi artt�rmak: Metronomu h�zland�rmak 
� Ritmi yükseltmek: Metronomu h�zland�rmak 
 

Sonuç ve Öneriler 
Öncelikle kelimeler d���nda ilgi çekici olan baz� anket verileri hakk�nda bilgi vermenin 

faydal� olaca�� kan�s�nday�m.   
 Anket kat�l�mc�lar�n�n lise e�itimleri ile ilgili verilerde (Tablo 2.) görülen 92 
kat�l�mc�dan sadece 7 kat�l�mc�n�n Güzel sanatlar lisesinden mezun oldu�u geri kalan 85 
ki�inin ise düz lise, meslek lisesi ve di�er liselerden mezun olmas�d�r. Güzel sanatlar 
liselerinde Bat� Müzi�i kökenli bir e�itim verildi�i de dü�ünülecek olursa TM Konservatuvar 
e�itimcilerinin ve ö�rencilerinin akademik olarak müzi�e ba�lamalar� üniversitede 
olmaktad�r. Bu e�itim sürecinin daha öne çekilerek ortaokul ve lise düzeyinde TM e�itimi 
verilmesi kan�mca daha do�ru olacakt�r. 
 Ankette kullan�lan kelimelerin anlamlar�n�n on y�l ve üzeri müzikle ilgilenenler 
taraf�ndan bilinme ve kullan�lma oranlar� yüksek olarak görülmektedir. Bu oran, ö�renciler 
aras�nda dü�ük olarak görülmektedir. Bu da e�itim anlam�nda, kullan�lan kelimelerin süreç 
içerisinde teorik olarak de�il uygulama alan�nda ö�renildi�ini ortaya koymaktad�r.  
 Ankette sorulan kelimeler içerisinde eski olan kelimeler (Mü�terek, cumhur, ika vs.) 
e�itimciler taraf�ndan bilinirken ö�renciler aras�nda bilinme oran� çok dü�ük olarak 
görülmektedir. Bu da TSM de kullan�lan Osmanl�ca kökenli kelimelerin anlam� yeni nesil 
taraf�ndan anla��lamamaktad�r. Gelenekte s�kça kullan�lan kelimelerin yeni nesile aktar�lmas� 
konusunda e�itim s�ras�ndaki uygulamalarda eski kelimeler ve bugün ki anlamlar�ndan 
bahsedilmesi faydal� olacakt�r.  
 Ayn� ulusun müzi�i olan TM alt türleri THM ve TSM aras�nda ki teorik ve uygulama 
alan�nda çok büyük farklar, terim anlam�nda da görülmektedir. Ankette kullan�lan THM 
terimlerini TSM e�itim ve ö�rencileri, TSM terimlerini THM e�itim ve ö�rencileri alg�lama 
zorlu�u çekmekte hatta anlayamamaktad�r. Akademik bir e�itim süreci olan 
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konservatuvarlarda bu durum kabul edilebilecek bir vaziyet de�ildir. Ayn� vatana ait iki 
müzik aras�nda dahi alg�lama problemi olmas� ulusal müzi�imizin di�er uluslara anlat�m� ve 
aktar�m� konusunda büyük s�k�nt�lara sebep olmaktad�r. 
 Anket sonuçlar�nda ortaya ç�kan en önemli konulardan biri ise;  uygulama alan�nda 
kullan�lan jargonlar�n teorik e�itimde kullan�lmad���, icrac� olmayan e�itimci ve ö�rencilerin 
kelimeleri bilmemeleri hatta duymam�� olmalar�, teorisyenler ile icrac�lar aras�nda birbirlerini 
anlama zorlu�u olu�turmaktad�r. 
 Ankette sorulan kelimelerin tümü, Türkiye Radyo Televizyon Kurumu, Kültür 
Bakanl��� Korolar�, Devlet Konservatuvarlar�nda uygulama alan�nda kullan�lan kelimelerdir. 
Bu bahsi geçen kurumlar konservatuvar ö�rencilerine mesleki hedef olarak gösterilmektedir. 
Konservatuvarlarda teorik olarak gösterilmeyen kelimeler, uygulama alan�nda büyük alg� 
problemi yaratmaktad�r. 
 Bugün daha çok çe�itli konserler, korolar, dernekler vs gibi çok çe�itli TM çal��malar� 
ve etkinlikleri düzenlenmektedir. Bu faaliyetler s�ras�nda icrac�lar taraf�ndan özellikle �efler 
taraf�ndan birçok kelime ki�iye has olarak üretilmekte ve kullan�lmaktad�r. TM de eksik 
olarak gördü�ümüz bir konu da �eflik konusudur. Birçok etkinlikte �ef statüsünde görev 
yapan ki�iler �eflik e�itime sahip de�ildirler. Ayr�ca topluluk yönetimi, toplu uygulama gibi 
derslerde verilen yüzeysel bilgiler d���nda �eflik e�itimi veren bir konservatuvar da 
bulunmamaktad�r. Bu da uygulama alan�nda kullan�lan kelimelerin çoklu�u ve çe�itlili�ine 
sebep olmaktad�r.  
 Üniversite çat�s� alt�nda e�itim veren konservatuvarlarda teori ve uygulama aras�ndaki 
bu farkl�l�klar kabul edilebilir de�ildir. Gelene�i ile bugünü aras�nda büyük farkl�l�klar 
bulunan TM, teorik anlamda büyük bo�luklar ile dolu bir e�itim süreci ya�amaktad�r. Teorik 
çal��malar h�zland�r�larak uygulama ile bir bütün haline getirilmesi gereklili�i 
dü�ünülmektedir. 
 Yap�lan çal��mada elde edilen veriler TM’de terminolojik anlamda bir karma�a 
ya�and���n� göstermektedir. Hangi bilim ya da sanat dal� olursa olsun standart bir 
terminolojinin hem teorik hem de uygulamal� e�itimde çok büyük önemi vard�r. TM’de ki bu 
terim karma�as�n�n giderilmesi, e�itim veren kurumlar aras�nda gerekli kaynaklar�n 
olu�turulmas� ve ortak çal��malarla düzenli bir hale getirilmesi, TM ad�na yararl� ve anlaml� 
olacakt�r.        
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“ÜN�VERS�TE Ö�RENC�LER�N�N KLAS�K MÜZ��E �L��K�N ALGILARI 
ANADOLU ÜN�VERS�TES�’NDE UYGULANAN KÜLTÜREL ETK�NL�KLER DERS� 

KAPSAMINDA KLAS�K MÜZ�K KONSERLER�NE KATILAN ÜN�VERS�TE 
Ö�RENC�LER�N�N MÜZ�K ALGILARI VE BE�EN�LER�” 

 
C. Bengi BARAZ ÇINAR 

Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvar� 
 

ÖZET 
Müzi�in insanlar üzerindeki olumlu etkileri tart���lmazd�r. Bireyler ve toplumlar 

tarihin her döneminde müzi�in olumlu yönlerinin fark�nda olmu�lar ve müzik kimi zaman 
yat��t�r�c�, iyile�tirici etkisiyle tedavi amac�yla kullan�lm��; kimi zaman da canland�r�c� 
etkisiyle çok say�da insan� birle�tirip co�turmu�tur. 
Günümüzde h�z ve teknoloji ya�am�n her alan�nda yüzy�l�n en önemli özelli�i haline 
gelmi�tir. Bu yüzy�lda her �eyin tüketiminin ne kadar h�zl� oldu�u da dü�ünüldü�ünde de�i�en 
toplum özellikleri ve be�enileri de farkl�l�klara u�ram��t�r. 
Bu ara�t�rma, üniversite e�itimi alan gençlerin Klasik Bat� Müzi�i’ne ili�kin alg� ve 
be�enilerinin ne yönde oldu�u üzerinedir. Müzik e�itimcileri olarak bizler, klasik müzik 
konserlerine kat�l�m� art�rmak ve kendimizi geli�tirmek için; daha da önemlisi, gelecek 
ku�aklar�n Klasik müzi�i sevmeleri için; onlar� etkileyen faktörleri belirlemeli, onlar�n 
alg�lar�n� ve be�enilerini tan�mal� ve tan�mlamal�y�z.  
Bu konudaki çal��ma, Anadolu Üniversitesi’nde ö�renimini sürdüren ö�rencilerin Kültürel 
Etkinlikler dersi kapsam�nda klasik müzik konserlerine kat�lanlar�n�n be�enileri ve Klasik 
müzik eserlerini tan�ma düzeyleri üzerine bir ara�t�rmad�r.  
Anahtar Kelimeler: Klasik Müzik, Müzik Alg�s�, Müzikal Be�eni  
 

UNIVERSITY STUDENTS’ COMPREHENSION OF CLASSICAL MUSIC 
MUSICAL COMPREHENSION AND TASTE OF UNIVERSITY STUDENTS WHO 

ATTENDED CLASSICAL MUSIC CONCERTS WITHIN THE CONTEXT OF 
CULTURAL ACTIVITIES COURSE IN ANADOLU UNIVERSITY 

 
C. Bengi BARAZ ÇINAR 

Anadolu University School of Music and Drama 
 
ABSTRACT 

Positive effects of music on humankind are unquestionable. Individuals and societies 
have always been aware of positive sides of music. Sometimes music has been used to treat 
with its calming and healing effects; sometimes combined and inspired people with its 
refreshing effects.  
Today speed and technology have become the most important features of our century. When 
considered the fast consumption of everything in the century, it is nonstriking to see 
differences in societies’ features and likes.  
This research is about the comprehension and taste of classical music among university 
students. As music lecturers, we should define the factors affecting the young generation and 
recognize their taste in order to increase the number of attendance to classical music concerts 
and more importantly to endear classical music to next generations.  
This research is based on the likes and recognition of classical music pieces of Anadolu 
University students who attended classical music concerts within the context of Cultural 
Activities course.  

Key Words: Classical Music, Musical Comprehension, Musical Taste  
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G�R�� 
“�nsanlar, çevrelerindeki uyar�c�lardan duyu organlar�na gelen ayr� ayr� uyar�mlar� 

anlaml� bir biçimde örgütleyerek, duyumlar�na anlam verirler. Duyu organlar�na gelen 
uyar�mlar�n anlaml� hale getirilmesi sürecine alg� denir.” (Erden, Akman,1996,s.146).  

Ald���m�z bilgi uyar�mlar� duyular arac�l��� ile bize ula��r ve zihinde in�a edilir. Biz 
renkler, ses tonlar�, tat ve koku alg�lar�z Bizim alg�lad���m�z k�rm�z�, mavi, ye�il renkler 
fizikçi için belli frekanstaki elektromanyetik dalgan�n yüzeyde yans�mas�d�r. Ald���m�z tat ve 
koku fizikçi için kimyevi bir bile�imdir. Müzik dinlerken sesin farkl� tonunu alg�lar�z, fizikçi 
bunu farkl� frekansta titre�imi olan ses olarak niteler.  Renk, ses tonu, tat alma ve koku duyu 
uyar�mlar�yla olu�an zihinsel yap�lard�r. Alg�lar�m�z, gerçe�in do�rudan kayd� de�il,  
zihnimizde in�a edilen bilgi deneyimidir.  

“Ö�renirken ve dü�ünürken kulland���m�z duyusal bilgiyi biz duyum ve alg� olmak 
üzere iki düzeyde i�leriz. Duyum, bir �����n parlakl���, bir ses tonunun perdesi, kahvenin 
s�cakl��� veya i�ne batt���nda duydu�umuz ac� gibi ilkel ya�ant�lar� içerir. Duyumlar 
ya�ant�lar�n hammaddeleridir; ancak ya�ant� bir dizi duyumdan ibaret de�ildir. Günlük 
ya�am�m�zda duyumlar�m�z� sürekli olarak bir yorumlama i�lemine tabi tutar�z. Tonlar 
dizisini melodi olarak, so�uk �slak bir duyumu ya�mur olarak yorumlar�z. Duyumlar� 
yorumlama, onlar� anlaml� hale getirme sürecine alg� denir” (Morgan,1993,s.265). 

Birey olarak insan, içinde bulundu�u çevrede bir titre�imler ortam�nda ya�ar. Bu 
ortam�n en önemli ö�elerinden biri ses titre�imleridir. Kula�a gelen titre�imler, yani i�itsel 
uyaranlar, herhangi bir nesnenin (sistemin) titre�mesinden do�arlar. �nsan kula��, genel olarak 
saniyede 20’den az, 20.000’den çok olan ses titre�imlerine kar�� duyarl� de�ildir. Bu nedenle 
günümüz insan�, ortalama olarak saniyedeki titre�im say�s� 20 ile 20.000 aras�nda olan sesleri 
duyabilmektedir. Kula�a gelen ses titre�imleri, kulaktan girip belli sinir yollar�ndan geçerek 
beyne ula��r ve böylece i�itme süreci tamamlanm�� olur. Bu süreç, psikolojik olu�umlar�n en 
yal�n ö�eleri olan alg�laman�n fizyolojik yan�d�r. Bu fizyolojik sürecin sonunda onunla 
birlikte alg�lama da meydana gelir. Alg�lama süreci beyinde gerçekle�ir. Alg�lamada beyne 
ula�an uyar�mlar kümeler halinde örgütlenir ve ayn� zamanda bir anlam kazan�r. 

K�saca betimlenen i�itme ve ona dayal� alg�lama süreçleri, ku�kusuz daha karma��k bir 
nitelik kazanarak, müziksel uyaranlar a�� içinde ya�ayan bir bireyin müziksel i�itme ve ona 
dayal� müziksel alg�lama sürecine dönü�ür” (Uçan,1994, s.18-19).  

Duyular uyar�lmadan alg� süreci ba�lamaz. �nsan�n gözüne, kula��na çekici gelen, 
bakarken dinlerken haz veren estetik nitelik; duyular�n uyar�lmas�na yol açar, sinir hücreleri 
ate�lenerek beyinde alg�lama sürecini ba�lat�r. 

�iiri, roman�, müzi�i sadece meraktan ya da sonuca ula�ma arzusuyla de�il, bir 
yolculu�a ç�km�� olman�n verdi�i haz ile okur ve dinleriz. 

Alg�, duyular�m�z�n toplad��� verilerden bilinç edinme sürecidir. 
“Kula��n fizyolojik yap�s�ndan ileri gelen duyma s�n�rlar� içinde hangi perdelerin 

sisteme dahil edilece�i, hangi perdelerin gam d��� kalaca�� de�i�ik kültürlerde de�i�ik 
�ekillerde geli�mi�tir. Herhangi bir sistemde büyümenin etkisi insanlar�n alg�lamadaki 
duyarl�l�klar�n� ve an�msamalar�n� önemli bir �ekilde etkiler. En az�ndan beklentinin ve olu�an 
�emalar�n genelde alg�lamaya ve an�msamaya olan etkisi, müzik kültürünün birikiminden 
gelen beklentilerin ve olu�an �emalar�n müzik alg�lama ve an�msamas�ndaki rolüne de 
yans�r.” 

Çocuklar�n büyümeleri s�ras�nda gözlenen alg�lama ve an�msama farklar�, içinde 
büyüdükleri kültürün müzi�i için özel bir geli�meyi de yans�t�r. De�i�ik kültürlerde de�i�ik 
müzik tipleri geli�mi�, de�i�ik müzik ö�elerine önem verilmi�tir. Örne�in Orta Do�u ve 
Afrika’n�n kuzeyinde insan sesine verilen önem, çalg� müzi�inden daha fazlad�r ve çalg�lar 
ço�unlukla insan sesine e�lik için kullan�l�r… de�i�ik müzik tipi ile büyüyen insanlarda, 
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alg�lama ve an�msamada da do�al olarak kendi toplumlar�ndaki müzik ve ö�eleri lehine küçük 
farkl�l�klar görülür.” (Peynircio�lu,1996,s.19). 

Görüldü�ü gibi, müzikal alg� bireylerde, içinde ya�anan toplumun müzik ö�elerine 
göre de de�i�mektedir.  

Ara�t�rmac�lar müzikal alg�n�n geli�mi� olmas�yla ba�ka alanlardaki zihinler 
etkinliklerin artmas� aras�nda olumlu bir ili�ki oldu�unu belirtmektedir.  

Bütün bu aç�klamalardan yola ç�karak bireylerde, özellikle gençlerde müzikal alg�n�n 
geli�mesi yolunda e�itsel pek çok çal��ma yap�labilece�i sonucuna ula��yoruz. Ülkemizde var 
olan müzik türlerini, geleneksel ve popüler örneklere, çe�itlili�e ek olarak evrensel nitelikteki 
çok sesli müzi�i, Klasik Bat� müzi�ini de bireylere özellikle de gençlerimize tan�t�p 
sevdirmek; böylelikle onlar�n müzikal alg�lar�n� geli�tirmek bu nedenle önem ta��maktad�r. 
Ayr�ca, gençlerimizin ulusal kültür ö�elerinin, ulusal müzi�imizin örneklerinin yan� s�ra 
evrensel nitelikteki Klasik Bat� müzi�ini tan�malar�, ö�renmeleri ve anlamalar�; onlar�n 
özellikle üniversite gibi evrensel de�erleri aktaran kurumlarda ula�malar� beklenen bir kültür 
düzeyidir. Anadolu Üniversitesi Kültürel Etkinlikler dersi uygulamalar�nda da 
gerçekle�tirilmek istenen budur.  

Klasik müzik e�itimcileri olarak bizler ülkemizde baz� zorluklarla kar��la�maktay�z. 
Klasik Bat� müzi�inin bilinirli�inin az oldu�u ülkemizde, ço�unlukla da ona kimi önyarg�larla 
yakla��lmaktad�r. Oysa ki�inin herhangi bir �eyi sevip sevmedi�ini, be�enip be�enmedi�ini 
de�erlendirebilmesi için öncelikle onu tan�mas� gerekmektedir. T�pk� bir alg�n�n olu�abilmesi 
için önceden birtak�m fizyolojik uyaranlar�n, duyumlar�n gelmesi; ard�ndan bunlar�n 
bütününün olu�turdu�u bir de�erlendirmeye ula�mak gibi. Dolay�s�yla öncelikle bilinirli�i 
artt�rmak, tan�tmak sonra da sevdirmek için çabalamak; bu konuda neler yap�labilece�i 
üzerine dü�ünmek ve ad�m atmak görevleri bizlere dü�mektedir.  

Günümüzde h�z ve teknoloji ya�am�n her alan�nda yüzy�l�n en önemli özelli�i haline 
gelmi�tir. Bu yüzy�lda her �eyin tüketiminin ne kadar h�zl� oldu�u da dü�ünüldü�ünde de�i�en 
toplum özellikleri ve be�enileri de farkl�l�klara u�ram��t�r. Klasik müzi�in anavatan� olan 
Avrupa’da bile bu yüzy�lda geçmi�e oranla be�eniler yön de�i�tirdi�i için Klasik müzi�i 
tan�tma, bilgilendirme ve sevdirme çal��malar� yap�lmaktad�r.  

 
KÜLTÜREL ETK�NL�KLER DERS� UYGULAMASI 

Anadolu Üniversitesi’nin senato karar�yla uygulamaya koydu�u Kültürel Etkinlikler 
dersi uygulamas� da sözünü etti�imiz tan�tma ve bilgilendirme çal��malar�na örnek olarak 
verilebilir. Bu ders �u özellikteki kurallar� içermektedir: 

1)“KÜL 199 Kültürel Etkinlikler” ad�yla 0+2 3 ECTS kredilik ders aç�lacak. 
2) Bu ders, 1. s�n�f ö�rencileri için YÖK zorunlu/seçmeli dersleri grubu içinde 

de�erlendirilecek, üst s�n�flar için seçmeli ders olarak kabul edilecek ve bu ders I. ve II. 
yar�y�llarda ders program�na al�nacak ve bu dersten çak��ma aranmayacakt�r. 

3) A�a��da belirtilen türdeki etkinlikler bu dersin kapsam� içerisinde kabul edilecek, 
dönem içindeki çe�itli etkinliklerden hangilerinin kabul edilece�i ayr�ca duyurulacakt�r. 

i- Spor etkinliklerine faal olarak veya izleyici olarak kat�lmak, 
ii- Psikolojik Dan��ma ve Rehberlik Merkezi’nce haz�rlanan seminerlere kat�lmak, 
iii- Sanatsal alanda atölye çal��malar�na kat�lmak, (Bask� Resim, Cam, Seramik gibi) 

(Güzel Sanatlar Fakültesi, atölyelerinde ö�rencilerin izleyici olarak kat�l�m�n� 
sa�layacak �ekilde düzenleme yapacakt�r.) 

iv- Müze e�itimi almak, (Ö�retim elemanlar�n�n denetiminde düzenlenecektir.) 
v- Sanatsal gezilere kat�lmak, (Ö�retim elemanlar�n�n denetiminde düzenlenecektir.) 
vi- Kültür gezilerine kat�lmak, (Ö�retim elemanlar�n�n denetiminde düzenlenecektir.) 
vii- Üniversite içinde sinema, tiyatro, konser gibi etkinliklere izleyici olarak kat�lmak, 
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viii- Bilimsel toplant� ve seminerlere izleyici olarak kat�lmak veya görev almak, 
ix- Kulüplerde görev almak veya kulüp faaliyetlerine kat�lmak, 
(Kulüplerin durumu de�erlendirilip kapsam belirlenecek.) 

x- Ö�renci temsilcisi olmak, 
xi- Çevreci faaliyetlere kat�lmak. 
4) Yukarda belirtilen etkinliklerden al�nacak not, kat�l�nan etkinlik say�s�yla orant�l� 

olacak ve etkinlik say�s� toplam�na göre a�a��da belirtilen harf notlar�ndan biri ba�ar� notu 
olarak verilecektir (Anadolu Üniversitesi,2012). Ba�ar� notlar�n�n verilme �ekli Tablo 1’de 
verilmi�tir. 

 
Tablo 1. KÜL 199 dersi de�erlendirme �ekli 

Kat�l�m Sa�lanan Etkinlik Say�s� Harf Notu 
14 AA 
13 AB 
12 BA 
11 BB 
10 BC 
9 CB 
8 CC 
7 CD 
6 DC 
5 DD 

4-0 FF 
 
Dersin kapsam�nda kat�l�nan etkinliklerin kontrolü, otomatik yoklama sistemiyle 

sa�lanmaktad�r. Ö�rencilerin kimlik kartlar�ndaki çipin etkinlik saatleri öncesi konser, sergi 
salonlar�n�n ve müzelerin giri�indeki cihazlara okutulmas�yla kat�l�mlar�n kontrolü 
sa�lanmaktad�r. Etkinliklerin tümü ücretsizdir. Ayl�k etkinlik bro�ürü yay�nland�ktan sonra 
programa eklenen ve “KÜL 199 Kültürel Etkinlikler” dersi kapsam�nda yer alan etkinlikler 
güncel olarak üniversitenin web sitesi http://www.anadolu.edu.tr adresindeki “etkinlikler” 
menüsünde yer almaktad�r. Ö�renciler güncel program� izlemek ve kat�ld�klar� etkinlikleri 
takip etmek için web sitesinden yararlanabilirler. 

 
ARA�TIRMA 

Dersin kapsam�nda ö�rencilerin en çok tercih etti�i kat�l�m�n 7. maddede yer alan 
“Üniversite içinde sinema, tiyatro, konser gibi etkinliklere izleyici olarak kat�lmak” oldu�u 
bilinmektedir. Bu çal��mada da 7. maddede yer alan “Üniversite içinde sinema, tiyatro, konser 
gibi etkinliklere izleyici olarak kat�lmak” �art�n� sa�lamak için klasik müzik konserine kat�lan 
100 ö�renciye anket çal��mas� uygulanm��t�r. Anket çal��mas�nda yer alan sorularla, 
ö�rencilerin bu uygulama sayesinde klasik müzi�i tan�ma düzeyleri, be�enileri ve ileride 
konserlere kat�lma al��kanl���n� sürdürüp sürdürmeyecekleri gibi sorulara yan�t aranm��t�r.  

Analizler için SPSS 13.0 program� kullan�lm��t�r. Çal��ma kapsam�nda olu�turulan 
anket formu konserlerin ç�k��lar�nda ö�rencilere uyguland���nda k�sa ve öz bir ifade paketini 
içermektedir. Bu ba�lamda demografik verileri toplama amac�yla olu�turulan ifadelerin 
haricinde ö�rencilerin klasik müzik alg�lar�yla ilgili olarak dört ifade haz�rlanm��t�r. Yap�lan 
analizlerde müzik alg�s�na yönelik ifadelerin Cronbach Alfa katsay�s� 811 olarak 
hesaplanm��t�r.  Söz konusu anketteki ifadelerin s�kl�k ve yüzdelik da��l�mlar�na bak�larak 
yorumlar yap�lm��t�r. 

Çal��ma amac�yla toplam 100 anket yap�lm�� bu anketlerin 96’s� de�erlendirmeye 
al�nm��t�r. De�erlendirilen anketlerin 34’ünü (%35,4) erkek ö�renciler, 62’sini (%64,6) k�z 
ö�renciler doldurmu�tur (Tablo 2). 
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Tablo 2. Çal��maya kat�lan ö�rencilerin cinsiyet olarak da��l�m� 

C�NS�YET 
  Frekans Yüzde 

ERKEK 34 35,4 
KIZ 62 64,6 
Toplam 96 100,0 

 
 
Çal��maya kat�lan ö�rencilerin s�n�flara göre da��l�m� Tablo 3’de verilmi�tir. 

Çal��maya genelde 1. ve 2. s�n�f ö�rencileri kat�lm��t�r. Çal��maya kat�lan ö�rencilerin 61 
(%63,5) tanesi 1. s�n�f, 25 (%26) tanesi ise 2.s�n�f ö�rencisidir.  Bu durum özellikle KÜL 199 
dersinin ilk s�n�flarda zorunlu-seçmeli ders olmas�ndan kaynaklanmaktad�r.  

 
 

Tablo 3. Çal��maya kat�lan ö�rencilerin s�n�flara göre da��l�m� 
SINIF 

  Frekans Yüzde 
1.SINIF 61 63,5 
2.SINIF 25 26,0 
3.SINIF 6 6,3 
4.SINIF 4 4,2 
Toplam 96 100,0 

 
 
Ankete kat�lan ö�rencilerin Eski�ehirli ya da farkl� bir �ehirden gelmi� oldu�unu 

anlamak için sorulan sorunun sonucuna bak�ld���nda ö�rencilerin ço�unlu�unun (%66,7) 
Eski�ehir d���ndan oldu�u gözlenmi�tir. Tablo 4’te de görüldü�ü gibi 32 ö�renci de 
Eski�ehirlidir. 

 
 

Tablo 4. Çal��maya kat�lan ö�rencilerin geldikleri illere göre da��l�m� 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ankete kat�lan ö�rencilerden Anadolu Üniversitesi’ne Eski�ehir d���ndan gelenlerin 38 

(%59,4) tanesi büyük �ehirden, 26 (%40,6) tanesi ise küçük �ehirden geldi�ini ifade etmi�tir 
(Tablo 5).   

 
 
 

MEMLEKET 
  Frekans Yüzde 

ESKISEHIR 32 33,3 
DIGER 64 66,7 
Toplam 96 100,0 
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Tablo 5. �ehir d���ndan olan ö�rencilerin da��l�m� 
�EH�R DI�I 

  Frekans Yüzde 
BUYUKSEHIR 38 59,4 
KUCUKSEHIR 26 40,6 
Toplam 64 100,0 

 
Anketteki demografik ifadeler sonras�ndaki ilk ifade ö�rencilerin üniversiteye 

ba�lamadan önce klasik müzik konserine kaç defa gitti�i ile ilgilidir. Bu ifade ve sonras�ndaki 
üç ifadede 4’lü likert ölçe�i kullan�lm��t�r. Bu ifadede kullan�lan maddelerdeki seçeneklerde 
üniversiteye gelmeden önce hiç konsere gitmedi�i, 1 ila 5 konsere gitti�i, 6 ila 10 tane 
konsere gitti�i ve 11’den fazla konsere gitti�i �eklindedir. �fadeye verilen cevaplar Tablo 6’da 
verilmi�tir. 

 
Tablo 6. Üniversite öncesi ö�rencilerin gitti�i klasik müzik konseri say�s� 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Klasik müzik konserleri ile ilgili ikinci ifadede 4’lü likert kullan�lm��t�r. Bu ifadede 

kullan�lan maddeler ise hiç be�enmedim, be�enmedim, be�endim ve çok be�endim �eklinde 
s�ralanm��t�r. Bu ifadede ö�rencilerin ilk gitti�i klasik müzik konseri ile ilgili dü�ünceleri 
ö�renilmeye çal���lm��t�r. Ö�rencilerin 50’si (%52,1) gitti�i ilk klasik müzik konserini 
be�endi�ini, 35’i (%36,5) ise çok be�endi�ini ifade etmi�tir (Tablo 7). 

Tablo 7. Ö�rencilerin izledikleri ilk klasik müzik konseri ile ilgili dü�ünceleri 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ankete kat�lan ö�rencilere kat�ld�klar� ilk klasik müzik konserine kat�lma nedenleri ile 

ilgili ifadede kullan�lan maddeler zorunluluk, merak, sevgi ve sosyalle�medir. Ö�rencilerin 67 
(%69,8) tanesi ilk gittikleri konsere zorunluluktan gittiklerini belirtmi�lerdir (Tablo 8). 
Ö�rencilerin 16 (%16,7) tanesi ise ilk gittikleri konsere sosyalle�me amac�yla gittiklerini 
belirtmi�lerdir. Bu ifadeye verilen zorunluluk cevab�nda KÜL 199 dersinin bir etkisi oldu�u 
dü�ünülebilir.  

 

S1 
  Frekans Yüzde 

HIC 22 22,9 
1-5 65 67,7 
6-10 8 8,3 
11+ 1 1,0 
Toplam 96 100,0 

S2 
  Frekans Yüzde 

HIC BEGENMEDIM 5 5,2 
BEGENMEDIM 6 6,3 
BEGENDIM 50 52,1 
COK BEGENDIM 35 36,5 
Toplam 96 100,0 
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Tablo 8. Ö�rencilerin izledikleri ilk klasik müzik konserine gitme nedenleri 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anketin son ifadesinde ise hay�r, belki, evet ve kesinlikle evet maddeleri 

kullan�lm��t�r. Bu ifadede ö�rencilerin gelecekte de klasik müzik konserlerine gidip 
gitmeyecekleri ö�renilmeye çal���lm��t�r. Ö�rencilerin %91,6’s� gelecekte de konserlere 
geleceklerini belirtmi�lerdir (Tablo 9). Bu ifadeye verilen yan�tlar�n bu �ekilde ç�kmas� 
ülkemizde olan klasik müzik dinleyicilerinde gelecekte bir art�� olaca��n� göstermektedir. 

 

Tablo 9. Ö�rencilerin gelecekte klasik müzik konserlerine gitme istekleri 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BULGULAR VE YORUM 
Anketten edinilen sonuçlar do�rultusunda ö�rencilerin Eski�ehir veya ba�ka büyük�ehirde 

ya�ayanlar� da dahil olmak üzere klasik müzik konserine gidenlerinin say�s� oldukça azd�r; hatta 
henüz hiç gitmeyenler bile %22,9 gibi önemli yer tutmaktad�r. Dolay�s�yla üniversitemizin 
kültürel etkinliklere kat�l�m� art�rmak yönünde ba�latt��� bu dersin uygulamas�n�n zorunlu olmas� 
ve ö�rencilerin de %69,8’inin “zorunluluktan” ötürü geldi�ini ifade etmesi bir yandan böylesi bir 
kat�l�ma “Zorla güzellik olur mu?” konusunda bizi dü�ündürse de bir yandan da bu ya��na kadar 
hiç klasik müzik konseri deneyimi olmayan bir ö�rencimize en az�ndan bir kez kat�lmad��� bir 
etkinlikten ho�lan�p ho�lanmayaca��n� belirleme konusunda fikir ve alg� sahibi olmas� gerekti�ini 
de ö�retmenin üniversite e�itiminin bir parças� oldu�una inan�yorum. Nitekim ders kapsam�nda 
etkinliklere kat�lan ö�rencilerin %88,6’s� konseri be�endiklerini ve %91’6 s� bundan sonra da 
konserlere kat�lmay� istediklerini söylemi�lerdir. Bu da demek olmaktad�r ki; KÜL 199 dersi bir 
bak�� aç�s�yla “not zorlamas�yla” sanat sevdirilir mi dü�üncesi içerse de anla��lmaktad�r ki; ba�ta 
not zoruyla gelen ö�renciler sonras�nda, gelecekte de konserlere geleceklerini dile getirmi�lerdir. 
 

SONUÇ 
Büyük�ehirlerde ya�ayanlar�m�z yerle�ik bir veya birden fazla senfoni orkestram�z, 

tiyatromuz ve davetli sanatç�lar�n geldi�i sanatsal etkinliklerimiz oldu�u için �ansl�y�z. Bu 
nedenle kimi gün say�s�n�n fazlal��� yüzünden birbiriyle çak��an “iyi” konserleri kaç�rd���m�z bile 
oluyor. Dolay�s�yla bu �ehirler için olana�� varken gitmeyen, bilmeyen, tan�mayanlar için Klasik 
Bat� müzi�ini sevdirmek amac�yla neler yap�labilece�ini dü�ünürken, belki sevecekken �ehrinde 
bu olana�a sahip olamayanlar için de ba�ka fikirler üretmeliyiz. 

S3 
  Frekans Yüzde 

ZORUNLU 67 69,8 
MERAK 11 11,5 
SEVGI 2 2,1 
SOSYAL 16 16,7 
Toplam 96 100,0 

S4 
  Frekans Yüzde 

HAYIR 2 2,1 
BELKI 6 6,3 
EVET 56 58,3 
KESINLIKLE EVET 32 33,3 
Toplam 96 100,0 
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Ülkemizde klasik müzik konserlerinin, senfoni orkestralar�n�n izleyicinin aya��na gitti�i 
kimi konserlerin düzenlendi�ini biliyoruz. Ancak bu gibi etkinliklerin say�s� o kadar az ki bu 
konserlerin düzenlenmesi ço�u zaman bir “haber” oluyor, daha da kötüsü kimi zaman haber dahi 
olam�yor. Bu konserlerin birkaç�nda bulundu�um s�rada edindi�im izlenim �öyle oldu:  

Herhangi küçük bir yerle�im yerine konser vermeye –özellikle de söz gelimi kalabal�k bir 
senfoni orkestras�- gitmi�se seçtikleri eserler de ço�unlukla popüler eserler oldu�unda oran�n 
halk�n�n sevgisi, be�eni ve hayranl��� görülmeye de�er güzellikte oluyor.  

Y�llar önce Yunus Emre’yi anma etkinlikleri çerçevesinde Cumhurba�kanl��� Senfoni 
Orkestras� ve Devlet Çok Sesli Korosu A. Adnan Saygun’un Yunus Emre Oratoryosu’nu Yunus 
Emre’nin köyü Sar�köy’de trenle gelip ak�am saatinde sunmu�lard�. Hava ya�murluydu ancak 
orkestra, koro yöneticileri bunu dikkate alm�� da��tacaklar� ya�murluklar� bile yanlar�nda 
getirmi�lerdi. Sandalyelerini, ses sistemini ta��yan araçlar�n� da… �yi bir organizasyondu ve 
program hiç aksamad�. Yunus’un köyünde 700 y�l sonra onun köylüleri ve onu seven kentliler bir 
arada o ola�anüstü sunumu izledik. O gün ya�am�m boyunca unutamayaca��m bir “güzellik”, bir 
“kültürel payla��m” olarak belle�imde yer etti.  

Bas�n ve televizyon her tür etkinlikte bu pencereden de bakmal�. Ulusaldan evrensele 
ula�ma bilincidir bu. �nsanlar�m�z� her f�rsatta çok sesli müzikle tan��t�rmal�. Çok sesli müzi�in 
önde gelen adlar�n� ve yap�tlar�n� her f�rsatta duyurmal�, seslendirmeli. Bunlar� tan�tmal�. E�itimin 
her basama��nda öncelikle var olan müzik derslerinde sonra da seçmeli derslerde klasik müzi�i ve 
di�er tüm müzik türlerini tan�tmal�y�z. Dolay�s�yla ö�rencilerin üniversiteye geldiklerinde genel 
bir müzik be�enileri zaten olu�mu� olmal�.  

Bugün bu düzeyde bir müzik e�itiminden yoksunuz. Üniversitemize gelen gençlere 
(üniversel-evrensel) bir kültüre ula�malar� konusunda yol gösterici olurken güdüleme biçimimiz, 
�imdilik, gitti�i etkinlik say�s�yla e�de�er not; not korkusu. �zlemesi onlara çok güç gelse bile 
gençlerimiz, ö�rencilerimiz buna “katlan�yorlar.” Amac�m�z bu de�il. Katlan�lacak bir durum 
ya�atmak de�il, severek, isteyerek klasik müzik konserlerine gelmelerini sa�lamak. Be�enilerini 
olu�turmak, geli�tirmek ve bu gençlerin say�lar�n� art�rmak, klasik müzik sevgisini, kültürünü 
toplumda yayg�nla�t�rmak.  

Özetle; (Ulusal) Milli E�itim kavram�n�n s�n�rlar� içine “çoksesli müzi�i bilen, tan�yan, 
dinleyen ve bu konuda belli bir be�eni düzeyine ula�m�� gençler yeti�tirmek” amac�n� 
yerle�tirmeli ve bu amaç do�rultusunda “gerçekten” çok iyi tasarlanm�� çal��malar yap�lmal�d�r. 
Gençlere üniversite ya��na geldiklerinde bir ders kapsam�ndaki uygulamayla de�il, ilkö�retimden 
itibaren var olan müzik derslerinin kapsam�nda tüm müzik türleri, bilgileri ve örneklerinin dinletildi�i 
ve onlar�n be�enilerinin olu�mas�na yard�mc� olundu�u bir yol izlemeliyiz. Ancak müzikten 
beklentisinin ne oldu�unu bilen gençler, müzikal alg�lar�n� olu�turabilirler. Bu alg�y� olu�turmak, 
ülkemizde müzik e�itiminin ilk basamaklar�ndan itibaren izlenen bilinçli bir kültür politikas�yla 
gerçekle�ebilir. 
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 “POPÜLERLE�EN YERELL�K VE  YERELLE�EN POPÜLERL�K BA�LAMINDA 
GÜNÜMÜZÜN MÜZ�KAL ALGISI’NIN DE���EN “DE���MEZLER”�NE B�R BAKI�” 

 
Yrd. Doç. Dr. Cenk CELAS�N 

 
Süleyman Demirel Üniversitesi 

ÖZET 
Bu çal��ma, “de�i�mez” olarak vurgulanan fakat farkl� formlarda “de�i�erek“ ve/veya 

“ayak uydurarak”  “de�i�mez olmay�” ba�arabilen müziksel olgular�n izler kitle veya tüketici   
taraf�ndan yerellik ve popülerlik ikileminin  ürün ve süreçleri  yoluyla alg�lanmas� gerçe�i 
üzerinde �ekillenmi�tir. Üretmek ve tüketmek bir di�erini  kendi üzerinden ifade süreci olarak 
tan�mlanabilir.    Böylece de�i�im olgusu da   onun bir di�eri olan “de�i�mezler” üzerinden 
tan�mlanabilecektir. Günümüz “e” ortam�nda en az�ndan müzik kültürleri aç�s�ndan co�rafya 
ay�rmaks�z�n özde� sosyal unsurlar�n oldu�u aç�kt�r. Hatal� ve yayg�n  bir yakla��mla 
“de�i�mezli�in” en önemli sebebi olarak görülen “ekonomik stratejiler” ve  bu stratejilerin 
birer kuklas� imi� gibi görülen baz� müzik tür ve aktörleri gerçekte bu sürecin ancak bir 
çe�nisi olarak dü�ünülmeli “halk”�n müziksel alg�y� dolays�z etkileyen  “estetik yarg�lara” 
sahip oldu�unun bilincinde olarak çözümlemeler yap�lmal�d�r. Müziksel i�görü becerisine 
sahip tüm aktörlerin bir tek “de�i�mez”i olan “aray��” sayesinde yerel olan popülerle�ebilir, 
popüler olan ise yerelle�ebilir.  “Aray��” farkl�  stratejilerle  gerçekle�tirilse de (öncelikle 
payla��m ihtiyac� veya güdüsü do�rultusunda) “de�i�mez” yollarla, internet, cep telefonu 
endüstrisi gibi “de�i�en” araçlarla gerçekle�ir. Bu ise söz konusu estetik yarg�lar�n 
“de�i�mez” bir sonucudur. Öte yandan farkl�  müzik türlerinin, kendileri ile ilgili 
olan/olmayan  kitle ve/veya gruplar�n de�i�en çevresini, “de�i�mez” bir uslupla, farkl� ya� 
kategorileri, ekonomik düzeyler, ya�am biçimleri, gibi unsurlar üzerinden  yap�land�rmas� 
sayesinde  kendini �ekillendirme becerisine sahip “müziksel unsurlar”�n  kimi zaman 
yerelle�mesi kimi zaman ise popülerle�mesine sebep oldu�u görülür.  

 
Anahtar Kelimeler: Yerellik, Popülerlik, Müziksel Alg�, De�i�mezler 

 
AN OWERVIEW TO CHANGING  “UNCHANGEABLES”   OF TODAY’S MUSICAL 

PERCEPTION  IN THE CONTEXT OF POPULARIZED LOCALNESS AND 
LOCALIZED POPULARITY 

 
  Cenk CELAS�N, Assist. Prof. Ph.D. 

Suleyman Demirel University                                          
 

ABSTRACT 
This study is  based on reality of the  perception of  the musical elements by audience or 

consumer, which are emphasized as “unchangeables” ,  but are successful in the context of  
being “unchangeable”  with “changing” and/or  “keeping pace”,   by the products and 
processes of localness and popularity dilemma.  Producing and consuming can be identified 
as expressing another  over  one’s self.  So the phenomenon of changing can  be identified 
over its other, “unchangeables”. In today’s  “e” environment there are identical social 
elements  at least in the context of music cultures  with geographical indiscrimination. As a 
wrong widespread thought, the “economical strategies” and some musical genres and their 
actors, that are seen as puppets of  these strategies, are seen as  the most important reason of 
this “unchangeability”, they just have  thought to be  as the flavour of this process and 
analyses should be done with consciousness of “ aesthetic  judgements” of public  that 
indirectly effects musical perception.  Thanks to “pursuit” that is only “unchangeable” factor 



III. Uluslararas� Hisarl� Ahmet Sempozyumu  |  Müzi�i Alg�lamak |  Sempozyum Tam Metin Kitab� 
 

189 
 

of  all actors, who have ability of musical service,  local can be popularized and popular can 
be localized. Although  the “pursuit”  is actualized with different strategies, (primarily in the 
direction of  need or impetus of sharing), it actualizes with the “changing” vehicles as internet 
and GSM industry, by   “unchangeable” ways. And this is an “unchangeable” result of 
aesthetic  judgements. It can also  be seen that thanks to configuration of changing 
environmets of related and/or unrelated, masses and/or groups by different music genres by an 
“unchangeable” way, through the elements as different age categories, economic levels, life 
styles, “musical elements”, that are able to configure themselves, are sometimes localized and 
sometimes popularized.   

 
Keywords: Localness, Popularity, Musical Perception, Unchangeables  
 

Giri�  
Günümüzün müzikal alg�s�na dayanak te�kil eden temel mekanizmalar� popülerle�en 

yerellik ve yerelle�en popülerlik ba�lam�nda irdelemenin amaç edinildi�i ve odak noktas�n�n 
bireysel de�il fakat daha çok kolektif ve toplumsal müzikal alg�  oldu�u bu çal��mada 
günümüzün müzikal alg�s�n�n �ekillenmesinde ve de�i�ime u�ramas�nda gerçekte de�i�mez 
olarak üst ba�l�klar� koyulmu� olan fakat içerikleri ve i�leyi�leri farkl� nedenlerle sürekli 
güncellenegelen, “de�i�en” kavramlara vurgu yap�lmaktad�r. Ayr�ca popülerle�tirme 
kelimesinin gerçekte “popüler kültürle�tirme” olarak ele al�nd���n� da belirtmek gerekir. 
Günümüzün internet ve kitle ileti�im araçlar� taraf�ndan ku�at�lm�� ortam�nda en az�ndan 
müzik kültürleri aç�s�ndan co�rafya ay�rmaks�z�n özde� müzikal alg�lar�n oldu�u aç�kt�r. 
Müzikal i�görü becerisine sahip tüm aktörlerin en önemli “de�i�mez”i olan “aray��” sayesinde 
yerel olan popülerle�ebilir, popüler olan ise yerelle�ebilir.  “Aray��”, farkl�  stratejilerle de  
olsa  (öncelikle payla��m ihtiyac� veya güdüsü do�rultusunda) “de�i�mez” mekanizma ve 
araçlar�n “de�i�en” i�levleriyle gerçekle�ir.     

Budak’a göre alg�, duyu organlar� vas�tas�yla al�nan uyar�c�lar�n  (duyusal bilgilerin) 
tutarl� anlaml� bütünlük olu�turacak �ekilde örgütlenmesiyle, analiziyle, yorumuyla ve 
senteziyle ili�kili, duyu ta��y�c�lar�n�n duyu al�c�lar�na ula�mas�ndan , alg�lanan �eyin 
tan�nmas�na , fark�na var�lmas�na , kavranmas�na vb. kadar geçen fiziksel, nörolojik, 
fizyolojik, bili�sel ve duygusal süreçlerin tamam� olarak tan�mlanabilirken,    uyar�c�n�n 
kayna��na ba�l� olarak da d�� alg� yani d�� dünyaya ili�kin görme , i�itme gibi alg�lar ve iç alg� 
yani ki�inin kendi bedenine ili�kin konum, yön hareket gibi alg�lar olmak üzere iki grupta 
toplanmaktad�r. (Budak 2005:43)   Fubini ise, müzik alg�s�n�n temelini insan do�as�nda 
buldu�unu  ve müzikal kompozisyonu yönlendiren kurallar�n büyük oranda kültürün, 
dolay�s�yla da tarihin meyveleri oldu�u fikrinin tek bir biçimde olmasa da  çok kez bat� 
dü�üncesinde ortaya ç�km�� oldu�unu öne sürerken,   müzi�i alg�lama ve kavraman�n temelde 
bir al��kanl���n ürünü oldu�u  ve dolay�s�yla müzi�in yap�s�  kendi do�as�yla iç içe geçmi� 
ebedi bir unsurken , dinlemenin insan�n kültürlenmesiyle yak�n ili�ki içinde 
tarihselle�tirilebildi�i dü�üncesinin de bulundu�unu belirtir. (Fubini 2006:50) Fubini’ye göre 
ayr�ca müzikal alg� içerisinde de tarihe, kültüre ya da az çok bir uzla��ya ba�lanamayacak 
ö�eler mevcuttur. (Fubini 2006:49) Bu karars�zl�k hali ise gerek yerelin popülerle�tirilmesi, 
gerekse popülerin yerelle�tirilmesi konusunda gerekli itici gücü sa�lar. O halde söz konusu 
olan toplumsal nitelikli müzikal alg� oldu�unda müzikal alg�n�n temel gereksinimi olan ve 
sosyo-kültürel yap� ürünleri olarak ele alabilece�imiz müzikal unsurlar�n de�i�imleri 
“dolays�z” önemlidir. Kaemmer, müzik seslerinde, müzi�in anlamlar�nda, kullan�mlar�nda  ve 
i�levlerinde de�iklikler olabilece�ine  i�aret ederken sesteki de�i�imlerin biçimsel oldu�unu,  
biçimsel de�i�imin de belli bir toplum içerisinde icra edilen müzi�in yap�sal modifikasyonlar� 
ile ili�kili oldu�unu belirtir. Öte yandan performans pratikleri  ve repertuarlar gibi unsurlarda 
da de�i�ikliklerin söz konusu oldu�unu vurgularken çalg�lardaki de�i�ikliklerin ise  en genel 
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anlamda yeni materyallerin (çalg� parçalar�n�n da) eski (ve belki de yeni) amaçlar için yer 
de�i�tirmesi �eklinde oldu�unu öne sürer ve “ses”i, çalg� biçimlerdeki de�i�ikliklerin 
dolays�z, müzik ile ilgili alg�sal  ve davran��sal  de�i�ikliklerin ise dolayl� olarak de�i�tirdi�ini 
belirtir. (Kaemmer 2003:174-175) Tüm bu de�i�ikliklerin ana nedeni ise hangi formasyonda 
olursa olsun toplumlar�n tüketim biçimlerinin de�i�mesidir.  

K�ray, bugün hemen bütün toplumlarda  sayg�nl�k ve statü  kazanmak için ekonomik 
olmayan bir �ekilde zaman ve varl�k harcanmas�n�n  yani gösteri�çi tüketimin, en köklü 
ekonomik mekanizmalardan biri durumunda oldu�una i�aret eder. (K�ray 2005:120)  
Günümüz ya�am�nda, yerel olma,  popüler olma durumlar�n�n tan�mlar�   gibi bunlara can 
suyunu ve sonra da hareket enerjisini veren üretim ve  tüketim kavramlar�n�n  farkl� yap�daki 
toplumlar içerisindeki i�levleri ve yine bu toplumlar�n bu i�levleri alg�lama �ekilleri de�i�iklik 
göstermektedir.   

Geçti�imiz yüzy�lda “sanat (estetik)  olarak müzik”, “icra olarak müzik”,  “hakk�nda 
konu�ulan olarak müzik”, “görev olarak müzik”, “e�itim arac�  olarak müzik”, “ritüel unsuru 
olarak müzik”, “gündelik ya�am unsuru olarak müzik”   “etnik kimlik olarak müzik”, “sanat 
(estetik) olarak müzik”, “icra olarak müzik”,   gibi tan�mlamalar�n  yan�na –belki de daha 
önceki dönemlerden daha keskin ve daha yo�un olmak üzere ve di�er tan�mlar� da kapsayacak 
�ekilde “meta olarak müzik” tan�mlamas� da gelmi�tir. Di�er bir deyi�le, müzikal nesneler ne 
olursa olsun art�k  daha çok bir araç,  bir ürün, bir hammadde olarak ele al�nmaya 
ba�lanm��t�r. Bu konuda ise Kongar’�n  “insano�lunun do�aya uyumunu sa�layan, öteki 
canl�lardan ay�r�r bir ö�e,   uygulamal� amaçlar�n gerçekle�tirilmesi için örgütlenmi�  olan her 
türlü araç gereç ve makineleri insanlar�n birbirleriyle olan ili�kilerini de etkilemi� ve giderek 
insan-insan çeli�kilerine yol açm�� bilgi”  olarak belirtti�i teknolojinin ve bu vas�tayla her 
geçen gün daha etkili hale gelen ekonomik stratejilerin önemli bir rolü oldu�u aç�kt�r. 
(Kongar 1999:343)  

Müzikal alg�y� besleyen her türlü çevre, ister “yerel” ister -küresel olan taraf�ndan 
karakterize edilen ve i�lerli�e sokulan- “popüler” karakterde olsun yukar�da bahsedilen ili�ki 
ve çeli�kileri sadece bireysel ba�lamda de�il fakat toplumsal ba�lamda da içeri�inde 
bar�nd�r�r. Kaç�n�lmaz olarak, yereli, gelenekseli, popüleri, günceli bir �ekilde harmanlayarak 
bünyesinde bar�nd�rmak endi�esini güden hemen tüm günümüz toplumlar�ndaki kolektif 
davran��lar, bu davran��lar sonucu ortaya ç�kan yeni fakat k�sa ömürlü ticari ürünler, bu 
ürünleri belki de bir estetik amaç edinmeksizin bir araca dönü�türebilen heterojen ve de�i�ken 
zihniyetli resmi ve/veya özerk ki�ilikler, kurumlar bu ki�ilik ve kurumlar�n  içinde ya�ad��� ve 
onlar� �ekillendiren plans�z, gündelik, öngörüsüz bir ortama sebep olmu�tur.  Tüm bunlar�n 
ise günümüzde küresel ekonomik stratejiler taraf�ndan belirlenerek yönlendirildi�i aç�kt�r. 
Gerçekte yeni medya stratejileri ve ekonomik stratejiler,  müzikal alg�y� ilgilendiren 
pratiklerin  hangi tür kitle için ne �ekilde,  hangi zaman dilimlerinde, hangi tür bir                       
sosyo-kültürel tabana uygun �ekilde gerçekle�tirece�i konusunda henüz  dizgeli ve pürüzsüz 
bir aç�klama, anlama, yorumlama yani ifade yüzeyine kavu�amam��t�r. Hatal� ve yayg�n  bir 
yakla��mla “de�i�mezli�in” en önemli sebebi olarak görülen “ekonomik stratejiler” ve  bu 
stratejilerin birer kuklas� imi� gibi görülen baz� müzik tür ve aktörleri gerçekte bu sürecin 
ancak bir çe�nisi olarak dü�ünülmesi gerekirken, “halk”�n da müzikal alg�y� dolays�z 
etkileyen  “estetik yarg�lara” sahip oldu�unun bilincine henüz var�lamam��t�r. Di�er bir 
deyi�le müzik endüstrisinin “en az maliyet”, “en h�zl� �ekilde”,   “en çok ki�iye” gibi 
endi�elerle  satabilece�i, pazarlayabilece�i ürünleri üretmesi, bunlar� satmak için uygun 
ko�ullar� olu�turmaya çal��mas� sonucu ço�unlukla yerel’in temsilcisi ve koruyucusu gibi 
dü�ünülen halk’�n burada bir kurban gibi görülme hatas�na dü�ülmü�tür. Oysaki ister 
ekonomik tabakalardaki yerine göre, isterse ya�an�lan co�rafyaya göre ay�rt edilsin, günümüz 
ya�ant�s�nda örf, adet, gelenek ve göreneklerden beslenen ve kültürün temel niteleyicisi ve 
belirteci olan yerelli�in  ve popülerli�in ürünleri olan baz� müzikal türlerin takipçilerinin, 
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sosyo-ekonomik davran��lar� öncelikle müzikal alg�lar�ndaki de�i�iklikler taraf�ndan 
tetiklenecek,  dinleyici kitlelerinin dinleme ve tüketme çabas� ve al��kanl�klar�  ayn� zamanda 
kolektif müzikal alg�s�nda da de�i�imlere sebep olacakt�r. Yüzy�llard�r türlü amaçlarla 
gerçekle�tirilen müzikal etkinliklerde görev alan ki�iler, çalg�lar, icra biçimleri ve müzik 
eserleri öncelikle medyan�n ve müzik endüstrisinin vitrindeki ve arka plandaki  aktörleri 
vas�tas�yla farkl� �ekillerde popülerle�tirilmi�, öyle ki geçen zamanla bu uygulamalar�n 
popülerle�mi� yeni halleri ise o �ekliyle yerelle�meye ba�lam��t�r. Öte yandan, toplum 
içerisinde  “müzi�e, ya�ant�s� içerisinde ne �ekilde yer verece�i konusunda birbirine 
öykünerek sorgulamaks�z�n kabullenme” anlay��� da egemen olmaya ba�lam��, bu ise s�radan 
tüketici kadar çalg� yap�mc�, icrac� ve teorisyen (müzik bilgisi yorumlayan-üreten-
uygulamaya haz�rlayan) ve hatta medya ve müzik endüstrisi ki�iliklerinin de benzer 
kabullenmeyi ister istemez kendi aralar�nda ya�amalar�na sebep olmu�tur.  
 

Müzikal alg�larla ilgili olarak popülerli�in yerelle�mesi ba�lam�nda, pop ya�am�n tüm 
unsurlar�, di�er bir deyi�le pop müzi�in yan� s�ra pop besin, pop giyim ve pop bar�nma gibi 
kavramlar�n  bir bütün olma  ve   biribirini dolays�z etkileme özellikleriyle de  günümüzde 
müzikal alg�y� do�rudan etkiledi�i  dü�ünülebilir.  Popüler kültür metinleri olarak da 
dü�ünülebilecek olan ve  önemli bir tan�t�m ve özendirme arac� olarak dü�ünebilece�imiz,  
yaz�l�, i�itsel, görsel ve görsel-i�itsel  ortamda ve internette  etkin bir �ekilde yer alan 
reklamlar, bünyelerinde yer alan yerel imgeler, ça�r���mlar, yerel müzikal unsurlar                        
( çalg�lar, müzik ki�ilikleri, müzik eserleri ve tüm bunlar�n üzerine yüklenmi� olan sembolik 
anlamlar) vas�tas�yla toplumun istisnas�z tüm kesimlerine ve kolektif bilinçalt�na hitabetme 
endi�esini ta��maktad�r.  Benzer endi�eleri müzikal do�as� itibar�yla daha yo�un ve daha göze 
çarpar �ekilde müzik videolar�nda ve bir popüler kültür nesnesi olarak sinemada da görmek 
mümkündür. Örne�in, Türkiye’de yerel müziklerin “ünlü” icrac�lar�n�n, özellikle belirli 
dönemde yine müzikle ilgili olan veya olmayan rollerle ço�u ba�rol olmak üzere görev 
ald�klar� görülür. Öte yandan baz� yerel karakterli (ve/veya geleneksel imgelerle kodlanm��)   
müzik etkinliklerinde popüler müzik çalg�lar�n�n  yan� s�ra popüler müzik eserlerinin yer 
ald��� da göze çarpar. Yerelli�in popülerle�mesi ba�lam�nda ise “yerel olan” ve “popüler” 
müzik türlerinin say�s�z kombinasyonlar�, gerek etnik, gerek e�itim, gerek ticari gerek  estetik, 
gerekse di�er sosyo-kültürel kavramlar�n tetiklemesiyle ortaya ç�km�� müzik eserleri ve/veya 
icralar da  söz konusundur. Örne�in Türkiye’de   “Anadolu Rock “ gruplar� veya türkü 
aranjmanlar� icra eden farkl� çalg� ve vokal icra kombinasyonlar�nda gördü�ümüz gibi di�er 
co�rafyalarda da oldu�u �ekilde   farkl� çalg� kombinasyonlar� ve düzenleme biçimleriyle 
popülerle�tirilmeye ve  meta haline getirilmeye çal���lan  yerel müzikal unsurlar söz konusu 
olmaya ba�lam��t�r. Ayr�ca yerelli�in popülerle�mesinde özgün müzik, arabesk gibi 
olu�umlar�n da önemli bir katk�s� olmu�tur.  Radyo, televizyon ve internet teknolojisi 
sayesinde daha önceden bu ba�lamda ortaya koyulmu� olan çal��malar�n yan� s�ra yerel 
unsurlar� içerisinde bar�nd�ran yeni popüler müzik eserleri    müzik endüstrisinin çarklar� 
içerisine dahil olmu�tur. Ayr�ca, yerel vokal ve çalg�  icrac�lar�  müzik endüstrisinin popüler 
ürünleri vas�tas�yla   medya   ve internette yer almaya ba�lam��, böylece yerel kimlikleri 
popüler kimlikler haline dönü�mü�, kendi reklamlar�n� bu vas�talarla yapmaya ba�lam��lard�r. 
Farkl� co�rafyalar�n yerel çalg�lar�, farkl� co�rafyalar�n yerel icrac�lar�, farkl� co�rafyalar�n 
yerel müzikleri, sample mant��� ile elektronik müzik düzenlemelerinde, elektronik müzik 
altyap�lar�yla birlikte veya ayr� olarak caz, rock müzik türleri veya di�er popüler müzik türleri 
içerisinde  konumland�r�larak yeni müzik eserleri ve /veya icra biçimleri  ortaya ç�km��t�r.  

Toplumdaki i�levleri aç�s�ndan de�i�iklik gösterse de radyo ve televizyon,  bünyelerinde 
yer verdikleri programlar vas�tas�yla  bu teknolojilerin olmad�klar� döneme k�yasla insanlar�n 
ve kitlelerin birbirleriyle (niteli�i tart���labilir olmak üzere) daha fazla ileti�im kurmas�na 
sebep olmu�tur. Farkl� nitelikteki müzik programlar�na veya içerisinde müzikal unsurlar� 
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bar�nd�ran programlara  yer veren  televizyon yay�nc�l���n�n ise en genel anlamda yerel müzik 
unsurlar�n�n popülerle�mesi ve popüler müzik unsurlar�n�n yerelle�mesinde önemli roller 
oynad��� öne sürülebilir.  

Sonuç olarak popülerle�en yerellik ve yerelle�en popülerlik kavramlar�n�n müzikal 
ya�am ve “toplumsal” müzikal alg� söz konusu oldu�unda k�smen birbirlerini besleyen ve  
birbirlerine dönü�ebilen unsurlar oldu�u görülür. “meta olarak müzik” ve aray��, üretim, 
tüketim, teknoloji, medya, internet, müzik endüstrisi gibi kavramlar konumuz kapsam�nda 
günümüzün ba�l�k ve iskelet olarak de�i�mese de  içerikleri sürekli de�i�en ve gerek 
“yerelle�mi�ler” gerekse “popülerle�mi�ler” ba�lam�nda müziksel alg�y� dolays�z etkileyen 
ba�l�klar�, de�i�en “de�i�mezler”i olarak kar��m�za ç�kar. 
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“MÜZ�K TEKNOLOJ�S� E��T�M� �Ç�N B�R MODEL: 
DOKUZ EYLÜL ÜN�VERS�TES� MÜZ�K TEKNOLOJ�S� ABD” 

 
Doç. Dr. Cihan I�IKHAN 

 
Dokuz Eylül Üniversitesi 

ÖZET 
Tarihsel süreçte çalg�lar ve müzik üretimiyle ba�layan, ancak ses kay�t teknolojisinin 

devreye girmesiyle tonmaysterlik ad� alt�nda kendine özgü çal��ma alan�n� yaratan müzik 
teknolojisi, Boehm’e göre son yüz y�ll�k süre içinde ve ancak be� farkl� nesillik geçi�ten sonra 
günümüzde seslendirme sistemleri, müzik altyap� düzenleme, yay�nc�l�k sektörü, akustik 
bilim, ses tasarlama ve analiz, sorgulama sistemleri vs. gibi pek çok alan� kapsar hale geldi. 
Bu kadar geni� bir alana ve dolay�s�yla her biri kendi endüstrisini yaratm�� sektöre hitap eden 
müzik teknolojisi için uzman birey yeti�tirmek de müzik teknolojisi e�itimini kendine özgü 
bir yap�ya dönü�türmü� durumda. Önceleri teknik altyap� üzerine kurulmu� müziksel 
bilgilerle ve kabaca usta-ç�rak ili�kine dayal� müzik teknolojisi e�itimi, �imdilerde lisans ve 
giderek lisansüstü e�itimi zorunlu k�lan bilimsel bir süreç sonunda tamamlanmakta ve 
mesle�inde uzman bir müzik teknolojisi çal��an�, ancak bu sürecin sonunda fark�n� ortaya 
koymakta. 

Müzik teknolojisinde e�itim sürecinin ve bu süreçte halen tart��maya aç�k özgün 
e�itim yöntemlerinin ara�t�r�ld��� bu çal��mada, Boehm’den Tom Misner’e kadar birçok 
müzik teknolojisi çal��an� taraf�ndan önerilmi� ve uygulamaya konulmu� e�itim yöntemleri 
incelenmi�tir.  Lisans düzeyde müzik teknolojisi üzerine e�itim veren Türkiye’nin ilk kurumu 
olan DEÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bilimleri Bölümü Müzik Teknolojisi Anabilimdal� 
program ve içeri�i ise, incelenen di�er yöntem ve tekniklerle kar��la�t�r�larak yap�lan son 
de�i�ikliklerle müzik teknolojisinde önerilen güncel bir e�itim modeli olarak sunulmu�tur. 
 
Anahtar Kelimeler: Müzik Teknolojisi, Müzik Teknolojisi E�itimi, DEU Müzik Teknolojisi 
ABD 

ABSTRACT 
In the historical process, music technology starts with musical instruments and music 

production in generally.  In subsequent years, it has been created a large number of work 
areas on music technology with the introduction of audio recording. According to Boehm, 
music technology, within the last hundred years and after the transition from five different 
generations, has become covering many area such as sound reinforcement, computer music 
composition, broadcasting, acoustics, sound design and analysis, information retrieval etc. 
However, music technology which addressed the sector that creates its own industry converts 
music technology education into a unique structure. Music technology education which 
previously based on relations between master and apprentice, nowadays have to be completed 
at the end of a process that requires education. Employee of music technology creates the 
different at the end of this education. 

In this study, certain education methods about music technology proposed by some 
music technology researchers such as Boehm, Tom Misner are discussed. On the other hand, 
Department of Music Technology, the first undergraduate program of music technology in 
Turkey, within Faculty of Fine Arts at Dokuz Eylul University, is represented as a model for 
music technology education. 

Key Words: Music Technology, Education of Music Technology, 9 Eylul University 
Department of Music Technology. 

 
 



III. Uluslararas� Hisarl� Ahmet Sempozyumu  |  Müzi�i Alg�lamak |  Sempozyum Tam Metin Kitab� 
 

194 
 

MÜZ�K TEKNOLOJ�S� 
Latin �air Ovidius’un masal�nda Echo’nun sesini da�lara kaydetmesini, �.Ö 4.yy’da 

Plato’nun suyla çal��an ve saat ba�lar�nda bir ezgi çald��� söylenen mekanik çalg�s�n�, 
13.yy.’da Ke�i� Magnus’un insan sesi ç�kartabilen makinesini (Ünlü 2004: 27) ve tüm bunlara 
ek olarak, daha gerçekçi ve nispeten bir o kadar yak�n tarihe sahip örnek olan Theobald 
Boehm’ün üfleme çalg�ya mekanik bir kapakç�k takmas�n� bir tarafa b�rakacak olursak; müzik 
teknolojisinin ba�lang�c� kesin bir ifadeyle ses kayd� üzerine yap�lan ilk çal��malarla, yani 
19.yy sonlar�nda Martinville, Bell ve Edison ile ba�lar. Bu ba�lang�ç üzerine kurulan müzik 
teknolojisi her geçen y�l toplumsal etkileriyle öyle bir endüstriyel süreç izlemi�tir ki, kay�t 
yapabilen ilk ayg�t olan fonotograf ile günümüz i�letim sistemine dayal� profesyonel 
donan�mlar aras�nda ancak tüketim miktar� kadar fark yaratm��t�r. Dolay�s�yla bu süre içinde 
üretilen ve hedefi tüketici endeksli tüm kay�tlar ve kay�t donan�mlar�, önceleri mekanik ancak 
sonralar� giderek elektrik-elektronik geli�imleriyle çizgisel ama bir o kadar da popüler bir 
süreci olu�turur. Örne�in sürecin ba��n� olu�turan fonotograf, 1860’l� y�llar�n ba��nda Frans�z 
mucit Édouard-Léon Scott de Martinville taraf�ndan geli�tirilen dünyada bilinen ilk ses kay�t 
ayg�t�d�r. 2008 y�l�n�n Mart ay�nda ses tarihçi David Giovanni taraf�ndan gün yüzüne ç�kar�lan 
bu ayg�ttaki ilk kay�tta, “Au Clair de la Lune” adl� parçan�n on saniyelik seslendirili�i 
bulunmaktad�r5.  

Fonotograf sonras� s�ras�yla fonograf, grafofon ve gramofon ile geli�imini sürdüren 
kay�t endüstrisi ve dolay�s�yla müzik teknolojisinde, çalg�lar� kay�t alt�na alabilmek için do�al 
olarak önceleri mekanik imkânlardan yararlan�r. Kay�t s�ras�nda ses kayna��n�n önüne 
yerle�tirilen huni, titre�imleri diyafram ve i�ne yard�m�yla mekanik olarak silindire çizitler. 
Önceleri teknik yetersizlikler ve maliyet nedeniyle “tek kaynak-tek kay�t (vokal-fonograf 
veya piyano-fonograf)” ilkesiyle ve �ekil 1’de gösterilen basit bir teknikle yap�lan kay�tlar, 
sonralar� çok kaynak-çok kay�t olarak kar��m�za ç�kar. Böylece özellikle müzik-e�lence 
ortamlar�n�n yayg�nla�t��� kentlerde ses kay�t stüdyolar� giderek ço�almaya ba�lar.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

�ekil 1: Stüdyoda Fonografa Yap�lan Piyano Kayd�. 
 

Önceleri tek kaynakla ba�layan ancak sonralar� orkestra kayd�na kadar uzanan ve 
gramofon ile doru�a ula�an ilk kay�tlar, Philadelphia 12. Caddede Fred Gaisberg taraf�ndan 
aç�lan ses kay�t stüdyosunda uzunca bir süre sürdürülür. Bu ve buna benzer stüdyolardaki 
orkestra kay�tlar�nda, tüm orkestray� olabildi�ince içine alan çok büyük hunili bir gramofon 
ve yer-yer orkestra çalg� gruplar�na da��t�lan ilkine göre daha küçük hunili di�er 
gramofonlarla ayn� anda kay�t ba�lar. Tüm bu kaydedilen silindir veya plaklar son bir 
gramofona tekrar çal�narak kay�t tamamlan�r  (Bkz. �ekil 2). 
                                                 
5 David Giovanni, "First Sounds Initiatives", Conference Recordings, 42nd Annual  Conference of the 

Association for Recorded Sound Collections, Stanford University, Palo Alto, California, USA, 26-29 March 
2008 
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   �ekil 2: Tek Bir Mikrofonla (Huniyle) Orkestra Kayd�. 
 

Bu yöntemle yap�lan kay�tlar Türkiye’de Orfeon Record �irketiyle gündemdedir. Bunu 
sonralar� Sahibinin Sesi fabrika ve kay�t stüdyolar� takip eder. Türkiye’nin müzik ve teknoloji 
kar��la�mas�n� en iyi örnekleyen Orfeon Record’un kay�t teknisyeni Jack Beresi, 20.yy. 
ba�lar�nda Tanburi Cemil Bey’in stüdyoda fonografa nas�l kay�t yapt���n� an�lar�nda �öyle 
anlat�r:  

“Cemil Bey sabahlar� bir fayton dolusu çalg�yla stüdyoya gelirdi. Balmumu kal�plar�n 
yumu�ak kalmalar� ve kolay i�lenmesi için, iyice �s�t�lm�� bir odad�r kay�t stüdyosu. Gramofon 
hunilerinin daha büyükçe bir benzeri olan huni, saz�yla önünde duran Cemil Bey’i sanki içine 
alacak gibi tasarlanm��t�r. Cemil Bey istedi�i çalg�y� al�r, onunla çal���r, keyfi gelip de can� 
çekti�inde çalmaya ba�lar. Çalmaya ba�lay�nca kayda geçilir, yap�lan kay�t hemen Cemil 
Bey’e dinletilirdi. E�er be�enmezse kal�p bozulur, ancak Cemil Bey’in tamam dedi�i kay�tlar 
yay�nlan�rd�.” (Ünlü 2004: 51) 

Türkiye’de ilk yap�lan kay�tlara bak�ld���nda, kay�t tekni�i olarak eldeki mekanik 
imkânlar�n kullan�ld���n�, ancak bununla birlikte ayn� imkânlar�n çalg� kaynaklar�n� seçime 
zorlad���n� görürüz. Kay�t ortam� ve kay�t ayg�t� ili�kisinde, mekanik olanaklar�n daha çok tiz 
sesli kaynaklarda yo�unla�m��t�r. Yani çalg�n�n üretti�i frekans aral��� ne olursa olsun, eldeki 
mekanik imkânlar�n bu çalg�dan ç�kan tiz frekanslar� kayda daha sa�l�kl� aktard��� bir 
gerçektir. Örne�in bir tambur ustas� olan Cemil Bey’in ilk plaklar�nda tamburu de�il 
kemençeyi tercih etmesi veya yine ilk kay�tlarda erkek yerine kad�n sesi aranmas� ve dönemin 
siyasi yap�s� gere�i kad�n ses için de ço�unlukla Rum veya Ermeni as�ll� �ark�c�lar�n ön plana 
ç�kmas� bu yüzdendir. 

�stanbul merkezli ba�layan müzik kay�tlar�, sonras�nda ‘ulusal bir müzik yaratmak’ 
dü�üncesiyle müzik bilimci ve e�itimciler taraf�ndan devlet deste�i de al�narak Anadolu’ya 
yay�l�r. En ilk 1926 tarihli ve yöneticili�ini �stanbul Üniversitesi Devlet Konservatuar� 
müdürü Yusuf Ziya Bey’in yapt��� bir derleme heyeti Anadolu’yu dola�arak çalg� ve vokal 
kay�tlar�na ba�lar. Daha sonraki y�llarda Mahmut Rag�p (Gazimihal), Bela Bartok, Alman 
Arkeolog Felix Von Luschan gibi bilim adamlar�, çe�itli ara�t�rma ve derleme çal��malar� için 
Anadolu’ya giderek ses kay�tlar� yaparlar. 

20.yy. ilk yar�s� sonras� tüm dünya için de�i�im y�llar�d�r. Bu de�i�imi Serhad Durmaz 
�u ifadelerle en iyi özetliyor (Durmaz 2003: 142):  

 
“ …müzikli e�lence yerlerinin say�lar�ndaki t�rman��, elektrikli müzik aletleri üretimi, 

elektrik gitar piyasas�nda patlayan sat��lar, sahnelerde k�r�lan gitarlar, gece-gündüz süren 
dev organizasyonlu aç�k hava konserleri, New York yap�mc�lar�n�n kulüp-kulüp dola��p adeta 
yetenek av�na ç�kmalar�, sava� kar��t� kitle hareketleri, yaz�lan �ark�lar ve a��tlar, 20 y�l 
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içinde sadece %30 artan dünya nüfusuna kar��n yaln�zca Avrupa’da tam üç kat� art�� 
gösteren albüm sat��lar�, kay�t stüdyosu say�lar�ndaki inan�lmaz art��lar, fan kulüpler, 
uyu�turucu pazar�nda kayg� verici boyutlara varan de�i�imler…”  
 

Plaktan kasete kadar geçen sürede Türkiye’deki ilk stüdyolar�n �stanbul’da ve 
belgelere göre ço�unlukla yabanc�lar�n sahipli�inde varl���n� sürdürdü�ünü biliyoruz. 1980’li 
y�llar�n sonuna kadar geçen sürede, �stanbul’daki ses kay�t stüdyolar� hakk�ndaki 
ara�t�rmas�yla Merve Arkunlar �unlar� söylüyor6:  

 
“Enstrüman çalan, �ark� besteleyen, albüm ç�karmak isteyen, i�inde uzmanla�m�� 

müzisyenler çalg�lar�yla stüdyolar�n kap�s�n� çalar, maliyetini kurtaracak harcamalar 
yap�l�rd�. Ne�et Erta�’�n K�r�ehir’den güçlükle buldu�u bir miktar para ile �stanbul’a geli�i 
ve Sençalar Plak’a giri�i ile kitlelere ula�mas� da bu tarz bir hikâyedir. Benzer �ekilde 
bahsedebilece�imiz Co�kun Plak, Mihran Gürciyan önderli�indeki Grafson Müzik, Sahibinin 
Sesi gibi plak �irketleriydi stüdyo sahipleri. Türkiye’nin ilk plak �irketlerinden Odeon, 
Türkiye’ye 1924 y�l�nda Jak Grünberg taraf�ndan Almanya’dan temsilcili�i al�narak 
getirilmi�ti. Sirkeci Sultanhamam Hamdi Bey Geçidi’nde bulunan Topalyan Han’da bir 
apartman kat�nda çal��malar�na ba�lam��, ilk kay�tlar� borulara yapm��t�. Bu kay�tlar, 
�stanbul’a y�lda bir iki kez gelip iki aya yak�n burada kalan Alman teknisyenler taraf�ndan 
mum kal�plara geçirilip, bu �ekilde Almanya’daki merkeze yollan�yordu. 1960’l� y�llara kadar 
78 devirli plak kay�tlar� yerini 45’liklere b�rakm��t�. 70’li y�llarda 33’lük long play’ler ç�km�� 
ve sonlar�nda art�k plak yava�-yava� yerini kasete b�rakm��t�.” 

 
Dünyadaki teknolojik de�i�im ve geli�im o kadar h�zl� ilerler ki, Türkiye’nin gerek 

siyasi gerekse sosyal yap�s�, 1970’li ve 80’li y�llarda bile halen plak endüstrisine hizmet veren 
ses kay�t stüdyolar�n� teknik anlamda oldukça zay�f ve hatta dünyadaki örneklerine göre son 
derece yetersiz k�lar. Bu y�llar aras�nda varl���n� �stanbul’da sürdüren ve önceleri 33’lük 
plaklar, sonralar� kaset kay�tlar�yla Türk Müzi�i kay�tlar�nda ön plana ç�kan çok az say�da 
stüdyoya rastl�yoruz. Örne�in TRT teknisyeni Kami Acim’in kurdu�u “Stüdyo Elektronik” ve 
Ermeni as�ll� bir Türk'ün i�letti�i “Stüdyo Grafson”, aralar�nda Bar�� Manço, Zeki Müren, 
�erif Yüzba��o�lu, Garo Mafyan, Timur Selçuk, Onno Tunç, Metin Özülkü, Turhan Yükseler 
gibi dönemin popüler isimlerinin çal��t��� stüdyolar olurlar. Merve Arkunlar’�n, stüdyo 
elektroni�in kurucusu Kami Acim’in o�lu Doç. Dr. Server Acim ile yapt��� söyle�i, o dönem 
kay�tlar�n�n teknik olarak nas�l oldu�u hakk�nda fikir verir nitelikte7:  

 
“Kay�tlar kendi içinde departmanlara ayr�l�rd�. Birinci departman olan altyap�da bas 

gitar, davul, piyano, elektrik veya akustik gitar kay�tlar; ikinci departman olan üstyap�da ise 
yayl�lar, tahta veya bak�r nefesliler kaydedilir, üçüncü a�amada geri vokaller ve son olarak, 
dördüncü a�amada da solist kaydedilirdi. �ki adet stereo makara teyp vard�. Önce, altyap� bir 
makara teybe kaydedilir, sonra birinci makara teypten altyap� çal�n�r, o s�rada miks yap�larak 
üst yap� ile birlikte ikinci  makara teybe kay�t yap�l�rd� ve bu i�lem bu �ekilde devam ederdi. 
Yani eskiden i�ler �imdiki gibi kolay de�ildi. Günümüzdeki ko�ullara k�yasla o zamanlarda 
gerçek müzisyenler, gerçek �ark�c�lar olmak �artt�. Kay�t s�ras�nda, parçan�n orta yerinde 
müzisyenin yapaca�� ufak bir hata, tüm parçan�n kayd�n�n ba�tan al�nmas� demekti.” 

 
 
 
 
                                                 
6 http://www.timeoutistanbul.com/index.php?sid=77002#feature-article (Eri�im:26.11.2010) 
7 http://www.timeoutistanbul.com/index.php?sid=77002#feature-article (Eri�im:26.11.2010)�
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�ekil 3: Türkiye’de 80’li Y�llara Ait Bir Ses Kay�t Stüdyosu. 

 
1980’li y�llara kadar Türkiye’deki ses kay�t teknolojisi dünyadaki örneklerine göre o 

kadar yetersizdir ki, Tayfun Balar�s� “art�k bat�daki benzerlerine yak�n plaklar üretebilece�iz” 
�eklinde bir aç�klamayla 24 kanall� YTH (Yusuf-Tayfun-Halis) stüdyosunu açt���n� ancak 
1983 y�l�nda duyurur. O dönemde etkinliklerini sürdüren Ar�, Arla ve Mar�andiz 
stüdyolar�n�n 8 kanal, �stanbul Geli�im ve �stanbul Ses Kay�t stüdyolar�n�n 18 kanal oldu�u 
göz önüne al�nacak olursa, YTH’nin inan�lmaz� ba�latt���n� söyleyebiliriz (Durmaz 2001: 
143). Di�er taraftan o dönemlerde Türkiye’de yap�lan ses kay�tlar�n�n say�ca yar�s�ndan 
fazlas�n� TRT Radyo’su üstlenmi�tir diyebiliriz. Tahmin edilenin aksine teknik olarak bir 
aray���n olmad��� bu kay�tlarda, ister tek bir çalg� ister orkestra olsun tek bir stüdyo 
mikrofonu kullan�ld���n� biliyoruz. Çelik tabanl� özel radyo plaklar�na yap�lan bu kay�tlarda 
ise genellikle 15-20 dakikal�k kay�tlar 40cm çapl� plaklara kaydedilmi�tir. 

1990’l� y�llara gelindi�inde, dünyada h�zla yay�lan dijital teknolojinin geçmi�tekinin 
aksine Türkiye’de de olabildi�ince takip edildi�ini görüyoruz. Bunda ku�kusuz serbest piyasa 
ekonomisinin hayata geçmesiyle ithal ürünler için sa�lanan kolayl�klar ve bunun paralelinde 
giderek h�zlanan özelle�tirme çabalar�n�n büyük rolü vard�r. Özellikle TRT tekelinden 
kurtularak h�zla aç�lan yay�n kurulu�lar� ve stüdyolar�n�n, ayn� zamanda TRT kökenli ses 
teknisyenlerini transfer etmeleriyle büyük bir de�i�imin ba�lang�c�n� olu�turur 90’lar. Buna 
bir de giderek küçülen ve ucuzlayan bilgisayar teknolojisi de eklenince, günümüze kadar 
geçen süreçte dünyadaki say�l� örneklerini aratmayacak �maj, Raks Mar�andiz gibi 
profesyonel ses kay�t stüdyolar� art�k ileri düzey ses kay�t teknolojisinin de Türkiye’deki 
lokomotifi olurlar. Bugün için �stanbul ba�ta olmak üzere Türkiye geneline yay�lm�� say�lar� 
tahmin bile edilemeyen irili ufakl� birçok profesyonel stüdyo ve müzik teknolojisine yönelik 
lisans/lisansüstü düzeydeki özel/devlet e�itim-ö�retim kurumlar�, geçmi�tekinin aksine dünya 
ile ayn� h�zda geli�melere sahiplenerek ses kay�t teknolojisi ve dolay�s�yla müzik 
teknolojisinin Türkiye’deki potansiyel mekânlar� olmu�tur. 
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�ekil 4: Türkiye’de 2000’li Y�llara Ait Bir Ses Kay�t Stüdyosu. 
(Kaynak: http://www.imajonline.com/Post/Sound/SSL9000J.htm) 

 
Müzik ve teknoloji birlikteli�iyle �ekillenen müzik teknolojisini, yurtd���ndaki 

geli�melerin üzerine hareketini sürdüren günümüz ulusal boyutlar�yla birlikte tarihsel süreç 
içinde k�saca bu �ekilde özetleyebiliriz. Süreç içindeki serüveniyle aç�kça görülmektedir ki, 
fonotograf veya fonografla ba�layan ve günümüzde hard disk ortamlarda stüdyolarda 
gerçekle�tirilen ses kay�tlar�, müzik teknolojisinin en önemli yap�ta��n�, yani kay�t endüstrisi 
ve literatürde yayg�n olarak kullan�lan “tonmaysterlik” hizmetlerini temel al�r. Dolay�s�yla 
tonmaysterlik, içinde bulundu�umuz dönemde müzik teknolojisi e�itim ve ö�retiminde 
ba�l�ca hedeftir. Ancak bununla birlikte, kay�t sonras� veya ba��ms�z olarak müzisyenlerin 
dinler kitleyle ileti�imini sa�layan konser ortamlar� da müzik teknolojisinin seslendirme 
sistemleriyle olan ili�kisini do�urmu�tur. Ses kay�t stüdyolar�ndan seslendirmeyle birlikte 
konser ortam�na ta��nan ve hatta tv, sinema gibi görsel sanatlarla birlikte yay�nc�l�k üzerine de 
odaklanan tonmaysterlik hizmeti, her üç alanda e�itim gerektiren bir olu�umu zorunlu k�lar. 
Dolay�s�yla kay�t stüdyolar� ve konser ortamlar�ndaki tonmaysterli�in yan�nda, özellikle 
popüler müzik üretiminde en ilk faktörlerden biri olan müzik altyap� düzenleme, mekan 
seslendirimi, prodüksiyon hizmetleri, film-dizi setleri, radyo-tv yay�nc�l��� gibi pek çok alan 
veya sektör, günümüzde müzik teknolojisinin en temel alanlar�n� olu�turmaktad�r. 

�ekil 5 ile özetleyebilece�imiz bu sürecin devam�nda, ayn� �ekil üzerinde belirtilen 
akustik, elektronik, fizik vb. alanlar�ndaki bilgi birikimi müzik teknolojisi e�itiminde �artt�r. 
Dolay�s�yla kabaca tonmaysterlik olarak tan�mlad���m�z üst meslek, kuramda gerekli di�er 
disiplinlerle birle�ti�inde farkl� bir boyut kazan�r çünkü kuramsal birikim için gerekli �ekil 
5’de belirtilen her disiplin, asl�nda, müzik teknolojisinde teknik ölçümleme ve analiz 
yöntemlerinin ortaya ç�kard��� do�al bir sonuçtur. Müzik teknolojisi e�itimi için zorunluluk 
olan ölçümleme ve analiz yöntemleri, özellikle günümüzdeki bilgisayar teknolojisiyle 
birle�ti�inde ileri düzey çok farkl� ara�t�rma alanlar�na kap� açar. Böylece müzik teknolojisi 
için �ekil 5 ile özetlenebilecek sistematik bir bütün olu�ur.  
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�ekil 5: Tarihsel Süreçle Birlikte Giderek Kendine Özgü Bir Disiplin Haline Gelen Müzik Teknolojisinin 

Do�rudan Ortaya Ç�kard��� Çal��ma Alanlar� ve Etkile�im Zinciri. 
 

 
MÜZ�K TEKNOLOJ�S� E��T�M� ve DEU MÜZ�K TEKNOLOJ�S� ANAB�L�MDALI 
 

Önceleri çalg�-teknoloji ili�kisiyle ba�layan ancak sonralar� kay�t olanaklar�n�n 
geli�mesiyle tonmaysterlik uygulamalar�yla bütünle�en müzik teknolojisi, tarih içinde ilk 
“tonmaysterlik” ö�retisiyle e�le�mi�tir. Bu alanda bilinen en eski kurum, Almanya Paderborn 
Üniversitesi’ne ba�l� Detmold Müzik Yüksekokulu (Detmold Hochschule for Music). Fizik 
ve matematik bilimci Erich Thienhaus taraf�ndan 1949 y�l�nda kurulan tonmaysterlik bölümü, 
günümüzde halen ayn� adla e�itimini sürdürmekte. 1950 sonras� Almanya’da kurulmaya 
ba�layan tonmaysterlik okullar�8, 1970’li y�llardan sonra �ngiltere ba�ta olmak üzere giderek 
tüm dünyada yayg�nla�maya ba�lar. Bu sürecin do�al bir parças� olarak da “tonmeister” 
kelimesi, e�itimin �ngiltere’ye s�çramas�yla birlikte �ngilizceye “sound engineering” olarak 
çevrilir ve bir tak�m istisnalar�n d���nda9 tonmaysterlik mesle�i ve e�itimi tüm dünyaya ses 
mühendisli�i ad�yla yay�l�r. �lerleyen y�llarda teknolojinin geli�mesiyle birlikte elektrik 
ortam�ndaki ses için kullan�lan “audio” terimi do�al ortamdaki sesi tan�mlamak için 
kullan�lan “sound” teriminden ayr��t�r�l�r ve ses mühendisli�i için “sound engineereing” veya 
“audio engineering”  tan�mlar� ayr�-ayr� kullan�lmaya ba�lan�r. 1970’li y�llar�n sonuna do�ru 
Avustralyal� ses mühendisi (audio engineer) Tom Misner, SAE (Sound and Audio 
Engineering) ad� alt�nda özel bir e�itim kurumunu kurar ve bu kurum günümüzde �stanbul da 
içinde olmak üzere tüm dünyadaki �ubeleriyle ses mühendisli�i alan�nda en sayg�n e�itim 
kurumlar�ndan birine dönü�ür. Öyle ki SAE günümüzde, tarihsel süreçteki de�i�imiyle müzik 
                                                 
8 Information zum Studiengang Tonmeister an der Universität der Künste Berlin 
Information zum Studiengang Ton an der Hochschule für Film und Fernsehen (HFF) 'Konrad 
Wolf' Potsdam-Babelsberg 
�
9 University of Surrey, Institute of Sound Recording, Tonmeister Cources (http://www3.surrey.ac.uk/soundrec/)�
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� �
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teknolojisi e�itimini gerek kuramsal gerek uygulamalar�yla en iyi yans�tan ve birçok kurumun 
müzik teknolojisi e�itimi için referans ald��� köklü bir kurum haline dönü�mü�tür. 

��te bu üniversitelerden biri de Dokuz Eylül Üniversitesi’dir (DEÜ). Henüz 1976 
y�l�nda DEU (o y�llarda Ege Üniversitesi) Güzel Sanatlar Fakültesi ve Müzik Bilimlerinin 
kurucusu Prof. Dr. Gültekin Oransay’�n “tonmaysterlik” ad�yla bölümde vermeyi amaçlad��� 
dersler hayata geçirilememi�; ancak 1991 y�l�nda gerek ekonomik gerekse siyasi �artlar�n 
olgunla�mas�yla tonmaysterlik e�itimi “Elektro-Akustik Ses Tekni�i” resmi ad�yla ve opsiyon 
olarak DEÜ’de ba�lam��t�r. 5 y�ll�k bir geçi� sürecinden sonra e�itim önce 1996 y�l�nda 
“Müzik Teknolojisi Program�” ve nihayet 2008 y�l�nda “Müzik Teknolojisi Anabilimdal� 
(MTA)10” yap�lanmas�yla halen devam etmektedir. 

Kurulu�undaki ilk kuramsal çal��malar� ve 1991 sonras� be� y�ll�k geçi� sürecini bir 
kenara b�rakt���m�zda kurum, dersleri ve içeriklerini SAE örnek yap�land�rmas�ndan alm��t�r. 
Bu çerçevede s�ras�yla kay�t teknikleri, stüdyo donan�mlar� ve uygulamalar�, müzik altyap� 
düzenleme teknikleri, MIDI, elektroakustik, konser seslendirme sistemleri, yay�nc�l�k 
sektöründe ses teknolojisi, müzik ve medya vs. dersler müzik teknolojisi e�itimi içinde yer 
al�r. 2008 y�l�ndaki MTA yap�land�rmas�ndan sonra dersler ve içerikleri, kurum çal��anlar�n�n 
akademik bilgi birikimi ve özellikle uygulamal� derslerdeki yaz�l�m-donan�m olanaklar�yla 
birlikte giderek �ekil 5’de belirtilen müzik teknolojisini kapsayan spesifik alanlara do�ru 
ayr��t�r�l�r.  

Kurumdaki 1991 y�l� aktif müzik teknolojisi e�itim ba�lang�c�, do�al olarak 
yurdumuzda bu tarihten itibaren çe�itli üniversitelerde kurulan di�er müzik teknolojisi amaçl� 
kurumlara öncülük eder. Ba�ka bir deyi�le MTA’n�n olu�umunda SAE örneklemi neyse, di�er 
kurumlar için MTA ayn� özelli�i ta��r. Bu kurumlardan baz�lar� olarak �nönü Üniversitesi, 
Cumhuriyet Üniversitesi ve Süleyman Demirel Üniversitesi’ni sayabiliriz. Zamanla bunlara 
eklenen di�er devlet üniversiteleriyle birlikte yo�unlu�u �stanbul’da bulunan birçok vak�f 
üniversitesi ve özel kurulu�lar, günümüzde halen ço�u kendilerine özgü ve olabildi�ince 
müzik teknolojisi kapsam�ndaki lisans ders ve içerikleriyle e�itimlerini sürdürmekteler11. 
 

Dersler 
Müzik teknolojisine yönelik tarihsel süreç ve bu konuda lisans düzeyinde e�itim veren 

ulusal kurumlar� kar��la�t�rd���m�zda, hemen-hemen tüm kurumlarda bir-iki ola�an ortakl�k 
d���nda farkl� dersler ve içeriklerin oldu�unu görmekteyiz. Ancak daha da genelden 
bak�ld���nda, müzik teknolojisi e�itimi veren devlet veya vak�f üniversiteleriyle ayn� e�itimi 
veren özel kurulu�lar�n müfredatlar� ciddi bir �ekilde birbirlerinden ayr�lmaktad�r. Özel 
kurulu�lar do�rudan mesleki uygulamalara dayal� teknik ve do�al olarak ticari bir müfredat 
yürütürken, üniversiteler a��rl��� (neredeyse tamam�na yak�n�) müzik içerikli dersleriyle 
(çalg�, solfej, müzik teorisi, armoni vs.) müzik teknolojisi e�itimini sürdürmekteler ancak 
müfredat�ndaki olu�umunu do�rudan SAE örnekleminden alan MTA hariç. 

MTA, daha önce de belirtildi�i gibi, asl�nda 1996 y�l�ndaki müfredat de�i�ikli�iyle 
tam olarak müzik teknolojisi lisans e�itimine ba�lam��t�r. Bu tarihten önceki 7 y�l bir tür 
�s�nma ve geçi� evresidir. Dolay�s�yla 1996, SAE’nin ilk örnek al�nd��� y�ld�r. Bu nedenle 
yurdumuzda hiçbir üniversitede görülmeyen müzik teknolojisine yönelik ders ve içerikleriyle 
müzik derslerini gerekti�i kadar birle�tirebilen tek kurumdur MTA. 

MTA’n�n lisans e�itimini içeren derslere �ekil 6’da yak�ndan bakacak olursak, 
derslerin hem y�l içinde birbirleriyle hem de di�er y�llardaki gelecek derslerle olan 
ba�lant�s�n� görebiliriz. Örne�in 2. y�lda “mikrofonlama teknikleri” ile “sinyal ak��� ve 
                                                 
10 Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bilimleri Bölümü Müzik Teknolojisi Anabilimdal� 

yerine yaz� boyunca k�saca MTA k�salt�m� kullan�lacakt�r. 
11 Bu üniversite ve kurulu�lardan baz�lar�: YTÜ – Duysal (Ses) Sanatlar Tasar�m, �TÜ – Müzik Teknolojisi 

Bölümü, Galatasaray ITM, �stanbul Modern Müzik Akademisi vs. 
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yönlendirme”, stüdyoda do�rudan tonmaysterlik e�itimi için ortak ba�lang�c� olu�tururken, 
son s�n�ftaki “stüdyo uygulamas�” ve “edit-mix-mastering”, 3. y�l ile birlikte bu derslerin 
devam� niteli�indedir. Ancak bu dersler, MTA’n�n yakla��k 20 y�ll�k tecrübesi sonras�nda 
genelde hemen her müzik teknolojisi e�itiminde ortak olarak verilen “kay�t teknikleri” 
dersinin daha alt parçalara bölünmesiyle ortaya ç�kan derslerdir. Dolay�s�yla MTA ders 
program�, bir taraftan kendi içinde bir sistematik yaratma çabas� güderken, di�er taraftan 
müzik teknolojisinin tarihsel süreçteki de�i�imiyle ortaya ç�kan/ç�kmak zorunda olan bir 
yap�lanmayla olu�turulmu�tur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

�ekil 6: Y�llara göre belirtilmi� MTA lisans dersleri. Programda uygulanan derslerin tamam�, müzik 
teknolojisinin yan dallar�n� da olabildi�ince kapsayan bir özellik içeriyor. 

 
Yetenek S�nav� 

 
Müzik teknolojisi e�itimi, daha önce belirtilen nedenlerden dolay� özellikle 

günümüzde giderek mühendislik disiplinlere do�ru bir ivme gösterse de temelini müzik 
sanat�ndan al�r. Bu nedenle e�itim, bireyin müzik yetene�iyle ba�layan ancak ilerleyen 
y�llarda bu yetene�in üzerine yerle�tirilebilen mühendislik bilgileriyle bir anlam kazan�r. Bu 
nedenle, ilgili kurumda e�itim alacak adaydan mutlaka bir müzik altyap�s�n�n, kabaca müzik 
kula��n�n olmas� beklenir ve gereklidir de.  

Ancak giderek de�i�en süreçle birlikte adaydan beklenen müziksel altyap�n�n yan�nda, 
müzik teknolojisinin kendine özgü baz� spesifik yetenekleri “ö�retilebilir” olmaktan çok 
günümüzde “aranan” niteli�e dönü�mü�tür. Örne�in hemen her s�navda uygulanan ve bireyin 
müziksel alg�lama yetene�ini kabaca ortaya ç�karan basit ama etkili bir yöntemde, t�nlat�lan 
bir perdeyi veya ezgiyi alg�lad���na yönelik adaydan müzik normlar� içinde sesli bir tepki 
vermesi/sesi tekrarlamas� beklenir. Bu yöntem her ne kadar tart��maya aç�k bir de�erlendirme 
ortaya ç�karsa da 1. a�amada MTA olarak uygulad���m�z yetenek s�navlar� dâhil müzik 
e�itimi veren kurumlarda günümüzde en etkili ve bir o kadar geçerli bir yöntemdir. Ancak, bu 
yöntemle elemeden geçerek e�itime ba�layan bir ö�renci, ilerleyen y�llarda “ö�retilebilir” 
nitelikte görülen baz� müzik teknolojisi derslerinde zorlanmaktad�r. Bu duruma en iyi örnek, 
ö�rencinin stüdyo derslerinde kar��la�t��� çalg� kay�tlar�nda ve onlar�n mix i�lemlerinde 
kar��m�za ç�kar. Ö�renci, topluca ve defalarca çal�nabilecek bir yarat�daki çalg�lar� kesin 
çizgilerle birbirinden ay�rmas� gerekir. Çalg�n�n da içinde bulundu�u ve kabaca “t�n� 
ayr��t�rma” dedi�imiz bu durum, ö�retilebilir olmaktan çok bir yetenek i�idir. Dolay�s�yla, 
müzik teknolojisi e�itimi alacak bir adaydan müziksel bir yetene�in aranmas� durumunda 
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yukar�da anlat�lan yöntem d���nda bir de aday�n “t�n� ayr��t�rma yetene�inin” ölçülmesi 
gerekir. MTA giri� s�navlar�nda 2. A�ama olarak uygulad���m�z bu yönteme biz k�saca 
“mesleki i�itme” diyoruz. 

Müziksel ve mesleki i�itme yetenekleri, günümüzde lisans e�itimi alacak müzik 
teknolojisi aday� için asl�nda de�i�en teknolojik süreçle birlikte zorunlu olarak ortaya ç�kan 
iki eleme noktas� ve her ikisi de alg�lamaya dayal�. Ancak �imdiye kadarki tecrübelerimiz 
gösterdi ki, olmas� gereken bu iki alg�lama yetene�inin d���nda bir de müzik teknolojisi 
e�itimi alacak adaydan kabaca beceri yetene�ini aramam�z gerekiyor. Çünkü her ne kadar bir 
aday alg�lamada hiç sorun ya�amasa da onlar� müzik teknolojisinde hayata geçirebilmesi için 
temel baz� becerileri ve buna ba�l� davran��lar� daha önceden edinmesi gerekiyor. Elektrik-
elektronik alet kullanabilme, bilgisayara teknik müdahale, s�n�rl� da olsa kullan�c� 
klavye/tu�/cihaz kontrol hâkimiyeti, okuma al��kanl���na k�lavuzluk eden günlük mesleki 
medya takibi ve hatta abart� gibi görünse de olas� formül çözümleri için hesap al��kanl��� 
sözüne etti�imiz becerilere birkaç örnek. Ancak tüm bu becerileri ölçebilecek ve aday� 
elemeden geçirebilecek mükemmel bir çözüm yok elbette. Fakat bunlar bir aday�n sözlü ve 
yaz�l� ifadeleriyle test edilebilir nitelikte. Dolay�s�yla MTA olarak biz bu noktada adaydan, 3. 
a�amada kendisine yöneltilen çoktan seçmeli ve tamam� müzik teknolojisine yönelik sorulara 
yaz�l� yan�t vermesini ve hemen ard�ndan 4. a�ama “mülakat” s�nav�nda jüri önünde sözlü 
olarak kendini ifade etmesini istiyoruz.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

�ekil 7: MTA Giri� Yetenek S�nav�nda Uygulanan A�amalar Ve �çerikleri. Her A�ama Sonras� Al�nan 
Yüzdelik Puanlar�n Toplam�, Aday�n S�nav Sonucunu Gösteriyor. 

 
Sonuç 

Olu�turulan ders ve içerikleri, bunlar�n ö�retisi için gerekli ö�rencilerin yetenek s�nav� 
sonras� seçimiyle MTA, klasik bir “tonmaysterlik” ö�retiminin de�il;  tarihsel süreçteki 
de�i�imiyle �ekillenen müzik teknolojisi lisans e�itiminin yurdumuzdaki küçük bir örne�i. Bu 
örnekten yola ç�kacak olursak, bir taraftan tarihsel süreçteki farkl� disiplinlerle olan ortakl���, 
di�er taraftan kendi içindeki farkl� çal��ma alanlar�yla müzik teknolojisi de her geçen gün 
e�itiminin nas�l ve ne �ekilde olabilece�ini sorgulamam�z� gerektiriyor. Dolay�s�yla MTA 
özelinde verilen örnek müzik teknolojisi e�itimi, ancak gerek dünya gerekse yurdumuzdaki 

1.A�AMA� 2.A�AMA� 3.A�AMA 4.A�AMA�

Test  
S�nav�

Mülakat  
S�nav�

Mesleki ��itme 
S�nav� 

Müziksel ��itme 
S�nav� 

Tüm adaylar�n 
bireysel olarak 

de�erlendirildi�i ve 
perde-ezgi 

tekrar�yla aday�n 
i�itme yetene�inin 

ölçüldü�ü baraj 
s�nav�. Bu s�navdan 

geçerli puan 
alamayan aday 
di�er a�amalara 

giremez. 

Çalan bir yarat�dan 
çalg� ayr��t�rma 

ve/veya drum-set 
gibi kendine özgü 

çalg�n�n her 
eleman�n� t�n�sal 

olarak 
tan�yabilmesinin 

ölçüldü�ü t�n� 
ayr��t�rma s�nav�. 

 

Popüler bilgi 
birikimi, 

çözümleme, 
hesaplama vs. 

yeteneklerin kabaca 
sorguland��� test 
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Aday�n müzik 
teknolojisine olan 

geçmi� tüm 
becerilerinin 

sorguland��� sözlü 
s�nav. 

 

100 üzerinden 
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100 üzerinden 
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di�er devlet ya da özel e�itim kurumlar�n�n ortak akademik-endüstriyel çal��malar�yla her 
geçen gün �ekillenebilecek bir özellik ta��yor. 

Ba�lang�çta müzi�i bir �ekilde kay�t alt�na alabilme çabalar�n�n giderek teknolojik 
olanaklarla birlikte günümüzde standart alg�lama s�n�rlar�n�n ötesini zorlad��� dü�ünülürse, 
sürekli farkl�y� aramak ad�na �ekillenen yenileme çal��malar�, bir taraftan gelecek için önemli 
bir potansiyel olu�tururken, di�er taraftan müzik ve teknolojinin geçmi�teki birlikteli�ini 
sürekli gündemde tutmay� gerektirir yap�da.  

Böylesine bir de�i�im, müzik teknolojisini ve do�al olarak onun e�itimini her geçen 
gün sorgulamam�z gerekti�inin bir göstergesi. Üstelik birbirine paralel yürümesi gereken her 
iki fenomenin di�er disiplinlerle olan zorunlu birliktelikleri, yaln�zca müzik kay�tlar� ya da 
daha genel bir ifadeyle tonmaysterlik uygulamalar� için do�ruyu bulmak ad�na tüm çabalar� 
zorla�t�rabilir nitelikte. ��te tam bu noktada müzik teknolojisinin bugünkü farkl� alanlar�n� 
gösteren �ekil 5’e geri döndü�ümüzde, tonmaysterlik mi mühendislik mi k�s�r tart��malar� 
devam ede dursun, ortaya ç�kan olu�umun genel çerçevede bamba�ka bir “mühendislik” 
disiplini gerektirdi�ini görmekteyiz. Bu öyle bir olu�um ki, müzik teknolojisinin fiziksel ç�k�� 
noktas� say�lan “ses” biliminin ve onun etraf�nda �ekillenen ses mühendisli�inin tekrar gözden 
geçirilmesini zorunlu k�lmakta. Richard Brice, tüm bu nedenlerin sonucunda yeni gelinen 
noktada müzik teknolojisini ses mühendisli�inden ay�rarak “müzik mühendisli�i” tan�m�n� 
kullan�yor.12 Di�er taraftan, dünyan�n en eski müzik teknolojisi e�itim kurumlar�ndan biri 
olan Miami Üniversitesi Frost Müzik Okulu’nda e�itim, “müzik mühendisli�i” ad�yla 
veriliyor13. 

Teknolojiden s�yr�l�p mühendislik disiplinini zorlayan, ses mühendisli�i yerine “müzik 
mühendisli�i” ad� tercih edilen müzik teknolojisinin de�i�en tarihsel süreciyle birlikte ortaya 
ç�kard��� sonuç niteli�inde bir ba�ka üst kurumsal olu�umu daha var: “Müzik Okulu” veya 
daha kullan�labilir ulusal bir ifadeyle “Müzik Akademisi”. Yurt d���ndaki birçok örnekte ister 
müzik mühendisli�i olsun isterse müzik teknolojisi, e�itimin müzi�in ortaya ç�kard��� di�er 
sanat-bilim disiplinleriyle iç içe olmas� gerekti�i bugün bir ba�ka tart��ma konusu. Yani, 
akademi çat�s� alt�nda kurulacak müzik teknolojisi program�, Miami Üniversitesi Frost Müzik 
Okulu örnek gösterilerek, ö�rencilerin müzik performans-çalg�-müzik bilim-müzik endüstrisi 
e�itimlerinden gerekti�i kadar alaca�� derslerle daha sa�lam bir altyap�yla müzik teknolojisi 
mezunu olabilecekleri yurdumuzda da bundan sonras� için tart��maya aç�labilir. Sonuç olarak, 
müzikteki teknolojik süreç ve süreçteki de�i�imiyle müzik teknolojisi e�itiminin günümüz 
�artlar�nda geldi�i ulusal noktay� gösterir MTA ve lisans e�itim program�,  sözü edilen 
yukar�daki gibi bir hedef yap�lanma için ilk ad�m� olu�turabilir nitelikte.   
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“TÜRK�YE’DE HALK ÇALGILARININ MESLEK� E��T�M SÜREC�NDE 
KAVAL E��T�M�N�N GEL���M� VE SORUNLARI ÜZER�NE TESP�T VE ÖNER�LER” 
 

Yrd. Doç Cihan YURTCU 
 

�TÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuar� 
 

ÖZET 
Baz� kaynaklara göre günümüzden yakla��k 5000 y�l gerilere dayanan kaval ya da 

flüt’ün tarihi, son y�llardaki baz� ara�t�rmalara göre de 40 bin y�ll�k bir geçmi�e sahip. Fakat 
bu çalg�n�n bir çok çe�idi, neredeyse bu buluntulardaki yap�sal haline çok yak�n, baz�lar� da 
mekanik olarak geli�tirilmi� �ekilleriyle günümüze ula�m��t�r. Bugün halk müzi�imizde 
kullan�lan kaval çe�itlerinin bir ço�u ise hala yap�sal olarak (küçük geli�tirmeler d���nda) 
neredeyse en yal�n hallerini korumaktad�r. Elbette bu özellikleri, bu çalg�lar�n icralar�n� ve 
e�itimini zorla�t�rmaktad�r. Fakat di�er yandan bu özellikler, günümüzde hem halk müzi�inin 
icras� için hem de di�er müzik türlerinin icras� için sözkonusu bu çalg�lar� hala orijinal tad�n� 
koruyan ve onlar� de�erli bir konuma yerle�tiren özelliklerdir. Bu yüzden kaval çe�itleri bu 
özellikleriyle, 21. yüzy�da bile hala çok k�ymetli, hala çok aranan ve birçok müzik türünde 
kullan�lan çalg�lard�r.  

Ülkemizde 20. yüzy�l ba�lar�nda yap�lmaya ba�lanan halk müzi�i ve çalg�lar� ile ilgili 
alan ara�t�rmalar� ve TRT’de yap�lmaya ba�lanan halk müzi�i yay�nlar�n�n ard�ndan, 1975 
y�l�nda “Türk Musikisi Devlet Konservatuar�”n�n da kurulmas�yla genel anlamda geleneksel 
müziklerimize ait çalg�lar akademik bir çerçeve içerisine al�narak, e�itimlerine ba�lanm��t�r. 
Ve bu süreç içerisinde kaval e�itimi de ba�lat�larak, günümüze kadar bir çok ara�t�rmaya 
konu olmu�tur. Fakat neredeyse s�f�r noktas�ndan ba�lanan bu çal��malar büyük özverilerle 
sürdürülse de, bu alanda bir çok ba�ar�l� sanatç� ve akademisyen yeti�tirilmeye ba�lanm�� olsa 
da, bu gün e�itimde gelinen nokta, yöntem ve anlay�� olarak bilimsel standartlara hala tam 
olarak oturtulmu� de�ildir. Bu konudaki en büyük eksiklik, kaval�n e�itimine yönelik  
kaynaklar�n yetersiz olmas�d�r. Bu yüzden adeta her e�itmen sadece kendi bildi�ini, kendi 
bildi�i �ekilde ve tecrübesi oran�nda ö�retmeye çal��maktad�r. Tabii ki bu durumun uzant�lar�, 
müzik dünyas�n�n içerisinde oldukça somut göstergelerle izlenebilmektedir. Bu çal��mada, 
i�te bu konulardaki somut tespitler üzerinde durularak, “mesleki çalg� e�itimi” aç�s�ndan halk 
müzi�imizin en önemli üflemeli çalg�lar�ndan olan Kaval (Dilsiz Kaval) e�itiminin 
günümüzdeki sorunlar�na, sebep sonuç ili�kilerine dayanarak yine somut öneriler getirilmeye 
çal���lacakt�r.  

Anahtar Kelimeler: Kaval, Halk Müzi�i, Çalg�, E�itim 
 

“DETECTIONS AND PROPOSALS ON THE DEVELOPMENT AND PROBLEMS OF 
END-BLOWN FLUTE EDUCATION WITHIN THE PROCESS OF VOCATIONAL 

EDUCATION OF FOLK INSTRUMENTS IN TURKEY” 
 

Ass. Prof. Cihan Yurtcu 
ITU Turkish Music  State Conservatory 

ABSTRACT 
The history of end-blown flute that goes back to 5000 years before our date according 

to certain sources or the history of flute has a past of 40 thousand years according to certain 
researches conducted in recent years. However many types of this instrument have reached 
present day either in the form resembling much to the structures in those findings or in forms 
developed mechanically. And many of the flute types used currently in our folk music almost 
preserve the forms which resemble the old forms structurally (other than small 
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developments). Certainly those features make the performance and education of those 
instruments more difficult. However, those features on the other hand are such features that 
preserve original taste of these instruments which are used in our date for both the 
performance of folk music and the performance of other types of music and position them in a 
valuable place. Therefore end-blown flutes are still very precious and popular instruments 
used in many music types even in the 21st century.  

The instruments of our traditional music were dealt within an academic framework in 
general terms and education of those instruments began through the establishment of “Turkish 
Music  State Conservatory” in 1975 following the field studies on folk music and instruments 
that began in early 20th century in our country and the folk music programs in TRT. And 
within this process end-blown flute education started and has become the subject of many 
researches up to date. However, although those studies which almost started from zero point 
are continued with great self-sacrifices, although efforts for paid in order to train numerous 
successful artists and academicians in this field; the point we have arrived currently has not 
exactly be settled in scientific standards in terms of method and understanding.  The biggest 
defect in this regard is the shortage of sources for end-blown flute education. For that reason 
almost all teachers try to teach what knows as how he/she knows and in proportion with 
his/her experience. Certainly extensions of this situation may be monitored within the music 
world through rather concrete examples. In this study the concrete detections shall be 
emphasized and effort shall be paid to bring concrete proposals for the current problems of 
education end-blown flute which is one of the most important wind instruments of the folk 
music in terms of “professional instrument education” on the basis of cause and effect 
relation.  

 
Key Words: End-Blown Flute, Folk Music, Instrument, Education 
 

Kapsam: 
 

Çal��man�n kapsam�; �stanbul Teknik, Ege, Sakarya, Haliç, Ordu ve Akdeniz 
Üniversitesi Konservatuarlar� ve/veya Güzel Sanatlar Fakültelerinde dilsiz kaval çalg�s�n�n 
ba�lang�ç seviyesinden itibaren 8 yar�y�la kadar ö�retilmesi için düzenlenmi� müfredat 
programlar�d�r. 
 
Amaç: 
 

Bu inceleme �����nda amac�m�z, Türkiye’de özellikle bu kurumlarda son dönemlerde 
filizlenmekte olan halk çalg�lar�n�n e�itimi kapsam�nda, dilsiz kaval ö�retiminde çe�itli 
sebeplerle ortaya ç�kan birbirinden farkl� uygulama ve yöntemleri tespit edip, bu farkl� 
uygulama ve yöntemlerin, bize göre yanl�� veya eksik olanlar�n�n hem bu çalg�n�n icrac�l�k 
alan�na, hem de akademik çerçevede e�itimine getirece�i baz� sak�ncalar� hat�rlatmak, ayr�ca 
bu farkl� uygulama ve yöntemlerin, kendi bak��, inceleme ve gözlemlerimize göre, do�ru, 
yanl�� ve/veya eksik yönlerini gerekçeleriyle ortaya koyarak, özellikle bu konuda faaliyet 
gösteren kaval e�itimcilerinin dikkatini çekmek suretiyle, kaval e�itiminde özellikle öncelikli 
gördü�ümüz noktalara yönelik bir fikir birli�i olu�turulmas� için tart��ma ortam� yaratmakt�r. 
Çünkü bizce, Türkiye’deki kaval çalma gelene�inin ve tarz�n�n, hem ülkemizde hem de 
Dünya müzikleri aras�ndaki bilinirli�ini ve be�enilirli�ini art�rmak, dolay�s�yla Türk 
müzi�i’nin tan�t�m�na daha kaliteli katk�da bulunabilmek, farkl� kurum ve ki�ilerce 
uygulan�yor olsa da, ancak birbirinden güç alan ve beslenen bir e�itim anlay���n�n 
geli�tirilmesine ve ülkemizdeki icrac�l�k seviyesinin daha da yükseltilmesine ba�l�d�r. 
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KAVAL/FLÜT A�LES� ÇALGILARININ KISA TAR�HÇES�  
VE GENEL B�LG�LER 

 
Kaval e�itiminin geli�imi ve e�itimi üzerinde tespitlere geçmeden, bahse konu olan 

çalg�m�z dilsiz kaval�n dahil oldu�u kaval/flüt ailesi çalg�lar�n�n tarihçesinden, bunlar�n 
yayg�n olarak kullan�ld��� co�rafyadan ve buralardaki isim ve çe�itlerinden k�saca bahsetmeyi 
uygun buluyoruz:  
Tarihçe: 

Baz� kaynaklarda eski bir Sümer mezar�nda bulunan ve hemen her tür üflemeli 
çalg�n�n atas� say�labilecek  kaval ya da flütün, M.Ö. yakla��k 2800 y�llar�na ait oldu�u 
belirtilmi�tir  (Erguner, 1986: s.10). Bu tarihten itibaren, kaval ya da flüt hakk�ndaki en eski 
kay�t, M.Ö. 1115-1085 y�llar�ndan  kald��� tahmin edilen, üzerinde bir “çalg�c� kad�n�n” 
elinde görülen çifte kaval ya da flütün oldu�u eski M�s�r’l�lara ait bir fresktir. Di�er bir örnek 
de M.Ö. IV.-III. Yüzy�llardan kald��� tahmin edilen, eski Makedonya’ya ait bir vazo üzerinde 
görülen figürde, dans eden bir kad�na e�lik eden çalg�c� erke�in elinde bulunan, yine çifte flüt 
�eklindeki çalg�d�r (G.H.Türk ve Dünya Tarihi Ansiklopedisi, 1985: c.1, ss.119-311). Eski 
Anadolu uygarl�klar�ndan (Geç) Hititler Dönemi’ne ait olan ve günümüze ula�an, Kargam�� 
(Ankara)’da bulunmu� ba�ka bir örnekte de, ta� kabartmalardan birinin  üzerindeki sahnede 
görülen çalg�c�n�n elindeki çifte flüt dikkati çekmektedir. Bu örne�in de yakla��k olarak M.Ö. 
700 y�llar�na ait oldu�u tahmin edilmi�tir (Akurgal,1997: s.227). Fakat geçti�imiz y�llarda 
Almanya’da Tübingen Üniversitesi taraf�ndan yap�lan arkeolojik ara�t�rmalarda ise, yine bu 
ülkenin güneybat�s�nda bulunan Ach Vadisi’nde yakla��k 35-40 bin y�ll�k bir geçmi�e sahip 
bir tür ku� kanad� kemi�inden yap�lm�� 5 delikli bir kaval/flüt’ün parçalar� tespit edilmi�tir. 
(Conrad, Marina ve Münzel, 2009). Bu buluntu, üflemeli çalg�lar�n tarihine dair bilinen ve 
bugüne kadar bulunan tüm buluntu ve kan�tlar�n çok daha gerisine gidilmesine sebep 
olmu�tur. 

Binlerce y�ld�r Asya içlerinden Avrupa, Afrika, hatta Dünya’n�n di�er deniz a��r� 
topraklar�na varan geni� alanda, kullan�lagelen kaval ve benzeri çalg�lar�n bir çok çe�idi, 
günümüze kadar hem üfleme biçimi aç�s�ndan, hem de perde sistemi aç�s�ndan mekanik 
olarak geli�tirilip kimisi ba�ka üflemeli çalg� türlerine dönü�mü�tür. Fakat Bulgar kaval 
icrac�s� ve yap�mc�s� (ayn� zamanda flüt yap�mc�s�) Aleksandr Iliev Eppler’in kaval üzerinde 
yapt��� geli�tirme çal��malar� sonucu 1976 y�l�nda icat etti�i “Eppler Sistem Kaval”, bugün 
kaval çalg�s�n�n, geleneksel çal�� biçimi ve tekniklerini olumsuz yönde etkilemeden ve bu 
aç�dan taviz vermeden geli�tirilmi� en ileri kaval modelidir. Bu kaval�n gövdesine, normal ses 
delikleri d���nda, klarnet ve flütte kullan�lan sisteme benzer mekanizmalarla kapat�l�p aç�lan 6 
adet daha delik eklenmi�, ve aktif perde say�s� 14’e yükseltilmi�tir (Dimov, 2009). Bu kaval 
modeli Bulgar kaval icrac�lar� aras�nda bile henüz pek yayg�n de�ildir. Fakat bu çal��ma, 
bugün de otantik yap�s� ile kullan�m� tercih edilen kaval�n alternatif geli�imi aç�s�ndan, 
ülkemizde de örnek al�nmas� gereken bir çal��mad�r. 

Bu kaval modeli d���nda, isimleri farkl� da olsa, bugün hem ülkemizde, hem de 
Dünya’n�n bir çok farkl� bölgesinde halk müziklerinde kullan�lan kaval türü üflemeli çalg� 
çe�itlerinin bir ço�u, (delik say�s� ve küçük yap�sal geli�tirmeler d���nda) neredeyse yukar�da 
sözü edilen buluntulardaki en yal�n hallerine yak�n fiziki özellikleri ile varl�klar�n� 
sürdürmektedir. Elbette bu özellikleri, bu çalg�lar�n icralar�n� ve e�itimini, mekanik aç�dan 
geli�mi� akranlar�na göre, teknik anlamda zorla�t�rmaktad�r. Di�er yandan bu özellikler, 
günümüzde hem halk müzi�inin icras� için hem de di�er müzik türlerinin icras� için 
sözkonusu bu çalg�lar�, öncelikle do�all���yla ve zengin t�n�sal özellikleriyle ve icra edili� 
biçimlerindeki farkl� tekniklerle, hala orijinal tad�n� koruyan ve onlar� de�erli k�lan 
özelliklerdir. Bu yüzden 21. yüzy�da bile kaval çalg�s� otantik özellikleriyle, geleneksel 
müzikler d���nda, popüler müzik türleri, caz, klasik müzik ve genel anlamda her tür modern 
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müzik türleri içerisinde giderek daha fazla tan�nan, aranan ve özellikle bu sade yap�s� ile 
kullan�m� tercih edilen önemli bir üflemeli çalg�d�r. 
 
Kaval çe�itlerinin s�n�flanmas� ve di�er genel bilgiler: 
 

Kaval çe�itlerini ses elde edili� (üfleme) biçimlerine göre, Dilli ve Dilsiz Kavallar 
�eklinde iki gruba ay�rabiliriz. Bunlar� da, perde yap�lar�na göre a�a��daki gibi s�n�flamak 
mümkündür: 

1) Dilli kavallar: 
a) Kromatik perdeli dilli kavallar 
b) Diyatonik perdeli dilli kavallar  
2) Dilsiz kavallar 
a) Kromatik perdeli dilsiz kavallar  
b) Diyatonik perdeli dilsiz kavallar 
Bu çal��madaki incelememize konu olan üflemeli çalg�, Türkiye’deki 

konservatuarlarda en yayg�n e�itimi yap�lan kaval çe�idi olan Kromatik Perdeli Dilsiz 
Kaval’d�r. Bu nedenle, bu çalg� hakk�nda burada k�saca baz� genel teknik bilgileri vermemiz 
yerinde olacakt�r: 

Halk aras�nda genellikle “kaval” ad�n�n do�rudan ça�r��t�rd��� kaval çe�idi, asl�nda 
kromatik perdeli dilsiz kavallard�r. Bu kavallar ayr�ca dilsiz kaval, çoban kaval� gibi isimlerle 
de bilinirler. Biz de, bu kaval çe�idini di�erlerinden ay�rmak amac�yla, genellikle ‘dilsiz 
kaval’ ya da “kaval” isimlerini kullan�yoruz. 

Dilsiz kaval (çoban kaval�) ya da kaval, Türkiye’nin hemen her bölgesinde bilinen bir 
çalg�d�r. Bunu Laurence Picken (1969), “uzun dilsiz kavallar”�n Türkiye’deki ba�l�ca ve en 
karakteristik çoban çalg�s� oldu�unu da not ederek, “Türkiye’nin birçok bölümünde ‘çoban 
kaval�’, ortalama 80 cm uzunlu�undaki dilsiz çoban kavallar�n� ifade eder.” (Picken, 1969: 
s.394)  �eklindeki aç�klamas� ile de desteklemektedir..  

Dilsiz kavallar, di�er kaval çe�itleri gibi genellikle erik, kay�s� gibi a�açlardan 
yap�l�rlar. Yörenin bitki örtüsüne uygun olarak, farkl� a�aç ve bitkilerin dilsiz kaval 
yap�m�nda kullan�ld���n� söylemek de mümkündür. Örne�in, erik ve kay�s� d���nda k�z�lc�k, 
armut, zeytin, �im�ir, kestane, di�budak, dut ve sar� ard�ç a�açlar�n�n da kaval yap�m� için 
uygun oldu�u bilinmektedir. Tek parça olarak yap�ld�klar� gibi, Bulgar kavallar� gibi, üç 
parçal� olanlar� da vard�r. Boylar� 50 cm’den 90 cm’ye kadar de�i�kenlik gösterebilir fakat,  
ortalama 70-80 cm civar�ndad�r. Önde 7, arkada 1 perdeleri vard�r. Bu perdelerin d���nda, alt 
k�s�mlarda sesi yaymaya ve kaval�n tonal dengesini kurmaya yarayan, genellikle bir ya da 
ikisi önde, di�erleri yanlarda bazen de arkada aç�lm�� olan  1-4 adet “cin deli�i” ya da “�eytan 
deli�i” diye an�lan delikler bulunur. Ses sahalar� 2,5 – 3 oktav kadard�r ve kromatik perde 
yap�l�d�r. (Bkz. Resim 1) 

 
 

 
Resim 1 (Kromatik perdeli dilsiz kavallar) 
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Dilli ve dilsiz kavallarda perde düzenleri:  
Belki de bu çal��mam�zda üzerine en çok vurgu yapaca��m�z konu, “kavalda perde 

düzenleri” meselesidir. Yap�lan inceleme ve gözlemlerimize göre mahalli icrac�lar�n, 
çald�klar� eserlerin dizi özelliklerine göre  kavalda uygulad�klar� iki farkl� perde düzeni 
oldu�u tespit edilmi�tir.  (Bkz. Tablo 1, Tablo 2)  

Tablo 1 (Dilsiz kavalda 1. Perde düzeni) 

 
 
 

Tablo 2 (Dilsiz kavalda 2. Perde düzeni) 

 
 
Kavalda mahalli sanatç�lar taraf�ndan bu perde düzenlerinin ikisinin de  kullan�ld��� 

konusunda  hiç �üphe yoktur. Zaten bunlar alan ara�t�rmalar�nda yap�lan çe�itli kay�tlarla da 
tespit edilmi�tir. Peki bu perde düzenleri neden önemlidir ve kaval e�itiminin hangi 
a�amalar�nda verilmelidir? Bu sorunun cevab�n� sonuç bölümünde ele alaca��z. 

 
TÜRK�YE’DE HALK ÇALGILARININ MESLEK� E��T�M SÜREC�NDE KAVAL 

E��T�M�N�N GEL���M� 
 
Kaval’�n Türkiye’de profesyonel ve akademik alanlardaki geli�im süreci: 

Ülkemizde 20. yüzy�l ba�lar�nda yap�lmaya ba�lanan ilk alan ara�t�rmalar� ve derleme 
çal��malar�nda, halk müzi�i ve çalg�lar� ile ilgili birçok somut bilgilere eri�ilmi�tir. Fakat bu 
bilgiler, yay�n hayat�na 1928 y�l�nda ba�layan Ankara Radyosu’nda, ancak 1938’den itibaren halk 
müzi�i yay�nlar� yapan Sadi Yaver Ataman ve ondan sonra bu yay�nlar� sürdürmek üzere 
1940’tan itibaren göreve getirilen Muzaffer Sar�sözen taraf�ndan Ankara ve �stanbul 
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radyolar�ndaki halk müzi�i yay�nlar�n� gerçekle�tirebilmek için olu�turulan koro ve saz 
topluluklar� ile somut biçimde de�erlendirilmeye ba�lan�r. Asl�nda daha önce 1927’de �stanbul, 
1928’de Ankara ve son olarak 1950’de kurulan �zmir radyolar�, 1964’ten itibaren  TRT Kurumu 
bünyesine dahil olurlar. (TRT, t. y., para. 4) Bu aç�dan, �stanbul, Ankara ve �zmir radyolar� ile 
ba�layan bu çal��malarla, “TRT’nin yay�n hayat�na ba�lad��� andan itibaren Türk halk müzi�inin 
ortaya ç�kar�lmas�nda, tan�t�lmas�nda, yayg�nla�t�r�lmas�nda, korunmas�nda, devam ettirilmesinde, 
sistemli bir �ekilde sanatç� e�itiminde ve yeti�tirilmesinde yararl� hizmetlerde bulundu�u inkar 
edilemez bir gerçektir” (Etili, 1997). Bu do�rultuda, Türkiye’deki halk müzi�i ve çalg�lar�n�n 
mesleki e�itim sürecinin, dolayl� olarak bu kurumun faaliyetleri içerisinde ba�lam�� oldu�u 
söylenebilir. Di�er yandan 1953 y�l�ndan sonra halk müzi�i ile oyunlar�n�n tespit edilip notaya 
al�nmas� amac�yla, �stanbul Belediye Konservatuar�’nda “önce bir ‘�nceleme ve Derleme Kurulu’ 
kurulmu� (...) ve daha sonra bu kurula ba�l� olarak bir ‘Folklor Tatbikat Kurulu’ kurularak üç ses 
ve be� saz sanatç�s� ile çal��maya ba�lanm��t�r” (“�stanbul Üniversitesi,” 2010). O dönem Sadi 
Yaver ATAMAN’�n  �efli�inde ö�rencilerin de folklor dersi uygulama kapsam�nda kat�ld��� bu 
topluluk  TRT gibi, bir yandan uygulama çal��malar� yaparken, bir yandan da dolayl� olarak, halk 
müzi�i ve çalg�lar�n�n e�itiminde rol alm��t�r. Asl�nda özellikle TRT’nin görevi olmad��� halde, 
belki de o dönemlerdeki yay�nlar�n�n sürdürebilirli�ini sa�lamak için “yeti�mi� sanatç�” ihtiyac�n� 
kar��layabilmek amac�yla üstlendi�i bu akademik içerikli görevi, ilk defa, Ercüment Berker 
önderli�inde, aralar�nda Neriman Tüfekçi gibi yine TRT’den yeti�en Türk halk müzi�i sanatç�s� 
ve uzmanlar�n�n da bulundu�u bir heyetin çal��malar� sonucu 1975 y�l�nda kurulu�u gerçekle�en 
ve 1976 y�l�ndan itibaren e�itim-ö�retime ba�layan “Türk Musikisi Devlet Konservatuar�” 
devralm��t�r. ��te genel anlamda geleneksel müziklerimize ait çalg�lar�n akademik  bir çerçeve 
içerisinde e�itimine ba�lang�c�n�n ilk ad�mlar� böylelikle at�lm��t�r. 

Pek tabii ki, konservatuar�n kurulu�u a�amas�ndaki kadro ve imkanlar� dü�ünecek olursak, 
o dönemde her bir geleneksel çalg�m�z�n e�itimi için bir ö�retmen bulma imkan� yoktu. Bu, ancak 
TRT bünyesinde ya da ba�ka imkanlarla yeti�mi� ve aran�lan alanda ve nitelikte bir sanatç�’n�n 
bulunabilmesine ba�l� bir durumdu. Örne�in, mey çalg�s�n�n ö�retimi için, o dönemin me�hur 
mahalli sanatç�s� Binali Selman’dan faydalan�lm��t�. Tabi akademik anlamda müzik okur yazar� 
olmayan bu sanatç�m�zdan, o dönemin �artlar� gere�i, ancak usta-ç�rak ili�kisi yöntemi ile 
faydalanmak mümkündü. Dolay�s�yla, hele de o y�llarda pek gün yüzüne ç�kmam�� olan, müzik 
camias� taraf�ndan bile az tan�nan dilsiz kaval gibi halk çalg�lar�n� ö�retecek bir ö�retim eleman� 
bulmak, bu kurum aç�s�ndan lüksün ötesinde, neredeyse imkans�zd�. 

Di�er yandan, dilsiz kaval’�n profesyonel müzik camias� taraf�ndan ilk ke�fi ise, 1970’li 
y�llarda,  Arif Sa�’�n bu çalg�y� TRT kay�tlar�nda kullanmas�yla olmu�tur. Daha sonra, müzik 
ya�ant�s�na ilkö�retim y�llar�nda mandolin, blok flüt, sonra diyatonik perdeli dilli ve dilsiz kaval 
icra ederek ba�layan Sinan Çelik’in, ilerleyen y�llarda halk müzi�i ö�renmek ve çal��malar�na 
kat�lmak üzere geldi�i Türk Folklor Kurumu’nda Hüsnü Tiryaki ve ard�ndan Arif Sa� ile 
tan��mas�, onu profesyonel olarak dilsiz kaval icrac�l���na yönlendirmi� ve Sinan Çelik’in ba�ar�l� 
icra biçimi ile dilsiz kaval, 1980’lerin ba��ndan itibaren hem profesyonel hem de akademik müzik 
dünyas�n�n ilgisini çekmeye ba�lam��t�r. (“Sinan Çelik,” t. y., para. 1,2) Böylece dilsiz kaval�n 
halk müzi�i için öneminin müzik çevrelerince daha iyi anla��lmas� ile, bu tarihlerde (1980 y�l�nda) 
konservatuar�n Çalg� E�itimi Bölümü’ne asl�nda mey çalg�s� için al�nan ö�renciler haz�rl�k s�n�f�n� 
takiben dilsiz kavala yönlendirilmi�tir. Böylece dilsiz kaval�n konservatuar’da ö�retilmeye 
ba�lanmas�, ancak 1980’li y�llardan itibaren mümkün olmu�tur. O y�llarda Türk Musikisi Devlet 
Konservatuar�’nda müzik e�itimine ba�layan Sinan Çelik, ö�rencilik döneminde de bu çalg�y� icra 
ediyor oldu�u için, arkas�ndan gelecek ö�rencilere iyi bir kaynak ve hedef olmu�, mezuniyetinden 
sonra ise k�sa bir dönem konservatuarda dilsiz kaval ö�retmenli�i yapm�� ve dilsiz kaval�n 
akademik ortamla kucakla�mas�na bu ad�mlarla vesile olmu�tur. 

�lerleyen dönemde de  �TÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuar� Çalg� E�itimi Bölümü, 
dilsiz kaval çalg�s�ndan ilk mezununu 1991 y�l�nda vermi�tir. 1990 Temel Bilimler Bölümü ve 
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1991 Çalg� E�itimi Bölümü mezunlar� ile de, dilsiz kaval e�itimi art�k resmen, �TÜ TMDK’n�n 
kendi mezunlar� taraf�ndan yürütülmeye ba�lanm��, o dönemki e�itim planlar� içerisinde 
uygulanmak üzere, müfredatlar� olu�turulmu� ve öngörülen müfredatlara göre dilsiz kaval için 
belirli amaçlara göre yaz�lm�� etütler olu�turulmu� (bkz. Yurtcu, 2006), bu etütlerle birlikte,  gerek 
TRT ar�ivi, gerek di�er kurumlar�n ar�ivlerinde bulunan repertuardan da faydalan�larak etkin bir 
e�itimi hedeflenmi�tir.  

 
K�saca ifade etmek gerekirse, neredeyse s�f�r noktas�ndan ba�lanan bu çal��malar büyük 

özverilerle sürdürülmü�, �TÜ TMDK’n�n yan�s�ra, sonraki y�llarda di�er illerimizde kurulan Ege 
Üniversitesi Devlet Türk Müzi�i Konservatuar�, Gaziantep Üniversitesi Türk Müzi�i 
Konservatuar�, Sakarya Üniversitesi Türk Müzi�i Devlet Konservatuar� gibi konservatuarlarda da 
bir çok ba�ar�l� sanatç� ve akademisyen yeti�tirilmeye ba�lanm��, genelde halk çalg�lar� için, 
özelde de kaval için yeni kaynaklar yay�nlan�p, e�itim yöntemleri geli�tirilmeye çal���lm��t�r. �lk 
dilsiz kaval metodu, Fedai Tek�ahin taraf�ndan 2011 y�l�nda yay�nlanm��t�r. Fakat tüm bu 
geli�melere ve bu alanda son zamanlarda yap�lan dilsiz kaval e�itimine yönelik etüt da�arc���, bu 
çalg�ya yönelik yüksek lisans ve sanatta yeterlik tezleri, solo albümler vb. her türden de�erli 
çal��malara ra�men, bu gün gelinen noktada, yöntem ve anlay�� olarak e�itimde belirli 
standartlara hala tam olarak ula��labilmi� de�ildir. Elbette ki bu sorun geleneksel çalg�lar�m�z 
nezdinde, sadece kaval için geçerli de�ildir. Zira, bir çok Türk müzi�i çalg�s� için benzer sorunlar 
hala süregelmektedir. Tüm bunlar�n elbette sebepleri vard�r. Fakat kaval aç�s�ndan ana sebepler, 
öncelikle bu alanda yay�nlanm�� yeterli say�da e�itim materyalinin olmamas�, bireysel çabalarla 
elde edilen bilgi ve tecrübelerin yine daima bireysel yöntemlerle ve sadece bu birikimi elde edenin 
yine bireysel becerilerine endeksli bir biçimde e�itime yans�t�lmaya çal���lmas�, kaval�n e�itim 
sürecinde Türkiye’deki kaval çalma tarz�na dair en büyük ve sa�lam dayanaklar�m�z olan mahalli 
(kaynak) sanatç�lar�n çal�� biçimleri ve tekniklerinin çözümlenmesinde gözden kaç�r�lan baz� 
önemli yönlerin olmas� ve dolay�s�yla bunlar�n e�itime yans�t�lamamas�d�r. Tüm bu sebepler, 
daha önce de belirtti�imiz gibi, farkl� e�itim kurumlar� (konservatuarlar) aras�nda hatta bazen ayn� 
kurum içinde bile, kaval�n ö�retimine ili�kin ortaya ç�kan derin farkl�l�klarla sonuçlanm��t�r. Tabii 
ki bu durumun uzant�lar�, müzik dünyas�n�n içerisinde de oldukça somut göstergelerle 
izlenebilmektedir. Bunun için bu okullardan mezun olan kaval icrac�lar�n�n tarz ve tekniklerinin 
ayr� ayr� gözlemlenmesi yeterlidir. 

 
KAVAL E��T�M�N�N SORUNLARI ÜZER�NE TESP�TLER 

 
Özellikle Türk Müzi�i konservatuarlar� ya da konservatuarlar�n geleneksel Türk Müzi�i 

bölümlerinden mezun olan kaval icrac�lar�n�n ve ö�retim elemanlar�n�n, profesyonel ve akademik 
alanlarda yer almaya ba�lamalar�ndan itibaren: kaval icras�nda kullan�lan tekniklerden, kullan�lan 
kavallar�n yap�ld��� materyale, hatta kavallar�n hem açk� sistemlerinde hem de ölçülerindeki 
yap�sal farkl�l�klara ve ö�retim tekniklerine kadar kaval�n bir çok yönünü etkileyen, bazen olumlu, 
bazen de olumsuz yönleri olan fakat bir anlamda “standarts�zl�k” diyebilece�imiz, kaval için 
olu�turulmu� birbirinden farkl� baz� müfredat programlar� uygulanmaktad�r. ��in özüne 
bakt���m�zda, farkl� kurumlarda uygulanan bu programlar�n aralar�nda kendine has farkl�l�klar�n 
olmas� do�al kar��lanabilir. Fakat ula��lmak istenen hedeflere bak�ld���nda, burada dikkat çeken 
�ey, kullan�lan yöntemlerin farkl�l���ndan ziyade, bizim dü�üncemize göre temel eksikler ve 
yanl�� uygulamalard�r. 

Bu ba�lamda, 6 adet farkl� kurumda uygulanan kaval müfredatlar�na dair inceleme ve 
kar��la�t�rmalar�m�zdaki tespitlerimizi burada vermek istiyoruz. Yaln�z �unu belirtmemizde de 
fayda vard�r: Bu kar��la�t�rmay� daha anla��l�r hale getirebilmek için, sözkonusu programlarda 
kullan�lan uzun cümlelerde, orijinal metinlerinde kastedilen özleri de�itirilmeden sadele�tirmeye 
gidilmi�, konu tekrarlar� verilmemi�, dolay�s�yla her dönem içerisinde çal���lan ana konu ba�l�klar� 
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ortaya ç�kar�larak tablolarla gösterilmi�, böylece müfredatlarda izlenen yol daha net ortaya 
konulmu�tur. Kar��la�t�rma ve tespitlerimiz de bu tablolardaki ba�l�klardan yola ç�k�larak 
yap�lm��t�r. (Bkz. Tablo 3-10) Bu do�rultuda;  
�ncelenen müfredatlar�n 1. yar�y�llar�nda tespit edilen ortak yönler: 

a) Ba�lang�çta kaval ve/veya üflemeli halk müzi�i çalg�lar�m�z hakk�nda verilen genel teorik 
bilgi, 

b) Oturu� ve tutu� pozisyonlar�n�n teorik ve/veya uygulamal� çal���lmas�, 
c) Ses ç�karma ve serbest veya uzun seslerle a��r tempoda üfleme çal��malar�, 
d) Bu temel üfleme çal��malar�n�n kavalda 2. kademede (register) ba�lat�lmas�, 
e) Ba�lang�ç a�amas�nda parmak yerlerinin ve pozisyonlar�n�n kavrat�lmas� amac�yla basit 

al��t�rma ve etüdlerin kullan�lmas�. 
Müfredatlar�n 1. Yar�y�llar�nda tespit edilen farkl� yönler:  
a) �TÜ konservatuar� d���nda, di�er konservatuarlar�n tümünde kaval e�itimine ba�lang�ç 2. 

perde düzeni ile yap�lm��t�r. 
b) �TÜ konservatuar�’nda di�er konservatuarlardan farkl� olarak, 1. perde düzeni ile ba�lanan 

e�itime, bu yar�y�l 2. perde düzeni de ö�retilerek devam edilmi�,  
c) Ege, Sakarya, Ordu ve Akdeniz Üniversitesi konservatuarlar�nda, bu a�amada verilen 

al��t�rmalar�n “kapal� pozisyondan aç��a do�ru”, ba�ka bir deyi�le, 2. kademede “LA” sesinden, 
yukar� do�ru (ç�k�c�) olarak yani pesten tize do�ru verilmi�, bundan farkl� olarak,  �TÜ ve Haliç 
Üniversitesi konservatuarlar�nda ise, ö�rencinin perde ve parmak pozisyonlar�na “basamak 
basamak” uyum sa�lamas�n� sa�lamak amac�yla, tercih edilen perde sistemine göre; 2. kademede 
“SOL” veya “M�” sesinden, inici yönde yani “aç�k pozisyondan kapal�ya do�ru” çal���lmas� tercih 
edilmi�tir. 

d) Bu dönem için, Ege, Ordu ve Akdeniz Üniversitesi konservatuarlar�nda, makam dizilerini 
olu�turan 4’lü ve 5’liler veya  makam dizileri üzerinden çal��malar �ekillendirilmi�tir, di�er 
yandan �TÜ, Haliç ve Sakarya Üniversitesi konservatuarlar�nda ise, 4’lü, 5’li ya da diziler yerine, 
kaval�n ses ve perde sistemi yani teknik özellikleri üzerinde odaklan�lm��t�r. 

e) Ege Üniversitesi konservatuar�nda “vibrato” çal��malar�na 1. yar�y�ldan itibaren 
ba�lan�rken, di�er komservatuarlarda bu tekni�in, ileriki yar�y�llarda çal���lmas� tercih edilmi�tir. 
(Bkz. Tablo 3) 

Tablo 3  (1. yar�y�l) 
�TÜ HAL�Ç SAKARYA EGE ORDU AKDEN�Z 

Kaval ve/veya üflemeli halk müzi�i çalg�lar�m�z hakk�nda genel teorik bilgi 
Oturu� ve tutu� pozisyonlar�n�n teorik ve/veya uygulamal� çal���lmas� 

Ses ç�karma ve serbest veya uzun seslerle a��r tempoda üfleme çal��malar� 
Bu temel üfleme çal��malar�n�n kavalda 2. kademede (register) ba�lat�lmas� 

Ba�lang�ç a�amas�nda parmak yerleri ve pozisyonlar�na yönelik basit al��t�rma ve etüdler 
1. perde düzeni ile 

kaval e�itimine 
ba�lang�ç 

 
 

2. perde düzeni ile kaval e�itimine ba�lang�ç ve devam 
2. perde düzeni ile 

devam 
Tercih edilen perde sistemine göre, 

2. kademede “SOL” veya “M�” 
sesinden inici yönde 

(aç�k pozisyondan kapal�ya do�ru) 
çal��malar 

 
Al��t�rmalar�n “kapal� pozisyondan aç��a do�ru,  

( 2. kademede “LA” sesinden, yukar� do�ru -ç�k�c�- olarak yani pesten tize 
do�ru) verilmesi 

kaval�n ses ve perde sistemi yani teknik özellikleri 
üzerinde odaklanma 

4’lü ve 5’liler veya  makamsal diziler üzerinden 
çal��malar 

- - - Vibrato tekni�i - - 
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Müfredatlar�n 2. Yar�y�llar�nda tespit edilen ortak ve farkl� yönler: 
 2. yar�y�ldan itibaren müfredatlarda izlenen ortak ya da farkl� yollar�, bunlar� tercih 
eden konservatuarlar� gruplayarak belirtmek istiyoruz. Buna göre:   

a) 2. Yar�y�lda da 1. yar�y�l�n devam� olarak, �TÜ, Haliç ve Sakarya Üniversitesi 
konservatuarlar�, kaval�n ses ve perde sisteminden yola ç�kan ö�retim yöntemlerini 
benimserken, 

Ege, Ordu ve Akdeniz Üniversi konservatuarlar� da 1. yar�y�lda oldu�u gibi,  yine 
makam dizilerinden hareketle kaval e�itimini sürdürmeyi tercih etmi�lerdir. 

b) �TÜ konservatuar�nda, di�er konservatuarlardan farkl� olarak hem 1. perde 
düzeni hem de 2. perde düzeni bu dönemde de dönü�ümlü olarak verilmeye devam edilmi�tir. 

c) Vibrato tekni�i, Sakarya ve Ege Ünv. konservatuar� hariç, di�er dört 
konservatuarda da 2. yar�y�l�n muhtelif zamanlar�nda verilmeye ba�lanm��t�r. (Ege Ünv. 
kons’nda bu konu 1. yar�y�lda verilmi�ti) 

d) Di�er konservatuarlardan farkl� olarak, �TÜ konservatuar�nda 2. yar�y�ldan  
itibaren, ö�rencinin Si b2 – Fa# 3 gibi halk müzi�i ses sisteminde kullan�lmakta olan koma / 
mikrotonal sesleri kullanabilmesi için, “parmak pozisyon ve tekniklerini  kullanma yöntemi” 
tercih edilmi�tir. (Bkz. Tablo 4) 

Tablo 4 (2. Yar�y�l) 
 

�TÜ HAL�Ç SAKARYA EGE ORDU AKDEN�Z 
kaval�n ses ve perde sistemi yani teknik 

özellikleri üzerinde odaklanma 
Makamsal diziler oda��nda çal��malar 

1. perde düzeni ve 
2. perde düzeni 

(dönü�ümlü) 

 
Sadece 2. perde düzeni 

Vibrato tekni�i - (1. yar�y�lda verildi) Vibrato tekni�i 
Si b2 – Fa# 3 gibi 
makamsal (koma) 

sesler için 
parmak 

pozisyonlar� 

 
Si b2 – Fa# 3 gibi makamsal (koma) sesler için 

Parmak pozisyonu yerine, sabit (küçültülmü�) perde 

 
Müfredatlar�n 3. Yar�y�llar�nda tespit edilen ortak ve farkl� yönler: 

a) �TÜ ve Sakarya Üniversitesi konservatuarlar�nda, yine önceki yar�y�llarda 
oldu�u gibi, kaval�n teknik özelliklerine dayal� ö�retim yöntemi devam ettirilirken, ö�rencinin 
makam dizilerini bu yöntemlerle dolayl� olarak kavramas�n� sa�lamak tercih edilmi�tir. Di�er 
yandan, Akdeniz,  Ege, ve Ordu Üniversitesi konservatuarlar�nda yine önceki dönemlerde 
tercih edilen “makamsal diziler üzerinden” ö�retim devam ettirilirken, Haliç Üniversitesi 
konservatuar�’nda da 3. yar�y�ldan itibaren bu yöntem kullan�lmaya ba�lanm��t�r. 

b) �TÜ konservatuar�’nda, di�er konservatuarlardan farkl� olarak hem 1. hem de 
2. perde düzeni, bu dönemde de dönü�ümlü olarak verilmeye devam etmektedir. 

c) Tril tekni�i, �TÜ, Sakarya ve Akdeniz Üniversitesi konservatuarlar�nda 3. 
yar�y�l�n muhtelif a�amalar�nda müfredatta yer alm�� di�er konservatuarlarda bu konuya 
ili�kin bir vurgu yap�lmam��t�r. 

d) Akdeniz Üniversitesi konservatuar�’nda (3. Yar�y�lda) “nefes çevirme”, baz� 
k�r�k ve uzun hava türleri, “do�açlama” ve yörelerle ilgili “tav�r çal��malar�” gibi tekniklere 
müfredatta yer verilmi�tir. (Bkz. Tablo 5) 
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Tablo 5 (3. Yar�y�l) 
�TÜ SAKARYA AKDEN�Z  EGE ORDU HAL�Ç 

kaval�n ses ve perde sistemi yani 
teknik özellikleri üzerinde 

odaklanma 

 
Makamsal diziler oda��nda çal��malar 

1. perde düzeni 
ve 

2. perde düzeni 
(dönü�ümlü) 

 
 

Sadece 2. perde düzeni 

Tril tekni�i Tril tekni�i ?* ?* ?* 
- - “nefes çevirme” - - - 
- - “do�açlama” - - - 
- - “tav�r çal��malar�” - - - 

 
* Bu müfredatlarda direk görülmese bile, tril tekni�i di�er konular�n içerisinde çal���labilir.  
 
Müfredatlar�n 4. Yar�y�llar�nda tespit edilen ortak ve farkl� yönler: 

a) �TÜ konservatuar�’nda da Ege, Ordu, Haliç ve Sakarya Üniversitesi 
konservatuarlar� gibi, 4. yar�y�ldan itibaren makamsal dizilere odaklan�lm��t�r.  

b) �TÜ konservatuar�’nda, di�er konservatuarlardan farkl� olarak bu dönemde de 
hem 1. perde düzeni hem de 2. perde düzeni, dönü�ümlü olarak verilmeye devam etmektedir. 

c) Di�er konservatuarlardan farkl� olarak, Ege Üniversitesi konservatuar�’nda 
“horlatma” tekni�i bu yar�y�lda verilmeye ba�lanm��t�r.  

d) Ordu Üniversitesi konservatuar�’nda di�erlerinden farkl� olarak, bu yar�y�lda 
transpozisyon çal��malar�na a��rl�k verilmi�tir.  

e) Akdeniz üniversitesinde 4. yar�y�lda bitirilen müfredatta, Çe�itli yörelere özgü 
çal�� teknikleri (tav�r çal��malar�) ve Do�açlama / Aç�� çal��malar� yer alm��t�r. (Bkz. Tablo 6) 
 

Tablo 6 (4. Yar�y�l) 
�TÜ SAKARYA HAL�Ç  EGE ORDU AKDEN�Z* 

 
Makamsal diziler oda��nda çal��malar  

 
1. perde düzeni ve 

2. perde düzeni 
(dönü�ümlü) 

 
Sadece 2. perde düzeni 

- - - Horlatma 
tekni�i 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

Transpozisyon 
çal��malar� 

 
- 

 
- 
 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

Çe�itli 
yörelere özgü 
çal�� teknikleri 

(tav�r 
çal��malar�) 

 
- 
 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

Do�açlama / 
Aç�� 

çal��malar� 
 
* Akdeniz Üniversitesi Devlet Konservatuar� e�itim plan�nda kaval dersleri 4 yar�y�l ile s�n�rl�d�r. 
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Müfredatlar�n 5. Yar�y�llar�nda tespit edilen ortak ve farkl� yönler: 
a) Bu yar�y�lda kaval, tüm konservatuarlarda muhtelif makam dizileri üzerinden 

ö�retilmeye devam edilmi�tir. 
b) �TÜ konservatuar�’nda, di�er konservatuarlardan farkl� olarak bu dönemde de 

hem 1. perde düzeni hem de 2. perde düzeni, di�er konular dahilinde dönü�ümlü olarak 
verilmeye devam etmektedir. 

Fakat Ege ve Haliç Üniversitesi konservatuarlar�nda ise ilk defa bu yar�y�lda 1. perde 
düzeni çal��malar�na ba�lanm��t�r. 

c) Ege ve Ordu Üniversitesi konservatuarlar�nda bu yar�y�lda transpozisyon 
çal��malar� da yer alm��t�r. (Bkz Tablo 7) 

 
Tablo 7 (5. Yar�y�l) 

�TÜ SAKARYA HAL�Ç  EGE ORDU 
Makamsal diziler oda��nda çal��malar 

1. perde düzeni ve 
2. perde düzeni 

(dönü�ümlü) 

Sadece 2. perde 
düzeni 

1. perde düzeni çal��malar� 
(ilk bu yar�y�lda) 

Sadece 2. perde 
düzeni 

- - - Transpozisyon çal��malar� 
- “Naturel Si” sesinin 

elde edilmesi 
- - - 

 
Müfredatlar�n 6. Yar�y�llar�nda tespit edilen ortak ve farkl� yönler: 

a) �TÜ ve Sakarya Üniversitesi konservatuarlar�nda 6. yar�y�lda yine muhtelif 
makam dizileri üzerinden ö�retim yap�lmas� tercih edilmi�tir. 

b) �TÜ konservatuar�’nda, di�er konservatuarlardan farkl� olarak, 1. perde düzeni 
ve 2. perde düzeni, di�er konular dahilinde yine dönü�ümlü olarak verilmeye devam 
etmektedir. 

c) Di�er konservatuarlardan farkl� olarak, Ordu Üniversitesi konservatuar�’nda 
çe�itli yörelere ait repertuar çal��malar� ile bu yörelere özgü çal�� tekniklerinin çal���lmas� 
amaçlanm��t�r. 

d) Yine di�erlerinden farkl� olarak, Ordu Üniversitesi konservatuar�’nda 
müfredatta  “nefes çevirme tekni�i”ne yer verilmi�tir. 

e) Haliç Üniversitesi konservatuar�’nda “horlatma tekni�i” konusu di�er 
konservatuarlardan farkl� olarak, bu yar�y�ldan itibaren ele al�nmaya ba�lam��t�r. 

f) Ege Üniversitesi konservatuar�’nda kaval müfredat�na ara verilerek, bu 
yar�y�lda Mey, Zurna, Sipsi gibi kam��l� üflemeli çalg�lara yönelinmi�tir. (Bkz. Tablo 8) 

 
Tablo 8 (6. Yar�y�l) 

�TÜ SAKARYA HAL�Ç ORDU EGE 
Makamsal diziler oda��nda çal��malar - - - 

1. perde düzeni ve 
2. perde düzeni 

(dönü�ümlü) 

 
Sadece 2. perde 

düzeni 

 
2. perde düzeni ve 

1. perde düzeni (dönü�ümlü) 

 
- 

 
- 
 

 
- 

 
- 

Çe�itli 
yörelere özgü 
çal�� teknikleri 
(tav�r  çal��.) 

 
- 

- - Horlatma tekni�i - -  
- - - - Mey,Zurna,Sipsi 

Çalg�lar� 
- - - Nefes çevirme tekni�i 
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Müfredatlar�n 7. Yar�y�llar�nda tespit edilen ortak ve farkl� yönler: 
a) Ege ve Ordu Üniversitesi konservatuarlar�nda yöresel özellikli uzun hava ve 

aç�� (taksim) çal��malar�na yönelinmi�tir. 
b) Sakarya Üniversitesi konservatuar�’nda müstezat (çargah) dizisi üzerinden, 

“Naturel Si” sesinin elde edilmesi konusuna yo�unla��lm��t�r. (Bu konuya sonuçlar 
bölümünde ayr�ca de�inece�iz) 

c) �TÜ konservatuar� “horlatma tekni�i” konusunu ilk defa 7. yar�y�lda ele alm�� 
ve çal��malarda bu konuya odaklanm��t�r. 

d) Haliç Üniversitesi konservatuar�’nda ise 6. yar�y�lda ba�lanan “horlatma 
tekni�i” çal��malar�n�n devam� olarak, 7. yar�y�lda “ritmik horlatma tekni�i” konusuna 
geçilmesi öngörülmü�tür. (Bkz. Tablo 9) 
 

Tablo 9 (7. Yar�y�l) 
�TÜ SAKARYA HAL�Ç ORDU EGE 

1. perde düzeni ve 
2. perde düzeni 

(dönü�ümlü) 

Sadece 2. perde 
düzeni 

2. perde düzeni ve 
1. perde düzeni (dönü�ümlü) 

1. perde düzeni 
çal��malar� 

(ilk bu yar�y�lda) 

Horlatma tekni�i - - - - 
 
- 

 
- 

Ritmik horlatma 
tekni�i 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

Yöresel özellikli uzun hava ve aç�� 
(taksim) çal��malar� 

 
- 
 

“Naturel Si” 
sesinin elde 

edilmesi 

 
- 

 
- 

 
-  

 
Müfredatlar�n 8. Yar�y�llar�nda tespit edilen ortak ve farkl� yönler: 

a) Ordu, Haliç ve Sakarya Üniversitesi konservatuarlar�nda, çe�itli yörelere ait, 
farkl� tav�r ve tekniklerin kullan�ld��� uzun havalar üzerinde çal���lmas� hedeflennmi�tir. 

b) Sakarya Üniversitesi konservatuar�’nda 1. perde düzeni ilk defa 8. yar�y�lda 
müfredatta yer alm��t�r.  

c) �TÜ konservatuar�’nda, 7. yar�y�lda ba�lanan “horlatma tekni�i” çal��malar�n�n 
devam� olarak, 8. yar�y�lda “ritmik horlatma” çal��malar�na geçilmi�tir. 

d) Ege Üniversitesi konservatuar�’nda ise Geleneksel icralar�n dinlenmesi ve  
dikte konular�na yer verildi�i görülmektedir. (Bkz. Tablo 10) 

 
Tablo 10 (8. Yar�y�l) 

�TÜ SAKARYA Ü. HAL�Ç Ü. ORDU Ü. EGE Ü. 
1. perde düzeni ve 

2. perde düzeni 
(dönü�ümlü) 

1. perde düzeni 
çal��malar� 

(ilk bu yar�y�lda) 

2. perde düzeni ve 
1. perde düzeni (dönü�ümlü) 

Ritmik horlatma 
tekni�i 

- - - - 

- Çe�itli yörelere özgü çal�� teknikleri 
(tav�r çal��malar�) 

- 

- - - - Geleneksel icralar�n 
dinlenilmesi ve 

dikte  
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SONUÇ VE ÖNER�LER 
 

Türkiye’deki 6 konservatuar�n müfredatlar�nda yapt���m�z inceleme ve kar��la�t�rmaya 
göre; 

1) Kaval ö�retiminde kullan�lan terminolojide farkl�l�klar oldu�u tespit edilmi�tir. 
Örne�in, kaval�n perde sistemi için “1. pozisyon”, “1. perde pozisyonu” ya da “1. perde 
düzeni” gibi; do�u�kanlardan olu�an ses bölgeleri için “kademe”, “oktav”, register”, ya da 
“dudak kademesi” gibi farkl� terimler kullan�lmaktad�r. Bu ve benzeri konularda görü� 
al��veri�leri yap�lmal� ve ortak terminoloji olu�turulmal�d�r. 

2) Kaval�n temel (ba�lang�ç) e�itimine yakla��m, bize göre Türk müzi�i makam 
teorisi bilgilerinde yer alan 4’lü-5’li, dizi ve makam kavramlar�ndan hareketle de�il, Kaval’�n 
yap�sal özelliklerinden hareketle olu�turulmal�d�r. Bu, ö�renciyi o diziyi “bir �ekilde” kotarma 
tela�� ile ezbere dayal� bir ö�renimden çok, anlama ve analiz yapma yönünü kuvvetlendirerek, 
kaval�n yap�sal özelliklerini, perde sistemini ve t�n�sal özelliklerini alg�layarak edindi�i bilgi 
ve becerileri modüler bir biçimde: “istedi�i �ekilde” kullanmaya yöneltecektir. Bunun için 
izlenmesi gereken yol �öyle olmal�d�r: 2. Kademede ba�layacak temel üfleme çal��malar�, 
kademeli olarak tizden pese do�ru programlanmal�, 2. Kademedeki “tüm perdelerin” 
kullan�m� sa�land�ktan sonra 3. Kademeye geçilmeli ve bu yap�l�rken ba�lang�ç düzeyinde, 
sadece kaval�n o bölgedeki “do�al/de�i�tirme i�areti almayan” seslerinden olu�acak skala 
içerisinde olu�abilecek 4’lü, 5’li ya da diziler dahilinde yaz�lm�� etüdler ile yol al�nmal�, 
ancak sonraki a�amada öncelikle si b2 - fa #3 gibi de�i�tirme i�areti alm�� 4’lü 5’li ve 
bunlardan olu�an makam dizilerinin geçilmesi yoluyla, bu sesleri elde etmeye yönelik parmak 
pozisyonlar�na odaklanmay� sa�layacak etüdler ve repertuar çal���lmal�d�r. Makam teorisi ile 
kaval ö�retimindeki paralellik, ancak kaval�n bu tür temel tekniklerinin her iki perde sistemi 
(1. ve 2. perde sistemi) içerisinde de kavranmas� a�amas�ndan sonra kurulmal�d�r. 

3) Daha önce de vurgulad���m�z gibi, mahalli icrac�lar�n, çald�klar� eserlerin dizi 
özelliklerine göre, ayn� kavalda de�i�imli olarak kulland�klar� 1. ve 2. perde düzenlerinin, 
müfredatlara aynen yans�t�lmas� ve ö�renciye mutlaka e�it oranda verilecek �ekilde 
düzenlenmesi gereklidir. Çünkü her iki perde düzeninin de farkl� fonksiyonlar� vard�r ve bu 
yüzden mahalli icrac�lar taraf�ndan kullan�lmaktad�r. Örne�in, Ba�lama çalg�s�nda yine 
fonksiyonel farkl�l�klar� nedeniyle en yayg�n kullan�lan ve e�itimine de eksiksiz yans�t�lan iki 
farkl� akort düzeni, “ba�lama düzeni” ve “bozuk düzen”, e�itim ve icrac�l�k aç�s�ndan nas�l 
vazgeçilmez ve “olmazsa olmaz” sistemler ise, kaval için de bu iki perde düzeni aynen bu 
�ekildedir. Ve bu çal��madaki tespitlerimize göre, �TÜ konservatuar� d���nda bu konuyu 
önerilen biçimde uygulayan ba�ka bir program da maalesef yoktur.  

Bu iki perde düzeninin ö�retimdeki a�amalar� da �öyle olmal�d�r: 
Kaval üzerinde tüm perdeleri ve parmaklar� en iyi derecede kullanabilmek için, 

ö�retime mutlaka önce 1. Perde düzeni ile ba�lanmal� ve yak�n bir zaman diliminde de 2. 
Perde düzenine geçi� yap�larak, bu olguyu daha yolun ba��ndayken ö�rencinin zihnine 
yerle�tirmek gereklidir. Aksi taktirde, 2. Perde düzeni ile ba�lang�ç yap�ld���nda (THM 
repertuar�ndaki “LA eksenli” dizilerdeki eserlerin büyük ço�unlukta olmas�ndan da kaynakl� 
olarak),  en alt perde için kullan�lan 8. parma��n (2. Perde düzeninde SOL perdesinin) 
kullan�m�na ö�renci sonradan al��amamakta ve 1. Perde düzeninde LA perdesi olarak 
kar��s�na ç�kacak olan bu perde ile bu perdede elde edilen Si b2 ve Si b sesleri için gerekli 
parmak ve üfleme pozisyonlar�n� da ba�aramamas�ndan dolay�, icras�n� sadece ilk ö�rendi�i 2. 
Perde düzeninde ifade edebilmekte, 1. Perde düzenini art�k icrac�l�k hayat�nda da hemen 
hemen hiç kullanamamaktad�r. Bu da bize, ba�lamay� sadece tek bir düzene akortlay�p 
çalabilen, di�er düzenlerde parmaklar� birbirine dola�an ve i�lemeyen bir ba�lama icrac�s�n� 
and�rmaktad�r. 
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4) �TÜ d���nda, di�er konservatuarlarda Si b2, Mi b2 ve benzeri sesler için 
parmak ve üfleme tekniklerinin geli�tirilmesi yerine, örne�in birkaç koma pest ya da tiz 
bas�lacak bir sesi, daha önceden çalg�n�n sadece o sesle ilgili perdelesinin ek bir bir halka vb. 
bir aparatla sabitlenerek, ö�renciye haz�r ve kolay bir zemin olu�turulmas� tercih edilmi�tir. 
Bu bize göre, hem icrac�l�k tekni�i aç�s�ndan yanl��, hem de ö�rencinin teknik geli�iminin 
önünü t�kayan bir uygulamad�r.  

Üstelik yüksek lisans tezinde Kemal Akdemir “kaval�n orijinal perde yap�s�nda 
bulunmayan si (naturel) sesi....” (Akdemir, 2006  s. 53, 82) diyerek ba�lad��� aç�klamas�yla 
kaval�n orijinal yap�s�ndaki sesin “si naturel” de�il, “si b2 sesi” oldu�unu ileri sürmü� ve bu 
yakla��m�yla, konu ile ilgili tamamen yanl�� bir yönlendirmede bulunmu�tur. Fedai Tek�ahin 
de yay�nlad��� “Dilsiz Kaval Metodu”nda: “S� perdesi baz� malzemeler (halkalar �eklinde 
kesilmi� plastikler) yard�m� ile küçültülerek bu perdeden elde edilen sesin pestle�mesi 
sa�lanabilir” (Tek�ahin, 2011, s. 193) �eklindeki yakla��m�yla, özellikle e�itim anlay��� 
aç�s�ndan ayn� yanl��a dü�mü�tür. 

Fakat di�er yandan, �TÜ konservatuar�nda 2. yar�y�ldan  itibaren, ö�rencinin Si b2 – 
Fa# 3 gibi halk müzi�i ses sisteminde kullan�lmakta olan komal� / mikrotonal sesleri 
kullanabilmesini ve bunu makamsal dizilerdeki benzer sesler için de ayr� ayr� ba�arabilmesini 
sa�lamak amac�yla, bu tür seslerin parmak pozisyonlar� ve üfleme teknikleri yolu ile nas�l 
yap�laca�� ö�retilmektedir. Bize göre bu konuda en do�ru yöntem de budur. 

5) Konservatuarlar�n ço�unda kaval�n temel e�itiminde (ilk iki-üç yar�y�l) kaval�n 
ses ve perde sistemi yani teknik özellikleri yerine, makam dizileri üzerinden çal���lmaya 
odaklan�lm��t�r. Halbuki, As�l amaç temel çal��malarda kaval ö�rencisine dizileri ve o diziyi 
“haz�r kal�plarla” nas�l çalaca��n� ö�retmek yerine, kar��la�t��� her tür tonal, modal ya da 
makamsal dizi yap�s�n� teknik olarak tereddütsüz bir �ekilde çalabilmesi için gerekli 
pozisyonlar� ve teknikleri (alt yap�y�) kazand�rarak, kaval�n yap�s�na hakim k�lmak olmal�d�r. 
Ba�ka bir deyi�le, -özellikle belirli bir teknik seviyeye eri�ilene kadar-, ö�renciye “bal��� 
yemeyi de�il, tutmay� ö�retmek” daha do�ru bir yakla��md�r. 

 
6) Transpozisyon ve özellikle “nefes çevirme” gibi ileri tekniklere ancak “ileri 

düzey çal��malar�” içerisinde yer verilmelidir. 8 yar�y�ll�k lisans programlar� dahilinde yap�lan 
kaval e�itimi içerisinde ise transpozisyon konusu ancak gerekti�i kadar verilmelidir. Çünkü, 
kaval aktar�ml� bir çalg�d�r. Dolay�s�yla, lisans ö�rencileri aç�s�ndan e�itim süresinin en fazla 
8 yar�y�l oldu�unu dü�ünürsek, transpozisyon konusu bize göre öncelikli de�ildir. 

7) Akdeniz Üniversitesi konservatuar�’nda daha 3. yar�y�lda yer verilen “nefes 
çevirme” ve di�er yar�y�llarda “do�açlama” ve “yörelerle ilgili tav�r çal��malar�” gibi konular, 
(asl�nda ihtisasla�ma seviyesinde dü�ünülmelidir). Fakat mutlaka verilmek isteniyorsa da, bu 
tür konular, derse ayr�lan haftal�k saat ve ö�renci say�s�na ba�l� dü�ünülmelidir. 

8) Belirli yörelerde uyguland��� dü�ünülen baz� teknikler genelle�tirilerek, sadece 
o yöreye ait repertuarda bulunan eserlerde de�il,  di�er yörelere ait eserlerde de 
kullan�labilecek biçimde ö�retilmelidir. Örne�in Bolu tavr� olarak dü�ünülen çal�� biçiminde 
kullan�lan t�n� ve özel teknikler bu aç�dan oldukça elveri�li ve karakteristiktir. Bu t�n� ve 
teknikler “ritmik horlatma” tan�m� ile genelle�tirerek, bu çal�� biçiminin gerekti�inde, bir 
do�uuanadolu veya ortaanadolu halay�nda, hatta di�er tür müziklere ait bir eserde bile 
kullan�lmas� sa�lanmal�d�r. 

9) Çal���lan toplam süre (kaç yar�y�l oldu�u) ve ders kredisi de dü�ünülerek, 
bölgesel çal�� biçimlerinin örneklenmesi amac�yla, kaval icrac�l��� aç�s�ndan önemli olan 
sadece belli ba�l� (Bolu, Ordu, Tokat, Konya, Silifke, Teke Yöresi vb.) yöreler de�il, bu 
yöreleri de kapsayacak �ekilde fakat a��rl�kl� olarak ad� geçen yörelerin repertuar�ndan olu�an 
bir çal��ma repertuar� olu�turmak ve bunlar� da, belirli zaman dilimlerinde gruplayarak 
çal��mak tercih edilmelidir. Çünkü co�rafi aç�dan birbirine yak�n yörelere ait repertuar� ayn� 
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zaman diliminde çal��mak, hem teknik aç�dan hem de ö�rencinin birbirine yak�n mahallerdeki 
(il, ilçe köy) ortak yöresel özellikleri daha kolay alg�layabilmesi ve analiz edebilmesine 
olanak vermesi aç�s�ndan faydal� olacakt�r. 

10) Mey, Zurna, Sipsi gibi kam��l� üflemeli çalg�lara kaval e�itimi içerisinde yer 
vermek, bize göre kaval çal��malar� aç�s�ndan olumsuz etkisi olacak bir uygulamad�r. Zira, 
üfleme biçimi aç�s�ndan tamamen farkl� olan kam��l� çalg�lar�n,  kaval ö�retiminde elde edilen 
kazan�mlar� da olumsuz etkileyebile�i aç�kt�r. Çünkü dudak ve yanak kaslar�n�n kam��l� 
üflemeli çalg�lar ile kavaldaki çal��ma biçimi çok farkl�d�r. Ayr�ca burada vurgulanmas� 
gereken bir di�er konu, üç farkl� kam��l� üflemeli çalg� için 1 yar�y�l gibi k�sa bir sürede 
yararl� ve anla��l�r bir çal��man�n yap�lamayaca��d�r. Bu uygulamaya “kâr-zarar” dengesi  
aç�s�ndan bak�lacak olursa, demek istedi�imiz �ey daha aç�k bir �ekilde anla��lacakt�r 

 
Genel olarak bakt���m�zda, inceledi�imiz müfredatlar ve bunlar�n paralelindeki farkl� 

anlay��lar do�rultusunda yeti�mi� ve say�lar� giderek artmakta olan profesyonel kaval 
icrac�lar� ile bu konuda çal��an akademsiyenlerin icra tarzlar� ve teknikleri üzerindeki 
gözlemlerimiz, bu tarz, teknik ve yöntemlerin bu güne kadar birbirinden kopuk ve ayr� 
kulvarlarda de�erlendirildi�ini göstermektedir. Halbuki, tüm bu tarz, teknik ve yöntemlerle 
ilgili konular özenle derlenip, analiz edilip e�itim ö�retime olabildi�ince çe�itlilik ve/fakat 
belirli bir düzen içerisinde mutlaka yans�t�lmal�d�r. Bu yüzden, bizim burada alt�n� çizerek 
önerece�imiz en önemli konulardan birisi de, bu alandaki ki�isel bilgi ve birikimlerin yaz�l�, 
i�itsel ve görsel olarak yay�nlama yoluyla payla��lmas�n�n gereklili�idir. Zira bugün, ki�isel 
ders notlar� ve etüt da�arc�klar� haricinde, dilsiz kaval için yay�nlam�� sadece bir adet 
metodun olmas� ve onun da temel yakla��mlar�nda baz� tart���lacak noktalar�n olmas�, daha 
çok ve alternatif kaynaklara ihtiyac�m�z oldu�unu göstermektedir. 
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ÖZET 
21. yy ba��nda insanlar�n duygular�n çe�itliliklerine göre dinledikleri müzik türleri 

de�i�im göstermektedir. 19. ve 20 yy da gerek Türk müzi�inde gerekse Bat� müzi�inde a�k 
olgusu denildi�i zaman akla kimi zaman romantik kimi zaman ise melankolik melodiler 
gelmektedir. Cumhuriyetin kurulmas� ile birlikte Osmanl�dan miras kalan bu müzik kültürü 
farkl� de�i�imler göstererek günümüze kadar gelmi�tir. Günümüzde a�k alg�s� de�i�ti�i gibi 
a�kta müzik alg�s� da de�i�imler göstermi�tir. 

 Bu çal��ma özellikle a�k duygusunun, günümüz de müziksel alg�daki durumunu tespit 
etmek amac�yla yap�lm��t�r. Bu amaçla Afyon Kocatepe Üniversitesi E�itim Fakültesi’nde 
müzik dersi alan ö�renciler üzerinde, ya�am�� olduklar� duygusal tecrübelere dayanarak, 
müzik türlerine yönelik alg�lar�n�n tespit edilmesi amaçlanm��t�r. 

Ara�t�rmada verilerin toplanmas�nda görü�me formu tekni�ine ba�vurulmu�, 
ö�rencilerin dü�üncelerini aktarmalar�na olanak sa�lamak amac�yla olu�turulan görü�me 
formu uygulanm��t�r. Verilerin analiz edilmesinde ise nitel çözümleme teknikleri 
kullan�lacakt�r.  

Anahtar Kelimeler: A�k, müzik, duygu, alg�, 
 

“LOVE ALSO PERCEPTION 
Afyon Kocatepe Universityfaculty Of Education” 

ABSTRACT 
21. at the beginning of century shows types of music they listen to according to 

people's emotions diversity. 19. and 20th century western music and Turkish music both 
cases, they say love is sometimes romantic, sometimes melancholic melodies comes to mind. 
With the establishment of the Republic, heritage of the Ottoman musical culture of the 
different changes show that have come up to the present.  

This study is carry out that especially in the sense of love, as of today in order to 
determine the status of musical perception. For this purpose the University of Afyon on the 
Faculty of Education students who take music lessons the University of Afyon on the Faculty 
of Education students who take music lessons. This search was refered that the interview form 
teknique for data collection. In analyzing the data were used qualitative analysis techniques 

Key words: Love, music, emotion, perception 
 

Giri� 
Yüzy�llar boyunca insanlar�n dinledikleri müzik türleri, duygular�n�n çe�itliklerine 

göre çe�itlilik göstermi�tir. 19. ve 20 yy da gerek Türk müzi�inde gerekse Bat� müzi�inde a�k 
olgusu denildi�i zaman akla kimi zaman romantik kimi zaman ise melankolik melodiler 
gelmektedir. Cumhuriyetin kurulmas� ile birlikte Osmanl�dan miras kalan bu müzik kültürü 
farkl� de�i�imler göstererek günümüze kadar gelmi�tir. Günümüzde a�k alg�s� de�i�ti�i gibi 
a�kta müzik alg�s� da de�i�imler göstermi�tir. 
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Alg�  
Alg�, duyusal uyar�lar�n anlaml� deneyimlere çevrilme sürecine denilmektedir. Bu 

deneyim uyar�m ile sürecin ortak ürünüdür. Alg�lama sürecinin özellikle ���k, ses gibi de�i�ik 
uyaranlar ile bu uyaranlardan do�an deneyimler yada alg�lar aras�ndaki ili�kilerden 
ç�kart�labilir ve bu ç�karsamalar üstüne alg�lama kuramlar� geli�tirilebilir. 

“Bireyin ruh hali ve akli durumu, dünyay� nas�l alg�lad���n� etkileyen önemli 
faktörlerden biridir. Sosyal yap� içinde yarat�lm�� seçenekler ve olas�l�klar çerçevesinde, 
alg�sal farkl�l�klar ki�inin psikolojik durumuna göre olu�ur ve de�i�ir. Psikolojik durum alg�y� 
etkiler veya de�i�tirir, dolay�s�yla ileti�imi de�i�tirir” (Erdo�an, 2002: 164). 

“Alg�, d�� dünyan�n duyumlarla gelen imgesinin bilinçte gerçekle�en tasar�m�d�r. 
Nesnel duyu örgenlerini etkiler. Bu etki bilince aktar�l�r. Ne var ki alg�, ar� duyumlardan, 
ansal bir i�levi gerektirmesiyle ayr�l�r. Özellikle görme, i�itme ve dokunma duyular� insan�n 
bilincine kavram ve dü�ünce yap�m� için alg�sal gereçler ta��rlar.” (Güven, 1996:4).  

 
Müziksel Alg� 
Müziksel alg�, al�nan seslerin beyin taraf�ndan i�lenerek yorumlanmas� anlam�na 

gelmektedir.  
“Birey olarak insan, içinde bulundu�u çevrede bir titre�imler ortam�nda ya�ar. Bu ortam�n en 
önemli ö�elerinden biri ses titre�imleridir. Kula�a gelen titre�imler, yani i�itsel uyaranlar, 
herhangi bir nesnenin (sistemin) titre�mesinden do�arlar. �nsan kula��, genel olarak saniyede 
20’den az, 20.000’den çok olan ses titre�imlerine kar�� duyarl� de�ildir. Bu nedenle günümüz 
insan�, ortalama olarak saniyedeki titre�im say�s� 20 ile 20.000 aras�nda olan sesleri 
duyabilmektedir. Kula�a gelen ses titre�imleri, kulaktan girip belli sinir yollar�ndan geçerek 
beyne ula��r ve böylece i�itme süreci tamamlanm�� olur. Bu süreç, psikolojik olu�umlar�n en 
yal�n ö�eleri olan alg�laman�n fizyolojik yan�d�r. Bu fizyolojik sürecin sonunda onunla 
birlikte alg�lama da meydana gelir. Alg�lama süreci beyinde gerçekle�ir. Alg�lamada beyne 
ula�an uyar�mlar kümeler halinde örgütlenir ve ayn� zamanda bir anlam kazan�r. Örgütlemeyi 
gerektirmeyen yal�n bir uyar�m bile beyinde yorumlan�r. Görülüyor ki, i�itsel duyumlar onlara 
dayal� alg�laman�n meydana gelmesini sa�layan fizyolojik olu�umlard�r.” (Sazak, 2008:4) 

“Müzikte alg�lama ve an�msama sadece sesler, ses aral�klar�, gürlük, ritim, melodi gibi 
müzi�in ö�elerini oldu�u gibi alg�lamak ve hat�rlamakla mümkündür.” (Yayla 2006:35) 

 
Ara�t�rman�n Amac� 
Bu çal��ma özellikle a�k duygusunun, günümüz de müziksel alg�daki durumunu tespit 

etmek amac�yla yap�lm��t�r. Bu amaçla Afyon Kocatepe Üniversitesi E�itim Fakültesi’nde 
müzik dersi alan ö�renciler üzerinde, ya�am�� olduklar� duygusal tecrübelere dayanarak, 
müzik türlerine yönelik alg�lar�n�n tespit edilmesi amaçlanm��t�r. 

 
Çal��man�n Önemi 
Çal��ma, müzik dersi alan ö�rencilerin müzikal alg�lar�n�n tespit edilmesi aç�s�ndan 

önemlidir. 
Ara�t�rman�n S�n�rl�l�klar� 
“Evren, arast�rman�n yap�lacag� bölgeyi genellemek amac�yla kullan�lan terimdir. 

Evrende yap�lan incelemeler çok genis kapsaml�, maliyetli, as�r� uzun zaman kayb�na neden 
olmaktad�r. Bu nedenle arast�rman�n evrenini daha da s�n�rland�rmak için arast�rman�n 
örneklemi ç�kar�l�r.” (Adar, 2006: 23) 

Bu ara�t�rman�n örneklemi, Afyon Kocatepe Üniversitesi E�itim Fakültesi’nde müzik 
dersi alan ö�renciler ile s�n�rland�r�lm��t�r. 
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Problem Cümlesi 
Afyon Kocatepe Üniversitesi E�itim Fakültesi’nde Müzik E�itimi Alan Ö�rencileri 

A�k’ta Müzi�i Nas�l Alg�lamaktad�rlar? 
Alt Problemler 
1- Cinsiyet, ya��n�z nedir? 
2- �u anda bir ili�kiniz varm� ya da daha önce bir ili�ki ya�ad�n�z m�? 
3- Bir ili�kiniz yok iken ya da â��k de�ilken hangi sanatç�lar� dinlediniz-dinliyorsunuz 

ve bu ruh halinde dinledi�iniz müzik türleri nelerdir? 
4- Bir ili�kiye-birlikteli�e ba�lad���n�zda ya da a��k oldu�unuzda hangi sanatç�lar� 

dinlediniz-dinliyorsunuz ve bu ruh halinde dinledi�iniz müzik türleri ve karakterleri nelerdir? 
5- Bu çal��man�n günümüzde ya�anan ili�kilerde müzi�in etkisini ortaya koymada ne 

derece ba�ar�l� olaca��n� dü�ünüyorsunuz? 
Yöntem 
Ara�t�rmada verilerin toplanmas�nda anket formu tekni�ine ba�vurulmu�, ö�rencilerin 

dü�üncelerini aktarmalar�na olanak sa�lamak amac�yla olu�turulan anket formu 
uygulanm��t�r. 

“Anket, birincil kaynaklardan bilgi toplamak için haz�rlanan sistematik bir soru 
formudur. Amac�, ara�t�rman�n problemini çözecek ve ele al�nan hipotezleri test edecek 
bilgileri sistematik bir biçimde toplamak ve saklamakt�r.” (�slamo�lu, 2003:107) 

Ara�t�rman�n Modeli 
Bu ara�t�rma, e�itim fakültesinde müzik e�itimi alan bireylerin müzikal alg�lar�n� 

belirlemeye yönelik betimsel bir çal��mad�r.  
“Betimsel ara�t�rma, Betimsel modelle, bir konudaki hâlihaz�rdaki durum ara�t�r�l�r. 

Betimsel modelle yürütülen bir ara�t�rman�n ba��nda, ara�t�rma evreni belirlenir. Evren, 
ara�t�rma bulgular�n�n genellenece�i bireylerin tümüdür” (Bir, 1999:7) 

Bulgular 
1. Birinci Alt Probleme Ait Bulgular: Ankete kat�lan ö�rencilerin ya� ve cinsiyet 

da��l�mlar� nedir? 
Ya��n�z 
Tablo1. Ankete Kat�lan Ö�rencilerin Ya� Da��l�mlar� Tablosu 

18 19 20 21 22 23 
Yok %6 %35 %43 %10 %3 

 
 
 
 
 
 
 
 
Cinsiyetiniz 
Kad�n  % 72  Erkek % 28 
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2. �kinci Alt Probleme Ait Bulgular: Ankete kat�lan ö�renciler, �u anda bir ili�kisi 
varm� ya da daha önce bir ili�ki ya�ad� m�? 
�u Anda Bir �li�kiniz Var m�?   
Evet % 52  Hay�r % 48 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
Daha Önce Bir �li�kiniz Oldu mu?  
 
Evet %84  Hay�r %16 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
3. Üçüncü Alt Probleme Ait Bulgular: Ankete kat�lan ö�rencilerin, “Bir ili�kisi yok 

iken ya da â��k de�ilken hangi sanatç�lar� dinledi-dinliyor ve bu ruh halinde dinledi�ini müzik 
türleri ve karakterleri nelerdir?” Sorusuna verdikleri cevaplar nelerdir? 
 
Tablo 2. Bir ili�kisi yok iken ya da â��k de�ilken hangi sanatç�lar� dinledi-dinliyor 

Kaz�m Koyuncu % 0,28 (1) Y�ld�z Tilbe %0,28 (1) Müzeyyen Senar %1,14 (4) 
Yal�n %,0,28 (1) Zara %0,28 (1) Nurettin Rençber %1,14 (4) 

Ali Atay %0,28 (1) Zuhal Olcay %0,28 (1) Orhan Hakalmaz %1,14 (4) 

Ali�an %0,28 (1) Ali K�n�k %0,57 (2) Ferdi Tayfur %1,17 (4) 

Asl� Güngör %0,28 (1) Atiye %0,57 (2) Ahmet Kaya %1,42 (5) 

Burcu Güne� %0,28 (1) Bülent Ersoy %0,57 (2) Ayna %1,42 (5) 

Cansever %0,28 (1) Gripin %0,57 (2) Hadise %1,42 (5) 

Ebru Ya�ar %0,28 (1) Halil Sezai %0,57 (2) Orhan Gencebay %1,42 (5) 

Ebru Günde� %0,28 (1) �ntizar %0,57 (2) Sagapo Kajmer %1,42 (5) 

Eylem %0,28 (1) K�raç %0,57 (2) Yavuz Bingöl %1,42 (5) 

Fatih K�saparmak %0,28 (1) Mor Ve Ötesi %0,57 (2) Zülfü Livaneli %1,42 (5) 

Fikret K�z�lok %0,28 (1) Ne�e Karaböcek %0,57 (2) Hande Yener %1,71 (6) 

Göksel %0,28 (1) Onur Ak�n %0,57 (2) Manga %1,71 (6) 

Hakan Peker %0,28 (1) U�ur I��lak %0,57 (2) �ebnem Ferah %1,71 (6) 

Haluk Levent %0,28 (1) Ya�ar %0,57 (2) Yeni Türkü %1,71 (6) 

Hüseyin Turan %0,28 (1) Yusuf Güney %0,57 (2) Mustafa Ceceli %1,71(6) 
�brahim Tatl�ses %0,28 (1) M.F.Ö %0,57 Gülben Ergen %1.71 (6) 
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(29 

�lhan �rem %0,28 (1) Mustafa Sandal %0,57 
(29 Demet Akal�n %2 (7) 

�smail Yk %0,28 (1) Ezginin Günlü�ü %0,57(2) Bar�� Manço %2,28 (8) 

Kolpa %0,28 (1) Ajda Pekkan %0,85 (3) Gökhan Türkmen %2,28 (8) 

Kubat %0,28 (1) Duman %0,85 (3) Murat Boz %2,28 (8) 

Leman Sam %0,28 (1) Ferhat Göçer %0,85 (3) Rafet El Roman %2,28 (8) 

Müslüm Gürses %0,28 (1) Gökhan Özen %0,85 (3) S�la %2,57 (9) 

Ne�et Erta� %0,28 (1) Gökhan Tepe %0,85 (3) Funda Arar %2,57(9) 

Nil %0,28 (1) Kenan Do�ulu %0,85 (3) Sertap Erener %2,85 (10) 

Sinan Özen %0,28 (1) Murat 
Gö�ebakan %0,85 (3) Serdar Ortaç %3,14 (11) 

Volkan Konak %0,28 (1) Teoman %0,85 (3) Candan Erçetin %3,71 (13) 

Ya�ar Kurt %0,28 (1) Zakum %0,85 (3) Tarkan %3,71 (13) 

�nce Saz %1,14 (4) Zeki Müren %0,85 (3) Yabanc� Müzik %3,71 (13) 

Murat Kekilli %1,14 (4) Fettah Can %1,14 (4) Emre Ayd�n %4,28 (15) 

Grup 84 %1,14 (4) Sezen Aksu %6,28 
(22)   

 
 Tablo 2’de görüldü�ü gibi ankete kat�lan ö�rencilerin büyük ço�unlu�u ili�kisi yok 
iken ya da a��k de�ilken en çok Sezen Aksu, Emre ayd�n gibi pop müzik sanatç�lar�n� 
dinlemektedirler. 
  
Bu ruh halinde dinledi�iniz müzik türleri nelerdir? 
 
Tablo 3. Bu ruh halinde dinledi�iniz müzik türleri nelerdir? 

Popüler THM TSM Arabesk Müzik Yabanc� Müzik Bat� Müzi�i 
%44,51 %19,51 %17,68 %8,53 %0,6 0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bu ruh halinde dinledi�iniz müzik karakterleri nelerdir? 
Tablo 4. Bu ruh halinde dinledi�iniz müzik karakterleri nelerdir? 

Hüzünlü Ne�eli Co�kulu Hareketli-H�zl� 
%40.28 %29,49 %28,05 %2,15 
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Normal ya�ant�n�zda hüzünlü �ark�lar� ne zaman dinlersiniz? 
Tablo 5. Normal ya�ant�n�zda hüzünlü �ark�lar� ne zaman dinlersiniz? 
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Tablo 3’te görüldü�ü gibi ankete kat�lan ö�rencilerin neredeyse üçte biri hüzünlü 

�ark�lar� can�n s�kk�n iken dinliyorken %3’lük bir k�s�m herzaman dinledi�ini %1,2 lik bir 
k�s�m ise ��k oldu�unda dinledi�ini belirtmektedir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Normal ya�ant�n�zda ne�eli-co�kulu �ark�lar� ne zaman dinlersiniz? 
Tablo 6. Normal ya�ant�n�zda ne�eli-co�kulu �ark�lar� ne zaman dinlersiniz? 
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%42,85 %15,58 %12,33 %7,79 %7,14 %5,19 %2,59 %1,59 %1,29 %1,29 %0,64 %0,64 
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4. Dördüncü Alp Probleme Ait Bulgular:  Ankete kat�lan ö�rencilerin, “Bir ili�kiye-
birlikteli�e ba�lad���n�zda ya da a��k oldu�unuzda hangi sanatç�lar� dinlediniz-dinliyorsunuz 
ve bu ruh halinde dinledi�iniz müzik türleri ve karakterleri nelerdir?”. Sorusuna verdikleri 
cevaplar nelerdir? 
Tablo 7. Bir ili�kiye-birlikteli�e ba�lad���n�zda ya da a��k oldu�unuzda hangi sanatç�lar� dinlediniz-
dinliyorsunuz? 

Cansever %0,28 (1) Yal�n %,1,09 (3) Zuhal Olcay %0,36 (1) 

Eylem %0,28 (1) Murat Boz %1,09 (3) Ne�e Karaböcek %0,36(1) 

Fatih 
K�saparmak 

%0,28 (1) Müzeyyen Senar %1,09 (3) Yavuz Bingöl %0,36(1) 

Hakan Peker %0,28 (1) Orhan Hakalmaz %1,09 (3) U�ur I��lak %0,57 (2) 

Hüseyin Turan %0,28 (1) Volkan Konak %1,09 (3) Ya�ar %0,57 (2) 

Kolpa %0,28 (1) Ayna %1,09(3) Ferdi Tayfur %0,73 (2) 

Ne�et Erta� %0,28 (1) Ajda Pekkan %1,46 (4) Fettah Can %0,73 (2) 

Sinan Özen %0,28 (1) Demet Akal�n %1,46 (4) Gökhan Tepe %0,73 (2) 

Ya�ar Kurt %0,28 (1) Duman %1,46 (4) Gripin %0,73 (2) 

Asl� Güngör %0,36 (1) Göksel %1,46 (4) Hadise %0,73 (2) 

Atiye %0,36 (1) �nce Saz %1,46 (4) �brahim Tatl�ses %0,73 (2) 

Bülent Ersoy %0,36 (1) Kenan Do�ulu %1,46 (4) �smail Yk %0,73 (2) 

Cem Adrian %0,36 (1) K�raç %1,46 (4) Kayahan %0,73 (2) 

Fikret K�z�lok %0,36 (1) Nurettin Rençber %1,46 (4) M.F.Ö %0,73 (2) 

Haluk Levent %0,36 (1) Onur Ak�n %1,46 (4) Nev %0,73 (2) 

�ntizar %0,36 (1) Sagapo Kajmer %1,46 (4) Ahmet Kaya %0,73 (2) 

Kubat %0,36 (1) Yeni Türkü %1,46 (4) Nil %0,73 (2) 

Kutsi %0,36 (1) Zara %1,46 (4) �ebnem Ferah %0,73 (2) 

Leman Sam %0,36 (1) Bar�� Manço %1,83 (5) Y�ld�z Tilbe %0,73 (2) 

Murat 
Gö�ebakan 

%0,36 (1) Ezginin Günlü�ü %1,83 (5) Yusuf Güney %0,73 (2) 

Müslüm Gürses %0,36 (1) Funda Arar %1,83(5) Zeki Müren %0,73 (2) 
Rober Hatemo %0,36 (1) S�la %2,19 (6) Gökhan Özen %0,85 (3) 
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Serdar Ortaç %0,36 (1) Tarkan %2,56 (7) Grup 84 %036 (1) 

Sertap Erener %0,36 (1) Gökhan Türkmen %2,93 (8) �ükriye Tutkun %036 (1) 

Rafet El Roman %5,12 (14) Teoman %3,29 (9) Ali K�n�k %1,09 (3) 

Mustafa Ceceli %5,4(15) Ferhat Göçer %3,66 (10) Burcu Güne� %1,09 (3) 

Sezen Aksu %7,69 (21) Candan Erçetin %4,02 (11) Gülben Ergen %1,09 (3) 

Halil Sezai %1,09 (3) Yabanc� Müzik %4,39  (1)   

Niran Ünsal % 1,09 (3) Emre Ayd�n %4,39 (12)   

 
 Tablo 7’de görüldü�ü gibi bir ki�i ili�kiye ba�lad���nda ya da a��k oldu�unda yine 
büyük bir ço�unluk Emre Ayd�n gibi pop müzik sanatç�lar�n� dinlerken az bir kesim ise türkü 
ve arabesk müzik dinlemektedir. 
 
Bu ruh halinde dinledi�iniz müzik türleri nelerdir? 
Tablo 8. Bu ruh halinde dinledi�iniz müzik türleri nelerdir? 

Popüler müzik THM TSM Arabesk Rock müzik K. bat� müzi�i 
%45,67 %22,22 %17,28 %10,49 %3,08 %1,23 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Bu ruh halinde dinledi�iniz müzik türlerinin karakterleri nas�ld�r? 
Tablo 9. Bu ruh halinde dinledi�iniz müzik türlerinin karakterleri nas�ld�r? 

Ne�eli Co�kulu Hüzünlü 
%40,81 %31,97 %27,21 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Be�inci Alt Probleme Ait Bulgular: Ankete kat�lan ö�rencilerin, “Bir 

ili�kiniz-birlikteli�iniz bitti�inde hangi sanatç�lar� dinlediniz-dinliyorsunuz?” Sorusuna 
verdikleri cevaplar nelerdir? 
Tablo 10. Bir ili�kiniz-birlikteli�iniz bitti�inde hangi sanatç�lar� dinlediniz-dinliyorsunuz? 
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Yal�n %,0,35 (1) Rober Hatemo %0,36 (1) Mustafa Ceceli %1,75(5) 

Cansever %0,28 (1) U�ur I��lak %0,57 (2) Nurettin Rençber %2,10 (6) 

Eylem %0,28 (1) Ya�ar %0,57 (2) Ahmet Kaya %02,10 (6) 

Fatih K�saparmak %0,28 (1) Ayna %0,70 (2) Orhan Hakalmaz %2,14 (6) 

Hakan Peker %0,28 (1) Bülent Ersoy %0,70 (2) �ebnem Ferah %2,14 (6) 

Hüseyin Turan %0,28 (1) Emre Altu� %0,71 (2) Candan Erçetin %2,50 (7) 

Kolpa %0,28 (1) Manga %0,71 (2) Ferdi Tayfur %2,50 (7) 

Ne�et Erta� %0,28 (1) Sertap Erener %0,71 (2) Müzeyyen Senar %2,50 (7) 

Sinan Özen %0,28 (1) Y�ld�z Tilbe %0,71 (2) Tarkan %2,50 (7) 

Ya�ar Kurt %0,28 (1) Gripin %0,73 (2) Funda Arar %2,50(7) 

Ajda Pekkan %0,35 (1) �brahim Tatl�ses %0,73 (2) Yabanc� Müzik %2,80  (6) 

Ali K�n�k %0,35 (1) Kayahan %0,73 (2) Gökhan Türkmen %3,57 (10) 

Asl� Güngör %0,35 (1) Nil %0,73 (2) Emre Ayd�n %4,28 (12) 

Duman %0,35 (1) Gökhan Özen %0,85 (3) Rafet El Roman %5,25 (15) 

Fatih Erkoç %0,35 (1) �ükriye Tutkun %036 (1) �nce Saz %5,35 (15) 

Fikret K�z�lok %0,35 (1) �evval Sam %070 (2) Orhan Gencebay % 5,60 (16) 

Grup 84 %0,35 (1) Ezginin Günlü�ü %1,05 (3) Zeki Müren %5,71 (16) 

Gülben Ergen %0,35 (1) Gökhan Tepe %1,05 (3) S�la %7,50 (21) 

�lhan �rem %0,35 (1) Yeni Türkü %1,05 (3) Sezen Aksu %7,85 (22) 

K�raç %0,35 (1) Zara %1,05 (3) 

Kutsi %0,35 (1) Demet Akal�n %1,07 (3) 

Nev %0,35 (1) Hande Yener %1,07 (3) 

Sagapo Kajmer %0,35 (1) Niran Ünsal % 1,09 (3) 

Teoman %0,35 (1) Halil Sezai %1,40 (4) 

Volkan Konak %0,35 (1) Müslüm Gürses %1,40 (4) 

Yusuf Güney %0,35 (1) Ferhat Göçer %1,42 (4) 

Zülfü Livaneli %0,35 (1) Onur Ak�n %1,42 (4) 

Ne�e Karaböcek %0,35(1) Leman Sam %1,45 (1) 

Yavuz Bingöl %0,35(1) Göksel %1,46 (4) 

Cem Adrian %0,36 (1) Fettah Can %1,75 (5) 

  Murat Boz %1,75 (5) 

 
 Tablo 10’da görüldü�ü gibi bir ili�kisi biten bireyler yine ço�unlukta Sezen Aksu, S�la 
gibi �ark�lar dinlerken bunun yan�nda Zeki Müren, �nce Saz gibi sanat müzi�i eserleride 
dinledi�i görülmü�tür. 
 
Bu ruh halinde dinledi�iniz müzik türleri nelerdir? 
Tablo 11. Bu ruh halinde dinledi�iniz müzik türleri nelerdir? 

Popüler 
müzik 

Arabesk 
müzik TSM THM Rock 

müzik 
K. Bat� 
müzi�i 

Özgün 
müzik R&B Tasavvuf 

müzi�i 
%33,75 %19,74 %18,42 %15,28 %7 %3,18 %1,27 %0,63 %0,63 
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Bu ruh halinde dinledi�iniz müzik türlerinin karakterleri nas�ld�r? 
Tablo 12. Bu ruh halinde dinledi�iniz müzik türlerinin karakterleri nas�ld�r? 

Hüzünlü Co�kulu Ne�eli 
%81,55 %11,65 %6,79 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. Be�inci Alt Probleme Ait bulgular: Ankete kat�lan ö�rencilerin, “Bu çal��man�n 

günümüzde ya�anan ili�kilerde müzi�in etkisini ortaya koymada ne derece ba�ar�l� olaca��n� 
dü�ünüyorsunuz?” Sorusuna verdikleri cevaplar nelerdir? 
 
Tablo 13. “Bu çal��man�n günümüzde ya�anan ili�kilerde müzi�in etkisini ortaya koymada ne derece 
ba�ar�l� olaca��n� dü�ünüyorsunuz? 

Ba�ar�l� K�smen ba�ar�l� Çok ba�ar�l� ba�ar�s�z 
%58 %22 %19%1  
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Sonuç ve Tart��ma 
Afyon Kocatepe Üniversitesi E�itim Fakültesinde müzik dersi alan ö�renciler 

üzerinde uygulanan anket çal��mas� sonucunda, alt problemlerden elde edilen bilgiler; 
Ço�u kat�l�mc�n�n hemen hemen her ruh halinde birden çok müzik türünü dinledikleri 

gözlemlenmi�tir. Fakat popüler müzik (POP) hemen hemen her ruh halinde en çok dinlenilen 
müzik türü oldu�unu ortaya ç�karm��t�r. 

Günümüzde TSM denildi�inde gençlerin akl�na gelen isimler Bülent Ersoy, Zeki 
Müren, Müzeyyen Senar ve �nce Sazd�r 

Kat�l�mc�lar bir birliktelik sürecinde ve birliktelikleri yokken dinledikleri müzik türü 
a��rl�kl� olarak popüler müziktir. Fakat birliktelikleri olumsuz bir �ekilde sonland���nda 
popüler müzi�in (POP) dinlenilme oran�n�n önemli ölçüde azald���, bunun yan�nda TSM, 
THM ve arabesk müzik türlerinin dinlenilme oranlar�n�n önemli miktarda art�� gösterdi�i 
gözlemlenmi�tir. Buradan hareketle, günümüz gençlerinin daha önce dinlemedikleri (TSM, 
THM, Arabesk) müzik türlerinin, duygusal ya�amlar�nda ki olumsuz de�i�ikliklere göre yön 
de�i�tirerek müzikal alg�lar�nda de�i�iklikler gösterdi�i tespit edilmi�tir. 

Rock müzi�in genelde yaln�zl�k hissi uyand�rd��� ve müzi�in, anlat�lamayan 
duygular�n tercüman� oldu�u sonuçlar�na ula��lm��t�r. 
 
Kat�l�mc�lar�n Ki�isel Görü�leri 

Genel kan� anketin, müzi�in gençlerin hayat�nda ki yerini belirlemede yard�mc� 
olaca�� yönündedir 

 Anket, soru ve ara�t�rma yöntemi aç�s�ndan ba�ar�l� bulunmu�tur. 
Dinlenilen müzi�in insan�n ruh haline göre de�i�kenlik gösterece�i genel kan�d�r. 

  Rock müzik tarz�n�n yaln�zl�k ruh halini belirtir. 
 Müzik ili�kilerimde çok önemli bir yerdedir. Ço�u zaman hislerim ve dü�üncelerime 

cevap verir. 
Bazen müzik türleri insanlar�n ruh haline paralel gitmeyebilir. 
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“MÜZ�KTE ÇOK KÜLTÜRLÜLÜK ÖRNE��NE TAR�HSEL B�R YAKLA�IM: “DARÜ’L 
ELHAN MECMUASI” 

 
Çi�dem BALO�LU 

 
Anadolu Üniversitesi 

Devlet Konservatuvar� Müzikoloji Bölümü Ö�rencisi 
 
ÖZET 

�stanbul’da Darü’l Elhan Müzik Okulu’nun kurulmas� ile birlikte, 01 �ubat 1926 
y�l�nda Darü’l Elhan Mecmuas� ba�l�kl� bir derginin yedi say� kadar yay�nland��� 
bilinmektedir. Varolan yedi say�n�n bütünü Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvar� 
Müzikoloji Bölümü Genel Müzikoloji Anabilim Dal�nda y�ll�k ara�t�rma ödevi çerçevesinde 
günümüz Türkçe’sine aktar�lm��t�r.  
 Dergide Do�u ve Bat� müzik kültürlerine yönelik pek çok yaz�n�n, herhangi bir ayr�m 
gözetmeksizin yay�nland��� gözlemlenmi�tir. Kan�m�zca Darü’l Elhan Mecmuas�’n� 
Türkiye’de müzikte çok kültürlülük kavram�n� korkusuzca ortaya koyan belki de ilk dergi 
olarak nitelemek hiç de yanl�� olmayacakt�r.  
 Bu çal��mada Darü’l Elhan Mecmuas� içerisinde yer alan yaz�lar�n Do�u ve Bat� 
müzik kültürlerine yönelik olarak tam bir s�n�fland�rmas� yap�lm��t�r. Bu s�n�fland�rma 
sonucunda, Do�u ve Bat� müzik kültürlerini içeren yaz�lar�n birbirlerine olan yüzdelik 
de�erlendirmeleri de ortaya konmu�tur.  
 Sonuç olarak 1926 y�l�ndan itibaren yedi say� kadar yay�nlanan Darü’l Elhan 
Mecmuas�, müzikte çok kültürlülük kavramlar�n�n i�lenmesi aç�s�ndan Müzikolojik önem 
ta��yan bir belgedir.  

Anahtar kelimeler: Müzik, Müzikoloji, Kültür 
 

A HISTORICAL APPROACH TO MULTICULTURALISM OF MUSIC: 
 “THE MAGAZINES OF DARÜ’L ELHAN” 

 
Çi�dem BALO�LU 

Student of Anadolu University State Conservatory Department of Musicology 
 

ABSTRACT 
It’s known that the Magazines named as Darü’l Elhan was published for seven 

volumes during the time Darü’l Elhan Musical School had been established in �stanbul at 1st 
of February,1926. These all seven volumes of the magazines were translated to Turkish today 
within the annual research paper of Anadolu University State Conservatory Department of 
Musicology dicipline of General Musicology.  

It’s observed most of the articles regarding to eastern and western musical cultures 
have been published without any distinction. In our opinion, it’s wouldn’t be wrong to qualify 
Darü’l Elhan Magazine as the first magazine presented multi cultural approach fearlessly.  

In this research, all the articles in Darü’l Elhan Magazine regarding to eastern and 
western musical cultures were full classified. Acording to this classification, percentile 
evaluations of the articles include eastern and western musical cultures were defined. 

Finally, Darü’l Elhan Magazine has been published since 1926 for seven volumes is a 
musicologically important document to treat of multi culturalism at music. 

 
Key Words: Music, Musicology, Culture 
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Bu çal��ma, müzikte çok kültürlülük anlay���n�n, Osmanl� toplumunda Do�u ve Bat� 
kültürlerine ili�kin yakla��m�n bir yay�n aç�s�ndan de�erlendirilmesidir. Darü’l Elhan 1826 
y�l�nda kurulan M�z�ka-i Humayun’dan sonra Osmanl� �mparatorlu�u’nun ikinci resmi müzik 
okuludur. 1917-1927 y�llar� aras�nda faaliyet gösteren, haz�rl�k (deneme) a�amas� ile birlikte 
Bat� Müzi�i bölümünde dört, Türk Müzi�i bölümünde ise üç y�ll�k e�itim veren okuldur. 
�sminin anlam� “Na�meler Evi” olan Darü’l Elhan arada kapan�p tekrar aç�lmas�n�n ard�ndan 
1927 y�l�nda tamamen kapanm�� ve sonraki aç�l�m� ‘�stanbul Belediye Konservatuvar�’, 
1986’da ise ‘�stanbul Devlet Konservatuvar�’ olmu�tur. 
Darü’l Elhan’� yaln�zca bir okul olarak görmemek gerekir. Dört ana gurupta toplanmas� 
gereken yay�nlar ku�a��n�n ilki:  

 
 Darü’l Elhan Ne�riyat�:  (kendi çevirisi ile)  “Müessesemizin en me�hur Türk 
bestekarlar�ndan yadigar kalan nefis eserlerin ziyadan (kay�ptan) muhafazas� maksad�yla 
bunlar�n selahiyetdar bir Hey’et-i �lmiyye taraf�ndan (yetkili bir kurum taraf�ndan) gayet 
sahih (do�ru) notalar�n� tab ettirmeye (yay�nlamaya) ba�lam�� ve �imdiye kadar bu notalar�n 
�etaraban, Maye, Evç Ara, Acem A�iran, Müstear, Neva, Gülizar, Beyati, Mahur, Ferahfeza, 
Ferahnak, Nev’eser, Nühüft ve Arazbar Buselik fas�llar�n� havi olan (içeren) 72 numaray� 
mevki-i inti�ara konularak (yay�nlanarak) 5’er kuru� fiyat ile Bayezid’de �aml� �skender 
ma�azas�nda sat�lmakta bulunmu�tur.” 

 
 
Darü’l Elhan Mecmuas�: “�ark ve Garb musikilerine müteallik (ilgili) makaleleri ve Darü’l 
Elhan’a ait �uunu (olaylar�) havi olarak (kapsam�� olarak) ayda bir kere ne�r olunur 
(yay�nlan�r) mecmuad�r. 7 nüshay� inti�ar etmi�tir (yay�nlam��t�r). Fiyat� 15 kuru�tur.”  

 
 
Türk Musiki Nazariyat�: “Darü’l Elhan’da Türk musikisi nazariyyat ve tarihi muallimi Rauf 
Yekta Bey’in müessesemizde takrir etti�i nazariyyat-� musiki derslerinin (verdi�i müzik 
nazariyat� derslerinin) kitab �eklinde tab’�na ba�lanm�� ve 5. formas� ç�km��t�r. Bir forman�n 
fiyat� 10 kuru�tur.”  
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�ark Musikisi Tarihi: “Yine Rauf Yekta Bey’in �ark musikisi tarihi derslerinden müte�ekkil 
olan (olu�an) bu eser dahi birçok nadide resimlerle müzeyyen (süslü) olarak forma forma 
ne�redilmektedir. 4. formas� bas�lm�� ve her forman�n fiyat� 10 kuru�tan ibaret bulunmu�tur. 
Her iki eserinde tevzi’ (da��t�m) merkezi mülga Bab-� Ali Caddesi’nde �kbal kütüphanesi ile 
Bayezid’de �aml� �skender Musiki ma�azas�d�r. Fiyat� 25 kuru�tur.” 

 
Derginin ilk say�s�nda da bahsedildi�i gibi Darü’l Elhan müzik e�itim ve ö�retiminde 

bilimsel bir yol izlemeyi, eski bestekarlar�n bestelerini yay�nlayarak yeniden tan�tmay� 
amaçl�yordu. Kendi deyimleri ile “Milli kütüphanemizde Bat�l� müzisyenlerin pek çok eseri 
bulunmas�na kar��n, bizim me�hur üstadlar�m�za dair hiç bir �ey yaz�lmam�� olmas�, Türk 
Müzi�ini ayakta tutabilmek, yeniden ya�atmak amac� ile Do�u ve Bat� müzi�ini bir arada 
tutarak, müzik tarihini ve kurallar�n� bilen, beste yapacak kad�n ve erkek sanatç�lar, 
ö�retmenler yeti�tirmek di” hedefleri.  
I. Dünya sava�� esnas�nda, Yusuf Ziya Pa�a ba�kanl���nda, Musiki Encümeni’nin haz�rlad��� 
“Darü’l Elhan Talimatnamesi” yürürlü�e girdi. Bu yönetmelik ile müzik e�itimcisi 
yeti�tirecek ve daha çok Türk Müzi�i’ne a��rl�k verecek bir okul olan Darü’l Elhan kuruldu. 
1917’de kad�nlar ve erkeklere ayr� binalarda e�itim aç�ld�. 1917-1923 y�llar�nda okulu Yusuf 
Ziya Pa�a ba�kanl���ndaki Musiki Encümeni yönetti. Erkekler bölümü 1918’de kapand�, 
sadece Türk Müzi�i e�itimi yapan kad�nlar bölümü devam etti. 1923 y�l�nda Musiki 
Encümeni kald�r�ld� ve 1924 y�l�nda �stanbul valisi Haydar Bey’in gayretiyle tekrar aç�ld�. 
1924-1926 y�llar� aras�nda kurum taraf�ndan, “Darü’l Elhan Mecmuas�” ad�nda ayda bir 
yay�nlanan yedi say�l�k dergi ç�kar�ld�. 
01 �ubat 1924 y�l�nda Darü’l Elhan Mecmuas� ba�l�kl� bir derginin yedi say� kadar 
yay�nland��� bilinmektedir. Var olan yedi say�n�n bütünü Anadolu Üniversitesi Devlet 
Konservatuvar� Müzikoloji Bölümü Genel Müzikoloji Anabilim Dal�nda y�ll�k ara�t�rma 
ödevi çerçevesinde günümüz Türkçesi’ne aktar�ld�. 
Dergide Do�u ve Bat� müzik kültürlerine yönelik pek çok yaz�n�n, herhangi bir ayr�m 
gözetmeksizin yay�nland��� gözlemlenmi�tir. Kan�m�zca Darü’l Elhan Mecmuas�’n�  
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Darü’l Elhan Dergisi’nin Kapak Örne�i 

 
 
Türkiye’de müzikte çok kültürlülük kavram�n� korkusuzca ortaya koyan belki de ilk dergi 
olarak nitelemek hiç de yanl�� olmayacakt�r. 
 
 
Nüshalar� Tan�yal�m 
            Say� I 

� Garb’da Son Musiki Cereyanlar� / Musa Süreyya        
(C. Debussy, F. Liszt, A. Schönberg ve C. Saint Saens’ dan bahsedilmi�tir.)                                          
� Dede Efendi / Rauf Yekta 
(Dede Efendi’nin hayat� anlat�lmak ile beraber as�l dikkati çeken söze giri� olarak 

“Kütüphanemizde Wagner hakk�nda bir dolu eser olmas�na ra�men Dede Efendi’mize ait 
hemen hemen hiç bir �ey yaz�lmam�� olmas�na ne kadar teessüf edilse azd�r. Nacizane bu 
noksan� telafi maksad�yla üstad�m�z hakk�nda toplam�� oldu�umuz malumat� arz etmek 
istiyoruz” böyle bir giri� tercih edilmesi olmu�tur.) 

� Onyon Fransa’da Cuma Konserleri / Ekrem Besim 
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(Konser programlar�ndan yani birinci k�s�mlar�n klasiklerden olu�an senfonilerin icra 
edildi�i, ikinci k�s�mlar�n ise romantik-modern eserlerden olu�tu�u söylenerek, Haydn, 
Mendelssohn çal�nd�ktan sonra Beethoven serisi ba�lam�� olup 5 Senfoninin de icra edildi�i 
söylenmektedir. Ancak 9. Senfoninin mühim bir koro gerektirdi�inden ve bu olanaklar�n 
ellerinde olmay�p Ruslardan takviye gelmesi halinde icra olunabilece�inden 
bahsedilmektedir.) 

� Musiki ve Halk Terbiyesi / �brahim Alaeddin 
(Bu bölümde �brahim Alaeddin; hedefin yüksek s�n�flara de�il de halk�nda 

eri�ebilece�i bir müzik anlay���n�n oturabilmesinden ve kafi miktarda eser olmamas�ndan 
dolay� Darü’l Elhan’n�n bu amaçta halk�n ihtiyaçlar�na cevap verecek konumda oldu�unu 
dü�ündüklerinden bahsediyor.) 

� Tanburi Cemil Bey / Musa Süreyya 
� Darü’l Elhanlar Tarihine Bir Nazar / Rauf Yekta 
(Avrupa’daki konservatuvarlardan buna kar��n bizdeki Derü’l Elhan tan�m�ndan, 

konservatuvar deyiminden söz edilmi�tir.) 
� Feliks Mendelson / Kamil Belag 
� Musiki ve �iir / Talebe Sütunu 
Kamil Belag: “Her Do�ulu az çok musiki�inast�r, Do�u Müzi�i (�ark Musikisi) hiçtir, 

as�l sa�lam hakiki olan Bat� (Garb) musikisidir gibi yanl�� telkinin kurban� oluyorlar” 
diyerek söze ba�lam�� olup �öyle devam etmi�tir: “Herkesin kendine özgü dü�üncesi oldu�u 
gibi Garb’l� ve �ark’l� musiki�inaslar�n ba�ka ba�ka dü�ünceleri vard�r. �ark musiki�inas�; 
çok uzaklar�n� göremeyen ve yaln�z kendi tabiat� içinde ya�ayan bir mahluktur. O, hayat�n 
ilhamlar�n�, renklerini, nurlar�n� uzaklara gitmi� olmasa da bilir, oradaki çehrelerden zevk 
al�r, o güzelliklerden heyecan kapar. Garb musiki�inas� ise; hayal kainat� çok ba�kad�r. Onun 
da ayr� çiçekleri ve güzellikleri vard�r. O, onlardan ald��� heyecan�, yine orada buldu�u zevk 
ile terennüm eder çünkü içinde ya�ar hayal etmesine gerek kalmaz. Ama hangisi olursa olsun 
ister Garb’l� ister �ark’l�, bir musiki�inasta mü�külpesent olmas� gayesi bulunmas� gerekir.” 
diyerek iki taraf�n müzikçilerini kar��la�t�rm��t�r. 

� Musiki ve Darü’l Elhan / Sab�r Emel 
Sab�r Emel “Avrupa’ya gidenler, oran�n orkestralar�n�, operalar�n� dinleyenler geri 

döndüklerinde bizlere bir peri masal� gibi acayip �eyler anlat�yorlar, �a��r�yoruz. 
Memleketimiz ile onlar� kar��la�t�r�nca ac� duyuyoruz. Bizde maalesef bu ihtiyaç ihmal edildi 
ve ona k�ymet verilmeyerek konservatuvar olmamas� birçok üstadlar� söndürdü. 
Sönmeyenlerde paras� olup da bir �eklide Avrupa’ya giderek hayatlar�n� devam 
ettirebilenlerdi. Bu dinledi�imiz gidenler taraf�ndan anlat�lan peri masallar� ço�ald�kça 
k�ymet verilmeye ba�land� ve Vali Haydar Bey taraf�ndan kapanan Darü’l Elhan 1924’de 
tekrar aç�ld�. Bu geri dönü� memlekete k�zg�n çöllerde su gibi geldi” diyerek ve en sonunda 
ise Vali Haydar Bey’e te�ekkürlerini bildirerek yaz�s�na son veriyor. 

� Darü’l Elhan �uunu  
(Darü’l Elhan’�n e�itim i�leyi�i ele al�narak Bat� bölümünün 6 ay, Do�u bölümünün 

ise 4 ay gibi bir tecrübe süresi sonucunda talebe olmaya hak kazand�klar�n� ve iki bölümünde 
dersleri hakk�nda bilgiler veriliyor.) 

� Büyük �ehirlerde Musiki Faaliyetleri 
(Viyana, Berlin, Paris, Londra ve Budape�te Operalar�ndan bahsedilmektedir.) 
 
Say� II 
� Garb’da Bugünkü Opera Hayat� / Musa Süreyya 
� Dede Efendi II / Rauf Yekta 
� Rus Musikisine Bir Nazar / Ekrem Besim 
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� Itri Mustafa Efendi / Ru�en Ferid 
� Darü’l Elhanlar Tarihçesine Bir Nazar II / Rauf Yekta 
� Feliks Mendelson II / Kamil Belag 
� Terbiye-i Musikiye / Ahmed Muhtar 
� Türkiye’de �lk Konservatuvar / Güzin �efik 
� Musiki ve Mektep / Musliheddin Ali 
� Darü’l Elhan �uunu 
 
Say� III 
� Memleketimizde Opera / Musa Süreyya 
� Dede Efendi III / Rauf Yekta 
� Terbiye-i Musikiye II / Ahmed Muhtar 
� Feliks Mendelson III / Kamil Belag 
� Milli Musiki / Halil Bedi 
“Eline saz� alan herkes musiki�inast�r. Garb-�ark musikisinde söz söyleyebilmek için, 

icra bilindi�i gibi, tarih edebiyat sayfalar�n� da kar��t�rmak gerekir. Orkestra ve Opera her 
yerde ayn�d�r dolay�s�yla form ve teknik itibariyle ayn� olmas�n�n yan�nda ‘orijinal ruh’tur 
de�i�en. Orjinaliteyi temin eden �ey temalar halinde Milli motiflerdir. Milli ruhu kudretli ve 
usta Garb tekni�ine sahip olarak gösterebilmektir. Garb’dan ö�renece�imiz çok �ey var fakat 
kendi motiflerimiz ile harmanlayarak. Beethoven’i Beethoven yapan elindeki mükemmeliyet 
oldu�u gibi, bizde de herhangi birimizi hiç bir �ey yapmayan sebepte elimizdeki 
kudretsizliktir. Yap�lacak �ey Garb sanat�n� elde etmek, Garb�n teknik zevkine varmak sonra 
orjinaliteyi ele alarak halk zevkiyle ecnebi tesirler görmemi� halk motiflerini Garb tekni�i ile 
icra etmektir. Her ikisini de mizaç edip (harmanlay�p) bir �eyler yapmal�y�z. Garb bize en 
nihayet vas�l olacakt�r. Beklemeliyiz. Her ink�lap, ancak o teknikleri kabulden sonra 
olacakt�r. Ancak o suretle biz “�stikbalden ümit var” diyebiliriz” yaz�s� ile Halil Bedi 
sözlerine ba�lam��t�r.  

� Türk Musikisi ve Sanatkarlar�m�z / Güzin �efik 
Güzin �efik: “�ark�lar�m�z�n kötü hatta berbat niteli�inde oldu�unu, iyi olanlar 

sadece yüzde on be�lik bir pay� doldurdu�u için, fena �iirler ve sanats�zca bestelenen kötü 
�ark�lar�n yan�nda bu hakikati ne kadar ac� olursa olsun kabul etmeliyiz ve �ark�lar�m�z� 
mutlaka pek esasl� bir tasfiyeye (temizlemeye) u�ratmal�y�z” diyerek sanatkarlar�m�zdan ve 
�ark�lar�m�zdan bahsetmi�tir. 

� Musiki de Bir Lisand�r / �aziye 
� Münih’de Bir Konser 
 
Say� IV 
� Mektep Musikisinde Teceddüd �htiyac� / Musa Süreyya 
� Feliks Mendelson IV / Kamil Belag 
� Dede Efendi IV / Rauf Yekta 
� Fransa’da Asri Musiki / Cemal Re�id 
(Cemal Re�id, Debussy’nin çok büyük bir dahi oldu�undan ve büyük dâhinin 

1918’deki ölümünden bahsetmi�tir.) 
� Musiki ve �iirde Vezin / Mesud Cemil 
Mesud Cemil; Cemal Re�id Bey’in “Sultan Cem” Operas�ndan yola ç�karak “neden 

Türkçe güfteli eserlerimiz yok” sorusuna cevap aram��t�r. Türkçe’nin Bat� Müzi�i ile 
bestelenme fikrinin uygun olmad��� fikrinin yanl�� oldu�unu öne sürüp, yap�lmas� gereken bir 
görev olarak Türkçe’nin Bat� Müzi�i ile birle�tirilmesi dü�üncesini ortaya ç�kararak dikkati 
çekmi�tir.) 
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� Musiki Muallimlerimiz ve Musiki Tedrisat�m�z / Halil Bedi 
Halil Bedi; konservatuvar ve musiki muallim mektebinin birbirine kar��t�r�lmamas�n�, 

muallim mektebinden kompozitör ya da virtüöz de�il muallim yeti�ece�ini öne sürerek 
muallim mektebinden de musiki�inasl�k beklenilmesinin yanl�� bir dü�ünce oldu�unu 
savunmu�tur. 

 
Say� V 
� Savti Musiki / Musa Süreyya 
� Dede Efendi V / Rauf Yekta 
� �ark�lar�m�z / Ali Ekrem 
� Alem-i Musikide Üç Ziya / Mahmud Rag�b 
� Modern Musikiyi Anlamak Yollar� / Frenç Akerman 
(Debussy, Wagner, Schumann ve Schönberg’ten bahsedilerek, Schönberg’in 

eserlerindeki melodik hatt�n ba� döndürücü tesirlerine a��rl�k verilmi�tir.) 
� Orkestra Nedir? 
� Terbiye-i Musikiye / Ahmed Muhtar 
Darü’l Elhan’da al�nan derslerin içeriklerine de�inilmi�tir. Örne�in piyanoyu ele 

alarak h�zl� çalmak cambazl�k ve hokkabazl�ktan ba�ka bir �ey de�ildir, önemli olan ona 
ruhunu katabilmektir ve herkes biraz piyano bilmelidir, piyanistler ise tam bir armoni 
bilgisine sahip olmal�d�rlar kan�s� ile hoca tercihlerinin bayan hoca olmas�n�, çok ya�l� yada 
genç, çok yumu�ak yada sert, en önemlisi de aileden asla bir muallam olamayaca�� konusuna 
de�inerek yaz�s�n� Ahmed Muhtar sonland�rm��t�r. 

� Lisan-� Ecnebi �htiyac� / Halil Bedi 
� Darü’l Elhan �uunu 
 
Say� VI 
� �stiklal Mar�� / Musa Süreyya  
� Dede Efendi VI / Rauf Yekta 
� Terbiye-i Musikiye / Ahmed Muhtar 
� Orkestra Nedir? 
� Musiki Lugat�  
� Jan Tibo’nun Keman Tekni�i 
 
Say� VII 
� List / Ekrem Besim 
� Dede Efendi VII / Rauf Yekta 
� Orkestra Nedir? 
� Terbiye-i Musikiye III / Ahmed Muhtar 
� �ngiliz Musikisi / Ekrem 

 
Di�er bölümlerde ad� verilen bestekarlar�n hayatlar� anlat�lmak ile birlikte derslerin 

içeriklerine, orkestra düzenine ve müzik terimleri sözlü�üne de�inilmi�tir. ( Dergi say�lar� 
içindeki bölüm ba�l�klar� tam çeviri olarak yaz�ld��� için, besteci isimleri de yaz�ld��� gibi 
çevrilmi�tir. ) 
Farkl� bir de�i�le; 
Yedi say�dan olu�an bu dergilerde toplam elli alt� makale bulunmaktad�r. Çok kültürlülük 
örne�inin en büyük göstergesi olan Darü’l Elhan kendi tabiri ile “modern musikiyi” ne kadar 
ele alsa da, Türk müzi�ine daha fazla yer vermektedir. Orkestra ile ilgili konular� ele almaz 



III. Uluslararas� Hisarl� Ahmet Sempozyumu  |  Müzi�i Alg�lamak |  Sempozyum Tam Metin Kitab� 
 

238 
 

isek, otuz üç makalede Türk Müzi�i’ne, on sekiz makalede ise Bat� Müzi�i’ne yer verildi�i 
görülmektedir.  

Darü’l Elhan mecmuas� ile ilk say�da bahsedilen “Türk müzi�imizi ve bestekarlar�m�z� 
ya�ataca��z” sözü de amac�na ula�m��t�r diyebiliriz. 
Asl�nda yukar�da bahsedilen «ya�ataca��z» sözcü�ü belki de ulusalc�l�k ak�m�n�n ilk 
göstergelerindendir denilebilir. 
Sonuç olarak 1924 y�l�ndan itibaren yedi say� kadar yay�nlanan Darü’l Elhan Mecmuas�, 
müzikte çok kültürlülük kavramlar�n�n i�lenmesi aç�s�ndan Müzikolojik önem ta��yan bir 
belgedir. 
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“SOSYOLOJ�DE MÜZ�K, MÜZ�KTE SOSYOLOJ�” 
 

Yrd. Doç. Deniz AYDAR 
 

Ordu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi 
Müzik Bölümü 

  ÖZET 
 

Bu çal��mada, konuya giri� kapsam�nda, müzik ve sosyoloji kavramlar�n�n genel 
incelemesi ve birlikte olu�turduklar� altyap� itibar� ile, müzik ve toplum ili�kilerine bir bütün 
olarak bak�lmas� gere�inden yola ç�k�larak, tarihi ve kültürel bir bak�� aç�s� getirilmi�tir. Bu 
anlamda, müzik ve toplum kavramlar�n�n bilimsel olarak, alan itibar� ile �ekillenmesini 
sa�layan kültür olgusu üzerinde durulmu�, müzik sanat�, sosyal yap� ve bilim aç�s�ndan 
irdelenmi�tir. Bu a�amadan sonra, müzik ve sosyoloji kavramlar�n�n birlikteli�i konusunda 
ad�m ad�m irdelemeler yap�l�rken, sosyoloji kavram� incelenmi� ve karma��kla�an dünya 
düzeninde toplum olgusu ön plana al�narak, zorla�an toplumsal ili�kilerde müzi�in yönü ele 
al�nm�� ve bir temsil alan� olarak ‘sosyolojide müzik’ üzerinde durulmu�tur. Buna ba�l� 
olarak, geli�en dünya düzeninde ‘müzikte sosyoloji’ kavram� incelenmi�, alanla�ma olgusu ile 
birlikte sonuca do�ru gidilmi�tir. 

 
Anahtar Kelimeler:  Sosyoloji, Müzik, Toplum, Kültür, Sanat, Bilim. 
 
 

MUSIC IN SOCIOLOGY, SOCIOLOGY IN MUSIC 
 

ABSTRACT 
 

Within the analysis, it levels us to believe sociology and music complement the other 
forming a plenitude. This plenitude being reliant on the historical and culturel conclutions 
built by the musical and social relations of these two synchronistic concepts. In this sense, 
within the scientific field the concepts of music and society are shaped by culture, the art of 
music in investigated through science and social stucture. At this point, we research the 
concepts of the corporation of  music and sociology step by step, we scan this concept of 
sociology and give preference two these ideas often determined to be difficult within these 
social relations. The data of society in a complicated world is ordered and represented as a 
field in ‘music in sociology’, this field is then reviewed. ‘Sociology in music’ is developed in 
a sensible order and concluded with the facts of this diwerse field of study. 

 
Key Words: Sociology, Music, Society, Culture, Art, Science. 
                                                          
 G�R�� 
 
Sosyoloji ve müzik kavramlar�n�n genel irdelemesi ve birle�imi, çe�itli adlar alt�nda 

olmakla beraber, müzi�in tarihsel ve dü�ünsel evriminde, bu konuya birçok aç�dan bakmay� 
gerektirmi�tir. Bugün müzik sanat�, bu alana sadece saf, dokunulmaz bir icra yap�lanmas� 
�eklinde bakmaktan daha çok, geli�en ve de�i�en zaman, tarih ve toplumsal ko�ullar 
evreninde, kültürel ve dolay�s� ile, sosyolojik bakmay�, incelemeyi ve üzerinde dü�ünmeyi 
gerekli hale getirmi�, akademik yaz�n anlam�nda da bilim haline gelmesinde farkl� etkenler 
olu�turmu�tur. 
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Müzi�in bu �ekilde irdelenmesini gerekli k�lan ko�ullar�n, ilkel ya�amdan, geli�kin 
ya�ama kadar, toplum kavram� ile ortaya ç�kt��� dü�ünülürse, bu noktada yine, ilkel ya�amdan 
günümüze kadar de�i�en ve geli�en insan-do�a ili�kilerinin, müzi�in evreninde yerald��� göz 
önünde tutulabilir. Çünkü, müzi�in ortaya ç�kt��� toplum, toplumbilim ya da sosyoloji 
ba�lam�nda ‘insan do�a ili�kilerinin ve kendi aralar�ndaki ili�kilerin bir bütünü olarak 
tan�mlanmaktad�r’ (Günay, 2006: 138). �nsan-do�a ili�kilerini baz�nda geli�en toplumlar�n, 
ilkel olarak do�a ile ba�ba�a kalan bireyin ya da bireylerin do�a ile mücadelesinin sonucunda, 
yava� yava� küçük topluluklar halinde, ihtiyaç temelli toplu çal��ma unsurlar� yaratt��� göz 
önüne al�n�rsa, orada sergilenen toplu ritmik düzen, raks, söz ve büyüye dayal� ayinler, 
sanat�n ve özellikle de müzi�in, bu ilkel toplu ya�ama biçiminden ortaya ç�kt���n� ve 
toplumdan ba��ms�z dü�ünülemeyece�ini bir kez daha kan�tlar. Bu anlamda günümüzde 
sosyoloji müzik kavramlar�n�n, dü�ünsel olarak özde�le�tirilmesi yeni yakla��mlar olsa da, 
özellikle tarihi ve kültürel olu�umlar, bu bak��� do�al olarak gerekli k�lmaktad�r. Çünkü, 
müzik sanat�, bir toplumun dünya üzerinde nerede oldu�unun aynas�d�r. Ancak bugün, toplum 
ve müzik evrenindeki yakla��mlar, de�i�en sosyolojik kavramlar itibar� ile de, de�i�iklik 
göstermektedir. Burada önemli olan, bir toplum bilinci veya toplumsal bak�� aç�s� yaratma ve 
müzikal olaylar evrenini çözümleme çabas�d�r. Bunun kökeni de asl�nda, daha önceye 
dayanmaktad�r. 

Sadece müzi�in de�il, sanat�n toplumsal aç�dan incelenmesinin bir gere�i de, insan 
topluluklar�n�n, do�adaki di�er canl�lardan fakl� olarak, dü�ünsel ve bilinçsel anlamda 
zamanla ba��ms�zla�mas� ve de�i�kenlikler yaratmas�d�r. Çünkü insan topluluklar�, bir 
bütüncül içgüdü ile ya�amaktan daha çok, geli�en yüzy�llarda ba��ms�z bir i�bölümü ile, farkl� 
kültürel ya�amlar yaratm��lard�r. Buradaki tek benzerlik, ‘toplum ve ya�ayan organizma, her 
ikisi de büyüme e�ilimi gösterirler’(Poloma, 2007: 48). Dolay�s� ile sosyolojik olarak, insan 
biyolojik dürtülerle dünyaya gelse de, ilkelden ba�layarak zaman�n geli�mesi ile beyinsel 
olarak varolmu�, dü�ünme ve ak�l mekanizmas� ile donat�lm�� olup, de�i�iklikleri yaratarak, 
bireyselden ba�lay�p, bir dü�ünceler sistemi geli�tirmi� ve bu dü�ünceler sistemi aktar�lan 
davran��lar �eklinde, belli bir amaç, yer, zaman, örgütlenmi�lik gibi kavramlarla toplumlar� 
olu�turmu�tur. Bu anlamda sanat�n ve ana konuyu olu�turan müzi�in toplumsal irdelenmesi 
ba�l�ba��na bir olgudur çünkü, müzik sanat�n�n evrensel serüveni, toplum yap�lar�nda kendini 
gösterir. Kökeninde ileti�en ve kültür kavram�n� bar�nd�ran toplum yap�s� ile, müzik 
ili�kilerinin incelenmesi ise, de�i�ik yönlerde olup, bilimsel temelli, sosyoloji ve müzik 
kavram�n�n birlikteli�i ihtiyac�n� do�urmu�tur. 

 
Toplumbilim ve Müzik Olgular�n�n �ncelenmesi Aç�s�ndan ‘Kültür’ Kavram�na 

Genel Bak�� 
Ana kökeninde, üretmek anlam�na gelen ‘kültür’ kelimesi, çe�itli alanlar itibar� ile, çok 

boyutlu tan�mlar ta��maktad�r. Özünde, ‘bir i�leme sürecinin ad� olarak, ba�lang�çta ürün 
yeti�tirilmesi(cultivation), ya da çe�itli bitki ve hayvan yeti�tirilmesi, 
geli�tirilmesi’(Büyüky�ld�z, 2009: 19) anlam�n� ta��yan kültür, eski ça�lardan bugüne bireyler 
vas�tas� ile, topluluk ve daha büyük boyutta toplum taraf�ndan yarat�lan geni� çehreli bir 
kavram olarak kendini göstermi� ve tar�m boyutunu a�m��t�r. O halde kültür, günümüz 
ölçe�inde de�i�en boyutlar� ile birlikte, yaln�zca bireysel de�il, insani de�erleri konu alan, 
toplumsal bir kavramd�r. Bu nedenle sosyolojik aç�dan incelendi�i zaman, kültür kavram�n�n 
bireyselden ba�layarak, toplumlar baz�nda birtak�m konular�, özellikle de bu makalenin ana 
eksenini olu�turan sosyolojik alt tabanda sanat ve bilimin kucakla�mas� olgusunu ön plana 
ç�kararak, ya�amsal döngü haline getirdi�i dü�ünülürse, kültürün toplum kavram�ndan 
soyutlanmas� imkans�zd�r. Kald� ki, ‘bireysel kültür bile, ki�inin içinde ya�ad��� toplum 
kültüründen soyutlanamaz’ (Turan, 2005: 24). K�saca, kültür kavram� bireysel katk� ile, emek 
ve üretim sonucu gerçekle�en topluma ait bir kavramd�r. 
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�lkel ça�dan günümüze kadar, çok de�i�kenlikler gösteren kültür kavram�, tarih 
olgusunun yan�nda, toplumu, ‘toplumbilim’ ya da ‘sosyoloji’ baz�nda incelemenin ana 
etkenlerinden biridir. Toplumlar�n maddi ve manevi üretimleri, ya�am tarzlar�, gelenekleri, 
görenekleri ve meydana getirdi�i sanatsal ürünleri alt�nda, bugün itibar� ile gösterdi�i 
geli�mi�lik ve de�i�kenlikle birlikte kültür, yani, üretim yatar. 

Bunun d���nda, kültür kavram�na, maddi üretimden çok, manevi üretim olarak 
bak�l�rsa, insan�n ilkelden ba�layarak geli�tirdi�i araç ve gereçler itibar� ile olu�turdu�u 
sanatsal üretim, felsefi dü�ünü�, ahlak kavram�, de�erler sistemi, geli�en davran�� biçimleri, 
ve özellikle de, sanat vas�tas� ile olu�turdu�u estetik ortam, insan� geli�kin bireyler vas�tas� ile 
toplum olmaya ve giderek uygarl�klar seviyesine ç�karmaya yöneltmi�tir. Bunun sonucunda 
toplumlar, çe�itli alanlar itibar� ile, özellikle, 19. ve 20. y.y.’dan itibaren incelemeye de�er 
görülmü�, böylelikle alt yap�da de�i�en ve geli�en kültür kavram�, tarih olgusu ile birlikte, 
toplum yap�s�n� bilimsel inceleme alan� olma yolunda tetiklemi�tir. 

Kültür vas�tas� ile toplumlar taraf�ndan olu�turulan felsefi dü�ünü� ve sanatsal 
ortamlar, kültür kavram�n�n incelenmesinde ayr� bir ana etken olup, özellikle de müzik, 
toplumlar�n tarihi ve kültürel ya�ay��lar�nda bask�n sanatlardan birini olu�turmu� ve ayr� bir 
kültür alan� yaratm��t�r. Dolay�s� ile müzik, bireyin ve toplumlar�n üretim gücünü tetikleyen, 
ana dü�üncede toplumlar�n ya�ay��lar�n�n göstergesini olu�turan, toplum baz�nda incelenmeye 
de�er bir kültür olarak kendini göstermi�tir. Bu anlamda müzik, geni� çapl� insan do�a 
ili�kileri içerisinde evrilen ve temelde birey eme�i sonucunda yarat�lan do�al ve toplumsal bir 
kültürdür. 

Dil, aktar�m ve tarih yolu ile insan do�a ili�kileri baz�nda yarat�lan ve geli�tirilen 
kültür, de�i�en ve geli�en yap�s� gere�i, birçok alan�n birbiriyle etkile�im halinde, toplumsal 
bazda incelenmesini gerekli k�ld��� gibi, müzik alan�n� da, yine toplumsal bazda, birçok alanla 
ili�kili halde incelemeyi gerekli konuma getirmi�tir. Bu anlamda, müzi�in toplumsal bazda 
incelenmesinin bilimsel yönünü ele alan sosyoloji kavram�n�n alt�nda, kültür vard�r. Geli�en 
kültürel sistem, zamanla müzi�i, sadece, bir temsil ve icra alan� olmaktan ç�karm��, de�i�en 
toplusal yap� itibar� ile, müzi�i bilimsel bazda inceleyerek, sosyoloji ve müzik alanlar�n�n 
etkile�imini sa�lam��t�r. Dolay�s� ile içinde üretim eylemini bar�nd�ran kültür kavram�, birey 
ve toplum tarihinde, ya�amlar�n, alanlar�n ve özellikle de sanatlar�n yarat�lmas�nda temel 
kavram� olu�turarak, müzi�i sosyal yap� ile çokça ba�lant�l� k�lm��t�r. 

 
Müzik Sanat�n�n Sosyal Yap� ve Bilim Aç�s�ndan �ncelenmesi (Müzik ve Sosyoloji 

Kavram�n�n Birlikteli�i Süreçleri 
Müzik sanat�n�n sosyoloji ile ba��nt�s�na ad�m ad�m yakla��rken, ilk önce bu sanat� 

sosyal yap� ve bilim aç�s�ndan incelemek yerinde olacakt�r. Genel anlamda müzik sanat�n�n 
ilerleme ve de�i�im unsuru, ilk olarak, bu sanat�n içinde bulundu�u sosyal yap�lanma 
süreçleri; daha sonra da bilimselle�mesi ile do�ru orant�l�d�r. Söylenmesi gereken �ey �udur 
ki, ‘sanatla sosyal yap�n�n ili�kisi, insanla sosyal yap� ili�kisinde ilk süreçlerden birini 
olu�turur’ (Erinç, 2009: 24). Müzik sanat�n�n çe�itli �ekillerde de�i�mesi ve ilerlemesi, eski 
ça�lardan günümüze, hep toplum içinde olma ve çe�itli sebeplerle bireysel yolla 
toplumsalla�ma süreçleri ile ilgilidir. 

Müzi�in sosyal yap�dan ayr� dü�ünülemeyece�i unsurunun bir ba�ka yönü, bu sanat�n 
ya�am�n geni� alanlar�nda, dönem ve ekollerin ortaya ç�kmas�nda, sosyo-kültürel konumlar�n 
olu�mas�nda ve bir tarih yaratmas�nda bütün sanatlardan önce gelmesi, yard�mc�, temsili bir 
unsur olmas�d�r. Dolay�s� ile müzik, biraz önce sözüne edilen ‘kültürün hem nedeni, hem de 
sonucu olan insan�n ortak de�erlerini dile getirir’ (Say, 2010: 18). Sözüne edilen bu ortak 
de�erler, tarihte toplum kavram�n�n, ilkel topluluklardan bili�im toplumlar�na dönü�ünceye 
dek geçirdi�i süreçlerde de�i�se bile, müzi�in sosyal yap� ile ba��nt�s� oldu�u gerçe�i hiçbir 
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zaman de�i�meyecektir. Müzi�in sosyal yap� ile ba��nt�s�n�n süreçleri, eski ça�lardan 
günümüze kadar devam etmi� ve çe�itlilik göstermi�tir. 

Yaz�n�n bulunu�undan önceki ça�larda, ilkel insanlar bilinçsizce olu�turduklar� küçük 
topluluklar vas�tas� ile, hem ya�am� ke�fetmi�, hem ilk toplumsalla�ma süreçleri ile ya�amla 
çe�itli �ekillerde mücadele ederek, do�a ile kar�� kar��ya gelmi�lerdir. Bu süreçte müzik en 
ilkel hali ile, insan�n do�a ile mücadelesinde ilk etken unsur olarak kendini göstermi�, 
insanlar anlams�z bir tak�m ses ve vücut hareketleri ile, toplu çal��arak, dans ve ritm vas�tas� 
ile ya�amlar�na düzen vermeye çal��m��lar ve ihtiyaçlar�n� giderme yoluna yönelmi�lerdir. 
Buna ba�l� olarak, ilkel �ark�lar, dans ve özellikle de, toplu çal��ma düzenini sa�layan ritm 
unsuru, müzik sanat�n�n ilk sosyal yap�lanma sürecidir ki, müzik henüz o dönemlerde sanat 
unsuru de�il, ilkel yöntemle, bir insani mücadele unsuru olmu�tur. 

 Sözüne edilen ça�larda ilkel topluluklar, daha sonraki ça�larda yava� yava� göçer 
topluluklar halinde olarak, düzen olu�turulmas� ve ak�l unsurunun geli�meye ba�lamas� ile 
ya�ama daha bilinçli düzeyde devam ederek, müzi�in de geli�mesini sa�lam��, dil kavram�n� 
geli�tirerek, insani duygularla yumu�ak bir halk tabakas� yaratm�� ve küçük kültürel aktar�m� 
ba�latm��t�r. Dolay�s� ile yava� süreçlerde kültürel aktar�ma yard�mc� olan müzik, temsili 
anlam�n� kuvvetlendirmi�, yöresel halk çalg�lar�, �ark� unsuru ve halk danslar� yaratarak, sanat 
olma yolundaki ad�m�n� ba�latm��t�r. Üretim ve çal��ma olgular�n�n insani sevgi unsurunu 
ta��yarak geli�meye ba�lad��� bu dönemde, müzik vas�tas� ile insanlar daha fazla topluluk 
olma bilinci ta��m��lar ve giderek geleneksel müzi�i yaratm��lard�r. Geleneksel müzik sanat 
unsuru ta��man�n yan�nda, ilkel müzikten sonra ikinci derecede toplumsalla�ma unsurudur ve 
sosyal yap�n�n en temel ta�lar�ndand�r. 

Müzik sanat�n�n sosyal yap� süreçlerinde, ilkel ve yerel kavramlardan sonra, göçebe 
ya�ayan insanlar�n bütünle�mesi ve halk kavram� ile birbirine ba�lanmas�, gezgin ozanlar ve 
saz �airleri vas�tas� ile olu�urken, dünya tarihinde ihtilal sars�nt�lar� ile perçinle�en bu ba� 
giderek toplumlar�n kendi köklerini aramas� ve ulusalla�mas� ile sonuçlanm��t�r. Bu anlamda, 
her ulusun kendini anlatan müzikal ortamlar geli�mi�, yerel müzik yava� yava� ilkel göçebe 
konumundan kurtularak, her ülkenin kendi müzi�i konumunda disipline olmu�, esaslar�n� 
oturtmaya ba�lam��t�r. Bunun her toplumdaki sanc�l� süreçleri farkl�d�r. Bu �ekildeki 
süreçlerde, müzik temsili konumundan sanat konumuna geçmekte olup, ba�l�ba��na bir alan 
halini alm��, ancak bunu al�rken, dünya tarihinde de�i�en ve geli�en sosyal yap�lanmalar�n 
etkisi ile kendini olu�turmu�tur. Bugün içinde bulundu�umuz dönemde de art�k, ulusall��� 
a�arak, zamanla uluslar�n bütünle�meleri ve de�i�en dünya düzeni ile de, ilk önce 
evrenselle�mi�, daha sonra da küreselle�me olgusu ile de�i�en sosyo-kültürel anlay��la, 
çözülmelere u�rayarak sorgulan�r hale gelmi�tir. 

Bütün bunlar�n sonucunda, müzik, günümüze kadar de�i�en ve geli�en sosyal 
yap�lanmalar itibar� ile, temsil konumunu a�arak, ulusalla�ma ile bask�n bir �ekilde, tarihte 
dönem kavram�n�n olu�mas� ve ak�mlar yard�m� ile, sanat konumunu yükseltmi�ken, kendi 
yasalar�n� olu�turmu� ve bilim olma yoluna do�ru yönelmi�tir.  Bu yolda müzik incelenirken, 
yine sosyal yap�lardan ba��ms�z incelenmemesi gereklidir. Çünkü kendi yasalar�n� olu�turup 
ba�l�ba��na bilim olan ve icrac�l�kla birlikte akademik ortam� do�uran müzik, sanat ve duyu 
olmas�n�n yan� s�ra toplum için vard�r ve kaliteli sanat ilkesi ile hareket edip, toplumdaki 
yap�lanmay� yükseltici görevini her zaman üstlenecektir. Asl�na bak�l�rsa, daha s�n�fl� toplum 
zaman�nda, kapal� mekanlarda, aristokrat beste sipari�i üzerine sanat olarak sergilenen müzik, 
daha o zamanlarda kendi yasalar�n� olu�turmu�, bilimsel yöntemlerini rönesans döneminden  
itibaren belirlemi� ve bugüne gelmi�tir. Dolay�s� ile, müzik ve sosyoloji kavram�n�n 
birlikteli�i konusundaki  ana etken, müzik bilimi olgusu ile, müzik sanat� ve toplum 
aras�ndaki diyalektik çeli�kidir. Bununla birlikte, temsili olarak düzen olu�turma ve ya�am 
ihtiyac� giderme konumunda olan müzik, sanat ve bilim olma durumunda olmu�ken, bunu 
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içinde bulundu�u sosyal süreçlere borçlu olup, müzik ve sosyoloji kavram�n�n birlikte ele 
al�nmas�nda öncü olmu�tur. 

Müzik sanat�n�n sosyal yap� ve ayr�ca bilim olma yönünden incelenmesindeki bir 
ba�ka unsur, müzi�i etkileyen belliba�l� sosyal ö�elerdir ki, bunlar zamana ve mekana göre 
de�i�se de, temel yap�ta�� olarak müzi�in bireysel ve toplumsal alg�s�n� olu�turma yönünde, 
her zaman yerini koruyacakt�r. Bunlar; aile, kültür, inanç, ekonomi, politika �eklinde 
s�ralanabilir. Asl�na bak�l�rsa, aile kavram�ndan ba�layarak, bireyin ald��� kültürel ve inançsal 
ortamlar�n, tek tek bütün toplum bireylerini kapsayan ve toplumlar� toplum olma yönünde 
tetikleyen, yerle�ik ekonomi ve politika ortamlar� yaratt��� görülmekte ve müzikal de�erler 
buna göre �ekillenmektedir. Çünkü, bireyin yeti�ti�i aile ortam�nda edindi�i kültür ve inanç 
sistemi, toplumun ana statüsünde yava� yava� ulusal köprüden evrensele ula�ma noktas�nda 
geçi� gösterir ki, müzik ortam�n�n olu�mas� ve bir sanat unsuru olarak geli�mesi ilk etapta 
buna ba�l�d�r. Ancak bu da, bireyin ald��� e�itim ve toplumsalla�ma süreci ile ilgilidir. Bunun 
yan�s�ra, ekonomi ve politika gibi maddiyata dayanan ve devlet yönetimi sistemli yarg�sal 
toplum kanunlar� da, müzi�in, geli�kin bir sanat ve bilim dal� olmas�nda iki önemli etkendir. 
Çünkü, bireyin al�m gücü ve toplumdaki politik dü�ünceler sistemi gibi iki ayr� kavram, 
müzik sanat�n� bir ba�ka yönde etkilemektedir. Buna ba�l� olarak, sanat ve di�er sistemlerin 
birbirini etkiledi�i ve girift oldu�u dü�ünülürse, tarih, kültür, bilimsellik gibi ko�ullar�n yan� 
s�ra yukar�da sözü edilen, yeti�me tarz�n� olu�turan ve genelleme yolu ile toplumu 
�ekillendiren temel sosyal ö�eler ayn� zamanda, müzik ve sosyoloji kavram�n�n birlikte ele 
al�nmas� ihtiyac�n� do�uran bir ba�ka etkendir.  

 
Müzik ve Sosyoloji Birlikteli�i Kavram�na Yakla��rken Üzerinde Durulmas� 

Gereken ‘Sosyoloji’ Kavram� 
Sosyoloji kavram�, Latince ‘socius’, yunanca ‘logy’ kökeninden türemekle beraber, 

toplum kavram�n� çok geni� yönleri ile ele alan, toplumbilim konusu ile e�de�er bir yap�lanma 
ile birlikte, ‘hiçbir zaman bir sosyal bilim statüsü ya da bütünlüklü bir bilgi yap�s�na 
yönelemeyece�ini, melez bir disiplin do�as�na sahip oldu�unu gösterdi�i ileri sürülmü�tür’ 
(Marshall, 2005: 680). Dolay�s� ile, sosyoloji, bilim olmaktan daha çok, toplum 
yap�lanmas�n�n di�er alanlarla ili�kili �ekilde incelenmesi gere�inden yola ç�karak, bir çok 
alan�n kendi sosyolojisini yaratm��, ve alana dair olay ve olgular� çözümleme yoluna gitmi�tir. 
Dolay�s� ile, toplumdaki girift ve çeli�ik yap�lanmalar� ve ayr�ca ili�kileri inceleyen sosyoloji 
konusunun, bilimsel yan�ndan öte, çok yönlü bir kavram olarak ele al�nmas�, do�al bir 
yakla��md�r. Bununla ba��nt�l� olarak, sosyoloji, birey, kültür, inanç, bilim, sanat…v.s. gibi 
alanlarda do�al bilim ortam� yaratarak, örne�in, sanat ve giderek daha alt dalda, müzik 
sosyolojisini olu�turmu�tur. Bu olu�umun serüveni, bat�l� dü�ünce sisteminden kaynaklanan, 
bireyi a�arak, ‘toplum’ kavram�na duyulan merak ve ihtiyaçtan gelir. Çünkü, dünya 
toplumlar�, de�i�en düzende modernle�tikçe, alanlar� toplumsal yönden inceleme gere�i 
duyulmu� ve karma��kla�an toplumsal ili�kilerde, müzi�in yönünü ara�t�rmak da ayr� bir 
ihtiyaç ve merak konusu olmu�tur. Dolay�s� ile sosyolojik aç�dan müzi�in incelenmesi veya, 
‘müzik sosyolojisi’ gibi bir alan�n ortaya ç�kmas�, yine, do�al bir durumdur. 

 
Bir Temsil Alan� Olarak Sosyolojide Müzik 
Sosyolojide müzi�in alan olarak incelenmesi, bireyin anne karn�ndan, toplumsal 

ya�amda kendini var edinceye kadarki sosyal süreçlerde, gerek birey olmas�, gerek toplum 
insan� olmas�ndaki a�amalarda, do�al bir temsili süreç olup, bu süreç, günümüzdeki 
ko�ullarda, müzi�in yine temsili anlam�n� koruyarak, ba�l�ba��na bir sanat olmas�na kadar 
gider. Bunun d���nda, müzik ve sosyoloji ili�kilerinin incelenmesi, nas�l ki ba�l�ba��na bir alan 
ise ve bunun yan�nda yeni ortaya ç�kan bir kavram olma özelli�i ta��yorsa, diyalektik yönden 
sosyolojide müzi�in incelenmesi de, dü�ünce kapsam�nda yeni gibi gözükse de, asl�nda ilk 
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ça�lardan günümüze, müzi�in toplumsal ürün olmas�ndan yola ç�k�larak, müzi�in bu alanda 
eylemsel olarak hep var oldu�unu göstermi�tir. Dolay�s� ile sosyolojide müzik çok geni� bir 
temsil alan� olarak, bireysel ve toplumsal örgütleni�in bir koludur ve müzi�in sosyoloji gibi 
bir alanda incelenmesinin sebebi de aslen burada yatar. Çünkü müzik toplumun dilidir. Ancak 
burada söylenmesi gereken �ey, müzik bir temsil alan� olarak,’toplumun nas�l göründü�ünü 
anlatan bir dil de�ildir, toplumun nerede oldu�u ile ilgili duygular�n mecazi bir 
anlat�m�d�r’(Lull, 2000: 29). Bütün bunlardan yola ç�k�larak, sosyolojide müzi�in 
incelenmesinin boyutlar�, ilkel ve yerel toplumsal örgütlenme gibi yumu�ak bir tabandan, 
günümüz dünyas� kapital düzenindeki karma��k toplumsal ili�kilere ve müzi�in meta halinde, 
bir tüketim malzemesi oluncaya kadar geçen sürece do�ru yol izler. Dolay�s� ile sosyolojide 
müzik bir toplum dili olarak, hem toplumsal yap�lanma süreçlerini ve toplumsal ileti�imi, hem 
de, sanatsal olarak, bireysel müzik faaliyetlerini ve bunlar�n topluma yans�mas�n� de�i�ik 
yönleri ile sorgulayan do�al bir inceleme alan�d�r. 

Toplumsal ileti�imin ve bireyin toplumda var olma yolunda kendini ifadesinin bir 
arac� olan müzik, ilkel ça�larda do�a ile mücadelede, dans ve ritm arac�l��� ile, bir ya�amsal 
temsil olmaktan yola ç�karak, göçer ve yerle�ik toplum düzeni ile beraber, sanat yolu ile 
bireysel ö�renmeyi, toplumsalla�may�, bilinçlenmeyi, yerel ba�larla giderek ulusalla��p, 
insanl��a dünyaya aç�lma yolunu ö�reten en önemli unsurlardan biridir ve bu �ekilde geli�erek 
de sanat olma özelli�ini kazanm��t�r. 

Sosyolojide müzi�in incelenmesinin; do�ada müzik yolu ile var olma, ö�renme, 
bilinçlenme, bir toplumsal kültürden, giderek bir dünya kültürü yaratma ve toplumsalla�ma 
olgular�n� kapsamas�n�n yan� s�ra, günümüz dünya düzeninde kültürün endüstriyelle�ti�i ve 
müzi�in tüketim malzemesi haline geldi�i dünya toplumlar�nda, boyutun daha farkl�la�t��� ve 
karma��kla�t��� görülmekte, de�i�en toplumsal düzende, müzi�in ayr�ca bir alt kültür alan�n� 
temsil etti�i gözlemlenmektedir. Bu anlamda, müzik, ba�l�ba��na bir sanat unsuru olmas�n�n 
yan� s�ra, saf ve do�al bir temsil alan� olmaktan ç�karak, daha ideolojik dürtülerle alt ve yan 
kimliklerin kültürlerini yans�tmakta, müzik yolu ile toplumsalla�may� daha girift bir hale 
ta��maktad�r. Dahas�, müzik, bugün bir tüketim malzemesi �eklinde, sanat olmaktan daha çok, 
bask�n bir toplumsal dürtü haline gelmi�tir. Bu da müzi�in sosyolojik olarak incelenmesinin 
farkl� bir boyutunu olu�turmu�tur ki, bunun en önemli kan�t�, müzik üzerinden aç�klanan 
toplumsal de�i�imlerdir ve bu olgu, tüm dünyada 1950’li y�llara kadar uzan�r.  

Ayr�ca söylenmesi gerekirse, müzi�in bireysel ve toplumsal var olu�, ö�renme, 
ulusalla�ma, evrenselle�me gibi temsil içeri�i ta��yan yönlerinin yan� s�ra, müzi�in bir sanat 
olarak bugünkü toplumsal olgular� aç�klamada, daha farkl� ve geli�mi� bir temsil arac� olmas�, 
kapital düzende de, kendi yasalar�n� olu�turmas� ve bir sanatsal çerçeve ile var olup, bugünün 
toplumsal düzenindeki yeri, yine sorgulay�c� ve karma��kt�r. Dolay�s� ile bu karma��k 
toplumsal yap�lanmalar ve müzi�in bu çerçevedeki yeri, de�i�ik alanlar yaratma ihtiyac� 
do�urmu�tur ki, bunlardan bir tanesi de, müzik sosyolojisidir. 

 
Müzikte Sosyoloji, ‘Müzik Sosyolojisi’ 
Müzikte sosyoloji, müzik ve toplum ili�kilerini, iki kavram�n birbirinden 

ayr�lamayaca�� dü�üncesi ile, zaman ve mekan boyutu içerisinde ele al�rken, de�i�en dünya 
düzeni, çok kültürlülük unsuru ile karma��kla�an toplumsal yap�lanmalar, özelikle 
modernle�me ve modernle�me sonras� nereye gidece�i pek de kestirilemeyen toplum olgular� 
ve müzi�in bu karma�a ve belirsizlik içerisindeki yeri, özel olarak müzik sosyolojisi gibi bir 
bilim alan� yaratm��, dolay�s� ile, sosyoloji alan�n�n, müzikte daha esnek bir var olu�la 
incelenmesi �ekil de�i�tirmi�tir. Bu anlamda modernle�me süreçleri ile var olan 21.y.y. 
toplumlar�n�, müzik serüvenleri ile çözümleme çabas�n�n ortaya ç�kard��� müzik sosyolojisi 
kavram�, sistematik bir giri�imi ba�lat�p, ihtiyaç temelli do�mu�tur. Çünkü dünya toplumlar�, 
‘sanayi sonras� toplum’ (Mutlu, 1998: 292) olma yolunda ilerlerken, de�i�en üretim süreçleri, 
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onlar� bilgi toplumu yapm�� ve müzi�in farkl� bir �ekilde, bilimsel ve akademik çerçevede 
incelenmesi gibi bir olu�um ve bak�� aç�s� ortaya ç�km��t�r. Dolay�s� ile müzik ve hatta sanat 
sosyolojisi, ilk etapta, müzi�e ve sanata, bilimsel bakma ihtiyac�ndan do�mu�tur. Bu 
anlat�lanlardan yola ç�karak, müzik sosyolojisi, genel sosyoloji ile, müzik sanat� ve biliminin, 
bir arada ele al�narak incelendi�i, yeni bir aland�r. Dolay�s� ile, müzi�in sadece bir icra alan� 
olmad��� fikrinden yola ç�k�larak, müzik sosyolojisi, sadece, toplumda var olan müzik 
sorunlar�n� ele almay�p; müzi�in toplumdaki yerini, topluma etkilerini, toplumdaki 
beklentilerini ve toplumsal kökenleri ara�t�ran bir bilim dal� olup, bugünün karma��kla�an 
toplumsal düzenindeki çok boyutlu müzi�i kültürel anlamda inceleme ihtiyac�n� kapsar.  

Toplumsal olgulardan yola ç�karak, de�i�en dünya düzeni ile birlikte de�i�en müzi�in 
boyutu, müzi�e çok alanl� bakmay� gerektirmi�, sosyolojinin ayr��mas� ile ortaya ç�kan müzik 
sosyolojisi, tarihi ve kültürel olgularla birlikte, bilimsel olarak, di�er do�al alanlarla ilgilenme 
gere�i duymu�, hukuk, kültür, tarih, co�rafya, dil, psikoloji, antropoloji….v.s. gibi di�er 
alanlarla ortak çal��malara zemin haz�rlam��t�r. Bu türde yap�lan çal��malar, daha henüz yeni 
olup, sosyoloji ve müzi�i çe�itli alanlarla bulu�turarak, hem müzik alan�n�n zenginle�mesine; 
hem de, sosyolojik vas�ta ile çok ihtiyaç gerektiren müzik sosyolojisi alan�n�n, daha da 
belirginle�mesini ve yerle�mesini sa�lam��t�r. 

Kesin olarak söylenmesi gerekirse, ulusalla�ma ile ba�layan müzik-bilim 
yak�nla�mas�, müzi�in ilk etapta, ulusçu köklerini arayarak, dünyada ideolojik yönlere 
kaymas�, sonra küresel boyutta kapitalist etkilerle süreç de�i�tiren toplumsalla�ma ko�ullar�, 
müzi�i sade bir sanat olmaktan ç�kartm��, de�i�en boyutlar� ile birlikte kültürel ele almay� 
gerekli k�lm��t�r. Dolay�s� ile art�k de�i�en dünya düzeninde, alanlar�n birbirleri ile ili�kili 
çal��mas� ve özellikle de sosyoloji gibi bir kavram�n, çok boyutlu �ekilde tüm alanlarla 
bilimsel boyutlarda çal��mas� gere�i do�mu� ve müzik sorunlar�n� irdeleme noktas�nda, 
‘müzik sosyolojisi’ gibi bir alana ihtiyaç duyulmu�tur. Bu anlamda, müzik sosyolojisi, çok 
geni� bir toplumsal ili�kiler a�� ile, besteci, icrac� ve dinleyici ile bir bütün olu�turan, özellikli 
ve kavramlar�n� oturtmas� gereken bir aland�r. 

 
Sonuç ve Öneriler 
Sosyolojide müzik ve müzikte sosyoloji birbiri ile çok ilintili kavramlar olup, 

sosyolojide müzi�in var olmas�n�n do�al ko�ullar�, de�i�en dünya düzeni ile birlikte, müzikte 
sosyolojinin var olmas�n� gerekli hale getirmi�, kültür, de�i�en ve geli�en sosyal yap�lanmalar 
ve bilim kavram�n�n, de�i�ik evreleri ile bili�im toplumlar� yaratmas�, müzi�i de etkilemi�, 
ad�m ad�m ‘müzik sosyolojisi’ kavram�n� yaratm��t�r. Müzik evreninde yeni olmakla birlikte 
bilimle ilintili olarak, bu kavram, alan olmaya do�ru gitmi�, müzik üzerinde çok boyutlu 
çal��may� gerekli k�lm��t�r. Anla��ld��� üzere, müzik sosyolojisi kavram�, tek ba��na bir 
kavram de�ildir. Bu anlamda, gerek müzisyenler ve müzikologlar, gerekse, sosyologlar bu iki 
alanda birlikte çal��mal� ve bu sayede, müzik ve toplum kavramlar� daha da geli�me f�rsat� 
bulmal�d�r. �ki alan�n birikimi ayr� bir zenginliktir. Bunun d���nda geli�en, de�i�en ve gittikçe 
karma��kla�an toplum yap�lar�, müzik alan�na farkl� bakmay� gerektirdi�i ölçüde, yarat�lan 
müzik sosyolojisi alan�nda, geli�en kültürel sistemlerin yaratt��� bilim olgusu vas�tas� ile, 
sosyoloji ve müzik alanlar�nda, bu olgudan yararlanarak, genel kavramlar türetilmeli ve 
karma��kla�an müzik sorunlar�na çözüm üretilmelidir. Günümüz toplum yap�lanmas� ve 
olu�an müzik, bu iki alan�n yerle�ik olarak sistemini olu�turup, örgütlenmi� bir �ekilde 
çal��mas�n� ve ‘müzik sosyolojisi’ ad� alt�nda ayr�ca bir bilim dal� olmas�n� gerektirmektedir. 
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“PERCEPTION OF RHYTHM AND TIME” 
 

Diler Özer EFE 
 

�TÜ Miam, Etnomüzikoloji 
Doktora Ö�rencisi 

ÖZET 
Müzi�in temel bile�enlerinden olan ritmi tek bir tan�ma s��d�rmak pek mümkün 

görünmüyor. Örne�in; Yunanca’da rhuthmos kelimesi bir nehrin ak���n� ima ederken, 
Latince’de rhythmus kelimesi “set, baraj, engel” gibi anlamlar içeriyor. Ritmi ve genel olarak 
müzi�i alg�lama biçimlerimiz, kültürel oldu�u kadar farkl� zaman ve mekânlara göre de 
de�i�iklik gösterebiliyor. Bat� müzi�i temelli Müzikoloji ve Müzik Teorisi’nde ritim, daha 
çok onunla do�rudan ilintili terimler arac�l���yla (müziksel zaman, tempo, vuru�, aksan, 
gruplama vb) tan�mlan�rken; dünyan�n ba�ka kültürlerinde buna kar��l�k gelen terimler veya 
kavramlar olmayabiliyor ya da hayli farkl� alg�lama biçimleri olabiliyor. Di�er yandan, ritmi 
nas�l alg�lad���m�z sorusunun tek bir yan�t� olmamakla birlikte, ritim alg�s�nda rol oynayan 
temel mekanizmalar� anlamak ve bunu yaparken bireysel ve kültürel farkl�l�klar� dikkate alan 
yeni ve nesnel ara�t�rma biçimleri ke�fetmek önem kazan�yor. 

Ritmin karma��k do�as� bir süredir müzisyenleri ve bilim insanlar�n� farkl� disiplinleri 
bir araya getiren yeni çal��ma biçimleri geli�tirmeye yöneltmi� durumda. Bu noktada, 
Psychoacoustics ve Music Cognition alanlar�nda yürütülen çal��malar, ritmin farkl� yönlerine 
odaklanarak ritim alg�s�nda nelerin rol oynad���n� anlamada farkl� bir pencere açt�. Amaç,  
ritim alg�s�nda beyinde (ve bedende) nas�l bir süreç i�ledi�ini ve insanlar�n belli ritim 
kal�plar�n� nas�l yorumlad���n�/alg�lad���n� anlamakt�. �üphesiz, geli�en teknolojinin her 
geçen gün yeni ara�t�rma yöntemlerine olanak sa�lad���n� söylemek mümkün.  
Bu çal��ma, temel olarak çe�itli bilim insanlar�n�n ve müzisyenlerin konuyla ilgili (ritim 
alg�s�n� farkl� yönleriyle inceleyen) çal��malar�n� içeriyor. Çal��ma boyunca, mümkün oldu�u 
ölçüde farkl� kültürlerden örneklere yer vermeye çal��aca��m. Ayn� zamanda “fiziksel zaman 
ile öznel zaman aras�ndaki fark”, “yo�unluk, h�z, süre, tekrar gibi parametrelere ba�l� olarak 
ritim alg�s�n�n nas�l de�i�ti�i ya da de�i�ip de�i�medi�i” ve “kültürel farkl�l���n ritim 
alg�s�ndaki önemi” gibi konular� da tart��maya açmaya çal��aca��m. 

Çal��mam�n müzisyenler, müzik ö�rencileri ve müzik e�itimcilerine 
faydalanabilecekleri belli ipuçlar� sunmas� dile�iyle… 

Anahtar kelimeler: ritim, zaman, ritim alg�s�, müzik bili�im, ses imaj�, bili�sel 
psikoloji 
 
ABSTRACT 

Rhythm has many aspects each of which could be studied using different methods. 
The study of rhythm has so far taken its place within musicology and music theory where the 
structure and different aspects of rhythm in specific musical styles have been analyzed and 
theories about rhythmic structure have been developed. But the complex nature of rhythm 
forced musicians and scientists to develop new methods of study where interdisciplinary is 
important.  

Psychoacoustics and Cognitive Psychology, where rhythm has been an area of interest 
since the late 19th century has opened up new windows in front of us in understanding the 
complex mechanisms of rhythm perception through focusing on different aspects of rhythm 
such as beat, metre, grouping, duration, etc. The aim is to understand the way rhythm is 
processed in the brain and how people interpret specific rhythmic patterns. No doubt, we can 
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say that the increasing possibilities of computer technology increased the possibilities of new 
research methods in examining the perceptual foundations of rhythm.  

This work basically deals with the studies by various scientists and musicians who 
attempt to examine some different aspects of our “perception of rhythm” and also its relation 
with our “perception of time.” Throughout the work, I will try to illustrate as various 
examples as possible from different cultures. I will try to discuss the topics such as “what is 
the difference between the physical clock time and its subjective time?” and “the existence of 
different modes (if there is any) when perceiving rhythm depending on the variations in 
intensity, rate and duration, and the existence/absence of repetition.” 

Keywords: rhythm, time, music cognition, rhythm perception, psychoacoustics 

 
*** 

 
“Rhythm in speech, rhythm in sound and rhythm in motion, were in the beginning, parts of the same thing.” 

Herbert Spencer, 1870. 
 

PERCEIVING THE ELEMENTS OF MUSICAL RHYTHM:  
BEAT, TEMPO, METRE, ACCENT, GROUPING 

 
In Grove Music Online, Drake and Parncutt gives us a brief definition of “rhythm 

perception” as: “The perception of rhythm involves the perceptual and cognitive organization 
of events in time, whereby each sound event is situated in relation to those that have already 
occurred (memory) and those yet to come (expectancy).” This definition evaluates the rhythm 
not only as a mode of “temporal organization” but also forces us to search for the 
psychological foundations of rhythm and the function of “memory” and “expactancy” within 
this process. 
Many researchers from Western tradition explain how the events of a rhythm are 
hierarchically organized in two distinct ways, known as “grouping” and “metre” (Cooper and 
Meyer (1960), Lerdahl and Jackendoff (1983) et al.).  

At that point, I would like to make clear that much of the discussion of rhythm in 
music focuses on examples which have regular beats, such as taps. Furthermore, the much of 
the focus is on music of the Western European tradition, in which beats are organized in an 
hierarchy of beat strength (strong-weaker-weak, etc.). On the other hand, there are many other 
cultural groups around the world which have developed different rhythmic traditions. Dr. 
Aniruddh Patel in his book Music and the Brain presents us such an example:  
“One such tradition involves the Ch'in, a seven string fretless zither that has been played in 
China for over 2,000 years (van Gulik, 1940). The musical notation for this instrument 
contains no time markings for individual notes, indicating only the string and type of gesture 
used to produce the note (though sometimes phrase boundaries are marked). The resulting 
music has no sense of a beat. Instead, it has a flowing quality in which the timing of notes 
emerges from the gestural dynamics of the hands rather than from an explicitly regulated 
temporal scheme.”  (2007)  
 

He then continues by mentioning how Ghanian drumming in West Africa shows a 
number of interesting features distinct than the rhythmic tradition of Western European 
music: 
“First, the basic rhythmic reference is a repeating, nonisochronous time pattern played on a 
set of hand bells (Locke 1982; Pantaleoni, 1985). Members of a drum ensemble keep their 
rhythmic orientation by hearing their parts in relation to the bell, rather than by focusing on an 
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isochronous beat. Furthermore, the first beat of a rhythmic cycle is not heard as a ‘downbeat,’ 
in other words, a specially strong beat (as in Western music); if anything, the most salient beat 
comes at the end of the cycle (Temperley, 2000). Finally, this music emphasizes diversity in 
terms of the way it can be heard. As different drums enter, each with its own characteristic 
repeating temporal pattern, a polyrhythmic texture is created that provides a rich source of 
alternative perceptual possibilities depending on the rhythmic layers and relationships one 
chooses to attend to.”  (2007) 

As people living in Turkey, we must all have been familiar with the assymetrical 
character of the rhythmic patterns (such as 2+2+2+3 or 2+3+2+2, 3+2+2, 2+3, etc.) found 
especially in folk musics of Balkans, Black Sea Region, Anatolia and Mesopotamia. 
Unfortunately these types of assymetric or aksak rhythms have attracted the least interest in 
the study of rhythm. 
Although we can notice a great deal of cultural differences when exploring various musical 
traditions of the world, a comparative perspective reveals that certain aspects of rhythm (such 
as a regular beat and grouping of events, etc.) are found in numerous cultures suggesting that 
these aspects reflect widespread (if not the only) cognitive tendencies of our minds.  
Hence it might be helpful to examine individually the perceptual and cognitive studies on 
different aspects of rhythm such as beat, metre, grouping, duration, etc. 
i) Beat 
I would like to begin with a question: “What is beat for?” Or, in other words; “what is the 
function of beat in music?” From a listener's perspective, perception of a beat is often linked 
to movement in the form of synchronization to the beat; hence, one obvious function is to 
coordinate synchronized movement, such as dance. From a performer’s perspective, a second 
function might be to provide a common temporal reference for ensemble performance. 
Although, ensemble music without a periodic temporal framework is a rare exception, it is not 
totally absent. One such example by Patel is as follows:  
“Perlman (1997) points to one such exception in Javanese music known as pathetan, noting 
that "except for certain isolated phrases, pathetan has no unifying metric framework […] 
Rhythmic unison is not desired, and the musicians need not match their attacks with the 
precision made possible by a definite meter" (p. 105).”  (2007) 
 
On the other hand, in a detailed discussion of pathetan by Brinner (1995:245-267)  (again 
quoted from Patel’s book) suggests that “it is an exception that proves the rule: without a 
metric frame, players substitute close attention to a lead melodic instrument (typically a rebab 
or bowed lute) in order to coordinate and orient their performance (2007).” Thus, when 
periodicity in ensemble music is absent, its functional role is filled in other ways. 
Research in music cognition has revealed several interesting facts about beat perception:  

� When speaking of “the beat” of a piece, we mostly mean one level among others 
which the listeners tend to select as the beat (their tactus). 

� Although people usually tend to focus on one particular beat tempo, they can tap at 
other tempi that are simple divisors or multiples of their preferred tapping rate.  

� There is a preferred tempo range for beat perception: 30-300 bpm or an IOI (inter-
onset-interval)14 range of 200 ms - 1.2 seconds. Inter-tap intervals mostly lie in the range of 
400 to 900 milliseconds.  

Patel in his book Music and the Brain mentions about some interesting connections 
with human’s preferred tempo range:  

“It is interesting to note that this is the same range in which people are the most 
accurate at making duration judgments, in other words, they neither overestimate nor 

                                                 
14 IOI is the interval between two events which is different than the physical duration of one such event. 
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underestimate the duration of temporal intervals (Eisler, 1976; cf. Fraisse, 1982). 
Furthermore, this is the range in which listeners are the most accurate in judging slight 
differences in tempo (Drake &c Botte, 1993). It is also interesting to note that in languages 
with stressed and unstressed syllables, the average duration between stressed syllables has 
been reported to be close to or within this range (Dauer, 1983; Lea, 1974, described in 
Lehiste, 1977).” 

 
� Beat perception is based on flexible timekeeping mechanisms. In many forms of 

music, the timing in some phrases or passages may slow down or speed up as part of 
expressive performance (expressive timing) whereas people are still able to perceive the sense 
of a regular beat in music. 

� There is a cultural variability in beat perception suggesting that beat perception 
may involve cultural influences related to our knowledge of musical form.  

A significant example by Patel is as follows: 
“Drake and Ben El Heni (2003) studied how French versus Tunisian listeners tapped 

to the beat of French versus Tunisian music. The French tapped at a slower rate to French 
music than to Tunisian music, whereas the Tunisians showed the opposite pattern. Drake and 
Ben Heni argue that this reflects the fact that listeners can extract larger-scale structural 
properties in music with which they are familiar. These findings indicate that beat perception 
is not simply a passive response of the auditory system to physical periodicity in sound: It 
also involves cultural influences that may relate to knowledge of musical structure (e.g., 
sensitivity to how notes are grouped into motives; cf. Toiviainen &; Eerola, 2003).”  (2007) 

 
� In the presence of syncopations (where the beats deviate from their original places) 

or through long silences, one can still synchronize with the beat (due to our brains’ ability of  
creating mental images of the beat).  

� In the presence of simultaneous pulses which could be consonant or dissonant (as in 
rhythmic displacement or polyrhythm), listeners tend to focus on a single level of moderate 
tempo and perceive other levels relative to that level (Drake & Parncutt in Grove Music 
Online). 

� Taps (of listeners) typically preceed the beat by a small amount, indicating that beat 
perception is anticipatory rather than being reactive (London, 2004). 

 
Beat perception is a major area of research in music cognition, in which there has long 

been an interest in the cues listeners use to extract a beat. These cues can be expressed as 
preferences “for beats to coincide with note onsets; for beats to coincide with longer notes; for 
regularity of beats; for beats to align with the beginning of musical phrases; for beats to align 
with points of harmonic change; for beats to align with the onsets of repeating melodic 
patterns (Patel, 2007).”    

Beat perception has attracted computational, behavioral, and neural approaches. For 
example; synchronization to a beat provides an opportunity to study how different brain 
systems are coordinated in perception and behavior. Such studies can have applications for 
physical therapy, in which synchronization with a beat is being used to help patients with 
neuromotor disorders (such as Parkinson's disease) to initiate and coordinate movement 
(Patel, 2007). 

 
ii) Metre 
As explained in the related section of Grove Music Online, “metre is a form of 

perceptual organization based on temporal regularity (underlying beat or pulse).”  
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We can give some examples of the researches and experiments showing the influence 
of musical meter on behavior, perception, and the brain: 

� Sloboda (1983): He asked some pianists to perform the same sequence of notes set 
to different time signatures. The durational patterning of the performances differed 
substantially depending on the meter, and in many cases the pianists did not even realize they 
were playing the same sequence of notes in two different meters.  

� Patel, Iversen, et al. (2005): They showed that tapping to a metrical pattern differs 
from tapping to a simple metronome at the same beat period (Patel, 2007). 

� Experiments show that, in accordance with the existence of limits of our beat 
perception (the temporal envelope), periodicities faster than 200 ms and slower than 4-6 
seconds are unlikely to be spontaneously perceived as part of a metric framework.  

iii) Accent 
In some musical traditions (as in Western European music), all beats are not equal to 

each other in strength; instead some beats are stronger (or weaker) than others. This type of 
beat organization serves to create a higher level of periodicity in terms of the grouping of 
events into phrases. Strong beats are indeed perceptually accented points in the music. The 
most important contributor to phenomenal accent is typically the IOI (inter onset interval) 
between the event and its successor (Steedman, 1977): “the longer the IOI following an event, 
the stronger the accent.” 

Accents can also be generated by other factors such as relative loudness (you can play 
an event more loudly or softly than the others) or dynamic accents, articulative differences, 
timbral variations, adjusting intonation, changes in melodic contour or harmonic progressions, 
etc. 

iv) Grouping 
We can follow how Drake and Parncutt defined “grouping” in the related section of 

Grove Music Online:  
“A rhythmic or a temporal group is defined as a series of events that are close to each 

other in time. Perceptual groups are formed by segmenting the musical surface at events with 
relatively long IOIs, or at changes of timbre, register, loudness or articulation (Handel, 1981; 
Deliège, 1986–7; Palmer and Krumhansl, 1987; Clarke and Krumhansl, 1989–90).”  

 
As emphasized by Lerdahl and Jackendoff (1983), grouping is distinct from meter, and 

the interaction of these two rhythmic dimensions plays an important role in shaping the 
rhythmic feel of music. Hence, it will be helpful to search for different approaches to our 
perception of groups in music. 

Patel provides us a more practical approach: According to Patel,  grouping refers to 
“the perception of boundaries, with elements between boundaries clustering together to form 
a temporal unit (2007).” We can follow some of the studies presenting how the psychological 
evidence for perceptual grouping in music comes from a number of sources: 

� Studies showing that grouping influences the mental chunking of sounds in 
memory.  

“eg: A listener is asked to indicate whether a brief tone sequence was embedded in a 
previously heard longer tone sequence, performance is better when the excerpt ends at a group 
boundary in the original sequence than when it straddles a group boundary (Dowling, 1973; 
Peretz, 1989).”  (2007) 

 
� Studies that show how grouping warps the perception of time.  
“eg: Clicks placed near phrase boundaries in musical sequences perceptually migrate 

to those boundaries and are heard as coinciding with them (Sloboda &c Gregory, 1980; 
Stoffer, 1985).”  (2007) 
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� Studies reflecting an expectation for lengthening at phrase boundaries.  
“Repp (1992a): In his experiment in which participants repeatedly listened to a 

computergenerated isochronous version of the opening of a Beethoven minuet, the task was to 
detect a lengthening in 1 of 47 possible positions in the music. Detection performance was 
particularly poor at phrase boundaries, probably reflecting an expectation for lengthening at 
these points (Repp further showed that these were the points at which human performers 
typically slowed down to mark the phrase structure).”  (2007) 

 
� In a study of recognition for familiar melodies in which successively longer 

fragments of tunes were heard until they were correctly identified, Schulkind et al. (2003) 
found that identification performance was highest at phrase boundaries.  

What cues do listeners use in inferring grouping structure in music?  
� The ends of phrases marked by local durational lengthening and lowering of pitch 

might be a cue for the listeners.  
� Deliege (1987) found that changes in intensity, duration, pitch, and timbre can all 

play a role in demarcating the edges of groups.  
� Another factor is motivic repetition. 

When these different cues are in conflict, people might disagree about where they hear 
grouping boundaries. Lerdahl and Jackendoff (1983) suggests us a hieararchical view of 
grouping structure in music. They propose certain basic constraints on grouping structure 
such as the constraint that “a piece must be fully parsed into groups at each hierarchical level, 
and that boundaries at higher levels must coincide with those at lower levels.” 
In conclusion, grouping is a fundamental rhythmic phenomenon and all these works indicate 
that there is abundant evidence that grouping plays a crucial role in musical perception. 

 
PERCEIVING TIME 

Up to this point, the discussion of musical rhythm has been concerned with points and 
edges in time (London, 2004); that is, beats and grouping boundaries. A different set of issues 
in rhythm research concerns how time gets filled; in other words, the durational patterning of 
events.  
In music, the durational patterning of events is measured by the time intervals between event 
onsets within a particular event stream. Typically, durations tend to be clustered around 
certain values reflecting the organization of time in music. Fraisse (1982) pointed out the two 
categories in Western musical sequences: short times of 200-300 ms and long times of 450-
900 ms. He argued that these two duration categories were not only quantitatively different 
but also different in terms of their perceptual properties: Long intervals are perceived as 
individual units with distinct durations, whereas short intervals are perceived collectively in 
terms of their grouping patterns rather than in terms of individual durations.  
Now let us take a quick glance at the definition of “duration” by Le Poidevin in Stanford 
Encyclopeida of Philosophy : 
“The perception of temporal duration is crucially bound up with memory. It is some feature of 
our memory of the event (and perhaps specifically our memory of the beginning and end of 
the event) that allows us to form a belief about its duration […] We are measuring the event 
or interval itself, a mind-independent item, but doing so by means of some psychological 
process.” (2000) 
 

Hence, this definition brings us to our next section: humans’ perception of time. Let us 
continue with the introductory passage in Stanford Encyclopedia about our perception of 
time: 
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“We see colours, hear sounds and feel textures. Some aspects of the world, it seems, are 
perceived through a particular sense. Others, like shape, are perceived through more than one 
sense. But what sense or senses do we use when perceiving time? It is certainly not associated 
with one particular sense. In fact, it seems odd to say that we see, hear or touch time passing. 
And indeed, even if all our senses were prevented from functioning for a while, we could still 
notice the passing of time through the changing pattern of our thought. Perhaps, then, we have 
a special faculty, distinct from the five senses, for detecting time. Or perhaps, as seems more 
likely, we notice time through perception of other things. But how?”  (2000) 
 

The closing question of the passage (“but how?”) seems to be a crucial question to 
begin with for exploring why/how our perception of time is influenced by several other 
factors in our environment. Many of us must have experienced some events which probably 
seemed to have last like an eternity, or gone with the wind. Indeed the physical time does not 
slow down or accelarate. But it is our sense of time which speeds up or slows down in 
response to many factors. On the other hand, our brains function as precise chronometers. 
Consider, for example, the unconscious control of our movements. Motor tasks such as 
walking, or driving also rely on accurately timed motor actions on a subsecond scale 
(Wallisch, 2008 ).  
Also, for instance, even when we have missed sleeping for a few days, we try to complete the 
cycle of sleeping, waking and eating on a somewhat regular schedule, maybe completing the 
cycle by sleeping a whole day long. But what makes this possible bilogically? Pascal 
Wallisch in his article “An Odd Sense of Timing” provides us some information aboutv the 
subject: 
“In the 1930s physiologist Hudson Hoagland, then at Clark University, hypothesized that a 
central clock driven by chemical processes in the body could be responsible for this 
regularity. But only by the early 1980s did researchers hit on a likely candidate in the brain: 
the suprachiasmatic nucleus (SCN). This tiny cluster of barely more than 3,000 neurons is 
situated directly above the crossing of the optic nerves — more or less immediately behind 
the eyes — and plays a crucial role in regulating the sleep-wake cycle of the organism, which 
involves body temperature, hormone metabolism and general level of alertness. The SCN 
emits rhythmic signals to the nearby pituitary gland, which then releases messenger 
substances into the blood, as well as to the pineal gland, which is responsible for the 
production and release of melatonin. This is a natural cycle of slightly more than 24 hours — 
which is why it is referred to as the circadian rhythm (the Latin circa means "approximately," 
and dies means "day").”  (2008) 
 

This must be necessary for livings to subside as the body's natural rhythm adapts to its 
new surroundings or schedule. It seems to be related with the evolution! 
Although the brain seems to have accurate biological clocks, our mind appears unable to read 
them all the time. What we experience, we call it as “temporal illusion” in which our 
judgment of time deviates from the physical time. 
How long or short a period of time appears to us may vary and this may depend on various 
factors including physiological ones such as body temperature or mental disorders such as 
schizophrenia and depression, etc. For example, high temperatures are associated with an 
expansion of subjective time, whereas low body temperatures correspond to a shortening of 
subjective time (Wallisch, 2008). It has also been shown that even drugs such as LSD and 
cocaine can have profound effects, accelerating or decelerating the subjective passage of time 
(Wallisch, 2008). 

As another example, consider that time passes very quickly whenever we are subjected 
to a high amount of new, fast-changing or interesting stimuli, such as when we are watching 
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an exciting movie. In contrast, during periods of low stimulation -such as when performing 
routine boring tasks- time seems to pass very slowly.   
British psychologist John Wearden of Keele University in England made an experiment in 
2005 (quoting from Wallisch, 2008): 

“He showed that a group of test subjects a nine-minute clip from the movie 
Armageddon. A second group spent the same amount of time in a waiting room without 
anything to do. Which group experienced time as subjectively faster? No question about it, 
the minutes flew by for those watching the film clip. When the researchers questioned the test 
subjects again some time later, however, those who had sat in the waiting room twiddling 
their thumbs during the experiment estimated the time as a good 10 percent shorter than those 
who had watched the movie.”  
 
Wallisch summarizes his results as follows: 
“In retrospect, an eventful period appears longer, phases of boredom shorter. What seems to 
be crucial is the quantity of amassed memory. Rich and varied memories are associated with 
long periods, less intense or similar memories with shorter ones. This neatly illustrates that 
the subjective experience of time arises from the interplay — some say as the by-product — 
of processes in attention and memory.”  (2008) 
 

Another example in the field of music comes from Bruno Repp in his article “Metrical 
subdivision results in subjective slowing of the beat.” 
“Four experiments investigated whether metrical subdivision affects perceived beat tempo. In 
Experiment 1, musically trained participants tapped in synchrony with the beat of an 
isochronous pacing sequence and continued tapping the beat after the sequence stopped. 
Continuation tapping was slower when the pacing beat was subdivided than when it was not. 
Experiment 2 found the same effect when the subdivisions during synchronization were self-
generated. The effect was neutralized, however, when subdivisions were tapped during 
continuation. In Experiment 3, an effect of subdivision was found in a purely perceptual 
tempo judgment task. Experiment 4 tested musicians and nonmusicians in matched perception 
and reproduction tasks. Musicians showed the expected effect of subdivision in both tasks, 
whereas nonmusicians showed a larger effect in reproduction but a smaller effect in 
perception. Overall, the findings suggest that subdivided inter-beat intervals are subjectively 
longer than empty intervals, in agreement with the "filled duration illusion" in 
psychophysics.”  (2008) 
 

Another example about our judgment of time is as follows: 
“Yet humans estimate at least one time interval accurately. This oddly persistent 

ability was first described in 1868 by an early pioneer of time research, Karl von Vierordt, 
who dubbed this time interval the "point of indifference." Study subjects estimated that tones 
shorter than three seconds in duration lasted longer than their actual duration while those 
longer than three seconds were reported as being shorter. 

The three-second point of indifference — the interval at which the subjective 
impression and objective duration are about the same — has remained unchanged throughout 
the past century. In view of the technological and social revolutions — and cultural speedup 
— of the past 100 years, this consistency seems rather remarkable. Modern high-speed 
transportation and rapid communications make for a hurried way of life. Television and video 
clips accelerate our visual habits. Nevertheless, this critical three-second threshold seems to 
remain invariant, suggesting it is hardwired into the brain. 
Some experts believe this same time window may be related to another aspect of time, our 
experience of the present. “Brain researchers such as Ernst Poeppel of the University of 
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Munich take this view. Poeppel coined the term "subjective present" for the narrow saddle in 
time of that which is not quite yet past and that which is barely not still in the future — the 
mental ‘now’” (Wallisch, 2008). 
 

Another way our mind constructs our notion of time is illustrated by the quality of 
temporal order which means that the mind determines the order of events.  
“The chronological resolution of perception determines whether two light flashes, needle 
pricks or sounds appear to occur separately or simultaneously. If stimuli are presented below 
a particular threshold -in other words, in rapid succession  -they fuse together, and we 
experience them as synchronous or continuous. Each sensory channel has its own so-called 
fusion threshold  -our hearing is very acute with a chronological resolution of two 
milliseconds; our sense of vision, in contrast, is usually overwhelmed by 40-millisecond 
intervals. If this timing were not the case, the action on television screens would appear to us 
as rapid successions of instant snapshots instead of the smoothly moving objects that we 
actually perceive. It is the ‘lazy’ visual apparatus that links these impressions together in 
space and time” (Wallisch, 2008). 
 

Another example of temporal illusion is the Kappa effect which is a term relating to 
the human perception of time. The term came into appearance by 1953 in the journal Nature. 
The Kappa effect can be displayed when considering a journey made in two parts that take an 
equal amount of time. Between these two parts, the journey that covers more distance will 
appear to take longer than the journey covering less distance, even though they take an equal 
amount of time. Practically speaking, a faster journey over more distance will still appear 
more time-consuming than a slower journey over less distance (Wikipedia). 
Another related phenomenon in human psychology, the Tau effect, describes a related effect 
also dealing with two equidistant parts in a journey: the part of the journey that takes more 
time to complete will appear to have covered more distance. In essence, a slower journey will 
appear to cover more ground than a faster one, since it takes more time to do so (Wikipedia). 
 

FINAL WORDS 
In this work, I tried to examine the studies about different aspects of rhythm related with our 
“perception of rhythm” such as beat, grouping, metre, duration, etc. For each part, I basically 
focused on studies which provided us some psyhchological evidence for the cognitive and 
perceptual foundations of rhythm. In the next section, I tried to examine different approaches 
to “perception of time,” not in a broader context but from the point of its relation with our 
perception of rhythm.  
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“GÖNÜLLÜ KONSERVATUVAR Ö�RENC�LER�N�N �LKÖ�RET�M OKULLARINDA 
YAPTIKLARI KORO ÇALI�MALARININ MÜZ�K Ö�RETMENL��� ALGILARINA 

ETK�LER�” 
 

Yrd. Doç. Dr. Duygu SÖKEZO�LU 
 

Afyon Kocatepe Üniversitesi Devlet Konservatuvar� Müzik Bölümü 
 
ÖZET 

Korolar, temel müzik e�itiminin önemli yap� ta�lar�ndand�r. Bir ulusun müzik 
e�itimindeki geli�imi h�zland�rmak için, korolara ihtiyaç duyulmaktad�r. Koro e�itimi 
yoluyla, i�birli�i artar, ö�rencilerin özgüvenleri geli�ir. Ayr�ca koroda �ark� söylemek 
ö�rencide, sevgi, sayg�, ho�görü özellikleri kazand�rarak, ya�ama olumlu bir bak�� aç�s� 
geli�tirmesine yard�mc� olur.  

Ülke müzik e�itiminin geli�imine hizmet etmek için, Afyon Kocatepe Üniversitesi 
Devlet Konservatuvar� Müzik Bölümü 5 y�ld�r düzenli olarak “23 Nisan Çocuk Korolar� 
�enli�i” düzenlemektedir. 

Bu �enli�e destek vermek ve korolar�n say�lar�n� artt�rmak amac�yla, geçti�imiz y�l 
Afyon Kocatepe Üniversitesi Devlet Konservatuvar� Müzik Bölümü 4. S�n�f ö�rencilerinin 
ald��� “Müzik Pedagojisi” dersi kapsam�nda bir proje ba�lat�lm��t�r. Bu proje kapsam�nda 
gönüllü ö�renciler görevlendirilmi� ve bu gönüllü ö�renciler, haftada bir gün 
Afyonkarahisar’daki çe�itli ilkö�retim okullar�na giderek, bu okullarda koro çal��malar� 
gerçekle�tirmi�lerdir. 

Ara�t�rmada, koro çal��malar�na kat�lan konservatuvar ö�rencilerine, müzik 
ö�retmenli�ine yönelik alg�lar�yla ilgili bir anket uygulanm��, elde edilen veriler yorumlanm�� 
ve bunlara ili�kin öneriler ortaya koyulmu�tur.  

Anahtar Kelimeler: Koro, Alg�, E�itim. 
 

THE EFFECTS OF THE VOLUNTEER CONSERVATORY STUDENTS TO CHOIR 
ACTIVITIES MADE IN PRIMARY SCHOOLS THEIR PERCEPTIONS 

OF THE MUSIC TEACHER  
 
ABSTRACT 

Choruses, significant portions of the basic music education. Choirs are needed to 
accelerate the development of music education of a nation. Through the choir education, 
cooperation increases, the students develop self-confidence. In addition, singing in the choir 
students gain love, respect, tolerance and develop a positive line of sight to life. 

For serve the development of country music education, Afyon Kocatepe University 
State Conservatory Department of Music organizes regularly “23 April Children's Choir 
Festival” for 5 years. 

To support this festival and to increase the number of choirs, Afyon Kocatepe 
University State Conservatory Department of Music 4. grade students take “Music Pedagogy” 
lesson that initiated a project to the scope of this lesson last year. Within this project, 
volunteer students are assigned and this volunteer students went to various primary schools in 
Afyonkarahisar one day a week, they had implemented choral work of these schools.  

In the study, participating in the choir work to students of the conservatory applied to a 
survey to relevant their perceptions intended of music teacher, results are interpreted and 
different suggestions were given based on these results. 

Key Words: Choir, Perception, Education. 
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G�R�� 
�nsan, seslerin ku�att��� bir evrende var olmu�tur. Müzik, o evrenin ürünüdür. �nsan�n 

duygu, dü�ünce ve birikimlerinin, seslerin ve ritim ö�elerinin armonik bir bütünlük 
çerçevesinde i�lenmesi olarak tan�mlanan müzik, insan ya�am�n� birçok yönden etkiler, 
geli�tirir ve de�i�tirir. Bu yüzden müzik, insan ya�am�nda vazgeçilmez bir yere ve öneme 
sahiptir.  

Günümüz müzik e�itiminin temel amaçlar�ndan biri bireyleri müzi�e açmak ve 
yöneltmek, bireyleri müzik yoluyla etkileyerek onlar�n müzi�e olan ilgilerini art�rmakt�r. 
Amaç, bireyleri müzik yoluyla etkilemek ve müzi�e olan ilgilerini art�rmak ise, bunun en 
kolay yolu, korolar kurmakt�r. Ali UÇAN (2001: 13) koroyu “en do�al, en kolay ve en çabuk 
olu�an müzik toplulu�u” olarak tan�mlamaktad�r. Buradan, bir ulusun müzik e�itimindeki 
geli�imini h�zland�rmada en kolay yolun, korolar kurmak oldu�u sonucuna varabiliriz.  

 
Koro ve Koro E�itimi 
Uçan’a (2001: 12) göre: “Koro insani bir olgudur. Tam anlam�yla bir koro 

olu�abilmesi için insanlar kendi sesleriyle, birlikte müzik yapmak üzere biraraya gelmekle 
yetinmeyip, birlik olurlar, müziksel anlamda örgütlenirler ve müziksel gereksinimlerini hep 
birlikte giderirler”. 

Koro e�itimi, ses e�itimi alan� içinde yer almaktad�r. Temelde ses e�itiminde esas 
olan, do�ru ses üretme ve sesi do�ru kullanmaya ili�kin davran��lar� vermeyi amaçlar 
(Töreyin, 2008: 160). Koroda söyleyen ki�i önce kendi sesinden, sonra da koronun tümüyle 
uyum içinde olmaktan sorumludur. Kendini, koronun bütünle�mi� t�n�s�na uydurmal�d�r. 
Özgürlü�ünün s�n�rlar� vard�r. Bu husus yaln�z koro için de�il, aktif olarak müzik yapman�n 
bütün alanlar� için geçerli bir durumdur. Koro, sorumluluk alma için, ba�ka bir deyi�le 
demokrasi kültürü için en elveri�li e�itim ortam�n� olu�turur (Okyay, 2001: 65). “Koro 
e�itimi, ça�da� ö�retim metotlar�ndan, ö�renci merkezli bir müzik ö�retimi ortam�nda 
ö�retmen-ö�renci i�birli�iyle yap�l�r. Koro e�itiminde ö�renci, bilgi ve becerileri gerçek 
ya�ant�lar içinde, mümkün oldu�u ölçüde birçok duyu organ� ile ö�renece�inden, 
ö�rendiklerini kolayca unutmayacak, daha önemlisi sorumluluk duygusu alm��, de�er 
duygusu geli�mi�, bildi�ini yapabilen, birbirinden etkilenen, birbirini etkileyen, kendine 
güveni olan bir birey olacakt�r” (Yi�it, 2001: 97). 

Korolar, gerek kendi mensuplar� için, gerekse dinleyici halk kitleleri aç�s�ndan e�itici, 
ö�retici ve sosyalle�tirici özellikleriyle bireylere, büyük yararlar sa�lamaktad�r (Yener, 2001: 
84). 

 
Koro E�itiminin Yararlar� 
Korolarda �ark� söyleyen birey; ortakla�a i� yapma al��kanl��� kazan�r; ses e�itimi, 

genel müzik e�itimi, koro edebiyat� e�itimi al�r; bireysel müzik e�itimiyle edindi�i çalg� 
çalma, besteleme gibi elemanlar� kullanabilme olana�� elde eder; ba�kalar�n�n yanl��lar�n� 
gidermesine katk�da bulunurken, kendi eksikliklerini de görme f�rsat� elde eder; ba�kalar�na 
sayg� göstererek kendisine sayg� sa�lar; arkada�l�klar kurarak sosyalle�ir; toplumda 
demokratik de�erlerin gereklili�ini kavrar. Ayr�ca bireyin özgüveni artar, sanatta ulusal ve 
uluslararas� ileti�im içerisinde dünya görü�ü geli�ir (Apayd�n, 2001: 135). 

Koro e�itimi ile bireylere, müzik tan�t�lmal� ve sevdirilmeli, birlikte müzik yapma 
al��kanl��� ve gereksinimi kazand�r�lmal�d�r. Korolar müzik ö�retiminde, müzikle birlikte 
ö�renmeyi sa�layan topluluklard�r. Koro e�itimiyle, ö�rencide amaçlanan davran�� 
de�i�ikli�inin olu�turulmas� ve kazand�r�lmas� a�amalar�nda, müzi�in ö�retimi gerçekle�ir 
(Yi�it: 2001: 98). 

Amatör koro üyeleri, geli�meye elveri�li olan bir ses materyaline ve müziksel i�itme 
yetene�ine sahip, kendilerini müzik alan�nda geli�tirmek ve kültürlenmek isteyen bireyler 
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aras�ndan seçilirler. Bu korolar�n üyeleri, di�er korolardan farkl� olarak ses ve i�itme 
e�itimlerini, genel müzik bilgilerini ve kültürünü koro ortam� içerisinde al�rlar. Bu 
ortamlarda, bireylerin yetenekleri, yatk�nl�klar� ve çal��ma disiplinleri do�rultusunda bazen o 
kadar ba�ar�l� elemanlar yeti�mektedir ki, aralar�ndan profesyonel koro üyeli�ine veya 
mesleki müzik e�itimine yönelenler ç�kmaktad�r. Özellikle çocuk korolar�, yeteneklerin erken 
ya�larda tespit edilmesi ve bu yeteneklerin ilgili alanlara yönlendirilmesi için, bir “erken 
müzik e�itimi” alan� olarak, yayg�n e�itimi gerçekle�tiren kurulu�lard�r (Çevik, 1997: 148). 
  

Afyon Kocatepe Üniversitesi Devlet Konservatuvar� Müzik Bölümünün 
Gerçekle�tirdi�i Koro Çal��t�rma Projesi 

Müzik e�itiminin ilerlemesi, ça�� yakalayabilmesi ve geli�ebilmesi için, mesleki 
müzik e�itimi veren kurumlara görevler dü�mektedir. Mesleki müzik e�itimi veren kurumlar, 
toplay�c�, birle�tirici ve geli�tirici olmal�d�rlar (Türkmen, 2008: 30). Bu görevlerinin yan�nda, 
ülke müzik e�itiminin geli�imi ve ça�� yakalayabilmesi için de mücadele etmelidirler. 
Mesleki müzik e�itimi veren kurumlar, kendi kabuklar�na çekilmedikleri, bulunduklar� il 
ba�ta olmak üzere müzik ö�retmenlerini yaln�z b�rakmad�klar�, çe�itli kurumlardan destek 
alarak ve o kurumlar� da i�in içine katarak sempozyum, �enlik, festival, çal��tay vb. gibi 
etkinliklerle müzik e�itiminin ilerlemesi için çal��t�klar� sürece, o ülkedeki müzik e�itimi 
durmayacak ve geli�meye devam edecektir. 

Ülke müzik e�itiminin geli�imine hizmet etmek için, Afyon Kocatepe Üniversitesi 
Devlet Konservatuvar� Müzik Bölümü 5 y�ld�r düzenli olarak “23 Nisan Çocuk Korolar� 
�enli�i” düzenlemektedir. Be�incisi 21-22 Nisan 2012 tarihleri aras�nda düzenlenen �enli�e, 
13’ü Afyonkarahisar d���ndan olmak üzere toplam 40 koro kat�lm�� ve iki gün içerisinde 
1300’e yak�n ö�renci sahne alm��t�r.  

Bu �enli�e destek vermek ve korolar�n say�lar�n� art�rmak amac�yla, geçti�imiz y�l 
(2010-2011 e�itim-ö�retim y�l�) Afyon Kocatepe Üniversitesi Devlet Konservatuvar� Müzik 
Bölümü 4. S�n�f ö�rencilerinin ald��� “Müzik Pedagojisi” dersi kapsam�nda bir proje 
ba�lat�lm��t�r. Bu proje kapsam�nda, gönüllü ö�renciler görevlendirilmi� ve bu gönüllü 
ö�renciler, kendi aralar�nda iki�erli, üçerli gruplar olu�turarak, haftada bir gün 
Afyonkarahisar’daki çe�itli ilkö�retim okullar�na giderek, bu okullarda müzik e�itimi 
vermi�ler ve koro çal��malar� gerçekle�tirmi�lerdir. �lkö�retim okullar�nda koro çal��malar� 
yapan konservatuvar ö�rencileri, çal��t�rd�klar� korolarla “23 Nisan Çocuk Korolar� �enli�i” 
ne kat�larak, yapt�klar� uygulamalar� sergileme f�rsat� da elde etmi�lerdir. 

2010-2011 e�itim-ö�retim y�l�nda, konservatuvar ö�rencilerinin deste�iyle çal��t�r�lan 
7 okulda 202 ö�renci koroda görev alm�� ve 19-20 Nisan 2011 tarihleri aras�nda 
gerçekle�tirilen “IV. 23 Nisan Çocuk Korolar� �enli�i”ne kat�larak performans sergilemi�tir. 
Bu y�l (2011-2012 e�itim-ö�retim y�l�) projeye kat�l�m�n daha fazla oldu�u gözlenmi�, 10 
okulda toplam 12 koro ç�kar�lm�� ve bu korolarda 418 çocuk sahne alm��t�r. Bu proje sonras� 
2 y�ll�k duruma bak�ld���nda, 16 çocuk korosu kurulmu� ve bu korolarda 537 çocuk müzik 
e�itimi alarak, 23 Nisan Çocuk Korolar� �enli�i’nde sahne alm��t�r. Projeye 2 y�ld�r düzenli 
olarak kat�lan 4 ilkö�retim okulu bulunmaktad�r. Bu ilkö�retim okullar�ndan 3’ünde ayn� 
ö�renciler proje kapsam�nda e�itim alm��, 1’inde farkl� ö�renciler e�itim alm��t�r. 

Geçti�imiz y�l (2010-2011 e�itim-ö�retim y�l�) “Müzik Pedagojisi” dersini alan 29 
ö�renciden 24’ü projede gönüllü olarak görev alm��, 5 ö�renci görev almam��, 4 ö�renci 
korosuyla sahneye ç�kmak istememi� ve 1 ö�renci de, rahats�zl���ndan dolay� projeye devam 
edememi�tir. Bu y�l (2011-2012 e�itim-ö�retim y�l�), bu dersi alan 20 ö�rencinin 20’si de 
projede görev alm��, daha sonra 3 ö�renci devams�zl�ktan kalm�� ve 17 ö�renci projeye 
devam etmi�tir. Toplamda 2 y�l içerisinde “Müzik Pedagojisi” dersini alan 49 ö�renciden 
36’s� aktif olarak projede görev alm�� ve korosuyla birlikte sahneye ç�km��t�r. Bu projeye 
kat�l�m konusunda hiçbir ö�renci zorlanmam��, hatta kat�l�p kat�lmamay� dü�ünmeleri için de 
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ö�rencilere zaman tan�nm��t�r. Bu projeden esinlenerek farkl� s�n�flardan ve bölümlerden 
ö�renciler de, okullara gitmek istemi�ler ve projede yer almak için talepte bulunmu�lard�r.  

Bu ara�t�rma; Afyon Kocatepe Üniversitesi Devlet Konservatuvar� Müzik Bölümü 4. 
S�n�f ö�rencilerinin ald��� “Müzik Pedagojisi” dersi kapsam�nda, gönüllü konservatuvar 
ö�rencilerinin, ilkö�retim okullar�nda yapt�klar� koro çal��malar�n�n, bu ö�rencilerin müzik 
ö�retmenli�ine yönelik alg�lar�n� nas�l etkiledi�ini ortaya koymak amac�yla yap�lm��t�r. 

Ara�t�rman�n evrenini; Afyon Kocatepe Üniversitesi Devlet Konservatuvar� Müzik 
Bölümü ö�rencileri, örneklemini de; Afyon Kocatepe Üniversitesi Devlet Konservatuvar� 
Müzik Bölümü 4. S�n�f ö�rencileri olu�turmaktad�r. 

Ara�t�rmada; koro çal��malar�na kat�lan gönüllü konservatuvar ö�rencilerine, müzik 
ö�retmenli�ine yönelik alg�lar�n�, yap�lan bu projenin kendilerine ne gibi katk�larda 
bulundu�unu, çal��malarda ne gibi zorluklarla kar��la�t�klar�n�, bu i�i yapmaktan zevk al�p 
almad�klar�n�, kendilerinde ve korolar�nda bulduklar� eksikliklerin neler oldu�unu anlamak 
amac�yla ve bu projeyi de�erlendirmelerine yönelik olarak 15 sorudan olu�an aç�k uçlu bir 
anket uygulamas� yap�lm�� ve iki y�l içerisinde projeye kat�lan 36 ö�renciden 29’u anketi 
cevapland�rm��t�r. Ayr�ca, projeye kat�lan s�n�f ö�retmenlerine de; bu uygulaman�n yararlar�, 
verilen müzik e�itiminin ve sahneye ç�kman�n ö�rencileri üzerinde nas�l etkiler yaratt��� ve 
okullardaki müzik ö�retmeni eksi�ine yönelik olarak bir anket uygulamas� yap�lm��t�r. 

 
ARA�TIRMANIN BULGULARI VE YORUMLARI 

Ara�t�rmada; projeye kat�lan ö�rencilere, müzik ö�retmenli�i alg�lar�na ve projeye 
yönelik olarak 15 sorudan olu�an aç�k uçlu bir anket uygulanm�� ve bu anket sorular�ndan 
10’u ara�t�rma kapsam�na al�nm��t�r. 

A�a��da anket sorular� ve ö�rencilerin genel olarak verdikleri cevaplar yer almaktad�r. 
 
Soru 1: Müzik pedagojisi dersi kapsam�nda böyle bir projenin gerçekle�tirilmesini 

nas�l de�erlendiriyorsunuz? 
Bu projede yer alan ö�renciler, müzik pedagojisi dersi kapsam�nda böyle bir projenin 

gerçekle�tirilmesini; mükemmel, çok iyi, gayet güzel, ö�retici, hepimiz için çok yararl�, 
faydal�, de�erli, e�lenceli, ö�rencilik dönemindeki en önemli tecrübelerden biri, ö�retmenli�e 
ilk ad�m, staj gibi, �eklinde de�erlendirmi�lerdir. Ayr�ca; müzik pedagojisi dersinde 
ö�rendikleri konular� uygulamal� olarak peki�tirme f�rsat� yakalad�klar�n�, daha önce böyle bir 
tecrübe edinmediklerini ve bu yüzden de önemli bir süreç oldu�unu, kendilerine olan 
güvenlerinin artt���n�, bu projede yer ald�klar� için kendilerini �ansl� bulduklar�n� ve dersin 
amac�na ula�t���n� ifade etmi�lerdir. 
          Bunlar�n yan�nda: Bu dersin ve ard�ndan etkinliklerin olmas� beni mutlu etti. Bence bu 
proje, okulumuzun öncelikle çocuklara ve sonra biz ö�rencilerine ya�att��� en büyük 
deneyime ön ayak oldu. �lk defa koro ö�rencisi de�il de, koro e�itmeni oldum. E�itimin bize 
katt��� ders d���nda, bir ba�ka ki�ilerin de ders almas� ve e�itim almas� çok iyi. Çocuklar�n 
koro e�itimi almas�, müzik ad�na bir �eylerin yap�lmas� çok iyi bir etki. Bu dersin 
uygulamalar�nda belki birçok �ey yap�labilir, fakat bu yapm�� oldu�umuz çal��ma, 
yap�labileceklerin en iyisiydi. Bizler bu proje sayesinde daha ö�renciyken ö�retmen olma 
f�rsat� bulduk, �eklinde de görü�lerini belirtmi�lerdir.  
          Ö�rencilerin büyük ço�unlu�u, projeyi olumlu olarak de�erlendirirken, sadece bir 
ö�renci; pedagoji dersi kapsam�nda olmas� gayet normal, fakat konservatuvarda formasyon 
verilmezken, bu �ekilde bir çal��man�n olmas� bana saçma geliyor, �eklinde projeyi 
de�erlendirmi�tir.  

Bu soruya verilen cevaplar do�rultusunda projenin, ö�renciler için faydal� bir çal��ma 
oldu�u ve ö�rencilerin bu proje ile e�itimsel aç�dan birçok �ey kazand�klar� sonucuna 
ula��lmaktad�r. 
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Soru 2: Bu projede görev alma nedeniniz nedir? 
Projeye kat�lan ö�renciler, bu projede görev alma nedenlerini; deneyim kazanmak, 

yapabilirlik durumunu gözden geçirmek, ileride de koro çal��t�rmak, koro yönetmeyi ve 
çal��t�rmay� ö�renmek, ö�retmenli�i ö�renmek, kendini geli�tirmek ve s�namak, ö�rencilerle 
diyalog kurmay� ö�renmek, tecrübe edinmek, olarak belirtmi�ler ve bu projede, bu 
nedenlerden dolay� görev ald�klar�n� ifade etmi�lerdir. 
          Ayr�ca; kendilerine birçok �ey kazand�raca��n� dü�ündükleri için, hem çocuk korosu 
çal��t�rmay� sevdikleri hem ileride yarar�n� göreceklerini dü�ündükleri için, güzel �eyler 
ortaya ç�karabileceklerine inand�klar� için, e�itimlerine daha fazla katk� sa�layaca��n� 
dü�ündükleri için, gittikleri okullar�ndaki ö�rencileri 23 Nisan Çocuk Korolar� �enli�i’ne 
haz�rlamak için, bir �eyler ö�renmek ve e�lenmek için de, projede yer ald�klar�n� 
belirtmi�lerdir. 
          Bunun yan�nda; bu projeden sonra kesinlikle ö�retmen olmak istediklerini belirten 
ö�rencilerin yan�nda, not kayg�s� olan ve s�nava girmemek için projede yer alan 2 ö�renci de 
bulunmaktad�r. Ö�rencilerin büyük ço�unlu�unun; kendini geli�tirmek, bir �eyler ö�renmek, 
deneyim kazanmak için projede görev ald���, bunun yan�nda, sadece iki ö�rencinin not 
kayg�s�ndan dolay� projeye kat�ld��� söylenebilir. Buradan da, ö�rencilerin bir �eyler 
ö�renmek ve deneyim kazanmak amac�yla projeye dahil oldu�u sonucuna ula��lmaktad�r.  

 
Soru 3: Daha önce hiç koro çal��t�rm�� m�yd�n�z? 
Bu soruya verilen cevaplar incelendi�inde, anketi cevapland�ran 29 ö�renciden 22’si, 

daha önce hiç koro çal��t�rmad�klar�n� belirtmi�lerdir. 
           Bunun yan�nda; Türk E�itim Gönüllüleri Vakf�nda görev yapan ve koro e�itimi veren, 
geçen y�l bu proje kapsam�nda koro çal��t�ran ve bu y�l da yine kendi iste�iyle görev alan, 
lisede çal��an, anaokulu ve ilkö�retim okullar�nda görev yapan ve koro çal��malar�na kat�lan 
ö�renciler de, proje kapsam�nda yer alm��t�r. 
 Buradan, ö�rencilerin büyük bir ço�unlu�unun koro çal��t�rma tecrübesine sahip 
olmad��� ve bu projeyle birlikte, bu deneyimi elde ettikleri sonucuna ula��lmaktad�r. Projede 
görev alan ö�rencilerin büyük bir ço�unlu�unun ö�retmen olmak istedi�i göz önünde 
bulunduruldu�unda, bu tecrübenin onlar için önemli bir ad�m oldu�u söylenebilir.  
  

Soru 4: Sizce koro çal��t�rmak kolay bir i� mi, yoksa zor bir i� mi? Nedenini 
belirtiniz. 

Projede görev alan ö�rencilerin ço�unlu�u, koro çal��t�rman�n zor bir i� oldu�unu 
belirtmi�ler ve bunun nedenlerini de �öyle dile getirmi�lerdir: Çocuk psikolojisini anlamak 
laz�m. Çal��t�rd���n�z korodaki insanlar�n yetenekleri ve alg�lama seviyeleri ayn� olmad��� için 
zor bir i�. Emek verilen i�ler kolay de�ildir. Tecrübe çok önemli bir unsur. Her çocuk bir 
olmaz, her çocuk yetenekli de de�ildir. Bu benim ilk deneyimim oldu�u için bir tak�m 
zorluklarla elbette kar��la�t�m. Çocuklara söz geçirmek çok zor. Bütünlü�ü ve disiplini 
sa�lamak çok zor. Ayn� sesleri yakalamak ve bunu koro üyelerine yapt�rmak çok zor. Kolay 
bir i� olsayd� herkes yapard�. �ark� deyip geçmemek laz�m, özenle do�ru ö�retmek laz�m. 
Çocuklara sahne kurallar�n� ve �ark� söyleme kurallar�n� anlatmak zor. Bu i� için ayr� bir 
e�itim almak gerekir. Çocuklarla, özellikle de 1. s�n�flarla koro çal��mas� yapmak çok zor, 
�eklinde yorumlarda bulunmu�lard�r. 
          Bunun yan�nda; koro çal��t�rmak, isteyerek yap�lan bir �ey oldu�u zaman çok kolay bir 
i�, ama istemeyerek çal��t�r�l�rsa zor bir i� haline geliyor. �ark� söylemeyi seven, isteyen 
ki�ilerle çal��mak i�i kolayla�t�r�yor. Sevdi�im bir meslek oldu�u için kolay. Çocuklarla 
ilgilenmek güzel bir duygu. Birikiminiz yeterli ise kolay ve e�lenceli bir i�, �eklinde de 
yorumlar gelmi�tir. 
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 Genel olarak verilen cevaplara bak�ld���nda, ö�renciler çe�itli nedenlerden dolay� koro 
çal��t�rma i�ini “zor” olarak tan�mlamakta ve özellikle de “tecrübenin” bu i�te önemli bir 
unsur oldu�unu belirtmektedirler. 

 
Soru 5: Koro çal��t�r�rken kendinizde fark etti�iniz eksiklikler neler oldu?  
Projede yer alan ö�renciler, yapt�klar� koro çal��malar� sonucu kendilerini 

de�erlendirmi�ler ve eksikliklerini dile getirmi�lerdir. Bu eksiklikleri: Sab�rs�zl�k. Koro 
çal��t�r�rken daha tutumlu ve biraz daha disiplinli olunmas� gerekti�ini ö�rendim. Entonasyon 
problemimiz oldu. Koro yönetimini çok bilmiyormu�um. Çocuklara nas�l �ark� ö�retilir tam 
bilmiyormu�um. Daha fazla çocuk oyunu ö�renmeye çabalamak laz�m. Çal��malar s�ras�nda, 
sahnedeki gibi yönetmemem, çok gev�ek davranmam. Tecrübesizlik. Kendimize fazla güvenli 
davrand�k. Yönetimimde ve duru�umda eksikliklerim var. Koroyu yönetirken kollar�m� çok 
açt���m� fark ettim. Koro nas�l yönetilir, �ark�lar�n tonunun nas�l belirlenmesi gerekti�ini, 
e�liklerin nas�l olaca��n� ö�rendim. Yeterince e�lik çalmam�� olmak. Çocuklara e�itim 
vermenin ne kadar zor bir �ey oldu�unu gördüm. Çocuklara kar�� daha olumlu olunmas� 
gerekti�ini ö�rendim. �ark�lar� daha ritimli, sözlere uygun hareketlerle canland�rabilirdim. 
Geçen y�lda bu projede yer ald���m için, geçen y�l bir tak�m eksiklerim vard� ama bu y�l o 
eksiklerimi tamamlad���m� dü�ünüyorum. Piyano e�liklerini son güne b�rakmamak gerekti�ini 
ö�rendim, �eklinde dile getirmi�lerdir.  

Bu projeyle ö�renciler, müzik ö�retmenli�i ve koro çal��t�rma ad�na eksikliklerini 
görme �ans� elde etmi�ler ve bu konuda kendilerini de�erlendirmek için f�rsat yakalam��lard�r. 
Böylece ö�renciler bu proje ile müzik ö�retmenli�ine ilk ad�mlar�n� da atm��lard�r. 

 
Soru 6: Çal��t�rd���n�z koroyu olumlu ve olumsuz yönleriyle ele�tiriniz. 
Projede yer alan ö�renciler, çal��t�rd�klar� korolar� olumlu olarak: Güzel geçen bir 

konser. Çocuklar�n o ya�ta güzel �eyler yapabilmesi çok güzel. Çocuklar amatördü ama 
ellerinden geleni yapt�lar. Çocuklar�n bir �eyler ö�renmeleri. Bence 7 ya��ndaki ö�rencilere 
göre, gayet ba�ar�l�yd�lar. Problem varsa, o da bizden kaynakl�d�r. 1. s�n�f ö�rencileriydiler ve 
ne ö�rettiysek onu uygulad�lar. Bu proje sayesinde kendi yönetece�im bir koro oldu, bu 
benim ilk deneyimimdi. Bu proje, çocuklar� yetenekli ve yeteneksiz diye ay�rmayan bir proje 
ve sonucunun da güzel oldu�unu dü�ünüyorum. �ark�lar� net bir �ekilde söylemeleri, küçük 
ya�lar�na ra�men büyük bir ba�ar�yd�. �ark�lara çok konsantreydik, aram�zda kuvvetli bir ba� 
vard�. Sahnede, çal��madan daha güzel bir i� ortaya ç�kard�lar. Ba�larda ço�u ö�renci �ark�y� 
söyleyemezken, sürekli tekrar yapt�rmam�z sonucu �ark�y� söyler hale geldi. Çocuklar 
ellerinden gelenin en iyisini yapt�lar, �eklinde ifade etmi�lerdir. 
          Projede yer alan ö�renciler, çal��t�rd�klar� koroyu olumsuz olarak: Ö�rencilerin müzik 
e�itimi aç�s�ndan e�itimsiz olmas�. Seçme ö�renciler olmamalar�. Sahne duru�umuzda sorun 
vard�. Detone söyledik. Daha fazla ilgi alaka gösterebilseydim, koronun ba�ar�s� da fazla 
olabilirdi. Benim ö�rencilerim çok yetenekliydi fakat k�sa zamanda çok iyi bir i� 
ç�karamad�m. Daha uzun zaman�m�z olsayd�, bu koroyla daha güzel �eyler ç�kar�rd�k. 
�ark�lar� ezberletmekte biraz zorland�k. Davul çald�racakt�k, heyecandan unuttuk. �ark�lara 
nüans katmad�k, dümdüz okuttuk. Ritim ve sesler oturmam��t�. Piyano e�liklerinde problem 
vard�. Çocuklar�n ya�lar� itibariyle entonasyon problemi ya�amalar� ve dikkatlerini 
toplayamamalar�. Baz� çocuklar hala güzel �ark� söylemenin ç��l�k atmak oldu�unu 
dü�ünüyor, bunu bir türlü ö�retemedim, �eklinde de�erlendirmi�lerdir. 
 Ö�renciler çal��t�rd�klar� korolar� olumlu ve olumsuz yönleriyle de�erlendirmi�ler ve 
kendi ba�ar�lar� yan�nda, eksikliklerini de görme f�rsat� yakalam��lard�r. De�erlendirmeler 
sonucunda; proje sayesinde ö�rencilerin, bir çocuk korosu çal��t�r�rken neleri do�ru neleri 
yanl�� yapt�klar�n� görme f�rsat� elde ettikleri, ileride müzik ö�retmeni olduklar�nda neler 
yapabileceklerini, nelere daha çok dikkat etmeleri gerekti�ini ö�rendikleri ortaya ç�km��t�r.  
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          Soru 7: Bu ders kapsam�nda çal��t�rd���n�z korolar�n e�itimsel aç�dan sizlere faydas� 
oldu�unu dü�ünüyor musunuz? Cevab�n�z evet ise, ne gibi faydalar� oldu�unu lütfen 
belirtiniz. 
           Bu soruya verilen cevaplar incelendi�inde, ö�rencilerin neredeyse hepsi, bu 
çal��man�n e�itimsel aç�dan kendilerine faydal� oldu�u görü�ünde birle�mi�tir. 
 
        Ö�renciler, çal��t�rd�klar� korolar�n e�itimsel aç�dan kendilerine olan faydalar�n�: 
�leriki dönemlerde yapaca��m çal��malar� çok etkileyecek. Çocuklar� tan�ma f�rsat� yakalad�m. 
Ö�retmenlik aç�s�ndan çok �eyler katt���na inan�yorum. Kendimizi geli�tirmemize yard�mc� 
oldu. Ö�reticilik yetisi kazand�rd�. Tecrübe kazanmam�za yard�mc� oldu. Bir s�n�fa 
girdi�imizde nas�l davranmam�z gerekti�ini ö�retti. Ö�rencilerin dikkatini kendi üstüme nas�l 
çekece�imi ö�rendim. Koro çal��mas� yapaca��mda, beni nelerin bekledi�ini çok iyi 
biliyorum. E�liklere ne kadar hakim olmam gerekti�ini anlad�m. Çal��t�raca��m eserlerin 
tonlar�na dikkat etmem gerekti�ini ö�rendim. Kendi eksiklerimi gördüm. Çocuk psikolojisini 
daha fazla anlad�m. �leride müzik ö�retmenli�i dü�ünen biri olarak, çocuklarla ileti�imi, koro 
disiplinini, yönetimini uygulamal� olarak ö�rendim. Uzun soluklu staj gibiydi. Çocuklarla 
konu�may�, onlara müzi�i oyunlarla sevdirmeyi, çocuklar�n e�lenceli dünyas�na e�lence ile 
müzi�i sokmay� ö�rendim. Ö�retmenlik mesle�ine ilk ad�m�m� att�m. Geçen y�l bu koromla 
çal��t�m ve çok memnun kald���m için bu y�l tekrar onlarla çal��mak istedim. Bir toplum 
önünde cesur, güvenli durmay� ö�rendim, �eklinde ifade etmi�ler; 1 ö�renci de; e�itimci 
olmay� dü�ünseydim faydas� olurdu ama ben e�itimci olmay� dü�ünmüyorum, diyerek 
dü�üncesini dile getirmi�tir. 
 Bu soruya verilen cevaplardan; bu projenin, e�itimsel aç�dan konservatuvar ö�rencileri 
için faydal� bir çal��ma oldu�u sonucuna ula��lmaktad�r. 
  

Soru 8: Çal��t�rd���n�z koronun, müzik ö�retmenli�ine yönelik alg�n�za nas�l bir 
etkisi oldu? 
           Bu projede görev alan ö�renciler, projenin müzik ö�retmenli�ine yönelik alg�lar�n� 
nas�l etkiledi�ini �öyle dile getirmi�lerdir: Zaten müzik ö�retmenli�i dü�ünen biriydim, bu 
projeden sonra hedefime iyice odakland�m. Her sene 23 Nisan’� bekliyorum. Kesinlikle ben 
müzik ö�retmeni olmal�y�m. Müzik ö�retmeni oldu�umda, bu tarz faaliyetleri art�k çok s�k 
gerçekle�tiririm. Size, bu çal��ma imkan�n� bize sundu�unuz için çok te�ekkür ederim. �unu 
anlad�m, dü�ündü�üm kadar kolay bir i� de�ilmi�, ancak çocuklar� çok sevdim. Bu proje 
sayesinde ben, ö�retmen olmadan ö�retmen oldum. Çocuklar�n tatl�l�klar�n� dü�ününce ve en 
önemlisi bu çocuklar�n ülkemin gelece�i olaca��n� dü�ündükçe, kesinlikle müzik ö�retmeni 
olmak istiyorum. Müzik ö�retimi konusunda büyük bir deneyim oldu�unu dü�ünüyorum. 
Ö�retmen oldu�um zaman, bir s�n�fa derse girdi�imde nas�l bir tav�r sergileyece�imi 
biliyorum. Bir çocuk toplulu�u kar��s�nda nas�l duraca��m� ö�rendim. Nas�l vücut ve nefes 
egzersizleri yapt�r�laca��n� az çok kavrad�m. Disiplini ö�rendim. Nas�l bir koro 
olu�turulaca��n�, �ark� ö�retirken nelere dikkat edilmesi gerekti�ini, çocuklarla nas�l ileti�im 
kurulaca��n� ö�rendim. S�n�f� ö�rendim, çocuklar�n müzi�e bak�� aç�s�n� ö�rendim. 
Çocuklar�n müzi�i sevdi�ini gözlemledim. Müzik ö�retmeni olmak istedi�imi anlad�m. Ben 
müzik ö�retmeni olmak için yarat�lm���m. Olumlu ya da olumsuz bir etkisi olmad�, �eklinde 
ifadelerde bulunmu�lard�r. 

Bu soruya verilen cevaplar do�rultusunda projenin; projeye kat�lan ö�rencilerin müzik 
ö�retmenli�ine yönelik alg�lar�nda çok büyük de�i�iklikler yaratt��� ve ö�rencilerin müzik 
ö�retmenli�ine yönelik alg�lar�n� olumlu yönde etkiledi�i sonuçlar�na ula��lm��t�r.  
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Soru 9: �leride, yine bu tür projelerin içerisinde yer almay� dü�ünür müsünüz? 
Neden? 

Bu soruya cevap veren ö�rencilerin hepsi, ileride de böyle bir proje içerisinde yer 
almak istediklerini belirtmi�lerdir.  
          Bunun nedeni olarak da: Bir �eyler yapabilmeyi görmek güzel bir duygu. Ö�retmenlik 
hakk�nda, çocuklar hakk�nda güzel �eyler ö�rendim. Çok sevdim, çok güzeldi. Çocuklarla 
ya�ad���m en küçük an bile, tecrübe benim için. Kendimi bir �eylerin parças� olarak 
hissetmem bana olumlu �eyler kat�yor. Ben bu i�i yaparken çok mutluyum. Koro çal��t�rmak 
zevkli bir i�. Ba�kalar�na ve kendime yararl� olmay� seviyorum. Çok keyifliydi, e�lenceli ve 
farkl� bir deneyimdi. Bu proje, benim için çok güzel bir deneyim oldu, bir nevi staj yapt�k. Bu 
sene mezun oluyorum, seneye nas�p olurda göreve ba�larsam, ne gibi s�k�nt�larla 
kar��la�aca��m� ve neler yapmam gerekti�ini az çok ö�rendim. Müzik bilgilerimizden 
faydalanabilmek, beni mutlu etti. Neden ö�rendiklerimi payla�mayay�m ki… Ben 
ilkokuldayken kimse beni yönlendirmemi�ti, en az�ndan yetenekli ö�rencileri yönlendiririm 
ve vatana millete bir faydam olur. Kendimi daha fazla geli�tirebilece�imi dü�ünüyorum. 
Neden olmas�n. Çok heyecan verici ve farkl� bir dünya. E�itim verirken insan kendisini de 
geli�tiriyor ve çok güzel bir duygu, �eklinde duygular�n� dile getirmi�lerdir. 

Bu soruya verilen cevaplar do�rultusunda; koro çal��t�ran ö�rencilerin ileride müzik 
ö�retmeni olduklar�nda da bu i�i b�rakmay�p devam edecekleri ve ileride yine bu tarz projeler 
içerisinde yer alacaklar� sonuçlar�na ula��lm��t�r.   

 
Soru 10: Proje hakk�nda eklemek istedi�iniz ba�ka �eyler varsa lütfen belirtiniz. 

           Projede görev alan ö�renciler, gerçekle�tirilen projeyle ilgili olarak: Ba�ar�l� bir 
projeydi, in�allah devam� gelir. Güzel bir proje oldu�una inan�yorum. Korolar ço�alt�lmal�. 
Umar�m daha kapsaml� hale gelir ve her y�l bu say�lar katlanarak artar. Her �ey çok güzeldi. 
Devam etmeyi isterdim. Benim için çok güzel bir deneyim oldu. Seneye nerede olursam 
olay�m, kesinlikle bir çocuk korosu çal��t�raca��m. Bize ve çocuklara ���k tuttunuz. Baz�lar� 
memnun kalmasa da, belki de hayat�m�z boyunca bir daha böyle bir projede yer alamayaca��z. 
Ke�ke lisans 2’den itibaren böyle bir uygulama yapsayd�k. Bu proje sayesinde, hayat�nda hiç 
piyano, keman vb. çalg�lar görmemi� çocuklar, bu çalg�lar e�li�inde �ark� söyleme f�rsat� 
buldular. Çocuklar�n aras�nda ilk defa sahneye ç�kanlar vard�. Yetene�i ke�fedilen çocuklar 
vard�. Yetene�i ke�fedilip bir enstrüman e�itimine ba�layan çocuklar oldu. Böyle bir proje 
kapsam�nda çal��t�r�lan korolar�n “23 Nisan Çocuk Korolar� �enli�i” gibi etkinliklere 
kat�labilmeleri, verilen eme�in bir göstergesidir. 2 y�ld�r çal��t���m koromla seneye tekrar 
çal��mak isterim, �eklinde yorumlarda bulunmu�lard�r. 

Birçok ö�renci de; “bu deneyimi ya�ama �ans� verdi�iniz için ve bir �eyler 
yapabildi�imizi fark etme imkan� sa�lad���n�z için te�ekkür ederim” �eklinde, minnetlerini 
dile getirmi�tir. 

 
           Bunun yan�nda: Bir dönem sadece bu organizasyonu yapmaya çal��t�k ama sadece bir 
kez prova ald�k. Salon sessizli�i sa�lanmas� konusunda çal���lmas� gerek. Proje çok güzel ama 
konservatuvarda böyle bir ders yerine enstrüman veya bestecilik teknikleri ile ilgili ders 
olmas� daha mant�kl� olurdu, �eklinde dü�üncelerini belirten 3 ö�renci de olmu�tur. 
 Genel olarak soruya verilen cevaplar de�erlendirildi�inde; projenin ö�renciler için 
faydal� bir çal��ma oldu�u, ö�rencilerin tecrübe kazand��� ve projeden memnun kald�klar�, 
ayr�ca; bu proje sayesinde müzik e�itimi alan çocuklar için de projenin faydal� bir çal��ma 
oldu�u sonuçlar�na ula��lmaktad�r. 
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Sonuçlar  
Anketi cevapland�ran ö�rencilerin verdikleri cevaplar do�rultusunda; 
- Projenin, konservatuvar ö�rencileri için faydal� bir çal��ma oldu�u, 
- Projenin, ilkö�retim ö�rencileri için faydal� bir çal��ma oldu�u,  
- Konservatuvar ö�rencilerinin bir �eyler ö�renmek amac�yla projeye dahil olduklar�,  
- Konservatuvar ö�rencilerinin büyük bir ço�unlu�unun, koro çal��t�rma tecrübesine 

sahip olmad��� ve bu projeyle birlikte bu deneyimi elde ettikleri,  
- Konservatuvar ö�rencilerinin, bir çocuk korosu çal��t�r�l�rken neleri do�ru neleri 

yanl�� yapt�klar�n� görme f�rsat� elde ettikleri, ileride müzik ö�retmeni olduklar�nda neler 
yapabileceklerini, nelere daha çok dikkat etmeleri gerekti�ini ö�rendikleri, 

- Bu projenin, konservatuvar ö�rencilerinin müzik ö�retmenli�ine yönelik alg�lar�n� 
olumlu yönde etkiledi�i, 

- Koro çal��t�ran ö�rencilerin, ileride müzik ö�retmeni olduklar�nda da bu i�i 
b�rakmayacaklar� ve devam edecekleri sonuçlar�na ula��lm��t�r. 

 
Ayr�ca; 
- Koro çal��mas� yapan ö�rencilerin; tecrübe kazand�klar�, ö�retmeyi ö�renme yetisi 

kazand�klar�, çocuklara nas�l davran�lmas� gerekti�ini ö�rendikleri, çal���lan eserlerin 
tonlar�na dikkat etmeleri gerekti�ini ve koro disiplinini ö�rendikleri, koro yönetimiyle ilgili 
bilgi edindikleri, toplum önünde cesur ve güvenli durmay� ö�rendikleri sonuçlar�na da 
ula��lm��t�r. 

- Projede görev alan ö�rencilerin büyük bir k�sm�n�n ö�retmen olmak istedi�i göz 
önünde bulunduruldu�unda, bu tecrübenin onlar için önemli bir ad�m oldu�u sonucuna da 
ula��lmaktad�r.  

- Geçti�imiz y�l (2010-2011 e�itim-ö�retim y�l�) bu proje kapsam�nda okullara giden 
ö�rencilerden ikisi, bu y�l (2011-2012 e�itim-ö�retim y�l�) konservatuvarda yüksek lisansa 
ba�lam�� ve yine kendi istekleri ile bu y�l da okullara koro çal��mas�na gitmi�lerdir. 

- Bu korolarda, “Müzik Pedagojisi” dersi kapsam�nda koro çal��malar�n� yürüten 
gönüllü ö�rencilerle, korolara kat�lan ö�renciler aras�nda çok yönlü bir etkile�im olmu� ve bu 
çal��ma, her iki tarafa da çok büyük faydalar sa�lam��t�r. Çal��malar� gerçekle�tiren 
konservatuvar ö�rencilerinin pedagojik formasyon kazanmas�, müzik ö�retmeni olmayan 
ilkö�retim ö�rencilerinin s�n�f ö�retmenlerinden de�il de müzik bölümü ö�rencilerinden 
müzik e�itimi almas�, daha önce hiç sahneye ç�kmam�� ilkö�retim ö�rencilerinin sahneye 
ç�karak alk�� almas� ve bu �ekilde ba�ar� duygusunu ya�amalar�, bu faydalardan sadece 
birkaç�d�r.  

- Korolar�n ço�almas�yla birlikte, bireysel çalg� çalmaya ba�layan ö�rencilerin de 
say�lar�nda art�� gözlenmi�tir. Bu gözlem, Afyon Kocatepe Üniversitesi Devlet 
Konservatuvar� bünyesinde her y�l düzenli olarak gerçekle�tirilen “Amatör Çalg�c�lar 
Konserleri”nden anla��lmaktad�r. �lki 5 y�l önce gerçekle�tirilen “Amatör Çalg�c�lar 
Konseri”ne 10 ö�renci, ikincisine 30 ö�renci, üçüncüsüne 40 ö�renci, dördüncüsüne 62 
ö�renci ve geçti�imiz y�l (2011) be�incisi gerçekle�tirilen etkinli�e 81 ö�renci kat�lm��t�r. Bu 
y�l 31 May�s, 1-2 Haziran tarihleri aras�nda gerçekle�tirilen ve yurt çap�nda bir festivale 
dönü�türülen etkinlikte, yakla��k 200 ö�renci sahne alm��t�r.  

 
Öneriler 
- Koro çal��malar� yap�l�rken korolar�n niteliklerinin art�r�lmas� için de ayr�ca 

çal���lmal�d�r. Bunu için de, i�ini ciddiye alan konservatuvar ö�rencilerinin korolar� 
Afyonkarahisar’da düzenlenen “23 Nisan Çocuk Korolar� �enli�i”ne kat�labilmeli, i�ini 
ciddiye almayan, sadece not kayg�s�yla bu i�e giri�en ö�rencilerin korolar� da, okullarda 
düzenlenen etkinliklere kat�lmal�d�r. 
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- E�itim Fakülteleri’nin Müzik Ö�retmenli�i Anabilim Dallar�’nda okutulmakta olan 
“Topluma Hizmet Uygulamalar�” gibi dersler kapsam�nda, sosyal içerikli projeler 
gerçekle�tirilmeli ve bu projelere ö�rencilerin aktif kat�l�m� sa�lanmal�d�r. 

- De�erli piyano pedagogu Mithat FENMEN, amatör müzik e�itiminin, profesyonel 
müzik e�itimini besledi�ini belirtir. Sanat� seven ve destekleyen bir toplum yaratmak için bu 
dü�ünce, müzik e�itimcileri taraf�ndan iyice benimsenmeli ve bu alandaki çal��malara a��rl�k 
verilmelidir. 

 
Son Söz 
Okullarda, özellikle de ilkö�retim okullar�nda “Sanat E�itimi”nin, dolay�s�yla Müzik 

E�itimi”nin önemi çok büyüktür. Bu önemi, Deborah MELER’in �u sözleri çok güzel ifade 
etmektedir. 

“�nsanlar�n fikirleri sanatla geli�ir. Çocuklar�, do�an�n en önemli unsurlar�ndan 
birinden uzak tutmak çok yanl��t�r. E�er okullar, insan�n niteliklerini geli�tirmek için varsa, 
sanatç�y� yok sayan bir okul, zararl� demektir” (Guaspari, 2003: 168). 

 
Te�ekkür; 
Bu projenin gerçekle�tirilme ve yürütülme a�amalar�nda desteklerini esirgemeyen, her 

çal��mada oldu�u gibi, yapm�� oldu�um bu çal��mada da yard�mlar�n� gördü�üm de�erli 
hocam Yrd. Doç. Dr. Emel Funda TÜRKMEN’e sonsuz te�ekkürlerimi sunar�m.   
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ÖZET 
Müzik, besteci, yorumcu ve dinleyici aras�nda payla��lan bir ürün olarak, geçmi�ten 

gelece�e büyük bir de�i�im ve geli�im çizgisinde yürüyerek günümüze ula�m��t�r. Bu de�i�im 
kaç�n�lmaz bir �ekilde ya�amla iç içe ve onun gereklerine göredir. Besteci ve yorumcu müzi�i 
üretenler olarak dinleyici kitlesinin yani ürettiklerini sunduklar� kitlenin görü� ve 
yakla��mlar�n� de�erlendirmek durumundad�r. Çünkü dinleyici kitlesi, müzi�in üretimine 
do�rudan kat�lmasa da kültürün bir unsuru ve ele�tirileriyle yön vereni konumundad�r.  Gitti�i 
bir konserde bildi�i müzi�i dinlemeyi seven dinleyici yenili�e aç�k de�ilken, dinledi�i müzi�i 
bilmeyen dinleyicinin ne ile kar��la�aca��na dair ön yarg�lar�ndan ar�nm�� olarak gelmi� 
olmas� yenili�e aç�k oldu�unun bir göstergesidir. Bu aç�dan bak�ld���nda orkestran�n dinleyici 
kitlesinin müzik alg�lar�n�n yenili�e aç�k ya da kapal� olup olmamas�, seslendirilecek eserlerin 
de seçiminde önemli bir yön gösterici rol üstlenmektedir. ��te bu ara�t�rma dinleyici kitlenin 
müzik alg�lar�n� yenili�e aç�k ya da kapal� olu�lar�na göre de�erlendirme amac�yla yap�lm�� 
olup, Bursa Bölge Senfoni Orkestras�n�n konserlerine düzenli olarak kat�lan dinleyicilerinden 
olu�an istekli gruba yöneltilen sorular yoluyla veriler toplanm��t�r. Elde edilen veri ve 
sonuçlar�n senfoni orkestras�n�n repertuar�na yol göstermesi umulmaktad�r.  

 
Anahtar Kelimeler: Dinleyici, Müzik Alg�s�, Senfoni Orkestras�.  
 

BURSA STATE SYMPHONIC ORCHESTRA AUDIENCE ASSESSMENT OF MUSIC 
PERCEPT�ON 

 
Elif Nuriye YILMAZ 

 
AKÜ Social Sciences Of Institute Music Department  

Postgraduate Student 
elif_yil-maz@hotmail.com 

 
ABSTARCT 
Music is a product that is shared between composer, performer and listener and from 

past to future change and development in line with a big walk today. This change is inevitably 
intertwined with life and its requirements are based. Composer and performer who produce 
music. They present what they produce to the mass audience and they must evaluate ideas and 
approaches from the the mass audience. Because the audience who don`t contribute to 
produce  music directly nevertheless the audience is an element of culture to give a direction 
by criticism. There is two type of  listener, one of them who likes to listen music what is 
known by the listener when go to listen to music at a concert who does not open to innovation  
but other  type of  listener who come to listen to music at a concert free from prejudices and 
does not know what the listener is going to listen. It shows us, this type of listener open to 
innovation. From this perspective, orchestra audience whether open or closed the perception 
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of musical innovations have an important role in guiding to be performed in selection of 
works. Here are the perceptions of musical innovation, this research is on or off the mass 
audience for evaluation purposes are made according to the sequence they accur, Bursa 
Symphony Orchestra concerts, eager groups of listeners participated regularly collected 
through the questions asked. The obtained data and result are expected to guide the symphony 
orchestra`s repertoire. 

Key words: Listener, Music Perception, A Symphony Orchestra 
 

1.Giri� 
 Müzi�in insan�n var oldu�u andan beri var olmas�, insan alg�s�n�n d���nda kalan bölge 
ve yerlerde müzi�in bulunmad��� anlam�na gelmemektedir. Müzi�in bu aç�dan bak�ld���nda 
evrensel bir sanat oldu�u söylenebilir. Ayr�ca, insan�n ya�am�nda, her türden duygusunu ifade 
edebilme gücüne sahip olmas�, derin etki gücü tüm sanatlardan daha üstün bir konuma sahip 
olmas�n� sa�lam��t�r. 
 Ernest Fitcher, “Sanat�n Gereklili�i” adl� kitab�nda, insan ya�am�ndaki dengenin 
sanatla sa�land���n� söyler. Sanat, tarih boyunca her ifade biçimiyle insan�n yan�nda yer al�r 
ve ak�mlar�n ortaya ç�kmas� bu ifade biçiminin de�i�kenli�i ve ya�amdaki dengeyi sa�lama 
iste�inin bir ürünüdür. Örne�in, çevresindeki s�k�nt�lara de�inenler, zorluklara dikkat çekenler 
oldu�u gibi, çevresindeki s�k�nt�lar� verdikleri ürünlerle hafifletmeye çal��anlar da olmu�tur. 
Bu aç�dan bak�ld���nda müzi�in, insan ruhunun ihtiyaçlar�n� daha fazla dikkate almas�n�n ya 
da almamas�n�n ele al�nmas� gerekir. 

Nitekim tarihsel süreç içerisinde, önceleri din ve büyü amac�na hizmet eden müzi�in 
daha sonralar� e�lence amac�n� gerçekle�tirmek üzere soylular�n be�enileri do�rultusunda 
üretilmesi veya halk�n e�lencelerine yönelmesi, her ne kadar çe�itli ak�mlar bu üretim 
biçimini ve yönünü etkiliyor olsa da, hep bu ihtiyaçlara yönelik olmas�n�n bir neticesidir.  

Asl�nda sanatlar�n ve özellikle de müzi�in uzun bir üretim süreci-tarihi aç�s�ndan 
bak�ld���nda dinleyici kitlesi ile derin bir etkile�im içerisinde oldu�u görülür. Yani 
dinleyicinin ne istedi�i bir yerde müzisyenin üretim biçimini, anlay���n� ve yönelimlerini 
ortaya koymaktad�r. Örne�in, sava��n bunal�mlar�ndan yorulan halk�n daha e�lenceli, çocuksu 
ve ne�eli olma arzusu, Frans�z müzisyenleri Milhaud ve Poulenc’i daha hafif ve e�lenceli 
türden müzikler yapmaya itmi�tir. Dinleyicinin ya�am�nda a��rl���n� duydu�u yorgunluk, 
üzüntü ve ac�lar karma�adan uzak bir müzi�i zorlam��t�r.  

Bunun aksine, dinleyicinin duydu�u ac�lar�n daha keder dolu eserlerle yans�t�lmas� 
dü�üncesi de söz konusudur. Burada dinleyiciye çok daha fazla seçenek sunarak dengenin 
sa�lanmas� yine sanat�n üzerine dü�en bir görev olarak kar��m�za ç�kmaktad�r. 

Bu yakla��mlar incelenip, dikkate al�nd���nda, bir �ehrin kültürel kimli�inin bir 
sembolü niteli�inde olan ve bulundu�u bölgenin sanat ihtiyac�n� kar��layan senfoni 
orkestralar�n�n ciddi ve a��r bir sorumluluk içerisinde olduklar� görülebilir.  

“Kara Mustafa Pa�a Viyana’y� ku�atm��t�. Ölüm kal�m günleri ya��yordular. �ehirde, 
Türk atlar�n�n ki�nemesi duyuluyordu. Dü�man ordular kumandan� Starhemberg Kral 
Leopold’e �u mektubu yaz�yordu: -Sad�k teban�z büyük ac�lar çekmektedir. Aç kald�klar�, 
susuz kald�klar�, ���ks�z kald�klar� oluyor. Fakat hiçbir gece operas�z kalm�yorlar 
ha�metmeap!” (Akbaba Dergisi, Yobaz 14 �ubat 1946 tarihli 99. Say�s�nda Yusuf Ziya 
Ortaç’�n yaz�s�ndan) sözü, bu sorumlulu�un ve sanat�n ne anlama geldi�inin güzel bir 
örne�ini olu�turmaktad�r. Anla��lan o ki, sanatla müzikle s�k�nt�lar giderilmi�, bunal�mlara 
dü�mekten kendilerini al�koymu�lar, birbirlerine olan ba�l�l�klar�n� peki�tirmi�ler, k�saca 
insanca ya�ama güçlerini bu yöntemle ayakta tutmay� ba�arm��lard�r. 

Ülkemizde, opera 19.yy civar�nda �stanbul’daki çe�itli tiyatrolar�n giri�imleriyle 
ba�lam�� ve yayg�nl�k kazanamam�� bir sanatt�r. Senfoni orkestralar�, oda müzi�i ve 
Avrupa’n�n evrensel bir nitelik kazanan sanat müzi�i ise daha çabuk yay�l�ma f�rsat� 
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bulmu�tur. Say�lar� gittikçe artan bu senfoni orkestralar�n�n dinleyici kitlesinin talebi 
do�rultusunda art�� gösterece�i ise günümüz toplumsal e�ilimlerin ve ekonomik de�erler 
dikkate al�nd���nda aç�kça görülebilir. Yani talep edilen toplumsal ya�am�n bir parças� olarak 
ya�am�n� sürdürür, talep edilmeyen ise gönüllülerce ya�at�lmaya devam ettirilir veya unutulur, 
toplumsal ya�amda yer bulamaz.  

Senfoni orkestralar�, ülkemizde çok büyük bir dinleyici kitlesine sahip olmamakla 
birlikte, toplumsal kültürün ve sanat�n�n geli�mesi aç�s�ndan oldukça de�erli kurumlard�r.  
Avrupa kültüründe ise, oldukça büyük bir önem ta��yan bu kurumlar, müzi�in görkemli bir 
sistem içerisinde geli�mesine katk�da bulunmu�lard�r.  

Senfoni orkestras�: Senfoni, Konçerto ya da bunlar�n düzeyindeki ciddi yap�tlar� 
seslendiren; yayl�, nefesli ve vurmal� çalg�lardan olu�an müzik toplulu�u olarak tan�mlan�r 
(Say, A. Müzik Ansiklopedisi). Tarihsel süreci aç�s�ndan ele al�nd���nda, süit ad� verilen form 
yap�s�n�n bu orkestralar�n kurulmas�nda önemli bir rolü oldu�u görülür. Barok Dönem (1600-
1750)’ de çalg� müzi�ine yönelik müzik türlerinin/formlar�n�n geli�imiyle, oldukça uzun 
y�llar� kapsayan bir süreç içerisinde sa�lad��� geli�melerle, ancak Klasik Dönem (1750-1827)’ 
de orkestra ailesi kurulmu�, senfonik yap�lar filizlenmi�tir. Johann Stamitz(1717-1757), her 
bir üyesi kendi çalg�s�nda usta müzisyenlerle Mannheim Orkestras�n� olu�turmu�, ilk kez 
yayl� ve nefesli çalg�lar� birle�tirerek senfoni orkestras�n�n geli�imine katk�da bulunmu�tur. 
Romantik Dönem(1820-1900)’ de ise, L.V. Beethoven (1770-1827)’ �n 1. senfonisiyle birlikte 
yeni orkestra anlay���n�n gerçek ba�lang�c� kabul edilerek geli�imini tamamlam�� ve klasik 
senfoniler, programl� senfoniler, konser uvertürleri, senfonik süit, senfonik çe�itlemeler, solo 
konçertolar gibi müzik türleri yaz�lm��t�r. Senfonik müzik türü, müzi�in tarihsel süreci 
içerisinde hep artan bir önem ve de�erle günümüze geli�erek ula�m��, sundu�u sanatsal 
ba�ar�larla müzi�in geli�imine hizmet etmi�tir. Dünyan�n oldukça geni� bir kesiminde pek çok 
orkestra varl���n� sürdürmekte, bu alandaki çal��malar da de�erini hiç kaybetmeden 
sürdürülmektedir. 
 Ülkemizde, Cumhurba�kanl��� Senfoni Orkestras� ba�ta olmak üzere �stanbul Devlet 
Senfoni Orkestras�, �zmir Devlet Senfoni Orkestras�, Antalya Devlet Senfoni Orkestras�, 
Çukurova Devlet Senfoni Orkestras�, Eski�ehir Devlet Senfoni Orkestras� ve Bursa Bölge 
Devlet Senfoni Orkestras� olmak üzere yedi senfoni orkestras� vard�r. Cumhurba�kanl��� 
Senfoni Orkestras�, dünyada bugüne kadar kesintisiz ya�am�n� sürdürebilmi� en eski 
orkestralardan biri olma onurunu ya�amaktad�r. Kurulu�u 1826' da Osmanl� padi�ah� II. 
Mahmut’un, G. Donizetti (1797-1848)’ yi �stanbul’a davetine dayan�r. Mehterhane’nin 
kapat�lmas�, bat�daki örneklerine uygun olarak yeni bandonun kurulmas�, orkestran�n temelini 
atm��t�r. Donizetti Pa�a’n�n orkestran�n ba��na getirilmesi ile Muz�ka-� Humayun ad�n� alm�� 
ve bugünkü orkestran�n temelini olu�turmu�tur. 1924’te ise ulu önder  Atatürk’ ün iste�i 
ile Ankara’ya ta��nm��, yepyeni bir anlay��la halk�n kültür ve sanat düzeyini yükseltmek için 
faaliyet gösteren bir e�itim kurumuna dönü�türülmü�tür. Atatürk’ ün ad�yla Cumhuriyet 
Tarihi’nin ilk kurumu olan orkestra, Atatürk ilkeleri do�rultusunda çok sesli müzi�i onur 
verici bir düzeye ç�karm��t�r. Bu anlamda sanat etkinlikleri göz önünde bulundurularak 
1924’de Musiki Muallim Mektebi kurulmu�, e�itimine orkestrayla ba�lam��t�r. Sonucunda da 
yetersiz olanaklarda e�itim gören yetenekli gençler, ( Adnan Saygun, Cemal Re�it Rey, Ulvi 
Cemal Erkin, Hasan Ferit Alnar, Necil Kaz�m Akses) Avrupaya gönderilerek ö�renimlerini 
tamamlam�� ve yurda dönüp Türk Beste Ekolü’ nü kurmu�lard�r. 1932’de Riyaset-i Cumhur 
Filarmoni Orkestras� ad�n� alarak Milli E�itim Bakanl���’na ba�l� olarak hizmetlerine devam 
etmi�, 1957 y�l�nda ise Orkestra Özel Kurulu� Yasas� ç�km�� ve  Riyaset-i Cumhur Senfoni 
Orkestras� ad�n� alm��t�r. Günümüzde Kültür ve Turizm Bakanl���’na ba�l� olarak 
Cumhurba�kanl��� Senfoni Orkestras� ad� alt�nda çal��malar�n� sürdürmektedir. 
 Bu kurumlar�n en genç ve belki de en son kurulan� ise Bursa Bölge Senfoni 
Orkestras�’ d�r. Hiçbir as�rda müziksiz kalmam��, ezan sesi ve nevbet (nöbet) ile ilk müzik 



III. Uluslararas� Hisarl� Ahmet Sempozyumu  |  Müzi�i Alg�lamak |  Sempozyum Tam Metin Kitab� 
 

271 
 

ürününü ç�karm�� olan Bursa, ilk Türkçe müzik kitaplar�na konu olmu� ve Mihran 
Efe(Efendi), Bursal� Sad�k Efendi gibi önemli bestekârlar yeti�tirmi�tir. 17. Yüzy�l�n 
ortas�nda ba�layan tekke ve medrese aras�nda müzi�in günahl��� tart��mas� 1924’ te tekkelerin 
kapat�lmas�yla son bulmu�tur. G. Donizetti’ nin Türkiye’ de yeti�tirdi�i ö�rencilerden birinin 
Bursa’ ya gelmesi sonucu bando olu�mu�, daha sonra Sanayi Mektebi bandosuna dönü�erek 
sanat okullar� aç�lm�� ve Cumhuriyet devrinde Halkevlerinin olu�mu�tur. Halkevleri 
belediyenin yard�mlar�yla müzik evlerinin aç�lmas�n� sa�lam��t�r. Böylece konser gelene�i 
olu�mu� ve küçük orkestra çal��malar� ba�lam��t�r. 1934’ te Bursa’ ya gelen Atatürk ve 
beraberinde gelen Zeki Üngör idaresindeki Reisicumhur orkestras�yla ilk senfonik konser 
gerçekle�mi�tir. 1981 y�l�nda Uluda� Üniversitesi E�itim Fakültesi Güzel Sanatlar E�itimi 
Bölümü Müzik E�itimi Ana Bilim Dal�, 1998 de ise Uluda� Üniversitesi Devlet 
Konservatuvar� aç�lm�� ve çal��malar�n� sürdürmektedirler. 

Bursa Senfoni Orkestras�, böylesine köklü bir müzik geçmi�i olan ve canl� bir sanat 
ya�am�na sahip olan bir �ehir için oldukça geç aç�lm�� bir kurumdur. Bursa Bölge Devlet 
Senfoni Orkestras�’ n�n temeli ise 1995 y�l�nda �ef, Hasan Ad�güzelzade önderli�inde, yayl� 
çalg�lardan olu�an “Uluda� Üniversitesi Oda Orkestras�” n�n kurulmas� ile at�lm��t�r. 
Toplulu�un yapt��� konserlere Bursa’ l� sanatseverlerin yo�un istekleri üzerine, 1996 y�l�nda 
Büyük�ehir Belediye Ba�kan� Erdem Saker'in giri�imi ile Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakf� 
bünyesinde, “Bursa Nefesli Çalg�lar Toplulu�u” kurulmu�tur. Bu iki topluluk, dönemin 
Uluda� Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ayhan K�z�l’�n özel çabalar� ve destekleriyle birle�erek 
Bursa Senfoni Orkestras�’n� olu�turmu�tur. Türkiye’de ilk kez bir Üniversite ile Belediye 
ortak bir orkestra olu�turup kent kültürüne katk�da bulunmu�tur. 1998 y�l�nda, Orkestra’n�n 
Sanat Dan��manl���n� Devlet Sanatç�s� Hikmet �im�ek üstlenmi� ve Orhan �all�el’ in �eflik 
görevine getirilmesi ile yap� yenilenmi�tir. 1999 y�l�nda yeniden yap�lan kuruma giri� 
s�navlar�yla, Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestras� ad�n� alarak, Kültür Bakanl��� çat�s� 
alt�na girmi�tir. Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestras�, ülkemizde kurulan alt�nc� "Devlet" 
Senfoni Orkestras� olmakla birlikte, �uan �ef: �nci Özdil yönetiminde çal��malar�n� 
sürdürmektedir. 

 Her hafta yap�lan senfoni orkestras� konserlerinde, salonun tam anlam�yla dolu oldu�u 
görülemese de, her hafta de�i�en program, solist ve �eflerin, dinleyici kitlesinin kat�l�m 
oran�n� etkiledi�i aç�kt�r. Dinleyicinin kat�l�m�, sanat�n ve müzi�in payla��m� anlam�na 
gelmektedir. Bu anlamda dinleyici kültürdür ve �ehirleri kültürler olu�turur.  Sanatç� ise 
eserini payla�mak üzere yola ç�kar, payla�mayan kendisi için üreten sanatç� say�s� oldukça 
azd�r. Bu durum dinleyicinin müzik alg�lar�n� incelemeyi, alg�lar�ndan yola ç�karak 
tercihlerini tespit etmeyi gerekli k�lmaktad�r. 

Örne�in, Bursa Bölge Senfoni Orkestras�n�n bir dinleyici kitlesi vard�r. Bu kitle 
senfonik müzi�i dinlemeyi sevmektedir ve bunun için konserlere gelmektedir. Ama acaba her 
sunulan müzi�i gerçekten sevebilmekte midir? Dinlemek iste�i duydu�u ba�ka müzikler yok 
mudur? Be�enece�i müziklerin sunulmas� konserlerin dinleyici kat�l�m�n� artt�r�r m�? Bu tür 
dinleyici alg�s�na yönelik çal��malar gelece�in müzik ya�am�na yön vermesi aç�lar�ndan önem 
ta��maktad�r.  

Alg� kavram�, d��ar�dan gelen duyumlar�n beyin taraf�ndan olumlu ya da olumsuz bir 
yakla��mla i�lenmesi sürecidir. Alg� ile duyu ayn� �ey de�ildir. Alg� bir süreçtir. Alg�lama 
s�ras�nda beyin, bireyin içinde bulundu�u durumdan beklentilerini, geçmi� ya�ant�lar�n�, di�er 
duyu organlar�ndan gelen ba�ka duyular�, toplumsal ve kültürel etkenleri hesaba katarak i�lem 
yapar (Cücelo�lu, 2007:118-122). �lgiler ve o anda içinde bulunulan gereksinmeler alg�sal 
seçimi etkiler. Farkl� meslek gruplar�ndan bireylerin, ya da farkl� e�itim düzeyinden 
gelenlerin, dinletilen müzi�e olan alg�lar� bu nedenle de�i�ik olabilir. Buna ilaveten inançlar 
ve bireysel de�erler de alg�lar� etkileme gücüne sahiptir. 



III. Uluslararas� Hisarl� Ahmet Sempozyumu  |  Müzi�i Alg�lamak |  Sempozyum Tam Metin Kitab� 
 

272 
 

Dinleyici kitlesinin, dinledi�i müzi�i alg�lama ve zihinsel i�lemden geçirme sürecinde 
harekete geçen bütün etkenler dinledi�i müzi�i seçme sonucunu olumlu veya olumsuz bir 
biçimde etkileyece�inden, dinleyici kitlenin ihtiyaç ve beklentilerinin s�k s�k denetlenmesi 
bilgi sahibi olunarak, senfoni orkestralar�n�n çal��malar�nda yol gösterici olmas� 
sa�lanmal�d�r. 

Buradan yola ç�karak yap�lan ara�t�rman�n dinleyicilerin müzik alg�s�n� ölçerek 
orkestradan beklentilerini ortaya koyarak ���k tutaca�� umulmaktad�r. 
 Ara�t�rmada, “ Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestras�n�n, dinleyici kitlesinin, müzik 
alg�lar� nas�ld�r?” sorusuna yan�t aranmaktad�r. Bu soru çerçevesinde, dinleyici kitlesinin, 
demografik özellikleri nas�ld�r? Konserlerde dinletilen müziklerin dinleyicilerin müzik alg�lar� 
üzerinde etkisi var m�d�r? Dinleyici kitlesinin yeni ve farkl� tür müziklere kar�� alg�lar� 
nas�ld�r? gibi sorularla konunun ayd�nlat�lmas�na çal���lm��t�r. 
 
Ara�t�rman�n önemi 
 Ara�t�rma, senfoni orkestras�n�n dinleyici kitlesinin müzik alg�lar�n� tan�mak yoluyla 
orkestran�n konser repertuarlar�n� olu�turmaya katk�da bulunaca��ndan, büyük önem 
ta��maktad�r. Ayr�ca farkl� dinleyici kitlelerinin alg�lar�n� da dikkate alan ve daha fazla hitap 
eden bir repertuar olu�turulmas� yoluyla, dinleyici kitlesinin ço�almas�na da yard�mc� olaca�� 
dü�ünülmektedir. 
 
Say�lt�lar 
 Konsere gelen dinleyici toplulu�unun müzi�e ilgili olduklar�, konserleri takip ettikleri, 
yeterli bir müzik kültürüne sahip olduklar� ve konser programlar�n� dikkate ald�klar� 
say�lt�lar�ndan hareket edilmi�tir. 
 
S�n�rl�l�klar 
 Bu ara�t�rma, Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestras�n�n konserlerini düzenli olarak 
takip eden ve görü�me yapmaya istekli ki�ilerle s�n�rland�r�lm��t�r. 
 
Ara�t�rman�n Modeli 
 Nitel ara�t�rma yöntemlerine dayal� olarak yürütülen, betimsel bir çal��ma olup, 
görü�me tekni�inin uygulanmas�yla veriler toplanm��t�r. Elde edilen veriler s�n�rl� say�daki 
dinleyicinin kat�l�m�ndan elde edilebildi�i için istatistik çal��malar� uygulanamam��, 
ara�t�rman�n bir tez çerçevesinde ve en az bir y�ll�k bir çal��ma sonucunda daha sa�l�kl� 
verilerle yürütülebilece�i anla��lm��t�r. Bununla birlikte elde edilen veriler konunun 
ara�t�r�lmaya de�er oldu�unu göstermi�, bu kadar�yla bile elde edilen oldukça ilginç veriler 
bulundu�u saptanm��, ara�t�rmaya kat�lanlar�n son derece istekli bir tutum sergiledikleri ve 
içlerinden baz�lar�n�n bu tür ara�t�rmalar�n s�k s�k yap�lmas�n�n gerekti�ini öne sürdükleri 
görülmü�tür. 
 
Bulgular  
1.Alt Probleme dayal� olarak sorulan sorulara göre; 
 Ara�t�rmada, 20-30 ya� aras� 4, 30-40 ya� aras� 3, 40 ve üzeri 6 ki�i yap�lan görü�meye 
istekli olarak kat�lm�� bulunmakla birlikte, konserlere gelen dinleyici toplulu�unun genel 
olarak genç ve çocuklardan olu�tu�u gözlenmi�tir. Özellikle çocuklar�n konserlerde görülüyor 
olmas�, ister bir ödev isterse bir merak�n sonucu olsun dikkate de�er bulunmu�, nitelikli ve 
müzi�e ilgili bir kesimin varl���n�n devam edece�inin ipuçlar�n� vermi�tir. Bu durum senfoni 
orkestras�n�n halk taraf�ndan desteklendi�i dü�üncesine yol açm��t�r. Salonun konserlerde 
dolu olmas� orkestran�n her zaman konserlere gelen bir dinleyici kitlesi oldu�unu 
göstermektedir.  
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 Kat�l�mc�lar�n,4’ü üniversite ö�rencisi, 9’u üniversite lisans mezunu, 3’ü lisansüstü 
e�itim alm�� ki�ilerden olu�mu�tur. Konsere gelen dinleyici toplulu�un e�itim durumu 
hakk�nda genel olarak en az lisans düzeyinde e�itim ald�klar� söylenebilir. 
 Kat�l�mc�lar�n mesleki durumlar� incelendi�inde,6 mühendis, 4 ö�renci, ö�retmen, 
sosyal hizmet uzman�, hâkim vard�r. Farkl� meslek gruplar�ndan kat�l�mc�lar�n olu�turdu�u 
dinleyici kitlesi, Bursa’ da ki müzik e�ilimi aç�s�ndan oldukça olumlu bir görünü� 
sergilemektedir. Bu durumun orkestran�n dinleyici geni� bir dinleyici kitlesi üzerinde etkili 
olaca�� öngörülmektedir. Bunlara ilaveten de�i�ik meslek gruplar�ndan temsilcilerin dinleyici 
grubunda bulunmas�, orkestran�n dinleyici kitlesinin konser programlar�n� uygun bir �ekilde 
geli�tirdi�inde, dinleyici kitlesinin artabilece�inin bir göstergesi olabilir. 
 Kat�l�mc�lar�n “günlük ya�amlar�nda müzik dinlemeye ay�rd�klar� süre konusunda, 
yakla��k olarak,3 ki�inin 1 saat, 7 ki�inin 2-3 saat, 2 ki�inin 3-5 saat ay�rd�klar� ö�renilmi�tir. 
Gün boyu müzik dinleyen 1 ki�i vard�r. Buradan dinleyici kitlesi için müzi�in bir ya�am 
biçimine dönü�tü�ü söylenebilir. 
 Günlük ya�amlar�nda dinlemeyi tercih ettikleri müzik türü konusunda, 10 ki�inin 
klasik bat� müzi�i, bu türün yan� s�ra Türk sanat müzi�i, Türk halk müzi�i, pop, jazz, Latin, 
soul, rock, heavy metal, film müzikleri oldu�u ö�renilmi�tir. 
 Bursa Bölge Senfoni Orkestras�n�n konserlerine kat�lma s�kl��� konusunda, 5 ki�i her 
hafta, 4 ki�i(ö�renci) nadiren, 2 ki�i 2 haftada, 1 ki�i 2 haftada 1, 1 ki�i ayda 3 kez kat�ld���n� 
söylemi�tir. Ara�t�rmaya kat�lanlar özellikle orkestran�n konserlerini takip edenler aras�ndan 
seçilmi� olmakla birlikte, konserleri bu �ekilde sürekli takip eden bir toplulu�un bulunmas� 
Bursa’da senfonik müzik gelene�inin yerle�meye ba�lad���n� göstermesi bak�m�ndan oldukça 
önemli bir göstergedir. 
2.�kinci Alt Probleme Dayal� olarak sorulan sorulardan; 
 Konser program�nda seslendirilecek eserlerin, konsere gelmelerinde etkili olup 
olmamas� konusunda belirtilenler �öyledir: Hay�r, çünkü her hafta gidiyorum diyen 1 ki�i, 
evet ama her hafta gidiyorum diyen 1 ki�i, hay�r diyen 3 evet diyen 8 ki�i vard�r.  
 Ara�t�rmaya kat�lanlardan be� ki�i için konser program�n�n konsere gelmelerinde etkili 
olmad��� anla��lm��t�r. Bunda klasik müzi�i sevmelerinin ve canl� performans dinlemekten, 
böyle bir müzik ortam�nda bulunmaktan zevk almalar�n�n etkili oldu�u dü�ünülmektedir. 
 Konser program�nda eseri seslendirilecek besteci ad�n�n, konsere gelmelerine olan 
etkisi konusunda, hay�r, çünkü her hafta gidiyorum diyen 1 ki�i, evet ama gidiyorum diyen bir 
ki�i, hay�r diyen 5, evet diyen 6 ki�i vard�r. 6 Ki�i için besteci ad� konsere gelmelerinde etkili 
de�ildir. Di�er 7 ki�i için ise etkilidir.  
 Bu durum besteci ad�n�n orkestran�n sürekli dinleyicileri için etkili olsa bile önemli bir 
durum olmad���n� göstermektedir. 
 Konserde dinledikleri müzi�in, genel müzik alg�lar�n� etkilemesi ve günlük 
ya�amlar�nda dinledikleri müzikler üzerinde dü�ünmelerine yol açmas�yla ilgili olarak, evet 
diyen 7, hay�r diyen 6 ki�i vard�r. Konserin dinleyici kitlesi için yap�lan bu görü�melerden 
alg�lar�n� etkiledi�ini dü�ünenler oldu�u kadar etkilemedi�ini dü�ünenlerin de oldu�u 
görülmektedir.  
 Bu durum özellikle alg�lar� etkilenen grup için önemli bir veridir. Sunulan müziklerin 
seçkin ve dinleyicinin ufkunu aç�c�, müzi�e olan ilgisini besleyici türden olmas�n�n önemi 
burada ortaya ç�kmaktad�r. Bu dinleyici grubu, günlük ya�am�ndaki müzik tercihlerini bu 
alg�lar do�rultusunda yapaca��ndan zengin bir müzik kültürü yaln�zca bu grup üzerinde de�il 
etkile�im içerisinde oldu�u di�er bireyleri de etkileyerek ilin müzik kültürünü etkileyecektir. 
 Bir konserden dinledi�iniz müzikle ilgili alg�lar�n�z, di�er konserlere olan gitme 
iste�iniz üzerinde etkili oluyor mu?  
 Evet diyen 10, hay�r diyen 3 ki�i vard�r. Buradan orkestran�n dinleyici kitlesinin müzik 
alg�lar� üzerinde etkili oldu�u sonucuna ula��lm��t�r. Yani, orkestradan dinledikleri müzikler, 
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günlük ya�amlar�nda dinledikleri müzikler üzerinde çok büyük bir önem ta��masa da 
orkestran�n sunduklar� ve sunacaklar� üzerinde etkilidir.  
 Bu durum orkestran�n konser repertuar� seçiminde göstermesi gereken öneme dikkat 
çekmektedir. Çünkü her ne kadar konser ortam�ndan ho�land�klar� için geliyor olsalar da bir 
süre sonra alg�layamad�klar� müzikleri tercih etmeme gibi bir tutum içerisine girme durumlar� 
söz konusu olabilir. 
 3.Üçüncü alt probleme yönelik olarak sorulan sorulardan, konserlerde yer 
verilen/verilecek olan tan�mad�klar� müziklerin müzik alg�lar� üzerinde etkili olup olmamas� 
ve yeni tür müzikleri merak etmelerine yol aç�p açmamas� konusunda, evet diyen 9, hay�r 
diyen 4 ki�i vard�r. 
 Dinleyicilerden görü�lerine ba�vurulanlar�n ço�u, konserde yer verilen tan�mad�klar� 
müziklerin, müzik alg�lar� üzerinde etkili oldu�unu, ilgi ve meraklar�n� çekti�ini ve tan�mak 
istediklerini belirtmi�lerdir.  
 Konserlerde ne tür yeniliklerin müzik alg�lar� üzerinde olumlu etkileri olaca�� 
konusunda dinleyicilerin �u görü�leri s�ralad�klar� görülmü�tür; 
 Kalabal�k kadrolu eserlerin daha çok çal�nmas�,  
 Çal�nan eserlerin hikâyelerinin anlat�lmas�, 
 Her hafta klasik eserlere yer verilmesi,  
 Özel günlerde ve konserlerde klasik olmayan eserlerin seslendirilmesi,  
 Klasik eserlerin çal�nmas�,  
 Klasik tür d���na ç�k�lmas�,  
 Modern günümüz besteci ve eserlerinin seslendirilmesi,  
 Türk besteci ve eserlerine daha s�k yer verilmesi,  
 Yeni eski her tür müzi�in seslendirilmesi,  
 Caz Latin vb. müzik türlerinin senfoni ile çal�nmas�. 
 Konserlerde ne tür yeniliklerin müzik alg�lar� üzerinde olumsuz etkileri olaca�� 
konusunda aç�klanan görü�ler ise �öyle s�ralanm��t�r; 
 Her tür yenili�e aç���m, 
 Senfonik olmayan çok sesli eserlerin çal�nmas�n� olumsuz kar��lar�m,  
 Ça�da� eserlerin çal�nmas�n� olumsuz kar��lar�m,  
 Eserlerin icras�n�n güzel olmamas�n� olumsuz kar��lar�m,  
 �crac�lar�n isteksiz görünmesini olumsuz kar��lar�m,  
 Modern besteci ve eserlerin çal�nmas�n� olumsuz kar��lar�m,  
 Yeni besteci ve eserlere s�kl�kla yer verilmesini olumsuz kar��lar�m,  
 Klasik müzikte yap�lacak herhangi bir yenilik olumsuz etki yaratmaz. 
 Belirtmek istedikleri ba�ka konular (öneri-istek vb.) olup olmad��� sorulmu� ve �u 
önerilerin sunuldu�u görülmü�tür. 
 Her hafta birbirinden çok farkl� müzik türleri ve farkl� ülkelerin bestecilerinin 
programa al�nmas�n� isterim.                                                            Türk müzi�i çalg�lar� ile 
bat� müzi�i çalg�lar�n�n bir araya geldi�i eserleri dinlemek isterim.    
      Modern eserlerin çal�nmas�n� isterim. Klasik 
eserlerin d���na ç�k�lmamas�n� isterim. 
 50-60’ l� y�llar�n hit olmu� parçalar�n� senfoni orkestras� ile dinlemek isterim.  
 Konser k�yafetlerinin daha özenli olmas�n� isterim.  
 Ba�kemanc�n�n her hafta de�i�mesinin orkestra birlikteli�i aç�s�nda do�ru olmad���n� 
dü�ünüyorum.  
 Konser s�ras�nda sessizlik olmas�n� istiyorum.  
 Bu anketin her hafta yap�lmas�n� istiyorum. 
 



III. Uluslararas� Hisarl� Ahmet Sempozyumu  |  Müzi�i Alg�lamak |  Sempozyum Tam Metin Kitab� 
 

275 
 

 Burada bir önceki soru ile kar��la�t�rma yap�ld���nda dikkati çeken, dinleyicilerin 
zaman zaman çeli�kili ifadeler vermi� olmalar�d�r. Buradan, bir sonraki ara�t�rma için 
deneysel bir çal��ma yap�lmas�n�n daha uygun olaca�� fikrine ula��lm��, dinleyicilerin farkl� 
deneyimleri s�kça ya�amam�� olmalar�n�n soruya bilinçli bir �ekilde cevap vermelerine engel 
oldu�u dü�üncesi uyanm��t�r. 
 “KONSERDEN SONRA” yap�lan görü�meden ise �u bulgulara ula��lm��t�r: 
 Konser öncesinde her konsere gelmeye çal��t�klar�n� belirtenler konserden sonra 
dinledikleri konserin di�er konserlere gelmek için bir neden te�kil etti�ini dü�ünmeye 
ba�lam��lard�r. 
 “Her hafta geliyorum ama evet” diyen 1, evet diyen7, hay�r diyen 5 ki�i vard�r. 
 Konserlerde farkl� bestecilere ve eserlere yer verilmesi gerekti�ini dü�üncesinde evet, 
ama çok de�il diyen 1, evet diyen 10, hay�r diyen 3 ki�i vard�r. Yani farkl� besteci ve eserlere 
olan iste�in ço�alm�� olmas�, konseri farkl� bir bak�� aç�s�yla de�erlendirdikleri ve yap�lan 
görü�menin dinleyici alg�s� üzerinde etkili oldu�unu da göstermi�, yap�lan çal��man�n 
amac�na ula�t��� dü�üncesine var�lm��t�r. 
 Müzikteki yeni ve farkl� yakla��mlar� senfonik orkestra konserlerinde tan�yarak, 
günümüz müzi�indeki geli�meleri takip etmek isteyenlerin 9 ki�i olmas� oldukça ilgi 
çekicidir. Bu say� yap�lan müzi�i daha dikkatli bir tav�r içerisinde ele ald�klar� sonucunu 
ortaya koyar niteliktedir. Di�er dört ki�inin ise al��kanl�klar� konusunda bir de�i�ikli�e pek de 
taraftar olmad�klar� dü�üncesine ula�t�rm��t�r.    
 Müzik alg�s�, dinlenen müzi�in beyinde gördü�ü çe�itli i�lemler sonucunda bir tutum, 
tav�r, ilgi, istek gibi duygular geli�tirmesiyle anla��lmaktad�r. Dinledikleri müzi�in 
dinleyicilerin alg�lar�n� etkiledi�i özellikle konser sonras�nda yapt�klar� aç�klamalardan 
anla��lmakta, konsere gelme iste�inde bulunmalar� ya da konser programlar�nda yap�lacak 
de�i�ikliklerin kendilerini etkilemesi konusunda yapt�klar� aç�klamalardan, Bursa Bölge 
Devlet Senfoni Orkestras�n�n dinleyici kitlesinin müzik alg�lar�n�n, seslendirilen eserlerden 
etkilendi�i sonucuna ula��lm��t�r.   Bu durum orkestran�n dinleyici say�s�n� etkileyece�inden 
önemli bir veridir ve bu bulgular �����nda �u öneriler geli�tirilmi�tir.  
Sonuç ve Öneriler 

1. Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestras� yetkililerinin çe�itli anket vb. çal��malarla 
dinleyicilerinin müzik alg�lar�n� ve bu alg� do�rultusunda geli�tirdikleri tutum ve tercihlerini 
ara�t�rmalar�n�n yerinde olaca�� öngörülmektedir.  

2. Dinleyicilerin farkl� görü�ler belirtmekle birlikte, yeniliklere aç�k olduklar� 
görülmü�, yeni ve farkl� repertuarlar�n da sunulmas�n�n dinleyici kayb�na yol açmayaca�� 
anla��lm��t�r. Yani dinleyici kitlesi olumlu bir alg�sal tutuma sahiptir.  

3. Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestras�n�n oldukça sad�k bir dinleyici kitlesinin 
var oldu�u görülmü�, bu dinleyici kitlesi ile daha iyi bir ileti�im a��n�n kurulmas�n�n 
orkestray� güçlendirece�i dü�üncesine ula��lm��t�r. 

4. Bir Avrupa kenti kimli�i ta��yan ve her yönüyle geli�mi� ve yenili�e aç�k bir �ehir 
olan Bursa için, senfoni orkestras�n�n önemli bir kültürel kurum olarak görevini yürüttü�ü 
aç�kt�r. Bu nedenle Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestras�n�n da içinde bulundu�u �ehrin bu 
üstün özelliklerini dikkate alarak yapaca�� çal��malara yön vermesinin gerekli oldu�u 
dü�ünülmektedir. 
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“ÇOCUK KOROLARINA KATILIMIN ÇOCUKLARIN ���TSEL ALGILARINA 
ETK�LER�N�N DE�ERLEND�R�LMES�” 

 
Yrd.Doç.Dr.Emel Funda TÜRKMEN 

 
Afyon Kocatepe Üniversitesi Devlet Konservatuvar� 

 
ÖZET 
Korolar, toplumun müzik kültürünün geli�iminde büyük öneme sahip kurumlard�r. Bu 

topluluklar sadece müzik zevkinin i�lendi�i bir ortam de�ildir. Ayn� zamanda çocuklar�n 
müzik alan�nda de�erli bilgilerle donat�ld�klar� e�siz birer e�itim ortam�d�rlar.  Bu e�itim 
ortam� hem müzikle ilgili güzel deneyimleri sunmakta, hem de e�itim sistemimizde 
önemsenmeyen çe�itli konulardaki bo�luklar� da doldurmaktad�rlar. Örne�in, e�itim 
sistemimiz içerisinde i�itsel alg�ya yönelik bir ders mevcut de�ildir ve müzik dersleri de buna 
olanak sa�layacak yeterlilikte olmaktan uzakt�r.  �yi bir koro çal��mas�, ses e�itimi, i�itme 
e�itimi, �ark� söyleme e�itimi, müzik e�itimi ve müzik kültürü e�itimine katk�da bulunacak 
�ekilde planlan�r ve ö�rencilere bu alanlara yönelik iyi bir birikim sa�lar.  ��itme e�itimi bu 
alanlar içerisinde en çok ihmal edilenidir. Oysa beyin temelli ö�renme yakla��mlar�n�n 
gittikçe artan oranda i�itsel alg�ya yöneldi�i gözlenmekte ve e�itimde bu alana yönelik 
çal��malar�n yeterince ele al�nmad��� gözlenmektedir. Bilginin beyinle etkile�ime geçmesinde 
en önemli a�ama olan i�itsel alg�n�n ölçülmesine yönelik ara�t�rmalar da çok de�ildir. Bu 
aç�dan bak�ld���nda özellikle ö�renme aç�s�ndan ara�t�r�lmas� gereken bir konu olarak dikkati 
çekmektedir. 

Buradan yola ç�karak yap�lan ara�t�rmada, deneysel bir yöntem izlenmi� çocuk 
korosuna kat�lan ve kat�lmayan iki denk grup aras�nda anlaml� bir farkl�l���n olup olmad��� 
tespit edilmeye çal���lm��t�r. Yap�lan çal��maya e�itimcilerin de kat�lmas� yoluyla görü�leri 
al�nm��, alg� düzeylerindeki kar��la�t�rmalar uzman görü�leri de al�narak yap�lm��t�r. 

Anahtar Sözcükler: Çocuk Korolar�, ��itsel Alg�. 
 

CHILDREN’S CHOIRS PARTICIPATING EFFECTS OF AUDITORY PERCEPTIONS 
OF CHILDREN 

 
ABSTRACT 
Choirs, has great importance in the development of musical culture of the community 

institutions. These communities not only in an environment committed musical taste. At the 
same time valuable information in the field of children's music education endowed a unique 
place. This is beautiful music-related experiences and offer educational environment, as well 
as the education system to fill in the gaps on various issues unheeded. For example, there isn’t  
a lesson for the auditory perception in the education system and music courses are also far 
from being sufficient to allow it. A good chorus work has voice training, auditory training, 
singing training, music education and music culture and these are planned to contribute to the 
education and provides students with a good accumulation in these areas. The most neglected 
training in these areas is hearing. The brain-based learning approaches, however, tends to 
auditory perception studies and studies on this field are not taken enough to handle. Auditory 
perception, the most important step in the interaction of the brain with information and there 
isn’t research to measure the auditory perception. This perspective draws attention as a 
subject to be investigated, especially in terms of learning. 

Based on this survey of, the experimental method followed, two matching children's 
choir group participants and nonparticipants and sought a significant difference. The 
educators also participated in the study and gave their opinions. 
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1.G�R�� 
Çocuk korolar�, verdikleri toplu müzik e�itiminin bir neticesi olarak, bireysel, 

toplumsal, kültürel, e�itsel ve ekonomik i�levleri olan kurulu�lard�r. Bu i�levler, korolar�n 
önemini ve de�erini artt�rmakta, özellikle e�itsel aç�dan sa�lad��� katk�lar� ba�ka hiçbir arac�n 
korolar yoluyla verilen müzik e�itimi kadar kazand�ramad��� aç�kça görülmektedir. Koroda 
verilen e�itim, müzi�e ait birçok konu ve bilgiyi uygulamal� olarak ö�retme yakla��m�n� 
içermektedir. Koroda yap�lan her etkinlik ö�rencilerin daha iyi �ark� söylemeleri yolunda 
yap�lan etkinlikler oldu�undan ve buraya gelen çocuklar�n bu bilinç ve iste�i duyarak gelmi� 
olmalar�ndan istenen hedeflere ula�mak korolar yoluyla daha etkili olabilmektedir.  

Korolarda verilen e�itim genel olarak vücut yumu�akl��� ve rahatl���, ses e�itimi ve 
içerisinde solunum e�itimi, �ark� söyleme e�itimi, müzik kültürü edindirme, i�itme ve ritim 
e�itimini kapsamaktad�r. Oldukça geni� bir alan� kapsamakla birlikte koro çal��malar�nda 
yap�lanlar�n uygulamal� bir �ekilde ve müzikle verilmesi k�sa sürede birçok konuya yönelik 
çal��ma yapmaya olanak sa�lamaktad�r. Örne�in, i�itmeye yönelik çal��malar, �ark� söyleme 
e�itiminin aras�nda yap�ld���nda hem çocuklar�n yorgunluklar�n� atmalar�na yard�mc� 
olmaktad�r hem de dinledikleri seslere kar�� bilinçli bir fark�ndal�k olu�mas�na katk�da 
bulunmakta, yani dinleme, dinledi�ini anlama ve anlad���n� zihinsel a�amalardan geçirerek 
i�leme yoluyla, i�itsel alg�n�n e�itimi ve geli�tirilmesi sa�lanmaktad�r. 

��itsel alg�, dinledi�i �eyleri duymada, duydu�u �eyleri seçmede, seçti�i �eyleri 
anlamada, anlad��� �eyleri ö�renmede ve ö�rendi�i �eyleri uygulamada son derece büyük bir 
önem ta��maktad�r. Bilgilerin i�lenmesi sürecinde beynin iki yar�m küresi aras�nda 
farkl�l�klar�n gözüktü�ü bilinmektedir. �nsan beyni üzerine 1800’lü y�llardan beri yap�lmakta 
olan ara�t�rmalar, sa� ve sol beyinin insan vücudunun fiziksel ve bili�sel fonksiyonlar� 
üzerinde çok büyük bir etkiye sahip oldu�unu kan�tlam��, günümüzde beyin ve i�leyi�ine 
yönelik bilgi birikim ve ara�t�rmalar çok daha do�ru verilerin elde edilmesine olanak sa�lar 
bir düzeye eri�mi�tir (Duman,2007:114-116).  

Yap�lan pek çok ara�t�rman�n birbirini desteklemesi, beyin üzerine yap�lan 
çal��malar�n ö�renme üzerine de yo�unla��lmas�na yol açm��t�r. Caine &Caine’e göre, 
e�itimde beynin iki lobunun kullan�m� beyin kapasitesinin iki kat de�il kat kat artmas�n� 
sa�lamaktad�r. Buna dayal� olarak, h�zl� ve etkili ö�renmek farkl� beyin bölgelerinin birlikte 
kullan�lmas�yla mümkündür. (Duman,2007:118).  

Çe�itli ara�t�rmalar�n sonuçlar�, beynin sa� lobunun bütünsel, sezgisel, sentezci, 
duygular� serbest b�rakan, �ekilleri yüzleri tan�ma gibi resimsel, görsel ve uzamsal oldu�unu 
ortaya koymu�tur. Yarat�c�l�k, hayal kurma, renkler, boyut, hacim, ritim ve müzik gibi 
fonksiyonlar bu sa� lob taraf�ndan icra edilir. Beynin sol taraf� ise, bilgiyi mant�kl� ve 
do�rusal olarak i�lemekte, sa� lob artistik taraf� ile ilgilenmektedir. Sa� lobun duygular ve 
hayallerin etkisinde oldu�u ve foto�rafik, bütünsel ö�rendi�i ortaya ç�km��t�r. Sol lob ise 
bilgiyi s�ra ile i�lemekte, sol lobun aksine sa� lobun ö�renmede daha h�zl� ve etkili oldu�u 
kaydedilmektedir. Ara�t�rmalara göre sa� lob bilginin tasar�m�n� yapmaktad�r. �nsan�n 
mucitlik ve üretkenli�ini sa� lob yönetmektedir. Sadece sol lobu geli�mi� insanlar�n üretken 
dü�ünebilmesi için sa� loblar�n� da geli�tirmeleri gerekmektedir. Ö�rendikleri konular ve 
formüllerden yeni �eyler üretebilmeleri için beynin sa� lobunu da i�in içine katmalar� 
önerilmektedir (Bruer,1999;Ak:Duman,2007:117-118)  Sa� lob müziksel yeteneklere 
sahiptir, sol lob ise matematiksel yeteneklere. Beynin i�levlerini dengeli ve sa�l�kl� bir �ekilde 
yerine getirmesi ve ö�renmenin daha etkili olabilmesi de bu iki yar�n�n çal��t�r�lmas�na 
ba�l�d�r. Ö�renme pek çok farkl� duyu organ�n�n aktif olmas� halinde daha verimli ve kal�c� 
izli olmaktad�r. Bununla birlikte, i�itmenin ö�renme üzerindeki etkisi baz� aç�lardan dikkate 
de�er bir önem ta��maktad�r. 

Örne�in beynin uyurken bile çal��t��� birçok bilim adam� taraf�ndan bildirilmektedir. 
Duyu organlar�m�z�n büyük bir bölümü uyurken dinlenme a�amas�na geçerler. En az�ndan 
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alg� süreci kesintiye u�ramaktad�r. Bu duyu organlar�m�z aras�nda en alg�ya aç�k olan i�itme 
duyumuzdur. ��itme duyumuz uyurken de çal��maya ve d�� dünyadaki sesleri duymaya devam 
etmektedir. ��itmek, dinlemek ve i�itti�ini alg�lamak ise farkl� kavramlard�r.  

��itme, ses dalgalar�n�n kulak zar�n� titre�tirmesi ve bu titre�imlerle olu�an hareket 
enerjisinin orta kula�a oradan iç kula�a ve iç kulaktaki s�v�n�n hareketi ile sinirlerin 
uyar�lmas�na ve sinirler yoluyla beynin temporal bölgesindeki duyma merkezine iletilmesiyle 
olu�ur. Her tür ses bu yolla i�itilmekte daha sonra beynin gerekli bölümlerine iletilmektedir. 
��itmek ve duymak ayn� anlama gelir ve fizyolojik bir süreçtir. 

Dinlemek ise, seslerin fark�na var�lmas� ile ba�lamaktad�r ve anlama ile bitmektedir. 
Dinlemede beyin etkin bir �ekilde duydu�u seslere anlam yüklemeye, ba�lant�lar kurmaya, 
analiz etmeye, ilgili ilgisiz �eyleri ay�rt etmeye çal���r. Duymak her �eyi dinlemek de�ildir, 
dinlemek ise her �eyi alg�lamak de�ildir.  

Alg�, beynin, dikkat etme,  ilgi, istek, önceki ya�ant�lar, beklentiler ile toplumsal ve 
kültürel etkenleri hesaba katarak i�lem yapt��� bir süreçtir. Bu süreç olumlu ya da olumsuz 
olabilece�i gibi ba�ka bir tak�m unsurlardan da etkilenebilir (Cücelo�lu, 2007:118-122). 

Bu aç�klamalara ba�l� olarak i�itsel alg�n�n, beynin i�itme yoluyla elde etti�i 
duyumlar� i�leme süreci oldu�u söylenebilir.   

��itsel alg�, sadece ö�renme aç�s�ndan de�il, günlük ya�am�m�zdaki pek çok �eyi 
anlamland�rma aç�s�ndan da önemlidir. 

Çoban(2005:27),büyük t�p tarihçisi, hekim ve sanatkâr Ord.Prof.Dr.Süheyl Ünver 
Hoca’n�n, 1976 y�l�nda yazd��� bir yaz�da; “Hakikatte görmek mühimdir; fakat dünyan�n 
seçilmi� büyük �ahsiyetleri, i�itmeyi daha üstün kabul ederler. Tanr�’n�n Müslümanlara 
buyru�u olan Kelam-� Kadim’de; “O her �eyi i�itir ve bilir”, “O i�itir ve görür” gibi ayetlere 
rastlar�z. Bu hassas i�itme cihaz�n� iyi yeti�tirmeli, onu iptidaî bir halde b�rakmamal� ve 
i�itmelerimizi ruhumuzun tatmini için inceltmeliyiz” dedi�ini aktarm��t�r. 

Bu hassas duyunun inceltilmesi ve e�itilmesi müzik yoluyla mümkündür. Son y�llarda 
yap�lan ara�t�rmalar�n beyin temelli ö�renme üzerinde yo�unla�t��� dikkate al�n�rsa müzik 
e�itiminin ve müzik e�itimi içerisinde dinleme ve i�itsel alg� e�itiminin önemi çok daha iyi 
anla��lmaktad�r. 

Müzik dinlemenin ö�renme üzerindeki olumlu etkilerine yönelik yap�lan 
ara�t�rmalar�n say�s� oldukça fazla olmakla birlikte, korolarda müzikle u�ra�man�n, �ark� 
söylemenin ve i�itme e�itimi alman�n önemi üzerine yap�lan çal��malar�n say�s�n�n çok da 
fazla olmad��� görülmü�tür. Öte yandan, yap�lan koro çal��malar�nda yap�lan gözlemler, 
i�itme yetene�i yüksek olmayan çocuklar�n bile bir süre sonra ciddi bir yol kat etti�ini ve 
�ark�lar� do�ru seslendirebildiklerini göstermi�, korolarda verilen e�itimin ö�renme düzeyine 
ciddi bir katk� getirebilece�i dü�üncesi uyanm��t�r. Buradan yola ç�k�larak yap�lan ara�t�rma, 
hem bu anlamda korolar�n bir müzik e�itimi veren kurumlar olarak daha fazla dikkat çekmesi, 
hem de yap�lan çal��malar�n gerçekten hedefine ula�mada do�ru bir yol al�p almad���n�n 
anla��lmas� için yap�lm��t�r. Bu aç�dan bak�ld���nda, çocuk korolar�ndaki i�itsel alg�ya yönelik 
nadir çal��malardan biridir ve ayn� zamanda korolarda sadece �ark� söyleme e�itiminin yan� 
s�ra i�itme, müzik kültürü, ritim ve ses e�itimi konular�n�n da ele al�nmas�n�n gerekli 
oldu�unu vurgulamaktad�r.  

Tüm bu dü�üncelerden yola ç�k�larak yap�lan ara�t�rman�n, çocuk korolar�n�n e�itim 
aç�s�ndan önemini daha iyi vurgulamas� umulmaktad�r. 

Ara�t�rma, çocuk korosuna gelen ve gelmeyen 9-13 ya� çocuklar�yla 
s�n�rland�r�lm��t�r. Verilen e�itimin içeri�i bilindi�inden Afyon Kocatepe Üniversitesi çocuk 
korosundaki çocuklardan ara�t�rmaya kat�lmaya istekli çocuklar ve aileleriyle yürütülmü�tür. 
Bu durum yeterli verinin toplanmas�nda zaman zaman zorluk ç�karmakla birlikte, ç�kan 
sonuçlardan bir genellemeye gidilmeyerek durum tespiti yap�lmas�n�n uygun olaca��na karar 
verilmi�tir.  
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Ara�t�rma, nicel ve deneysel bir model gibi görünmekle birlikte, verilerin yeterli 
olmamas�, nitel bir ara�t�rma kapsam�nda de�erlendirilmesini gerekli k�lmaktad�r. Yine de 
elde edilen bulgular�n yeni ara�t�rmalara ���k tutaca��, müzik e�itiminin bir boyutu olan koro 
e�itiminin bu ara�t�rma ile desteklenece�i ve önemsenece�i dü�ünülmektedir. 

Frans�z t�p ve bilim akademileri üyesi Dr. Alfred Tomatis, beynin elektriksel olarak 
�arj olmas�nda kulaklar�n anahtar bir rol oynad���n� söylemektedir. Beyin hücrelerindeki 
elektriksel enerjinin azalmas�yla konsantrasyon bozulmakta ve yorgunlu�a sebep olmaktad�r. 
Bu da beynin piller gibi �arj edilmesini gerektirmektedir. Tomatis’e göre beyin hücrelerinin 
enerjiyle �arj edilmesi yollar�ndan biri 5000 ile 8000 hz. aras�ndaki yüksek frekanslar ihtiva 
eden müziklerin dinlenmesidir. Yapt��� ara�t�rmalar sonucunda Tomatis, bu frekans 
aral���ndaki seslerin Mozart'�n müziklerinde çok say�da mevcut oldu�unu tespit etmi�, kulak 
salyangozunu dolduran Corti hücrelerinin titre�mesinin, jeneratör vas�tas� görerek beynin 
yeniden �arj edilmesini sa�lad���n� öne sürmektedir. (Ak:Sazak,2008) 

��itsel alg�n�n geli�tirilmesinin ö�renmeye etkilerinin olup olmad���  henüz 
ara�t�r�lmam�� bir konudur. Bu ara�t�rmadan yola ç�k�larak, bu alana yönelik deneysel ve nicel 
baz� çal��malar�n yap�lmas�n�n uygun olaca�� san�lmaktad�r. Bu çal��malara ön haz�rl�k olmak 
üzere gerçekle�tirilen bu ara�t�rmada problem cümlesi ve alt problemler �u �ekilde 
olu�turulmu�tur:  

Problem Cümlesi 
Ara�t�rma, “Çocuk korosuna kat�lmak ve koroda müzik e�itimi almak, çocuklar�n 

i�itsel alg�lar�n� etkiliyor mu?” sorusu çerçevesinde irdelenmi�, �u sorular�n yan�tlar� 
aranm��t�r: 

 
Alt Problemler : 
1.Çocuk korolar�na kat�l�m, çocuklar�n i�itsel alg�lar�n� dinleme ve anlamland�rma 

aç�s�ndan etkilemekte midir? 
2.Çocuk korosuna kat�l�m, sesin fiziksel özelliklerini (t�n�, yükseklik, süre ve �iddet 

)ay�rt edebilmelerini etkilemekte midir? 
3.Çocuk korosuna kat�l�m, çevredeki seslere olan alg�lar�n� etkilemekte midir? 
4.Çocuk korosuna kat�l�m ve i�itsel alg�da seçici olmalar�n� etkilemekte midir? 
 
Ara�t�rman�n Yöntemi 
Ara�t�rma, yar� deneysel ve nitel bir ara�t�rma olarak de�erlendirilmelidir. Çocuk 

korosu çocuklar�na yap�lacak yar� deneysel çal��maya kendileriyle ayn� ya�tan bir ya da 
birkaç arkada�lar�n� yanlar�nda getirmeleri istenmi�tir. Velilerinin de kat�l�p izledikleri 
çal��mada, 15 veli 21 önermelerden olu�an ve biri aç�k uçlu olmak üzere 22 sorudan olu�an 
anket sorular�n� cevaplarken, korodan olan 11 ve olmayan 8 olmak üzere toplam 19 çocu�a 
ara�t�rmac� taraf�ndan haz�rlanan i�itsel alg� testi uygulanm��t�r. Bu testin haz�rlanmas�nda, 
çocuklar�n ya�lar�na uygun düzeyde okuma parças� seçilmi�, dinleti sorular� yine her çocu�un 
kolayca cevap verebilece�i ve seçici olabilecek sorulardan olu�turulmaya özen gösterilmi�tir. 
Örne�in tek sesler kolayca alg�layabilecekleri türden olu�turulmu�, t�n� alg�s�n� ölçen soruda 
de�i�ik çalg�lar� duyabilecekleri bir eser (her çalg� belirgin bir �ekilde duyulabilmektedir) 
tercih edilmi�tir. Ezgilerin biri zor ve seçici, di�eri kolay ve k�sa, kolay alg�lanabilecek türden 
olu�turulmu�tur. Seslerin sürelerini alg�lama sorusunda da yine çocuklar�n düzeyine uygun bir 
örne�e yer verilmi�tir. Bunlardan ba�ka velilere uygulanan bir anket ve aç�k uçlu bir soru ile 
koroya ba�lamadan önceki ve ba�lad�ktan sonraki alg�lar�n� kar��la�t�racak çal��ma ile 
çocuklar�n� günlük ya�amda daha iyi gözleyen velilerin görü�leri al�nm��t�r. 

Yap�lan ara�t�rma yar� deneysel ve nitel bir ara�t�rma özelli�ini ta��makla birlikte, 
çal��ma grubu aç�s�ndan oldukça s�n�rl� bir grupla yap�lm�� olmas� genellemeye gidilmesine 
imkân tan�mamaktad�r. Üstelik üzerinde istatistik çal��malar� yapacak boyutta veri de elde 
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edilememi�tir. Burada ara�t�rman�n çok kapsaml� bir çal��may� gerektirmesi ve zaman darl��� 
gibi etkenler sorun te�kil etmekte ise de, yap�lan çal��man�n lisansüstü çal��malara ���k 
tutaca�� dü�üncesi çal��man�n gerçekle�tirilmesine karar verilmesine neden olmu�tur. 

 
Veri Toplama Teknikleri 
Ara�t�rmadan elde edilen veriler, istatistiki i�lemleri gerçekle�tirecek say�da veri 

olmad���ndan frekans ve yüzde oranlar�na bak�larak yorumlanm��t�r.  Veriler aras�nda ili�ki 
tespit edilen bulgular aras�nda kar��la�t�rmalar da yap�larak ara�t�rma sonuçland�r�lm��t�r. 
Çe�itli veriler tablolarda gösterilmi�, koroya gelen ve gelmeyen çocuklara ait durum 
gösterilmeye çal���lm��, özellikle gösterilmek istenen bulgulara dikkat çekilmi�tir. 

 
BULGULAR 
Birinci Alt Probleme Yönelik Bulgular 
1.Çocuk korolar�na kat�l�m, çocuklar�n i�itsel alg�lar�n� dinleme ve anlamland�rma 

aç�s�ndan etkilemekte midir? 
Uygulamal� ��itsel Alg� Çal��mas� Sonuçlar� 
1.Uygulama çal��mas�n�n birinci a�amas�nda yap�lan yaz� yazma çal��mas�ndan elde 

edilen verilere göre ya��n i�itsel alg�n�n geli�mesine bir etkisinin olmad��� anla��lm��t�r. 
Koroya gitmeyen 8 çocuktan 5’i bu soruyu tam cevaplam��(5/8-55.5), koroya giden 11 
çocuktan 7’si (7/11-%63.6) tam cevaplam��t�r. Koroya gelen çocuklardan özellikle müzikal 
i�itmesi di�erlerine göre zay�f olan çocuklar�n hata yapt�klar� dikkati çekmi�tir. 

 
Metin yazma çal��mas�ndan elde edilen verilere göre, 
 

                              Ba�ar�l� olma yüzdeleri  
 %100  %95 -100 %90-94 %85-89 %80-84 Toplam 
 f % f % f % f % f %  
Koroya Gelenler 7 %63.6 3 %27.7 0 0 0 0 1 %9.0 11 
Koroya Gelmeyenler 5 %62.5 0 0 2 %25.0 1 12.5 0 0 8 

 
Görülece�i üzere metin yazma konusunda koroya gelen ve gelmeyen çocuklar aras�nda 
anlaml� bir fark olu�mamaktad�r. Buradan koro çal��malar�n�n duydu�unu yazmada etkili 
olmad��� söylenebilir. 
 
2. Telefon numaras� olan metin yazma çal��mas�ndan elde edilen veriler, 

                               
Ba�ar�l� oranlar�  %30-49 %50-59 %60-69 %70-79 %80-89 %90-100 Toplam 
 f % f % f % f % f % f %  
Koroya Gelenler 1 9.0 3 27.2 1 9.2 2 18.1 4 36.3 0 0 11 
Koroya Gelmeyenler 0 0 0 0 4 50 2 25 1 12.5 1 12.5 8 

 
 
Bu verilere bak�ld���nda koroya gelmenin telefon numaral� metni i�itsel olarak daha iyi 
hat�rlamaya etkisinin olmad��� anla��lm��t�r. Ya��n yine burada bir etkisi olmad��� 
görülmü�tür. 
Koroya gelmeyenlerde özellikle %60 ile %80 aras�nda bir y���lma göze çarpmakla birlikte, 
konu hakk�nda yorum yapmak için yeterli veri oldu�unu söylemek güçtür. 
 Koroya gelen ve gelmeyen çocuklara teker teker 15 kelimeden olu�an bir metin okunmu�, 
sadece bir kez okunan bu metni konu�arak tekrar etmeleri istenmi� a�a��daki bulgulara 
ula��lm��t�r. 
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Okunan metni tekrar etme ba�ar�lar�    (15 sözcükten olu�an metin)           
                 

Tekrar edebildikleri Kelime say�s� Toplam 
 1-3 Kelime 4-7 Kelime 8-15 Kelime Çocuklar 
 f % f % f % 11 
Koroya Gelenler 3 27.2  6 54.5 2 18.1 8 
Koroya Gelmeyenler 5 62.5 3 37.5 0 0 Toplam 

 
Bu tabloya ve toplanan verilere bak�ld���nda, koroya gelen çocuklar�n duyduklar� 

metni hat�rlama ve konu�arak tekrar etme ba�ar�s� artma e�ilimi göstermi�, koroya gelmeyen 
çocuklar�n ba�ar�s� ise 1-3 kelime aras�nda yo�unla�m��t�r. Buradan koroya gelen çocuklarda 
i�ittiklerini hat�rlama ve tekrar edebilmede anlaml� bir farkl�l���n olu�tu�u söylenebilir. 
 
�kinci Alt Probleme Yönelik Bulgular 

2.Çocuk korosuna kat�l�m, sesin fiziksel özelliklerini (t�n�, yükseklik, süre ve �iddet 
)ay�rt edebilmelerini etkilemekte midir? 

Mozart’�n piyano konçertosu içerisinde keman, flüt ve piyano sesinin kolayl�kla 
alg�lanabilmesinden dolay� dinletilmi�, koroya gelen çocuklar�n 8’i (8/11=72.7) bu çalg�lar�n 
hepsini duymu� ve t�n�lar�n� alg�lam��, 3’ü(3/11=27.2)  bu çalg�lardan sadece 2 tanesini 
alg�layabilmi�tir. 

Koroya gelmeyen çocuklar�n içerisinde bu üç çalg�n�n t�n�s�n� da alg�layabilen 
ç�kmam��, 7 çocuk 2 çalg�n�n t�n�s�n� belirgin bir biçimde duyduklar� için tan�m��lard�r. 
Koroya gelen çocuklara çalg�lar�n t�n�lar�yla ilgili hiçbir bilgi önceden verilmemi�, ya da koro 
çal��malar�nda çalg�lar tan�t�lmam��t�r. Bu aç�dan bak�ld���nda koroya gelen çocuklar�n 
çalg�lar�n t�n�lar�n� alg�lamada farkl� ve daha üstün olduklar� anla��lm��t�r. Buradan yola 
ç�k�larak koro çal��malar�n�n seslerin t�n� özelli�ini fark etmede etkili oldu�u sonucuna 
ula��lm��t�r. 
3. Seslerin yüksekliklerini alg�lamada, 
                 

Tek ses i�itme alg�lar�(5 Tek Ses) Toplam 
 0-2 Tek ses 3-4 Tek ses 5 Tek ses Çocuklar 
 f % f % f %  
Koroya Gelenler 2 18.1 1 9.0 8 72.7 11 
Koroya Gelmeyenler 6 75 1 12.5 1 12.5 8 

 
Piyanodan verilen tek sesi tekrar etmede koroya gelen çocuklardan 8’i verilen seslerin 

tamam�n� do�ru vermi�tir.1 çocuk 3 sesi do�ru yan�tlam��, 2 çocuk ise 1-2 sesi do�ru 
yan�tlam��t�r. Koroya gelmeyen çocuklar�n %75 oran�nda sesleri alg�layamad�klar�na 
bak�ld���nda, çocuk korosunun çocuklar�n seslerin yüksekliklerini alg�lamalar�nda oldukça 
büyük bir etkiye sahip oldu�u görülmektedir.  Çocuk korosuna gelen çocuklara her hangi bir 
seçme ve i�itme testi yap�lmadan al�nm��t�r. Yani ortalama ayn� düzeyde gelmi� olan bu 
çocuklar�n tek ses i�itme konusunda bir hayli yol ald�klar� söylenebilir.  

Bir di�er önemli husus da koro çal��malar�n�n özellikle müzikal i�itme yetene�i fazla 
olan çocuklarda daha belirgin bir etkiye sahip oldu�udur. Bununla birlikte müzikal i�itme 
yetene�i daha az olan çocuklarda da seslerin yüksekliklerini ay�rt etmede belirgin bir fark 
olu�turmu�tur. Gözlemlere dayal� olarak söylenebilir ki, iki y�ll�k bir çal��ma öncesinde hiç 
�ark� söyleyemeyen çocuklar bu iki y�l�n sonunda daha az hata yaparak �ark� söylemeye 
ba�lam��t�r. 
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6.                
Ritim alg�lar� ( 4 vuru�luk basit bir ritmi tekrar etme becerileri) Toplam 
 4 vuru�tan 2’si 4 vuru�tan 3’ü  4 vuru�un hepsi Çocuklar 
 f % f % f %  
Koroya Gelenler 2 18.1 2 18.1 7 63.6 11 
Koroya Gelmeyenler 5 62.5 2 25 1 12,5 8 

 
 

Vurulan dört vuru�luk ritmi tekrar etmeleri istenmi�, koroya gelen çocuklardan 
%63,6’s�n�n bu ritmi tam olarak do�ru verildi�i görülmü�tür. Koroya gelmeyen çocuklar�n ise 
sadece 1 tanesi ritmi tam verebilmi�tir. Bu çocuklardan %62.5’inin ise vurulan basit ritmin 
yar�s�n� vurabilmi�lerdir. Koroya kat�l�m�n ritmik alg�y� da oldukça fazla etkiledi�i 
anla��lmaktad�r. 
 
7.               

Ezgisel i�itme alg�lar� (Uzun-tonal-zor ezgiyi verebilme durumlar�) Toplam 
 Hiç veremeyen Ezginin yar�s�n�  Ezginin 

tamam�n�  
Çocuklar 

 f % f % f %  
Koroya Gelenler 3 27.2 5 45.4 3 27.2 11 
Koroya Gelmeyenler 8 100 0 0 0 0 8 

 
Görülece�i üzere, koroya gelmeyen çocuklar aras�nda zor ve uzun ezginin tekrar�n� 

yapan çocuk olmam��t�r. Bu çocuklardan birinin oldukça iyi bir müzikal i�itmesi olmas�na 
ra�men ezgi tekrar�n� yapamam��t�r. 

Koroya gelen çocuklardan üçünde ciddi anlamda müzikal i�itme sorunu oldu�u 
bilinmekte yap�lan ara�t�rmada bu eksikli�in belirgin bir �ekilde ortaya ç�kt��� da 
görülmektedir. Koroda �ark� söylerken seslerini daha dikkatli kullanmalar� istendi�inden ve 
ses e�itimi ald�klar�ndan koro içerisinde seslerini kontrol etmeyi ö�renebilmekte, koroda �ark� 
söyleyebilmekteler ise de, i�itme alg�lar�nda sesleri ay�rt etme konusunda koronun sa�lad��� 
katk�n�n s�n�rl� kald��� görülmü�tür.  
Koroya kat�lan di�er çocuklar�n ezgisel i�itmelerinde belirgin bir farkl�l�k vard�r.  
 
8.               

Ezgisel i�itme alg�lar� (K�sa-kolay-modal ezgiyi verebilme durumlar�) Toplam 
 Hiç veremeyen Ezginin yar�s�n�  Ezginin 

tamam�n�  
Çocuklar 

 f % f % f %  
Koroya Gelenler 1 9.0 3 27.2 7 63.6 11 
Koroya Gelmeyenler 5 62.5 1 12.5 2 25 8 

 
Bu ikinci ezginin tekrar�nda koroya gelen ve gelmeyen çocuklar aras�ndaki fark daha 

belirgin olarak görülmektedir. 
K�sa-kolay ve modal ezgi, Türk müzik kültürünün gelenekleri içerisinde özellikle 

çocuk �ark�lar�nda s�kça geçen re dizisinin s�ra seslerinden olu�an bir ezgi biçiminde sorulmu� 
ve seslendirmeleri istenmi�tir. Bu ezginin tekrar�n� yapan korodan çocuklardan 7’si(%63.6) 
ezgiyi do�ru yan�tlam��, 3’ü(%27.2) yar�s�n� yan�tlayabilmi�tir. 1(%9.0) ö�rencinin ise 
yan�tlayamad��� görülmü�tür. Koroya gelmeyen çocuklar�n ise sadece 2’si(%25) ezginin 
tamam�n� verebilmi�, 1’i(%12.5) yar�s�n� verebilmi�, 5’i(%62.5) hiç verememi�tir. 

Bu durum, korodaki çocuklar�n sesleri alg�lamalar�nda koronun etkili oldu�unu 
göstermektedir. 
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Sesin �iddet özelli�ini bütün çocuklar ezgi ve ritim içerisinde fark etmi�lerdir. Buradan 
sesin en kolay alg�lanan özelli�inin �iddet özelli�i oldu�u anla��lm��t�r. 
 
Üçüncü Alt Probleme Yönelik Bulgular 
3.Çocuk korosuna kat�l�m, çevredeki seslere olan alg�lar�n� etkilemekte midir? 

Velilerin verdikleri yan�tlar� incelerken müzikal i�itmesi iyi olmayan dört ö�rencinin 
velilerinin yazd�klar�n� özellikle göz önünde bulundurman�n gerekli olaca�� anla��lm��, her 
soruda olmasa da baz� sorularda bir seçene�e özel bir y���lman�n iki grupta de�i�iklik 
gösterdi�i dikkati çekmi�tir. Buradan hareketle bulgular�n bu dört ö�renci dikkate al�narak ele 
al�nmas�na karar verilmi�tir. 
1.Çocuklar�n koroya ba�lamadan önceki i�itsel alg�lama durumlar�.  
 

Koroya ba�lamadan önce, a) S�k 
s�k   

b)Bazen c)Nadiren d)Hiç 
olmad�. 

e)Aç�klama 

1.Uzaktaki sesleri alg�lard�. 6+4 5 - -  

2.Bizim fark etmedi�imiz sesleri duydu�unu 
söyledi�i olurdu. 

3 5 3+3 1  

3.Televizyon seyrederken söylenenleri hiç 
duymazd�. 

4 6 1+2 2  

4.Ödev yaparken müzik dinlemek isterdi. 5 3+2 1 3+2  

5.Uyurken ses duydu�unda uyan�rd�. 2 6+1 3+1 2  

6.Ninnisiz uyumazd�. 9 2 1 3  

 
Çocuklar�n�n koroya ba�lamadan önceki i�itsel alg�lar�n�n nas�l oldu�una yönelik 

bilgilerine ba�vurulan velilerin verdikleri yan�tlara bak�ld���nda, uzaktaki sesleri alg�lamalar� 
konusunda ay�rt edici bir bulguya ula��lamam��t�r. Bu önermenin alg�lar� ölçmede veri 
sa�lamad��� anla��lm��t�r. Ya da d��ar�dan gelen sesler konusunda ortalama bir düzeyde alg�ya 
sahip olduklar� ve yo�un i�itsel alg�ya sahip olmad�klar� da söylenebilir ki, bu da koroya 
kat�l�mdan sonra i�itsel alg�da olacak de�i�iklikler için bir veri olarak kabul edilebilir. 

Burada özellikle ay�rt edici bulgunun ninni konusunda olu�turulan önerme oldu�u fark 
edilmi�tir. Özellikle koroya gelen çocuklardan kula�� iyi olmayan çocuklar�n velilerinin 
cevaplar� dikkate al�nd���nda ciddiye al�nmas� gereken bir bulguya ula��ld���, i�itme alg�s� 
geli�mi�, müzikal i�itme yetene�i olan çocuklar�n ninni ve masal olmadan uyumad�klar� 
anla��lm��t�r. Yap�lan bu ara�t�rmada, müzik yetene�i yüksek çocuklar�n seslere kar�� çok 
hassas olduklar� da aç�k uçlu soruda velileri taraf�ndan belirtilmi�, müzik yetene�i daha az 
olan çocuklar�n uyurken de seslere kar�� di�erleri kadar hassas olmad�klar� anla��lm��t�r. 
 
2.Koroya ba�lad�ktan sonra, 

Koroya ba�lad�ktan sonraki çe�itli tepki ve davran��lar�n�n nas�l oldu�unu anlamak 
üzere alt� önerme sunulmu�, bu önermelerden baz�lar�n�n (7,8 ve ) ölçücü olmad��� 
görülmü�tür.  Bununla birlikte, 9.önermenin koro e�itiminin bir sonucu gerçekle�ti�i 
dü�üncesine ula��lm��t�r. 
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��itsel alg� ve ortam ili�kisi 
 

a) S�k 
s�k   

b)Bazen c)Nadiren d)Hiç 
olmad�.  

e)Aç�klama 

7.Etraf�ndaki seslere hiç ald�rmaz oldu. 
 

2 4+3 4 1+1  

8.Gürültüye dayanamaz oldu. 
 

7 3 0+1 1+3  

9.Duydu�u ezgileri hemen ö�reniyor ve 
tekrar ediyor. 
 

11+4     

10.Be�enmedi�i müziklere dayanam�yor. 7 3+1 0+3   

11.Müzik dinlemek konusunda seçici 
davran�yor. 
 

10+1 1+2  0+1  

12.Ödev yaparken ba�ka yerlerden gelen 
sesleri duydu�unu söylüyor. 

8+1 1 1+1 1+2  

 
10 numaral� önermede ise ilginç bir bulguya rastlanm��t�r. Be�enmedikleri müziklere 

kar�� dayanamad�klar� aileleri taraf�ndan dile getirilmi�tir. Müzikal i�itmesi daha zay�f olan 
ailelerin, bu çocuklar�n be�enmedikleri müziklere kar�� dayanamama durumlar�n�n nadiren 
olan bir durum oldu�unu bildirmeleri dikkate de�er bir bulgu olarak görülmektedir. Bu durum 
i�itsel alg�s� daha hassas olan çocuklar�n duyduklar�na ve dinlediklerine kar�� daha hassas 
olduklar�n� göstermektedir. 

11. önermeden koroya gelen çocuklar�n müzik dinleme konusunda seçici olduklar� 
anla��lm��t�r. Bunun koroda ald�klar� e�itimin bir neticesi oldu�u yine velilerin aç�k uçlu 
soruda yapt�klar� aç�klamalardan anla��lmaktad�r. 

12. önerme ile ilgili olarak yapt�klar� aç�klamalara göre i�itsel alg� hassasiyeti olan 
çocuklar�n sürekli etraflar�n� dinledikleri yönündedir. Baz� veliler çocuklar�n�n bu i�itsel 
alg�lar�n�n sürekli aç�k ve çevredeki her �eyi sürekli dinlemelerinin kendilerini rahats�z 
etti�ini söylemeleri oldukça ilginç bir veri olarak kar��lanm��t�r. 
 
Dördüncü Alt Probleme Yönelik Bulgular 
4.Çocuk korosuna kat�l�m, i�itsel alg�da seçici olmalar�n� etkilemekte midir? 

��itsel alg�-görsel alg� 
ili�kisi 

a) S�k s�k   b)Bazen c)Nadiren d)Hiç 
olmad�.  

e)Aç�klama 

13.Filimleri müziklerini 
dinleyerek izliyor. 
 

10+1 1+3   Filmlerin müziklerini 
hat�rl�yor ve söylüyor. 

14.Film müzikleri 
hakk�nda yorum yap�yor. 

8+3 2 1 +1 Oyun oynarken sesler 
ç�kar�yor, 
sordu�umuzda burada 
korku müz�i gerekli 
gibi �eyler söylüyor. 

15.Reklam müzikleri 
hakk�nda yorum yap�yor. 
 

9+1 2+1  +2  

16.Çevresindeki bir insan 
ya da her hangi bir varl���n 
taklidini yaparken çok 
benzetiyor. 
 

6 5+4   Sizin sesinizi ve 
davran��lar�n�z� taklit 
ediyor. 

17.Duydu�u sesleri taklit 
ediyor. 

7+2 4+1 +1   
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Velilere sunulan önermeler ve yap�lan görü�meler, görsel ve i�itsel ö�elerin bir arada 
bulundu�u film ve reklamlarda özellikle çocuklar�n müziklere yöneldiklerini ve görsel 
ö�elerden önce i�itsel ö�elerle ilgilendiklerini, koronun bu ilgiyi tetikledi�ini göstermi�tir. 
Yine film müzikleri hakk�nda yapt�klar� yorumlar�n oldukça dikkat çekici oldu�unu belirten 
veliler, özellikle müziklerin filmdeki sahnelere uygun olup olmamas� konusunda yorum 
yapt�klar�n�, reklam müziklerini be�enip be�enmedikleri hakk�nda yorumlar yapt�klar� 
aç�klamalar�n� yapm��lard�r. Çevrelerindeki varl�klar� taklit etme konusunda da koronun etkili 
oldu�unu söylemi�ler, duyduklar� sesleri daha iyi taklit edebildiklerini gördükleri görü�lerini 
payla�m��lard�r. 
 
4. 

 
��itsel alg�-hareket ili�kisi 
 

a) S�k 
s�k   

b)Bazen c)Nadiren d)Hiç 
olmad�.  

e)Aç�klama 

18.Bir ezgi duydu�unda ritim tutuyor. 11+3 +1    

19.Elleri ve ayaklar� ritmik bir hareket 
halinde.  
 

10+3 1+1   �çinde hep bir 
müzikle 
geziyor. 

 
Veliler korodaki çocuklar�n�n duyduklar� ezgilere hemen ritim tutmaya ba�lad�klar�n� 
belirtmi�lerdir.  
 
 
SONUÇ VE ÖNER�LER 

 
1.Çocuk korolar�na kat�l�m, çocuklar�n i�itsel alg�lar�n� dinleme ve anlamland�rma 

aç�s�ndan, duydu�u metni yazmada etkili de�ildir, ancak duyduklar�n�  konu�arak tekrar 
etmede etkilidir. 

2.Çocuk korosuna kat�l�m, sesin fiziksel özelliklerinden “ t�n�” özelli�ini alg�lamalar� 
aç�s�ndan etkilidir. Sesin “ yükseklik” özelli�ini alg�lamalar� aç�s�ndan da büyük bir etkiye 
sahiptir. Özellikle i�itme yetene�i yüksek çocuklarda etkili olmakla birlikte, i�itme yetene�i 
az olan çocuklarda da etkisinin belirgin oldu�u görülmü�tür. 

Gözlemlere dayal� olarak söylenebilir ki, iki y�ll�k bir çal��ma öncesinde hiç �ark� 
söyleyemeyen çocuklar bu iki y�l�n sonunda daha az hata yaparak �ark� söylemeye 
ba�lam��t�r. 

Seslerin sürelerini alg�lamada, koroya kat�l�m�n ritmik alg�y� da oldukça fazla 
etkiledi�i anla��lmaktad�r. Ezgileri alg�lamada, özellikle i�itme yetene�i daha az olan 
çocuklar�n, koroda �ark� söylerken seslerini daha dikkatli kullanmalar� istendi�inden ve ses 
e�itimi ald�klar�ndan koro içerisinde seslerini kontrol etmeyi ö�renebildikleri, koro da �ark� 
söyleyebildikleri bununla birlikte, i�itme alg�lar�nda sesleri ay�rt etme konusunda koronun 
sa�lad��� katk�n�n s�n�rl� kald��� görülmü�tür. Koroya kat�lan i�itme yetene�i yüksek 
çocuklar�n ezgisel i�itmelerinde ise belirgin bir farkl�l�k olu�turmaktad�r.  

Sesin �iddet özelli�ini bütün çocuklar ezgi ve ritim içerisinde fark etmi�lerdir. Buradan 
sesin en kolay alg�lanan özelli�inin �iddet özelli�i oldu�u anla��lm��t�r. 

3.Çocuk korosuna kat�l�m, çocuklar�n çevredeki seslere olan alg�lar�n� da etkilemekte, 
özellikle i�itme yetene�i yüksek çocuklar�n seslere kar�� olan hassasiyetlerini daha fazla 
artt�rmaktad�r.   

4.Çocuk korosuna kat�l�m, i�itsel alg�da seçici olmalar�n� etkilemekte, duyduklar�na ve 
dinlediklerine kar�� daha hassas olmalar�na neden oldu�u anla��lm��, i�itsel alg�lar�nda olu�an 
hassasiyetin ezgilere ritim tutmalar�na ve alg�da seçici olmalar�na neden oldu�u görülmü�tür. 
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Bununla birlikte, yap�lan de�erlendirmeler, koronun i�itsel alg� üzerindeki etkisinin 
çocuklar�n i�itsel yeteneklerine göre art�� göstermekte oldu�u dü�üncesine ula�t�rm��t�r. 

 �nsanlar�n be� duyular�yla edindikleri ya�ant�lar yoluyla ö�rendikleri  ve sürekli 
olarak çevresinden on binlerce bilgiyi her saniye hatta biz uyurken bile toplad�klar� 
(Duman,2007:204) dü�ünüldü�ünde duyu organlar�n�n alg�lama, anlamland�rma ve 
ö�renmede ne denli oldu�u bilinmektedir. 

��itme organ�m�z olan kula��m�z�n günün her saatinde aç�k olmas�, göz kapaklar� gibi 
kapat�c� bir unsurunun olmamas�, i�itmemizi d��ar�dan gelenlere kar�� aç�k olmaya mecbur 
b�rakmaktad�r. Bu durumda yap�lacak en iyi �eyin i�itmemizi geli�tirmek ve her türlü etkiye 
aç�k bu organ�m�z� güzel seslerle e�itmek olmal�d�r. Bu e�itimin yolu ise en yayg�n müzik 
e�itimi olan korolardan geçmektedir. 
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“YEREL D�NAM�KLERDE HALK EZG�LER�M�Z�N ���R �LE BÜTÜNLE�MES�” 
 

Emel ÖRGÜN 
 

Tüm sanat dallar�n�n  birbirine etki etti�i bilinen bir gerçektir. Edebiyattan en fazla 
etkilenen, beslenen ve  i�itme yolu ile insanlara  direkt olarak ula�an yegâne sanat  dal� 
müziktir. Müzi�in içeri�i, �ark� sözleri ve �iir ile beslendi�inde, verilmek istenen duygu 
amac�na daha fazla ula�m�� olur. 

Bütün dünyada, ülkelerin kendine has sanat  eserleri ve kendi yerel özelliklerini 
ta��yan müzikleri vard�r. Ya�anan toplumsal olaylar� konu  edinerek icra edilen müzik, o 
ülkenin  folk müzi�idir. 

 

 
 
Alman Filozof  Friederich  Nietzsche, “Müzi�in Ruhundan Tragedyan�n Do�u�u” 

kitab�nda  “Bizim için halk �iiri müzi�in evren aynas�d�r. �iirde anlat�lan, birbiri ile ba� 
ba�a  giden bir dü� olay�n� ara�t�ran köklü ezgidir. Bu  nedenle ezgi ilk ve genel oland�r. Ezgi, 
�iiri kendi özünden do�urur. Halk �ark�lar�n�n düzenlenmesinde dilin bütün gücünü müzi�e 
özenme yoluyla ortaya  koydu�unu görüyoruz. Müzi�in gücü kendi kendine yeter.” demi�tir. 

 
ÜLKEM�ZDE HALK MÜZ���M�Z�N HALK ���R�M�Z �LE BÜTÜNLE�MES� 

 
  Ülkemizde halk  ezgilerimiz,  halk  �iirimiz ve deyi�ler üzerine Halk müzi�i 
icrac�lar�  ile yap�lan görü�melerden örnekler;   
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DEY��LER (Yücel Pa�makç� ile yap�lan görü�meler ) 
 

Halk müzi�imiz içerisinde Halk ozanlar�m�z�n deyi�lerinin geni� yer tuttu�u bilinen 
bir gerçektir.  Halk ozanlar�m�z, deyi�lerini söylerken, terennüm ettikleri ezgiler kendi 
besteleri olmay�p,  daha önceleri duyduklar� belli kal�plardan ibarettir. Bu ezgi kal�plar�na 
deyi�lerini yerle�tirirken alt perdede fa sol la notalar�n� tekrar tekrar  seslendirdikleri görülür. 
Bu esnada �iirin Ezgiye Tatbiki s�ras�nda  Prozodiyi nas�l olu�turaca�� konusunda zaman 
kazan�r. Yani bu zaman dilimi bir dü�ünme pay�d�r. Buna HAYAL ad� verirler.  Halk 
sanatç�lar� kendi deyi�lerinin yan� s�ra ba�ka ozanlar�n ya da daha önce ya�am�� halk 
ozanlar�n�n deyi�lerini de bu �ekilde icra ederler ki bunlara da USTA MALI derler. Bütün bu 
deyi�ler zaman içerisinde halk�n vicdan�nda geni� yer tutmas� halinde anonim hüviyete 
bürünür 

 
TÜRKÜ YAKMA, TÜRKÜ UYDURMA, FIRAGLAMA (fraglama) 

 
  
Cihan Erden ile yap�lan görü�meler; 
Keles, Gelemiç   03.06.1987 / Ya�ayan Müze Beypazar�, Gazi 
Üniversitesi THB mezunu yüksek lisans ö�rencisi. 
 
 
 
     
 

 
 
 

 
“F�raglama” Bursa il, ilçe ve köylerinde yak�lan türküler için  yerel a��zda kullan�lan 

bir sözcük; çünkü ba�ka bir yerde böyle bir kullan�ma rastlanm�yor. Fraglamaya  bir nevi a��t 
da diyebiliriz. Toplumu derinden etkileyen bir olay ya da en az�ndan a�k, ac�, ayr�l�k, ölüm 
vb. olaylar� konu edinen bir tür demek de do�ru olabilir. Halk aras�nda fraglama, fraglama 
yakmak, fraglama söylemek �eklinde kullan�l�r. Fraglamay� yakan ki�i bellidir ama zamanla 
bunun da türkü gibi halka mâl olmas� söz konusu olabilir. Bestesi baz� türkülerden 
esinlenilerek yap�labildi�i gibi kendine özgü de olabilir. 

�ubat 2012 de Bursa Büyük�ehir Belediye Konservatuar� Orkestra �ube 
Müdürlü�ünde, 1971 Bursa Keles Mente�e Köyü do�umlu  mahalli sanatç� ve Bursa 
Türküleri kaynak  ki�isi  (Mente�eli) Cengiz Bütün ile yapt���m görü�melerde edinilen 
bilgiler; 
  Bursa ara�t�rmalar� merkezi çal��anlar�n�n önderli�inde Bursa il, ilçe ve 
köylerde  somut olmayan kültürel miraslar� ara�t�rma çal��malar� yapan Cengiz Bütün’e Bursa 
bölgesi  Türkülerinde  ba�ka yerlerde  “Türkü yakma, uydurma, Türkü, atma türkü“  denilen 
f�raklama hakk�nda konu�malar�m�zda kendisinin beyan� �öyledir. 
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Melodi ve makamla yak�lan türkünün bir ruh hali içersinde yak�ld���n�, o ruhun 
yak�lan türkünün makam�na yans�d���n� dü�ündü�ünü, bugüne kadar yapt��� ara�t�rmalar�n ve 
bu konuda ehil ki�ilerden edindi�i izlenime göre melodi ile sözün (�iirin) ayn� anda 
yarat�ld���n�, melodinin üzerine de�il de direkt melodiyle birlikte yak�ld���n� belirtiyordu. 
Eskiden, köylerde bilindik  türkü yak�c�lar  oldu�unu, ya�anan bir olay kar��s�nda  bu  ki�iye 
gidilip “bu hadiseyi bir türküye yak� ve“  dendi�ini belirtiyordu. Fraglama türküler de 
bulunduklar� ortama göre yarat�l�yordu. Mente�eli Cengiz ve ekibi Kemalpa�a’n�n bir 
köyünde alan ara�t�rmalar� yaparken, köylülerden Cengiz Bütün’e mani atma iste�i gelmi�tir. 
Köylü han�mlar�n all� güllü giysileri dikkatini çeken Cengiz Bütün, hemen orada  uygun bir 
mani uydurmu�tur  Mani �öyledir; 

 
Bu köye geldik all�  pullu esvaplar� 
Öteki köye varaca��z karl� buzlu yollar� 

  
Cengiz Bütün sözlerine �öyle devam ediyordu; 
 

Bursa Uluda� eteklerindeki yerle�im bölgelerinden biri olan Büyükorhan 
Ku�lar  köyünde bir zamanlar Ahmet isimli bir müzisyenin ya�ad���n�, bu ki�inin o�lu ve 
torunu ile yapt��� görü�melerde Ahmet in  girdi�i her ortamda o ortama ili�kin, gitti�i köyün 
neyi me�hursa ona göre  türkü uydurdu�unu  söylediklerini ifade ediyordu.Bursa da� 
bölgeleri çevirme ad�  verilen erkek oyun havalar�n�n ba��nda serbest olarak okunan 
fraklamalara  bir örnek olarak Mente�eli Cengiz in sunumu da �öyledir; 
  

Güzeli geydirip ku�atmak olmaz geçip gar��s�na bakmak olmaz 
Sahat bir hayli oldu beyler fazla uzatmak olmaz… 

  
Bu  serbest  k�s�m okunduktan sonra hareketli oyuna geçilir. 
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BURSA BÖLGES� FIRAKLAMALAR 
 

 
 

Bursa Keles Kocakovac�k Köyü 1961 do�umlu mahalli sanatç� �ayip Sal�n, Keles 
Ya�c�lar köyü 1959 do�umlu Ömer Ani�’ten Bursa  �enlik e�lence ve köy dü�ünlerinde 
duydu�um “çevirme” erkek oyunu f�raklamalar�ndan örnekler; 
  
�ayip SALIN 
 
Bal  yapmayan ar�dan 
Çuval� doldurmayan  dar�dan 
Gocas�dan sonra galkan gar�dan 
Sak�n o�lum kendini sak�n 
  
Çuval� doldurmayan dar�y� 
G�z diye gettiler 70 lik goca gar�y� 
Surat�na bakt�m mu�mula surat 
Mevlam kimselere vermesin böyle avrat 
Kurtulamad�m kötü avrat elinden 
  
Kazanlara sular  koydum �l�d� 
Mermerlerde sular  bile eridi 
A gavurun dölü yatar yatmaz uyudu 
Böyle bir gar�y�  görmedim ömrümde 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



III. Uluslararas� Hisarl� Ahmet Sempozyumu  |  Müzi�i Alg�lamak |  Sempozyum Tam Metin Kitab� 
 

291 
 

Ömer AN��; 
 

 
                             
Sabahlar olmasayd�         Güzeli giydirip ku�atmak olmaz 
Laleler solmasayd�           Dönüp arkas�ndan bakmak olmaz 
Ölüm Allah�n emri            Fas�l�m�z burada sona erdi beyler 
Ayr�l�k olmasayd�             Bu kadar uzatmak olmaz 
  

 
 
Bursa Büyük�ehir Belediyesi Orkestra �ube Müdürlü�ü Türk   Halk  Müzi�i 

Uygulama toplulu�unda ses sanatç�s� olarak çal��an Karadenizli  mahalli sanatç�lar 1966 
Giresun/Do�ankent/Çatala�aç do�umlu �erif  Pir ile Karadeniz bölgesine özgü “atma 
türküler” hakk�nda yine 1984 Trabzon/Tonya/Sayraç Köyünden Cemile Kara ile yapt���m 
çal��malarda Cemile Kara’ dan  geçmi�te Karadeniz yöresinde ya�anm��, k�skançl�k üzerine 
i�lenmi� bir cinayet ve ölen gencin annesinin yakt��� a��t  üzerine bilgiler edinildi. Türkünün 
ad� “�smailum, �smailum“ Cemile Kara bu türküyü ve türkünün hikayesini annesinden 
ö�rendi�ini ifade ediyor. Türkünün öyküsü �öyledir; 

 �smail maddi  durumu  iyice olan bir gençtir, Karadeniz de yi�itlik mertlik 
simgesi  gibi görülen tabanca çok  önemli yer tutar �smail de kendine çok güzel bir tabanca 
al�r. �smail’in güzel bir tabancaya sahip olmas� orada ya�ayan gençleri çok k�skand�rm��t�r. 
�smail’i k�sa süre sonra da sevdi�i ile ni�anlanm��, köyün gençleri büsbütün kin ba�lam��lar, 
�smail’i bir �ekilde kö�eye  k�st�r�p elinden tabancas�n� almaya  karar  vermi�ler. 

 �smail yan�na ni�anl�s�  ve annesini alarak  Honeftera yayla �enli�ine 
do�ru  yürüyerek yola ç�k�yor. Yolda �smail’in annesi “o�lum ver tabancan bende dursun, 
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köyün delikanl�s� çekemez, jandarmaya ihbar ederler, tabancan elinden gider ver tabancan� 
bana”  diye  �srarla tabancay�  istese de �smail  vermez annesine tabancay�. Köyün gençleri 
jandarma k�l���na girip  yolda �smail’e pusu  kurarlar. �smail’in yolunu kesip  ondan 
tabancas�n� isterler. �smail tabancas�n� vermez. �çlerinden biri çekip tabancas�n�  �smail’i 
vurur. Annesi  yere  y���lan o�lunu kucaklar ama �smail ölmü�tür. Anne bu a��t�  yakar,  hem 
a�lar hem söyler. Bu  a��t Karadeniz de destanla�m��t�r. 

 

 
 
    �smailum �smailum 
  
O�lum nisanlin bizlan Honeftera ya gelmek  isteyi 
Dedi anne ver tabancami koyim belume 
Ben sizi köpri ba�inda beklerum oy... 
Annem aldi ni�anlumi geldi yanuma 
Dedi �smail bu köyün delikanl�s� çekemez 
�hbar ederler ver tabancani koyim belume 
Geçelum ye�il ormanlari veruruim sana tabancani oy… 
Dedi anne istema tabancami 
Ni�anlum yanumda utanurum veremem 
Geç önümüze gidelum Oturak kayalarunda bekler arkada�larim oyy.. 
  
Tenha tenha yerlere pusilari kurdilar 
Benim �smail umi kalle�lullan vurdiler 
Tenha tenha yerlere pusilari kim kürdi 
Benim bir tek o�lumi arkada�lari vurdi 
  
Baktum o�lumun etrafuni sardi jandarmalar 
Ordan bir tanesi söyledi �smail vururler seni 
Tabanacani vermesan komazlar seni Honeftera yolina oyy… 
�smail um söyledi jandarmalara siz daha delikanl� olmadunuz mi 
Ni�anlim yanumdadur veremem tabancami 
Alun bu cani feda ettum ni�anlimun yolina oyy.. 
�çlerinden biri çekti vurdi o�lumi 
Daldum �smal e baktum al kanlar içinde kaldi. 
Çay�r çimenlere renk verdi 
Hanemun �enlu�i oyy.. 
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Ba�lant�. 
  
�erif P�R: Atma türküler 

�erif Pir ile yapt���m görü�melerde kendisinden edinilen bilgiler �öyledir;  
Karadeniz bölgesinin co�rafi konumundan dolay� insanlar�nda hareketlili�in ve  esprili 

bir ya�ant�ya sahip oldu�unu söylemektedir. Atma  uydurma türküler dü�ünlerde ve e�lence 
ortamlar�nda icra edilir. 

Dü�ünde sevdi�i k�z all�  pullu  giymi�se hemen onun giysisine at�fta bulunulur ya da 
gelene�in içinde yer alan bah�i� alma verme durumunda dü�ün sahibine at�fta bulunulur. 
Müzisyen girdi�i her ortama uygun türkü uydurabilir. �erif Pir den “atma” bir beyit örne�i; 

 

 
  

Gece ç�kt�m d��ar� da sayar�m y�ld�zlar� 
Ne de güzel oluyor Kütahyan�n g�zlar� 
Kütahya n�n g�z.. 

  
BURSA DA� BÖLGES� ve KÜTAHYA ÇEVRES�NDE ORTAK OLARAK �CRA 

ED�LEN   KADIN OYUN TÜRKÜLER� 
  

Bursa ve Kütahya bölgesi  alan çal��malar�mda rastlad���m söz ve ezgisel benzerlik 
ta��yan ve bu her iki yörede de bilinen türkülerden iki örnek. 27.10.2011 tarihinde Kütahya 
Tav�anl� Çak�ll� köyünden 1936 do�umlu Zeliha Yi�it,1937 do�umlu Zeynep Yavuz,1966 
do�umlu Aliye Bahad�r,1964 do�umlu Leyla Kahraman ile yap�lan alan çal��malar�nda 
edinilen türküler;  
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PINARA VURDUM GAZMEY� 
P�nara vurdum gazmeyi aman aman 
Gelinler örtünür yazmeyi 
Ben severim yârim ile gezmeyi aman aman 
Buydeyim buydeyim evlenmeyeydim 
  

Ayn� türkünün çok küçük farkl�l�klar  gösteren bir varyant� ise Bursa Keles ya�c�lar 
köyü do�umlu  �smet �nci taraf�ndan TRT repertuar�na kazand�r�lm��t�r. 
 

 
 
 
 Bursa Büyükorhan Mazlumlar köyünde 02.04.2011 tarihinde taraf�mdan 
yap�lan alan ara�t�rmalar� s�ras�nda 1953 do�umlu Kadriye Yavuz, 1974 do�umlu Selma 
Yavuz, 1954 do�umlu Durdu Sevim’den edinilen, büyüklerinden ve annelerinden 
ö�rendiklerini belirtikleri kad�n oyun türkülerinden iki örnek; 
 
  
��DE DAL� EVLER�M OLEYD� 
 
��de dali ah  i�de dali evlerim oleydi 
�nce belli top zülüflü yar benim oleydi 
Orta boylu top zülüflü yar  benim oleydi  
Aman aman yar benim oleydi 
 
Ben yarimi ald�rd�m elden 
 
Damard�na dole�tim ot yolmaya bule�tim 
Ot yolmaktan gelirken ben yarime kav��t�m 
 
 
�limana ilimana buz  gibi 
Gelinlere sar�lmas�  g�z  gibi 
�limana kiraz fadimem 
Gerdan� beyaz fadimem 
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FAD�MELER �K� DE��L ÜÇ DE��L 
  
Fadimeler iki de�il üç de�il 
Kara ba�r�m demir de�il  tunç de�il 
Aylaylilam aylilalee.. 
A Fadimem seni nerden bulay�m 
Yerdeysen ç�ralar yakay�m aray�m 
Aylaylilam aylilaleee…. 
  
Elmay� burçaklad�m çevreyi saçaklad�m 
Annesinin yan�nda 
G�z�n� gucaklad�m 
Haydi yârim eylenme bennen 
�kimizi görmü�ler sennen 
  
  

Türküler  9/8 ölçülerde ba�lar çevirme  denilen 2/4 lük ölçülerle devam ederek biter. 
“Fadimeler iki de�il üç de�il türküsü” ayn� bölgenin Keles Orhaneli ve di�er ilçelerinde 
çevirme k�sm�  olmayan sadece 9/8 ölçülerde düz oyun denilen  �ekli ile “Fadimeler” ya da 
“aylaylilam” isimleri ile bilinir. Türkünün birçok k�tas� bulunmaktad�r. Kad�n oyunlar� icra 
edilirken herhangi bir sözünden ba�lan�labilir. Kayna�� Orhaneli  A�açhisar Köyü 
1959  do�umlu Mehtap Takmakl�’dan al�narak, TRT �zmir radyosu sanatç�lar�ndan Gülseren 
K�l�nç Aygün taraf�ndan derlenmi�tir. Ayn� türkü Kütahya Domaniç bölgesinde de yayg�n 
olarak bilinir. 
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“MUSTAFA HAKKI YE��L, HAYATI, KÜTÜPHANES� VE BELED�YE MUSTAFA 
HAKKI YE��L KÜTÜPHANES�NDE BULUNAN MÜZ�KLE �LG�L� KAYNAKLARDAN 

BAZILARININ B�BL�YOGRAFYASI” 
 

Emine GED�K 
emine_gedik43@hotmail.com 

 
Kütahya Belediyesi Mustafa Hakk� Ye�il Kütüphanesi Kütüphaneci, 

D.P.Ü Fen –Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Yüksek Lisans Ö�rencisi 
 

ÖZET 
Mustafa Hakk� Ye�il’in hayat�, bir insan�n kitap ve bilime olan sevdas�n�n öyküsüdür. 

Çocukluk y�llar� birinci Dünya sava��n�n içinde, gençli�i ise genç Cumhuriyetin kurulma 
a�amas�nda, ö�retmenlik zamanlar� ise II. Dünya sava��n�n gölgesinde geçen Mustafa Ye�il 
kendini bütün bu a��r �artlar alt�nda olsa bile yeti�tirmi�, bu arada kitap tutkusu onu 
çocuklu�undan itibaren bir Kütüphane kurabilecek kadar kitap toplamaya sevk etmi�tir. Ömrü 
boyunca maddi servet ve büyük bir emek harcayarak meydana getirdi�i Kütüphanesini, 
Kütahyal� hem�erilerine vakfederek arkas�nda ölümsüz bir eser b�rakm��t�r. Mustafa Ye�il’in 
bu k�ymetli kütüphanesini tan�tmak ona kar�� bir vefa borcumuzdur. 

Bu çal��mam�zda De�erli Ö�retmen ve Kütüphaneci Mustafa Hakk� Ye�il’in hayat�, 
eserleri, kütüphanesi ve yapt��� hizmetlerden k�saca bahsetmekle birlikte; özellikle 
Kütüphanesindeki müzik kitaplar� koleksiyonundan da örnekler verece�iz. 

 
Anahtar Kelimeler: Mustafa Hakk� Ye�il – Mustafa Hakk� Ye�il Kütüphanesi – Müzik 
Bibliyografyas� 
 
ABSTRACT 

Life of Mustafa Ye�il is a story of a man who loves books and science. He spend his 
childhood in the period of the First World War. His youtfulness corresponds the establisment 
of Republic of Turkey.  He starts teaching while the second World War held. Under all these 
hard conditions Mustafa Hakk� Ye�il studies hard and became an intellectual. In the 
meanwhile his love of books from childhood urges him to collect books especially rare books 
and manuscripts so that he establishes a library. To the end of his life Mustafa Ye�il makes 
over his library to Kütahya throughout his life he spends a lot of money and works hard to 
found it. By doing this he bestowes an immortal work to Kütahya where he is born.  

In this study we deal with shortly Mustafa Hakk� Ye�il’s who is an esteemed teacher, 
collecter of books and librarian life, works, his library. Moreover we introduce musical books 
found in his collection by giving examples.   

 
MUSTAFA  HAKKI  YE��L’�N  HAYATI  : 

Mustafa Hakk� Ye�il’in hayat� hakk�nda elimizdeki birkaç belgeden ba�ka, ya�ayan 
ki�ilerden edindi�imiz bilgileri de kulland�k. Bunlar�n aras�nda ismini zikretmemiz 
gerekenlerden birkaç� O�lu Selçuk Ye�il, �hsan Özmumcu, Aziz Göne�, Hakk� Çaml�bel, 
Ahmet Yakupo�lu’dur.Bunun yan�nda Kütahya Belediyesi Mustafa Hakk� Ye�il 
Kütüphanesinde 1986 y�l�ndan itibaren çal��an say�n Ali Günhan’�n “Belgelerle Mustafa 
Hakk� Ye�il Hayat�, Kütüphanesi ve Eserleri ”adl� kitab� da bu konudaki yegane biyo�rafi 
kitab�d�r. 
             De�erli ö�retmen ve kütüphaneci Mustafa Hakk� Ye�il, (1321)1905  y�l�nda, 
Kütahya’n�n Gönen Mahallesi’nde 15 numaral� hanede dünyaya gelmi�tir. Babas� halk 
aras�nda Ye�il Hoca diye bilinen Kütahya Ulu cami �mam� hattat, haf�z Ahmet �zzet Ye�il 
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Hoca’d�r. Annesi Hatice Han�m’d�r. �lkokul e�itimine Kütahya Alaaddin Pa�a �lkokul’unda 
ba�lam��, bir sene sonra Fevzi Hürriyet �lkokuluna nakil olmu� üçüncü s�n�f�n bitiminde, 
Barbaros ilkokulunda dördüncü s�n�f� okumu�, be� ve alt�nc� s�n�flar� Re�adiye Nümune 
mektebinde bitirerek ilk e�itimini tamamlam��t�r.(1335)1919 y�l�nda Kütahya Sultanisine 
kay�t olan Mustafa Ye�il’in e�itimi Kütahya’n�n Yunan ��galine u�ramas�yla kesintiye u�rar. 
14 ay sonra Kütahya’n�n kurtulu�unu müteakip 8 ve 9. s�n�flar� da bitirerek  mezun olur.( 
Ye�il, 1985, s.1)  
 Daha sonra Konya’da aç�lan Ö�retmenlik kursuna kat�larak imtihan� ba�ar�l� bir 
�ekilde vererek ö�retmenlik mesle�ini kazan�r. �lk Ö�retmenli�ine 1926 – 1927  E�itim 
döneminde Zonguldak’ta ba�lar.( Akar, 1982, s. 8) 

 1927 ilâ 1937 y�llar� aras�ndaki hayat�nda bulundu�u yerlere k�saca bakacak olursak: 
Zonguldak Kokurdan �lkokulu (1926- 1927);  Kütahya Çalköy (1927- 1928), 1. Askerlik 
dönemi (1928- 1930), Kütahya Sarayc�k – Emrez Köyü (1930- 1932), Alt�nta� Zemme Köyü 
(1932- 1935), Gediz Çeltikçi Köyü (1935- 1936), Kütahya Merkez Barbaros (1936- 1937),  
Kütahya Merkez Birinci Okulu (�imdiki 30 A�ustos �lkokulu) (1937 - 1939), Kütahya 
Merkez Saka Köyü (1939 - 1941), bu arada II. Dünya sava�� nedeniyle Ekim 1941,  �ubat 
1943 aras� ihtiyat askeri olarak görev yapt�ktan sonra tekrar askerlik öncesi görev yapt��� 
Saka Köyünde 1946 y�l�na kadar ö�retmenlik yapar.1946 y�l�nda Merkez Lala Hüseyin Pa�a 
okuluna görevlendirilmi�tir. (Günhan,2011, s. 51) 

Mustafa Ye�il Ö�retmenlik vazifesini yaparken; duyarl� bir ayd�n olarak gerek 
Kütahya, gerekse görev yapt��� köylerdeki, tarihi eserlerin korunmas�nda, milli kültürümüze 
ait sanat eserlerine sahip ç�k�lmas�nda, folklorumuzun ara�t�r�larak ya�at�lmas�nda üstüne 
dü�en görevleri büyük bir hassasiyetle yerine getirmi�tir. Kütahya ve köyleri hakk�nda bilgiler 
toplayarak; Kütahya tarihi, co�rafyas�, folkloru ile yapt��� ara�t�rmalar sonucu kitaplar 
haz�rlam��, çe�itli gazete ve mecmualarda yaz�lar yay�nlam��t�r. 

 Yetkililerinde dikkatini çeken bu gayretli çal��malar� dolay�s�yla 1946 y�l�nda Mustafa 
Hakk� Ye�il kütüphaneye müdür olarak atan�r. O zamana kadar Vahit Pa�a Kütüphanesi 
bünyesinde olan müzenin; kütüphaneden ayr�larak müstakil bir Müze olmas� yönünde 
çal��malara da ba�lanm��t�r. (Günhan,2011, s.11) 

Mustafa Ye�il ‘in  müze kurulmas�ndaki gayretini zaman�n Müzeler Genel Müdürü 
Hamit Zübeyr Ko�ay’a , Milli E�itim Müdürlü�üne yazd��� resmi yaz�larda da aç�kça 
görüyoruz.(Ye�il,1947) 

 Müze kurulmas�yla ilgili olarak Hamza Güner bir yaz�s�nda �öyle demektedir: “… 
�limizde bulunan tarihi kal�nt�lar� ve her bak�mdan zengin ve adeta bir hazine de�erinde olan 
ve günden güne kaybolan etno�rafik eserleri, bir yap�da toplayarak Kütahya Müzesi’ni 
tahakkuk ettirmek dü�üncesi Kütahyal� sorumlular� dü�ündürmü�tür. �lk önce bu güzel 
dü�üncenin kökle�mesine Vahit Pa�a Kütüphane Müdürü Rahmetli Hamdi [Ayd�n] Efendi ön 
ayak olmu� ve Ö�retmen Mustafa YE��L bu konuda büyük gayretler harcam��t�r. Vahit Pa�a 
Kütüphanesi’nde derlenmeye ba�lanan bu eserler, daha sonra kendisi de tarihi bir eser olan 
ve harap olmaya yüz tutan Vacidiye Medresesinin müze haline getirilmesi dü�ünülerek …” 
Müzenin 6 Mart 1965 tarihinde resmen hizmete aç�lmas� dolay�s�yla kaleme al�nan bu yaz� da  
M. Ye�il’in müze hususundaki gayretlerinin bir ba�ka örne�idir.(Güner,1965,s.12)  

Mustafa Ye�il 1947 y�l�nda Eski eserleri Koruma Derne�i Yönetim Kurulunda 
görevlidir.1950 y�l�nda tarihi “Küçük Hamam�n” y�k�lmas�na bas�nda yazd��� yaz�larla, 
kamuoyunun dikkatini bu meseleye çekerek engel olmu�tur.  

1952 y�l�nda Kütahya’n�n Tav�anl� ilçesindeki Zeytino�lu Kütüphanesinin tertip ve 
tasnifi için Tav�anl�ya gönderilir. �çinde birçok yazma eserinde bulundu�u bu Kütüphanenin 
tasnif ve düzenlenmesinde de eme�i geçer. (Günhan,2011, s.11)  

1957 y�l�n�n May�s ay�nda Burdur ili Umumi Kütüphanesinde bulunan üç binden fazla 
yazma eserin tertip, tasnif ve tanzimi i�inde görevlendirilir. 
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1957 y�l�na kadar Vahit Pa�a Kütüphanesi Müdürlü�ü ile birlikte Müze Müdürlü�ü 
görevini de birlikte yürüten (Akar, 1982, s. 8) Mustafa Ye�il 1957 y�l�n�n Eylül ay�nda, 
�stanbul Maarif Vekâleti Süleymaniye Umumi Kütüphanesi’nde vazifelendirilir. Nihal Ats�z, 
Bay�nd�rl� Dersiam ve �eyh ül Kurra Hilmi Efendi, Dersiam Demircili �ükrü Efendi, Tunuslu 
âlimlerden Safâi Efendi, Ö�retmen Halit Bey ve Yüksek �slam Enstitüsü Ö�retmeni Avukat 
Bekir Sadak Beylerden olu�an tasnif komisyonuyla çal���rken bu defa da A�ustos 1959 
tarihinde, Bekir Sadak Bey’le birlikte, �stanbul Beyaz�t Umumi Kütüphanesi’nde 
görevlendirilir. Burada, on be� bine yak�n yazma eserin tasnif i�leri ile me�gul olmak, 
kütüphanede o güne kadar haz�rlanm�� olan tespit fi�lerini kontrol etmek, katalog fi�lerini 
ç�karmak ve bu kütüphanede mevcut yazma ve eski basma eserleri yeni enstrüksiyona [Kitap 
ve Kütüphanelerin Tasnifindeki Kataloglama Kurallar�] göre istifadeye haz�rlamak gibi 
i�lerde çal���r. Burada da 10 y�l� a�k�n bir süre içerisinde ba�ar�yla çal��t�ktan sonra, 30 Nisan 
1969 tarihinde, kendi iste�iyle emekliye ayr�l�r.  Böylece hocam�z�n toplam 43 y�ll�k 
ö�retmenlik ve kütüphanecilik memuriyeti sona erer. (Günhan,2011, s.13)  
             Mustafa Ye�il emekli olduktan sonra da 1969 – 1973 y�llar� aras�nda, memleketi 
Kütahya ili ile ilgili bilgi ve belgeler toplamak amac�yla, �stanbul Ba�bakanl�k ar�ivinde 
müstakil olarak ara�t�rmalar�na devam etmi�tir. Bu çal��malar neticesinde,   memleketi 
Kütahya ile ilgili birçok bilgi ve belge toplar.  
             1973 -1976 y�llar� aras�nda, ar�iv çal��malar�nda kazanm�� oldu�u engin bilgi ve 
tecrübesinden istifade etmek için sözle�meli olarak �stanbul Topkap� Saray� Müzesi’nin 
çal��ma teklifini kabul ederek tekrar ar�ivde çal��maya ba�lar. Bu görevde, Kütahya 
Sultanisinden de hocas� olan Ordinaryüs Profesör �smail Hakk� Uzunçar��l� ba�kanl���nda, 
emekli Albay �brahim Baybora Beylerle birlikte çal���r.  
 1977 y�l�nda hastalan�nca kendi iste�iyle bu görevinden de ayr�larak �stanbul’daki 
evine çekilir.  
             
MUSTAFA HAKKI YE��L’�N KÜTÜPHANES�N�N KÜTAHYA’YA GET�R�LMES� 
VE KÜTAHYA BELED�YES�NE VAKFED�LMES� : 
             Ömrü boyunca büyük bir çaba, emek ve masrafla biriktirmi� oldu�u yirmi be� bini 
a�k�n kitab�n�, muhtelif yerlerden gelen cazip tekliflere ra�men memleketi Kütahya’ya 
kazand�rmak niyetindedir. Özellikle; Chicago Üniversitesinin Kütüphanesi için verdi�i aç�k 
çeki kabul etmedi�ini burada zikretmemiz gerekiyor.(Yakupo�lu,1991,s.221)  
    Bu konu ile ilgili Mustafa Ye�il’in anlatt�klar� �öyledir:  “Kütüphanemi küçük ya�ta 
toplamaya ba�lad�m. 60 seneden fazla bir geçmi�i vard�r. Kütahya’dan �stanbul’a nakil 
giderken kütüphanemi de beraber götürdüm ve kitap adedini ço�altmaya çal��t�m. 
Kitaplar�m� Kütahya’ya getirmek karar� 1978’de al�nm��t�r. O s�rada hastal���m nedeniyle 
evden ç�kamaz hale gelmi�tim. Beni bu durumda ziyarete gelen Kütahya Belediye Ba�kan� 
Erdo�an Bey’le (Erdo�an YAVUZLAR), Kütahyal� Ressam Ahmet YAKUPO�LU’nun 
yapt��� teklifler, benim de mant���ma uygun dü�tü�ünden Kütahya’ya nakil karar�m 
kesinle�mi� oldu. Bu meyanda benim kar�� teklifimi bu iki arkada� ve bilahare o zaman�n 
belediye heyeti oy birli�i ile kabul ettiler ve belediyenin de i�tiraki ile kütüphane 1979 -1980 
de kurulmu� oldu” der.( Akar,1982, s. 8) 
   31.12.1979 tarihli Noterde yap�lan bir sözle�me ve 02.02.1980 y�l�nda al�nan bir 
Belediye Meclis Karar� ile “Kütahya Belediyesi Mustafa  Hakk� Ye�il Kütüphanesi” olarak 
kurulmu�tur.(1980,Kütüphane Kurulmas� Hakk�nda Meclis Karar�) 
 1980 y�l� ilkbahar�nda zaman�n Kültür Bakan� Tevfik Koraltan, Sanayi ve Teknoloji 
Bakan� Nuri Bayar, Kültür Bakanl��� Müste�ar� Prof. Dr. Emin Bilgiç, Kütahya Valisi ve 
Belediye Ba�kan�n�n da haz�r bulundu�u bir törenle aç�l��� yap�l�r. Kütüphane �stasyon 
caddesi üzerinde bir evde hizmete aç�lm��t�r. Ayn� evde bulunan 2 oda, bir mutfak ve bir 
salon da Mustafa Ye�il’in ikametine ayr�l�r. Kütüphanede olu�turulan bir ekiple Mustafa 
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Ye�il’in gözetiminde kitaplar�n künyeleri ç�kart�l�p, demirba� kay�tlar� yap�lmakta, lüzum 
edenler ciltlenmekte ve gelen okuyucu ve ö�rencilere hizmet verilmektedir. Gece gündüz 
kitaplar�n�n içinde ya�ayan Mustafa Ye�il i�te böyle son anlar�na kadar hizmet vermeye 
devam ederken 29 �ubat 1986 y�l�nda Kütüphanesinde vefat eder. Cenazesi Sultanba�� 
mezarl���nda babas� Ahmet �zzet Ye�il’in yan�na defnedilmi�tir. 
 Ömrünü kitaplara, bilime ve insan yeti�tirmeye adam�� bu büyük insan� rahmetle ve 
minnetle an�yoruz. 
  
MUSTAFA  HAKKI  YE��L’�N  A�LES�: 

Mustafa Hakk� Ye�il’in e�i Hatice Han�mdan biri k�z, ikisi o�lan olmak üzere 3 
çocu�u olmu�tur. Daha sonra e�i Hatice Han�m vefat etmi�tir. Annesinin vefat�ndan 4 ay 
sonra k�z� Gülsevin Ye�il ‘de 18 ya��nda Hakk�n rahmetine kavu�mu�tur. Büyük o�lu 
Gültekin Ye�il Almanya’da ya�amaktad�r. Küçük o�lu Selçuk Ye�il’de Avustralya’da 
ya�amaktad�r. Kendisi Türkiye’ye geldi�inde , Kütahya’y� ve Kütüphanemizi de ziyaret 
etmektedir. 

Mustafa Ye�il ilk Han�m�n�n vefat�ndan sonra ikinci kez Saime han�mla evlenmi� ve 
ondan da Ahmet �zzet ad�nda bir o�lu olmu�tur.  

 
MUSTAFA  HAKKI  YE��L’�N ESERLER�:  

Sayfa ve zaman s�n�r�ndan dolay� eserlerinden sadece bas�l� olan kitap adlar�n� 
veriyoruz; di�erlerinin sadece adetlerini vermekle yetiniyoruz.   

  Kütahya �linin K�sa Tarihi, Kütahya �linin K�sa Co�rafyas�, Kütahya Halk �airleri, 
Kütahya Merkez ve Köylerindeki Mevcut Eski Eserler, Kütahya Mebusu Simavl� Cemil 
Bey’in Manzum Bir Mektubu, Ortakç� Destan�, Kütahya Vahit Pa�a Kütüphanesinde Fatih 
Devri Müelliflerine Ait Yazma Eserler, Dumlup�nar Nutuklar� olmak üzere 8 adet kitab� 
bas�lm��t�r.  

Çe�itli gazete ve dergilerde yay�nlanm�� 92 adet makalesi, 2 adet �iiri ile beraber 13 
adet Osmanl�cadan el yaz�s�yla istinsah etmi� oldu�u kitab�, 4 adet Türkçe daktilo edilmi� 
fakat yay�nlanmam�� çal��mas� ve bir de Atatürk’ün Kütahya’ya geli�i ile ilgili bir bant kayd� 
olmak üzere 120 adet eseri bulunmaktad�r.(Günhan, 2011, s.28-50 aras�) 

 
MUSTAFA  HAKKI  YE��L KÜTÜPHANES� KOLEKS�YONU VE HAKKINDA 
GENEL B�LG� : 

Mustafa Hakk� Ye�il Kütüphanesi 30 bin cilde yak�n kitab�n yan� s�ra; tasnif ve 
düzenlemesi süren binlerce ar�iv belgesi, , ferman, berat, evrak, yaz�, vesika, foto�raf, harita 
v.s den ibaret dokümandan olu�maktad�r.  

Genel koleksiyona oranla dil olarak kitaplar�n 10 bine yak�n� Osmanl�cad�r. Yine dil 
olarak Arapça, Farsça, �ngilizce, Frans�zca, Almanca yan�nda kataloglama yaparken 29 dilde 
kitaba rastlad���m� da belirtmeliyim. A Ayr�ca 600’e yak�n el yazmas� kitap vard�r. 
Koleksiyondaki baz� eserler;  nadir eser say�lmaktad�r.  

Kütüphanemizde 2010 y�l�ndan itibaren Yordam kütüphane program� 
kullan�lmaktad�r.  

“Süreli yay�nlar Bölümü” oldukça zengin kaynaklara sahiptir. Özellikle Osmanl�ca 
i�gal dönemi gazeteleri, Cumhuriyet dönemine ait önemli haberlerin bulundu�u Süreli 
yay�nlar; ara�t�rmac�lar için büyük önem arz etmektedir. Edebiyat�m�zda bir döneme ad�n� 
veren Servet-i Fünun dergisinden tutun da, dönemin Osmanl�ca tarih, edebiyat, resimli 
magazin, mizah, moda dergileri gibi çok farkl� konularda Süreli Yay�n bulunmaktad�r.  

 Konu olarak Lügat, Ansiklopedi, Biyografi, Y�ll�k, Almanak gibi çe�itli Müracaat 
kaynaklar�n�n yan�nda; Din, Dil, E�itim, Hukuk, Güzel Sanatlar gibi çok farkl� konularda 
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kaynak bulunabilmektedir. Bununla beraber konu a��rl��� daha çok Tarih ve Edebiyata aittir. 
Bu nedenle Tarih ve Edebiyat konusunda bir �htisas Kütüphanesi olmaya yak�nd�r. 

Kütüphanemizde Müzik konusunda son dönem Osmanl� ve Cumhuriyet dönemine ait 
Osmanl�ca, Frans�zca, �ngilizce, Rusça ve di�er farkl� dillerde yaz�lm�� 400 civar�nda k�ymetli 
kitap bulunmaktad�r. El yazmalar� içerisinde Osmanl�ca anonim �ark� güfte ve makamlar�n�n 
yaz�lm�� oldu�u 8 adet kitap vard�r. 28 adet de Cönk bulunmaktad�r. (“Cönk”; halk �airlerinin 
uzunlamas�na el yaz�s�yla yazd�klar� �iir mecmualar�na verilen ad) Konumuzla alakal� olmak 
üzere; Mustafa Ye�il kütüphanesinde bulunan müzik kitaplar�ndan örnekleme yoluyla seçilen 
baz�lar�n�n Bibliyografyas� metinde verilecektir. 
 
KÜTAHYA BELED�YES� MUSTAFA HAKKI YE��L KÜTÜPHANES�NDEK� 
MÜZ�K �LE �LG�L� KAYNAKLARIN B�BL�YOGRAF�K KÜNYELER�:    
 
ATATÜRK'ÜN SEVD��� TÜRKÜLER / der.: REF�K ÜNAL NOTA: EROL 
GÖMÜRGEN .-- ANKARA : BA�BAKANLIK KÜLTÜR MÜSTE�ARLI�I, 1973. 
96 s. ; 24x34 sm. -- (BA�BAKANLIK KÜLTÜR MÜSTE�ARLI�I CUMHUR�YET�N 50. 
YILDÖNÜMÜ YAYINLARI:9) 
Bibliyografya: s.96 
1. ATATÜRKÜN SEVD��� TÜRKÜLER 2. KURTULU� SAVA�I TÜRKÜLER� 3. A�IT 
VE DEY��LER 4. TÜRKÜ GÜFTELER� 
009794 
. 
ERGUN, SADEDD�N NÜZHET ERGUN 
TÜRK MUS�K�S� ANTOLOJ�S� D�N� ESERLER 2. C�LT / SADEDD�N NÜZHET ERGUN 
ERGUN, �STANBUL ÜN�VERS�TES� EDEB�YAT FAKÜLTES� .-- 
�STANBUL : �STANBUL ÜN�VERS�TES� EDEB�YAT FAKÜLTES�, 1943. 
832 S.; 25 X 18 CM. 
1. TÜRK MUS�K�S� ANTOLOJ�S� 2. D�N� TÜRK MUS�K�S� 
009813 
. 
TÜFEKÇ�, NER�MAN 
MEMLEKET TÜRKÜLER� / NER�MAN TÜFEKÇ� .-- �STANBUL : HAKAN YAYINEV�, 
1964. 
145 S.; 29 X 20CM. 
1. TÜRK�YEN�N HER �L�NDEN B�R TÜRKÜ SÖZ VE NOTASI �LE B�RL�KTE 
009800 
. 
�STANBUL KONSERVATUVARI NE�R�YATI 
BEKTA�� NEFESLER� I TÜRK KLAS�KLER�NDEN DÖRDÜNCÜ C�LT / �STANBUL 
KONSERVATUVARI NE�R�YATI , AL� RIF’AT, RAUF YEKTA, 
ZEKA�ZADE AHMET VE DR. SUPH� BEYLERDEN MÜTE�EKK�L HEYET 
TARAFINDAN HAZIRLANILMI�TIR. .-- �STANBUL : �STANBUL 
KONSERVATUVARI FEN�KS MATBAASI, 1933. 
196 S.;29 X 20 CM. 
NOTADA BULUNMAKTA 
1. 44 ADET BEKTA�� NEFES�(KONSERVATUVAR TASN�F HEYET� TARAFINDA 
NOTAYA ALINMI� ) 2. RAUF BEY’�N B�YOGRAF�S� 
009801 
. 
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�STANBUL KONSERVATUVARI NE�R�YATI 
MEVLEV� AY�NLER� XXIII TÜRK MUS�K�S� KLAS�KLER�NDEN 14. C�LT / 
�STANBUL KONSERVATUVARI NE�R�YATI , ZEKA�ZADE AHMET, DR. SUPH� 
VE MESUT CEM�L BEYLERDEN MÜTE�EKK�LTASN�F VE TESB�T HEYET� 
TARAFINDAN NOTAYA ALINMI�TIR. .-- �STANBUL : HA��M MATBAASI, 
1937. 
47 S.; 20 X 28 CM. 
1. MEVLEV� AY�NLER�N�N NOTA VE GÜFTELER� 2. TAR�H� KIYMET� HA�Z ÜÇ 
MEVLEV� AY�N� 3. BESTEKARLARIN B�YOGRAF�LER� 
009804 
. 
�STANBUL KONSERVATUVARI NE�R�YATI 
MEVLEV� AY�NLER� XXXVIII TÜRK MUS�K�S� KLAS�KLER�NDEN 18. C�LT / 
�STANBUL KONSERVATUVARI NE�R�YATI , ZEKA�ZADE AHMET, DR. 
SUPH� VE MESUT CEM�L BEYLERDEN MÜTE�EKK�LTASN�F VE TESB�T HEYET� 
TARAFINDAN NOTAYA ALINMI� DÖRT MEVLEV� AY�N� VE 
HEYETTEN ZEKA�ZADE AHMED’�N TETK�K�YLE BESTEKARLARIN TERCÜME-� 
HALLER� BULUNMAKTADIR. .-- �STANBUL : HALK MATBAASI, 1939.60 S.; 20 X 28 
CM. 
1. MEVLEV� AY�NLER�N�N NOTA VE GÜFTELER� 2. TAR�H� KIYMET� HA�Z DÖRT 
MEVLEV� AY�N� 3. BESTEKARLARIN B�YOGRAF�LER� 
009806 
. 
DR. SUPH� 
NAZAR�, AMEL� TÜRK MUS�K�S� C�LT III / DR. SUPH� , BELED�YE 
KONSERVATUVARINDA TAR�H� TÜRK MUS�K�S� ESERLER�N� TETK�K VE 
TASN�F HEYET� AZASINDAN .-- �STANBUL : BANKALAR MATBAASI, TÜRKÇE 
,345 S.; 28X22 SM. -- (�STANBUL KONSERVATUVARI NE�R�YATINDAN) 
1. TÜRK MUS�K�S�NDE BESTEKARLIK 2. SAZ VE SÖZ 3. D�N� VE D�NDI�I 
MUS�K�LER 4. �EH�R VE KÖY MUS�K�LER� 
009799 
. 
ATAMAN , AHMET MUHTAR 
MUS�K� TAR�H� / AHMET MUHTAR ATAMAN .-- ANKARA : M.E.B, 1947. 
373 SH.; 28X20 CM. -- (DEVLET KONSERVATUVARI VE GAZ� E��T�M ENST�TÜSÜ 
DERS K�TAPLARI) 
1. MUS�K� TAR�H�NDE ÇE��TL� DEV�RLER 2. �LK ÇA�DA MUS�K� 3. ORTAÇA�DA 
MUS�K� 4. RÖNESANS DEVR�NDE MUS�K� 5. 17-18-19. 
YÜZYILLARDA MUS�K� 
009797 
. 
GAZ�M�HAL,MAHMUT R. 
MUS�K� SÖZLÜ�Ü/GAZ�M�HAL,MAHMUT R. .-- �STANBUL: M.E.B, 1961.,288 
S.;29X20 SM. 
1. A-Z YE MUS�K� TER�MLER� SÖZLÜ�Ü 
009798 
. 
RAGIP, K. MAHMUT 
�ARK� ANADOLU TÜRKÜLER� VE OYUNLARI / K. MAHMUT RAGIP, �STANBUL 
KONSERVATUVARI FOLKLOR HEYET�N�N DÖRDÜNCÜ TETK�K 
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SEYAHAT� MÜNASEBET�YLE .-- �STANBUL: EVKAF MATBAASI, 1929.,116 S.; 24 X 
16 CM. -- (�STANBUL KONSERVATUVARI NE�R�YATINDAN K�TAP: 2) 
�STANBUL KONSERVATUVARI FOLKLOR HEYET�N�N DÖRDÜNCÜ TETK�K 
SEYAHAT� MÜNASEBET�YLE 
1. ANADOLUDA TÜRKÜ DERLEMELER� 2. MUS�K� FOLKLORU 3. �ARK� 
ANADOLU TÜRKÜLER� 4. ANADOLU VE ESK� AVRUPA HALK MUS�K�LER� 5. 
009815 
. 
SARISÖZEN, MUZAFFER 
YURTTAN SESLER / MUZAFFER SARISÖZEN .-- ANKARA : AKIN MATBAASI , 
1952. 
108 S.; 17 X 25 CM. 
1. NOTA VE GÜFTELER OKULLAR �Ç�N 
009817 
. 
TU�RUL, MEHMET 
ÖRENC�K VE AH� KÖYLER�N�N TÜRKÜLER� / MEHMET TU�RUL, ANKARA 
HALKEV� NE�R�YATI D�L VE EDEB�YAT �UBES� .-- ANKARA : RECEP ULUSO�LU 
MATBAASI, 1945. 
128 S.; 17 X 24 CM. -- (ANKARA HALKEV� NE�R�YATI BÜYÜK BOY NO : 28 ) 
1. ÖRENC�K VE AH� KÖYLER�N�N TÜRKÜLER� 2. ÖRENC�K VE AH� KÖYLER�N�N 
TÜRKÜLER�N�N DO�U�U 3. ÖRENC�K VE AH� KÖYLER�N�N 
TÜRKÜLER�N�N TÜRLER� 4. ÖRENC�K VE AH� KÖYLER�N�N TÜRKÜLER�N�N 
DERLENMES� 
009824 
. 
DÖRDÜNCÜ TÜRK - �NG�L�Z MÜZ�K FEST�VAL� 1951 / YAYINLAYAN YOK .-- 
Y.YOK, 1951. 
28 S. ; 17X 23 CM.TÜRKÇE-�NG�L�ZCE 
1. DÖRDÜNCÜ TÜRK - �NG�L�Z MÜZ�K FEST�VAL�NDE ÇALINAN ORKESTRA 
ESERLER� 2. SENFON� 3. KONÇERTOLAR 4. SU�TLER 5. SENFON�K 
���RVE BÜYÜK ORKESTRA ESERLER� 6. UVERTÜRLER 7. ORKESTRA �ARKILARI 
8. MOURA LYMPANY 9. GEORGE WELDON 
009831 
. 
MÜN�R NUREDD�N VE 35 YIL .-- �STANBUL : CUMHUR�YET MATBAASI, 1951.69 
S.; 23 CM. 
1. MÜN�R NURETT�N SELÇUK 2. MUS�K� �LE �LG�L� M�NYATÜRLER 3. MARUF 
SANAT VE EDEB�YAT ADAMLARIMIZ VE MÜN�R NURETT�N SELÇUK 
009837 
. 
THE READER’S DIGEST 
BEETHOVEN THE �NCRED�BLE / THE READER’S DIGEST , DERG�S�NDEN B�R 
MAKALE .-- Y.YOK , 1962.�NG�L�ZCE. ,4 S. ;14 X 20 CM. 
1. BEETHOVEN THE �NCRED�BLE 
009918 
. 
POURTALES, GUY DE 
CHOPIN / GUY DE POURTALES; ÇEV.: CEMAL RE��T REY .-- �STANBUL: GÜVEN 
MATBAASI, 1947. ,166 S. ;15 X 21 CM. -- (BÜYÜK HAYATLAR D�Z�S�) 
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1. CHOPIN’IN HAYATI 
009917 
. 
LAV�GNAC, ALBART 
MUS�K� TERB�YES� / ALBART LAV�GNAC; ÇEV.:ABDÜLHAL�K DENKER .-- 
�STANBUL : KAANAT K�TABEV�, AHMET SA�T BASIMEV�, 1939.  
372 S.;14 X 20 CM. -- (ANKARA KÜTÜPHANES�) 
1. MUS�K� TERB�YES� 2. SAZLARIN ETÜDÜ 3. �ARKI ETÜDÜ 4. KOMPOZ�TÖRLE 
LAZIM OLAN MUHTEL�F ETÜDLER 5. KOMPOZ�TÖRLÜK ETÜDLER� 6. 
KONSERVATUVAR TEDR�S� 
009908 
. 
ED�BO�LU, BAK� SÜHA 
ÜNLÜ TÜRK BESTEKARLARI / BAK� SÜHA ED�BO�LU .-- �STANBUL: AK 
K�TABEV�, YEN� MATBAA, 1962., 270 S. ;14X21 CM. 
1. ÜNLÜ TÜRK BESTEKARLARI VE ESERLER�NDEN BAZILARININ NOTA VE 
GÜFTELER� 2. 25 ÜNLÜ BESTEKARIN B�YO�RAF�S� 3. ITRI 4. ZAHARYA 
EFEND� 5. HAFIZ POST 6. KAZASKER MUSTAFA �ZZET 7. HAMAM�ZADE �SMA�L 
DEDE 8. ÜÇÜNCÜ SEL�M 9. �AK�R A�A 
009905 
. 
GÜNDÜZ YAYINEV� 
MÜZEYYAN SENAR I�IL / GÜNDÜZ YAYINEV� .-- �STANBUL : ÇELTÜT 
MATBAASI, 1947. 
16 S.; 15 X 21 CM. 
1. MÜZEYYAN SENAR I�IL 
009924 
. 
HAKKI SÜHA (ED�BO�LU) 
SAH�B�N�N SES� = HIS MASTER’S VOICE / HAKKI SÜHA (ED�BO�LU) .-- Y.YOK 
23 S.;14 X 20 CM. -- ( EN MARUF SANATKARLAR EN HASSAS PLAKLAR) 
1. MÜN�R NURETT�N BEY’�N PLAKLARININ L�STES� 
009926 
. 
HAKKI SÜHA (ED�BO�LU) 
SAH�B�N�N SES� = HIS MASTER’S VOICE / HAKKI SÜHA (ED�BO�LU) .-- Y.YOK 
13 S.;14 X 20 CM. -- ( EN MARUF SANATKARLAR EN HASSAS PLAKLAR) 
1. NEZ�HE HANIM’IN PLAKLARININ L�STES� 
009927 
. 
HIS MASTER’S VOICE = SAH�B�N�N SES� 
TÜRKÇE PLAKLARIN ESAM�S� LISTE POUR LES DISQUES TURCS NO:5 
SAH�B�N�N SES� = HIS MASTER’S VOICE / HIS MASTER’S VOICE = SAH�B�N�N 
SES� .-- Y.YOK, 1932. 
112 S.;14 X 20 CM. -- (SAH�B�N�N SES� = HIS MASTER’S VOICE EN MARUF 
SANATKARLAR EN HASSAS PLAKLAR) 009928 
. 
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ARSEVEN, CELAL ARSEVEN 
BÜYÜK HALK BESTEC�S� MUHL�S SEBAHADD�N HAYATI ESERLER� - 
MUS�K�M�ZDEK� YER� / CELAL ARSEVEN ARSEVEN, DERLEYEN : BURHAN 
ARPAD .-- �STANBUL : HOROZ MATBAASI, 1947 ,32 S.; 12 X 17 CM. 
1. HALK BESTEC�S� MUHL�S SEBAHADD�N(1890 - 1947 ) HAYATI ESERLER� - 
MUS�K�M�ZDEK� YER� 2. OPERET KRALI MUHL�S SEBAHADD�N 
009932 
. 
KAYSER�L�O�LU, BAHA 
RADYO MAGAZ�N SANAT ANS�KLOPED�S� : 3 SAF�YE AYLA / BAHA 
KAYSER�L�O�LU, MAHMUT ZEK� .-- �STANBUL : OSMAN�YE MATBAASI, 1951, 64 
S.; 8 X 12 CM. 
1. SAF�YE AYLA 
009938 
. 
ALSAN, NEB�L FAZIL 
RADYO MAGAZ�N SANAT ANS�KLOPED�S� : 5 AHMET ÜSTÜN / NEB�L FAZIL 
ALSAN, MAHMUT ZEK� .-- �STANBUL : OSMANBEY MATBAASI, 1951. ,29 S.; 8 X 12 
CM. 
1. AHMET ÜSTÜN 
009939 
. 
ALSAN, NEB�L FAZIL 
RADYO MAGAZ�N SANAT ANS�KLOPED�S� : 7 MÜZEYYEN SENAR / NEB�L FAZIL 
ALSAN, MAHMUT ZEK� .-- �STANBUL : ÜLKÜ BASIMEV�, 1951.,18 S.; 12 X 16 CM. 
1. MÜZEYYEN SENAR 
009940 
. 
ALSAN, NEB�L FAZIL 
RADYO MAGAZ�N SANAT ANS�KLOPED�S� : 8 PER�HAN ALTINDA� SÖZER� / 
NEB�L FAZIL ALSAN .-- �STANBUL : ÜLKÜ BASIMEV�, 1951. ,18 S.; 12 X 16 CM. 
1. PER�HAN ALTINDA� SÖZER� 
009941 
. 
ALSAN, NEB�L FAZIL 
RADYO MAGAZ�N SANAT ANS�KLOPED�S� : 9 MUALLA GÖKÇAY / NEB�L FAZIL 
ALSAN .-- �STANBUL : ÜLKÜ BASIMEV�, 1951. ,18 S.; 12 X 16 CM. 
1. MUALLA GÖKÇAY 
009942 
. 
ALSAN, NEB�L FAZIL 
RADYO MAGAZ�N SANAT ANS�KLOPED�S� : 10 ZEHRA B�L�R / NEB�L FAZIL 
ALSAN .-- �STANBUL : ÜLKÜ BASIMEV�, 1951. ,18 S.; 12 X 16 CM. 
1. ZEHRA B�L�R 
009943 
. 
WIN STORMEN 
POPULAR P�ANO SELF - TAUGHT / WIN STORMEN .-- NEW YORK ; ARCO 
PUBLISHING COMPANY, INC., 1956.�NG�L�ZCE, 86 S.;21 X 27 CM. 
LIBRARY OF CONGRESS CATALOG CARD NUMBER 56-10047 
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1. POPÜLER P�ANO 2. P�ANO DERSLER� �NG�L�ZCE 3. YEN� BA�LAYANLAR �Ç�N 
P�ANO 
009950 
. 
GIDAYI RUH ESK� VE YEN� BESTE VE SEMIYAT �LE MÜNTEHAB-I �ARKIYAT 
.-- �STANBUL : MATBAA-� OSMAN�YE MATBAASI, 1313 - 1897.OSMANLICA 
544 S.; 13 X 19 CM. �Ç KAPAK YOK 
1. RAST MAKAMI 2. N�HAVEND 3. SUZ�NAK 4. MAHUR 5. H�CAZKAR 6. SABA 7. 
DÜGAH 8. U��AK 9. BAYAT� 
009955 
. 
GIDAYI RUH ESK� VE YEN� BESTE VE SEMIYAT �LE MÜNTEHAB-I �ARKIYAT 
.-- �STANBUL : MATBAA-� OSMAN�YE MATBAASI, 1313 - 1897. OSMANLICA 
544 S.; 13 X 19 CM.  �Ç KAPAK YOK 
1. RAST MAKAMI 2. N�HAVEND 3. SUZ�NAK 4. MAHUR 5. H�CAZKAR 6. SABA 7. 
DÜGAH 8. U��AK 9. BAYAT� 
009956 
. 
MEHMED, NUR�[BOLAHENK] 
MECMUA-� AR�F KARHA NAK�HA VE �ARK�YYAT / NUR�[BOLAHENK] 
MEHMED, M�LL� KÜTÜPHANE KAYDINDA YAZILI .-- �STANBUL : MATBAA-� 
OSMAN�YE , OSMANLICA 
1280 - 1864. 512 S.; 14 X 23 CM. �Ç KAPAK YOK 
1. RAST MAKAMI 2. N�HAVEND 3. SUZ�NAK 4. MAHUR 5. H�CAZKAR 6. SABA 7. 
DÜGAH 8. U��AK 9. BAYAT� 
009960 
. 
HA��M, MEHMED 
MECMUA-� AR�F� KARHA NAK�HA VE �ARK�YYAT / MEHMED HA��M .-- 
�STANBUL : HAYALZADE YAHYA HAR�R� MATBAASI, 1263 - 1847. 
478 S.; 14 X 23 CM.   
SON SAYFALAR EKS�K 
1. RAST MAKAMI 2. N�HAVEND 3. SUZ�NAK 4. MAHUR 5. H�CAZKAR 6. SABA 7. 
DÜGAH 8. U��AK 9. BAYAT� 
009961 
. 
MUALL�M �SMA�L HAKKI BEY 
SOLFEJ NOTA DERSLER� / MUALL�M �SMA�L HAKKI BEY .-- �STANBUL : HA��M 
MATBAASI KAZMAN�ZADE �AMLI �SKENDER, 1341 - 1925.OSMANLICA, 
158 S.; 14 X 20 CM. 
1. SOLFEJ NOTA DERSLER� 
009963 
. 
DÜETOLU YEN� KANTOLAR .-- �STANBUL : , 1310 M�L - 1892. OSMANLICA, 
29 S.; 13 X 18 CM. 
BASIM TAR�H� SEYFETT�N ÖZEGEDEN BULUNMU�TUR K�TAP ÜZER�NDE TAR�H 
YOKTUR. 
1. DÜETOLU YEN� KANTOLAR 
009973 
. 
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HASAN TAHS�N 
ME�RUT�YET YAD�GARI YAHUD EN�S-� RUH / HASAN TAHS�N .-- �STANBUL: 
MATBA-� AHMET KAM�L, OSMANLICA,1326 - 1910. 
32 S.; 13 X 19 CM. 
1. KANTO VE �ARKILAR 
009978 
. 
KEMENÇEC� ALEKO 
NEVZAD MUS�K� MÜKEMMEL �ARKI VE KANTO MECMUASI / KEMENÇEC� 
ALEKO .-- �STANBUL : KOTEON MATBAASI TEVZ�� �T�MAD KÜTÜPHANES�, 1331 - 
1915. 
OSMANLICA, 309 S.; 12 X 18 CM. 
1. KANTO VE �ARKILAR 
009982 
. 
HASAN TAHS�N 
NE�E-� D�L YEN� �ARKI VE KANTO MECMUASI / HASAN TAHS�N .-- �STANBUL : 
KÜTÜPHANE-� C�HAN MATBAASI, OSMANLICA 1324 - 1908. , 160 S.; 13 X 19 CM. 
1. KANTO VE �ARKILAR 
009982 
. 
MAHMUD CEM�L 
YEN� �ARKI MECMUASI -YEN� �ARKI MECMUASI - / MAHMUD CEM�L .-- 
�STANBUL : ALEM MATBAASI AHMET �HSAN VE �ÜREKASI MATBAASI, 
OSMANLICA, 1313 - 1897. 
16 S.; 10 X 15 CM. 
1. RAST �ARKILAR 2. SUZ�NAK �ARKILAR 3. H�CAZKAR �ARKILAR 4. U��AK 
�ARKILAR 5. H�CAZ �ARKILAR 6. SABA �ARKILAR 
009995 
. 
M�SAK 
ZEVK-� D�L CÜZ 9 / M�SAK .-- �STANBUL : KASBAR MATBAASI, 1319 - 1903. 
OSMANLICA 
12 S.; 10 X 17 CM. 
1. �ARKILAR 
009999 
. 
TEDR�S-� MUS�K� 
TEDR�S-� MUS�K� KISMI-SAN� / TEDR�S-� MUS�K� , MUS�K-� HÜMAYUN 
MUALL�M� MUAV�N� .-- �STANBUL : MAHMUD BEY MATBAASI, 
OSMANLICA,1331 -1915. 
12 S.; 10 X 17 CM. -- (KÜTÜPHANE-� MUS�K�) 
1. �ARKILAR VE NOTALAR 
010000 
. 
FAZIL HAKKI 
DARÜL ELHAN MECMUASI �UBAT-N�SAN-HAZ�RAN-A�USTOS 1925 �UBAT 1926 
/ FAZIL HAKKI .-- �STANBUL: EVKAF-I �SLAM�YE MATBAASI, 1340 - 
1924.OSMANLICA  
300 S.; 18 X 24 CM. -- (KÜTÜPHANE-� MUS�K�) 
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1. �ARKILAR VE NOTALAR 2. GARBDA SON MUS�K� CEREYANLARI 3. DEDE 
EFEND� 4. MUS�K� VE HALK TERB�YES� 5. TANBUR� CEM�L BEY 6. FEL�KS 
MENDELSON 7. MUS�K� VE ���R 8. MUS�K� VE DARÜL ELHAN 9. UNION FRANSIZ 
KONSERLER� 
010022 
. 
RAUF YEKTA 
ESAT�Z-� ELHAN 1. CÜZ / RAUF YEKTA .-- �STANBUL : MAHMUT BEY MATBAASI, 
1318 - 1902. OSMANLICA ,53 S.; 18 X 24 CM. 
1. HOCA ZEKA� DEDE EFEND� 
010023 
. 
RAUF YEKTA 
ESAT�Z-� ELHAN 2. CÜZ / RAUF YEKTA .-- �STANBUL : FER�D�YE MATBAASI, 1318 
-1902. 
OSMANLICA ,71 S.; 18 X 24 CM. 
1. HOCA ABDÜLKAD�R MERA�� 
010024 
. 
RAUF YEKTA 
ESAT�Z-� ELHAN 3. CÜZ / RAUF YEKTA .-- �STANBUL : EVKAF-I �SLAM�YE 
MATBAASI, 1341 - 1925. OSMANLICA ,53 S.; 18 X 24 CM. 
1. DEDE EFEND�[�SMA�L] 
010025 
MAHMUD RAGIP 
ANADOLU TÜRKÜLER� VE MUS�K� �ST�KBAL�M�Z / MAHMUD RAGIP .-- 
�STANBUL : MAR�FET MATBAASI, 1928. OSMANLICA, 208+24 S.; 18 X 24 CM. 
1. MUS�K�N�N TEKEMMÜL TAR�H�NDE HALK �ARKILARI 2. MUS�K� TEKN��� VE 
M�LL�YET 3. TÜRK�YE MUS�K� FOLKLORU 4. �ARK MUS�K� 
TAR�H�NDE TÜRK DEHASI 5. MEMLEKET�M�Z HALK �ARKILARITÜRK�YE 
MUS�K� FOLKLORÜ K�TAB�YATI 6. MUS�K� FOLKLORUNDE USUL  
7.HALK TÜRKÜLER�N� NOTAYA ALMAK 8. TÜRK RAKKASLARI 9. RUSYA 
TÜRKLER� MUS�K� FOLKLORÜ 
010028 
. 
ANADOLU HALK �ARKILARI (47 ADET) = QUARANTE-SEPT CHANSONS 
POPULAIRES TURQUES DEFTER : 1 / RAUF YEKTA BEY�N FOLKLOR VE 
HALK �ARKILARIYLA �LG�L� B�R MAKALES� .-- �STANBUL: EVKAF-I �SLAM�YE 
MATBAASI, 1926, OSMANLICA ,24 S.; 20 X 28 CM. 
1. KONYA,CAN�K,KAYSER�,MENTE�E,AFYONKARAH�SAR VE ERZURUM ‘DA 
TOPLANMI� 47 ADET HALK �ARKISI 2. FOLKLOR VE HALK �ARKILARIYLA 
�LG�L� B�R MAKALE 
010031 
. 
B. yCNEHCKNN N B. bERREB 
TYPKMEHCKAR MY3bIKA / B. yCNEHCKNN N B. bERREB .-- MOCKBA : 
MY3blKNbHblH, 1928.KAZAKÇA. 377 S.; 19 X 28 CM. 
1. TYPKMEHCKAR MY3bIKA 2. TÜRKMEN MUS�K�S� 3. TÜRKMEN MÜZ��� 
010043 
. 



III. Uluslararas� Hisarl� Ahmet Sempozyumu  |  Müzi�i Alg�lamak |  Sempozyum Tam Metin Kitab� 
 

309 
 

ANDRE COEUROY 
HISTOIRE DENERALE DU JAZZ STRETTE- HOT- SWING / ANDRE COEUROY , LES 
EDITIONS DENOEL .-- PARIS : IMPRIMERIE DE LAGNY 
EMMANUELLE, 1942, FRANSIZCA. 
256 S.;13 X 18 CM. 
1. CAZ TAR�H� 
010044 
. 
NOTA MECMUASI= NOTA MED�MONASS� NO: 2 .-- �STANBUL : ALEM 
MATBAASI AHMET �HSAN VE �ÜREKASI MATBAASI, 1315 - 1899. OSMANLICA 6 
S.; 24 X 31 CM.  
1. SELAN�KL� UD� �EH�R AHMED BEY�N KARC��AR �ARKISI 2. UD� �EHR AFET 
EFEND�N�N ÇOBAN KANTOSU 
010051 
. 
MÜBTED�LERE MAHSUS SEVC�K USULÜ KEMAN MUALL�M� KISIM 
1,2,3,4,5,6,7= METHODE DE V�OLON POUR LES COMMENÇANTS, 
T.Y.,FRANSIZCA- OSMANLICA, 
16 S.; 25 X 33 CM. 
19. YY SONU TAHM�N ED�LMEKLE B�RL�KTE TAR�H , MATABAA B�LG�S� 
ÜZER�NDE YOK. 
1. SEVC�K USULÜ KEMAN Ö�RETMEN� 
010052 
. 
LA BOSPHOR�ENNE OU L’UNION OR�ENTALE DU DR. BARRACHIN, T.Y. 
7 S.; 26 X 33 CM.FRANSIZCA. 
TAR�H , MATABAA B�LG�S� ÜZER�NDE YOK.SULTAN ABDÜLMEC�D’�N (1839-1861 
ARASI TAHTA KALMI�) TU�RASI BULUNMAKTADIR. 
1. FRANSIZCA B�R �ARKININ MENSUR TERCÜMES�D�R. 2. FRANSIZCA B�R 
�ARKININ NOTA VE GÜFTES� BULUNMAKTADIR. 
010053 
. 
HOCA ABDÜLKAD�R MERA�� BESTEN�GAR MAKAMINDA NAK� YÖRÜK 
SEMA�S�, T.Y.24 S.; 25 X 33 CM. -- (DARÜL ELHAN KÜLL�YATI NO: 75), 
OSMANLICA 
1920 �LA 1925 YILLARI ARASINDA BASILMI� OLDU�U TAHM�N ED�LMEKTED�R. 
1. BESTEN�GAR MAKAMINDA NAK� YÖRÜK SEMA�S� 
010056 
. 
DONIZETTI, GIUS 
MARCHE DE S.M.I LE SULTAN (V. MEHMED RE�AD ) / GIUS DONIZETTI .-- 
�STANBUL : S.CHIRITIDIS, T.Y,FRANSIZCA- OSMANLICA ,3 S.; 27 X 32 CM. 
V. MEHMED RE�AD DÖNEM� BASILMI�TIR.(1909-1918) 010058 
. 
�STANBUL BELED�YE KONSERVATUARI NE�R�YATI 
TÜRK MUS�K�S� KLAS�KLER�NDEN GERDAN�YE FASLI NO : 11 / �STANBUL 
BELED�YE KONSERVATUARI NE�R�YATI .-- �STANBUL: HÜSNÜTAB�AT 
MATBAASI,1956.OSMANLICA 
16 S.; 24 X 31 CM. 
1. PE�REV 2. A�IR SEMA� 3. YÖRÜK SEMA� 4. SAZ SEMA� 5. �ARKI 
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010095 
. 
A. �HSAN TAY�ILI 
MUS�K� MECMUASI AYLIK 1- 12 . SAYILAR / A. �HSAN TAY�ILI .-- �STANBUL: 
AK�AM MATBAASI, 1948. 
312 S. ; 22 X 29 CM. 
MUS�K� MECMUASI AYLIK bir dergi olup 1948 - 1973 y�llar� aras�nda yay�nlanm�� olan 1-
284. say�lar� kütüphanemizde bulunmaktad�r. 010105 
. 
A. 3ATAEBNyKA3AKCKNE NECHN (KNPTN3CKNE) = CHANTS DES 
KAZAK(KIRGIZ)NO: 15 / A. 3ATAEBNy .-- Y.YOK , T.Y.,KAZAKÇA. 
13 S.; 27 X 33 CM. -- (SOCIETE POUR L’ETUDE DU KAZAKSTANE(PAYS KIRGHIZ)) 
1. P�ANO �Ç�N ULUSAL FORMDA �ARKILAR 2. KAZAK �ARKILARI 3. KAZAK 
���RLER� 
010074 
. 
A. 3ATAEBNy 
NECHN KA3AKCTAHA BbINYCK I / A. 3ATAEBNy , MY3blKARbHOE 
N3RATERbCTBO .-- MOCKBA : MY3blKARbHOE N3RATERbCTBO, 1932. 13 S.; 27 X 
33 CM., KAZAKÇA. 
010069 
. 
A. 3ATAEBNy 
KA3AKCTAHA NECHN (KNPTN3CKNE) = CHANTS DES KAZAK(KIRGIZ) NO:11 / A. 
3ATAEBNy ,11 SH.; 27 X 33 CM. -- (SOCIETE POUR L’ETUDE DU 
KAZAKSTANE(PAYS KIRGHIZ) KAZAKÇA. 
1. KAZAK �ARKILARI 2. P�ANO �Ç�N ULUSAL FORMDA �ARKILAR 
010070 
. 
A. 3ATAEBNy 
KA3AKCTAHA NECHN (KNPTN3CKNE) = CHANTS DES KAZAK(KIRGIZ) NO: 12 / 
A. 3ATAEBNy , 15 SH.; 27 X 33 CM. -- (SOCIETE POUR L’ETUDE DU 
KAZAKSTANE(PAYS KIRGHIZ) KAZAKÇA. 
1. KAZAK �ARKILARI 2. P�ANO �Ç�N ULUSAL FORMDA �ARKILAR 
010071 
. 
A. 3ATAEBNy 
KA3AKCTAHA NECHN (KNPTN3CKNE) = CHANTS DES KAZAK(KIRGIZ) NO: 13 / 
A. 3ATAEBNy,12 SH.; 27 X 33 CM. -- (SOCIETE POUR L’ETUDE DU 
KAZAKSTANE(PAYS KIRGHIZ) KAZAKÇA. 
1. KAZAK �ARKILARI 2. P�ANO �Ç�N ULUSAL FORMDA �ARKILAR 
010072 
. 
A. 3ATAEBNy 
KA3AKCTAHA NECHN (KNPTN3CKNE) = CHANTS DES KAZAK(KIRGIZ) NO: 16 / 
A. 3ATAEBNy, 10 SH.; 27 X 33 CM. -- (SOCIETE POUR L’ETUDE DU 
KAZAKSTANE(PAYS KIRGHIZ) KAZAKÇA. 
1. KAZAK �ARKILARI 2. P�ANO �Ç�N ULUSAL FORMDA �ARKILAR 
010073 
. 
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XALbQ MONNARb Araluzaqaj koje. .-- KAZAN : TATIZDAT, 1929. 
2 SH.; 26 X 35 CM.,KAZAKÇA 
1. KAZAK �ARKISI NOTA VE GÜFTES� 2. Araluzaqaj koje. �ARKISININ NOTA VE 
GÜFTES� 
010075 
. 
9XALbQ MONNARb �evrekej .-- KAZAN : TATIZDAT, 1928. 
2 S.; 26 X 35 CM. KAZAKÇA 
1. �evrekej �ARKISININ NOTA VE GÜFTES� 
010076 
. 
XALbQ MONNARb sibaj kantun .-- KAZAN : TATIZDAT, 1928. 
2 S.; 26 X 35 CM. KAZAKÇA 
1. sibaj kantun �ARKISININ NOTA VE GÜFTES� 
010077 
. 
XALbQ MONNARb Qolbj kantun .-- KAZAN : TATIZDAT, 1929.2 S.26 X 35 CM. 
KAZAKÇA 
1. Qolbj kantun �ARKISININ NOTA VE GÜFTES� 
010078 
. 
XALbQ MONNARb .-- KAZAN : TATIZDAT, 1928. 
2 S.; 26 X 35 CM. KAZAKÇA 
1. Bajbq �ARKISININ NOTA VE GÜFTES� 
010079 
. 
XALbQ MONNARb .-- KAZAN : TATIZDAT, 1928. 
2 S.; 26 X 35 CM. KAZAKÇA 
1. Zelxize �ARKISININ NOTA VE GÜFTES� 
010080 
. 
XALbQ MONNARb .-- KAZAN : TATIZDAT, 1929. 
2 S.; 26 X 35 CM. KAZAKÇA 
1. Ta�tuoloj �ARKISININ NOTA VE GÜFTES� 
010081 
. 
10XALbQ MONNARb .-- KAZAN : TATIZDAT, 1928. 
2 S.; 26 X 35 CM. KAZAKÇA 
1. Xalqbm ecen �ARKISININ NOTA VE GÜFTES� 
010082 
. 
XALbQ MONNARb Qahim tyre koje .-- KAZAN : TATIZDAT, 1929. 
2 S.; 26 X 35 CM. KAZAKÇA 
1. Qahim tyre koje �ARKISININ NOTA VE GÜFTES�  
010083 
. 
�STANBUL BELED�YE KONSERVATUARI NE�R�YATI 
TÜRK MUS�K�S� KLAS�KLER�NDEN TAH�R FASLI NO : 12 / �STANBUL BELED�YE 
KONSERVATUARI NE�R�YATI .-- �STANBUL : HÜSNÜTAB�AT 
MATBAASI, 1956. 
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16 S.; 24 X 31 CM. 
1. PE�REV 2. A�IR SEMA� 3. YÖRÜK SEMA� 4. SAZ SEMA� 5. �ARKI 
010096 
. 
�STANBUL BELED�YE KONSERVATUARI NE�R�YATI 
TÜRK MUS�K�S� KLAS�KLER�NDEN TAH�R FASLI NO : 13 / �STANBUL BELED�YE 
KONSERVATUARI NE�R�YATI .-- �STANBUL : HÜSNÜTAB�AT 
MATBAASI, 1956. 
16 S.; 24 X 31 CM. 
1. PE�REV 2. A�IR SEMA� 3. YÖRÜK SEMA� 4. SAZ SEMA� 5. �ARKI 6. TÜRKÜ 
010097 
. 
�STANBUL BELED�YE KONSERVATUARI NE�R�YATI 
TÜRK MUS�K�S� KLAS�KLER�NDEN EV�C FASLI NO : 14 VE NO : 15 / �STANBUL 
BELED�YE KONSERVATUARI NE�R�YATI .-- �STANBUL : 
HÜSNÜTAB�AT MATBAASI, 1956. 
32 S.; 24 X 31 CM. 
TÜRK MUS�K�S� KLAS�KLER�NDEN TAH�R FASLI NO : 14 VE NO : 15 B�RARADA 
1. PE�REV 2. A�IR SEMA� 3. YÖRÜK SEMA� 4. SAZ SEMA� 5. �ARKI 
010098 
. 
�STANBUL BELED�YE KONSERVATUARI NE�R�YATI 
TÜRK MUS�K�S� KLAS�KLER�NDEN N�KR�Z FASLI NO : 16 / �STANBUL BELED�YE 
KONSERVATUARI NE�R�YATI .-- �STANBUL : HÜSNÜTAB�AT 
MATBAASI, 1956. 
16 S.; 24 X 31 CM. 
1. PE�REV 2. A�IR SEMA� 3. YÖRÜK SEMA� 4. SAZ SEMA� 5. �ARKI 6. �LAH� 7. 
BESTE 
010099 
. 
�STANBUL BELED�YE KONSERVATUARI NE�R�YATI 
TÜRK MUS�K�S� KLAS�KLER�NDEN D�LKE��DE - RAHATÜLERVAH FASLI NO : 17 
/ �STANBUL BELED�YE KONSERVATUARI NE�R�YATI .-- 
�STANBUL : HÜSNÜTAB�AT MATBAASI, 1956. 
16 S.; 24 X 31 CM. 
1. PE�REV 2. A�IR SEMA� 3. YÖRÜK SEMA� 4. SAZ SEMA� 5. �ARKI 6. BESTE 
010100 
. 
�STANBUL BELED�YE KONSERVATUARI NE�R�YATI 
TÜRK MUS�K�S� KLAS�KLER�NDEN U��AK FASLI NO : 18 / �STANBUL BELED�YE 
KONSERVATUARI NE�R�YATI .-- �STANBUL : HÜSNÜTAB�AT 
MATBAASI, 1956. 
16 S.; 24 X 31 CM. 
1. PE�REV 2. A�IR SEMA� 3. YÖRÜK SEMA� 4. SAZ SEMA� 5. �ARKI 6. BESTE 7. 
KAR 
010101 
. 
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�STANBUL BELED�YE KONSERVATUARI NE�R�YATI 
TÜRK MUS�K�S� KLAS�KLER�NDEN H�SAR FASLI VE EV�Ç’�N DEVAMI NO : 19 / 
�STANBUL BELED�YE KONSERVATUARI NE�R�YATI .-- 
�STANBUL:HÜSNÜTAB�AT MATBAASI, 1956. 
15 S.; 24 X 31 CM. 
1. PE�REV 2. A�IR SEMA� 3. YÖRÜK SEMA� 4. SAZ SEMA� 5. �ARKI 6. EV�Ç �ARKI 
7. AKSAK SEMA� 
010102 
. 
“SAZ” EN GÜZEL VE SEÇME �ARKILAR YANIK ÖMER NO: 14 / SADETT�N 
KAYNAK. -- 3 .-- �STANBUL : NÜMUNE MATBAASI 
4 S;17 X 25 CM. -- (�STANBUL NÜMUNE MATBAASI NE�R�YATINDAN) 
[ ÜZER�NDE TAR�H BULUNMAMAKLA B�RL�KTE 1935 -1940 YILLARI ARASINDA 
TAR�HLEND�R�LEB�L�R] 
1. B�R ZAMANLAR S�VASLI KIZ GEL�N OLMU�” NOTA VE GÜFTES� 
009844 
. 
“SAZ” EN GÜZEL VE SEÇME �ARKILAR” B�R ZAMANLAR- S�VASLI KIZ GEL�N 
OLMU�” NO: 15 / YESAR� ASIM. -- 3 .-- �STANBUL : NÜMUNE 
MATBAASI 
4 S;17 X 25 CM. -- (�STANBUL NÜMUNE MATBAASI NE�R�YATINDAN) 
[ ÜZER�NDE TAR�H BULUNMAMAKLA B�RL�KTE 1935 -1940 YILLARI ARASINDA 
TAR�HLEND�R�LEB�L�R] 
1. B�R ZAMANLAR S�VASLI KIZ GEL�N OLMU�” NOTA VE GÜFTES� 
009845 
. 
“SAZ” EN GÜZEL VE SEÇME �ARKILAR” BEYO�LUNDA PEK DOLA�MA” NO: 18 / 
YESAR� ASIM. -- 3 .-- �STANBUL : NÜMUNE MATBAASI 
4 S;17 X 25 CM. -- (�STANBUL NÜMUNE MATBAASI NE�R�YATINDAN) 
[ ÜZER�NDE TAR�H BULUNMAMAKLA B�RL�KTE 1935 -1940 YILLARI ARASINDA 
TAR�HLEND�R�LEB�L�R] 
1. “BEYO�LUNDA PEK DOLA�MA” NOTA VE GÜFTES� 
009846 
. 
“SAZ” EN GÜZEL VE SEÇME �ARKILAR” GÜNDÜZE MATEM VEREN - �EN 
DUDAKLARINDA” NO: 55 / �ZM�RL� ZEK� DUYGULU. -- 3 .-- �STANBUL : 
NÜMUNE MATBAASI 
4 S;17 X 25 CM. -- (�STANBUL NÜMUNE MATBAASI NE�R�YATINDAN) 
[ ÜZER�NDE TAR�H BULUNMAMAKLA B�RL�KTE 1935 -1940 YILLARI ARASINDA 
TAR�HLEND�R�LEB�L�R] 
1. “GÜNDÜZE MATEM VEREN - �EN DUDAKLARINDA” �ARKILARININ NOTA VE 
GÜFTES� 
009861 
. 
“SAZ” EN GÜZEL VE SEÇME �ARKILAR” YARAMAZ AY�E - ASR� KIZ” NO: 58 / 
BURSALI UD� KADR� �ENÇALAR. -- 3 .-- �STANBUL : NÜMUNE 
MATBAASI 
4 S;17 X 25 CM. -- (�STANBUL NÜMUNE MATBAASI NE�R�YATINDAN) 
[ [ ÜZER�NDE TAR�H BULUNMAMAKLA B�RL�KTE 1935 -1940 YILLARI ARASINDA 
TAR�HLEND�R�LEB�L�R] 
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1. “” YARAMAZ AY�E - ASR� KIZ” �ARKILARININ NOTA VE GÜFTES� 
009863 
. 
“SAZ” EN GÜZEL VE SEÇME �ARKILAR” B�R ÇAPKINA GÖNÜL VERD�M - 
MODALI KIZ” NO: 84 / DRAMALI HASAN. -- 3 .-- �STANBUL : NÜMUNE 
MATBAASI 
4 S;17 X 25 CM. -- (�STANBUL NÜMUNE MATBAASI NE�R�YATINDAN) 
[ ÜZER�NDE TAR�H BULUNMAMAKLA B�RL�KTE 1935 -1940 YILLARI ARASINDA 
TAR�HLEND�R�LEB�L�R] 
1. “B�R ÇAPKINA GÖNÜL VERD�M - MODALI KIZ” �ARKILARININ NOTA VE 
GÜFTES� 
009875 
. 
“SAZ” EN GÜZEL VE SEÇME �ARKILAR” SARI Ç�V�LER” SLOW - FOX NO:104 / 
SÖZ : S. ZEK� MÜZ�K : M. FERRUH ARSUNAR. -- 3 .-- �STANBUL : 
NÜMUNE MATBAASI 
4 S;17 X 25 CM. -- (�STANBUL NÜMUNE MATBAASI NE�R�YATINDAN) 
[ ÜZER�NDE TAR�H BULUNMAMAKLA B�RL�KTE 1935 -1940 YILLARI ARASINDA 
TAR�HLEND�R�LEB�L�R] 
1. “ SARI Ç�V�LER” SLOW - FOX” �ARKILARININ NOTA VE GÜFTES� 
009883 
     Mustafa Hakk� Ye�il Hayat� ve Kütüphanesinden Foto�raf Kareleri 

 
  RES�M 1. Mustafa Hakk� Ye�il (35 ya��nda)    RES�M 2. M. Ye�il’in Babas� A.�zzet Ye�il  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RES�M 3. Kütahya Müzesinde Kudüm, Teber, Nefir, T�� ve Tef gibi tekke e�yas� ile 



III. Uluslararas� Hisarl� Ahmet Sempozyumu  |  Müzi�i Alg�lamak |  Sempozyum Tam Metin Kitab� 
 

315 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   RES�M 4. Kütahyal�lardan bir grup Musiki Sefas�nda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             RES�M 5. 2009 y�l�nda yeni hizmete giren Kütüphanenin Okuma Salonu  
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                       RES�M 6. 2009 y�l�nda yeni hizmete giren Kütüphane Binas�  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RES�M 8. Sa�da oturan Selçuk Ye�il (M. Ye�il’in o�lu) , sa� ayakta Hakk� Çaml�bel 

( M. Ye�il’in arkada��), Solda oturan Ali Günhan ve Emine Gedik (Kütüphaneci) 

(Ekim 2010) 
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                                  RES�M 7. Mustafa Ye�il kütüphanesi Yazma Eserler 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       

 

                       RES�M 9. Mustafa Ye�il kütüphanesi Yazma Eserlerinden bir örnek 
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RES�M 10. Mustafa Ye�il Kütüphanesi müzik kitaplar�ndan örnekler 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

                          RES�M 11.  Osmanl�ca Dar-ül Elhan Mecmuas� 
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RES�M 12.  Osmanl�ca Notalar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            RES�M 13.  Osmanl�ca Nuhbe- i Elhan 
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RES�M 14.  Anne taraf� Germiyano�ullar� ailesinden Münir Nurettin Selçuk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RES�M 15. Osmanl�ca; Mahzen-i Esrar-� Musiki 

 

 

 

 



III. Uluslararas� Hisarl� Ahmet Sempozyumu  |  Müzi�i Alg�lamak |  Sempozyum Tam Metin Kitab� 
 

321 
 

 

 

 

 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RES�M 16.  Osmanl�ca Musiki Kitaplar�ndan Örnekler 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RES�M 17.  Osmanl�ca Musiki Kitaplar�ndan di�er bir Örnek 
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“GÜZEL SANATLAR VE SPOR L�SELER�NDEK� MÜZ�K BÖLÜMÜ 
Ö�RENC�LER�N�N MÜZ�K ALGILARINA YÖNEL�K DE����MLER�N 

�NCELENMES�” 
 

Esengül KARADEM�R 
 

ÖZET 
Güzel Sanatlar ve Spor Liselerinde müzik bölümü ö�rencilerinin ço�u müzik 

e�itimine ba�lamadan önce yeteneklerinin tespiti do�rultusunda aileleri taraf�ndan veya kendi 
istekleriyle müzik alan�na yönelerek bu bölümde ilerlemeyi hedeflemektedir. Müzik 
ya�amlar�na lisede amatör olarak ba�layan ö�rencilerin müzik e�itimlerinin kendilerinde ve 
çevrelerinde olu�turdu�u bir müzik alg�s� mevcuttur. Bu müzik alg�s� hem müzi�i 
anlamalar�nda hem de müzi�i anlamland�rmalar�nda etkilidir. Müzik e�itiminin gereklili�ini 
anlamak, müzik türlerini tan�mak ve müzi�i çalg�yla üretebilmek ö�rencilerin müzik alg�lar� 
üzerinde zamanla bir tak�m de�i�ikliklere yol açmaktad�r. Olu�an bu alg� de�i�iminin 
durumunu incelemek için yap�lan bu ara�t�rma, G.S. S. Lisesi müzik bölümü ö�rencilerinin 
müzik e�itimi ald�ktan sonra ne tür bir de�i�im ya�ad�klar�n� ve bu de�i�ikliklerin hangi 
yönde oldu�unu tespit etmek için yap�lm��t�r. 

Ara�t�rmada verilerin toplanmas�nda anket tekni�ine ba�vurulmu�, ö�rencilerin 
dü�üncelerini aktarmalar�na olanak sa�lamak amac�yla bir soru aç�k uçlu olu�turulmu�tur. 
Müzik e�itimi almakta olan G.S.S. Liseleri’ndeki müzik bölümü ö�rencilerinin müzik 
alg�lar�n�n çevrelerine olan etkileri de tespit edilmeye çal���lm��t�r.  
  

1.G�R�� 
Toplumlar�n kültürel birikiminde önemli bir yer tutan ve toplumsal kimli�i olu�turan 

müzik kültürü,  örgün olsun ya da olmas�n, e�itimin yard�m�yla korunup gelecek ku�aklara 
aktar�lmaktad�r. Bu aktar�mda müzik e�itimi veren kurumlar aras�nda daha yirmi be� y�l�n� 
bile doldurmam��, en genç orta ö�retim kurumlar�m�z olan Güzel Sanatlar ve Spor Liseleri ise 
a��r bir sorumlulu�un alt�na girerek, müzik alan�nda kültür sava�� verenlerin aras�ndaki 
yerlerini alm��lard�r. 

Toplumun çe�itli kesimlerinden gelen bu kurumlar�n ö�rencileri, günümüzde var 
oldu�u görülen pek çok müzik türünü tan�makta ve bu müzik türleriyle beslenerek bu 
kurumlara gelmektedirler. 

Aç�ld�klar� dönemde, müzi�i ve sanat� seven koruyan ve sanat�n estetik de�erlerini 
benimseyerek yeti�mi� ismiyle özde� ku�aklar yeti�tirme amac�n� ta��yan Güzel Sanatlar 
Liseleri, zaman içerisinde büyük bir eksikli�i fark edilen erken müzik e�itimine ula�mada bir 
orta ö�retim kurumu olarak hizmet verme görevini de ister istemez üstlenmi� oldular. Bir 
sanat e�itimi kurumu olarak, verdikleri bilgiler yoluyla ö�rencilerine temel bilgi ve  birikim 
ile  sadece mesleki e�itimlerine katk�da bulunmad�klar� ayn� zamanda toplumun kültürel 
geli�iminde de önemli bir rol oynad�klar� aç�kt�r. 

Sanat e�itimi bireyin kültürel de�i�im ve geli�imine katk�da bulundu�u gibi okul, 
sanatsal etkinliklerin düzenlendi�i mekânlar-etkinlikler vb yoluyla ciddi bir kültür aktar�m�na 
f�rsat verir. E�itimin tan�m�nda oldu�u gibi bireyin de�i�im ve geli�imini istemesi, kendi 
ya�ant�s� yoluyla belirli de�i�iklikler olu�turmas� gerekir (Uçan, 1994: 70). 

��te Güzel Sanatlar Liseleri bu de�i�im ve geli�imde ö�rencilerin üzerindeki etkileriyle 
ara�t�rma konusu olmaya devam etmekte, farkl� yönleriyle ele al�nan bu okullardaki e�itimin 
etkileri ve boyutlar� ö�renilmeye çal���lmaktad�r. 

1989 y�l�nda ilk kez �stanbul’da Avni Akyol’un Milli E�itim Bakanl��� s�ras�nda 
aç�lan ve Türk Sanat E�itimi ad�na önemli bir aç��� dolduran bu okullar (Türkmen, 1999: 7), 
aç�lma amaçlar�n�n çok ötesinde bir görev üstlenerek e�itim tarihimizde yerlerini alm��lard�r. 
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Müzik ve resim alan�nda yetenekli çocuklar�n  art�k mesleki müzik e�itimi alma 
yolunda tercih ettikleri okullar olan GSS Liseleri verdikleri e�itim yoluyla ö�rencilerin sanat 
ve müzi�e olan bak��lar�n� da etkilemektedirler. 

Mesleki müzik e�itimi veren kurumlardaki hemen tüm geli�meler, e�itim ö�retim 
uygulamalar� Güzel Sanatlar ve Spor Liseleri müzik bölümü ö�rencilerini de do�rudan 
etkilemektedir. Son y�llarda bu okullarda yürütülen ve ö�rencileri belli bir süreç içerisinde 
yeti�tirmeye yönelik geçerli ö�renme ya�ant�lar�n� düzenleyen e�itim programlar� (Ertürk, 
1975; 95) üzerinde ciddi çal��malar�n yap�ld��� bilinmektedir.  

Bu program ve e�itimin ö�rencilerin sadece sanat ve müzi�e olan bak�� aç�lar�n� 
etkilemeyece�i, bununla birlikte ve ayn� zamanda müzik alg�lar�n� da etkileyece�i aç�kt�r. 

Çünkü alg�, duyusal bilginin yorumlanmas� ya da anlamland�r�lmas� i�lemidir. Bir 
uyaran�n anlamland�r�labilmesi için öncelikle bireyin, o uyaranla ilgili bilgilerinin olmas� 
gerekir. E�er birey kar��la�t��� uyarana ili�kin hiçbir bilgiye sahip de�ilse, uyar�c�ya anlam 
vermesi olanaks�zd�r. Alg� büyük ölçüde geçmi� ya�ant�lara dayal�d�r. (Ulusoy,2011:378) 
Ayr�ca, insanlar çevrelerinden duyu organlar�na gelen ayr� ayr� uyar�mlar� anlaml� bir biçimde 
örgütleyerek zihinlerinde i�lem yaparlar ve alg� süreci böylece tamamlan�r 
(Erden,Akman;2003:164). 

Geçmi� ya�ant�lar�n alg�lar üzerindeki etkisi, özellikle müzik türlerinin tercihinde bir 
tak�m de�i�imlerin olu�mas�na ön ayak olmaktad�r. Ayr�ca bilgi birikimi, tercih, gereksinim, 
beklenti gibi pek çok kavram da alg�y� etkilemekte, farkl� aç�lardan üzerinde ara�t�rma 
yap�lmas�n� gerektirmektedir. 

Güzel sanatlar lisesi ö�rencilerinin müzik e�itimi almaya ba�lamadan önce sahip 
olduklar� bilgi birikiminin de bu dü�üncelere dayal� olarak alg�lar�n� etkileyece�i 
dü�ünülmektedir. Bu de�i�imin nas�l,  ne yönde oldu�u ve ne tür etmenlerin bu de�i�imde rol 
oynad��� ise aç�kça bilinmemektedir. Burada ba�lang�çta uyaran niteli�inde olan sonras�nda 
ise e�itiminin al�nmas� yoluyla bilgi edindikleri müzik konusundaki alg�lar�nda olu�an 
de�i�imler merak konusu olmu�tur.  Bu alg� de�i�ikli�inde rol oynayan etkenlerin tespitinin 
ise ö�rencilerin almakta olduklar� müzik e�itimlerine katk� sa�layaca�� ve e�itimlerine yön 
vermede göz önünde bulundurulabilece�i san�lmaktad�r.   

Konuyla ilgili bir ara�t�rman�n yap�lmam�� olmas�, ara�t�rman�n önemini 
artt�rmaktad�r. 

Ara�t�rman�n Problemi 
Bu dü�ünceler do�rultusunda ara�t�rman�n problem cümlesi “Güzel Sanatlar Ve Spor 

Liselerindeki müzik bölümü ö�rencilerinin müzik alg�lar�na yönelik de�i�imler nelerdir?” 
biçiminde düzenlenmi�tir. 

 
Alt Problemler  
1.Güzel Sanatlar Ve Spor Liselerindeki müzik bölümü ö�rencilerinin müzik 

bölümüne ba�lamadan önce müzi�e olan ilgilerini etkileyen etmenler nelerdi? 
a) Müzi�e olan ilginizde okulun etkili oldu�unu dü�ünüyor musunuz?  
b)Müzi�e olan ilginizde ö�retmenlerinizin etkili oldu�unu dü�ünüyor musunuz? 
c) Müzi�e olan ilginizde ailenizin etkili oldu�unu dü�ünüyor musunuz? 
d)Müzi�e olan ilginizde görsel ve i�itsel medyan�n etkili oldu�unu dü�ünüyor 

musunuz? 
e) Müzi�e olan ilginizde ba�ka ne tür etkenlerin rolü oldu�unu dü�ünüyorsunuz? 

(Belirtiniz)  
2.Güzel Sanatlar Ve Spor Liselerindeki müzik bölümü ö�rencilerinin müzik 

bölümüne ba�lamadan önceki müzik alg�lar� nas�ld�? 
a) Güzel Sanatlar Ve Spor Lisesi müzik bölümüne ba�lamadan önce ilgilendi�iniz ve 

dinledi�iniz müzik türleri a�a��dakilerden hangileridir? 
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3.Güzel Sanatlar Ve Spor Liselerindeki müzik bölümü ö�rencilerinin müzik 
bölümüne ba�lad�ktan sonra dinledikleri müzikleri yorumlama ve anlamland�rmalar�n� 
etkileyen etmenler nelerdir? 

a) Dinledi�iniz Müzikleri yorumlaman�z ve anlamland�rman�zda �u anda ö�renim 
görmekte oldu�unuz okulun etkili oldu�unu dü�ünüyor musunuz?  

b)Dinledi�iniz Müzikleri yorumlaman�z ve anlamland�rman�zda ö�retmenlerinizin 
etkili oldu�unu dü�ünüyor musunuz? 

c) Dinledi�iniz müzikleri yorumlaman�z ve anlamland�rman�zda �u anda ö�renim 
görmekte oldu�unuz okulun etkili oldu�unu dü�ünüyor musunuz?  

d) Dinledi�iniz müzikleri yorumlaman�z ve anlamland�rman�zda ald���n�z e�itimin ve 
edindi�iniz bilgilerin etkili oldu�unu dü�ünüyor musunuz? 

e) Dinledi�iniz müzikleri yorumlaman�z ve anlamland�rman�zda ailenizin müzik 
bölümüne ba�lad�ktan sonra etkili oldu�unu dü�ünüyor musunuz? 

f) Dinledi�iniz müzikleri yorumlaman�z ve anlamland�rman�zda görsel ve i�itsel 
medyan�n etkili oldu�unu dü�ünüyor musunuz? 

g) Dinledi�iniz müzikleri yorumlaman�z ve anlamland�rman�zda çalg� çalman�n etkili 
oldu�unu dü�ünüyor musunuz? 

h)Dinledi�iniz müzikleri yorumlaman�z ve anlamland�rman�zda okula ba�lad�ktan 
sonra rol oynayan ba�ka etmenler var m�d�r? (Belirtiniz)  

Ara�t�rman�n Yöntemi 
Ara�t�rma, nitel ara�t�rma yöntemlerine dayal� olarak bir çal��ma grubuna uygulanan 

anketten elde edilen verilerin yorumlanmas� yoluyla yap�lm��t�r. Güzel Sanatlar Ve Spor 
Liselerindeki müzik bölümü ö�rencilerinin müzik alg�lar�na yönelik de�i�imleri konu 
edinmektedir. Bu yönüyle betimsel bir çal��ma niteli�i ta��maktad�r. Sönmez ; anket tekni�ini 
,belli bir konuda, ki�ilerin, gruplar�n, toplumlar�n görü�lerini almak üzere haz�rlanm�� 
sorulardan olu�an veri toplama arac� olarak betimlenmekte oldu�unu, Bunlar�, inançlar, 
de�erler, dü�ünceler, ilgiler, tutumlar, özgüven, yabanc�la�ma, tercihler vb. olabilir. Ayr�ca 
ara�t�rma yapacak grupla ilgili demografik veriler de anketle toplanabilir. Bu demografik 
veriler, grubu tan�mak için sorulabilir �eklinde tan�mlam��t�r. (Sönmez; 2011: 110) 

Ara�t�rman�n Amac� 
Ara�t�rmada, Güzel Sanatlar Ve Spor Liselerindeki müzik bölümü ö�rencilerinin 

müzik alg�lar�na yönelik de�i�imlerin tespit edilmesi ve müzik e�itimi almalar�n�n müzik 
alg�lar�na olan etkilerinin ne �ekilde oldu�unun tespit edilmesi amaçlanm��t�r. Ayr�ca müzik 
alg�lar�ndaki bu de�i�imlerin olumlu ya da olumsuz yönde olmas� da de�erlendirilmi�, müzik 
alg�lar�na etki eden etmenler de belirlenmeye çal���lm��t�r. Böylece, müzik alg�lar�ndaki 
de�i�imleri nelerin etkiledi�i anla��lmaya çal���lm��t�r. 

Ara�t�rman�n Önemi 
Ara�t�rma, daha önce ele al�nmam�� bir konuyu ele alman�n ötesinde, Güzel Sanatlar 

Ve Spor Lisesi Müzik Bölümü ö�rencilerinin alg�lar�n� tespit etmesi ve bu alg�larda ya�anan 
de�i�imlerin ortaya konmas� aç�lar�ndan büyük önem ta��maktad�r. 
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BULGULAR 
1. Alt Probleme Yönelik Bulgular 

 
 

Bu tabloda 9,10,11 ve 12 Müzik s�n�flar�n�n toplam ö�renci kat�l�m say�s� (frekans) ve 
yüzdelik oranlar�( %) yer almaktad�r. Güzel Sanatlar ve Spor lisesinin 9,10,11 ve 12 müzik 
s�n�flar�na uygulanan anketin ilk basama��nda birinci alt probleme yönelik haz�rlanm��, biri 
aç�k uçlu olmak üzere toplam be� soru yer almaktad�r.  

Birinci soruda ö�rencilerin müzi�e olan ilgilerinde okulun etken olup olmad��� 
sorulmu�tur. Etken oldu�u yönünde kat�lan ö�renci say�s� 53, bölüm genelinde kat�l�m oran� 
%45 kadard�r. K�smen etken oldu�u yönünde kat�lan ö�renci say�s� 31, bölüm genelinde 
kat�l�m oran� %32 kadard�r. Etken olmad��� yönünde kat�lan ö�renci say�s� 27, bölümün 
genelinde kat�l�m oran� %23 kadard�r. �kinci soruda ö�rencilerin müzi�e olan ilgilerinde 
ö�retmenlerinin etken olup olmad��� sorulmu�tur. Etken oldu�u yönünde kat�lan ö�renci 
say�s� 52, okul genelinde kat�l�m oran� %45 kadard�r. K�smen etken oldu�u yönünde kat�lan 
ö�renci say�s� 35, bölümün genelinde kat�l�m oran� %30 kadard�r. Etken olmad��� yönünde 
kat�lan ö�renci say�s� 30,bölümün genelinde kat�l�m oran� %25 kadard�r. 

Üçüncü soruda ö�rencilerin müzi�e olan ilgilerinde ailelerinin etken olup olmad��� 
sorulmu�tur. Etken oldu�u yönünde kat�lan ö�renci say�s� 58, bölümün genelinde kat�l�m 
oran� %50 kadard�r. K�smen etken oldu�u yönünde kat�lan ö�renci say�s� 31, bölümün 
genelinde kat�l�m oran� %26 kadard�r. Etken olmad��� yönünde kat�lan ö�renci say�s� 28, 
bölümün genelinde kat�l�m oran� %24 kadard�r. Dördüncü soruda ö�rencilerin müzi�e olan 
ilgilerinde görsel ve i�itsel medyan�n etken olup olmad��� sorulmu�tur. Etken oldu�u yönünde 
kat�lan ö�renci say�s� 61, bölümün genel kat�l�m oran� %53 kadard�r. K�smen etken oldu�u 

 
 
 

1.(Güzel Sanatlar Ve Spor Liselerindeki müzik bölümü ö�rencilerinin müzik 
bölümüne ba�lamadan önce müzi�e olan ilgilerini etkileyen etmenler nelerdi?) 

Sorular Cevaplar 

Evet 
 

K�smen 
 

Hay�r 
 

f % f % f % 

1 Müzi�e olan ilginizde okulun 
etkili oldu�unu dü�ünüyor 
musunuz? 
 

 
53 

 
45 

 
37 

 
32 

 
27 

 
23 

2 Müzi�e olan ilginizde 
ö�retmenlerinizin etkili 
oldu�unu dü�ünüyor musunuz? 
 

 
52 

 
45 

 
35 

 
30 

 
30 

 
25 

3 Müzi�e olan ilginizde ailenizin 
etkili oldu�unu dü�ünüyor 
musunuz? 
 

 
58 

 
50 

 
31 

 
26 

 
28 

 
24 

4 Müzi�e olan ilginizde görsel ve 
i�itsel medyan�n etkili oldu�unu 
dü�ünüyor musunuz? 

 
61 

 
53 

 
38 

 
32 

 
18 

 
15 

5 Müzi�e olan ilginizde ba�ka 
ne tür etkenlerin rolü 
oldu�unu dü�ünüyorsunuz? 

 Arkada�  
 

  Enstrüman    Yar��malar       Yetenek 

 
Kat�l�m 

 
11 

 
2 

 
1 

 
17 



III. Uluslararas� Hisarl� Ahmet Sempozyumu  |  Müzi�i Alg�lamak |  Sempozyum Tam Metin Kitab� 
 

326 
 

yönünde kat�lan ö�renci say�s� 38, bölümün genel kat�l�m oran� %32 kadard�r. Etken olmad��� 
yönünde kat�lan ö�renci say�s� 18, bölümün genel kat�l�m oran� %15 kadard�r. Be�inci soruda 
ö�rencilerin müzik ilgilerine ba�ka ne tür etkenler oldu�u aç�k uçlu sorulmu�tur. Bölümden 
17 ö�renci yetene�inin fark�nda olmas� sebebiyle müzi�e ilgi duymaktad�r. 11 ö�renci 
arkada�lar�n�n etken oldu�unu, 2 ö�renci enstrüman�n etken oldu�unu ve 1 ö�renci 
yar��malar�n etken oldu�unu belirtmi�tir. 
 
2. Alt Probleme Yönelik Bulgular 

 

 
2.(Güzel Sanatlar Ve Spor Liselerindeki müzik bölümü ö�rencilerinin müzik bölümüne ba�lamadan önceki 
müzik alg�lar� nas�ld�?) 
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Klasik Bat� 

Müzi�i 
 

 
Türk Sanat 

Müzi�i 
 

 
Türk Halk 

Müzi�i 
 

 
Pop 

 
Arabesk 

f % f % f % f % f % 
6 Güzel Sanatlar Ve 

Spor Lisesi müzik 
bölümüne ba�lamadan 
önce ilgilendi�iniz ve 
dinledi�iniz müzik 
türleri a�a��dakilerden 
hangileridir? 
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Klasik Bat� 

Müzi�i 
 

 
Türk Sanat 

Müzi�i 
 

 
Türk Halk 

Müzi�i 
 

 
Pop 

 
Arabesk 

f % f % f % f % f % 

7 G. S.S. Lisesi müzik 
bölümüne ba�lad�ktan 
sonra ilgilendi�iniz ve 
dinledi�iniz müzik 
türleri a�a��dakilerden 
hangileridir? 
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 Bu tabloda 9,10,11 ve 12 Müzik s�n�flar�n�n toplam ö�renci kat�l�m say�s� (frekans) ve 

yüzdelik oranlar�( %) yer almaktad�r. Güzel Sanatlar ve Spor lisesinin 9,10,11 ve 12 müzik 
s�n�flar�na uygulanan anketin ikinci basama��nda ikinci alt probleme yönelik haz�rlanm�� iki 
soru yer almaktad�r. 

Alt�nc� soruda ö�rencilerin G.S.S. lisesine ba�lamadan önce ilgilendikleri ve 
dinledikleri müzik türlerinin hangileri oldu�u sorulmu�tur. Klasik müzik dinleyen ö�renci 

 
3.(Güzel Sanatlar Ve Spor Liselerindeki müzik bölümü ö�rencilerinin müzik bölümüne 
ba�lad�ktan sonra dinledikleri müzikleri yorumlama ve anlamland�rmalar�n� etkileyen 
etmenler nelerdir?) 
 

 
 

Sorular 

Cevaplar 
Evet 

 
K�smen 

 
Hay�r 

 
f % f % f % 

8 Dinledi�iniz müzikleri 
yorumlaman�z ve 
anlamland�rman�zda �u anda 
ö�renim görmekte oldu�unuz 
okulun etkili oldu�unu 
dü�ünüyor musunuz? 
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72 

 
26 

 
23 

 
8 
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9 Dinledi�iniz müzikleri 
yorumlaman�z ve 
anlamland�rman�zda 
ö�retmenlerinizin etkili 
oldu�unu dü�ünüyor 
musunuz? 
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38 

 
32 
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10 Dinledi�iniz müzikleri 
yorumlaman�z ve 
anlamland�rman�zda müzik 
bölümüne ba�lad�ktan sonra 
ailenizin etkili oldu�unu 
dü�ünüyor musunuz? 
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51 

 
43 

11 Dinledi�iniz müzikleri 
yorumlaman�z ve 
anlamland�rman�zda ald���n�z 
e�itimin ve edindi�iniz 
bilgilerin etkili oldu�unu 
dü�ünüyor musunuz? 
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1 

 
0 

12 Dinledi�iniz müzikleri 
yorumlaman�z ve 
anlamland�rman�zda görsel ve 
i�itsel medyan�n etkili 
oldu�unu dü�ünüyor 
musunuz? 

 
48 

 
42 

 
40 

 
34 

 
29 

 
24 

13 Dinledi�iniz müzikleri 
yorumlaman�z ve 
anlamland�rman�zda çalg� 
çalman�n etkili oldu�unu 
dü�ünüyor musunuz? 
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say�s� 51, bölümde genel kat�l�m oran� % 43 kadard�r. Türk Sanat müzi�i dinleyen ö�renci 
say�s� 39, bölümün kat�l�m oran� %33 kadard�r. Türk Halk müzi�i dinleyen ö�renci say�s� 36, 
bölümün genel kat�l�m oran� %30 kadard�r. Pop müzik dinleyen ö�renci say�s� 51, bölümün 
genel kat�l�m oran� %43 kadard�r. Arabesk müzik dinleyen ö�renci say�s� 10, bölümün genel 
kat�l�m oran� % 8 kadard�r. Caz müzik dinleyen ö�renci say�s� 45, bölümün genel kat�l�m 
oran� % 38 kadard�r. Rock müzik dinleyen ö�renci say�s� 63, bölümün genel kat�l�m oran� 
%53 kadard�r. 

Yedinci soruda ö�rencilerin G.S. S. lisesine ba�lad�ktan sonra ilgilendikleri ve 
dinledikleri müzik türlerinin hangileri oldu�u sorulmu�tur. Klasik müzik dinleyen ö�renci 
say�s� 101, bölümün genel kat�l�m oran� %86 kadard�r. Türk Sanat müzi�i dinleyen ö�renci 
say�s� 51, bölümün genel kat�l�m oran� %43 kadard�r. Türk Halk müzi�i dinleyen ö�renci 
say�s� 39, bölümün genel kat�l�m oran� %33 kadard�r. Pop müzik dinleyen ö�renci say�s� 38, 
bölümün genel kat�l�m oran� %32 kadard�r. Arabesk müzik dinleyen ö�renci say�s� 9, 
bölümün genel kat�l�m oran� % 7 kadard�r. Caz müzik dinleyen ö�renci say�s� 72, bölümün 
genel kat�l�m oran� % 61 kadard�r. Rock müzik dinleyen ö�renci say�s� 55, bölümün genel 
kat�l�m oran� %47 kadard�r. 
 
3.Alt probleme yönelik bulgular 

 
 

Sekizinci soruda ö�rencilerin dinledikleri müzi�i yorumlama ve anlamland�rma �u 
anda e�itim görmekte oldu�u okulun etken olup olmad��� sorulmu�tur. Etken oldu�u yönünde 
kat�lan ö�renci say�s� 83, bölüm genelinde kat�l�m oran� %72 kadard�r. K�smen etken oldu�u 
yönünde kat�lan ö�renci say�s� 26, bölüm genelinde kat�l�m oran� %23 kadard�r. Etken 
olmad��� yönünde kat�lan ö�renci say�s� 8, bölümün genelinde kat�l�m oran� %6 kadard�r. 
Dokuzuncu soruda ö�rencilerin dinledikleri müzi�i yorumlama ve anlamland�rma 
ö�retmenlerinin etken olup olmad��� sorulmu�tur. Etken oldu�u yönünde kat�lan ö�renci 
say�s� 62, okul genelinde kat�l�m oran� %54 kadard�r. K�smen etken oldu�u yönünde kat�lan 
ö�renci say�s� 38, bölümün genelinde kat�l�m oran� %32 kadard�r. Etken olmad���n� yönünde 
kat�lan ö�renci say�s� 17, bölümün genelinde kat�l�m oran� %14 kadard�r. Onuncu soruda 
ö�rencilerin müzik bölümüne ba�lad�ktan sonra dinledikleri müzi�i yorumlama ve 
anlamland�rma ailelerinin etken olup olmad��� sorulmu�tur. Etken oldu�u yönünde kat�lan 
ö�renci say�s� 32, bölümün genelinde kat�l�m oran� %27 kadard�r. K�smen etken oldu�u 
yönünde kat�lan ö�renci say�s� 31, bölümün genelinde kat�l�m oran� %30 kadard�r. Etken 
olmad��� yönünde kat�lan ö�renci say�s� 28, bölümün genelinde kat�l�m oran� %43 kadard�r. 
Onbirinci soruda ö�rencilerin dinledikleri müzikleri yorumlama ve anlamland�rmada ald�klar� 
e�itimin ve edindikleri bilgilerin etken olup olmad��� sorulmu�tur. Etken oldu�u yönünde 
kat�lan ö�renci say�s� 101, bölümün genel kat�l�m oran� % 87 kadard�r. K�smen etken oldu�u 
yönünde kat�lan ö�renci say�s� 15, bölümün genel kat�l�m oran� %13 kadard�r. Etken 
olmad���n� yönünde kat�lan ö�renci say�s� 1, bölümün genel kat�l�m oran� %0 d�r.  

14 Dinledi�iniz müzikleri 
yorumlaman�z ve 
anlamland�rman�zda okula 
ba�lad�ktan sonra rol oynayan 
ba�ka etmenler var m�d�r? 

 
Arkada� 

 
Merak ve ara�t�rma 

  
Kat�l�m 
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Onikinci soruda ö�rencilerin dinledikleri müzikleri yorumlama ve anlamland�rmada 
görsel ve i�itsel medyan�n etken olup olmad��� sorulmu�tur. Etken oldu�u yönünde kat�lan 
ö�renci say�s� 48, bölümün genel kat�l�m oran� % 42 kadard�r. K�smen etken oldu�u yönünde 
kat�lan ö�renci say�s� 40, bölümün genel kat�l�m oran� %34 kadard�r. Etken olmad��� yönünde 
kat�lan ö�renci say�s� 29, bölümün genel kat�l�m oran� %24 kadard�r. 

Onüçüncü soruda ö�rencilerin dinledikleri müzikleri yorumlama ve anlamland�rmada 
çalg� çalman�n etken olup olmad��� sorulmu�tur. Etken oldu�u yönünde kat�lan ö�renci say�s� 
103, bölümün genel kat�l�m oran� % 89 kadard�r. K�smen etken oldu�u yönünde kat�lan 
ö�renci say�s� 13, bölümün genel kat�l�m oran� %11 kadard�r. Etken olmad��� yönünde kat�lan 
ö�renci say�s� 1, bölümün genel kat�l�m oran� %0 d�r. 

Ondördüncü soruda ö�rencilerin dinledikleri müzi�i yorumlama ve anlamland�rmada 
okula ba�lad�ktan sonra ba�ka ne tür etkenler oldu�u aç�k uçlu sorulmu�tur. Bölümden 4 
ö�renci arkada�lar�n�n etken oldu�unu, 3 ö�renci merak ve ara�t�rman�n etken oldu�unu 
belirtmi�tir. 
 

SONUÇ VE YORUMLAR 
SONUÇ 
Ara�t�rman�n alt problemlerine yönelik haz�rlanan ve G.S. S Lisesi 9,10,11 ve 12 

Müzik s�n�flar�na uygulanan ankette, ö�rencilerin müzi�e ilgilerini etkileyen etmenler, 
ald�klar� müzik e�itimi ve edindikleri bilgilerin müzik alg�lar�na etkileri, dinlemek istedikleri 
müzik türlerini seçme a�amas�nda müzik alg�lar�n� etkileyen faktörler ve müzi�i yorumlama 
ve anlamland�rmada etkili olan etmenlerin neler oldu�u incelenmi�tir.  

Birinci alt probleme yönelik haz�rlanan anket sorular�n�n ilk 5 tanesi, ö�rencilerin 
G.S.S lisesine ba�lamadan önce müzik alg�lar�na yönelik okul,ö�retmen,aile ,görsel ve i�itsel 
medya etkenlerinden hangilerinin en önemli etken oldu�u tespit edilmek üzere 
sorulmu�tur.Anket sonuçlar�na göre, müzik bölümü ö�rencilerinin G.S. S lisesine ba�lamadan 
önce müzi�e olan ilgilerine en önemli derecede görsel ve i�itsel medyan�n etki etti�i tespit 
edilmi�tir. Aile öncelikli olmak ko�uluyla okul ve ö�retmen etkenlerinin de birbirine yak�n 
derecede etken oldu�u tespit edilmi�tir.  

�kinci alt probleme yönelik haz�rlanan anket sorular�n�n 6. ve 7. sorular� ö�rencilerin 
G.S. S lisesine ba�lamadan önce hangi müzik türlerini dinlemeyi tercih ettiklerine yöneliktir. 
Bu sorular� Klasik Bat� müzi�i, Türk Sanat müzi�i, Türk Halk müzi�i, Pop, Arabesk, Caz ve 
Rock müzik türleri olu�turmaktad�r. Anket sonuçlar�na göre en çok dinlenen müzik türünün 
Rock müzik oldu�u tespit edilmi�tir. Rock müzikten sonra en çok dinlenen türler Klasik Bat� 
müzi�i ve pop müziktir. Di�er müzik türlerinden en çok dinlenenden en aza do�ru s�ralarsak 
Caz, Türk Sanat müzi�i, Türk Halk müzi�i ve Arabesk müzik türleri olu�turmaktad�r. G.S. S. 
lisesine ba�lad�ktan sonra ö�rencilerin dinlemeyi tercih etti�i müzik türleri de�i�mi�tir. 
Örne�in G.S. S. ye ba�lamadan önce en çok dinlenen müzik türü Rock müzikken ba�lad�ktan 
sonra en çok dinlenen müzik türünün Klasik Bat� müzi�i oldu�u tespit edilmi�tir. Klasik Bat� 
müzi�i dinleyen ö�renci say�s�  %43 ten %86 ya ç�km��t�r. Bu duruma etken olan etmenin 
okuldaki klasik bat� müzi�i e�itimi olabilir. Klasik Bat� müzi�inden sonra en çok dinlenen 
müzik türü Caz müziktir. En çoktan en aza do�ru dinlenen türleri Rock, Türk Sanat müzi�i, 
Türk Halk müzi�i, Pop ve Arabesk müzik olu�turmaktad�r. 

Üçüncü alt probleme yönelik haz�rlanan 8,9,10,11,12,13 ve 14. sorular ö�rencilerin 
dinledikleri müzikleri yorumlama ve anlamland�rmada yine okul, ö�retmen, aile, ald�klar� 
e�itim ve edindikleri bilgiler, görsel ve i�itsel medya ve çalg� çalman�n etken olup olmad���na 
yöneliktir. Anket sonuçlar�na göre müzi�i yorumlama ve anlamland�rmada önem s�ras�na göre 
çalg� çalmak, ald�klar� e�itim ve edindikleri bilgiler oldu�u tespit edilmi�tir. Di�er önemli 
etkenleri en çoktan en aza do�ru s�ralarsak, ö�renim görmekte olduklar� okulun, 
ö�retmenlerin, görsel ve i�itsel medyan�n ve en az ailenin etken oldu�u tespit edilmi�tir. 
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YORUMLAR 
Ara�t�rman�n anket sonuçlar�na bakt���m�zda müzik bölümü ö�rencilerinin müzik 

e�itimine ba�lamadan önce çevre etmenlerinin müzik alan�na yönelmelerinde önemli ölçüde 
etken oldu�u belirlenmi�tir. Ö�rencilerin dinlemeyi tercih ettikleri müzik türleri ve onlar�n 
isteklerini de�i�tirebilecek etkenler çevrelerinde her zaman mevcuttur. Çevre etmenleri 
içerisinde aile, arkada�, ö�retmen, görsel ve i�itsel medya ve etki eden daha birçok unsur 
müzik alg�lar�n�n de�i�mesinde etkin bir rol oynayabilir.  

�nsanlar müzik dinlemeyi neden isterler veya neden ihtiyaç duyarlar? Çünkü müzi�in 
birçok türünün olmas�, seçene�in çok olmas� insanlar�n o anda hissetmek istedikleri duygulara 
rehber veya ortak olabilir. �nsanlar ayn� duygular� s�k s�k ya�ayabilir ve bu duygulara ortak 
olabilecek bir eleman� müzik dinlemek yönünde de�erlendirebilir. Bu nedenle ayn� müzik 
türünü dinlemeyi sürekli hale getirebilir. �nsanlar merak ederek, ara�t�rarak, ö�renerek ve 
ya�amlar�nda bir �eyleri tecrübe ederek yeni meraklar�n uyanmas�na yelken açabilir. 
  Güzel Sanatlar ve Spor Liselerinde müzik e�itimi alan ö�renciler, müzi�e olan 
ilgilerini etkileyen birçok etkeni ya�ayarak ve kendilerinde görerek bu de�i�imlerin iyi ya da 
kötü taraflar�n� anlamland�ramaya çal��m��lard�r. G.S.S. lisesi ö�rencilerinin edinmesi istenen  
davran��lar müzi�i ve müzik e�itiminin katt��� de�erleri daha iyi anlamalar�d�r. Ancak müzik 
insanlar�n duygular�na hitap eden bir alan oldu�u için do�ru veya kaliteli müzi�in ne olmas� 
gerekti�i konusunda e�itim aç�s�ndan kesin bir türü olmayabilir. Çünkü dinledikleri herhangi 
bir müzik türü kendi isteklerini kar��lamas� do�rultusunda kaliteli veya do�ru olabilir.  

G.S.S. liselerinde ço�unlukla Klasik Bat� müzi�i e�itimi verilmektedir. Tercih ve 
yetenek alanlar�na göre ö�renciler,  Klasik Bat� müzi�i, Türk Sanat ve Türk Halk müzi�i 
bölümlerine yönelebilirler. Ana dal çalg�lar� hangi bölümden olursa olsun ö�rencilerin yan 
alan çalg�lar� piyanodur. Piyano e�itimi Klasik Bat� müzi�i alan�na girmektedir. Temelde 
Klasik Bat� müzi�i e�itimi, ö�rencilerin müzi�i daha iyi kavramalar�nda önemli bir alan 
olabilir. Ancak ö�rencilerin Klasik Bat� müzi�i dinlediklerinde kaliteli müzik dinlerler 
anlam�na gelmemelidir. Bu durum ö�rencilerin istek ve tercihlerinde kendilerinde bask� 
kuruldu�u hissine kap�lmalar�na yol açabilir. Anket sonuçlar�na bak�ld���nda ö�rencilerin 
G.S.S. lisesine ba�lamadan önce tercih ettikleri müzik türleri liseye  ba�lad�ktan sonra 
de�i�ime u�ram�� veya ço�unlukta dinlemeyi tercih ettikleri müzik türleri ço�alm��t�r. Bu da 
gösteriyor ki ald�klar� e�itim ve çevrenin etkisiyle kendi istekleri do�rultusunda müzik 
türlerini seçme ve seçimlerine olan etkenleri de�erlendirebilmi�lerdir. 
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ÖZET 
Ö�retmenlik mesle�inin niteli�i, ö�retmenin sahip olmas� gereken genel ve özel alan 

yeterliliklerinin sa�lanmas�yla do�rudan ba�lant�l�d�r. Ausebel (1969), ö�retmende bulunmas� 
gereken nitelikleri; zihinsel yeterlilik, alan bilgisi, akademik haz�rl�k, geli�im ve ö�retim 
bilgisi ve istendik ki�isel özellikler olarak s�ralam��t�r (Akt: Büyükkaragöz, Sümbül,1996). 
Yönetken’e göre (1996:41) ö�retmenin mesle�ine ba�l�l���, meslek heyecan�, sevimlili�i, 
çocu�u tan�mas�, onu sevmesi, s�cak ve samimiyeti gibi ki�ili�ine ili�kin taraflar� da 
ö�retmenin bilgisi ve metodu kadar önemli rol oynar. Ö�retmenin mesleki yeterlili�inin yan� 
s�ra sahip olduklar� özelliklerin de önemi dü�ünüldü�ünde ö�retmen adaylar�n�n müzik 
ö�retmenli�i alg�lar�n�n belirlenmesi önem kazanmaktad�r. Ara�t�rma buradan yola ç�karak 
ö�retmen adaylar�n�n ideallerindeki “müzik ö�retmeni” alg�lar�n� tan�mlamak amac�yla aç�k 
uçlu soru sorulmu�tur. Ara�t�rman�n örneklemi Konya ili e�itim fakültesi müzik e�itimi 
anabilim dal� ö�rencilerinden olu�mu�tur. Verilerin analizinde betimsel analiz yöntemi 
kullan�larak farkl� ara�t�rmac�lar taraf�ndan incelenerek kodlanm�� ve temalar bulgularda 
verilmi�tir.  
Anahtar Kelimeler: Müzik Ö�retmeni Aday�, Müzik Ö�retmenli�i Alg�s�, Müzik 
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ABSTRACT 

The quality of teaching as a profession is directly associated with ensuring the general 
and specific competence the teacher is required to have. Ausebel (1969), accordingly 
prioritized the qualities a teacher needed to have as follows; mental competence, field 
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knowledge, academic preparation, development and didactics and terminal personal 
characteristics (Akt: Büyükkaragöz, Sümbül:1996). According to Yönetken (1996:41) the 
teacher's commitment to his profession, his enthusiasm, amiability, getting to know and 
loving the student, his warmth and sincerity as his personal traits play an important role as 
well as his knowledge and method. In addition to his professional competence when 
considering the importance of the qualities needed, it is becoming crucial for the candidates to 
specify the perception of teaching music. Starting from this point of view in this research, the 
candidates were asked an open ended question to determine their perception of an "ideal 
teacher". This sample research is made up of students in Konya Education Faculty the 
Department of Music Education.In analysing the data a descriptive method was used coded 
after having been studied by different researchers and the theme was given in the findings. 
Keywords: Music Teacher Candidate, Music Teacher Perception, Music 
 

G�R�� 
Günümüzde, toplumlarda nitelikli bireyleri yeti�tirmedeki en önemli etkenlerden 

birinin “ö�retmen” oldu�u bilinmektedir. “Etkili bir ö�retmen nas�l yeti�tirilir?” sorusuna 
uzun y�llard�r e�itim bilimciler ve çe�itli alanlardaki uzmanlar farkl� yakla��mlar getirilmi�tir. 
Bu yakla��mlardan baz�lar�nda ö�retmenlik mesle�i beceri olarak görülmü�, ö�retmen 
adaylar�n�n sadece deneyimli ö�retmenlerden ö�renmesi gerekti�i savunulmu�tur. Bir 
di�erinde ö�retmenlik mesle�i bilim olarak görülmü�, özellikle ö�renme psikolojisinde 
olu�turulan kuramlar e�itim ortamlar�na aktar�lmaya çal���lm�� ve dolay�s�yla ö�retmen 
adaylar�n�n da bunlar� s�ras�yla ya da ad�m ad�m takip etmeleri beklenmi�tir. Ba�ka bir 
yakla��mda da ö�retmenlik mesle�i, bir sanat olarak görülmü� ve ö�retmenlerin de yarat�c� 
olmalar�, kendi uygulamalar�n� sistematik olarak sorgulamalar� ve incelemeleri beklenmi�tir 
(Ekiz, 2003:146). 

Shulman’�n (1987) ba�ar�l� ö�retmenlerin sahip olmas� gerekti�i bilgiler için öne 
sürdü�ü teorik çerçevesi �u noktalar� içermektedir: 1) alan bilgisi, 2) genel pedagojik bilgi, 3) 
müfredat bilgisi, 4) alana özel pedagoji bilgisi, 5) ö�rencileri ve onlar�n karakteristiklerini 
anlamak, 6) e�itimin sonucunu, amac�n� ve de�erlerini bilmek ve 7) ö�retmenlerin felsefi ve 
tarihsel dayanaklar� (Akt: Ubuz, Sar�, 2009:54). 

Çelikten ve di�erlerine göre (2005:216-217) etkili bir ö�retmende bulunmas� 
öngörülen özellikler �unlard�r: Sab�rl� davran�r, olaylar kar��s�nda dayan�kl�d�r ve duygular�n� 
kontrol alt�nda tutar. Farkl� inanç, görü� ve gruplara sayg�l� ve uzla�t�r�c�d�r. K�l�k k�yafetine, 
temizlik ve düzene özen gösterir. Kendini geli�tirmeye ve ele�tirmeye aç�kt�r. Ki�isel 
sorunlar�yla s�n�f� ve okulu me�gul etmez. Ö�rencileri güdüleyici özelliklere sahiptir. 
Ba�ar�ya odaklanm��t�r, ö�renciden yüksek ba�ar� beklentisi içinde, destekleyicidir. Dü�ünce 
ve davran��lar�yla ö�renciler için modeldir. Ö�rencilere kar�� güler yüzlü, ho�görülü ve 
sevecendir. Ö�rencilere kar�� güvenilir, dürüst, objektif, s�rda� ve dosttur. S�n�fta yap�c� ve 
e�itsel bir disiplin olu�turur. Liderlik özelliklerine sahiptir. Ö�rencileri, velileri, çevresini 
etkilemede ba�ar�l�d�r. Arabuluculuk, hakemlik, temsilcilik özelliklerine sahiptir. 
Cesaretlendirici ve destekleyicidir. Sevecen, anlay��l� ve esprilidir. Sorunlardan yak�nmak 
yerine çözüm bulmak için çaba harcar. S�n�fta otoriteyi sa�lar, s�n�f� grup olarak 
cezaland�rmaz, cezalar� bireysel olarak verir. Verdi�i ödevleri takip ve kontrol eder. E�itim 
bilimlerinin temel kavramlar�n� tan�r ve ö�renmeyi kolayla�t�r. �yi bir gözlemcidir, kendini 
sürekli yenileme gayreti içindedir. 
Kahyao�lu, Özbek, Özgen’e göre (2007:222) günümüz ö�retmenlerinin sahip olmalar� 
gereken en önemli ö�retmenlik kriterleri aras�nda, ö�rencileri ö�renme konusunda gerekli 
rehberli�i yapabilme becerisi gelmektedir. Karacao�lu’na göre (2008:71) “ö�retmenden 
beklenen kendi ö�retim alan� ile ilgili bilgileri çok iyi bilmesinin yan� s�ra ö�rencilerinin 
ö�renmelerini kolayla�t�r�c� olma, etkili bir ö�retici olma, grup çal��malar�n� düzenleme, 
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ö�rencilerinin ilgisini çekme yeterlilikleri art�k daha fazla önemsenmektedir.” Hargreaves, 
Welch, Purves ve Marshall (2003), ö�retmen adaylar�n�n s�n�f içinde ö�rencilerle ileti�im 
kurma ve zaman� etkili kullanma gibi ö�retime yönelik niteliklerinin, müziksel beceriler kadar 
önemli oldu�unu belirtmi�lerdir (Akt: Özmente�, 2011:159). 

Müzik ö�retmenli�i kendine özgü bir meslektir ve e�itimi, bu mesle�e yönelen veya 
yöneltilen bireyleri müzik alan�nda ö�retmenle�tirme sürecidir. Bu süreç genel olarak müzik 
ö�retmenli�i mesle�inin gerektirdi�i yeterlikler üzerinde odaklan�r. Müzik ö�retmenli�i 
yeterliklerini kazand�rma ve geli�tirme süreci olarak tan�mlanan müzik ö�retmenli�i 
e�itiminin amac�, ö�retmen adaylar�na bu yeterlikleri kazand�rmak ve kazanm�� olan 
ö�retmenlerin bu yeterliklerini geli�tirmektir (Uçan, 2006:68).  

Özen (2004:59) müzik e�itimcilerinin ideal ö�retmen olarak de�erlendirilmesinde 
bulunmas� gereken mesleki nitelikleri �u �ekilde ifade etmi�tir: “Ö�retmenli�in gerektirdi�i 
rolü benimsemelidir. Müzik e�itiminin amaçlar�n� bilmeli ve ça�da� e�itim sürecinde müzik 
e�itiminin önemini de�erlendirebilmelidir. Müzik ö�retimi ile ilgili kavramlar� ve genel 
izlenimleri en geni� biçimleriyle bilmeli ve anlatabilmelidir. Ö�rencilerinin müzikle ilgili 
etkinliklerini denetleyebilmeli ve de�erlendirebilmelidir. Okul düzeyindeki etkinlikler için 
belli bir repertuar düzenleyebilmelidir. Ö�rencilerinin ö�renmeye ili�kin sorunlar�n� çözmek 
ve repertuar haz�rlamak amac�yla çe�itli kaynaklara ba�vurabilmelidir. Müzikteki 
yeniliklerden haberdar olmal� ve bu yenilikler hakk�nda tart��abilmelidir.” 
 
Ara�t�rman�n Amac�: 

Ö�retmenlik mesle�inin niteli�i, ö�retmenin sahip olmas� gereken genel ve özel alan 
yeterliliklerinin sa�lanmas�yla do�rudan ba�lant�l�d�r. Ausebel (1969), ö�retmende bulunmas� 
gereken nitelikleri; zihinsel yeterlilik, alan bilgisi, akademik haz�rl�k, geli�im ve ö�retim 
bilgisi ve istendik ki�isel özellikler olarak s�ralam��t�r (Akt: Büyükkaragöz, Sümbül,1996). 
Yönetken’e göre (1996:41) ö�retmenin mesle�ine ba�l�l���, meslek heyecan�, sevimlili�i, 
çocu�u tan�mas�, onu sevmesi, s�cak ve samimiyeti gibi ki�ili�ine ili�kin taraflar� da 
ö�retmenin bilgisi ve metodu kadar önemli rol oynar. Müzik ö�retmeni adaylar�n�n, tüm bu 
özellikleri meslek hayatlar�nda kullanabilme gereklili�inin fark�na varabiliyor olmalar� 
beklenmektedir. Ö�retmenin mesleki yeterlili�inin yan� s�ra sahip olduklar� özelliklerin de 
önemi dü�ünüldü�ünde ö�retmen adaylar�n�n müzik ö�retmenli�i alg�lar�n�n belirlenmesi 
önem kazanmaktad�r. Bu ara�t�rma ö�retmen adaylar�n�n ideallerindeki “müzik ö�retmeni” 
alg�lar�n� tan�mlamak amac�yla yap�lm��t�r. 
 

YÖNTEM 
Ö�retmen adaylar�n�n alg�lar�na göre ideal müzik ö�retmeninde bulunmas� gereken 

özelliklerin tespit edilmeye çal���ld��� betimsel nitelikteki bu ara�t�rmada tarama modeli 
kullan�lm��t�r.  
 
Kat�l�mc�lar 

Bu ara�t�rmaya Konya N.E.Ü. A.K.E.F. G.S.E.B. Müzik E�itimi Anabilim Dal�nda 
e�itim görmekte olan ve S�n�f Yönetimi, Ölçme ve De�erlendirme, Ö�retim �lke ve 
Yöntemleri, E�itim Bilimlerine Giri�, E�itim Psikolojisi, Özel Ö�retim Yöntemleri 
formasyon derslerini alm�� 3. ve 4. s�n�f ö�rencilerinden 62 ki�i kat�lm��t�r. Ara�t�rmada 
ö�retmen adaylar�n�n müzik ö�retmenli�i alg�lar�n�n belirlenmesi için “�dealinizdeki müzik 
ö�retmeni profilini nas�l tan�mlars�n�z” �eklinde aç�k uçlu tek soru sorulmu�tur.  
 
Verilerin Analizi 

Ara�t�rmada elde edilen nitel verilerin analizinde kodlama, temalar�n bulunmas�, 
verilerin temalara göre organize edilmesi a�amalar�ndan olu�an içerik analizi kullan�lm��t�r. 



III. Uluslararas� Hisarl� Ahmet Sempozyumu  |  Müzi�i Alg�lamak |  Sempozyum Tam Metin Kitab� 
 

334 
 

Müzik ö�retmeni adaylar�n�n ideal müzik ö�retmeni tan�mlar� üç ara�t�rmac� taraf�ndan 
okunarak verilerin (bir cümle, kelime) alt� çizilmi�tir. Ara�t�rmac�lar taraf�ndan belirlenen 
kodlar kar��la�t�r�larak ortak olanlar saptanm��, %100 fikir birli�i ile verileri tekrar okuma ve 
ilgili literatürden faydalanma i�lemleri kullan�larak temalar olu�turulmu�tur. Bu çerçevede 
ideal müzik ö�retmeni özellikleri dört temada toplanm��t�r: (1) Ö�retmenin ki�isel özellikleri; 
(2) Ö�retmenin ö�renciye kar�� tutumu; (3) Ö�retmenin mesleki yeterlilikleri; (4) Ö�retmenin 
özel alan yeterlilikleri. Elde edilen betimsel veriler frekans da��l�mlar� ile bulgularda temalar 
ve alt�nda kodlar sunularak belirtilmi�tir.  
 

BULGULAR 
Ö�retmen adaylar�n�n ideal müzik ö�retmeni ile ilgili görü�leri dört kategoride 

incelenmi� ve her kategori ayr� tablolar halinde sunulmu�tur. �deal müzik ö�retmeni profilini 
tan�mlayan 62 ö�retmen aday�ndan 32’si ki�isel özellikleriyle, 42’si ö�renciye kar�� 
tutumuyla, 55’i mesleki yeterlilikleriyle ve 34’ü özel alan yeterlilikleriyle ilgili görü�lerini 
belirtmi�tir. 
 
Tablo–1: Müzik Ö�retmeninin Ki�isel Özelliklerine �li�kin Görü�ler ve Betimsel Da��l�m 

K���SEL ÖZELL�KLER� (n:32) f % 

Anlay��l� Sab�rl� Duyarl� Olmal� 17 53,13 
Güler yüzlü Olmal� 10 31,25 
Merhametli Ho�görülü �yimser Sevecen Olmal� 8 25,00 
Ne�eli E�lenceli Olmal� 7 21,88 
Yak�n Samimi Arkada� Canl�s� Olmal� 6 18,75 
Disiplinli Otoriter Mesafeli Olmal� 4 12,50 
Kendine Güvenmeli 4 12,50 
Karal� Dengeli Olmal� 2 6,25 
Fedakâr Olmal� 1 3,13 
Hümanist Olmal� 1 3,13 
Sayg�n Olmal� 1 3,13 
Güçlü Olmal� 1 3,13 
Zeki Olmal� 1 3,13 
Egoist Olmamal� 1 3,13 
Olgun Olmal� 1 3,13 

 
Aday müzik ö�retmenlerinden 32 ki�i, bir müzik ö�retmeninde olmas�n� gerekli 

gördükleri ki�isel özellikleri belirtmi� ve 15 farkl� özelli�in frekans da��l�m� tablo-1’de 
sunulmu�tur. Buna göre aday müzik ö�retmenlerinin 17’si ö�retmenin anlay��l�, sab�rl� ve 
duyarl� olmas�, 10’u güler yüzlü olmas� ve 8’i merhametli, ho�görülü, iyimser ve sevecen 
olmas� gerekti�i görü�ündedir. Müzik ö�retmeninin ne�eli, e�lenceli olmas�n� savunan 7, 
yak�n, samimi, arkada� canl�s� olmas�n� savunan 6 ö�retmen aday�d�r.  
A�a��da ö�retmen adaylar�n�n kendi örneklerinden çe�itli ifadeler yer almaktad�r: 
“Bir müzik ö�retmeni sab�rl� ve anlay��l� olmal�d�r. Çünkü müzik uygulayarak, zamanla ve en 
büyük özelli�i yetenek ve beceri gerektiren bir dald�r.”Ö.4 
“Ö�rencilere kar�� ilk ad�m� atmaktan çekinmeyen bir müzik ö�retmeni var hayalimde, güler 
yüzlülü�üyle ö�rencilere samimi hissettiren” Ö.18 
“.......sevecen ve ho�görülü olmad�r.”Ö.23 
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Tablo–2: Müzik Ö�retmeninin Ö�renciye Kar�� Tutumuna �li�kin Görü�ler ve Betimsel Da��l�m 

Ö�RENC�YE KAR�I TUTUMU (n:42) f % 
Ö�renciyle �yi �leti�im Kurabilmeli  13 30,95 
Adil Olmal� /Ayr�m Yapmamal� 10 23,81 
Ö�renciye De�er Vermeli 8 19,05 
Örnek �nsan /�dol Olmal� 7 16,67 
Ö�renciye Sayg� Duymal� 6 14,29 
Ö�rencilerini Sevmeli 6 14,29 
Kat� Kurallar� Olmamal�/Esnek Olmal� 6 14,29 
Kendini Sevdirmeli 5 11,90 
Ö�renciyi Küçümsememeli /Rencide Etmemeli 4 9,52 
Ki�isel Problemlerini Ö�renciye Yans�tmamal� 3 7,14 
�yi Bir Gözlemci Olmal� 2 4,76 
Güvenilir Olmal� 2 4,76 
�dealist Olmal� 2 4,76 
Ö�renciyi Notla Korkutmayan 2 4,76 
Beden Dilini �yi Kullanabilmeli 2 4,76 
�deolojik Dü�üncelerini Yans�tmayan 1 2,38 
Demokrat Olmal� 1 2,38 

Müzik ö�retmeninin ö�rencilerine kar�� tutumuyla ilgili 17 görü� ortaya ç�km��t�r. Bu 
görü�lerden en büyük yüzdenin %30,95 (13 ki�i) ile ö�retmenin ö�rencisiyle iyi ileti�im 
kurabilmesi oldu�u saptanm��t�r. Bununla birlikte ö�retmenin adil olmas� ayr�m yapmamas� 
gerekti�ini dü�ünen 10 ki�i (%23,81), ö�renciye de�er vermesi gerekti�ini dü�ünen 8 ki�i ve 
örnek insan profilinde olmas� gerekti�ini dü�ünen 7 ki�i görülmektedir.  
Ubuz ve Sar�’ya göre (2009:59), “ö�retmenlik s�n�f içinde, s�n�f d���nda, okul içi ve d���nda 
çok farkl� birey ya da gruplarla, ileti�im gerçekle�tiren bir meslektir. Bu nedenle ö�retmen, 
ö�retmenlik rollerini oynarken ileti�imin sosyal içeri�ini kazanmak durumundad�r. Tüm 
ö�retmenler sa�l�kl� bir ileti�im kurup olumlu sonuçlara gitmek için ileti�im sanat�n� 
ö�renmeli ve bu sanat� ö�retim metotlar�nda kullanmal�d�r.” 
A�a��da ö�retmen adaylar�n�n kendi örneklerinden çe�itli ifadeler yer almaktad�r: 
“Her �eyden önce ö�renciyle iyi bir ileti�im kurabilen, kendini sevdirmeyi ba�arm�� bir 
ö�retmen olmak isterdim.”Ö.48 
“Bir ö�retmen adil olmal�! Her ö�renciye e�it zaman ve f�rsat ay�rmal�.”Ö.4 
“Her zaman ö�rencilerine de�er vermeli.”Ö.54 
 
Tablo–3: Müzik Ö�retmeninin Mesleki Yeterliliklerine �li�kin Görü�ler ve Betimsel Da��l�m 

MESLE��NE �L��K�N YETERL�L�KLER� (n:55) f % 
Alan�nda Donan�ml� Olmal�  30 54,55 
Derslerini E�lenceli Hale Getirerek ��lemeli  17 30,91 
Ö�rencilerin Bireysel Farkl�l�klar�n� Bilmeli ve Buna Uygun Strateji 
Geli�tirmeli 17 30,91 

Ö�retim Yöntem ve Materyallerini Etkin Biçimde Kullanabilmeli 16 29,09 
Ö�rencileri Çal��maya Te�vik Etmeli /Motive Etmeli 14 25,45 
Ö�rencilerin Psikolojik Olarak Rahatlamalar�n� Sa�lamal�  11 20,00 
Etkili Verimli Detayl� Ders ��leyebilmeli ve Geri Dönüt Alabilmeli 11 20,00 
Kendini Geli�tirmeli Ara�t�rmac� Yenilikçi Olmal� 9 16,36 
K�l�k K�yafet ve Öz Bak�m�na Dikkat Etmeli 8 14,55 
Mesle�ini /��ini Severek Yapmal� 7 12,73 
E�itimde Teknolojik Yenilikleri Kullanabilmeli 4 7,27 
Ö�renci Merkezli E�itim Vermeli 4 7,27 
S�n�f�na Hakim Olabilmeli 3 5,45 
Ö�renciye Özgüven Kazand�rmal� 2 3,64 
Ö�rencileri Hayata Haz�rlamal� 1 1,82 
Genel Kültür Sahibi Olmal� 1 1,82 
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Aday müzik ö�retmenlerinden 55 ki�i, ideal müzik ö�retmeninde bulunmas�n� gerekli 
gördükleri mesleki yeterliliklere ili�kin görü�lerini belirtmi� ve 16 farkl� özelli�in frekans 
da��l�m� tablo-3’te sunulmu�tur. Buna göre aday ö�retmenlerin 30’u müzik ö�retmeninin 
alan�nda donan�ml� olmas� gerekti�i görü�ünü, 17’si derslerini e�lenceli hale getirerek 
i�lemesi gerekti�i görü�ünü, 17’si ö�rencilerin bireysel farkl�l�klar�n� bilerek buna uygun 
strateji geli�tirmesi gerekti�i görü�ünü savunmaktad�r. Bu görü�lerle birlikte, ö�retmenin 
ö�retim yöntem ve materyalleri etkin biçimde kullanabilmesi (n:16), ö�rencileri çal��maya 
te�vik etmesi (n:14), ö�rencileri psikolojik olarak rahatlatmas� (n:11) ve etkili detayl� ders 
i�lemesi (n:11) gerekti�ini savunan görü�ler de ortaya ç�km��t�r.   

“Etkili bir ö�retmen s�n�f�nda bulunan her ö�rencinin kendine has yetenekleri 
oldu�unu,  önemli olan�n ö�rencilerdeki bu yetenekleri ke�fetmek suretiyle aç��a ç�karmak ve 
ö�rencileri yetenekleri do�rultusunda yönlendirmek oldu�unu bilir” (Çelikten ve ark. 
2005:214). 
A�a��da ö�retmen adaylar�n�n kendi örneklerinden çe�itli ifadeler yer almaktad�r: 
“Meslek alan bilgisi yeterli olmal�d�r. Ö�retmenlik hayat�n�n ilk gününden itibaren daha da 
üzerine koyarak (gerek müzik yetene�i, gerekse ö�retim metotlar�) yeterli bir e�itmen 
statüsüne ula�mal�d�r.”Ö.14 
“.....dersi o kadar e�lenceli hale getirmelidirler ki, ö�renci o derse bo� ders olarak de�il de 
çok sevdi�i bir ders olarak gelsin.”Ö.56 
“Ö�rencisini iyi tan�yan ve ö�rencisinin ki�ili�ine göre yakla�an bir tip olmal�.”Ö.57 
 
Tablo–4: Müzik Ö�retmeninin Özel Alan Yeterliliklerine �li�kin Görü�ler ve Betimsel Da��l�m 

ÖZEL ALAN YETERL�L�KLER� (n:34) f % 
Müzi�i Sevdirmeli 17 50,00 
Müzi�in Önemini Ve Amac�n� Anlatabilmeli 13 38,24 
Yetenekli Ö�rencileri Yönlendirebilmeli 10 29,41 
Konser vb. Etkinlikler Yapmal� 9 26,47 
Farkl� Müzik Türlerini Dinletmeli/Bilgi Vermeli 6 17,65 
Enstrüman�n� �yi Derecede Kullanmal� 3 8,82 
�yi E�lik Yapabilmeli  1 2,94 
Kendi Öz Müzik Kültürünü Bilmeli  1 2,94 
Transpoze Ve Modülasyonu Uygulayabilmeli  1 2,94 
Tu�lu Çalg�lara Hâkim Olmal�   1 2,94 

 
Aday ö�retmenlerin görü�leri do�rultusunda müzik ö�retmeninin özel alan 

yeterliliklerine ili�kin 10 görü� ortaya ç�km��t�r. En yüksek yüzdelere göre 17 ki�i müzik 
ö�retmeninin müzi�i sevdirmesi gerekti�i görü�ünde, 13 ki�i ö�retmenin müzi�in önem ve 
amac�n� ö�rencilere anlatabilmeli görü�ünde, 10 ki�i ö�retmenin yetenekli ö�rencileri 
yönlendirebilmesi görü�ünde ve 9 ki�i müzik ö�retmeninin konser, dinleti gibi etkinlikleri 
yapmas� görü�ündedir.  
A�a��da ö�retmen adaylar�n�n kendi örneklerinden çe�itli ifadeler yer almaktad�r: 
“Bir ö�retmen amac�n�n öncelikli olarak müzi�i ö�rencilere sevdirmek oldu�unun bilincinde 
olmal�d�r.”Ö.8 
“Ö�retmene dü�en en büyük görevlerden bir tanesi, müzik e�itiminin bireyi ne denli 
geli�tirdi�ine ve di�er derslerini olumlu bir �ekilde etkiledi�ini kar�� tarafa düzgün bir �ekilde 
iletmesidir.”Ö.7 
 “Müzi�e ilgisi olan ve bu alanda ilerlemek isteyen ö�rencilere yol göstermelidir.” Ö.5 
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TARTI�MA VE SONUÇ 
Bu ara�t�rma kapsam�nda aday müzik ö�retmenlerinin görü�lerine göre “ideal müzik 

ö�retmeni” tan�mlar�, ö�retmenin ki�isel özellikleri, ö�renciye kar�� tutumu, mesleki 
yeterlilikleri ve özel alan yeterlilikleri ba�l�klar� alt�nda toparlanm��t�r. �deal müzik ö�retmeni 
tan�mlar�nda ö�retmen adaylar�n�n büyük ço�unlu�unun (n:55) ö�retmeni mesleki 
yeterlilikleri boyutunda (alan�nda uzman olma, e�lenceli ders i�leme, bireysel farkl�l�klar� 
tan�ma, ö�retim yöntem ve materyalleri kullanma vb.) ele ald�klar� görülmektedir.  
�deal müzik ö�retmenini ki�ilik özellikleri boyutunda tan�mlayan aday ö�retmenlerin en fazla 
(%53,13) anlay��l�, sab�rl� ve duyarl� gibi özellikleri, devam�nda ise güler yüzlü, merhametli, 
ho�görülü, iyimser, sevecen gibi özellikleri daha çok kulland�klar� görülmü�tür. Yanpar-
Yelken ve arkada�lar�n�n (2007:199) ara�t�rmas�nda ö�retmenlerde olmas� gereken en önemli 
ki�isel özelliklerin “esnek, anlay��l� ve ho�görülü olma”, “sab�rl� olma”, “hümanist olma” ve 
“sevecen olma” gibi temel insani özellikler oldu�unu saptam��t�r. Ubuz ve Sar�’n�n 2009:56) 
ara�t�rma sonucunda iyi bir ö�retmenin �efkatli, ho�görülü, sab�rl�, sevecen, anne-baba gibi ve 
ilgili olmas� gibi özelliklerin daha çok kullan�ld��� ortaya ç�km��t�r. Ara�t�rman�n ö�retmenin 
ki�isel özellikleri ile ilgili k�sm� di�er ara�t�rmalarla paralellik göstermektedir.  

 �deal müzik ö�retmenini ö�rencilerine kar�� tutumu boyutunda tan�mlayan aday 
ö�retmenlerin en fazla %30,95 ile ö�retmenin ö�rencisiyle iyi ileti�im kurabilmesi özelli�i, 
sonras�nda ö�retmenin adil olmas� ayr�m yapmamas� ve ö�renciye de�er vermesi gerekti�ini 
dü�ünen görü�ler öncelikli ortaya ç�km��t�r. Ubuz, Sar�’n�n ara�t�rmas� sonucunda (2009:58) 
beceriler boyutunda iyi ö�retmeni tan�mlarken iyi ileti�im kurabilmenin önemi ortaya 
ç�km��t�r. �ahin’in (2011:254) ara�t�rma sonucuna göre etkili bir ö�retmende bulunmas� 
gereken ö�renciye kar�� tutumla ilgili en önemli özellikler s�ras�yla ö�rencilerini her yönüyle 
tan�mal�d�r, ö�rencilerini sevmeli ve sevdi�ini hissettirmelidir ve ö�rencilerine bilgi aktaran 
de�il, onlar� bilgiye ula�t�ran olmal�d�r. Di�er ara�t�rma sonuçlar�nda da ideal bir ö�retmenin 
ö�rencilere e�it ve adil davranmas� (Demirta� ve Ç�nar;2004), ö�rencileriyle olumlu ili�kiler 
kuran ve ö�rencilerinden sayg� gören bir ki�i olmas� (Telli ve ark.,2008), etkili ileti�im 
becerisine sahip olmas� (Yanpar-Yelken ve ark.;2007), adil, adaletli, dürüst ve güvenilen 
olmas� (Ubuz, Sar�, 2009) gibi özellikleri önemli ölçüde yer almaktad�r.  

Aday ö�retmenlere göre ideal bir müzik ö�retmeninde bulunmas� gereken en önemli 
mesleki özellikler alan�nda donan�ml� olmas�, ikinci s�rada derslerini e�lenceli hale getirerek 
i�lemesi ve üçüncü s�rada ö�rencilerin bireysel farkl�l�klar�n� bilerek buna uygun strateji 
geli�tirmesidir. Bunu devam�nda ö�retmenin ö�retim yöntem ve materyalleri etkin biçimde 
kullanabilmesi, ö�rencileri çal��maya te�vik etmesi, ö�rencileri psikolojik olarak rahatlatmas� 
ve etkili detayl� ders i�lemesi gibi özellikler s�ralanmaktad�r. Müzik ö�retmeninin mesleki 
özellikleri aras�nda ilk s�rada yer alan alan�nda donan�ml� olmas� di�er ara�t�rmalarda da 
(Demirta� ve Ç�nar, 2004; Yanpar-Yelken ve ark. 2007; �ahin, 2011) yer almaktad�r.  

Demirta� ve Ç�nar’�n (2004:13) ara�t�rmas� sonucunda, ba�ar�l� bir ö�retmenin 
öncelikle alan�n�n özelliklerini iyi bilme, alan�n�n uzman� olma özelli�i, bunlar�n yan�nda 
ö�retme arzusuna sahip olma ve ö�renciye ö�retmeyi ö�retme, e�itim alan�ndaki geli�meleri 
takip etme, kendini yenileyebilme, ara�t�r�c� olma özelliklerini ta��mas� gerekti�i ortaya 
ç�km��t�r. Telli ve arkada�lar�n�n (2008:125) yapt��� ara�t�rma sonucuna göre ö�retmen ve 
ö�rencilere göre ideal bir ö�retmen öncelikle ö�rencileri motive eden, onlara rehberlik yapan, 
özgüvenlerini kazanmas� konusunda yard�mc� olan ki�i olarak tan�mlanm��t�r. Bu özellikler 
bu ara�t�rman�n ilk s�ralar�nda olmasa da ideal müzik ö�retmeninde olmas� gerekti�i 
dü�ünülen özellikler olarak yer almaktad�r. Yanpar-Yelken ve arkada�lar�na göre (2007:198) 
ö�retim elemanlar�nda en fazla bulunmas� gereken mesleki özellikler alan�nda uzmanla�m�� 
olma/alan�na hakim olma, ö�retmenlik meslek bilgisine ve becerisine sahip olma, yeniliklere 
aç�k olmad�r. �ahin’e göre (2011:254) ö�retmenlerce “alanda yeterli bilgiye sahip olma” ve 
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“bildiklerini ö�rencilerine aktarabilme” alan bilgisi grubunda en önemli iki de�er olarak 
görülmektedir.  

Aday ö�retmenlere göre ideal bir müzik ö�retmeninde bulunmas� gereken en önemli 
özel alan özellikleri müzik ö�retmeninin müzi�i sevdirmesi, müzi�in önem ve amac�n� 
ö�rencilere anlatabilmesi ve yetenekli ö�rencileri yönlendirebilmesidir. Bunlar�n yan�nda 
s�rayla konser vb. etkinlikler yapmas�, farkl� müzik türlerini dinletmesi/bilgi vermesi ve 
enstrüman�n� iyi derecede kullanmas� özellikleri bulunmaktad�r. Bu sonuca göre ilk s�rada yer 
alan ö�retmenin ö�rencilerine müzi�i sevdirmesi özelli�inin bu dersin amaç ve öneminin 
ifade edilebilmesiyle paralellik ta��d���, di�er alanlar�n yan�nda okul idaresi veya veliler 
taraf�ndan genellikle s�nav sisteminden dolay� müzik dersine yeterince önem verilmemesi 
dü�üncesinin bu sonucu do�urdu�u dü�ünülmektedir. Sonuç olarak müzi�i sevdiren ö�retmen 
dersini de sevdirmi� olacakt�r. Özel alan yeterliliklerinden üçüncü s�rada yer alan ö�retmenin 
yetenekli ö�rencileri yönlendirebilmesi özelli�i ise bu bran�a özel bir durumdur ve müzik 
ö�retmenleri taraf�ndan öncelikli beklenilen bir özellik olarak kar��m�za ç�km��t�r. Özen’e 
göre (2004:59), ideal bir müzik e�itimcisinde bulunmas� gereken mesleki nitelikler içerisinde 
müzik e�itiminin amaçlar�n� bilmek ve ça�da� e�itim sürecinde müzik e�itiminin önemini 
de�erlendirebilmek, müzik ö�retimi ile ilgili kavramlar� ve genel izlenimleri en geni� 
biçimleriyle bilmek ve anlatabilmek, ö�rencilerinin müzikle ilgili etkinliklerini 
denetleyebilmek ve de�erlendirebilmek gibi özellikler yer almaktad�r. Bu ara�t�rma 
sonucundan yola ç�karak en belirgin özellikleriyle ideal bir müzik ö�retmeni, anlay��l�, sab�rl�, 
duyarl�, alan�nda donan�ml�, ö�rencisiyle iyi ileti�im kurabilen ve onlara müzi�i sevdirebilen 
biridir. 
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ÖZET 

Kulak e�itimi dersleri, müzik e�itiminin en temel derslerinden biridir.  Bu dersin ülke 
genelinde daha etkili yürütülebilmesi için Türkiye’nin müzik kültürünün göz önünde 
bulundurularak materyal çe�itlili�inin sa�lanmas� gerekmektedir. Bu yakla��mlarla verilen 
müzik e�itiminin ö�renci ba�ar�s�n� olumlu yönde etkileyece�i dü�ünülmektedir.  

Bu çal��ma,  ö�rencilerin kültürel geçmi�leri ile müziksel i�itme alg�lar� aras�nda bir 
ba�lant� olup olmad���n� ortaya koymay� amaçlamaktad�r. Ara�t�rman�n çal��ma grubunu, 
Erciyes Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bölümü 2. ve 3. s�n�f ö�rencileri 
olu�turmaktad�r. 30 ki�iden olu�an bu çal��ma grubuna kültürel ve müzikal geçmi�lerine 
yönelik sorular yöneltilmi�tir. Çal��ma grubuna uygulanan i�itme testinde, tonal ve makamsal 
olmak üzere iki dikte, melodik haf�zay� ölçmek için iki ezgi tekrar� sorular� yöneltilmi�, elde 
edilen veriler kat�l�mc�lar�n profilleri ile mukayese edilerek yorumlanm��t�r. Makamsal-tonal 
dikte ve melodi tekrar� performanslar� aras�ndaki fark�n anlaml�l���n� test etmek için T Testi 
uygulanm��t�r.  
Anahtar Kelimeler: Kulak E�itimi, Kültür, Alg�. 

 
EFFECTS OF CULTUREL BACKGROUND OF MUSIC DEPARTMENT’S STUDENTS 

ON DICTATION AND MELODIC MEMORY 
 

ABASTARCT 
Ear training is one of the fundamental classes of music education. It needs to get 

diversity of material in peculiar to music culture of Turkey to carry out this class over the 
country effectively. It has been thought to be success on given music education in such 
approaches. 
Aim of this study is to investigate the relationships between cultural background of the 
student and musical hearing perception. Erciyes University, Fine Art Faculty, 2 nd and 3 th 
grade students constitute study group of the research. This group who have 30 student was 
questioned questions concerning their cultural background. In hearing test applied to study 
group, it was questioned tonal and modal dictation, melodic repetition to evaluate 
memorizing. Datas were interpreted as comparative with the background of participants. 
Repeat the performance modal-tonal melody and dictation to test the significance of the 
difference between the T-test was performed. 
Key Words: Ear Trainig, Culture, Perception. 
 
G�R�� 

“Kültür, bir toplumda geçerli olan ve gelenek halinde devam eden her türlü dil, duygu, 
dü�ünce, inanç, sanat ve ya�ay�� ö�elerinin tümüdür” (Turan, 2005: 17). “Kültürel de�er 
olarak kabul ettiklerimizin en önemli ö�elerinden biri, belki de ilki sanatt�r. Sanat, bir ulusun 
bireyleri için yarat�lan kural ve kodlar�n uluslar aras� de�er kazanmas�n� sa�lar” (Erinç, 2008:  
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27). Tüm bu kültürel ö�eler içerisinde müzik, toplumlar�n sosyal ya�amlar� ile ilgili pek çok 
bilgiyi bünyesinde bar�nd�r�r. Dolay�s�yla toplumlar�n müzikleri, ya�amlar�ndan izler ta��r.  

Tanr�korur’a (2009: 202) göre bir kültürün dili dininden, müzi�i yeme�inden, örf ve 
adetleri insan karakterinden ayr� dü�ünülemez. Bu görü�ten hareketle, ülkemiz müzik 
e�itiminde kültürel de�er ta��yan materyallerden yararlan�lmas�n�n, e�itim ö�retimi daha 
anlaml� hale getirece�i dü�ünülmektedir. Bir toplumun kültürel ö�eleri içerisinde yeti�mi� bir 
bireye, örgün e�itim içerisinde bu ö�elerden örnekler sunmak, çevreden evrene ilkesine 
paralel olarak, e�itim ö�retimi daha kal�c� bir hale getirebilir.   
Kulak e�itimi, müzik e�itiminin temel unsurlar�ndan birisidir. Kulak e�itimi derslerinde genel 
olarak ö�rencilere, müzik e�itiminin amaçlar� do�rultusunda, nitelikli bir müzisyen olabilmek 
için gerekli olan temel altyap�y� kazand�rabilmek hedeflenmektedir. Bu hedeflerin 
gerçekle�tirilebilmesi, kulak e�itimi derslerinin niteli�i ile do�ru orant�l�d�r. “Müziksel ��itme 
Okuma Yazma dersi uygulamal� (çalg�, koro, orkestra vb.) derslerin tümünün, teorik (armoni, 
kontrapunk, müzik biçimleri vb.) derslerin ise birço�unun önko�uludur. Bu alandaki gecikmi� 
bir ba�ar�, di�er alanlardaki e�itimin h�z�n� kesmekte ve onlar�n da ba�ar�s�n� 
engellemektedir” (Albuz, 1996: 193). Dolay�s�yla kulak e�itimi, müzik e�itiminin niteli�ini 
do�rudan etkilemektedir.  

“Müziksel i�itme, temelde bir müziksel duyumlama ve müziksel alg�lama sürecidir. 
Bir ba�ka deyi�le müziksel i�itme, temelde, müziksel duyuma ve müziksel alg�lamaya 
dayan�r” (Uçan, 1996: 23). Kulak e�itiminin iki temel uygulama alan� solfej okuma ve dikte 
yazmad�r. “Solfeji en iyi tamamlayan çal��ma solfejle ayn� özellikleri ta��yan, yaz�lan�n 
okunmas�ndan ziyade, duyulan�n yorumland��� müzikal diktedir” (Lavignac; 1903: 26). Dikte 
ö�retimi, ö�rencinin kulak geli�imine büyük katk�larda bulunmaktad�r. Dolay�s�yla kulak 
e�itimi derslerinde dikte yazmaya yönelik çal��malara ayr�nt�l� bir bak�� aç�s�yla yakla�mak 
gerekir.   

“Müziksel yazma, ba��ndan bu yana iç duyu� (kulak) e�itiminin önemli bir parças� 
olmu�tur. Çünkü duyulan müzi�e anlam verebilmeyi, sesleri düzene koyabilmeyi en iyi 
ö�reten ve ölçen yöntem budur” (Aydo�an, Özgür, 1999: 5). Dikte ö�retimi, ö�rencinin 
ö�rendi�i teorik bilgileri uygulama imkan� sa�lar. Ayr�ca dikte ö�retimi ö�rencinin müziksel 
yarat�c�l�k yetilerinin geli�mesine katk�da bulunur. “Ö�rencide yarat�c�l�k yetene�inin 
geli�tirilmesi, bestecili�e yetene�i olanlar� ortaya ç�karaca�� gibi, di�er ö�rencilerin de 
(sesleri- nota biçimlerini- kurulu�lar� vb.) bir müzik parças�n� olu�turan bütün ö�eleri daha iyi 
kavramalar�na yard�mc� olacakt�r” (Sun, 2010: 108). 

“Bir müzik eserini profesyonelce anlay�p kavramak, müzisyenin müzik teorisi, solfej, 
dikte, armoni, kontrpuan, form, analiz, orkestrasyon ve müzik tarihi gibi birbiriyle s�k� ili�kili 
müzik disiplinlerindeki uzmanl���na ve bu alanlardaki bilgi birikimine ba�l�d�r. Her biri ba�l� 
ba��na özel birer alan olan bu disiplinler içinde özellikle müzik teorisi, müzikal okuma (solfej) 
ve müzikal yazma (dikte) alanlar�, ö�rencilerin i�itme, ritm, müzikal haf�za ve duyarl�l�k 
yeteneklerinin geli�tirilmesinde en temel alanlard�r”(Özçelik, 2003: 6). 

Dikte yazabilmenin temel ko�ullar�ndan biri, yaz�lmas� istenen melodiyi öncelikle do�ru 
bir biçimde haf�zaya almakt�r. Bu durum sa�land��� taktirde, do�ru dikte yazabilmek için 
önemli bir avantaj sa�lanm�� olur. Dolay�s�yla dikte ö�retiminde ö�rencinin melodik haf�zas�n�n 
geli�tirilmesi, dikte yaz�m�ndaki ba�ar�y� önemli ölçüde etkiler.  

Dikte ö�retiminde parça seçimi ise üzerinde titizlikle durulmas� gereken bir konudur. 
Seçilen dikte ö�rencinin ö�rendi�i teorik bilgilerle paralel olmal�d�r. Ayr�ca seçilen dikte 
parças�n�n ö�rencinin ilgisini çekmesi, ö�rencinin konsantrasyonunu en üst düzeyde 
sa�layabilmesi aç�s�ndan oldukça önemlidir. Bundan dolay� ö�rencinin geçmi� müziksel 
deneyimleri ve geçmi� ya�am�nda ilgisini çeken müzik türleri ile ili�kili melodiler seçilmesinin 
ö�rencinin dikte yazma ba�ar�s�n� olumlu yönde etkileyece�i dü�ünülmektedir.  
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Kulak e�itimi ve solfej derslerinde ö�rencilerin ba�ar� düzeylerinin, s�n�f içerisinde önemli 
farkl�l�klar gösterdi�i bilinmektedir. Bu farkl�l�klar� ortaya ç�karan sebeplerin ayr�nt�l� bir 
�ekilde ara�t�r�lmas�, kulak e�itimi derslerindeki ba�ar� düzeyinin art�r�labilmesi aç�s�ndan 
oldukça önemlidir.  

Kulak e�itimi derslerinde ö�rencilerin geçmi� müziksel profillerinin, ö�rencilerin 
ba�ar� düzeyini önemli ölçüde etkiledi�i dü�ünülmektedir. Bundan dolay� bu ara�t�rmada 
ö�rencilerin i�itsel ba�ar� düzeylerinin geçmi� müziksel profilleriyle ili�kilerinin ne derecede 
oldu�u incelenmi�tir.  

Bilindi�i üzere e�itimin istenilen hedeflere ula�abilmesini sa�laman�n en önemli 
ko�ullar�ndan biri, ö�rencinin derse olan ilgisini ve motivasyonunu art�rmakt�r. Ara�t�rmada 
ö�rencilerin geçmi� müziksel deneyimlerini tespit ederek, bu müziksel deneyimlere uygun 
melodilerin materyal olarak kullan�lmas�n�n ö�rencinin derse olan ilgisini ve ba�ar� düzeyini 
art�raca�� dü�ünülmektedir. Ayr�ca dikte yaz�m� ve melodi tekrar� konular�, kulak e�itiminde 
ö�rencilerin en çok zorland�klar� konular�n ba��nda gelmektedir. Dolay�s�yla ö�rencilerin bu 
konulardaki ba�ar� düzeylerini art�rma yollar� üretmek, bu konularda ortaya konmu� 
kaynaklar�n da azl��� dü�ünüldü�ünde, ülkemiz müzik e�itimi aç�s�ndan büyük önem 
ta��maktad�r.  

Ara�t�rmada ö�rencilerin geçmi� müzik profillerini ortaya ç�karmak amac�yla bir 
ö�renci bilgi formu olu�turulmu�, bu formda yer alan sorular ö�rencilere yöneltilmi�, elde 
edilen veriler de�erlendirilmi�tir. Ö�rencilerden al�nan cevaplar sonucunda ortaya ç�kan 
veriler, ö�rencilerin geçmi� müziksel profillerini ortaya koymay� amaçlamaktad�r. 
Ara�t�rman�n ikinci a�amas�nda ö�rencilere makamsal ve tonal olmak üzere iki dikte ve biri 
makamsal, biri tonal olmak üzere iki cümleden olu�an iki melodi tekrar� sorusu yöneltilmi�tir. 
Ö�rencilerin melodi tekrar� performanslar� kamera ile kaydedilmi�, sonras�nda bu kay�tlar 
alan�nda uzman ö�retim elemanlar� taraf�ndan performans de�erlendirme formu ile 
de�erlendirilmi�tir. Ö�renci performanslar� sonunda elde edilen veriler, ö�rencilerin geçmi� 
müziksel profilleriyle mukayese edilmi� ve yorumlanm��, ayr�ca t-testi uygulanarak ortaya 
ç�kan verilerin anlaml�l�k derecesi ölçülmü�tür.  

Bu amaçlar do�rultusunda ara�t�rman�n problem cümlesini �u �ekilde ifade etmek 
mümkündür; 

Ö�rencilerin geçmi� müziksel deneyimleri ile tonal ve makamsal dikte yazma ve 
melodi tekrar� konular�ndaki ba�ar� düzeyleri aras�nda bir ili�ki var m�d�r? 

Bu ara�t�rma, tonal ve makamsal dikte yaz�m� ve melodi tekrar� konular�yla, 2011-
2012 e�itim-ö�retim y�l� bahar dönemi ile, Erciyes Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi 
Müzik Bölümü 2. ve 3. s�n�f ö�rencileriyle, alan�nda uzman olan üç ö�retim eleman�n�n 
görü�leri do�rultusunda haz�rlanm�� dikte ve melodi tekrar� sorular� ile s�n�rland�r�lm��t�r.  

Ara�t�rma, müzik bölümünde e�itim gören ö�rencilerin geçmi� kültürel 
deneyimlerinin dikte yaz�m� ve melodi tekrar� ba�ar�s�na etkilerini tespit etmeye yöneliktir. 
Çal��ma grubuna tonal ve makamsal olmak üzere 2 dikte ve 2 melodi tekrar� sorusu 
yöneltilmi�, elde edilen veriler gözlemci grubu taraf�ndan performans de�erlendirme formu ile 
de�erlendirilmi�tir. Ö�renci performanslar�na yönelik veriler kamera ile kaydedilmi�tir. 
Ortaya ç�kan sonuçlar ile ö�rencilerin geçmi� müziksel deneyimleri kar��la�t�r�lm�� ve 
bulgular ve yorum bölümünde yorumlanm��t�r. Ara�t�rman�n çal��ma gruplar� Erciyes 
Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bölümü 2. ve 3. s�n�f ö�rencileri ile 3 ki�iden 
olu�an gözlemci grubudur. Ara�t�rman�n veri toplama araçlar�n� ö�renci bilgi formu ve 
performans de�erlendirme formu olu�turmaktad�r.  

Bulgular ve Yorum 
Bu bölümde ö�rencilerin geçmi� müziksel deneyimlerini tespit etmeye yönelik olarak 

haz�rlanan ö�renci bilgi formu sorular�na ö�rencilerin verdi�i cevaplar tablolar halinde ifade 
edilmi�tir. Ayr�ca ö�rencilere yöneltilen makamsal ve tonal dikte ve melodi tekrar� 
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parçalar�ndaki ö�renci performanslar� yorumlanarak, ö�rencilerin geçmi� müziksel 
profilleriyle kar��la�t�rmalar yap�lm��t�r.  

Tablo-1. Ö�rencilerin Geçmi� Müziksel 
 Profillerine Yönelik De�erlendirme Tablosu 

 

Ya� Ailedeki ki�i 
say�s� 

Ailede dinlenilen müzik 
türleri 

Mezun 
oldu�u 

lise 

Geçmi� 
müzik  
e�itimi 

Ailede 
müzikle 
u�ra�an 

ki�i say�s� 

Dinledi�iniz müzik 
türleri 

Ö1 22 4 TSM DÜZ 1 AY 1 TSM, THM 

Ö2 23 5 TSM, THM DÜZ 2 YIL YOK TSM, THM 

Ö3 20 7 ARABESK, THM AGSL 4 YIL YOK POP 

Ö4 22 5 THM DÜZ 1 AY 1 ROCK, KLAS�K BATI 

Ö5 22 5 TSM DÜZ 3 YIL 3 POP 

Ö6 21 6 THM DÜZ 3 AY 1 THM 

Ö7 24 5 THM DÜZ 1 YIL 1 THM, ARABESK 

Ö8 24 5 TSM, POP DÜZ 1 YIL YOK KLAS�K BATI, ROCK 

Ö9 24 5 THM DÜZ 3 AY YOK THM 

Ö10 22 5 TSM AGSL 4 YIL 1 ÖZGÜN MÜZ�K 

Ö11 21 4 THM, TSM AGSL 4 YIL YOK THM, POP 

Ö12 25 6 ARABESK, FANTEZ� AGSL 4 YIL YOK POP, FANTEZ� 

Ö13 21 4 THM AGSL 4 YIL 1 THM, ARABESK 

Ö14 22 5 THM, TSM, ARABESK AGSL 4 YIL YOK THM, TSM, ARABESK 

Ö15 21 5 THM AGSL 4 YIL YOK TSM 

Ö16 24 6 TSM DÜZ 2 YIL YOK TSM 

Ö17 23 5 POP, TSM, THM DÜZ YOK 1 ROCK, BLUES 

Ö18 21 5 THM DÜZ 1 YIL YOK POP, ROCK 

Ö19 26 6 THM, ARABESK DÜZ 9 YIL 3 THM, TSM 

Ö20 22 3 POP DÜZ 2 AY YOK ROCK 
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Ö21 21 4 TSM DÜZ 2 AY 2 POP 

Ö22 26 4 THM DÜZ 1 YIL 1 THM 

Ö23 22 7 TSM, THM AGSL 4 YIL YOK THM 

Ö24 26 6 THM DÜZ 1 YIL 2 THM, ARABESK 

Ö25 26 5 TSM, ARABESK DÜZ 6 AY YOK ANADOLU ROCK 

Ö26 24 4 POP AGSL 4 YIL 2 POP, TSM 

Ö27 21 7 THM, TSM AGSL 4 YIL 2 THM, TSM 

Ö28 21 5 POP, KLAS�K AGSL 4 YIL 5 ROCK, KLAS�K BATI 

Ö29 30 6 THM DÜZ 6 AY 2 THM 

Ö30 21 5 THM AGSL 4 YIL 3 THM, POP 

 
Tablodan anla��laca�� üzere, kat�l�mc�lar�n ailelerinin a��rl�kl� olarak Türk halk müzi�i ve 
Türk sanat müzi�i dinledikleri görülmektedir. Yine tablodan, kat�l�mc�lar�n a��rl�kl� olarak 
düz lise mezunu olduklar�, geçmi�lerinde dinledikleri müzik türlerinin ise a��rl�kl� olarak Türk 
halk müzi�i, Türk sanat müzi�i, pop ve arabesk müzikler oldu�u anla��lmaktad�r. Ayr�ca 
kat�l�mc�lar�n geçmi� sosyal ya�amlar�nda a��rl�kl� olarak klasik bat� müzi�i dinlemedikleri 
dikkat çekmektedir.  

Tablo-2. Ö�rencilerin Makamsal-Tonal Dikte  
ve Melodi Tekrar� Performanslar� 

  MD TD MM TM  MD TD MM TM 

f 39 39 20 20 f 39 39 20 20 

Ö1 5 2 19 18 Ö16 37 37 20 16 

Ö2 19 9 17 9 Ö17 39 33 19 15 

Ö3 31 3 10 1 Ö18 19 18 17 5 

Ö4 39 17 18 10 Ö19 39 27 18 17 

Ö5 22 14 19 10 Ö20 22 24 16 12 

Ö6 19 30 15 13 Ö21 38 8 20 12 

Ö7 23 8 20 11 Ö22 35 0 19 15 

Ö8 34 9 15 12 Ö23 39 39 19 18 

Ö9 7 9 14 7 Ö24 27 18 19 11 

Ö10 27 18 18 7 Ö25 21 5 16 11 

Ö11 35 26 17 12 Ö26 39 17 13 11 

Ö12 24 10 16 9 Ö27 7 7 14 11 

Ö13 34 21 17 13 Ö28 39 39 18 12 

Ö14 7 6 19 18 Ö29 35 20 17 14 

Ö15 33 18 16 17 Ö30 27 18 19 12 
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Tabloda kat�l�mc�lar�n makamsal-tonal dikte yazma ve makamsal-tonal melodi tekrar� 
performanslar� görülmektedir. MD makamsal dikte, TD tonal dikte, MM makamsal melodi, 
TM ise tonal melodi performanslar�n� göstermektedir. Kat�l�mc�lara ayn� aral�klardan ve ayn� 
ses say�s�ndan olu�an biri makamsal, biri tonal iki dikte sorusu yöneltilmi�, kat�l�mc�lar�n 
birim vuru� çerçevesinde yazd��� do�ru sesler tabloda ifade edilmi�tir. Tablodan, 
kat�l�mc�lar�n makamsal dikte performanslar�n�n daha yüksek oldu�u anla��lmaktad�r. 
Kat�l�mc�lara biri makamsal, biri tonal olmak üzere iki melodi tekrar� sorusu yöneltilmi�, 
birim vuru� çerçevesinde verilen do�ru sesler tabloda ifade edilmi�tir. Yöneltilen bu sorular 
ayn� aral�klardan ve ayn� ses say�s�ndan olu�maktad�r. Kat�l�mc�lar�n makamsal melodi 
tekrar�nda gösterdi�i performans�n tonal melodi tekrar�na göre do�ru ses say�s� bak�m�ndan 
daha yüksek oldu�u anla��lmaktad�r.  
 

Tablo-3. �li�kili Örneklemler �çin Uygulanan T-Testi Sonuçlar� 

 N Minimum Maximum �  SS 

MD 30 5,00 39,00 27,4000 10,84245 

TD 30 ,00 39,00 17,0000 11,04848 

MM 30 10,00 20,00 17,1333 2,33021 

TM 30 1,00 18,00 11,9667 3,93467 

 
 t sd p 

MD-TD 5,291 29 ,000 

MM-TM 8,571 29 ,000 

 
Ortalamalar aras� farklar�n anlaml� olup olmad��� ili�kili örneklemler için t-testi kullan�larak 
yoklanm��t�r. Gerçekle�tirilen testlerde md-td ortalamalar� aras�ndaki fark ve mm-tm 
ortalamalar� aras�ndaki fark yoklanm��t�r. Analiz sonuçlar�na göre her iki t de�eri anlaml� 
bulunmu�tur (p < ,05). Md-td aras�nda istatistiksel olarak anlaml� bir fark bulunmaktad�r. 
Benzer biçimde mm-tm aras�nda da istatistiksel olarak anlaml� bir fark vard�r. 
Sonuç ve Öneriler 
Kat�l�mc�lar�n makamsal dikte ve melodi tekrarlar�nda, tonal dikte ve melodi tekrarlar�na göre 
daha ba�ar�l� olduklar� anla��lmaktad�r.   
Dikte ve melodi tekrar� sorular�n�n ö�rencinin ilgisini çekmesi ba�ar�y� art�ran önemli bir 
etkendir.  
Müzik bölümü ö�rencilerinin melodik haf�zalar�, dikte yaz�m�ndaki ba�ar�y� önemli ölçüde 
etkilemektedir. Bundan dolay� ö�rencilerin dikte ba�ar�s�n� art�rmak için kulak e�itimi 
derslerinde melodi tekrarlar�na zaman ayr�lmal�d�r. 
Kulak e�itimi dersleri için makamsal materyallerin olu�turulmas� önemli bir ihtiyaç olarak 
görülmektedir.  
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“TOPLUMSAL VE KÜLTÜREL �L��K�LER�YLE ARGUVAN A�ZI” 
 

Fatih MUTLU15 
ÖZET 

Türk Halk Müzi�i, halk�m�z�n duygu, dü�ünce ve ya�anm��l�klar�n�n d��a vurumudur. 
Hayat�n içindedir, an�lar�n temsilidir. Yöre yöre farkl� ezgiler, ritimler, diller ve a��zlarla 
seslendirilir ancak hepsi özünde bizi, insan�m�z� anlat�r. Bu nedenle herkes kendinden bir 
�eyler bulur a��tlarda, deyi�lerde, türkülerde… Türk halk müzi�i kültürümüz içerisindeki var 
olan bu yöresel farkl�l�klar asl�nda müzi�imizin zenginli�inin ve de�erinin bir ifadesidir.  
 Bu yöresel zenginli�in içerisinde, köklü ve özgün müzik gelene�iyle önemli bir yere 
sahiptir Arguvan. Malatya ilinin küçük bir ilçesidir fakat kendine “Türküler Diyar� Arguvan” 
dedirtecek kadar büyük bir kültürel de�ere sahiptir. Kutsall��� ifade eden semahlar� ve 
“Arguvan a�z�” türküleri ile ya�ayan bir ilçemizdir. Bu bölge en çok, uzun hava özelli�i 
ta��yan “Arguvan A�z�” söyleme biçimiyle bilinmektedir. “Arguvan A�z�” sözel ifade, 
müziksel ifade ve kelime da�arc��� bak�m�ndan özgün niteliklere sahiptir. 

A��zlar, genel tan�m�yla, kendine özgü söyleyi�i olan, tarihsel geli�imin etkisiyle 
birlikte bölgelere göre farkl�l�klar, özellikler gösteren yöresel dillerdir. Bu bölgesel farkl�l�klar 
a��zlar�n tespiti s�ras�nda, tarihsel süreçle birlikte, kültürel de�erleri, toplumsal özellikleri ve 
bu süreçte var olan dilleri inceleme f�rsat�n� sunar. Arguvan a�z� bu perspektifle 
ara�t�r�ld���nda, kültürel, sosyolojik ve dilbilimsel yönlerden farkl� dayanaklar ortaya 
ç�km��t�r. Bunlardan en çok ilgi çekeni, O�uz Türkleri yahut H�ristiyan Türkler olarak bilinen 
Gagauzlar�n kulland�klar� dil olan Gagauz Türkçesidir. Yap�lan incelemeler Arguvan Türkçesi 
ile Gagauzca’n�n kelime da�arc��� dahil benzer dil özelliklerine sahip oldu�unu 
göstermektedir. 

Arguvan’�n geçmi�ten günümüze toplumsal yap�s� ve köy tarihleri bu bölgenin Türk, 
Türkmen, Alevi, Kürt, Ermeni; Gagauz, Av�ar, Atmal�, Barak etkisinden dolay� zaman 
içerisinde kozmopolit bir yap�ya sahip oldu�unu gösterir. Ayr�ca Arguvan köylerine, Elaz��, 
Kars, Diyarbak�r, Tunceli, Sivas, Tokat, Kahramanmara�, �anl�urfa, Ad�yaman, Bingöl, 
Konya; Irak, �ran, Kerkük, Horasan, Musul bölgelerinden göçler gerçekle�mi�tir. Özellikle 
Arguvan’a s�n�r� olan Sivas/ Çam��h(�) bölgesi hem kültürel hem de türkü a�z� aç�s�ndan 
Arguvan a�z�na yak�n özellikler göstermektedir. Her iki bölgede de Alevi ya�ay���n varl��� bu 
yak�nl���n nedeni olabilir. 

Anadolu halk�nca benimsenmi� halk �airleri (ozanlar), saz â��klar�; �iirleriyle, 
türküleriyle insanlara gönüllerini açm��lard�r. Kimisi mahalle mahalle kimisi de yöre yöre 
gezerek anlatm��t�r duygular�n� t�pk� Karacao�lan gibi. Gezgin bir halk �airi olan Karacao�lan 
�iirleriyle u�ram��t�r Arguvan’a. Görülüyor ki Arguvan uzun havalar�n�n söz içeri�inin büyük 
bir bölümü Karacao�lan’a aittir. Dolay�s�yla Karacao�lan �iirleri hem tema hem de söyleme 
biçimleri bak�m�ndan benzerdir Arguvan türkülerine. Özetle, tarihsel süreçle birlikte bölgenin 
toplumsal yap�s�, etkile�imleri ve dil ili�kileri dikkate al�nd���nda ortaya ç�kan Gagauz, 
Çam��h� ve Karacao�lan ba�l�klar� Arguvan a�z�n� farkl� bir perspektifle inceleme f�rsat� 
sunmaktad�r. 

Anahtar Kelimeler: Arguvan, Gagauz, Karacao�lan, Çam��h�, a��z, toplum 
 
 
 
 

 

                                                 
15 Lisans: �nönü Üniversitesi Müzik Ö�retmenli�i 
Yüksek Lisans: K�r�kkale Üniversitesi Müzik Ana Bilim Dal� Müzik Bilimleri 
Yunus Emre �lkö�retim Okulu Müzik Ö�retmeni, Sason/Batman 
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THE ARGUVAN DIALECT WITH ITS SOCIAL AND CULTURAL RELATIONS 
�

Fatih MUTLU 
ABSTRACT 

Turkish folk music is an expression of the feelings, the thoughts and the life 
experiences of our people. It is in life and the representative of the memories. The tunes, the 
rhythms, the languages and the dialects differ from one region to another but all of them 
illuminate our people. This is the reason why everyone finds something about him/herself in 
the threnodies, sayings and the folk songs. The regional differences in Turkish folk music are 
actually the recital of the richness of our music. 

In this regional difference Arguvan has a rooted and special place. It is a small town of 
Malatya but it is so culturally rich that it is called the ‘land of ballads’. It is a town that lives 
with the holly whirls and the ballads sung with Arguvan dialect. This place is especially 
known with unmetered folk songs sung with Arguvan dialect. Arguvan dialect has special 
qualities in terms of its verbal expressions, musical expressions and its vocabulary. 

Dialects, in general terms are regional languages which shows difference from one 
region to another according to the historical change of the area. While defining the dialects in 
these different regions, a chance is found to examine the cultural values, social features and 
the languages. When Arguvan dialect is reviewed within this perspective, different cultural, 
sociological, linguistic principles come up. The most interesting of these is the language 
which is used by the Ghuzz Turks or the Gagauzes who are known as the Christian Turks. 
The researches show that the Arguvan Turkish and the Gagauz Turkish show some 
similarities including the similar vocabulary. 

From past to the present Arguvan’s social structure and the history of the villages 
shows us that this region has a cosmopolite structure with the Turkish,Turkman, alewi, 
Kurdish, Armenian, Gagauz, Av�ar, Atmal� and Barak impact. In addition to this, the people 
migrated to  Arguvan’s villages from Elaz��, Kars, Diyarbak�r, Tunceli, Sivas, Tokat, 
Kahramanmaras, Sanliurfa, Ad�yaman, Bingöl, Konya; Iraq, �ran, Kirkuk, Khorasan and 
Mosul. The area Sivas/Cams�h which is so close to Arguvan has not only cultural similarities 
with Arguvan but also they have similarities in singing the ballads. The reason of this may be 
both of the area’s citizens are alewis. 

The minstrels and the folk music singers narrate the Anatolian people with their songs 
and poems. Like Karacao�lan some of them told their feelings by getting around the close 
neighborhoods and some of them travelled to further places. Karacao�lan who is both a 
traveler and a minstrel once came to Arguvan with his poems. It is seen that Arguvan’s 
unmetered folk songs lyrics are generally Karacao�lan’s. So Karacao�lan’s poems are similar 
with the Arguvan’s songs in their themes and the way they are articulated. In brief, the social 
structure of the region, the language relations, the interactive relations give us the chance to 
study the Arguvan dialect in a different perspective. 

Key words: Arguvan, Gagauz, Karacao�lan, Çam��h�, Dialect, Community 
 

G�R�� 
Malatya’n�n küçük bir ilçesi olan Arguvan, özellikle uzun havalar� ve bu formdaki 

söyleme biçimi olan Arguvan a�z�yla bilinmektedir. Arguvan a�z�, hem sözel hem de ezgisel 
bak�mdan birçok özgün nitelik ta��r. Bu nedenle a��z özellikleri, halk ezgilerinin do�ru 
seslendirilmesi için en az makamsal yap� ve çal�m stilleri kadar önem ta��maktad�r.  

Arguvan halk müzikleri Alevi ya�ay��la birlikte kutsall��� ifade eden semahlar� da 
ihtiva eder. Zira Arguvan, günümüzde Türk, Türkmen ve Kürtlerle birlikte Alevi ya�ay���n 
hakim oldu�u bir bölgedir. �lçenin çevresine bakt���m�zda Elaz�� ve Sivas’a s�n�r� oldu�unu 
görmekteyiz. Arguvan gibi Alevi-Bekta�i inanc�na sahip olan Sivas-Çam��h� bölgesi ya�am 
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biçimi, inanç ayniyeti, bölgesel yak�nl�k ve müzik kültürü bak�m�ndan Arguvan’a yak�nd�r. 
Nitekim Çam��h� a�z� Arguvan a�z�na en yak�n a��z olarak kabul edilir. 

Arguvan a�z� kültürel sosyolojik ve dilbilimsel perspektifle incelendi�inde farkl� 
dayanaklar ortaya ç�km��t�r. Bunlardan en çok ilgi çekeni, O�uz Türkleri yahut H�ristiyan 
Türkler olarak bilinen Gagauzlar�n kulland�klar� dil olan Gagauz Türkçesidir. Arguvan a�z� 
ve Gagauz Türkçesi söz varl��� ve söyleme biçimleriyle benzer niteliklere sahiptir. 

Büyük a��klar�n ve yöre a��klar�n�n yarat�mlar�n� içerir. Karacao�lan, Pir Sultan Abdal, 
Gevheri, Ruhsati, Katibi ve yöre a��klar�n�n �iirleri, türküleri Arguvan halk müziklerine 
kaynakl�k etmi�tir. Dolay�s�yla Arguvan a�z� üslup ve içerik a��z ile paralel özellikler 
göstermektedir. Özellikle gezgin bir halk �airi olan Karacao�lan �iirleri Arguvan halk 
müzi�inde farkl� varyantlarda ve özellikle uzun havalarda s�kl�kla kullan�lm��t�r. Bu a����n 
üslubu ile Arguvan a�z� birçok bak�mdan benzer nitelikler ta��r. 

YÖNTEM 
Bu ara�t�rma nitel bir ara�t�rma olup, betimsel yöntemle, tarama modeli kullan�lm��t�r. 

Arguvan yöresi köy tarihleriyle birlikte tarihsel ve toplumsal yönleriyle incelenerek buraya 
gerçekle�en göçlerle birlikte, toplumsal ve kültürel süreç ara�t�r�lm��t�r. Arguvan halk 
müziklerinin ses kay�tlar�, notalar� ve metinleri; Gagauzca ile ilgili yap�lm�� çal��malar 
incelenerek söyleme ve dil özellikleri kar��la�t�r�lm��t�r. Benzer söyleme biçimleri tablolarla 
belirtilmi� ve Arguvan türkü metinleriyle örneklendirilmi�tir. Karacao�lan �iirleri incelenerek 
Arguvan a�z� söyleme biçimleriyle benzer yönleri türkü metinleriyle birlikte 
örneklendirilmi�tir. Sivas/Çam��h� yöresi halk türküleri, halk �airlerinin �iirlerindeki söz 
varl��� ve sözel özellikleri Arguvan türkü metinleriyle kar��la�t�r�lm��t�r. 

 
BULGULAR VE YORUM 

Arguvan’da Toplumsal Yap� 
1560 Y�l� Arguvan16 Köyü Vergi Nüfusu Ad Listesi’ne bak�ld���nda Haydar, Cafer, 

Veli, Himmet, Kulu, Ali Kulu, Hac� gibi geleneksel Alevi isimlerin çoklu�u dikkat 
çekmektedir. Listedeki Türkçe isimler az�nl�ktad�r. Bayram Hoca, Ayd�n, Aydo�mu�, Ula�, 
Polad adlar� Türkmen beylerinin (özellikle Karakoyunlu17 beylerinin) ada�� olmalar� yönüyle 
ilginçtir. (Aksüt, 2002, s: 232)  

Malatya Arkeoloji Müzesinde Arkeolog olarak çal��an Hüseyin �AH�N (2009), 
Arguvan’ da günümüzde Aleviler, Türkler, Türkmenler ve Kürtler bulundu�unu, ayr�ca 1560 
Malatya Tahrir defterinde Ermenilerin kay�tlarda çok az oldu�unu dikkat çekmi�tir. 

Günümüzde Arguvan’da Alevi ya�ay��� hakimdir. 1560 y�l� tahrir defteri kay�tlar�n�n 
öncesi de dikkate al�nd���nda, Alevi ya�am�n öz kültürünü korumu� oldu�unu; kullan�lan dil 
ve müzik kültüründe görmekteyiz. Dolay�s�yla Aleviler Arguvan kültürünü dolay�s�yla 
müzi�ini biçimlendirmi� önemli bir unsurdur. Bunun en güzel örne�i Bekta�ilik felsefesi 
uyar�nca genellikle dedelik ve â��kl�k gelene�i ile törenlerde çal�p söyledikleri müziklerdir ki 
bu müziklerin O�uz Türklerinde oldu�u gibi çok eskiye dayand�klar� bilinmektedir. 

“Arguvan Alevileri, Alevi erenlerin ilk yurdu olan Beriyecik ve Urfa kökenlidir. 
Arguvan’daki yer adlar�n�n büyük bir bölümü Urfa ve Berriyecik’teki k��lak-köylerin ve 
topluluklar�n adlar�n� ta��maktad�r. Bunlara örnek olarak Küçek Hac�lu, Karacalar, Sarular, 
Sar�-Dam�, Yellü, Akviran, Haydarlu, Eymür, Av�ar, Doyran, Evran (Ören), Bay�nd�r gibi 

                                                 
16 Do�uda Arapgir, bat�da Hekimhan, kuzeyde Sivas ile Divri�i ilçesi, güneyde Malatya merkez ilçe ile Elaz�� topraklar� ile 
çevrilmi�tir. �lçenin yüzölçümü 1.037 km² Arguvan ilçe merkezi devaml� yer kaymas� sebebi ile iki defa de�i�mi�tir. Yeni 
yerle�im yeri, eskisinin iki kilometre kuzeyinde bulunmaktad�r. Yüzey �ekiller aç�s�ndan genellikle engebeli olup, kuzeyi 
da�l�k güneyi ise plato özelli�i ta��maktad�r. Do�u Anadolu Bölgesi`nin iklim özelliklerini gösterir. Yazlar� çok s�cak ve 
kurak, k��lar� çok so�uk ve ya���l� geçmektedir. Yöre halk� tar�m üretimi olarak meyvecilik, hububat ve baklagiller ile 
me�gul olmaktad�r. Arkeolojik alanlar ise �saköy, Karahöyük ve Tarlac�k Höyü�ü`dür. (www.arguvanvakfi.org.tr) 
17 Karakoyunlular, XIV, yüzy�l�n ikinci yar�s�nda, Van gölü k�y�s�ndaki Erci� merkez olmak üzere kuzeyde Erzurum ve 

güneyde Musul'a kadar uzanan Do�u Anadolu topraklar� üzerinde kurulmu� bir Türkmen devletidir. 
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yerleri sayabiliriz. Arguvan köylerindeki kutsal bal�k gölleri de Urfa kökenlidir. …On alt�nc� 
yüzy�lda Arguvan nahiyesi, Rum (ba�kenti Sivas) eyaletine ba�l� Malatya liva18s�n�n bir 
nahiyesiydi.” (Aksüt, 2002, s: 228-229) 

Arguvan köy tarihlerine bak�ld���nda buralara Elaz��, Kars, Diyarbak�r, Tunceli, 
Sivas, Tokat, Kahramanmara�, �anl�urfa, Ad�yaman, Bingöl, Konya; Irak, �ran, Kerkük, 
Horasan, Musul bölgelerinden göçler oldu�u gözlemlenmektedir. Bu köy tarihlerinin bir 
k�sm�n�n söylentilerden olu�tu�u dolay�s�yla kesin bilgiler içermedi�i dikkate al�nd���nda 
Arguvan bölgesine yap�lan göçlerle beraber, bölgedeki Türk, Türkmen, Alevi, Kürt, Ermeni; 
Gagauz, Av�ar, Atmal�, Barak etkisinden dolay� bu bölgenin geçmi�te kozmopolit bir yap�ya 
sahip oldu�udur. Arguvan’a yak�n bölgeler olan Kahramanmara�, Elaz��, Sivas bölgeleri ve 
�ran’�n kuzeydo�usuyla do�usunda yer alan bölgeyi kapsayan Horasan’dan Arguvan 
bölgesine yap�lan göçler dikkat çeker. 

Ermeni varl��� ise köy isimlerinde görülmektedir. Arguvan’daki Kuyudere Köyü’nün 
di�er ismi olan “Minayik” Ermenice bir isim olup “küçük köy”, “yaln�z köy” anlam�na 
gelmektedir. Çermik Köyü’ndeki Çermik kelimesi Ermeniceden Türkçeye geçmi�tir. 
Ermenice’ de “çerm” “s�cak” demektir. Yine ayn� dilde “çermug”, “�l�ca” anlam�ndad�r. 
Çay�rl� Köyü’nün di�er ad� olan “Arakel” ad�n�n Ermenilere özel bir ad oldu�u bilinmektedir. 
Çay�rl� (Arakel) Köyü’ndeki birçok arazinin de Ermeni isimler ta��d��� bilinmektedir. 
�saköy’ü olu�turan topluluklar�n aras�nda Ermenilerin de bulunmas� bölgedeki Ermeni 
ya�ay���na örnek te�kil etmektedir. 

Arguvan bölgesi do�al olarak kendi s�n�rlar� içinde yani köyleri aras�nda da göçler 
ya�am��t�r. Arguvan �lçesi s�n�r�na yak�n olan bölgelerdeki göçlere bak�ld���nda, Arguvan 
köylerinin Arapgir19 ilçesinden fazlas�yla göç ald��� görülmektedir. Arguvan ilçesi ile Arapgir 
ilçesi aras�ndaki göç ili�kisinin nedeni, iki ilçenin aras�ndaki mesafenin yak�n olmas�; etkisi 
ise Arguvan ve Arapgir’de kullan�lan yöresel dilin birbirine benzer olmas�yla aç�klanabilir. 
Çünkü dil antrparantez, benzer ya�am�n bir ifadesidir.20 

Arguvan a�z� 
Müzi�imizdeki yöresel zenginli�in içinde önemli bir yere sahiptir Arguvan. Malatya 

ilinin küçük bir ilçesidir fakat kendine “Türküler Diyar� Arguvan” dedirtecek kadar büyük bir 
kültürel de�ere sahiptir. Kutsall��� ifade eden semahlar� ve “Arguvan a�z�” türküleri ile 
ya�ayan bir ilçemizdir. Arguvan insan� için Arguvan türküleri hayat�n bir parças�d�r. 

Arguvan türküleri, makam ve usul yap�s�ndan çok, özellikle uzun havalardaki özgün 
söyleme biçimi olan “Arguvan A�z�”yla önem kazan�r. Arguvan a�z� genel olarak, sözel ifade 
biçimleri ve müziksel ifadelerdeki ses de�i�imleriyle özel bir söyleyi�e sahiptir. Ayr�ca 
kelime da�arc��� ve anlamsal bak�mdan farkl� özellikleri bar�nd�rmaktad�r. Günümüz 
Türkçesi’nde kullan�lmayan birçok Türkçe, Arapça, Farsça kökenli sözcük Arguvan 
türkülerinde görülür. Ve bu a��z tabii olarak yörede konu�ulan Arguvan Türkçesi’ne benzer. 

Arguvan a�z� ile okunan türküler genellikle resitatif (konu�ur gibi) seslendirilir. Nazal 
n sesi (ñ) 21 ve h�r�lt�l� h sesi (h) s�kl�kla kullan�l�r. Ak�c� okuma e�ilimiyle birçok sözcükte 
hece dü�mesi ve türemesi, harf de�i�imleri/dönü�ümleri görülür. Tekrarlar/yinelemeler s�kça 

                                                 
18 Sancak. Tugay. Tu�general. 
19 Arapgir, Do�u Anadolu Bölgesi'nin Yukar� F�rat Bölümü'nde yer almaktad�r. �lçenin kuzeyinde Kemaliye ve Divri�i; 

güneyinde Arguvan ve  Keban; do�usunda A��n ve Keban; bat�s�nda ise  Arguvan ilçeleri olup 956 km²  yüzölçümüne 
sahiptir. (www.arapgir.gov.tr) 

20Osmanl� �mparatorlu�u zaman�nda Tahir buca��  ad� ile Arapgir �lçesine ba�l� olan Arguvan,  sonradan  ilçe  olarak  
Diyarbak�r'a ba�lanm�� daha sonra 1873'de  tekrar  Tahir ad�  ile Keban'a ba�l� bir nahiye haline getirilmi�tir. Cumhuriyetin 
ilan�yla merkez  ilçe olarak Malatya'ya ba�lanm��,  1954  y�l�nda Tahir  nahiyesi merkez olmak  üzere  Arguvan  ad� ile 
Malatya iline ba�l� bir ilçe haline getirilmi�tir.  (www.malatya.gov.tr) 
21 Bu ses dilin bo�aza yak�n olan orta k�sm�n�n, dama��n bo�aza yak�n k�sm�na de�dirilmesi ile olu�ur. Dil di�lere temas etmez. N-G seslerini 

ayn� anda ç�karmaya çal��mak bu sesin en iyi tan�m�d�r. 
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kullan�l�r. Katmalarla22 tekrar eden ve uzayan sözcükler Arguvan a�z�n�n dikkat çeken 
özelliklerindendir. Baz� katmalarda sözcük sonlar� crescendo23 yap�larak uzat�l�r.  

Arguvan uzun havalar�n�n hemen hepsi zaman zaman birlikte söylenebilmektedir. Bu 
birliktelik daha çok ba�lant�lar/katmalarda görülür. Toplulukta bulunanlar birkaç saniye farkla 
kat�l�rlar ve içgüdüsel olarak birliktelik sa�lan�r; öz bozulmad��� gibi bir tür “kanon”24 
olu�turulur. “Söylemesi senden, ‘tehö�’ demesi benden” diye halk aras�nda bilinen söz, halk�n 
katmalara kat�lma özelli�ini gösterir. Bu söz ile “Sen türküyü söyle, ben katmalarda e�lik 
ederim” denilmek istenir. Di�er yandan, Arguvan havas� söylenilmesini isteyenler “Aman� 
bol olsun” derler. Türküleri tam olarak bilmeyenler daha çok katmalara kat�l�rlar. (�ahin-
Özerol, 2004, s: 36-37) 

Uzun havalar�n giri�i ve sözleri aras�nda, karar sesindeki iniltili seslerin (“ñ…” veya 
“m…” gibi)25 kullan�lmas� da Arguvan a�z� türkülerin tipik söyleme özelliklerindendir. Örnek 
olarak türkülerin ba��nda türkünün karar sesinde “aman… ah aman aman…” gibi katmalar 
söylenebilmektedir. Bu duruma yörede genel ifadeyle “Sesimi akort ediyorum” denmektedir. 
(A. Emnalar, 1998, s: 582)  Bu seslerin kullan�m�, karar seste dem tutmaya benzer. 

Arguvan a�z�, var olan bu ifade zenginli�iyle en az usul, makamsal yap� ve çal�m 
stilleri kadar önem ta��maktad�r. Üstelik bu a��z, Arguvan türkülerinin en belirgin, en tipik 
özelli�idir. Bu sebeple Arguvan türküleri, “Arguvan a�z�” veya“Arguvan A�z� Türküler” 
olarak da isimlendirilir. 

Gagauz Türkçesi ile Arguvan Türkçesi Aras�ndaki Benzer Dil Özellikleri 
“Gagauzlar bir O�uz kavmidir. Orta Asya’ya yay�lan �slamiyet’i kabul etmemek için 

ana yurdu terk ederek Rusya üzerinden Bulgaristan’a kadar gelmi� ve burada Bizansl�lar�n 
zorla Hristiyanla�t�rmak için yapt�klar� bask�lara dayanamad�klar�ndan bugünkü Moldovya’ya 
çekilmi�lerdir. Bunlar�n ad� asl�nda Gagauz de�ildir. Kendilerinin ifadesine göre “Hak O�uz” 
ya da “Gök O�uz” olmal�d�r. �ç içe ya�ad�klar� Ruslar�n yanl�� telaffuzu sonucu bunlara 
“Gagauz” �eklinde ad verilmi�tir. Gagauzlar kendilerine verilen bu addan müteessirdirler.” 
(Gaydarci-Koltsa-Pokrovskaya-Tukan, 1991, s: V) 

“Gagavuz Türklerinin yak�n tarihi, Balkanlar'da ya�anan felâketlerle çok yak�ndan 
ilgilidir. 20. yüzy�l�n ilk çeyre�inde ya�anan sava�lar, Türkiye Türkleri gibi, Gagavuz Türkleri 
için de çok korkunç sonuçlar do�urmu�tur. Romen, Yunan ve Bulgar asimilasyon politikalar� 
aras�nda s�k���p kalan bu küçük Türk toplulu�u bir bölü�ü itibar�yla Moldavya'ya s���nm��, 
geri kalanlar�yla Bulgaristan ba�ta olmak üzere di�er Balkan ülkelerine da��lm��t�r.” 
(www.kultur.gov.tr) 

Gagauzlar�n kulland�klar� dil Gagauz Türkçesi’dir (Gagauzca) ve Türkçe’nin O�uz 
gurubunda yer al�r. “Türk halklar�ndan dilce Türkiye Türkçesi’ne en yak�n olan, hatta kimi 
Türkologlara göre Türkiye Türkçesi’nin Rumeli a��zlar�ndan say�labilecek olan Gagauzca 
ülkemizce son y�llarda daha çok tan�n�r, çal���l�r olmu�tur.” (Tekin- Ölmez, 1995, s: 126) 

 “Ara�t�rmac� Hayriye Süleymano�lu Yenisoy Slav dillerinin Türkçe üzerindeki 
etkilerini ara�t�rd��� kitab�nda, 11.500 kelimelik Gagauzca-Rusça-Moldova’nca Sözlük’teki 
Slavca kelimeleri ç�kararak, ça�da� Gagauzca’daki Slavca unsurlar� daha ayr�nt�l� bir biçimde 
göstermi�tir. An�lan sözlükteki kelimelerin ço�unlu�unu Türkçe kökenliler olu�turmaktad�r. 
Ba�ka dillerden al�nt� kelimeler aras�nda birinci s�ray� Osmanl� Türkçesi arac�l���yla giren 
Arapça-Farsça kelimeler meydana getirmektedir. Osmanl� Türkçesi etkilerinin d���nda, ikinci 

                                                 
22 “Katma”lar, yap�sal bak�mdan bir sözcük ya da bir hece biçimindedir ve genellikle türkünün karar sesinde seslendirilirler. 

Arguvan türküleri ve özellikle uzun havalar� katma sesler bak�m�ndan oldukça zengindir. Özellikle ah, aman (amon), oy, 
ne(y)dem/ni(y)dem, ölem, garda�, dost, de/da, gurban (olam) katmalar� Arguvan türkülerinde s�kl�kla kullan�lmaktad�r ve 
bu katmalar okuyucuya göre de�i�ir. 

23 Sesi gittikçe kuvvetlendirerek, artt�rarak. 
24 E�it aral�klarla ilerleyen ancak birlikte de�il, belirli bir süre aral���yla art arda duyulan iki veya daha çok sesin birbirini 

sürekli taklit etmesi, ayn� sözlerin tekrar�. Canon. 
25 A��z kapal�yken m harfinin seslendirilmeye çal���lmas�. 
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s�rada Slavca, üçüncü s�rada da Romence kökenli al�nt� kelimeler yer almaktad�r. Sözlükteki 
Slavca al�nt�lar�n say�s� 2129’dur. Oran olarak hesaplan�rsa, sözlükteki kelimelerin toplam 
say�s�n�n yüzde 18.56’s�n� olu�turmaktad�r.” (Güngör-Argun�ah, 2002, s: 61) 

“Gagauzca dini aç�dan ba�l� oldu�u �slav dillerinden bir hayli etkilenmi�, sonuçta da 
özellikle “yüklem” Türk dillerinin genel özelli�i olan özne-nesne-yüklem s�ras�n�n d���na 
ç�km��t�r.” (“Bir vak�t ku� varm��” yerine “Varm�� bir vak�t ku�” gibi) (Ölmez, 
turkoloji.cu.edu.tr)26 Ayr�ca, “Gagauz Türkçesini di�er Türk lehçelerinden ay�ran en belirgin 
fark �slavcadan gelen ka (yka) di�il ekinin kullan�lmas�d�r (çingeneyke [Çingene 
kad�n].”(Meydan Larousse, 1986, cilt 4, s: 903) 

“Uzun as�rlar boyunca yaz�l� bir edebiyat getiremeyen Gagauz Türkleri’nin çok zengin 
bir sözlü edebiyat� vard�r. Bu sözlü edebiyat�n içerisinde halk hikayeler, masallar, efsaneler, 
türküler, maniler, tekerlemeler, bilmeceler, atasözleri, f�kralar ve özellikle Nasrettin Hoca 
f�kralar� yer almaktad�r… Hatta Gagauz halk inan��lar�nda baz� �slami unsurlar da yer 
alm��t�r. Allah, cennet, cehennem, melek, �eyten, hac, hac� (ve hac�ka), helal, haram, 
peygamber, kurban, günah, günahkar, din, iman, dua, oruç/horuç, k�yamet gibi �slami terimler 
hem Osmanl� din kültüründe hem de Gagauz din kültüründe birlikte kullan�lm�� fakat bu 
terimlerin baz�lar� Gagauzlarda farkl� anlamlar ifade etmi�tir.” (Güngör-Argun�ah, 2002, s: 
69) 

Gagauz türküleri de Anadolu’da oldu�u gibi ya�anm��l�klar�n, toplumsal olaylar�n, 
duygu ve dü�üncülerin sesidir. Bu nedenle “türkülerde kullan�lan kavramlar�n hiçbiri 
geli�igüzel yer alm�� de�ildir. Her bir kavram�n kendine özgü bir ça�r���m� bulunmaktad�r. 
Kimi zaman a�k�n kar��s�na ç�k�p en büyük kahramanl�klar� yapan â��klar da�lar� deler, a�k�n 
u�runa en zor engelleri a�ar, bazen a�k�na kavu�amayanlar ise çaresiz içlerindeki duygular� 
yan�k na�melerle dizelere dökerler. Kar�� koyulamayan di�er bir olay ise ölümdür. Yak�n�n�, 
arkada��n�, sevdi�ini kaybetme duygusu türkülerde de kendi yerini geni� bir �ekilde alm�� ve 
i�lenmi�tir. Anas�n� kaybeden evlat, sevgilisini kaybeden â��k, kocas�n� kar�s�n� kaybeden e�, 
dostunu kaybeden dost vd. konular ba�ta gelir.” (Arnaut, 2009, s: 6) 

“Türküler, Anadolu’da oldu�u gibi Gagauzlar aras�nda da hala i�lerli�ini devam 
ettirmektedir. Türküye radyo ve televizyonlar�nda s�kça çal�nan birçok türkü özellikle 
Bulgaristan’da ya�ayan Gagauzlar taraf�ndan bilinmekte ve söylenmektedir. Bu türkülerde 
yaln�z Anadolu insan�n�n de�il, bütün Türk dünyas�n�n özlemini, co�kusunu, üzüntüsünü 
buluruz. Türküye radyo ve televizyonlar�nda s�kça söylenen ve Gagauz halk�n�n da ayn� 
güzellikte terennüm etti�i türkülerin baz�lar� �unlard�r: Ali�imin ka�lar� kara, aman doktor, 
yaz gelir yaz gelir, o�lan o�lan, Beyo�lu’na giderken, Sabah olur kalkar gider oyuna, Havada 
bulut yok bu ne dumand�r, Ben bir Köro�luyum, Armut a�ac� dalland�.” (Güngör-Argun�ah, 
2002, s: 71) 

Yap�lan ara�t�rmada Gagauz Türklerinin kulland�klar� Gagauz Türkçesi’nin Arguvan 
yöresi ve türkülerinin söyleme özelliklerine yak�n oldu�u görülmektedir. Arguvan 
Türkçesi’nde oldu�u gibi Gagauzca’da Osmanl�ca’dan geçmi� Arapça ve Farsça kökenli 
sözcükler bulunur ve bu sözcükler Arguvan türkülerinde de kullan�l�r. Her iki dil; harf 
de�i�imleri, harf/hece dü�meleri/türemeleri, ikinci dereceden uzun ünlüler ve benze�meler 
gibi birçok aç�dan benzer özellikler ta��maktad�r. Dikkat çeken nokta da bu iki dilin Türkiye 
Türkçesi’nden farkl� fakat birbirine benzer özelliklere sahip olmas�d�r. Ayr�ca Arguvan 
bölgesine Horasan üzerinden geldikleri bilinen O�uz Türkleri ile Gagauzlar�n O�uz boyundan 
olmas�, her iki toplumu dil benzerliklerinin yan�nda tarihsel boyutta da birle�tirir. 

“Arguvan Türkçesi, Türkiye Türkçesi içinde Azeri Türkçesi, Türkmen Türkçesi ve 
Gagauz Türkçesi’yle beraber Türkçenin O�uz gurubunda yer almaktad�r. Arguvanl�n�n 
kulland��� Türkçeye en yak�n� Gagauz Türkçesi’dir. Her dil gibi ili�kiye girdi�i dillerden 

                                                 
26 Mehmet_olmez_ W. Radloff’tan Gagauzca iki Nasreddin Hoca Fikrasi.pdf 
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etkilenmi�tir. Osmanl� döneminde Arapça ve Farsçadan, son y�llarda da Avrupa dillerinden 
kelimeler alm��t�r. Ancak dilin temel yap�s� bozulmam��t�r. Arguvan, Türkçeler içinde belki 
de ba�ka dillerden en az etkilenen bölgeyi olu�turmaktad�r.” (K�l�ç, 2006, 
www.eymirkoyu.com) 

Her iki dil birçok yönüyle benzer niteliklere sahiptir. Bunlardan en göze çarpan� ile 
edat�n�n kullan�m�d�r. Sözcüklerin sonuna “-(�)nan, -(i)nen” sesinin ba�lanarak “ile” edat�n�n 
ya da “ile” ba�lac�n�n yerine kullan�ld��� görülmektedir. Bu dil özelli�i Gagauz Türkçesi’nde 
de benzer biçimde görülmektedir. Gagauzca’da kelimeler kuvvedinen (kuvvetiyle), 
gördüynen (gördü�üyle), seninnen (seninle), askerinnen (askeriyle) biçiminde kullan�l�r. 

“-ler, -lar” ço�ul eki “-nar, -ner” �eklinde kullan�labilmektedir; bazen de “L” 
harfinin yerini benze�me yoluyla “n” harfi almaktad�r. Bu özellik, Türkiye Türkçesi ses 
olaylar� aras�nda; önceki ünsüzün, sonraki ünsüzü kendine benzetmesiyle “ilerleyici 
benze�me” olarak tan�mlan�r. Bu özellik Gagauzca’da da görülür. Çekenner (çekenler), 
karann�k (karanl�k), onar� (onlar�), alt�nnardan (alt�nlardan), dinnenen (dinlenen).�

“Özellikle Orta ve Bat� Anadolu a�z�nda sert ünsüz harfler yumu�ak ünsüze 
dönü�mektedir. “Karpuz, kavun, kabak, ka��k, konak” örneklerinde oldu�u gibi kelimeler “g” 
ünsüzüyle telaffuz edilmektedir.” (Turan, 2006, s: 47) Arguvan’da “k” sesinin “g” harfine 
dönü�tü�ü görülür. Bu yap� Gagauzca’da Gursak (Kursak), Gaytan (Kaytan), Gücük (Küçük), 
Gavanoz (Kavanoz) biçimindedir. 

Arguvan a�z�nda ve Gagauzca’da “t” harfinin “d” harfine dönü�ümüyle birlikte bazen 
“d” nin “t” ye dönü�ümü de görülür. (diken yerine tiken, dut yerine tut, domates yerine 
tamates gibi) Bu harf de�i�imleri Gagauzca’da: Darak (Tarak), Dat (Tat), Dartmaa 
(Tartmak); Tiken (Diken), Tefter (Defter), Tamga (Damga) biçimindedir. 

 “a” harfinin “e” harfine ya da “e” harfinin “a” harfi yerine seslendirildi�i görülür. 
Bu yap� Gagauzca’da, selem (selam), bele (bela), arabeci (arabac�), tereze (terazi), mekere 
(makara); Gazetac� (gazeteci), amaanat (emanet), acam� (acemi), barabar (beraber) 
sözcükleriyle örneklendirilebilir. 

Arguvan yöresinde ve müziklerinde “i” harfi kal�nla�arak “�” sesine dönü�ebilir. Bu 
dönü�üm Gagauzca’da, Z�ndan (zindan), b�raz (biraz), c�van (civan), �cran (icran), d��ar�dak� 
(d��ar�daki) biçimindedir.�

 “S�z�lamak, inilemek” gibi sözcüklerde orta hecenin vurgusuz olmas� sebebiyle orta 
hece ünlüsü dü�erek “s�zlamak, inlemek” biçimini al�r. Orta hece ünlüsü Arguvan’da baz� 
sözcüklerde dü�meyebilir. Bu yap� yörede, “yüre�im s�z�l�y(�), kula��m�n dibinde v�z�l�y(�), 
a�lay�p da iniliy(i)” biçiminde kullan�labilir. Benzer özellik Gagauzca’da “v�z�lamaa 
(v�z�ldamak)” sözcü�ünde görülür. Ayr�ca “Aldatma, aldanma, uyku” sözcükleri Arguvan’da 
ba�lar�na “y” harfi alarak “yaldatma, yaldanma, yuhu” olarak kullan�labilir. Bu özellik 
Gagauz Türkçesi’nde de görülür. (y�ft�ra – iftira, yölünce – ölünce, yetme – etme) 

Çam��h� a�z� ile Arguvan A�z� Aras�ndaki Kültürel Ba�lar ve Benzer Söyleme 
Özellikleri 

“Yüzölçümü itibariyle Türkiye'nin ikinci büyük ili olan Sivas, Ordu, Giresun, 
Erzincan, Malatya, Kahramanmara�, Kayseri, Tokat ve Yozgat ile kom�udur. Sivas, zengin 
halk kültürüyle Anadolu'nun odak noktas�n� te�kil eder. Bir bak�ma, Anadolu'nun özetidir 
Sivas. …Geni� bir yüzölçümüne sahip bu topraklarda halk, tabiat�yla ya�ad��� yöreleri 
kendince isimlendirmi�tir. Bu cümleden olarak, Sivas’ta üç yöre vard�r ki, as�l �öhretini, idari 
isimlendirmelerle de�il de kendince verdi�i isimlendirme ile sa�lam��t�r. Bunlar; Emlek 
Yöresi, Elbeyi/�lbeyi Yöresi ve Çam��h� Yöresi’dir.” (Kaya, 2002, s: 1) 

 “Çam��h Divri�i27’nin önemli beldelerinden biridir. Divri�i’ye mesafesi 55 
kilometre’dir. Çam��h köylerinin çekirde�ini sekiz köy ve mezralar� olu�turmaktad�r. Bu 
                                                 
27 Sivas iline ba�l� bir ilçe. Osmanl� Devleti'nde ve Cumhuriyet devrinde Divrik olarak geçmi�, en son Divri�i olarak 

de�i�tirilmi�tir. 
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çekirdek köyler 1800’lü y�llarda Çam��h köyleri olarak kurulmu�, günümüze de�in çevre 
köylerini de içine alarak Çam��h bölgesi olu�mu�tur. Çam��h çekirdek köylerinin hemen 
hemen tamam� birbirine akraba veya h�s�md�r. Çam��h ozanlar diyar� olarak da bilinir.” 
(camsih.com) 

“Çam��h� köylerinin tamam� Alevî-Bekta�î inanca sahiptir. Gelenek-görenek, inanç ve 
di�er otantik özelliklerini hâlâ muhafaza eden bir yöredir. Ancak geçim ve çocuklar�n daha iyi 
�artlarda tahsil görmesi gibi sebeplerden dolay� çok say�da göç vermi�tir. Öyleki köylerin 
toplam nüfusu 400 civar�ndad�r. Ankara ve �stanbul’da ya�ayan halk�n yaz aylar�nda geçici 
olarak köylerine gelmektedirler. “Çam��h�” kelimesinin asl� “Çam�eyhi”dir. �eyh, “Alevi 
lideri, bir zümrenin önderi” anlam�na gelmektedir. …” (Kaya, 2002, s: 2) 

Arguvan bölgesinin, Sivas-Çam��h� bölgesiyle birçok yönden etkile�imi söz 
konusudur. 1800’lü y�llarda Arguvan köylerinden Sivas bölgesine yap�lan göçlerin d���nda iki 
bölgenin de Alevi-Bekta�i inanc�na sahip olmas� bu yak�nl��a kültürel bir boyut daha 
kazand�r�r. Alevi ya�ay��ta kutsal say�larak büyük sayg� gören ve “dede” olarak adland�r�lan 
ki�ilerin Çam��h� bölgesi’yle ba�lar� bulunur. Çam��h� yöresi halk �airlerinden olan Battal 
Karababa’n�n da Divri�i, Kangal, Malatya, Arguvan, Akçada�’da dedelik yapt��� 
bilinmektedir. “Arguvan yöresinde dede/a��k olarak hemen her yerde bulunmu� olan Vaylo� 
Dede, A��k Yusuf Ba�aran, ve �mam Dede (�ahin), ayn� zamanda Sivas’�n da birçok köyünde 
bulunmu�lard�r. …Yine Malatya’da daha çok Arguvan yöresinde elek, kalbur vb. satarak 
geçimlerini sa�layan, yörede “elekçi” ad�yla an�lan topluluk içinden ç�kan baz� a��klar da 
Arguvan-Çam��h� etkile�iminde önemli rol oynam��lard�r. Bunlardan A��k Yoksuli ad�yla 
bilinen Tevabil Temuro�lu (1944-1984), “Arapgir’dir kazam Ula�l� köyüm/ Divri�iyi 
unutmam akrabam soyum” diyerek bulundu�u konumu dile getirir. Sivasl� A��k Abdullah 
Papur ile yak�n dost olan Yoksuli’nin Sivas ve türküleri ile ba�� ölene kadar kesilmemi�tir. 
Kendi türkülerini de özellikle Arguvan ve Çam��h� a�z� ile seslendirmi�tir.” (�ahin-Özerol, 
2004, s: 196-197) Bu durum iki bölgenin a��z yap�s�n�n yak�nl���n� bir ba�ka yönle ortaya 
koymaktad�r. Arguvan türküleri ve Çam��h� türküleri aras�ndaki ili�kiyi inceleyen ara�t�rmac� 
ve gazeteci Süleyman ÖZEROL (2010), bu iki yöre aras�ndaki söz benzerliklerinin oldukça 
fazla oldu�unu, deyi�-duvazimam ve mersiyelerin tamamen ortak say�labilece�ini;  bunun 
nedeninin ise Malatya’dan Çam��h� köylerine yap�lan göçlerin, bölgesel yak�nl���n, ortak- 
ya�am gibi etkenlerin olabilece�ini belirtmi�tir. 

Bu iki bölgenin halk� da özellikle pamuk i�çili�i için Çukurova’ya gitmi�tir. Bu bilgi 
dolay�s�yla, Çukurova bölgesinin halk �airi olarak kabul edilen Karacao�lan’�n Arguvan 
türkülerinde olan etkisini hat�rlatmaktad�r. Karacao�lan d���nda, Sivas yöresi halk a���� Pir 
Sultan Abdal �iirleri, Arguvan’da yöre türkülerinde okunur. “�u yalan dünyaya geldim 
geleli/Özge elden özge yar bulamad�m”, “Bende �u dünyaya geldim geleli/Emaneten bir don 
giymi�se döndüm” dizeleriyle ba�layan türkülerin ayn� ezgilerle Çam��h� yöresinde 
söylendi�ini, Arguvan yöresinde de yayg�n oldu�unu görüyoruz. “Bana gül diyorlar/Neme 
güleyim” dizesiyle ba�layan a��t türkü Arguvan yöresinde “Kör kader” türküsünün 
makam�nda söylenmektedir. Arguvan yöresinde de “Sunam” ad�yla bilinen “Sabahtan 
cemalin seyran eyledim/Gönüller peri�an elinden turnam” dizeleriyle ba�layan türkü de Pir 
Sultan’a aittir. Yine; “Bize de Banaz’da Pir Sultan derler/Bizi de kem ki�i bellemesinler” 
dizeleriyle ba�layan deyi�i de uzun hava olarak okunur.” (�ahin-Özerol, 2004, s: 195-196)  

Arguvan ve Çam��h� bölgelerinin bölgesel yak�nl���n�n bu bölgelerin söyleyi� 
özellikleriyle, Alevi müzik kültürünü kayna�t�rd��� söylenebilir. Çam��h� türküleri ve Çam��h� 
yöresi a��klar�n�n türküleri ve �iirleri incelendi�inde bu yak�nl�k daha net görülmektedir. Her 
iki bölgede Alevi ya�ay�� görülse de Arguvan a�z� türkülerin, özellikle uzun havalar�n�n tam 
olarak Alevi ya�ay���n ürünü oldu�u söylenemez. Bir ba�ka deyi�le, Alevi edebiyat� ve 
müzi�inin ürünleri olan deyi�, duvazimam ve mersiyelerde Arguvan a�z� söyleme özelli�i 
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kendini göstermez. Arguvan’da genç türküsü28 olarak da bilinen uzun havalar, Arguvan a�z� 
söylenir. Arguvan’da söylenen deyi�lerin ise; Sivas, Erzincan, Tokat gibi yörelerin deyi�leri 
ile ortak özellikler ta��d���n� görürüz. Üstelik deyi�lerin bir bölümü bu yörelerdeki (Sivas, 
Erzincan, Tokat) deyi�lerdir. �ah Hatayi29 ad�na söylenen deyi�lerin birço�una bu bölgelerde 
rastlar�z ve Arguvan'da bunlar söylenir. Arguvan a�z� ve Çam��h� a�z� yak�nl��� sadece bu iki 
bölgeyle s�n�rl� de�ildir. Özellikle Malatya - Hekimhan ve Sivas – Kangal ilçeleri de 
türkülerdeki söyleme özellikleri yönünden Arguvan ve Çam��h� bölgeleriyle yak�nl�k gösterir. 
Arguvanl� halk müzi�i sanatç�s� Erhan Y�lmaz da, Hekimhan, Divri�i ve Kangal yörelerinin 
Arguvan a�z�na olan benzerli�ine dikkat çekmi�tir. Arguvan türkülerinde izleri bulunan 
a��klar�n do�um yerleri dikkate al�nd���nda yine Sivas bölgesi dikkat çeker. Sivasl� A��k 
Veysel, Ruhsati ve Pir Sultan Abdal’�n kulland�klar� üslup Arguvan a�z�na yak�n özelliklere 
sahiptir. 

�ki bölge aras�nda var olan kültürel ba�lar bu bölgelerin a��z özelliklerini de benzer 
k�lar. Bunlar genel olarak “gelem, gidem, ölem” biçimindeki sözcükler; “gurban olam”; 
Gurban, Garda�”, “deleylemek” sözcükleri; “�ehitlerinen, peyiklerinen, geyiklerinen” 
biçimindeki sözcükler; “yapal�m” yerine “yapak”, “gidelim” yerine “gidek” gibi sözcükler; 
“barabar (beraber), haraba (harabe), avara (avare)” sözcükleri; “s�zlamak, inlemek” yerine 
“s�z�lamak, inilemek” biçimindeki sözcükler; “a�lay� a�lay�, sallan� sallan�, gözleyi gözleyi” 
gibi tekrarlar; “Boranm�� k��m��” yerine “boran�m��, k���m��” biçimindeki sözcükler; Geli-yor 
yerine Geli-yi, görü-yor yerine görü-yü; “ne’ylerim, ne’dem, n’olur” gibi kayna�malar; “zal�m 
(zalim), hal�m (halim), yar� (yari), hay�n (hayin)” sözcükleri;  “var�sa (varsa), oyusa (o ise)” 
biçimindeki sözcükler; “geliyi, gidiyi, al�y�” gibi sözcükler; “endim (indim), zincir (zincir), 
eylik (iyilik)” sözcükleri; “dövmek yerine dö�mek” sözcü�ü; “murad, icat, durnam, dane” 
gibi sözcükler; “yanas�n, bulas�n, olas�n, kalas�n” biçimindeki sözcükler; küsülü (küskün), 
soyha30, naçar (çaresiz, mecburen), deyi (diye, diyerek), nere? (nereye?), osanmak (usanmak), 
mahle (mahalle), garda�/karda� (karde�), a� (ak, beyaz), mezer (mezar), yeri (yürü), nidem 
(ne yapay�m) gibi birçok ifade her iki a��zda da ayn� biçimde seslendirilir. 

Arguvan A�z�nda Karacao�lan 
Kökeninin Av�ar oymaklar�ndan oldu�u bilinen Karaco�lan gezgin bir halk �airidir. 

“Barak Türkmenlerinden (Av�arlar-Farsaklar) oldu�u biliniyor. Gökçeli’de do�du�unu, 
1679’da öldü�ünü anlatan türküler de vard�r. …Halk inan���na göre, Çukurova’da ya�ayan 
Kozan o�ullar�n�n kötülüklerinden kaçarak Anadolu’nun Van, Diyarbak�r, Mardin, Ankara, 
Kayseri, Ni�de, Bor, Konya, �ehirlerini dola�t���, sonra; Suriye, M�s�r, Trablus, Rumeli’de 
bulundu�u, daha sonra ise Tarsus’daki Eshab� Keyf ma�aras�na girerek bir daha ç�kmad��� 
söylenir. (Emnalar, 1998, s: 213)  

 “Aslen Feke’nin Gökçe köyünden oldu�u dü�ünülen Karacao�lan’a Kilis’in 
Musabeyli buca��n�n Zobular köyü, �çel’in Mut ilçesinin Çukur köyü, Bahçe’nin Farsak köyü 
ve daha birçok yerler sahip ç�kar. Ancak bir tek Karacao�lan de�il, birçok Karacao�lan’dan 
söz edilmektedir. Karacao�lan’�n Çukurova yöresinde yeti�ti�i gerçektir. Zaten 
Karacao�lan’�n kulland��� deyimler de ço�unlukla Feke, Kozan, Adana, Mara� ve Ermenek 
yörelerinin kulland��� sözcüklerden olu�mu�tur.” (Çubukçu, 1993, s: 7-8) Barak türkülerinde 
de �iirlerine rastlan�lan Karacao�lan’�n gezgin bir saz a���� olmas� da bu bilgiyi destekler. 

“Kozan da��ndan neslimiz 
Ar�31 Türkmendir asl�m�z 
Varsak’t�r durak yerimiz 

                                                 
28 Cahil türküsü de denir. Cahil, yeti�kin olmayan anlam�ndad�r. Genç türküsü, yöreye özgü bir nitelendirmedir. 
29 �ah �smail’in �iirlerinde kulland��� mahlas�d�r. �ah Hatayi �iirlerinde Nesimi’nin etkisinde kalm��t�r. 
30 Ölenin arkas�nda b�rakt��� e�yalar. Genellikle f�karalara da��t�l�r. Hayvan�na ya da e�yas�na “soyhaya kalas�n!” dedi�inde 

“ben öleyim” anlam� ta��r. Sadece soyha demek de ayn� anlam� ta��r. 
31 Saf, temiz, parlak. 
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Gurbet il32de yar eyler bizi” (Emnalar, 1998, s: 213) 
 “Arguvan ve yöresinde etkili olan Zeynel Abidin Oca�� (Minayik), �ah �brahim 

Oca�� (Mezirme) gibi ocaklara mensup dedelerin zakirleri ile birlikte yukar�da sözü edilen 
yörelere sürekli olarak gidi� geli�leri” halk �airi Karacao�lan’�n bölgeye olan etkisinin bir 
nedeni olarak görülebilir. (�ahin-Özerol, 2004, s: 143) Ayr�ca Arguvan halk� pamuk i�çili�i 
amac�yla Çukurova’ya gitmi�tir. 

Karacao�lan �iirleri Arguvan halk müzi�inde farkl� varyantlarda ve özellikle uzun 
havalarda s�kl�kla kullan�lm��t�r. “Ancak herhangi bir türkü tam olarak söylenmemektedir. 
Yani �iir bütünlü�ü yoktur. Dize-beyit-dörtlük aktar�m� biçiminde olup ço�unlukla da 
de�i�ime u�ram��t�r. (�ahin-Özerol, 2004, s: 144) Karacao�lan �iirleri Arguvan türkülerinde 
de�i�ime u�ram�� olsalar da, Arguvan türküleri ile Karacao�lan �iirlerindeki baz� sözcük 
yap�lar�, söyleyi� özellikleri benzerdir.  

Bu özellikler genel olarak:  
- Geleyim, gideyim, öleyim gibi istek kipi alan sözcüklerin yerine gelem, gidem, ölem 

�eklinde kullan�lan sözcükler,  
- Tekrarlar�n s�kl�kla kullan�lmas� ve “a” sesli harfiyle biten tekrar sözcüklerinin “�” 

sesli harfine dönü�mesi (a�laya a�laya = a�lay� a�lay�,  sallana sallana = sallanl� sallanl�),  
- �yelik eki olan “-i, (-�, -u, -ü)” sesinden sonra gelen hal eki olan “-i, (-�, -u, -ü)” 

sesinin kullan�lmamas�, 
- “Diye, diyerek” ifadeleri yerine “Deyi” kullan�lmas�, 
- Sözcüklerin sonuna “-(�)nan, -(i)nen” sesinin ba�lanarak “ile” edat� yerine 

kullan�lmas�, 
- Sessiz harfle ba�layan (özellikle “r” harfi)  sözcüklerin önünde sesli türemesi (rüzgar 

– ürüzgar) ile baz� sözcüklerde “orta hece ünlüsünün dü�mesi”33 kural�na uyulmamas� ba�ka 
bir deyi�le sesli türemesi (“s�zlar” yerine  “s�z�lar” gibi) özellikler Karacao�lan �iirleri ile 
Arguvan türküleri aras�ndaki belirgin dil özelliklerindendir. �

Karacao�lan �iirlerinin Arguvan’daki varyantlar�nda da benzer dil özellikleri 
görülmektedir. 

Karacao�lan: 
…Yaz gelip de be� aylar� do�unca 
Çiçekler aç�l�r gülden ziyade 
Ben eski yar�mdan ayr� dü�ünce 
�imdi birin sevdim ondan ziyade 
 
Arguvan: 
Yaz�m yaz�m yaz aylar� do�unca 
Çiçekler aç�l�r gülden ziyade 
Ben eski yar�mdan vefa görmedim 
�imdi bir yar sevdim ondan ziyade 
 
Karacao�lan: 
…Çünkü güzel meylin yo�udu bende 
Ezelden ikrar34 vermeye idin 
Muhabbettir güzelli�in ni�an� 
U�run u�run bak�p gülmeyeyidin 

                                                 
32 El, diyar, memleket, ülke, yurt, il; iklim.�
33 Orta hecenin vurgusuz olmas� sebebiyle, özellikle “�, r, y, z” zay�f ünsüzlerinin yan�ndaki ünlünün dü�mesi olay�d�r: a��z� 

> a�z�, boyunum> boynum, buradan > burdan, buyuruk > buyruk, dirilik > dirlik, gazete > gazte, k�v�r�m > k�vr�m, o�ulu 
> o�lu, sat�l�k > satl�k, yal�n�z > yaln�z, yan�l�� > yanl��. 

34 Söylemek, söz vermek. 
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Arguvan: 
Yüce da� ba��ndan a��rd�n beni 
Bir kuru sevdaya dü�ürdün beni 
Madem güzel gönlün bende yo�udu 
Niye do�ru yoldan �a��rd�n beni 
 
Karacao�lan: 
…K�z seninle böyle miydi pazar�m 
Kara ka�lar�na kald� nazar�m 
Yol üstüne koymas�nlar mezar�m 
Yar gelip geçtikçe yan�p durmas�n 
 
Arguvan: 
Nedir da�lar nedir sa�a zarar�m 
Yar yitirdim yana yana arar�m 
Sak�n yol üstüne koyman mezar�m 
Yar gelip geçtikçe can gelir bana 
 
Karacao�lan: 
…Her sabah her sabah sallanan güzel 
Sallanma kar��mda ilaz�m de�il 
Ben bilirim senin gönlün bendedir 
Benim gönlüm geçti ilaz�m de�il 
 
Arguvan: 
Kemendim ol kemerim ol tac�m ol 
Gücenme sevdi�im anam bac�m ol 
Ben ölürsem salacama sicim ol 
Tutma salacamdan ilaz�m de�il 

 
SONUÇLAR 

 Günümüzde Alevi ya�ay���n�n hakim oldu�u Arguvan, kutsall��� ifade eden semahlar� 
ve Arguvan a�z� uzun havalar�yla zengin bir müzik anlay���na sahiptir. Uzun havalardaki 
özgün söyleme biçimi olan Arguvan a�z�nda bugün Türkiye Türkçesi’nde kullan�lmayan 
Arapça ve Farsça kökenli sözcükler kullan�lmaktad�r. Bu bak�mdan da Gagauz Türkçesi’ne 
yak�nd�r. Her iki dil de özellikle söz da�arc��� ve ek yönüyle benzer özelliklere sahiptir. 

Arguvan bölgesinin, Sivas-Çam��h� bölgesiyle birçok yönden etkile�imi söz 
konusudur. Her iki bölge de Alevi-Bekta�i inanc� hakimdir. �ki bölgenin müzi�i 
incelendi�inde bu yak�nl�k a��z özelliklerinde de görülmektedir. Her iki yöre Sivasl� A��k 
Veysel, Ruhsati ve Pir Sultan Abdal’dan etkilenmi�tir. �ncelemeler neticesinde Arguvan 
a�z�na en yak�n� Çam��h� a�z�d�r denilebilir. 

Arguvan uzun havalar�n ço�u Karacao�lan �iirleri veya bunlar�n varyantlar�ndan 
olu�mu�tur. Dolay�s�yla üslup, tema yönüyle Karacao�lan’�n varl��� Arguvan halk müzi�inde 
de ya�amaktad�r. 
 Sözlü yöre müzikleri sadece makamsal yap�lar� ve usulleriyle seslendirilemez. Zira bu 
müziklerin ço�u a��z özelliklerine sahiptir. Müziklerdeki yöresel tavr� bozmamak için yörenin 
sahip oldu�u dil özelliklerini dikkate almak gerekir. Ancak bu �ekilde okunan türküler, uzun 
havalar, deyi�ler, hoyratlar vs. yöresel müzi�imizin temsili olabilirler.�
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AKÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Müzik Anasanat Dal� Yüksek Lisans Ö�rencisi 

 
ÖZET 

�lkö�retim müzik program�n�n temel yakla��m� ö�renci merkezlidir.  Ö�rencinin 
geçmi�te ö�rendi�i bilgi ve becerileri birle�tirmesini, yorumlamas�n� ve ya�ant�s�na katmas�n� 
hedefler. Yerel, bölgesel, ulusal, uluslararas� müzik kültürlerini tan�mak, bireysel ve toplu 
olarak, nitelikli de�i�ik türlerde �ark� dinleme, söyleme ve çalma etkinliklerine kat�l�mlar�n� 
sa�lamak, ilkö�retim müzik e�itiminin genel amaçlar� aras�ndad�r.  Program�n ö�renme 
alanlar�ise; dinleme - söyleme – çalma müziksel alg� ve bilgilenme müziksel yarat�c�l�k, 
müzik kültürü olarak belirlenmi�tir. Müzik ö�retmeninden beklenen niteliklerin verildi�i 
derslerin ba��nda ise Temel Müzik Teorisi ve Solfej/��itme dersi gelir ve bu dersi alan 
ö�rencilerin müzik e�itiminin amaçlar�n� gerçekle�tirmesi beklenir.  

�lkö�retim yedinci ve sekizinci s�n�fta tonal diziler yan�nda makamsal dizilerde de 
ö�rencinin bili�sel ve duyu�sal beceriler kazand�r�lmas� amaçlanm��t�r. Ö�rencilerden tonal ve 
modal tarzda bestelenmi� çocuk �ark�lar�n� bili�sel ve duyu�sal olarak çözümlemeleri ve 
seslendirmeleri beklenir. 

Bu çal��ma ö�retmen olmay� hedefleyen, Temel Müzik Teorisi ve Solfej e�itimi alan,  
ö�rencilerin tonal ve modal ezgilerine yönelik bili�sel ve duyu�sal alg�lar�n�n belirlenmesine 
yönelik haz�rlanm��t�r. Ara�t�rma deneme modelini esas almaktad�r. Çal��ma için çal��ma 
grubu olu�turulacak ve veriler yap�land�r�lm�� görü�me formlar� ile toplanacak, nitel analiz 
yöntemlerine göre analiz edilecektir. 

Çal��man�n ülkemiz teori ve solfej e�itimine kaynak te�kil edece�i, alana özgü ve yeni 
bir çal��ma oldu�u dü�ünülmektedir.  

Anahtar Kelimeler: Alg�, Modalite, Dizi 
 

BASIC MUSIC THEORY AND  WHO STUDENTS GETTING SOLFEGE LESSON 
DETECTION COMPETENCIES OF TONAL AND MODAL STRUCTURE IN 

CHILDREN'S SONGS 
 

Filiz YILDIZ 
AKÜ Social Sciences Of Institute Music Department Postgraduate Student 

filizyldz88@hotmail.com 
 

ABSTRACT 
The basic approach of elementary school music training program is student centered. 

It aims to combine the knowledge and skills that the students learned in the past and to 
interpret and perform in their life. To provide the involvement to recognize local, regional, 
national, international music, to sing, listen and play activities in qualified different kind of 
music individually or collectively are the general purposes of elementary music education. 
Learning areas of program are defined as listening- singing- playing, musicial perception and 
informing, musical creativity and musical culture. Most important lesson teached by music 
teachers is the Basic Music Theory and Solfege/Hearing lesson and the trained students are 
expected to realize the goals of music education.  
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It is purposed to teach the student cognitive and affective skills in the modal sequences 
besides tonal sequences at the seventh and eighth grade elementary school. Students are 
expected to analyse and vocalize the child songs which are composed tonal and modal style in 
cognitively and affectively. 

This study is prepared to determine cognitive and affective perceptions about tonal and 
modal melodies of students who aim to become teachers and study music theory and solfege. 
The research is based on the scaning model. Working group will established for the study and 
the data will be collected by structured interview forms and analyzed according to qualitative 
methods of analysis. 

Our study is thought that will be source of theory and solfege training in our country, 
and be a spesific new study. 

Key Words: Perception, Modality, Range. 
 

G�R�� 
Müzik e�itimi, hangi tür ya da hangi düzeyde müzik e�itimi veriliyor olursa olsun, 

teorik çal��malarla desteklenmesi, bilimsel dayanaklara göre hareket edilmesi gereken bir 
aland�r. Özellikle Türk müzik kültürü binlerce y�ll�k geçmi�ini etkile�im içerisinde geçirmi� 
pek çok kültürle kar��la�arak kendi özgün yap�s�n� olu�turmu� olmas�yla, daha titiz çal��malar� 
geni� bir çerçevede ele almas� gereken bir kültürel birikimi temsil etmektedir. 

Gerek mesleki gerekse müzikle ilgili di�er alanlarda bu birikimin bir sonucu olarak 
verilen e�itimin tüm bu kapsamda i�lenmesi, eksiklerinin b�rak�lmamas� gerekmektedir. 
Müzik e�itimi hangi tür ve düzeyde olursa olsun, kendi kültürüyle evrensel kültürü 
ba�da�t�r�c�, birlikte yorumlay�c� bir yap�ya sahip olarak kendisini yeni ku�aklara 
ta��yaca��ndan söz konusu birikimin iyi de�erlendirilmesi mesleki müzik e�itimi veren 
kurumlardaki teorik dersleri verenlere a��r sorumluluklar yüklemektedir. 

Bu alana yönelik dersler aras�nda ilk göze çarpan dersler temel müzik teorisi ve solfej 
dersleridir. Genel olarak bak�ld���nda, temel müzik teorisi dersi müzi�in teorik yönü hakk�nda 
bilgi verirken, solfej dersi ile müzik yaz�s�n� okuma, alg�lama ve anlama-yorumlama gibi 
ö�rencinin müziksel geli�iminde çok yönlü bir ilerleme sa�lan�r. 

Temel Müzik Teorisi Dersi ve �çeri�i 
Afyon Kocatepe Üniversitesi Devlet Konservatuvar� Müzik Bölümü’nde haz�rl�k s�n�f� 

ve birinci s�n�fta haftada 4 saat verilmektedir.  
Bu dersle ilgili kaynak kitaplar incelendi�inde; müzik yazmak için kullan�lan 

i�aretlere (ana i�aretler, Dizek, notalar, notalar�n biçimleri, notalar�n süre uzunluklar�, Dizek 
üzerinde notalar, ek çizgiler, notalar�n adlar�, açk�lar, susmalar, susmalar�n biçimleri, de�i�im, 
yard�mc� i�aretler, nokta, çift nokta, üçleme, çift üçleme ya da alt�lama, ba�), dizi ve 
aral�klara (diyatonik dizi, bir perde ve yar�m perde, bir tam perdenin bölünmesi, diyatonik 
yar�m perde ve kromatik yar�m perde, sesde�lik, aral�klar, aral�klar�n özellikleri, aral�klar�n 
çevrilmesi),  tonaliteye (tonalite, dizinin derecelerinin adlar�, yeni diziler, diyezli diziler, 
diyezlerin açk� ile birlikte yaz�lmas�, bemollü diziler, bemollerin açk� ile birlikte yaz�lmas�, 
modlar, ilgili diziler, kromatik dizi, geçki), ölçüye (ölçü, ölçü çizgisi, çift ölçü çizgisi, zaman, 
ikili zaman ve üçlü zaman, rakamlar, basit ölçüler, bile�ik ölçüler, aksak ölçüler, ölçü vurma, 
ritim, Senkop, kar�� zaman, hareket, hareketin de�i�imi, durgu, yineleme çizgileri, dönü�, ölçü 
ile ilgili baz� özellikler), ay�rt� (hafiflik ve kuvvet dereceleri) ve anlat�ma yer verildi�i 
görülmü�tür (Baran, 2006: 3), (Hac�ev, 2007: 4). 

Solfej Dersi ve �çeri�i 
Afyon Kocatepe Üniversitesi Devlet Konservatuvar� Müzik Bölümü’nde haz�rl�k s�n�f� 

ve birinci s�n�fta haftada 6 saat, üçüncü s�n�fta ise haftada 4 saat verilmektedir. 
 Bu dersle ilgili kaynak kitaplar incelendi�inde; tonaliteye yer verilmi�tir ama 
modaliteye hiç yer verilmemi�tir (Aydo�an, Özgür, 1999: 3). 
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Bu dersler, müzikle amatörce veya mesleki anlamda ilgilenen herkesin bilmesi 
gereken temel bir e�itimi vermesi nedeniyle farkl� isimler alt�nda olsa da her mesleki müzik 
e�itimi veren kurumda yer almakta, bununla birlikte içeri�i, dersi veren uzmanlar�n alana 
yakla��mlar� do�rultusunda doldurulmaktad�r. 

Bu durum, çe�itli aç�lardan farkl� uygulamalar� beraberinde getirmekte, E�itim 
Fakültelerindeki yakla��m ile Konservatuvarlardaki yakla��m aras�nda farkl�l�klara neden 
olmaktad�r. Verilen e�itimin türü, içeri�i olu�turmada oldukça etkili olmakla birlikte, göz 
önünde bulundurulmas� gereken bir ba�ka konu da içinde ya�ad���m�z ve sahibi oldu�umuz 
müzik kültürüdür. Kendi kültürünün temel unsurlar�n� tan�mayan sanatç�lar�n kültür 
çat��mas�na girecekleri, bocalayacaklar� hatta yeterince ö�renmedikleri için kendi kültürlerine 
zarar verebilecekleri durumlarla kar��la��lmas� bile mümkündür.  

Türk müzik kültürü, 1826 y�l�ndan beri ciddi anlamda bir bat�l�la�ma dü�üncesi 
çerçevesinde �ekillenmi�, bat� müzi�ine ait unsurlar h�zla Türk Müzik kültürünün içine 
i�lemeye, i�letilmeye ba�lanm��t�r. Bunun elbette pek çok faydas� olmu�, zaman zaman 
ya�anan s�k�nt�lar bir kenara b�rak�l�rsa, en büyük faydas� da evrensel bir müzik yaz�m 
sistemine kavu�arak kal�c� olmalar� sa�lanm��t�r. 

Bu süreçte, gerek Türk müzi�inin özgün yap�s�n� gerekse bat� müzi�inin temel 
kurallar�n� en iyi �ekilde bilip uygulayan uzmanlara oldukça fazla ihtiyaç duyulmu�, Oysa her 
iki türü temsil etti�i dü�ünülen uzmanlara son derece az rastland��� yetmiyormu� gibi, bir de 
tür ay�r�m� gözeterek bir birlerine olan yakla��mlar�n�n bilimsel çizginin d���na ç�kt��� bile 
görülmü�tür. Bu durumun Türk müzik kültürüne zarar verdi�i art�k anla��lm��, özellikle son 
y�llarda yeti�en besteci ve müzik adamlar�n�n her iki türü de son derece bilimsel bir 
yakla��mla ele alan çal��malar yaparak, Türk müzik kültürünün evrensel boyutlara 
ta��nmas�na hizmet ettikleri görülmektedir. 

Bu aç�dan bak�ld���nda, özellikle Devlet Konservatuvarlar�n�n Müzik Bölümleri ve 
Türk Müzi�i e�itimi veren bölümlerinde verilen derslerin her iki türü de içine alan yeni bir 
yap�lanma ve tek tip ö�renci yeti�tirme yakla��m�ndan uzakla�arak, bireysel tercihleri de 
gözeten bir ö�renci yeti�tirme yakla��m�na ula�mas� kaç�n�lmaz olmu�tur. 

Ko�ullar�n getirdi�i, her iki türü de yak�ndan tan�mak ve Türk müzik kültürünü, t�pk� 
bizden önce ya�ayan atalar�m�z�n yapt��� gibi özünden uzakla�madan, farkl� unsurlar� 
kültürüne katmak olmal�d�r. Orta Asya’dan Anadolu’ya uzanan yolda, Türk kültürünün 
temsilcileri olan �air ve ozanlar�m�z, geçtikleri her yerin kültürünü hem etkilemi� hem de 
etkilenerek kendi kültürlerine katk�da bulunmu�lard�r. 

21. yy.�n ilk çeyre�inde, kültürel unsurlar�n daha bilimsel yakla��mlarla ele al�nmas� 
gerçe�inden hareketle, temel müzik teorisi ve solfej gibi derslerin yeniden incelenmesi ve 
ihtiyaçlar�n�n belirlenerek yeni bir çerçeve ile yeni ku�aklara aktar�lmas� gereken bilgileri 
düzenlemesi gereklidir. 

Bir di�er önemle üzerinde durulmas� gereken husus da mesleki müzik e�itimi veren 
kurumlardan yeti�enlerin e�itimcilik yönlerinin a��rl�k ta��mas� ve ö�retmenlik mesle�ine 
duyduklar� yak�nl���n bir neticesi olarak formasyon alarak ö�retmenlik yapmalar�d�r. Bu 
durum, özellikle lisans e�itimi veren konservatuvarlar�n programlar�n� düzenlerken biraz daha 
çok yönlü bir ö�retim yakla��m�n� gerekli k�lmaktad�r. Bu aç�dan bak�ld���nda verilen her 
dersin içeri�inde Türk müzik kültürünü de içine alan bir program�n yap�lmas�, çok yönlü bir 
yakla��mla, ö�rencilerin her yönüyle beslenmesi gerekmektedir. 

Buradan yola ç�karak, yap�lan ara�t�rma kapsam�nda temel müzik teorisi ve solfej 
dersleri ara�t�rma kapsam�na al�nm��, tonal ve modal konularla ilgili olarak bilgileri ölçülerek 
çözüm önerileri sunulmaya çal���lm��,  elde edilen bilgilerin, konservatuvarlarda verilen 
derslere ve olu�turulan programlara ���k tutmas� umulmaktad�r. 
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 Ara�t�rman�n Amac� 
Bu ara�t�rma; Temel Müzik Teorisi ve Solfej e�itimi alan ö�rencilerin tonal ve modal 

çocuk �ark�lar�n� alg�lama yeterliklerini belirlemek amac�yla haz�rlanm��t�r. 
Ara�t�rman�n Önemi 

�lkö�retim müzik derslerinde Türk Müzi�i ve Bat� Müzi�i ses sistemlerini 
kar��la�t�rmac� e�itim ö�retim uygulamalar�, dersler yürütülmektedir. Bununla birlikte konuya 
yönelik çal��malar�n yetersiz oldu�u dü�ünülmektedir. 

 Ara�t�rman�n; teori çal��malar�nda özellikle tonal ve modal dizilerin ö�retilmesine 
yönelik dikkat çekece�i ve benzeri çal��malara destek olaca�� bak�m�ndan önemli oldu�u 
dü�ünülmektedir. 
Ara�t�rman�n Say�lt�lar� 

Belirlenen tonal ve modal �ark�lar�n e�itim arac� olarak kullan�ld���, 
Çal��maya kat�lanlar�n gönüllü oldu�u ve ara�t�rma için yeterli veri sa�layaca��, 
Piyano’nun ara�t�rma için kullan�labilecek çalg� oldu�u varsay�lm��t�r. 

Ara�t�rman�n S�n�rl�l�klar� 
Ara�t�rma, ilkö�retim okullar�nda kullan�lmakta olan müzik ders kitaplar�ndaki çocuk 

�ark�lar� ve bu �ark�larda en s�k kullan�lan ton ve makamlarla s�n�rland�r�lm��t�r.  
Müzik Bölümü Temel Müzik Teorisi ve Solfej dersialan ve ara�t�rmaya gönüllü olarak 

kat�lan ö�renciler ile s�n�rland�r�lm��t�r. 
Ara�t�rman�n Problem Cümlesi 

Temel Müzik Teorisi ve Solfej Dersi Alan Ö�rencilerin Çocuk �ark�lar�ndaki Tonal 
Ve Modal Yap�ya Olan Alg�lar� Nas�ld�r? 
Ara�t�rman�n Alt Problemleri 

Ö�rencilerin; 
1.Tonal ve modal �ark�lara olan alg�lar� bili�sel aç�dan nas�ld�r? 
1.1.�nceledikleri çocuk �ark�lar�n�n tonalitesini ve modalitesini biliyorlar m�? 
2.Tonal ve modal �ark�lara olan alg�lar� duyu�sal aç�dan nas�ld�r? 
2.1.Çal�nan çocuk �ark�lar�n�n tonaliletisini ve modalitesini alg�layabiliyorlar m�? 
3.Tonalite ve modalite konusuna yönelik ilgi düzeyleri nas�ld�r? 
3.1.Tonalite kavram� ilginizi çekiyor mu? 
3.2. Tonal eserleri seslendirmek ilginizi çekiyor mu? 
3.3.Tonal eserleri dinlemekten ho�lan�yor musunuz? 
3.4. Modalite kavram� ilginizi çekiyor mu? 
3.5.Modal eserleri seslendirmek ilginizi çekiyor mu? 
3.6.Modal eserleri dinlemekten ho�lan�yor musunuz? 
3.7.Tonal ve Modal eserlerden hangisini dinlemeyi tercih edersiniz? 

Ara�t�rmadaki Tan�mlar 
Tonalite: Bir dizinin tonal ilkelere göre kurulu�udur. Dizilerin ve tonlar�n ne �ekilde 

kurulmu� bulundu�unu aç�klayan sistem ve onun dayand��� kurallar bütünüdür (Say, 2002: 
522). 

Modalite: Modlar�n kullan�ld��� müzik sistemi. Bir eserde kullan�lan moda göre 
belirlenen nitelik (Say, 2002: 351). 

 
YÖNTEM 

Nitel bir ara�t�rma olup, tarama modelini kullanan, yap�land�r�lm�� görü�me ve 
uygulama yoluyla verilerin topland��� bir çal��mad�r. Nitel ara�t�rmalarda; “ara�t�rmac�n�n 
rolü, inceleme için bir araçt�r. Ara�t�rma, kat�l�mc�larla nesneyle birlikte olu�turulup A’dan 
Z’ye kadar birlikte etkile�ilerek düzenlenir. Ara�t�rmac� nesneye göre davranamayan olgular�n 
ak���na kar��an, onlar� yeniden olu�turan sübjektif biridir. Yani ara�t�rmac� olgular�n içindedir. 
Görü�meci (denek, kat�l�mc�) ise, görü�meyi, ara�t�rmay� yaratan özne konumundad�r. Bir 
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ba�ka deyi�le incelenen durumun tan�m�na uyan ya da direnen öznedir” ( Sönmez, Alacap�nar, 
2011: 72). Tarama modeli; Tarama modelleri geçmi�te, ya da halen var olan bir durumu var 
oldu�u �ekliyle betimlemeyi amaçlayan ara�t�rma yakla��m�d�r (Karasar, 2009: 77).  

Makamlar�n tan�nma durumlar�n� belirlemek ve ö�rencilerin makamlar� nas�l 
tan�d�klar�n� ö�renmek amac�yla yap�land�r�lm�� görü�me formu haz�rlanm��, ilkö�retim 
düzeyindeki çocuklar�n seviyelerine uygun parçalardan seçilen tonal ve modal örnekleri önce 
incelemeleri, sonra di�er örnekleri dinleyerek de�erlendirmeleri istenmi�tir. Böylece yapm�� 
olduklar� de�erlendirmelerle tonal ve modal bilgileri s�nanmaya çal���lm��, almakta olduklar� 
müzik e�itiminin gerekleri aç�s�ndan da bir yorumlamaya gidilmi�tir. 

Çal��ma Grubu 
Afyon Kocatepe Üniversitesi Devlet Konservatuvar� Müzik Bölümü haz�rl�k s�n�f�, 

birinci s�n�f ve üçüncü s�n�f ö�rencilerinden olu�turulmu�tur. 
Verilerin Toplanmas� ve Çözümlenmesi 
Çal��ma için ara�t�rmac� taraf�ndan belirlenen makamlara ait çocuk �ark�lar�n�n 

notalar� da��t�lm�� ve bili�sel olarak tonalite ve modalite yeterlikleri belirlenmi�tir. Ayn� 
ö�rencilere daha sonra ayn� ton ve makamlardan farkl� �ark�lar iki�er kez çal�narak duyu�sal 
yeterlikleri belirlenmeye çal���lm��t�r. Yap�land�r�lm�� görü�me uygulanm�� ve veriler 
toplan�p de�erlendirilmi�tir. Yap�land�r�lm�� görü�meyi Cebeci �öyle tan�mlar: Halihaz�r 
durumu en iyi yans�tacak bilgilere ula�mak ve hangi görü�lere ne kadar ki�inin kat�ld���n� 
belirlemek amac�yla yap�lan görü�me �eklidir (1994: 105). 

Makam ve Eserlerin Seçilmesi 
Makam ve eserlerin seçilmesi a�amas�nda, daha s�k kullan�lmakta olmas� ve belirli bir 

düzen içerisinde bu programda hem tonal ve modal kavramlar�n�n yer almas� hem de 
düzeylerinin kolayca anlamaya elveri�li olmas� nedenlerinden, ilkö�retim müzik dersi 
içeri�inde yer alan makamlar tercih edilmi� ve ara�t�rma kapsam�na al�nm��t�r. Çe�itli 
görü�melerin de katk�s�yla, en s�k kullan�lan makamlar�nHüseyni, Kürdi ve Hicaz 
olduklar�n�n tespit edilmesinin ard�ndan tonal, modal kavramlar�n� en aç�k bir �ekilde i�ledi�i 
görülen uygun eserler belirlenmi�, uygulama ve yap�land�r�lm�� görü�menin yap�lmas� 
a�amas�na geçilmi�tir. 

Ara�t�rmadan elde edilen bulgular ise frekans ve yüzde oranlar�na bak�larak 
yorumlanmaya çal���lm��t�r. 

 
BULGULAR VE YORUMLAR 

1.Tonal ve modal �ark�lara olan alg�lar� bili�sel aç�dan nas�ld�r? 
Bili�selli�e Yönelik Çal��ma 
Eserlerin tonal ve modal olmalar�na yönelik bili�sel bilgilerinin ölçüldü�ü bu 

a�amadan a�a��daki bulgular elde edilmi�tir. 
Eser 1 (Minör) 

  
MAJÖR 

 
M�NÖR 

 
HÜSEYN

� 

 
KÜRD� 

 
H�CAZ 

 
B�LM�YO
-RUM 

 
TOPLAM 

f % f % f % f % f % f % f % 
Haz�rl�k 0 0 11 91.6 0 0 1 8.3 0 0 0 0 12 50 
1.S�n�f 1 14.2 5 71.4 0 0 0 0 1 14.2 0 0 7 29.1 
3.S�n�f 0 0 5 100 0 0 0 0 0 0 0 0 5 20.8 

TOPLAM 1 4.1 21 87.5 0 0 1 4.1 1 4.1 0 0 24 100 

 
Yukar�daki tablodan, çocuk �ark�s�n�n minör bir tonda oldu�unu bilen ö�rencilerin 

oran� %87.5’tir. Majör, kürdi veya hüseyni oldu�unu dü�ünenlerin oran� ise 4.1’dir.  
Buradan minör ton kavram�na yönelik bilgi düzeylerinin son derece iyi oldu�u 

anla��lm��t�r. 
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Eser 2  (Hüseyni) 
  

MAJÖR 
 

M�NÖR 
 

HÜSEYN� 
 

KÜRD� 
 

H�CAZ 
 

B�LM�YO
-RUM 

 
TOPLAM 

f % f % f % f % f % f % f % 
Haz�rl�k 2 16.6 0 0 2 16.6 2 16.6 0 0 6 50 12 50 
1.S�n�f 0 0 0 0 2 28.5 3 42.8 0 0 2 28.5 7 29.1 
3.S�n�f 0 0 0 0 1 20 2 40 0 0 2 40 5 20.8 

TOPLAM 2 8.3 0 0 5 20.8 7 29.1 0 0 10 41.6 24 100 
 

Yukar�daki tabloya göre hüseyni makam�n� ö�rencilerin %41.6’s�n�n bilmedi�i 
ö�renilmi�, cevap verenlerden sadece %20.8’nin do�ru cevap verdi�i görülmü�tür. Bu soruda 
verilen çocuk �ark�s�n�n majör oldu�unu dü�ünenlerin oran� %8.3, kürdi oldu�unu 
dü�ünenlerin oran� ise %29.1’dir. 

Hüseyni makam�n�n tan�nma oran� çok dü�üktür ve bilmedi�ini söyleyenlerin oran�nda 
görülen yükseklik hüseyni makam�n�n çok az tan�nd���n� ortaya koymaktad�r. 

Eser 3 (Kürdi) 
  

MAJÖR 
 

M�NÖR 
 

HÜSEYN� 
 

KÜRD� 
 

H�CAZ 
 

B�LM�YO
-RUM 

 
TOPLAM 

f % f % f % f % f % f % f % 
Haz�rl�k 2 16.6 0 0 1 8.3 2 16.6 0 0 7 58.3 12 50 
1.S�n�f 0 0 1 14.2 3 42.8 2 28.5 0 0 1 14.2 7 29,1 
3.S�n�f 0 0 0 0 1 20 3 60 0 0 1 20 5 20,8 

TOPLAM 2 8.3 1 4.1 5 20.8 7 29.1 0 0 9 37.5 24 100 

 
Yukar�daki tabloya göre, temel müzik teorisi ve solfej dersi alan ö�rencilerinin 

%37.5’inin Kürdi Makam�n� bilmedikleri ö�renilmi�, cevap verenlerden sadece %29.1’inin 
do�ru cevap verdi�i görülmü�tür. Bu soruda verilen çocuk �ark�s�n�n majör oldu�unu 
dü�ünenlerin oran� %8.3, minör oldu�unu dü�ünenlerin oran� %4.1, Hüseyni oldu�unu 
dü�ünenlerin oran� ise %20.8’dir.  

Bu durum tonal modal ay�r�m� yaparken bile zorluklar ya�and���n� göstermekte, modal 
bir eserle kar��la�t�klar�nda bir hayli güçlük ya�ad�klar�n� ortaya koymaktad�r. 

 
Eser 4 (Majör) 
  

MAJÖR 
 

M�NÖR 
 

HÜSEYN� 
 

KÜRD� 
 

H�CAZ 
 

B�LM�YO
-RUM 

 
TOPLAM 

f % f % f % f % f % f % f % 
Haz�rl�k 11 91.6 1 8.3 0 0 0 0 0 0 0 0 12 50 
1.S�n�f 6 85.7 0 0 0 0 0 0 1 14.2 0 0 7 29,1 
3.S�n�f 5 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 20,8 

TOPLAM 22 91.6 1 4.1 0 0 0 0 1 4.1 0 0 24 100 

 
Yukar�daki tabloda görüldü�ü üzere, çocuk �ark�s�n�n majör bir tonda oldu�unu bilen 

ö�rencilerin oran� %91.6’d�r. Minör oldu�unu dü�ünenlerin oran� %4.1, hicaz oldu�unu 
dü�ünenlerin oran� da %4.1 olarak görülmü�tür. 

Majör ve minör eserlere verilen bu yüksek oranl� do�ru yan�tlar ton kavram�n�n tam 
olarak yerle�ti�ini ifade etmektedir. 
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Eser 5 (Hicaz) 
  

MAJÖR 
 

M�NÖR 
 

HÜSEYN� 
 

KÜRD� 
 

H�CAZ 
 
B�LM�YO
-RUM 

 
TOPLAM 

f % f % f % f % f % f % f % 
Haz�rl�k 0 0 1 8.3 0 0 0 0 5 41.6 6 50 12 50 
1.S�n�f 0 0 0 0 0 0 2 28.5 2 28.5 3 42.8 7 29,1 
3.S�n�f 0 0 0 0 0 0 0 0 2 40 3 60 5 20,8 

TOPLAM 0 0 1 4.1 0 0 2 8.3 9 37.5 12 50 24 100 

 
Yukar�daki tabloda görüldü�ü gibi hicaz makam�ndaki çocuk parças�n�n makam�n� 

bilmeyenlerin oran� %50’dir. Bu soruya do�ru cevab� verenlerin oran� %37.5, bu sorunun 
cevab�n�n minör oldu�unu dü�ünenlerin oran� %4.1, kürdi oldu�unu dü�ünenlerin oran� ise 
%8.3’dür. 

Makamlar aras�nda en iyi tan�nan makam�n %37.5 oranla hicaz makam� oldu�u 
anla��lm��, bununla birlikte çok dü�ük bulunan bu oran�n makamlar�n yeterince tan�nmad���n� 
bir kez daha ortaya koydu�u dü�üncesine ula��lm��t�r. 

2.Tonal ve modal �ark�lara olan alg�lar� duyu�sal aç�dan nas�ld�r? 
Duyu�sall��a Yönelik Çal��ma 
Eserlerin tonal ve modal olmalar�na yönelik duyu�sal bilgilerinin ölçüldü�ü bu 

a�amadan a�a��daki bulgular elde edilmi�tir. 
 
Eser 1 ( Minör) 
  

MAJÖR 
 

M�NÖR 
 

HÜSEYN� 
 

KÜRD� 
 

H�CAZ 
 

B�LM�YO-
RUM 

 
TOPLAM 

f % f % f % f % f % f % f % 
Haz�rl�k 2 16.6 7 58.3 0 0 1 8.3 0 0 2 16.6 12 50 
1.S�n�f 0 0 7 100 0 0 0 0 0 0 0 0 7 29,1 
3.S�n�f 0 0 1 20 0 0 1 20 0 0 3 60 5 20,8 

TOPLAM 2 8.3 15 62.5 0 0 2 8.3 0 0 5 20.8 24 100 
  

Yukar�daki tabloda görüldü�ü üzere bu soruda seslendirilen çocuk �ark�s�n�n minör 
tonda oldu�unu söyleyen ö�rencilerin oran� %62.5’dir. Ö�rencilerin %20.8’inin minör tonda 
bir çocuk �ark�s�n� duyamad�klar� görülmü�, %8.3’ünün bu parçay� majör duydu�u, 
%8.3’ününde kürdi olarak duydu�u görülmü�tür.  

%62.5’lik minör oldu�u cevab�n� veren oran mesleki müzik e�itimi alan bir grup 
aç�s�ndan iyi bir oran� temsil etmemekle birlikte ortalaman�n üzerinde olmas� minör 
kavram�na olan hakimiyetin nispeten yüksek oldu�una i�aret etmektedir. 

 
Eser 2 (Kürdi) 
  

MAJÖR 
 

M�NÖR 
 

HÜSEYN� 
 

KÜRD� 
 

H�CAZ 
 
B�LM�YO-
RUM 

 
TOPLAM 

f % f % f % f % f % f % f % 
Haz�rl�k 0 0 4 33.3 0 0 5 41.6 0 0 3 25 12 50 
1.S�n�f 2 28.5 0 0 2 28.5 2 28.5 0 0 1 14.2 7 29,1 
3.S�n�f 0 0 3 60 0 0 1 20 1 20 0 0 5 20,8 

TOPLAM 2 8.3 7 29.1 2 8.3 8 33.3 1 4.1 4 16.6 24 100 

 
Yukar�daki tabloda görüldü�ü üzere kürdi makam�ndaki bir çocuk �ark�s�n� duyabilen 

ö�rencilerin oran� %33.3’dür. Bu soruya majör cevab�n� verenlerin oran� %8.3, minör 
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cevab�n� verenlerin oran� %29.1, hüseyni cevab�n� verenlerin oran� %8.3, hicaz cevab�n� 
verenlerin oran� %4.1, bilmediklerini söyleyen ö�rencilerin oran� ise %16.6’d�r.  

Bu durum dinledikleri bir makamsal eseri yeterince analiz edemediklerini ve do�ru 
tespit edemediklerini ortaya koymu�tur. 

Eser 3 (Hüseyni) 
  

MAJÖR 
 

M�NÖR 
 

HÜSEYN� 
 

KÜRD� 
 

H�CAZ 
 
B�LM�YO-
RUM 

 
TOPLAM 

f % f % f % f % f % f % f % 
Haz�rl�k 0 0 0 0 8 66.6 0 0 0 0 4 33.3 12 50 
1.S�n�f 0 0 0 0 1 14.2 2 28.5 2 28.5 2 28.5 7 29,1 
3.S�n�f 0 0 0 0 4 80 0 0 0 0 1 20 5 20,8 

TOPLAM 0 0 0 0 13 54.1 2 8.3 2 8.3 7 29.1 24 100 

 
Yukar�daki tabloda görüldü�ü üzere hüseyni makam�ndaki bir çocuk �ark�s�n�n 

hüseyni oldu�unu duyabilen ö�rencilerin oran� %54.1’dir. Bilmedi�ini söyleyen ö�rencilerin 
oran� %29.1, kürdi ve hicaz duyduklar�n� söyleyenlerin oranlar� ise %8.3’dür. 

Hüseyni makam�n� dinleyerek tan�ma oran�nda bir yükselme söz konusudur. Bu 
makam�n Türk müzik kültüründe önemli bir yeri olmas�ndan ve günlük ya�amlar�nda s�kça 
kar��la�malar�ndan ileri gelmekte, teorik olarak ay�rt edememeleri ise konu hakk�nda 
yeterince bilgi verilmedi�ini ortaya koymaktad�r. 

 
Eser 4 (Majör) 
  

MAJÖR 
 

M�NÖR 
 

HÜSEYN� 
 

KÜRD� 
 

H�CAZ 
 

B�LM�YO-
RUM 

 
TOPLAM 

f % f % f % f % f % f % f % 
Haz�rl�k 10 83.3 1 8.3 0 0 1 8.3 0 0 0 0 12 50 
1.S�n�f 7 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 29,1 
3.S�n�f 4 80 1 20 0 0 0 0 0 0 0 0 5 20,8 

TOPLAM 21 87.5 2 8.3 0 0 1 4.1 0 0 0 0 24 100 
 

Yukar�daki tabloda görüldü�ü üzere bu soruda seslendirilen çocuk �ark�s�n�n majör 
tonda oldu�unu söyleyen ö�rencilerin oran� %87.5’dir. Minör duydu�unu söyleyenlerin oran� 
%8.3, kürdi duydu�unu söyleyenlerin oran� ise %4.1 olarak görülmü�tür. 

Tonal bilgilerinin hem teori hem de dinleme aç�s�ndan tam bir yetkinli�e ula�t��� 
görülmektedir. Yanl�� cevap verenlerin haz�rl�k s�n�f�ndan olmas� ileriki y�llarda eksiklerini 
tamamlayacaklar� anlam�na gelmektedir. 

Bu durum tonal kavram�n�n müzik teorisi ve solfej derslerinde yeterince ele al�nd���n� 
ve ö�rencilerin iyi bir düzeye geldiklerini göstermektedir. 

 
Eser 5 (Hicaz) 

  
MAJÖR 

 
M�NÖR 

 
HÜSEYN� 

 
KÜRD� 

 
H�CAZ 

 
B�LM�YO-
RUM 

 
TOPLAM 

f % f % f % f % f % f % f % 
Haz�rl�k 0 0 0 0 0 0 0 0 10 83.3 2 16.6 12 50 
1.S�n�f 0 0 0 0 2 28.5 0 0 5 71.4 0 0 7 29,1 
3.S�n�f 0 0 0 0 0 0 0 0 4 80 1 20 5 20,8 

TOPLAM 0 0 0 0 2 8.3 0 0 19 79.1 3 12.5 24 100 
 

Yukar�daki tabloya bak�ld���nda hicaz bir çocuk parças�n�n hicaz oldu�unu duyabilen 
ö�rencilerin oran� %79.1 olarak görülmü�. Bu sorudaki çocuk parças�n� hüseyni olarak 
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duydu�unu söyleyen ö�rencilerin oran� %8.3, bilmediklerini söyleyenlerin oran� ise %12.5 
olarak görülmü�tür. 

Hicaz makam�n�n Türk müzik kültüründe hüseyni gibi s�kça kullan�l�yor ve hemen her 
yerde duyuluyor olmas�yla kulaklar�nda yer etmi� olmas� sonucu bu soruya verilen cevaplarda 
bir art���n oldu�u dü�ünülmektedir.  Bununla birlikte, teorik olarak ellerine verilen hicaz 
makam�ndaki eserin makam�n�, bu oranda bilmiyor olduklar� görüldü�ünden bilgilerinin 
yetersiz ve sadece kültürel birikime dayal� oldu�u anla��lmaktad�r. 

3. Tonalite ve modalite konusuna yönelik ilgi düzeyleri nas�ld�r? 
1.Haz�rl�k s�n�f�ndan 9 ö�renci tonalite kavram�n�n ilgisini çekti�ini, 1 ö�renci 

ilgisinin çekmedi�ini belirtmi�, 1 ö�renci ise yapamad��� halde çok ilgisi oldu�u bilgisini 
vermi�tir. Birinci s�n�f ve üçüncü s�n�f ö�rencilerinin ise tamam� tonalite kavram�n�n ilgilerini 
çekti�ini belirtmi�lerdir. Buradan, haz�rl�k s�n�f�nda olan ö�rencilerin ba�lang�ç a�amas�nda 
olmalar�n�n etkisi ile tonalite kavram�nda zorluk ya�amalar�n�n ilgi azalmas�n� etkiledi�i 
dü�ünülmektedir. 

2.Haz�rl�k s�n�f�n�n tamam�, tonal eserler seslendirmenin ilgilerini çektiklerini 
belirtmi�lerdir. Birinci s�n�f ö�rencilerinden ise 5 ö�renci tonal eserler seslendirmenin 
ilgilerini çektiklerini, 1 ö�renci tonal eserler seslendirmenin hiç ilgisini çekmedi�ini, bir 
ö�renci ise bütün eserlerinin tonal oldu�unu ve ilgisini çekti�ini dile getirmi�tir. 

3.Haz�rl�k s�n�f�ndan 8 ö�renci tonal eserler dinlemekten ho�land���n� ve tonal 
eserlerin kula�a ho� geldi�ini söylemi�tir. 1 ö�renci fazlas�yla ho�land���n� ve bir ton 
içerisindeki farkl� aray��lar içerisinde oldu�unu, 1 ö�renci dinlemekten az ho�land���n� 1 
ö�renci ise hiç ho�lanmad���n� dile getirmi�tir. Birici s�n�f ve üçüncü s�n�f ö�rencilerinin ço�u 
tonal eserleri dinlemekten ho�land�klar�n� belirtmi�lerdir. 

4.Haz�rl�k s�n�f�ndan 3 ö�renci modalite kavram�n�n ilgisini çekti�ini, 3 ö�renci 
ilgisini çekmedi�ini, 1 ö�renci ise fazla ilgisinin çekmedi�ini dile getirmi�tir. Birinci ve 
üçüncü s�n�f ö�rencilerinin tamam� modalite kavram�n�n ilgilerini çekti�ini belirtmi�lerdir. 
Birinci s�n�f ö�rencilerinden 1 ki�i özellikle hicaz makam�n�n ilgisini çekti�ini dile getirmi�tir. 

5.Haz�rl�k s�n�f�ndan 6 ö�renci modal eserleri seslendirmenin fazlas�yla ilgisini 
çekti�ini söylerken 1 ö�renci fazla ilgisini çekmedi�ini, 4 ö�renci hiç ilgisinin çekmedi�ini, 1 
ö�renci ise çok sevdi�ini ama seslendiremedi�ini belirtmi�tir. Birinci s�n�f ö�rencilerinin 3 
tanesi bazen ilgisini çekti�ini, 2 tanesi çok ilgisini çekti�ini, 1 tanesi hiç ilgisinin çekmedi�ini, 
1 tanesi ise hiç seslendirmedi�ini ama seslendirmek istedi�ini dile getirmi�tir. Üçüncü s�n�f 
ö�rencilerinden 4 tanesi çok ilgisini çekti�ini, 1 tanesi ise hiç ilgisini çekmedi�ini belirtmi�tir. 

6.Haz�rl�k s�n�f� ö�rencilerinin ço�u modal eserleri dinlemekten ho�land���n� 
söylerken, 3 ö�renci ho�lanmad���n�, 1 ö�renci ise modal eserlerin tek bir ana fikir etraf�nda 
geçti�ini hissetti�i için ho�lanmad���n� belirtmi�tir. Birinci s�n�f ve üçüncü s�n�f ö�rencilerinin 
ço�u modal eserleri dinlemekten ho�land���n� dile getirmi�tir. 

7.Haz�rl�k s�n�f� ö�rencilerinden 6 ö�renci tonal eserler dinlemeyi tercih etti�ini, 1 
ö�renci modal eserler dinlemeyi tercih etti�ini, 5 ö�renci ise her ikisini de dinlemeyi tercih 
etti�ini söylemi�tir. Birinci s�n�f ö�rencilerinden 2 ö�renci her ikisini de dinlemeyi tercih 
etti�ini, 1 ö�renci modal eserler (özellikle hicaz, kürdi) dinlemeyi tercih etti�ini, 3 ö�renci 
tonal eser dinlemeyi tercih etti�ini, 1 ö�renci ise her ikisini de tercih etti�ini ama özellikle 
minör tonda ve hicaz-muhayyer kürdi makam�nda eserler dinlemeyi tercih etti�ini dile 
getirmi�tir. Üçüncü s�n�f ö�rencilerinin ço�unlu�u her ikisini de dinlemeyi tercih ettiklerini 
söylemi�lerdir. 

Ö�rencilerin tonal ve modal eserleri dinleme ve tercih etmede belirgin bir görü� ortaya 
ç�kmam��t�r. Genel olarak her iki türden de ho�land�klar� ve genelde bir ay�r�m yapmad�klar� 
ortaya ç�km��t�r. Bununla birlikte modal eserleri seslendirmek istediklerini ama bazen 
seslendiremediklerini belirtmi�lerdir. Hicaz makam�n� da, hüseyni makam� gibi dinleyerek 
tan�ma oran�nda bir art�� oldu�u gözlenmi�tir. 
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SONUÇ VE ÖNER�LER 
Sonuçlar 

1- Ö�rencilerin minör ton kavram�na yönelik bilgi düzeylerinin son derece iyi 
oldu�u görülmektedir. 

2- Hüseyni makam�n�n tan�nma oran� çok dü�üktür ve bilmedi�ini söyleyenlerin 
oran�nda görülen yükseklik hüseyni makam�n�n çok az tan�nd���n� ortaya koymaktad�r. 

3- Ö�rencilerin tonal modal ay�r�m� yaparken bile zorluklar ya�ad�klar� 
görülmektedir. 

4- Makamlar aras�nda en iyi tan�nan makam�n, hicaz makam� oldu�u görülmektedir.  
5- Ö�rencilerin dinledikleri bir makamsal eseri yeterince analiz edemedikleri ve 

do�ru tespit edemedikleri dü�ünülmektedir. 
6- Hüseyni makam�n� dinleyerek tan�ma oran�nda bir art�� görülmektedir. 
7- Tonal bilgilerin hem teori hem de dinleme aç�s�ndan tam bir yetkinli�e ula�t��� 

görülmektedir.  
8- Genel olarak ö�rencilerin, hem tonal hem de modal eserler dinlemek ve 

seslendirmekten ho�land�klar� ve genelde bir ay�r�m yapmad�klar� ortaya ç�km��t�r. Bununla 
birlikte modal eserleri seslendirmek istediklerini ama bazen seslendiremediklerini dile 
getirmi�lerdir. 

Öneriler 
Makamlarla ilgili konularda bilgi verilmesi önerilmektedir, en az�ndan bu çok 

kullan�lan üç makam�n ö�retilmesi oldukça önemlidir.  
Müzik ö�retmenli�ini dü�ünen ö�rencilerin say�ca fazla olmas�, makamsal çocuk 

�ark�lar� hakk�nda bilgiye sahip olmalar�n� en az�ndan bu üç makam� bilmelerini gerekli 
k�lmaktad�r. 

Bili�sel ya da duyu�sal olarak tonal bir eserin tonalitesini bulabilmelerini sa�layan 
müzik teorisi ve solfej dersleri, en az�ndan bu üç makam�n da ö�renilmesi için uygun bir 
ortamd�r.  
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“TIP B�L�M� VE P�YANO TEKN���N�N D�S�PL�NLERARASI ETK�LE��M� 
P�YAN�ST F�ZYOLOJ�S� VE P�YANO TEKN���” 

 
Fulya TEZER 

 
�stanbul Üniversitesi Devlet Konservatuar� Piyano Bölümü 

 
ÖZET 
Enstrüman çalmak antifizyolojik (bedene ayk�r�) bir durumdur. Enstrümanlar�n 

kullan�m� s�ras�nda enstrüman yap�s�n�n beden yap�s�na ayk�r� olmas� ve bedenin kendini bu 
duruma uydurmaya çal��mas� ortaya büyük sa�l�k sorunlar� ç�karmaktad�r. Bedeni yanl�� 
tutma al��kanl���na; s�rt, bel, boyun, dirsek, bilek ve parmaklar� yanl�� tutma hatâlar�n� ve 
bunlar� kuvvetlendirememeyi de eklersek, sakatlanmak kaç�n�lmazd�r. Her ya� ve e�itim 
seviyesinde bunlar�n ihmâl edilmesi veya normâl kabûl edilmesi sonucunda geli�en patolojik 
durumu düzeltmek çok zor hattâ imkâns�z olmaktad�r. Bu sorunlar nedeniyle 18.yüzy�lda 
ba�layan t�bbî ara�t�rmalar 20. yüzy�l�n yetmi�li y�llar�ndan itibaren h�zlanm��, son onbe� 
y�lda ise konuyla ilgili kitap ve dergilerin say�s� artm�� ve “Sanat T�bb�” isimli yeni bir t�p dal� 
ortaya ç�km��t�r. Bütün bu t�bbî ara�t�rmalar sanat uygulamalar�nda bilinçsiz, yanl�� ve 
gereksiz a��r� uzun çal��malar nedeniyle ortaya ç�kan fizyopsikolojik sorunlar� tüm aç�kl���yla 
göz önüne sermektedir. “Sanat T�bb�” n�n kolu olan Müzik Fizyolojisi arac�l���yla enstrüman 
tekni�inde; konumuz olan piyano çal��malar�nda yap�lan hatâlar� ve bu hatâlar nedeniyle 
ortaya ç�kan sakatl�klar� bütün aç�kl���yla görmekteyiz. Müzik Fizyolojisinin katk�s�yla 
piyano çal��malar�n�n, deneme-yan�lma yoluyla yap�lan geleneksel çal��ma yap�s�ndan 
ç�kart�l�p bilimsel temellere oturtulmas� en sa�l�kl� yoldur. Söz konusu “Müzik Fizyolojisi” 
e�itim programlar� piyano çal��anlara göre uyarlanm�� çok yönlü ve disiplinler aras� bir e�itim 
ve ekip çal��mas� içermektedir, sonuç olarak bu e�itimle beden bilinci yerle�erek sakatl�klar 
önlenecektir. Do�ru yöntemle uygulanan piyano e�itiminde; piyano e�itimcilerinin Müzik 
Fizyolojisi deste�i ile bilimsel bir de�erlendirme yapt�ktan sonra, beden bilincine ula�may� 
sa�layan piyano e�itimi vermeleri en sa�l�kl� yol olacakt�r ve bu uygulamalarda bedeni ruhsal 
ve fiziksel bir bütün olarak görmeleri göz ard� edilmemelidir. 

Sanat e�itimi veren kurumlarda piyano tekni�i; yeni bir e�itim sistemi ve yeni bir 
anlay��la kuruldu�unda farkl� olma özgürlü�ü ve bilinci yerle�erek geli�ecek ve sa�l�kl� bir 
ortam sa�lanm�� olacakt�r, buna ba�l� olarak da yarat�c�l�k süreci de ba�layacakt�r.  

Anahtar Kelimeler: Sanat T�bb�-Muz�syen F�zyoloj�s�-P�yan�st F�zyoloj�s�-P�yano 
Tekn�g� 

 

“THE INTERDISCIPLINARY INTERACTION OF 
MEDICAL SCIENCE AND THE PIANO TECHNIQUE 

THE PHYSIOLOGY OF A PIANIST AND THE PIANO TECHNIQUE” 
ABSTRACT 

Playing an instrument usually runs counter to the natural bodily postures and attitudes 
of a human being.  Since this is often necessitated by the very structure of the instrument,  the 
instrumentalist tries to adjust his posture to the instrument and thereby causes grave health 
problems. An injury is almost inevitable unless the player strengthens the back, the neck, the 
wrist, the elbow and the fingers and carefully readjusts his/her potentially harmful posture. 
During the whole training period, neglecting these points may cause pathological 
developements which are difficult or even impossible to alleviate.  Medical research on 
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problems of this nature is known to have started as early as the 18th century and  in the last 
decade has assumed the status of an independent branch called "The Medicine of Art" with a 
rapidly  growing the number of publications.  

The research in this area establishes beyond doubt that physiological as well as and 
psychological problems arise  from  habitually incorrect  postures and  methodologically 
unfounded, unnecessarily long periods of  practising.   By virtue of Music Physiology which 
constitutes a branch of  the Medicine of Art,  we clearly  discern  the errors made in the 
teaching  of piano, which is presently our subject, and the  injuries  that emanate from them.  
Music Physiology indicates that it is preferable to give up traditional practising methods  and 
to adopt  new techniques based on scientific research.  

The educational programmes on the Music Physiology are based on team work and the 
teaching process involves  training in various disciplines specially  adapted to the needs of 
piano players. As a result of this programme a person is expected to grow more conscious of 
his/her body and by token of this consciousness avoid injuries.  A methodologically correct 
piano training can be possible only if the various aspects of the physiology of music are put 
into practice  in piano practising,  thereby helping the  pupils gain somatic consciousness.       

Key Words: Arts Medicine, musician Physiology, Pianist Physiology, piano technique 

 
Müzik; kâinatta bilinmeyenin ötesine geçmeyi, varl���n ötesine geçmeyi besteci 

arac�l���yla bize ula�t�r�r. Besteci evrenden binlerce titre�im al�r; ald���, alg�lad��� bütün bu 
titre�imleri, sesleri bir düzene sokar ve bütün bedeninin hâf�zas�na kaydederek eserini besteler 
ve bizimle eseri arac�l���yla diyalog kurar, bu sesler ruhun, zihnin, duygular�n en gizli 
derinliklerine kadar gidebilme gücüne sahiptir. Hat yaz�s�nda her harfin bir anlam� oldu�u 
gibi ve di�er harflerle birle�ti�i zaman bir anlam bütünlü�üne ula�t��� gibi, her notan�n da bir 
anlam� vard�r ve di�er notalarla birlikte bir anlam ifade eden cümleler meydana getirir. 
Yorumcu s�fat�n� hak eden ki�i; besteciden ald��� titre�imleri, alg�lar�, duygulardan meydana 
gelen bu cümleleri di�er insanlara ileten ki�idir. Bu; eseri yaratan, yorumlayan ve dinleyen 
aras�nda bir çe�it kar��l�kl� üçlü söyle�idir. Yorumcu; besteciden ald���n�, anlad���n� ve 
hissetti�ini dinleyiciye ileterek diyalog kurar. Ama nas�l kurulacakt�r bu diyalog? ��te sorun 
da burada ba�l�yor: Yorumcunun her türlü fiziksel, kassal, psikolojik sorununun giderilmi� 
olmas� gerekir ki bestecinin bütün duygular� dinleyiciye aktarabilsin. Her �eyden önce 
yorumcu eseri icra ederken; bestecinin hissetti�i sevinci, hüznü, mutlulu�u, s�k�nt�y�, 
heyecan�, nefreti, k�sacas� hissetti�i ve aktarmak istedi�i her türlü duyguyu ruhunun 
derinliklerinde hissedebilmeli ve dinleyiciye aktarabilmelidir. Bunun içinde yorumcu, tabii ki 
önce hem fizyolojik olarak hem de teknik anlamda hem de ruhsal olarak son derece haz�rl�kl� 
olmal�d�r. Bu her günkü çal��malar sonucu elde edilebilecek bir durumdur, dü�ünülenin tam 
aksine, konser veya s�nav öncesi kampa girer gibi çal��mak de�ildir.  

Dünya bütününde sanat e�itimi veren kurumlarda yap�lan çal��malara bakacak 
olursak; sanat çal��malar� sezgi, içgüdü ve rastlant�ya dayanan deneme-yan�lma metodu ile 
geleneksel olarak gerçekle�tirilmektedir. Bu çal��ma �ekli; uzun saatlere dayanan, sonucu 
belirsiz, sebep-sonuç ili�kisi belirsiz bir çal��ma �eklidir, temelinde bilimsellik mevcut 
de�ildir. Bu durum ki�isel çal��malarda ve kurumsal e�itimde hem çok zaman kayb�na, hem 
de fiziksel ve psikolojik sorunlara sebep olmaktad�r. Dünya çap�nda ünlü sanatç�lar fiziksel,  
psikolojik sorunlar sebebiyle sahneleri, müzik e�itimi alan ö�renciler ise e�itimlerini terk 
etmek zorunda kalmaktad�rlar.  

SANAT TIBBI 
Sanat T�bb�; sanat�n tüm alanlar�nda, enstrüman, opera, pop, plastik sanatlar (heykel, 

resim, seramik), dans ve tiyatro sanatç�lar�n�n, yazarlar�n ve orkestra �eflerinin çal��malar�nda 
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giderek artan sa�l�k �ikâyetlerinden dolay� son otuz y�lda yap�lan fizyolojik ve psikolojik 
konulardaki önlem ve tedavi ara�t�rmalar�n� içerir.  
Enstrümanlar�n yap�s� beden yap�s�na uygun olmad��� için, beden kendini enstrümana 
uydurma�a çal���r, bedenin bu ayk�r�l��a kendini uydurma�a çal��mas� ise ortaya büyük 
sorunlar ç�kart�r. Bedenin yanl�� tutma al��kanl���na bir de s�rt, bel, boyun, el, kol, dirsek, 
bilek ve parmaklar�n yanl�� tutulu�unu ve bu organlar� güçlendirememeyi de eklersek 
durumun daha da kötüye gitmesi kaç�n�lmazd�r. Her ya� diliminde bu s�k�nt�lar�n normal 
kabûl edilmesi sonucunda geli�en patolojik durumu düzeltmek ise çok zor, hattâ imkâns�z 
olmaktad�r. Bedenin bilincinde olmak, sakatlanmadan önce önlem al�nmas� en önemli 
konudur, ameliyat ise en son dü�ünülmesi gereken bir müdahale yöntemidir. Bu sorunlar 
sebebiyle 17. yüzy�l sonlar�nda sanatç� sa�l��� konusunda ba�layan t�bbî ara�t�rmalar; 20. 
yüzy�l�n yetmi�li y�llar�ndan itibaren h�zlanm�� ve “Sanat T�bb�” isimli yeni bir bilim dal� 
ortaya ç�km�� ve bu konuda dergi ve kitap yay�nlar� giderek artm��t�r. Bütün t�bbî ara�t�rmalar 
sanat uygulamalar�nda bilinçsiz, yanl�� ve a��r� çal��malar nedeniyle ortaya ç�kan fizyo-
psikolojik (beden-ruh) sorunlar� bütün aç�kl���yla göz önüne sermektedir. 
                   
                   MÜZ�K E��T�M�NDE YAPILAN ARA�TIRMALAR VE   
                                               MÜZ�K F�ZYOLOJ�S� 
Müzik e�itimi alan�nda yap�lan ara�t�rmalar; teknik çal��malar� tesadüflerden kurtararak 
müzik e�itimi çal��malar�na bilimsel temel eklemi� ve bilinçli çal��ma zihniyetini 
geli�tirmi�tir. T�p biliminin katk�s�yla, müzik e�itimindeki çal��malar�n; deneme-yan�lma 
metoduyla yap�lan geleneksel yap�s�ndan ç�kart�l�p bilimsel temellere oturtulmas� en sa�l�kl� 
yoldur ve en önemli hedeflerden biri de ki�inin olanaklar�n�n s�n�r�n� geni�letmektir. Söz 
konusu “Müzik Fizyolojisi” e�itim program�nda; Anatomi, Fizyoloji, Psikiyatri, Nöroloji vb. 
gibi t�p dallar� yer almaktad�r ve bu konularda müzisyenler için uyarlanm�� kitaplar 
yay�nlanmaya ba�lanm��t�r. Bu e�itimle piyano çal��malar� yapanlar; ister amatör, ister 
profesyonel ad� geçen t�p dallar�nda bir t�p uzman� kadar olmasa da bedenini tan�yacak, 
sakatlanmay� önlemek için gerekli hareketleri ve bedenine zararl� hareketleri ö�renecek, kas-
eklem-kiri�lerin nas�l kuvvetlendirilmesi ve kullan�lmas� gerekti�inin bilincine varacaklard�r. 
 
                 TIP UZMANI VE MÜZ�SYEN�N ORTAK TERM�NOLOJ�S� 

Üzerinde durulmas� gereken bir sorun; t�p uzmanlar�yla müzisyenler aras�ndaki 
ileti�imde birbirlerinin dilinden anlayabilecekleri ortak bir terminolojinin olmamas�d�r, her iki 
taraf da birbirlerinin kulland��� terminolojiyi bilmemektedir. Bu aç�dan bir müzik e�itmeninin 
t�p terminolojisini müzik terminolojisiyle ili�kilendirerek müzisyenler için uyarlanm�� 
anatomi, fizyoloji ö�renerek ö�rencilerini e�itmesi en do�ru yol olacakt�r. Müzik fizyolojisi 
konusunda uzmanla�acak t�p uzmanlar�n�n da enstrüman, �an gibi sanat dallar�n�n do�ru 
uygulama yöntemlerini izleyerek ö�renmeleri; sürdürecekleri tedaviler aç�s�ndan son derece 
önemlidir, aksi takdirde hatâlar tekrarlanaca�� için, sorunlar büyüyecek ve 
çözümlenemeyecek, sürdürülen tedaviler ba�ar�s�z olacakt�r.  
 
                                   P�YANO E��T�M�N�N �LK YILLARI 

Do�ru yöntemle uygulanan piyano e�itiminde hastal�k ve sakatl�klar�n henüz 
olu�madan önlenebilmesi için özellikle ilk alt� ay son derece önemlidir. Bu nedenle piyano 
e�itimcilerinin; t�p biliminin deste�i ile bilimsel bir de�erlendirme yapt�ktan sonra beden 
bilincine ula�may� sa�layan, bilinçli fark�ndal�k yaratan; “Bilimsel Donan�ml� Teknik E�itim” 
vermeleri gerekmektedir ve bu uygulamalarda bedeni ve ruhu bir bütün olarak görmeleri tek 
do�ru yoldur. Ancak bu bilinçli fark�ndal�kla e�itimci, ö�rencinin sorununa âcil çözüm 
bulabilir ve ö�rencinin kapasitesini geni�letebilir.   
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                     TEKN�K KAVRAMI VE P�YANO TEKN��� 
Piyanistin sürati: k�sa zamanda yap�lan hareket s�kl���, tepki süresidir.  
Teknik; piyano çalan ki�inin fiziksel yap�s�n�, fiziksel ko�ullar�n� en uygun ölçüde ve 

en do�ru �ekilde kullanmas� ve kazan�lm�� reflekslerinin do�ru harekete çevrilmi� durumudur. 
Monique Deschaussées’ye (Ok: Monik De�osse)göre:Tekni�in amac�; yorumcuyu her türlü 
fiziksel sorundan ve korkudan kurtararak onun hayat�n anlam�n� ortaya ç�karmas�na yard�m 
etmektir. 

Bilek, el ve parmak hareketlerinin çok fazla say�da olu�mas�; hareketi sa�layan 
kaslar�n esnekli�ine ve kuvvetine ba�l�d�r. Hareketlerin fazla olmas�n�n sebebi kaslar�n 
parmaklar�n ucuna do�ru incelmesi ve fazlala�mas�d�r.    
Piyanist; sinir-kas uygunlu�unu geli�tirdi�i takdirde kazand��� tekni�i en iyi �ekilde 
uygulayabilecek duruma gelecektir. 
 
     P�YANO TEKN���NDE ÜST KOL-ÖN KOL-OMUZ KASI-D�RSEK-B�LEK      
                                                     EKLEMLER�N�N ROLÜ 
 

Monique Deschaussées’ye göre: Kol tekni�i fiziksel haz�rlanma gerektirir; omuz ve 
bilek özgürlü�ü ve dirsekte rahatl�k, bo�luk hissi bulunmal�d�r. Bu eklemler tamamen 
emrimizde olmal�d�rlar. Bu eklemlerin birbirleriyle ba�lant�l� hareketleri; çe�itli hareket 
giri�imleri (attaque) ve sonsuz t�n� de�i�imi elde etmeyi sa�lar. 
Omuz, dirsek ve bilek hareketlerini a�a��daki gibi inceleyebiliriz:  
 Tu�lar�n üzerine kolun rahat ve özgür ini�i: Eller ve parmaklar daha önceden çal�nmas� 
gereken tu�lar üzerinde haz�rlan�r, omuz kemi�i, üçgensel omuz kaslar�n�n bütün kuvvetinin 
parmaklar üzerine aktar�lmas� ile birlikte, yo�un, dolgun, yumu�ak t�n�l� sesler elde edilir. Bu 
hareket yap�l�rken üst kol kaslar� olan ve üst kolun ön bölümünde bulunan triseps ve arka 
bölümünde bulunan biseps kaslar� da devreye girer. Tschaikovsky, Rachmaninoff gibi 
bestecilerin eserlerinin kuvvetli ve derin t�n�l� çal��lar� bu çal�� tekni�i ile sa�lan�r. Bu 
hareketler uygulanmad��� takdirde ortaya ç�kacak sesler sert, bat�c�, rahats�z edici ve “vurma” 
olarak nitelendirece�imiz sesler olacakt�r.  

Bir tu�tan di�er tu�a gereksiz hareketler olmaks�z�n ön kolun tümüyle yaylanarak 
gitme hareketini de omuz eklemi sa�lar.  

Tu�lar üzerinde elin ba�parmak ve küçük parmaklar�n birinden di�erine gidip gelerek 
yap�lan tremolo tekni�i olan, kolun d��a ve içe dönme hareketleri (süpinasyon ve pronasyon) 
olan yuvarlanma hareketi ile gerçekle�tirilir. Ayakta durarak kolumuzu a�a��ya rahatça 
indirdikten sonra elimizle dirse�imizi tutup üst kolu sâbitleyerek ön kolla süpinasyon ve 
pronasyon hareketlerini arka arkaya yapt���m�zda klavye üzerinde yapaca��m�z tremolo 
hareketini haz�rlam�� oluruz ve bu durumda biseps kas�n�n gerginli�ini ve kas�lmas�n� da 
engellemi� oluruz.    

Piyano çal���rken bile�i s�kmadan rahat tutmak ve yap�lan harekete gereksiz 
hareketlerin kat�lmamas� t�n� yumu�akl��� ve çal��ta h�z� sa�layacakt�r. 

Ba�parmak sâbit tutularak bile�e, ba�parma��n üzerinden geçi� ve geri dönü� 
hareketleri h�z� sa�layacakt�r. 

Romantik eserlerde bile�in gerekli yerlerde a�a�� yukar� yumu�ak hareketleri t�n�ya 
dolgunluk ve yumu�akl�k sa�layacakt�r.  

Bartok, Prokofieff gibi modern besteciler ve ça�da� bestecilerde de sert, kat�, bat�c�, 
rahats�z edici t�n�lar� elde ederek do�ru yoruma ula�abilmek için bile�i sâbit tutmak 
gereklidir.   

Önkolun dirsek arac�l���yla bile�i öne itmesi; siyah ve beyaz tu�lar aras�ndaki 
yükseklik farkl�l�klar�n�n giderilmesini, gidi� geli�lerin kolayla�mas�n� ve h�zl� tempoda 
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çalmay� rahatl�kla sa�layacakt�r. Alfred Cortot bu hareketi: “çekmece hareketi” olarak 
isimlendirmi�tir.  

Kal�n bir tu�tan kendisinden daha uzakta bulunan ince bir tu�a veya ince bir tu�tan 
uzakta bulunan kal�n bir tu�a do�ru, soru soran ve yumu�ak bir ifade olu�mas� için bile�i ilk 
tu�un alt bölümüne do�ru a�a�� indirerek bir sonraki tu�a yar�m daire gibi bir hareketle 
gitmeli ve ula�t���m�z son tu�u çald�ktan hemen sonra bu tu� üzerinde bile�i esnek bir �ekilde 
hafifçe yukar� do�ru hareket ettirmelidir (saut rasé). Bu hareket daha çok romantik 
bestecilerin eserlerinde kullan�l�r.  
    Dirsek+ esnek bilek hareketi ile ön kolun tu�lar üzerine indikten hemen sonra tu�lar 
taraf�ndan esnek bir �ekilde yukar�ya do�ru f�rlat�lmas� ile kuvvetli ve yumu�ak bir t�n� elde 
edilir.                                  
                                     P�YANO TEKN���NDE GENEL YANLI�LAR 

Piyano çalmada en önemli sorunlardan birisi de yanl�� duru�tur. Yanl�� duru�ta kaslar 
iskeletin görevinin ancak bir k�sm�n� üstlenir. Kaslar�m�z�n çal���rken gösterdi�i çabaya veya 
yerçekimine kar�� gelmeleri konusundaki gücünün bilincinde de�iliz. Ancak kaslar�m�z�n 
hareketleri durdu�u zaman onlar�n varl���ndan haberdar olabilir, varl�klar�n� hissedebilir ve 
anlayabiliriz. De�i�imlerin fark�nda oldu�umuz zaman belirli bir bilince ula��r�z.    

Yanl�� postür (üst bedenin duru�u); kar�n ve kalçan�n öne do�ru ç�kmas�, beli 
çökertme, çenenin öne do�ru uzat�lmas�, s�rt� kamburla�t�rma sonucunda meydana gelir. Kötü 
duru� al��kanl�klar�n� de�i�tirmek için sâdece duygular�m�za güvenemeyiz. Feldenkreis’a 
göre: Do�ru duru� için; normal hissini vermeye ba�lad���, kendisi yeni bir al��kanl�k hâlini 
ald��� zamana dek bilinçli bir çal��ma �artt�r. Denemi� olanlar, al��kanl�klar�n 
de�i�tirilmesinin san�landan ne denli zor oldu�unu bilirler. 

Yapt���m�z i� ne olursa olsun, amac� olmayan, yapmam�z ve ula�mam�z gereken 
hareketleri zorla�t�rarak engelleyen, hattâ yanl�� ve gereksiz hareketleri yapmaktan 
vazgeçmeli, dü�üncelerimizi, duygular�m�z�, yapmak istedi�imiz hareketin amac�na göre 
do�ru ve bilinçli bir �ekilde tasarlamal�y�z.  

Yere tam dikey durmaya “dik durmak” diyoruz. Ünlü anatomi uzman� Albinus’a göre 
dik duran kemikler; ensedeki en üst omurlar ile gö�üs ve kalça aras�ndaki omurlard�r, 
iskeletle bunlar�n d���nda kol kemikleri a�a�� ve yukar� dik �ekildedirler. Tam bir dik duru� 
omurgan�n yap�s�ndan dolay� mümkün de�ildir.  

Duru�un do�rulu�u; iskeletin yer çekimine kar�� durmas� ve kaslar�n özgürce hareket 
etmesi ile do�ru orant�l�d�r.  

Bedenin arkas�ndaki kaslar kuvvetliyse omuzlar arkaya do�ru gider, böylece dik duru� 
meydana gelir, bu sebeple s�rttaki kaslar�n kuvvetlendirilmesi gerekir. 

Vücudumuzdaki en önemli kas ise emir veren, kumanda da olan, yöneten; 
beynimizdir. Kaslar gergin oldu�u zaman s�rt a�r�lar� ba�a ve gözlere vurur, kas�lma art�nca 
gerginlik artar, yay�l�r, kas�n bir yeri uyar�ld��� için kas gerginle�ir, en ufak bir zorlanmada 
sinirlenince kaslar gerilir, bir kastaki zarar di�er kaslar� ve eklemleri de etkiler.  

� Genelde ö�renme; ö�rencinin, ö�retmenin yapt���n� taklit etmesi yoluyla 
yap�lmaktad�r. Bu çok büyük bir vakit kayb�d�r ve tesadüfî olarak meydana geldi�i için sonuç 
yüzde yüz de�ildir, her �eye yeni ba�tan ba�lamak gerekir.    

� Bilinçlenme için: Beyin önce hareketi kaydeder, sonra kaslara emir vererek, 
kumanda eder. Burada önemli olan; hareketi kas geriliminden uzak olarak yapmakt�r. 

� Amaç az eforla, zaman� iyi kullanarak fazla üretmektir. Bilinçsiz çal��ma uzun 
zaman gerektirmektedir, elde edilen sonuç net ve kesin de�ildir. 

� Çok yüksek ve alçak oturmak; kol, bilek ve parmaklar�n tu�lardaki 
hâkimiyetini azalt�r, kuvvet parmaklara do�ru bir �ekilde aktar�lamaz. 

� Çok yak�n oturmak; dirsek ve önkol müdahalesine imkân vermez. 
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� Piyano taburesinde otururken kalçalar�n taburenin iyice arka taraf�na do�ru 
yerle�tirilmesi ile yerden kuvvet ve enerji al�namaz. 

� Küçük çocuklar�n ayaklar� yere ula�amad��� için onlar çalarken ayaklar� alt�na 
kuvvet alabilecekleri, dengelerini sa�layabilecekleri bir yükselti yerle�tirilmemesi daha ileri 
ya�larda belkemi�i problemi ile kar�� kar��ya kalmalar�na sebep olmaktad�r. 

� Çeneyi öne do�ru ç�kartmak, s�rt� kamburla�t�rmak kilolarca yükün s�rta 
binmesine sebep olur ve do�ru nefes almay� engeller.   

� Müzik cümleleri kuvvetli zamanda nefes al�r, hafif zamanda nefes verirler. 
Nefesi tutmak, nefes almamak müzik cümlelerini de bozar.  

� Sol elin ezberlenmemesi hâf�za sorunlar� olu�turur çünkü genelde sa� el 
ezberlendi�i için sol el ihmâl edilir, hâf�za sorunlar� genel olarak sol el partisinin 
ö�renilmemesi sebebiyle ortaya ç�kar. 

� Duate (parmak numaralar�) yaz�lmad��� için parmak hâf�zas�n�n olu�amamas� 
sebebiyle bir heyecan ân�nda hâf�za problemleri ortaya ç�kar.  

� Omuzlar�n neredeyse kulak hizas�na kadar yukar� kald�r�lmas� s�rtta büyük 
sorunlar olu�turur.  

� Üst bedenin adetâ tu�lar�n üzerine yatar gibi çok e�ilmesi (hem t�n� e�itli�ini 
hem de parmak e�itli�ini bozar. 

� Çalarken dirseklerin bedenden uzakla�mas�, hem yorgunlu�a, hem de kaslar�n 
s�k��mas�na sebep olur.  

� Ellerin üzerinin çökük olu�u; kuvvetin parmak uçlar�na iletilememesi, bilekte, 
kolda a�r� ve s�k��malara sebep olur. 

� Parmaklar�n kaslar�n�n çe�itli egzersizlerle kuvvetlendirilmemesi kuvvetli 
pasajlarda bedenin bu zay�f parmaklar üzerine yüklenmesi sakatl�klara yol açar.  

� Piyanodan elde edilen sese omuz; enerji ve kuvvet, dirsek hayat verir, parmak 
ucu ise ���lt� verir. Bütün bunlara ra�men dirseklerin üst bedene yap��t�r�larak hiç hareket 
ettirilmemesi, omuzlar�n s�k�lmas� kolun bloke olmas�na dolay�s�yla piyanodan sert ses 
ç�kmas�na sebep olur.  

� Bile�in çok yüksek veya çok alçak olmas�; kuvvetin dirsekte kalmas�na 
dolay�s�yla parmak uçlar�na aktar�lamamas�na sebep olur. 

� S�f�r noktaya ula�mak, gev�emek için her küçük egzersizden sonra beyin 
kaslara “dur ve gev�e” emri vermelidir. Bu hareketin son derece rahat ve h�zl� 
gerçekle�ebilmesi için “temelde rahat olma hâli ve bu durumu günlük hayatta da 
içselle�tirerek kontrol etme”; üzerinde durulmas� gereken ilk temel noktad�r ve piyanistin 
kendini yaratmas�n�n ba�lang�ç noktas� budur. 

� Sorun olan pasaj�n çal��mas�n� önce zihinde öngörerek tasarlad�ktan sonra 
beyinin kaslara emir vermesi ve hareketlerin bilinçlenmesi için önce klavye d���nda masa 
üzerinde veya piyanonun kapa�� üzerinde çal���lmas�; vizüalizasyondur (öngörü). Bu �ekilde 
çal��ma yap�lmamas�; bilinçsiz çal��man�n ortaya ç�kard��� kas s�k��malar�na ve zaman 
kayb�na sebep olacakt�r. 

� Parmak kiri�leri kuvvetlendirilmedi�i için teknik pasajlarda parmak 
eklemlerinin d��ar�ya do�ru basmas� dolay�s�yla tu� t�rnak dibiyle çal�namad��� için 
parmaklar�n tu�u uzanm�� ve yat�k bir durumda çalmas�, çal�nan notalar aras�nda e�itlik 
olmamas�, t�n� e�itli�inin elde edilememesi, dolay�s�yla kaslarda s�k��ma olmas�n� ortaya 
ç�kar�r. (Bâz� özel t�n�lar�n elde edilmesi hariç) 

� Gereksiz hareketlerin devreye girerek tu�lar aras�nda h�zda parmak e�itli�i ve 
t�n� dengesi elde edilemez. Hareket büyüdü�ü zaman h�z azal�r.  
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� Elin yap�land�r�lmamas� ve bütün kolun yaylanarak parmaklar�n çok yukar�dan 
tu�lar�n üzerine inmesi (çok artiküle etmesi) sebebiyle güçsüz kaslar üzerine yüklenilmesi 
sakatl�klar� ortaya ç�kart�r. 

� Piyano co�rafyas�nda; siyah tu�lar� çalan parmaklar�n beyaz tu�lar� dip 
k�sm�nda çalmamas� h�z kayb� olmas�na ve kas s�k��malar�na sebep olur, parmak e�itli�i ve 
t�n� dengesini engeller. (piyano co�rafyas�; klavyede geni�lik, yükseklik, piyanonun tahtas�na 
do�ru olan bölüm ve siyah tu�, beyaz tu� yükseklik alçakl�klar�)  

� Elin (avucun) devaml� aç�k tutulmas� kaslarda gerginlik yarat�r. 
� Ba�parmak geçidinde; ba�parmak tu�u yat�k durumda çald��� zaman bilek 

a�a��ya do�ru hareket yaparak elin, parmaklar�n dengesinin bozulmas�na ve bilekte, 
parmaklarda kas s�k��malar�na sebep olur.  

� Ba�parma��n klavye d���nda tuttuktan sonra ba�parma��n tu� üzerine dönmek 
için gereksiz hareketler yapmas� h�z kayb�na ve t�n� dengesizli�ine sebep olur. 

� Ba�parmak geçidinde dirse�in d��ar� do�ru aç�lmas� t�n� ve parmak e�itli�inin 
yok olmas�na sebep olur. 

� Dirsekten a�a�� ön kol ile yap�lan tremolo hareketlerinin ön ve yana do�ru 
yap�lmamas� (iç yöne pronasyon, d�� yöne supinasyon) kaslarda gerginli�i ortaya ç�kar�r. 

� Tekrarlanan notalar�n (notes répétées) e�it olmamas�, bu notalar�n bâz�lar�n�n 
duyulmamas�; parma��n, tekrarlad��� her nota için tu� üzerinde yer de�i�tirmemesi ve dirse�in 
bu tekrarlamalar sürecinde hafifçe geriye çekilmemesinden kaynaklan�r. 

� Aral�klar�n çal�nmas� s�ras�nda esas melodiyi çalan seslerin ç�kmamas�, üst ses 
ve alt seslerin ayr� partiler hâlinde çekmece hareketi uygulanarak çal���lmamas� sonucunda 
kaslarda gerginlik ortaya ç�kar.  

� Bir teknik pasajda sâdece gidi� pasaj�n�n çal���lmas�, dönü�ünün çal���lmamas� 
fazla zaman kayb�na sebep olur. Beyin; dönü�lerde zorland��� zaman daha iyi ö�renmektedir.  

� Parçay� çalmaya ba�larken veya bir cümleye ba�larken; önkolun, bile�in yukar� 
f�rlat�lmas�, tu�lar�n üzerinde gereksiz hareketler yap�lmas� arzu edilen sonoriteyi ç�karamama 
ve yanl�� tu�a basma ihtimâlini artt�r�r. 

� Üst bedenin öne, arkaya ve yanlara çok fazla sallanarak beden dengesinin yok 
eder ve sonucunda gerekli h�z ve t�n� elde edilemez, dinleyicinin dikkatini yo�unla�t�rmas�na 
da engel olur.  

� Apojyatürler; dirsek+bilek hareketi olmadan çal�nd��� zaman dirse�in bile�i 
ileri itmemesi sebebiyle sert sesler ç�kar. Birinci seste bilek a�a��ya do�ru inmeli, ikinci ses 
çal�n�rken tu�lar alttan kavranarak, dirsek bile�i öne do�ru itmeli ve bilek hafifçe yukar� esnek 
bir �ekilde kalkmal�d�r (kuvvetli-hafif ili�kisi). 

� Tschaïkovsky, Rachmaninoff gibi bestecilerde “forte” nüanslarda üst bedenin 
öne do�ru gelmemesi, s�rt kaslar�n�n kullan�lmamas� ve bu sebeple seslerin aral�klar�n, 
akorlar�n kat� ve bat�c� bir t�n� ile çal�nmas�na sebep olur. Sol aya��n topu�u sol arkada 
yukar�da, aya��n parmak uçlar� yerde olmak üzere, yerden al�nan gücü omurga arac�l���yla s�rt 
kaslar�na ve kollara nakleder. 

� Bâz� bestecilere göre oktav/akor çal��lar� de�i�mesine ra�men her bestecinin 
eserinde sâdece ön kol+esnek olmayan bilek ile çal�nmas� çok kat� ve batan bir t�n� ç�kmas�na 
sebep olur.  

� Piano nüansl� pasajlarda parmak hareketlerinin tu�a çok yak�n olmamas� ve 
sanki tu� parma�� z�plat�yormu� gibi bir his olmamas� t�n� dengesini yok eder.  

� Dirse�in; klavyede tu�lardan piyanonun tahtas�na do�ru (öne do�ru-horizontal) 
esnek bilek hareketleriyle ilerlememesi kaslar�n gerilmesini ortaya ç�kar�r, bu sebeple t�n� son 
derece kat�, bat�c� olarak ortaya ç�kar.  
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� Duatelere önem verilmedi�i takdirde; akorun merkezindeki ve ortak notalardan 
bir di�er akorun merkez ve ortak notalar�na geçilmedi�i için yanl�� notalar�n çal�nmas� ortaya 
ç�kar.  

� Uzak mesafede bulunan bir tu�tan di�erine yönelirken, aral�klar, akorlar 
aralar�nda mesafe varsa; h�zl� yer de�i�tirme (déplacement rapide) çal��malar�n�n yap�lmamas� 
dolay�s�yla yanl�� tu�a bas�lmas�n�, akorlarda kesinlik netlik olmamas�n� ortaya ç�kart�r. 

� Pedale basarken aya��n topu�unun yerden kald�r�lmas� vücutta gerginlik ve 
s�k��maya sebep olur.  

� Sol aya��n devaml� hareket hâlinde olmas�, tekmeler atmas� ve daireler çizmesi 
vücut dengesini bozar, yerden enerji ve kuvvet almay� engeller. 

� Sa� elde melodi oldu�u hâlde sol elin bu melodiyi örtecek �ekilde forte çalmas� 
veya tam tersi sol elde melodi oldu�u hâlde sa� elin çok kuvvetli çalmas� 

� Çal���lan eserlerdeki teknik pasajlarda ritmik çal��malar�n yap�lmas� giderilmek 
istenen soruna herhangi bir çözüm getirmemekte, parçada t�n� bozulmas�na yol açmakta ve 
di�er yandan da zaman kayb�na sebep olmaktad�r. Burada önemli olan viraj çal��malar�n�n 
yap�lmas�d�r. 

� Eser çal���lmaya ba�land���nda metronom kullan�lmas� “iç ritmi” engeller ve 
dikkat metronoma gidece�i için gev�eme dü�ünülemez, kaslarda gerginlik ve s�k��malar 
ba�lar. Metronomu; parçay� ö�rendikten sonra h�z� tesbit etmek için kullanmal�d�r, içten 
saymak iç ritmi geli�tirecektir. 

� Oktavlar� çalarken kas s�k��malar�n�n meydana gelmesinin sebebi; parmaklar�n 
kasland�r�larak kuvvetlendirilmemesi, avucun devaml� aç�k olmas� ve gev�etilmemesi ve kol 
hareketlerinin bilincinde olmamakt�r. 

Önce küçük parma��n t�rnak dibiyle h�zl� yer de�i�tirme (déplacement rapide) 
çal��mas�n� yapmal�, bu çal��maya dirsek+önkol hareketi olan “çekmece hareketi”ni 
eklemelidir. Ba�parma��n da söz konusu egzersizleri yapmas�ndan sonra her iki parmak ayn� 
anda çalarak çekmece hareketini çal��mal�d�r. Daha sonra yanl�� nota çalmamak için yer 
tesbiti yapmak gereklidir bunun için de parmaklar�n tu�lar� çalmadan tu�lar üzerinde gidi� 
geli�leri çal��mas� gereklidir. Bu egzersizler sonucunda oktav tekni�i çal��ma bilinci elde 
edilmi� olacakt�r.  

� Parmak kiri�lerini kuvvetlendirmek için dikkat edilmesi gereken; parmaklar�n 
yukar�dan a�a��ya e�it olarak dü�ü� kuvveti ve h�z�n� (débit) kontrol etmektir; her parmak, 
tu�lar�n üzerine yukar�dan a�a��ya e�it h�z, e�it t�n�da, e�it güçle inmelidir. Ba�parma��n 
yap�s� farkl�d�r ve di�er parmaklarla ba�lant�s� yoktur. Ba�parmak; parmak geçitlerinde eli 
tamam�yla yoldan ç�kararak yönünü �a��rtabilir ve dengesini bozabilir, yap�s�ndan dolay� 
di�er parmaklardan çok daha kuvvetli oldu�u için di�er parmaklarla ayn� t�n�da çalmas� için 
çok dikkatli olmal�d�r,  kulak geçitteki t�n�y� fark ederek, ay�rt eder. Gam ve arpejlerde de 
ba�parmak, di�er parmaklarla aras�ndaki e�it h�z�, e�it t�n�y� bozmamal�, koruyabilmelidir. Bu 
sebeple ayn� di�er parmaklarda da oldu�u gibi t�rna��n yan kenar� ile çalmal�d�r ve parma��n 
üst kemi�i d��ar�da olmal�d�r.  

                  
              YANLI� VE A�IRI ÇALI�MADAN OLU�AN SAKATLIKLAR 
 
Kuvvetlendirilmeyen kaslar sebebiyle ve gev�emenin al��kanl�k hâline getirilmedi�i 

durumlarda; parmak ve bilek kaslar�na, tendonlar�na (kiri�ler), ba�lar�na, ya da eklemlerine 
a��r� kullan�m sonucu çok büyük yük biner, dokularda y�rt�klar, zedelenmeler ve 
iltihaplanmalar meydana gelir. Tendinit, bursit, sinovit dedi�imizde sonu “i ve t” ile biten bu 
kelimeler “iltihap” anlam�n� aç�klar. Dokular a�r�l�, s�cak ve �i� hâle gelir ve kom�u dokulara 
bask� yapar. A�r� omuza ve önkola da yay�labilir.  
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� A��r��Kullan�m�Sendromu�(Overuse�Surmenage) 
Fry a��r� kullan�m�;  “Bir doku; anatomik ve fizyolojik s�n�rlar�n ötesinde zorland��� 

takdirde meydana gelen akut veya kronik hasard�r” cümlesiyle tarif etmi�tir. Ba� dokular�nda 
hassasiyet, yorgunluk, gerilme, kaslarda i�lev eksikli�i olarak ortaya ç�kar. Vücudun fiziksel 
olanaklar�n�n üzerine ç�kacak bir kuvvetle devaml� tekrarlar yapman�n sonucunda olu�ur. Bu 
sorunun sebebi tam anlam�yla bilinmemekle beraber Lederman’a göre: “Fiziksel efor tekrar�, 
kas dokusunun normal olanaklar�n�n üzerine ç�kmas�d�r”. 

Daha çok 4. parmakta görülür. Devaml� aç�lan ve gergin olarak tutulan yüzük parma�� 
hareket kabiliyetini kaybeder. A�r� devaml�d�r. 

�
Yanl�� duru�tan ve kaslar� 

gev�etmeyi dü�ünmeden, hareketin 
gergin bir �ekilde devaml� olarak 
tekrarlanmas�ndan kaynaklan�r. Koldan 
gelen bir sinir ve kas ba�lar� el ayas�n�n 
taban�nda bilek bölgesinde bir tünelden 
geçerek ele ula��r. Koldan gelen sinir ve 
kas ba�lar� el ayas�n�n bilek bölgesinde 
dar bir kanaldan geçerek parmaklara 
ula��r. Karpal tünelin ortas�ndan geçen 
sinirin ad� “Median Sinir” dir. Bu sinirin 
görevi; ba�parmak, i�aret parma�� ve 
orta parmaklar ile yüzük parma��n�n 
duyular�n� beyine iletmektir. Median 
Sinir ba�parma��n kavrama görevini 

yapar, bu görevi yapan kaslar�n hareketini de kontrol eder. Parmaklar�n hareket edemez 
durumda olmas� “Median Sinir” s�k��t���nda olu�ur. Güç kayb�, a�r� ve i�nelenme vard�r. Bu 
kanal içindeki herhangi bir olu�um veya �i�lik; dokular�n s�k��mas� dolay�s�yla sinirin 
uyard��� bu bölgelerde uyu�ma veya keçele�me hissi meydana gelir. Bu sinir s�k��t���nda i�lev 
göremez hâle gelir. Bu s�k��ma ba�, i�aret, orta ve yüzük parmaklar� bölgesinde ortaya ç�kar. 

Belirtileri: 
a)Gece �iddetlenen a�r�; ba�parmak, orta parmak ve i�aret parma��nda ve yüzük 

parma��n�n yar�s�nda bulunur,  
       
b) Ânî ve keskin a�r� bilekten kola do�ru uzan�r, 
c) Parmaklarda yanma hissi vard�r, 
d) Bölgesel �i�lik ve el kramplar� genel olarak sabahlar� hissedilir,  
e) Ba�parmakta güç kayb� vard�r, 
f) E�yalar s�k s�k elden dü�ürülür, 
g) El ve bilek a�r�s� uykudan uyand�racak kadar kuvvetlidir, 
h) Elde uyu�ma vard�r. 
Genel olarak yap�lmas� gereken �ey; çal��maya ba�lamadan önce kaslar� �s�tmak ve her 

saatte bir on be� dakika dinlenmektir. Is�nma hareketleri; kan dola��m�n�n h�zlanmas�n� sa�lar, 
eklemleri ve kas liflerini gev�eterek esnek hâle getirir. Yap�lan hareketlerde hiçbir zaman asla 
zorlama olmamal�d�r. Yap�lan zorlama ba�ka bir yerdeki s�k�nt�ya sebep olur. Bu sebeple 
vücudu bir bütün olarak görmek gereklidir. 
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�
� Epikondilit�

               
 
Bu sakatl�k; bile�i, eli düz tutmaya ve kald�rmaya yarayan önkol kaslar�n� a��r� 

kullanma ile ortaya ç�kar. Kiri�lerde küçük y�rt�klarla, �i�me ve a�r� olu�ur. Dirsekteki 
kemikte eklemlerin yap��ma yerlerinde meydana gelen a�r�; ele ve omuza da yay�labilir. �

Tenis Dirse�i de denilen bu sakatl�kta çekici ve bükücü kaslar�n kemi�e yap��ma 
yerlerinde a�r� olu�ur.
Belirtileri: 
a)Dirse�in d�� taraf�nda a�r� ve hassasiyet, 
b)Eli ve bile�i yukar� do�ru kald�rma esnas�nda a�r�, 
c)Eli yumruk yaparken veya herhangi bir cismi çevirirken a�r� hissedilmesi, 
d)Dirsekten önkola ya da üst kola yay�lan a�r�lard�r.  

� De�Quervain� 
Yanl�� duru�tan kaynaklanan ve kaslar� 

gev�etmeden, durmaks�z�n tekrar edilen 
hareketlerden ve ba�parma�a büyük bir kuvvet 
uygulanmas�ndan sonra ba�parmakta a�r� ortaya 
ç�kar. Ba�parmak eklemini hareket ettirebilmek çok 
zordur, eklem hareket ettirildi�i zaman çok �iddetli 
a�r� meydana gelir. �ikâyet ba�parma��n hareketiyle 
artar, el bile�inin ba�parmak ba�lang�c�nda meydana 
gelen a�r� uzun sürebilir. A�r�n�n oldu�u bölgede 
hassasiyet vard�r; ba�parmak, avuç içine al�nd��� 
zaman a�r� ba� gösterir.     
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� Distoni�
Yanl�� duru�tan ve kaslar� hiç gev�etmeden devaml� olarak ayn� hareketin 

tekrarlanmas� ile ortaya ç�kar. Sinir sistemindeki bir sorundan dolay� piyanistin hareketlerinde 
koordinasyonsuzluk vard�r, piyanist, parma��n�n, iradesinin d���nda aç�lma ve kapanma 
hareketlerine engel olamaz, parmak ya hareket etmez veya katlanm�� durumda kal�r, tu�a 
dokunamaz. Gün içinde herhangi bir s�k�nt� hissedilmedi�i gibi a�r� da yoktur. Fakat bu 
durumda çal��mada israr edildi�i takdirde; s�k�nt� di�er parmaklara da yay�l�r. Bu durum 
hekimler taraf�ndan; kaslar�n kötü ve yanl�� kullan�lmas�na ve yine kaslara çok fazla yük 
bindirilmesine “beynin bir cevab�” olarak dü�ünülmektedir. Bu sakatl���n iyile�tirilmesi y�llar 
alabilir ve sonunda da ancak yar� yar�ya bir iyile�me görülür. Bu da bir konser piyanisti için 
son derece y�k�c�d�r.  

 
� Tenosinovit 

Elin üzerinde her parma�a 
kiri�ler uzan�r. Her kiri� sinovya denilen 
bir zarla kapl�d�r. Bu zar �eklindeki 
kaplama tabakas�n�n iltihaplanmas�na, 
zarar görmesine Tenosinovit ad� verilir. 
El ve bilekte hassasiyet, a�r�, �i�me 
görülür. Bunun sebebi elin, parmaklar�n 
a��r� kullan�m�d�r. Parmaklar� açmak ve 
tutmak çok büyük zorlukla yap�l�r. 
Uzat�lmak istenen parmak anî s�çrama 
gibi bir hareketle aç�l�r. Parmakta 
hassasiyet ve a�r� vard�r ve hareket 
s�ras�nda çat�rdama, bilek ve omuz 
hareket ettirildi�i zaman ac� duyulur.  

� Tendinit 
 

Kaslar; doku �eritleri görünü�ündeki kiri�lerle 
kemiklere ba�lan�rlar. Kaslar�n kas�lmas� ve eklemlerin 
bükülmesi s�ras�nda öne ve arkaya hareketleri vard�r.  
Tendinit; kiri�lerin zarar görmesi ve iltihaplanmas�d�r. 
Tendinitin en önde gelen sebepleri; kaslar güçlendirilmeden 
gücü a��r� kullanma, ayn� hareketin fazla tekrarlanmas� ve 
al���lmam�� hareketlerin âni yap�l��� s�ras�nda ortaya ç�kar. 
Kaslar�n ve kiri�lerin çe�itli egzersizlerle 
kuvvetlendirilmemesi, kaslar�n hiç gev�etilmeden devaml� 
olarak gergin bir durumda bulunmas� sebebi ile kiri�lerde 
meydana gelen y�rt�lma veya zedelenmeler meydana gelir. 
Hafif bir incinme veya a��r� çal��ma s�ras�nda; omuz veya 

dirsekte a�r� ortaya ç�kabilir. 
Belirtiler: 
Özellikle hissedildi�i bölümler dirsek ve omuzlard�r, eklemin hemen d���ndaki a�r�d�r. 

Kiri�lerde (tendonlarda) devaml� bir soruna sebep olabilir. A�r�l� bölgede hiç hareket 
olmamas� da sertle�meye yol açabilir; omuzdaki ba�lar ve tendonlar daha sonra sertle�erek 
hareket kayb�na sebep olabilir. A��r� çal��ma ve devaml� tekrar eden ayn� hareketler çok uzun 
süre devam etti�i takdirde ba�ta, rahats�zl�k çok fazla fark edilmese de, daha sonra dokulara 
ba�l� esneklik kayb� ortaya ç�kabilir. Dirsek veya omuz dinlendirildi�inde, rahats�zl�k 
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belirtileri bâzen birkaç hafta içinde kaybolabilir.  Çal��mada israr edildi�i takdirde etkilenen 
bölgenin sürekli kullan�l���nda tendinit yava� iyile�ir ve genel olarak ilerler ve kal�c� olur. 

 
                     P�YANO ÇALI�IRKEN SORUN OLU�MAMASI �Ç�N 
                                         YAPILMASI GEREKENLER  
Çe�itli al��t�rmalarla kaslar� �s�tmak, kaslar� kuvvetlendirmek, esneklik ve çeviklik 

elde etmek için al��t�rmalar, vizüalizasyon, s�f�r nokta, ergonomi, koordinasyon (hareketlerin 
birbirleriyle olan ili�kileri), h�z, denge (beden için denge: gereksiz hareketlerden kaç�nmak, 
t�n� için denge: sesler aras�nda kuvvetli, hafif dengesi kurabilmek), gev�eme hareketleri, 
hâf�za geli�tirme metodlar�, enerji kontrolü, nefes çal��malar�; bütün bunlar teknik bilince 
sahip olarak k�sa zamanda kaliteli çal��ma yapmak için ilk etapta dü�ünülmesi ve 
uygulanmas� gereken elemanlard�r. Ne yapt���n� bilmeden defalarca tekrar tekrar çalarak 
saatlerce çal��mak hem zaman kayb�na hem de sakatlanmalara yol açar ve do�ru bir sonuca 
ula�mak da tesadüfî olur, ula��lan bu sonuç ise bilinçsiz olarak elde edildi�i için sürekli 
de�ildir. Her tekrardan sonra durup s�f�r noktaya ula�mak, gev�emek, sonra o al��t�rmay� 
tekrarlamak kaslara bilinç, h�z ve güç sa�layacakt�r. Çok önemli ba�ka bir nokta ise; 
al��t�rmalar masa veya piyanonun kapa�� üzerinde yap�ld���nda ve çal��man�n içinde ses, 
melodi olmad��� zaman son derece yararl�d�r; çünkü kulak sesin çekimine, melodiye kap�ld��� 
için bâz� hareketleri nas�l yapt���m�z� fark etmeden yapar�z. Bu “sessiz” çal��ma sâyesinde 
eser hâf�zam�za daha iyi kaydedilmi� olur, bu beyinsel bir çal��mad�r.  

Hem nota, hem tu�lar aras�nda ne yapaca��m�z� �a��rm�� ve notaya m� yoksa tu�lara m� 
baksak diye ne yapaca��m�z� bilmez durumdaysak; tu�lar�n üzerinde bulunan ellerimizin 
üzerine bir gazete koyarak elin, önkolun hareketlerini bilinçli bir �ekilde ayarlamakta yarar 
vard�r. Bir kör ressam�n nas�l resim yapt���n� Harvard Üniversitesi T�p Fakültesi nörologlar� 
incelemi� ve ressam�n parmak uçlar�nda görme noktalar� oldu�u tesbit etmi�lerdir.  

� Vizüalizasyon� 
Yap�lacak hareketi önce piyano d���nda, sonra piyanoda denemelidir. Hangi hareketin 

nas�l yap�lmas� gerekti�ini beyin önce zihinde tasarlamal� ve hareketin zihin taraf�ndan 
alg�lanmas�ndan sonra kaslara emir vermelidir.  

� S�f�r�Nokta� 
Bilincine var�larak yap�lm�� bir hareketin son derece rahat olabilmesi için bedenin 

“temelde rahat olma hâli” üzerinde durulmas� gereken ilk temel noktad�r. Piyanistin kendini 
yaratmas�n�n ba�lang�ç noktas� budur. Hareket hâlindeyken “S�f�r Nokta” da olabilmek son 
derece zordur ama e�er bu “S�f�r Nokta” in�a edilemezse piyanistin sakatl�ktan kurtulmas� hiç 
denilebilecek derecede azd�r. Sâdece piyanonun ba��na oturunca de�il, piyanonun d���nda 
gündelik ya�amda da “s�f�r nokta”da ya�amay� al��kanl�k hâline getirmek en do�ru yoldur. 
Bedensel olarak bu durumu, günlük ya�amda da muhafaza etmemiz gereklidir. Bu da sâdece 
piyanist ya�am�m�z� de�il, günlük ya�am�m�z� da belli bir disipline sokacakt�r. Geçmi�i be� 
bin y�l ötesine dayanan Uzakdo�u Savunma Sanatlar�’nda da “S�f�r Nokta” vard�r ve bir 
hareketi iyi, do�ru ve h�zl� yapabilmek için kullan�l�r. Bu durum; önce hareketsizlik ve 
dinginlik, sonra beynin hareketi alg�lamas� (réceptivité) ve sonun da hareketi yapmas�, 
aktarmas�d�r (émissivité). “S�f�r Nokta” kaybedildi�i zaman yorgunluk ve kaslarda s�k��malar 
ba�lar ve yap�lmas� gereken hareketler yerini, ba�ka gereksiz ve yorucu, kaslar� s�kan 
hareketlere b�rak�r. Biz bunu; do�ru hareketler bilinmedi�i zaman, “gereksiz hareket” (bir 
yanl�� hareketin do�ru hareketin yerine geçmesi) olarak aç�kl�yoruz; k�sacas� do�ru 
hareketlerin yerine yanl�� ve gereksiz hareketler yerle�mektedir. Hareketlerimizin bilincine 
varmak için de: hücre çal��mas� (çok k�sa pasaj) ve viraj çal��mas�nda;  “ neredeyim, nereye 
gidiyorum, hangi hareketi yapaca��m, ne hissediyorum, ne i�itiyorum?” sorular�n� sormak 
gereklidir. 
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� Ergonomi� 
Ergonomi; gereksiz hareketleri önleyerek; hareketlerde ekonomi yaparak do�ru ve 

sa�l�kl� hareketleri ö�rendikten sonra piyano çal��� en etkin ve ideal �ekilde elde edebilmek ve 
verimli çal��maya ula�makt�r. 

Chamagne’a göre; Kaslar, eklemler ve kiri�lerde elde edilecek ekonomik davran��; 
piyanoda yap�lan hareketlerin temelidir. 

�lk ad�mda en önemli ba�lang�ç noktas�; belkemi�inin dik olmas�, ba��n öne 
e�ilmemesi, omuzlar�n öne do�ru getirilmemesidir. Çenenin duru�unu önden arkaya do�ru 
çekerek ba��n duru�unu dikle�tirmelidir. Belkemi�inin dik durmas�n� bir a�ac�n gövdesi 
olarak dü�ünebiliriz. Sinir sistemi buradan geçer. Beynimiz; sinirler arac�l���yla kaslara emir 
verir ve gerekli enerjiyi serbest b�rak�r. Bu sebeple belkemi�inin rolü son derece önemlidir. 
Belkemi�ini dik tutmak ba�lang�ç noktas�d�r çünkü hareketin özgürlü�ü buradan ba�lar; do�ru 
ve rahat nefes almam�z� sa�lar. Çal��ma esnas�nda yar�m saatte bir kalk�p esneme gev�eme 
hareketleri yaparak bedeni dinlendirmelidir. 

� Denge 
Beden dengesi piyano tekni�inin ilk önemli noktas�d�r: Ne çok yüksek, ne de çok 

alçak oturmak, dikkat edilmesi gereken en önemli konulardand�r. Kalçalar tabure veya 
iskemlenin uç k�sm�nda (arkaya oturulmamal�d�r, çünkü kuvvet öne aktar�lamaz), dirsekler 
beyaz tu�lar�n biraz üzerine ç�kacak �ekilde oturmal�d�r, bu �ekilde oturu� omuzlardan gelen 
kuvvetin do�rudan do�ruya parmak uçlar�na iletilmesine sebep olur. Forte pasajlarda 
kamburla�madan bedeni öne, klavyeye do�ru ilerletince, kuvvet parmak ucuna iner, böylece 
kat� ve sert bir ses ç�karmadan piyanoda kuvvetli ses ç�kar, piano pasajlarda ise bedeni hafifçe 
geriye çekmek kollar� hafifletir ve böylece hafif çalm�� oluruz. Beden öne do�ru yöneldi�i 
zaman kollardaki kuvvet artar, arkaya do�ru gidildi�i zaman kollar hafifler.  

� Elin�Yap�lanmas� 
El yap�land�r�lmas�; bir mimarî yap� in�a etmek gibidir. Ba�parmak ve orta parma��n 

dik tutulmas�yla, ba�parmak ve i�aret parma�� ve orta parmaklar aras�nda C harfi �ekillenerek, 
di�er parmaklar da dik tutularak olu�acakt�r, böylece avuç içi bir kubbe durumuna gelecek, el 
sanki 2. parma�a as�lm�� gibi hissedilecek, ba�parmak tamamen gev�ek tutulacakt�r. Elin 
dengesinin bozulmamas� için elin üstü hiçbir zaman çökmemelidir; metakarp olarak 
adland�r�lan, elin üstündeki, parmaklar�n ba�lad��� yerdeki kemikler, d��ar� ç�k�k tutulmal�d�r.  

� Parmak�Numaralar��(Duate)� 
Bir eser çal���lmaya ba�land��� zaman, notalara ve sonraki pasajlarla uyum sa�layacak, 

h�zl� hareket edebilecek en uygun parmak numaralar� (doigté: duate) mutlaka notaya 
yaz�lmal�d�r. Parmaklar�n da di�er organlar gibi hâf�zas� vard�r. Parmak numaralar� çal���lan 
eserin hem rahatça ö�renilmesini, hem de hâf�zaya al�nmas�n� kolayla�t�r�r ve heyecan an�nda 
ö�renilmi� refleksin d���na ç�karak herhangi s�k�nt�l� durum yaratmaz. Eser ö�renilirken 
parmak numaralar�n�n  yaz�lmamas�, bilinmemesi, ö�renilmemesi, heyecan esnas�nda ba�ka 
bir parmak numaras� kullan�lmas�n�, dolay�s�yla yanl�� çalma, �a��rma, unutma ihtimâlini 
artt�r�r.  

� Parmak�Tekni�i� 
Parmak kiri�lerini kuvvetlendirmek için dikkat edilmesi gereken önemli ilk �ey; 

parmaklar�n yukar�dan a�a��ya “dü�ü� kuvveti ve h�z�n� (débit)” kontrol etmektir; her parmak, 
tu�lar�n üzerine yukar�dan a�a��ya e�it h�z, e�it kesinlik, e�it t�n�da, e�it kuvvette inmelidir.  

Ba�parma��n yap�s� di�er parmaklardan farkl�d�r. Ba�parmak; parmak geçitlerinde eli 
tamam�yla yoldan ç�kararak yönünü �a��rtabilir ve dengesini bozabilir, yap�s�ndan dolay� 
di�er parmaklardan çok daha kuvvetli oldu�u için di�er parmaklarla ayn� t�n�da çalmas� için 
çok dikkatli olmal�d�r, kulak geçitteki t�n�y� fark ederek, ay�rt edebilir. Gam ve arpejlerde de 
ba�parmak, di�er parmaklarla aras�ndaki ayn� h�z�, ayn� t�n�y� koruyabilmelidir. Bu sebeple 
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ayn� di�er parmaklarda da oldu�u gibi ba�parma��n t�rna��n�n yan kenar� ile çalmal�d�r ve 
ba�parma��n kemi�i d��ar�da olmal�d�r. 

 
� Ba�parmak�ve�Elin�Geçit�Al��t�rmalar� 
Elin ba�parmak üzerinden geçi�i (herhangi bir dirsek ve kol hareketi olmaks�z�n): El 

dik duran ba�parma��n üzerinden süratle geçerek s�f�r noktaya ula�mal� ve ayn� süratle eski 
yerine dönmelidir.  

 
Ba�parma��n elin alt�ndan geçidi  (herhangi bir dirsek ve kol hareketi olmaks�z�n, 

dirse�i bedenden uzakla�t�rmadan): Ba�parmak süratle elin alt�na geçerek tekrar eski yerine 
dönmelidir. 

� Aral�k�Çal��malar�� 
Duateler yaz�ld�ktan sonra üstteki notalar�n ba�l� çal�nabilmesi için alt sesler çabuk 

b�rak�lmal�d�r.  
� Kol�Tekni�i� 
Kol tekni�i; omuz, dirsek ve bilek serbestli�i gerektirir: 
� Kolun�Serbest�Dü�ü�ü�(Chute�Libre) 
Hareket omuzdan gelmektedir ve burada s�rt kaslar� çal��maktad�r. Akoru çalacak 

parmaklar haz�rlanmal�, parmaklar tu�lar� kavramal� ve tu�larla temas� kesmeden bilek yukar� 
do�ru yükselmeli ve daha sonra omuz bütün a��rl���yla parmaklar üzerine inmelidir. Burada 
en önemli olan �ey daha önceden parmaklar�n kuvvetlendirilmi� olmas� gereklili�idir, yoksa 
sakatlanma riski son derece fazla olacakt�r. Parmaklar�n üzerine abanan bu serbest dü�ü�teki 
forte ve fortissimo’larda, bizim son derece kar�� oldu�umuz, akorlardan ç�kan seste sertlik, 
kat�l�k bulunmaz, vurma hissedilmez. Bu durumda bütün kuvvet omuzlar arac�l���yla parmak 
uçlar�na nakledilmi� olur. Kuvvet parmak uçlar�na ula�amay�p bir yerde tak�l�p kald��� zaman 
son derece sert ve kat� bir t�n� olu�ur. Omuz ayn� zamanda büyük yer de�i�tirmelere de arac� 
olur.  

� Bir�Tu�tan�Uzak�Mesafedeki�Tu�a�Ula�mak��(Saut�Rasé)���������� 
Bir tu�tan daha uzaktaki ikinci tu�a beyaz tu�lar�n biraz alt�ndan yar�m daire çizerek 

kolu, dirsekten itibaren, çal�nacak tu�a do�ru açarak ula�mal�; birinci tu� çok k�sa çal�nmal�, 
birinci tu�u çalar çalmaz ikincisi üzerine gidilerek o tu� çal�nmal�, ritm e�it olmamal�, birincisi 
çarpma çalar gibi k�sa, sonra uzun nota varm�� gibi olmal� ve ayn� hareket ters yönde de 
tekrarlanmal�d�r. Bu çal��ta bir ça�r�, bir soru ifadesi vard�r.  

 
� Önkolun�Bükülü�Hareketi�(Saut�en�Courbe) 
Önkolu do�al bir �ekilde beyaz tu�lar�n üzerine dü�ürmeli ve yukar�ya z�platmal�d�r. 

Bu harekette sanki tu�lar kolu yukar�ya kendili�inden z�plat�yormu� hissi vard�r bu hareket 
e�it aral�klarla yap�lmal�d�r. 

� Dirsek+Esnek�Bilek 
Dirsek ön kolu ileri do�ru iterken bilek esnek ve çok hafif �ekilde, çok küçük 

hareketlerle yukar� ve a�a�� hareket ederken sanki tu�lar dirse�i yukar� do�ru f�rlat�yormu� 
hissi meydana gelecektir. Hamur yo�urur gibi tarif edece�imiz bu çal��ma oktav tekni�inin alt 
yap�s�n� olu�turur.  

� Dirsek+Sâbit�Bilek�(Coude+Poignet�Bloqué) 
Bilek hareketsizdir; dirsek, bile�i tu�lar�n iç k�sm�na do�ru iter. Dirsek serbesttir. 
Müzikal ifadeyi mekanikle�tiren, hissizle�tiren harekettir. Genellikle Prokofieff, 

Bartok, Strawinsky gibi bestecilerin eserlerinde kullan�l�r. 
� Çekmece�Hareketi�(Mouvement�de�Tiroir)�������������������� 
Alfred Cortot’nun çekmece hareketi olarak isimlendirdi�i bu hareket; önkolun 

klavyenin tahtas�na do�ru derinlemesine ilerlemesi ile öne do�ru kayar gibi yap�l�r. Bu 
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hareket daha çok beyaz tu�lardan siyah tu�lara gidebilmek için kullan�l�r (beyaz, siyah tu� 
aras�ndaki ili�ki). Dirse�in hareketine bir nefes alma durumu sa�lad��� için rahatlat�c� bir 
harekettir. Bu hareket ba�parma��n dik tutulmas� ile yap�l�r. Bu hareketin yap�lmamas� 
yorulmaya ve kolun bloke olmas�na sebep olur.  

� Oktav�Tekni�i� 
Ba�parmak ve küçük parma�� ayr� ayr� çal��arak parmak uçlar�n� hissetmeli oktav�n 

notalar� sonuna kadar, dirse�in önkolu ileri do�ru itmesiyle çal��mal�, siyah beyaz tu�lar 
üzerindeki yerini rahatça bulabilmeli, her çal��tan sonra kolu gev�etmelidir. H�zl� çalmaya 
haz�rl�k olmas� için; beyaz tu�lar siyah tu�lar�n mutlaka kenar�nda çal�nmal�d�r aksi takdirde 
siyah ve beyaz tu�lar aras�nda mesafe oldu�u zaman büyük bir zaman ve h�z kayb� meydana 
gelece�i için kas s�k��malar� olu�acakt�r. Bu çal��ma sonras�nda oktav�n her iki notas�n� 
beraber çalarak ayn� çal��ma yap�lmal�d�r.     

H�z kayb�n� telâfi etmek için araya gereksiz hareketler girer ve s�k��malar ba�lar. Kol, 
önkol, bilek s�k��t�ktan sonra bunlar� rahatlatmak için eli, kolu sallaman�n hiçbir yarar� yoktur. 
Bu hareket teknik çal��may� bilmemeyi ifade eder.  

� H�zl��yer�De�i�tirme�(Déplacement�Rapide) 
 Bu hareketi yapmak için çal�nan tu�tan süratle bir di�er tu�un üzerine gitmeli, 

çalmadan önce o tu�un yerini tesbit etmeli, tu�un üzerinde çalmadan bir an beklemeli, tu�u 
sonra çalmal�d�r. 

� K�r�k�Oktav�Tekni�i 
������� ������������ ������ �������� ���� ��� ����� ����� ���	����  !������

	"������������	����	"�������#�����������$�����%&���������'%�&�������������(�����

(��������$����)����������*$�����	�+���&�������%�
            Piyanonun kapa�� üzerinde yap�lacak hareketler: Önkol; 1. ve 5. parmaklar 

aras�nda   
            gidip gelerek bir çe�it yuvarlanma hareketi yapmal�d�r. 
               
� El�ve�Parmak�Kaslar�n�,�Kiri�lerini�Kuvvetlendirme�Egzersizleri 
Dik olarak oturmal�, el pozisyonu olmaks�z�n eli düz olarak diz üzerine yerle�tirmeli, 

kuvvetlendirilmek istenen parmaklar�n (özellikle 4. ve 5. parmaklar) ucunu sâbitleyerek 
kayd�rmadan hafifçe ileri do�ru itmeli, sonra serbest b�rakmal�, bu hareketi çok say�da tekrar 
ederken her defadan sonra gev�emeyi dü�ünmeli, bunlar� yapt�ktan sonra bu sefer tam ters bir 
hareketle parma��n ucunu sâbit tutarak hafifçe içeri do�ru çekme hareketini yapmal�, bilek ve 
kolun bu harekete hiçbir yard�m� olmamal�, sâdece parmak, hareket ederek çal��mal�, her 
parmak iti�inden veya çeki�inden sonra gev�emeyi dü�ünmelidir. Her hareketten sonra 
kaslar�n mutlaka gev�etilmesi gerekmektedir. 

 
Parmaklar� önce tu�lar�n üzerinde yat�rmal�, sonra bir parmak tu�a h�zla vurarak ayn� 

h�zla yukar� do�ru kalkmal�, yukar� do�ru son süratle hareket ettirerek, yine ayn� süratle tu�un 
üzerine de�erek ayn� süratle yukar� kalkmal�d�r; bütün parmaklar bu al��t�rmay� yapt�ktan 
sonra ayn� al��t�rmay� el pozisyonu kurarak denemelidir ve her hareket aras�nda s�f�r nokta 
bulunmal�d�r. 

 
Parmaklar� tu�lar�n üzerinde uzanm�� olarak s�f�r nokta da tutmal�, iki parmak legato 

çalmal�d�r , önce parmaklar�n yatar durumdaki al��t�rmalar�n� bitirmeli, sonra el pozisyonunu 
kurarak parmak uçlar�yla legato çalarak yapmal�d�r.  

Bütün bu hareketleri son derece yava� yapmal�d�r.  
            1-2…2-3…3-4…4-5          1-3...2-4…3-5         1-4...2-5...1-5 
            Parmaklar çal���rken bilek, kol, dirsek müdahalesi olmamal�, parmaklar 

yukar�dan   
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            tu�lar�n üzerine inmelidirler.  
Eli yukar�da, parmaklar� aç�k �ekilde tutmal� ve parmaklar k�vr�k olarak süratle elin 

orta k�sm�na do�ru indirmelidir. Sonra eli daha da a�a��ya indirdikten sonra parmaklar� tekrar 
yukar� do�ru kald�rmal�d�r (El açma kapama-H�zl� kavrama hareketi gibi). 

 
El parmaklar�n� teker teker a�a��ya el ayas�na do�ru (avuç içine) indirmeli ve tekrar 

eski yerlerine döndürmelidir.  
 
�ki parma��n aras�n� mümkün oldu�u kadar zorlamadan açmaya çal��mal�d�r. 
 
Her hareket aras�nda bekleyerek gev�eme hareketi yapmal�d�r. 
 

           BEDEN B�L�NC�N�N OLU�MASI �Ç�N P�YANO DI�INDA YAPILAN            
                                                       EGZERS�ZLER 

Piyano çal��maya ba�lamadan önce yap�lacak hareketler fark�ndal�k ve beden bilinci 
olu�turacakt�r.   

� Dirsek�Pozisyonu 
�skemlede dik oturmal�, dirseklerde en ufak bir gerginlik hissetmeden kolu piyanonun 

kapa��n�n veya masan�n üzerine yerle�tirdikten sonra, bedeni hafifçe geriye do�ru çekmeli, 
bilekler sanki a�a��ya do�ru çekiliyormu� hissinin fark�nda olmal�d�r.  

� Bilek�geçitleri�(Charnière): 
�skemlede dik oturarak bacak bacak üzerine atmal�, sonra ön kolu baca��n üzerine 

koyarak el ve bile�i sâbit bir �ekilde diz üzerine yerle�tirmeli, el ba�parmaktan yukar�ya 
do�ru yar�m daire çizmeli ve her dönü�ten sonra a�a��da hareketi durdurmal�, bile�i 
gev�etmeli, hareketi dört defa yapt�ktan sonra ayn� hareketi ters yönde tekrarlamal�d�r. Her 
dönü�te dirsekte hiçbir hareket olmamal�, dirse�in hiçbir müdahalesi olmamal�, dirsek 
bedenden d��ar� do�ru aç�lma hareketi yapmamal�d�r. 

� Omuz,� Kol� ve� S�rt� Kaslar�n�� Kuvvetlendirme� ve� Gev�etme�
Al��t�rmalar��������������������������������������������������������������������������������������� 

Pilates, Yoga, yüzme, hafif jimnastik; omuz, kol ve s�rt kaslar�n� kuvvetlendirmek için 
yap�lacak en iyi sporlardand�r. Bu sporlar d���nda ise a�a��da belirtilen hareketlerin yap�lmas� 
çok iyi sonuçlar verecektir. 

Piyanist; piyano d���nda yap�lacak olan egzersizler ile zorluklar�n üstesinden en kolay 
�ekilde ve en k�sa sürede gelecektir.  

Ayakta dik durmal�, ba� kar��ya bakmal�, kollar� sanki üzerlerinde bir bask� varm�� 
hissi ile a�a��da tutmal�, kollar� avuçlar a�a��ya bakar �ekilde yava� yava� yukar�ya 
kald�rd�ktan sonra yanlara açmal�, kollar omuz hizas�na geldi�inde avuçlar� yukar� do�ru 
döndürmeli, avuçlar� kapatarak elleri omuzlar�n üzerine yerle�tirdikten sonra elleri omuzlar�n 
üzerinde yerle�ik bir �ekilde, kollar� dirseklerin alt�ndan yukar� do�ru daha yukar� kald�rmal� 
ve biraz tutmal�, tekrar omuz hizas�na dönmeli, kollar� iki yana açarak, avuçlar� a�a��ya 
döndürdükten sonra kollar� çok yava� olarak a�a��ya indirmelidir. Bu hareket bedenimizin 
yan k�sm�ndaki kaslar�n çal��mas�n� ve kuvvetlenmesini sa�layacakt�r. 

 
Ayakta dik durarak kollar� a�a��ya sark�tt�ktan sonra derin bir nefes alarak omuzlar� 

kulak memesine kadar yukar� kald�rmal�, birkaç saniye böyle durmal� sonra nefes vererek 
omuzlar� a�a��ya indirmelidir.  

 
Ayakta dik durarak kollar� a�a��ya sark�tmal�, sa� kolu sol omuzun üzerine do�ru 

getirmeye çal��mal�, sol kolu sa� dirse�in alt�ndan yukar� do�ru itmeli, sonra kolu a�a��da 
rahat b�rakmal�, ayn� hareketi di�er kolla da tekrarlamal�d�r. 
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Ayakta dik durmal�, ba� kar��ya bakmal�, omuzlar� kald�rmadan elleri arkaya 
götürmeli, sol elle sa� dirse�i tutmaya çal��arak kolu yava�ça çekmeli, sonra kollar� rahat 
b�rakmal�, ayn� hareketi di�er kolla da tekrarlamal�d�r. 

Dizlerin üzerinde dik olarak oturduktan sonra kollar� öne do�ru ilerletilerek öne do�ru 
gitmeli, elleri yava� yava� öne do�ru uzatt�ktan yere koymal�, sonra ba�� e�erek kollar�n 
hizas�nda tutmal�d�r. Parmaklar� her defas�nda biraz daha ileri do�ru kayd�rmal�d�r. S�rt iyice 
gerilmeli, ayn� hareketle geriye do�ru yava�ça gitmeli, dizler düzerinde dik oturduktan sonra 
elleri dizlerin üzerine yerle�tirmelidir.  

Yerde diz üstünde dört ayak üzerine durmal�, nefes al�rken s�rt� yukar� do�ru kedinin 
yapt��� gibi yükseltmeli ve ba�� a�a��ya indirmeli, nefes vererek s�rt� yava� yava� indirirken 
ba� da hareketi takip ederek ileri do�ru bakmal�d�r (kedi hareketi). 

Arka üstü yatmal�, kollar� ensede birle�tirerek kenetlemeli, nefes alarak bacaklar� 
kar�na do�ru iyice çekerken nefes vermeli, ba�� yava�ça sola çevirirken bacaklar� biti�ik bir 
�ekilde sa�a yat�rmal� ve merkeze dönmeli, sonra di�er tarafta hareketi tekrarlad�ktan sonra 
yine merkeze dönmelidir ve bacaklar� yava�ça ileri do�ru düz bir �ekilde uzatmal�d�r. Bu 
hareket bel kemi�ini rahatlatmak ve gev�etmek için yap�lan harekettir.    

   Bütün boyun hareketlerini son derece yava� yapmal�d�r. Kaslar�n aceleye tahammülü 
yoktur. Taï-chi örne�inde oldu�u gibi bir hareketi çok yava� yapmak son derece zordur. 

Ayakta dik durduktan sonra ba� kar��ya bakmal�, ba�� önden yar�m daire çevirerek, son 
derece yava� bir �ekilde önce sa�a çevirmeli, sa� omuzun arkas�na do�ru bakmaya çal��mal�, 
ba�� ortaya merkeze getirdikten sonra yava�ça sola çevirmeli, sonra ba� son derece yava� bir 
�ekilde iyice öne e�ildikten sonra yine son derece yava� bir �ekilde arkaya yat�rmal�d�r. Ba�� 
yan taraflara yat�rma hekimler taraf�ndan önerilmemektedir.                                   

� Nefes�Teknikleri 
Stres s�ras�nda beden kimyas�nda de�i�iklikler meydana gelir ve hormonlar taraf�ndan 

bâz� kimyasal maddeler salg�lan�r. Derin nefes alma tekniklerinin uygulanmas� ile bu 
kimyasal maddeler kaybolur. Vücut gev�eyerek esnek ve uyum sa�lamaya haz�r hâle gelir. 
Bedendeki oksijen miktar�n�n artarak bedenin en uç noktalar�na ula�mas�, stres s�ras�nda 
ortaya ç�kan adrenalin, noradrenalin (böbrek üstü bezlerinin salg�lad��� bu hormon kan 
bas�nc�n� düzenler) gibi maddelerin azalmas�na ve kaybolmas�na sebep olaca�� için ki�iyi 
sâkinle�tirerek fiziksel, duygusal ve zihinsel aç�dan kendisini daha iyi hissetmesine sebep 
olacakt�r.   

Sâkinle�tirici nefes egzersizi için: 
Yava� tempoda dört sayana kadar nefes almal�, dört sayarak nefesi tutmal�, dört say�da 

nefesi vermeli, dört say�da nefesi tutmal�d�r. Zihinde da��lma e�ilimi varsa dörtten geriye 
do�ru saymal� veya rakamlar�n �eklini dü�üncelerde tasarlamal�d�r. �lk hafta dörtlü nefes 
çal��mas�n� her gün en az be� dakika boyunca yapmak gerekir.  

Daha ileri nefes tekniklerinin uygulanmas� için bir uzmanla i�birli�i yap�lmas�nda ve 
hattâ bu al��t�rmalar yap�lmadan önce bir hekime dan���lmas� gereklidir.     

Diyafram� daha yo�un kullanmak ve daha derin nefes almak için yüzüstü yatarak elleri 
birle�tirerek aln�n alt�na yerle�tirmelidir.  

 
� Gev�eme�Metodlar� 
Mustafa Kartal’a göre: Gev�eme becerisini sa�layacak e�itim çal��mas�, nefes 

teknikleriyle kaslar� germek  ve gev�etmek üzerine kurulmu�tur. Gev�eme e�itiminin ilk 
ad�m� nefesi kontrol alt�na almakt�r. Nefes almay�, vermeyi ve tutmay� ö�renmek gev�eme 
çal��malar� için çok önemlidir. 

Gev�eme metodlar�: 
a)Feldenkreis Metodu: Al���lm�� kötü hareketleri yok etmek için yumu�ak, yava�, 

esnek hareketlerle yap�lan gev�eme e�itimidir. 
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b)Alexandre Metodu: Yanl�� uygulamalardan dolay� meydana gelen a�r�lar�, stresi 
gerilimleri yok etmek, beden-ruh sa�l���n� iyile�tirmek, sâkinle�mek, koordinasyonu 
geli�tirmek üzerine geli�tirilmi� bir metoddur.   

c)Sofroloji: (Caycedo) Bilinç E�itme Metodudur. 
d)Ötoni: Beden bilincinin fark�na var�lmas� ve pedagojisidir.  
e)Yoga: Nefes e�itimi, belkemi�i fark�ndal��� ve kuvvetlendirilmesi, hareketsizli�in 

ö�renilmesi, konsantrasyon e�itimi ve mükemmeli�e ula�ma, içe ruh dünyas�na yöneli�tir. 
f)Jacobson: Bir bölgede bâz� kas gruplar�n� iradeyle gererek bir müddet bu durumda 

durmak ve bu gerilen kaslar� gev�etmek ve bir di�er bölgeye geçerek bu bölgede hareketlere 
devam etmek temeline dayan�r.  

g)Schultz Metodu: Bütün bedenin gev�emesi ve içe dönmek, ruha yönelmek için 
yap�lan egzersizlerdir.  

 
Al�nt� �ekiller:   
 www.drdenizdogan.com     www.google.tr/imgres      www.saglikkosesi.net   
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“TÜRK MÛS�KÎS� FORMLARINDAN MEVLEVÎ ÂYÎN� �ERÎF’�N 
ÜLKEM�ZDEK� JAPON Z�YARETÇ�LER�N MÜZ�KSEL ALGISI ÜZER�NE 

ETK�LER�” 
 

Gökhan ALGAN 
 

Selçuk Üniversitesi Dilek Sabanc� Devlet Konservatuvar� 
ÖZET  
�nsan� di�er canl�lardan ay�ran özellikler vard�r bu özellikleri muhafaza etmek ve 

korumak için dini duygular ve kurallar�n yan�nda insan�n ruh dünyas�yla yak�ndan ilgili olan 
güzellik duygular�n� destekleyen sanatlar ve güzel u�ra��lar vard�r. Mûsikî, lezzetlerin en 
büyüklerinden olup, içten ve dinleyenlerin kalplerine ne�e ve sevinç verir. Nefsi dinlendirir, 
sinirleri rahatlat�r, kederlerini unutturur, zihni açar. Toplumda insan hayat�n�n bir yans�mas� 
olan Mûsikî , sonsuza kadar giden hayat�n geli�me dönemlerini de canland�r�r. Mûsikî ayn� 
zamanda maddi ve manevi olarak çe�itli yönleriyle insan�n ya�ad��� ortam ve ça�� canl� bir 
�ekilde aktar�r. �nsan�n kelimelerle anlatamayaca�� duygu ve dü�üncelerini güzel seslerle 
anlatmas�na yard�mc� olan mûsikî  ayn� zamanda evrensel bir dildir.  

Ara�t�rmalar göstermektedir ki, �slam’dan önceki dönemlerde de Türklerin kendilerine 
özgü bir mûsikîleri vard�. Her sanat içinde do�du�u tabii ve co�rafi çevrenin izlerini ta��r. 
Türklerin �slam’dan önceki mûsikî hayatlar�n� dini ve din d��� olarak ay�rmam�z mümkün 
de�ildir. �lk insan topluluklar�nda oldu�u gibi en eski Türklerde de güzel sanatlar�n din ile 
birlikte vücut buldu�una tan�kl�k ediyoruz. Sûfiler hem dinen cevaz oldu�unu göstermek, hem 
de tabii ve f�tri bir ihtiyaç oldu�unu belirtmek için mûsikînin insanlar üzerindeki etkisinden 
de bahsetmi�lerdir. Örne�in, be�ikteki bebeklerin bile ninnilerin tatl� ahenginden zevk 
ald�klar�n� belirtmi�lerdir. Bunun yan�nda camilerde okunan be� vakit ezan�n farkl� 
makamlarda olmas�, kamet, salât, kandillerde okunan mevlitler gibi birçok dini mûsikî 
formlar� bulunmaktad�r. Türkiye’de ya�ayan insanlar bu mûsikîyi duymakta ve bilmektedir.  

Di�er taraftan, mûsikîmiz, kültürümüze yabanc� olan ba�ka bir ülkenin insanlar� 
üzerinde müziksel alg� olarak nas�l bir etki b�rakt��� da önemli bir konudur. Dini mûsikî 
formlar�ndan âyin formunun Konya’y� ve Hz. Mevlana’y� ziyaret ederek Mevlevî Âyîni 
dinlemeye gelen Japon ziyaretçilerin müziksel alg�lar� üzerindeki etkisinin ara�t�r�lmas�n�n, 
ö�retilmesinin ve sevdirilmesinin Türk Mûsikîsi ve kültürümüz aç�s�ndan faydal� olaca�� 
dü�ünülmektedir. 

Bu derlemede, Hüseyin Fahrettin Dede’nin Acema�îran makam�nda, Sultan III. Selim 
Han’�n Sûzidilâra makam�nda, �smail Dede Efendi’nin Hüzzam ve Nevâ Mevlevî Âyîn’leri 
icra edilerek âyîn sonras�nda Japon ziyaretçilerin müziksel alg�lar� üzerindeki etkisi 
ara�t�r�lm��t�r. 

Anahtar kelimeler: Türk müzi�i, Mevlevî âyîni �erîf, müziksel alg�, 
Bildiri Türü: Derleme.  
 

THE EFFECTS OF MEVLEV� RITUALS – A TURKISH MUSIC FORM – ON 
MUSICAL PERCEPTION OF JAPANESE VISITORSI N OUR COUNTRY 

Gökhan ALGAN 
Selçuk University Dilek Sabanc� State Conservatory 

 
ABSTRACT 
There are some attributes that distinguish humans from other living beings, and in 

order to protect and maintain these attributes there are also arts and pleasant activities, as well 
as religious principles and feelings, which support aesthetics which is closely connected with 
the inner world of humans. Musiki (Traditional Turkish music) is the greatest one of these 
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tastes and it fills the heart of those who listen to it with joy and pleasure. It relieves the soul 
and relaxes nerves, it eliminates grieves and opens minds. Musiki, a reflection of human life 
in society, characterizes the developmental era of eternal life. It also delineates physically and 
spiritually the age and environment in which humans live. Musiki, at the same time, is a 
universal language which helps humans describe through beautiful sounds the feelings and 
thoughts that they cannot explain in words.    

The research shows that Turkish peoples had special musiki forms in pre-Islamic 
periods. Every art carries the signs of natural and geographical environment where it emerged. 
It is not possible to divide the pre-Islamic musiki life of Turks into two parts as religious and 
non-religious. We witness that fine arts arose with religion in Ancient Turks, as it did in early 
human societies. Sufis also mentioned the effects of musiki on humans with the purpose of 
indicating that it was permitted by the religion and it was both a natural and an innate need for 
humans. For example, they suggested that even the babies in cradle enjoyed the sweet 
harmony of lullabies. There are plenty of religious musiki forms such as Azan called five 
times a day from a mosque's minaret, Iqamat, salat, and mawlids performed at holy nights. 
People living in Turkey hear and  know about his form of musiki. As musical perception, how 
does our musiki affect the people of other countries who are unfamiliar to our culture? It  
would be useful to Turkish culture and Musiki to examine the effects of rituas, a form of 
religious musiki, on musical perception of Japanese visitors who visited Konya and Hz. 
Mevlana Museum and experienced the Mevlevi Rituals. This will probably contribute to that 
visitors from other countries will like and be interested in musiki.                                

This composition investigates the effects on musical perception of Japanese visitors of 
the Mevlevi ritual music performed in Acem�iran mode of Hüseyin Fahrettin Dede, Sûzidilâra 
mode of Sultan Selim Han III and Hüzzam and Nevâ mode of  �smail Dede.     

Keywords: Turkish music, Mevlevi ritual, musical perception, 
Paper type: Composition.  
 
1. G�R�� 
Müzik ve dans, ilkel ça�lardan ba�layarak, insano�lunun ya�am�nda her zaman önemli 

bir yer tutmu�tur. Onun yaln�zca günlük ya�am�na de�il, inanç dünyas�na girmi� oldu�u 
kadar, tanr�lar�na ibadetlerine de e�lik etmi�tir (Dinçol, 1999).  

 Tüm medeniyetlerde mûsikî, önemli bir kültür ö�esi olarak kabul görmü� ve her 
alanda faaliyet ortam� olu�turmu�tur. �slam dininde mûsikî daha çok dini temal� eserlerle 
a��rl�k kazanm��t�r. �badet maksad� ile mûsikîden faydalan�lm��t�r. �nanç ve güzellik kavram� 
iç içe geçmi�tir. �slam dini, mûsikî, hat, tezhip gibi sanatlar� benimsemi� ve tüm �slam 
medeniyeti içerisinde ilgi görmü�tür. Mûsikî de dil ve din gibi bir kimlik göstergesidir. Nas�l 
ki her milletin kendini ifade etmede kulland��� bir dili varsa, kültürüne kaynakl�k eden bir dîni 
varsa, duygu ve dü�üncelerini, duygusal kimli�ini, ses dünyas� içinde biçimlendiren bir de 
müzi�i vard�r. Bu ortak zevk ve melodiler dünyas�, milli yap�y� kuvvetlendiren ve milli 
bütünle�mede rolü olan önemli dayanaklardand�r. Mûsikî ile de hedeflenen bir kültürel estetik 
anlay���n�n olu�mas�d�r (Odaba��, 2006). “�nsanlar, çevresindeki uyar�c�lardan duyu 
organlar�na gelen ayr� ayr� uyar�mlar� anlaml� bir biçimde örgütleyerek, duyumlar�na anlam 
verirler. Duyu organlar�na gelen uyar�mlar�n anlaml� hale getirilmesi sürecine alg� denir 
(Sazak, 2008). Örne�in bir Kur’an veya Ezân’�n okunmas� dinleyeni hem sanat hem de dini 
yönden etkiler.  

 “Alg� organizman�n o andaki ya�ant�s� s�ras�nda edinilen duyusal bilginin beyin 
taraf�ndan örgütlenip yorumlanmas� anlam�na gelir” (Morgan, 1993,s.55). “Bireyin ruh hali ve 
akli durumu, dünyay� nas�l alg�lad���n� etkileyen önemli faktörlerden biridir. Sosyal yap� 
içinde yarat�lm�� seçenekler ve olas�l�klar çerçevesinde, alg�sal farkl�l�klar ki�inin psikolojik 
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durumuna göre olu�ur ve de�i�ir. Psikolojik durum alg�y� etkiler veya de�i�tirir, dolay�s�yla 
ileti�imi de�i�tirir” (Erdo�an, 2002, s.164). 

Mevlevî Mûsikîsi, Mevlevî tarîkat�na mahsus bu mûsikînin ad�d�r. Mevlevî tarikat� 
mûsikîye çok önem vermi�tir. Mevlevî mûsikîsinin en büyük formu “Âyîni �erîf”tir. Âyîni 
�erîf’lerin icras�nda bir saz ve söz mûsikîsi olu�mu�tur. Bir de bu mûsikî ile yap�lan raks 
vard�r ki buna da “Semâ” ad� verilmektedir (Akdo�an, 2010). 

Tasavvufta Semâ demek, mûsikî demek de�ildir. Semâ demek kulak vas�tas� ile 
i�itilen bütün sesler demektir (Uluda�, 1976). Semâ, sözcük olarak, "i�itmek" anlam�ndad�r. 
Mevlevîler aras�nda ise, mûsikî na�melerini dinlerken vecde gelip hareket etmek, kendinden 
geçip dönmek anlam�na gelir (�im�ekler, 2004). Sembolik olarak kainat�n olu�umunu, insan�n 
alemde dirili�ini, yüce Yarat�c�ya olan a�k ile harekete geçi�ini ve kullu�un idrakine vararak, 
"�nsan'� Kamil" yani "Olgunla�m�� �nsan" olmaya yöneli�i anlat�r. Semâ ayakta, sessizce ve 
dönerek yap�lan bir zikirdir. Mevlevîhanelerde Semâ töreni k�saca �öyle gerçekle�tirilir: 

Semâ’ya kat�lacaklar ve Semâ’y� izleyeceklerden olu�an topluluk beraberce vakit 
namaz�n� k�lar, tesbih çekip dua ederler. Semâhanede önce "neyzen ba�� ve kudumzen ba��" 
ile di�er müzik toplulu�u üyeleri (mutr�b heyeti) daha sonra semâzen ba�� ve semâzenler, son 
olarakta �eyh efendi ve postni�in diye an�lan manevi yol gösterici k�rm�z� postu selamlayarak 
yerlerini al�rlar. Hazreti Mevlana'n�n makam�n� temsil eden bu posta Mevlevîlerce asla s�rt 
çevrilmez. Bundan sonra kainat�n yarat�lmas�na vesile olan Hz. Peygambere övgü (na't) yer 
al�r. Hz. Mevlana'n�n, Hz. Muhammed için yazd��� 17. yüzy�l�n büyük bestecisi Buhurizade 
Mustafa Itri Efendi'nin Rast Makam�’nda besteledi�i bu na't Peygambere sayg� gere�i ayakta 
ve sazs�z olarak okunur.  

Na'tden hemen sonra bir kudüm darb� duyulur. Bu kudüm darb� yüce Yarat�c�n�n 
kainata "Kün!" ("Ol"!) emrini sembolize eder. Kudüm darb� ile neyzen ba�� icra edilecek 
Âyîn’in makam�ndan bir ney taksimine ba�lar. Ney taksimi Cenab'� Hakk'�n kainata can 
vermek için üfledi�i ilahi nefesi temsil eder. Taksimin son bulmas� ile müzik toplu�u Âyîn’in 
pe�revini icraya ba�lar. �eyh efendi ve semâzenlerde ayn� anda ellerini h�zla yere vurup, yerle 
görü�erek ( yeri öperek) aya�a kalkarlar. Dirili�i temsil eden bu vuru�a "Darb-� Celali" denir. 
Daha sonra ba�ta �eyh efendi sonra semâzen ba�� ve k�dem s�ras�na göre di�er semâzenler 
semâ meydan�nda sa�dan sola do�ru üç turdan olu�an dairevi bir yürüyü�e ba�larlar. 
Mevlevîlik tarikat�n�n kurucusu Hz. Mevlana'n�n o�lu Sultan Veled ad�na yap�lan bu yürüyü�e 
"Devr-i Veledi" denir. Devr-i Veledi esnas�nda Semâ Töreni’ne ad�n� veren "mukabele"  yani 
"kar��la�ma" yap�l�r. K�rm�z� postun önüne gelen semâzen posta s�rt çevirmeden dönerek 
kar��ya geçer ve arkas�ndan gelen semâzen ile yüz yüze gelir.  �ki semâzen ayn� anda öne 
do�ru e�ilerek birbirlerine ba� keserler. Bu bedenlerin gizledi�i can�n cana selam�d�r. 
Semâzenin en üste giydi�i siyah h�rka nefsinin mezar�n�, keçeden yap�lm�� "sikke" denilen 
ba�l�k nefsin mezar ta��n�, "tennure" denilen beyaz elbise ise nefsin kefenini sembolize eder. 
Semâzenin h�rkas�n� ç�kard�ktan sonra kollar�n� omuzlar�na çapraz ba�layarak duru�u ise bir 
rakam�n� yani Allah'�n birli�ini temsil eder. Kudümzen ba��n�n üç turu tamamlan�p Devr-i 
Veledi'nin bitti�ini ikaz eden vuru�lar� ile neyzen ba�� k�sa bir taksim yapar. Bu arada 
yerlerini alan semâzenlerde h�rkalar�n� ç�kararak semâzen ba�� önde olmak üzere s�rayla �eyh 
efendinin elini öper. Semâ’ya girmek için izin isterler. �eyh efendide onlar�n sikkelerini 
öperek izin verir. �zni alan semâzen Semâ meydan�nda kol açarak Semâ yapmaya ba�lar. Dört 
selamdan olu�an Âyîn, insan�n yüce Allah'a kavu�ma yolundaki yolculu�unu ve bu yolculukta 
geçirdi�i evreleri temsil eder. Semâ ederken sa� avucu gö�e, sol avucunu yere do�ru açan 
semâzenin bu duru�u "Haktan al�r, halka sunar�z. Biz sadece görünü�te var olan bir suretten 
ba�ka bir �ey de�iliz" anlam�na gelir. Dördüncü selamdan sonra son pe�rev ve son 
Yürüksemâi çal�n�r. Son taksim yap�l�rken �eyh efendi "Post Semâ'�" n� tamamlay�p postuna 
döner. Son taksimin bitmesi ile Kur'an-� Kerim'den bir bölüm okumaya ba�lar, sonra ayakta 
dönenler bu defa namazdaki gibi otururlar. �eyh efendinin "el Fatiha"  nidas� ile Fatiha 
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okunur, hep beraber aya�a kalkarlar. �eyh taraf�ndan bir gülbank okunur. Allah'�n ad� olan 
"Hû" nidas�n�n Semâ’ya kat�lanlar taraf�ndan son hecesi uzat�larak topluca söylenmesi ile son 
selamla�malar ba�lar (Akdo�an, 2010).  

�eyh efendi semâhaneden ç�karken son olarak Âyîn-e kat�lanlarla ba� keserek 
selamla��r ve önce ba�lar�nda semâzen ba�� olmak üzere semâzenler, daha sonra önde neyzen 
ba�� olmak üzere mutr�b heyeti t�pk� geldikleri gibi k�rm�z� postu selamlayarak semâhaneyi 
terk ederler. Tören bu �ekilde sona erer (Çeviko�lu, 2009).  
 Ara�t�rman�n Amac� 
  
 Bu ara�t�rman�n amac�, Türk Mûsikîsinin, ba�ka bir ülkenin insanlar� üzerinde 
müziksel alg� olarak nas�l bir etki b�rakt��� ile ilgili dü�üncelerinin ortaya ç�kart�lmas� ve bu 
dü�ünceleri etkileyen demografik faktörlerin belirlenmesi amaçlanm��t�r. 
  

Ara�t�rman�n Problemi 
 Bu ara�t�rman�n problemi, Türk Mûsikî sinin, ba�ka bir ülkenin insanlar� üzerinde 
müziksel alg� olarak nas�l bir etkinin demografik yap� ile de�i�ti�i öngörülmü�tür. Özellikle 
cinsiyet, ya�, meslek, dini inanç ve mesleki durumun, dini  mûsikî formlar�ndan Âyîn 
formunun, Konya ve Hz. Mevlana’y� ziyaret ederek Mevlevî Âyîni dinlemeye gelen japon 
ziyaretçiler üzerindeki etkisi ile ilgili görü�lerini etkiledi�i ve alg�da farkl�l��a neden 
olabilece�i çal��man�n problemini olu�turabilece�i dü�ünülmektedir. 
 
 Alt Problemler 
 • �zleyicilerin, daha önce bu müzi�i dinleyip ya da dinlememelerinin dini inanca göre 
de�i�ti�i dü�ünülmektedir.  

•�zleyicilerin, ritim alg�lamas�n�n cinsiyete ba�l� olarak de�i�ti�i dü�ünülmektedir. 
• Mevlevî Âyîni �erîf’in dinleyiciler üzerinde olu�turabilece�i meditasyon-hipnoz 

etkisi ve Âyîn-e olan dikkati aras�nda anlaml� bir ili�kiler bulunmaktad�r.  
• �zleyicilerin Âyîn hakk�ndaki müziksel, ki�isel ve kültürel yorumlar� ile ya� 

durumlar� aras�nda anlaml� ili�kiler bulunmaktad�r. 
 
2. MATERYAL ve METOT 
Evren ve Örneklem 
Ara�t�rman�n evrenini, Mart-Nisan 2012 tarihleri aras�nda, Konya’y� ve Hz. 

Mevlana’y� ziyaret ederek Mevlevî Âyîn’i dinlemeye gelen Japon ziyaretçiler 
olu�turmaktad�r. Ara�t�rman�n örneklemini ise, Konya ili Semâ töreninde basit tesadüfî 
örnekleme yoluyla seçilen ve anketlere do�ru cevap veren 53 japon ziyaretçi olu�turmu�tur. 

 
 Veri Toplama Arac� 

Ara�t�rmada veri toplama arac� olarak ara�t�rmac� taraf�ndan geli�tirilen anket formu 
kullan�lm��t�r. Anket formunda japon ziyaretçilerin Dini mûsikî formlar�ndan Âyîn Formunun 
Konya ve Hz. Mevlana’y� ziyaret ederek Mevlevî Âyîn’i dinlemeye gelen Japon ziyaretçiler 
üzerindeki etkisi hakk�ndaki görü�lerini tespit etmeye yönelik sorular yer almaktad�r. Anket 
formunda, kat�l�mc�lar�n konuyla ilgili oldu�u dü�ünülen sosyo-demografik özellikleri (4 
soru) ile müziksel, ki�isel ve kültürel yorumlar�na yönelik (12 soru) bilgi ve görü�lerini 
saptamak amac�yla haz�rlanm�� anket sorular� yer alm��t�r. Çal��mada toplam say�s� 53 Japon 
turistten olu�an anket formunu yeterli dolduran ki�iler de�erlendirme kapsam�na al�nm��t�r.     
 
 Verilerin Çözümlenmesi 
 Verilerin çözümlenmesinde, Japon ziyaretçilerin verdikleri cevaplar�n puanlar�n� 
hesaplamak amac�yla, verilerin çözümlenmesinde yüzde istatistik i�lemleri ve çapraz tablolar 
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kullan�lm��t�r. Tablolara ait Ki-kare de�erleri ve P de�erleri tablolar�n alt�nda gösterilmi�tir. 
Tablodaki anlaml� da��l�m farkl�l�klar� için oranlar kullan�larak yorumlar yap�lm��t�r. 
�statistikler frekans, yüzdelik ve tablolar olarak verilmi�tir. Kat�l�mc�lar�n sosyo-demografik 
özelliklerine göre bilgi ve görü�leri aras�nda farkl�l�k olup olmad��� ki-kare testi ile 
de�erlendirilmi�tir. P<0.05 istatistiksel anlaml�l�k için kabul edilmi�tir. Analizlerde SPSS 
15.0 istatistik paket program� kullan�lm��t�r.  
 

3. BULGULAR ve TARTI�MA 
Ara�t�rmaya kat�lan 53 Japon turistin demografik özellikleri a�a��daki gibidir. 

Ara�t�rmaya konu olan faktörlerin bu özelliklere göre de�i�ip de�i�medi�i incelenmi�tir. 
�zleyicilerden 13 tanesinin daha önce bu müzi�i dinledi�i ve 39 tanesinin dinlemedi�i 

belirlenmi�tir. Daha önce dinleme ya da dinlememe ya�, cinsiyet, meslek grubuna göre 
de�i�memekte fakat dini inanc�na göre farkl�l�k göstermektedir. Dinleyenlerden 12 ki�inin e�it 
oranda CD ve TV’den izledi�i gözlemlenmi�tir. 

Tablo 1. Kat�l�mc�lar�n Demografik Özelliklerine Göre Da��l�mlar� 
  n % 

YA� 65 ve alt� 36 73.5 
65 üzeri 13 26.5 

 Toplam 49  

C�NS�YET Erkek 19 37.3 
Kad�n 32 62.7 

 Toplam 51  

MESLEK 
Mühendis 4 7.7 
Özel 2 3.8 
Di�er 46 88.5 

 Toplam 52  

D�N� �NANÇ 
Budizm 35 66.0 
Ataizm 11 20.8 
Di�er 7 13.2 

 Toplam 53  
 
 Tablo 1’e göre, kat�l�mc�lar�n büyük bir k�sm� meslek olarak mühendis, özel sektör ve 
di�er seçeneklerini i�aretlemi� ankette olan farkl� meslekler i�aretlenmedi�i için 
de�erlendirmeye al�nmam��t�r.  

Tablo 2. Daha Önce Dinleme Da��l�mlar� 
 EVET HAYIR TOPLAM 
Daha önce Mevlevî Âyîn’i dinlediniz 
mi? 13(%25) 39(%75) 52 

 
            Tablo 2’ye göre, dinleyicilerin %75’i daha önce Mevlevî Âyîn-i �erîf’i 
dinlemediklerini, %25’i ise Cd ve Tv den dinlediklerini belirtmi�lerdir. 

Tablo 3. Dini �nançlar�na Göre Önceden Mevlevî Âyîn-i’ni Dinleme Durumlar� 

 

DAHA ÖNCE 
D�NLED�N�Z M�?  
EVET HAYIR TOPLAM 

Dini 
inanç 

Budizm 7 27 34 
Ateizm 6 5 11 
Di�er 0 7 7 

TOPLAM 13 39 52 
    *Ki-kare=7.807, P=0.020 
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Tablo 3’e göre, dinleyicilerin dini inanca göre daha önce Mevlevî Âyîn-i �erîf’i dinleyip 
dinlemedi�ine bak�ld���nda Ateistlerin yar�s�ndan fazlas�n�n dinledi�i, Budistlerin büyük bir 
k�sm�n�n dinlemedi�i, di�er seçene�ini i�aretleyenlerin ise hiç dinlemedi�i sonucuna 
ula��lm��t�r. 

3.1. Alg�lama 
 

Müziksel alg�lama kapsam�nda müzi�in ritmi, müzikteki duraksamalar ve enstrüman 
tan�mlamas� konu edilmi�tir. Turistlerin %25’i Mevlevî Âyîn-i �erîf s�ras�nda ritimsel 
devinimlerde bulunduklar�n� ifade etmi�lerdir. Ritim alg�lamas� cinsiyete ba�l� olarak 
de�i�ti�i gözlemlenmi�tir fakat ya�, meslek grubu ve dini inanca ba�l� olarak 
de�i�memektedir. 

Tablo 4. Kat�l�mc�lar�m Ritim Alg�lama Durumu 
 EVET HAYIR TOPLAM 
Mevlevî Âyîn-i s�ras�nda el ve ayak 
gibi  
Ritimsel devinimlerde bulundunuz 
mu? 

11(%25) 33(%75) 44 

 
         Tablo 4’e göre,  kat�l�mc�lar�n %25’i Âyîn s�ras�nda el ve ayaklar�yla ritmik hareketler 
yaparak Âyîn‘in ritmik farkl�la�malar�na e�lik etmeye çal��m��lard�r. %75’i ise ritmik 
devinimlerde bulunmam��lard�r.  
 

Tablo 5. Cinsiyete Göre Ritim Alg�lama Durumu 

 
 

R�T�M  
   
EVET HAYIR TOPLAM

Cinsiyet Erkek 1 15 16 
   
Kad�n 9 17 26 

TOPLAM 10 32 42 
                    *Ki-kare=4.393, P=0.036 
 Tablo 5’e göre, kat�l�mc�lar�n cinsiyete göre ritim alg�lamalar�na bak�ld���nda 
kad�nlar�n erkeklere göre dinledi�i müzi�i ritmik buldu�u,  erkeklerin ise ritmik bulmad��� 
görülmektedir. 

Tablo 6. Mevlevî Âyîn-i �erîf S�ras�ndaki Ritmik Duraksamalar�n Fark Edilmesi Durumu 
 EVET HAYIR TOPLAM 
Müzikte duraklamalar� hissettiniz 
mi? 16(%34) 31(%66) 47 

 
Tablo 6’ya göre, müzikteki duraksamalar� izleyenlerin %34’ü hissetmi�tir. %66’s� 

selamlar aras�ndaki geçi�ler s�ras�ndaki duraksamalar� fark edememi�tir. 
 

Tablo 7. Kat�l�mc�lar�n �lgilendi�i Enstrüman 
 �LG�N�Z� ÇEKEN 

ENSTRUMAN 
Ney 24  
Tanbur 17 
Kudüm 19 
�nsan sesi 32 
TOPLAM 92 

 
Tablo 7’e göre, Mevlevî Âyîn-i �erîf süresince kullan�lan enstrümanlardan en çok ilgi 

çekeninin insan sesi oldu�u buna kar��n en az ilgi çekeninin ise tanbur oldu�u görülmü�tür. 
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Tablo 8. Kültürel Boyutuyla Alg�lama Durumu 
 YAKIN KISME

N 
ÇOK 

YAKIN 
TOPLA

M 
Müzi�in sesini kendi kültürel müzi�inize ne 
kadar yak�n buldunuz? 6(%14.3) 32(%76.

2) 4(%9.5) 42 

�
 Tablo 8’de görüldü�ü gibi, kat�l�mc�lar�n kültürel boyutuyla alg�lama aç�s�ndan kendi 
müziklerine yak�n bulma ve ne kadar s�k dinlemek isteyecekleri ara�t�r�lm��t�r. Kendi kültürel 
müziklerine k�smen ve çok yak�n bulanlar�n oran� %85’in üzerindedir. �zleyicilerin en az 
yar�s� haftada bir ya da ay da bir bu müzi�i dinlemeyi tercih etmi�lerdir. Hal�c� (2002)’n�n 
bildirdi�ine göre, semâ törenini izleyen Japonlar müzi�in kulaklar�na hiç de yabanc� 
gelmedi�ini, sanki eski ça�lardan kulaklar�na gelen kendi müzikleri gibi oldu�unu belirmi�ler, 
na�melerin içten oldu�unu ifade etmi�lerdir. 

 
Tablo 9. Kat�l�mc�lar�n Mevlevî Âyîn-i �erîf Dinleme Durumu 

 
H�Ç GÜNDE 

B�R 
HAFTADA

B�R 
AYDA 

B�R TOPLAM 

�mkan�n�z olsayd� bu müzi�i  
ne kadar s�k dinlemek 
isterdiniz? 

7(%17.1) 5(%12.2) 14(%34.1) 15(%36.6) 41 

�
 Tablo 9’a göre, dinleyicilerin içinden bu soruya 41 ki�i cevap vermi�tir. %36 ‘s� ayda 
bir kez dinlemeyi isterken, %17’si hiç dinlememeyi tercih etmi�tir. 

3.2. Etki 
 

Mevlevî Âyîn-i �erîf’in dinleyiciler üzerinde olu�turabilece�i meditasyon-hipnoz 
etkisi ve Âyîn-e olan dikkati dinleyiciler üzerindeki etki kapsam�nda incelenmi�tir. K�smen ve 
oldukça meditasyon ya da hipnoz etkisinde kalanlar�n oran� %50’den fazlad�r. Buna kar��n 
kendisini etkilemedi�ini dü�ünenlerin oran� ise %42' dir. 

Tablo 10. Kat�l�mc�lar�n Meditasyon veya Hipnoz Durumu 
 EVET KISMEN HAYIR TOPLAM 
Âyîn sizde meditasyon ve hipnoz 
etkisi yaratt� m�? 5(%10.0) 24(%48.0) 21(%42.0) 50 

�
Tablo 10’da görüldü�ü gibi, kat�l�mc�lar�n yar�dan fazlas�n�n Mevlevî Âyîn-i �erîf’i 

dinlerken kendilerinde hipnoz etkisi yaratt��� görülmektedir. 
Tablo 11. Kat�l�mc�lar�n Semâzenlerin Müzikle Uyumunu Fark etme Durumu  

 EVET KISMEN HAYIR TOPLAM 
Semâ eden semâzenler müzikle 
uyum içinde midir? 35(%70.0) 13(%26.0) 2(%4.0) 50 

 
 Tablo 11’de görüldü�ü gibi, kat�l�mc�lar�n hemen hemen tamam� Âyîn i dikkatle 
izledi�ini ve Semâ ile müzi�in uyumlu oldu�unu belirtmi�lerdir.�

3.3. Yorum   
 
 �zleyicilerin Âyîn hakk�ndaki müziksel, ki�isel ve kültürel yorumlar� alt ba�l�klarla 
incelenmi�tir. 
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Tablo 12. Kat�l�mc�lar�n Müziksel, Ki�isel, Kültürel Yorum Durumu 
  AZ KISMEN OLDUKÇA TOPLAM 

MÜZ�KSEL 
R�TM�K 0(%0.0) 9(%28.1) 23(%71.9) 32 

MELOD�K 3(%9.7) 10(%32.3) 18(%58.1) 31 

K���SEL 

DUYGUSAL 9(%26.5) 9(%26.5) 16(%47.1) 34 

ROMANT�K 11(%42.3) 8(%30.8) 7(%26.9) 26 

HÜZÜNLÜ 12(%38.7) 8(%25.8) 11(%35.5) 31 

DO�AL 4(%50.0) 2(%25.0) 2(%25.0) 8 

E�LEND�R�C� 14(%77.8) 3(%16.7) 1(%5.6) 31 

�LAH� 4(%9.8) 5(%12.2) 32(%78.0) 41 

KÜLTÜREL 
EDEB� 4(%16.0) 6(%24.0) 15(%60.0) 25 

SANATSAL 2(%6.7) 8(%26.7) 20(%66.7) 30 
 

Tablo 12’de de görüldü�ü gibi, kat�l�mc�lar�n %71.9’u müziksel aç�dan oldukça semâ’� 
ritmik bulurken, %28.1’i k�smen ritmik, %58,1’i oldukça melodik, %32.3’ü k�smen melodik 
bulmu�tur. Kat�l�mc�lar�n %47.1’i ki�isel bak�mdan oldukça semâ’� duygusal bulurken, 
%26.5’i ise k�smen duygusal bulmu�tur. Kat�l�mc�lar�n %38.7’si az hüzünlü bulurken, 
oldukça hüzünlü bulanlar ise %35.5 oran�nda bulunmu�tur. Kat�l�mc�lar %50.0’s� semâ’� 
do�al bulurken di�er yar�s� do�al bulmam��lard�r. Kat�l�mc�lar�n büyük bir ço�unlu�u 
(%77.8) semâ’� e�lendirici bulmam��t�r, yine kat�l�mc�lar�n (%78.0) ilahi bulmu�tur. 
Kat�l�mc�lar�n %60.0’� edebi bulurken, %66.7’si sanatsal bulmu�tur. Duru (2007)’nun 
bildirdi�ine göre, Lady Montagu, semâ’� oldukça ilahi bulmu� ve “hiçbir �ey bu insanlar�n 
üsluplar�ndan daha süssüz, sade olamaz, asla gözlerini kald�rmad�lar, tefekküre dalm�� 
görünüyorlard�. Deruhte ettikleri tevazu ve çile tavr�na ba�l� bir �ey oldu�undan, tarifi bu 
kadar tuhaft�r” �eklinde tasvir etmi�tir. 

Çal��ma sonucuna göre, semâ töreniyle ilgili birbirinden farkl� yorumlar�n olmas�nda, 
kültürleraras� farkl�l�klardan kaynaklanm�� olabilece�i söylenebilir. Obje yorumu veya 
kavray���, dünya görü�ü, dinî görü� yönünden onlar birbirlerinden belli karakter özellikleriyle 
ayr�l�rlar. Bu ayr�l�k, de�er yarg�lar�nda, estetik be�enide de kendini göstermektedir. Belli bir 
kültür çevresi içinde yeti�mi� bir insan için, bir ba�ka kültür çevresi ile ilgili bir kültür 
görüngüsünü, meselâ bir sanat eserini anlamak, onu de�erlendirmek güçtür, hatta ço�u zaman 
da bu imkâns�zd�r Kültürlerin birbirinden farkl� ve kesin olarak ayr� bulundu�u bir yerde 
be�eni, hiçbir do�ru yarg�da bulunamaz. Verdi�i yarg�lar�n ço�u, yanl�� ve hatal� olur (Tunal�, 
1965). 

Tablo 13. Kat�l�mc�lar�n Ritmik Bulma Durumu 
 R�TM�K 

TOPLA
M   

KISME
N 

OLDUKÇ
A 

YA� 
GRUBU 

 
65 ve 
alt� 

 
9 

 
10 

 
19 

65 üzeri 0 11 11 
TOPLAM 9 21 30 

                  *Ki-kare=7.444, P=0.006 
Tablo 13’e göre, izleyicilerin Âyîn ritmik bulmas� ya�a göre de�i�mektedir. 

Kat�l�mc�lardan 65 ya� alt� olanlar Âyîni �erîf’i oldukça ritmik bulurken 65 ya� üstü olanlar�n 
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tamam� ritmik bulmu�tur. �zleyicilerin Âyîn-i melodik bulmas� ya�a ve dini inanca göre 
de�i�mektedir. 
    Tablo 14. Kat�l�mc�lar�n Ya�a Göre Melodik Bulma Durumu 

 MELOD�K 
TOPLA

M   AZ 
KISME

N 
OLDUKÇ

A 
YA� 
GRUBU 

65 ve 
alt� 3 9 8 20 

  65 üzeri 0 1 8 9 
TOPLAM 3 10 16 29 

         *Ki-kare=6.106, P=0.047 
 Tablo 14’de görüldü�ü gibi, kat�l�mc�lar�n 65 ya� üstü olanlar�n tamam�na yak�n� 
melodik bulurken, 65 ya� alt� olanlar�n yar�ya yak�n� melodik bulmu�tur. 

Tablo 15.  Kat�l�mc�lar�n Dini �nanca Göre Melodik Bulma Durumu 
 MELOD�K 

TOPLAM   AZ KISMEN OLDUKÇA 
Dini �nanç Budizm 2 3 15 20 
  Ataizm 0 5 1 6 
  Di�er 1 2 2 5 
TOPLAM 3 10 18 31 

*Ki-kare=10.965, P=0.027 
Tablo 15’de görüldü�ü gibi, kat�l�mc�lar�n izleyicilerin Âyîn -i melodik bulmas� dini inanca 
göre de�i�mektedir. Budistler, Semâ’� melodik bulurken, Ataistler ve di�er inanca mensub 
olanlar k�smen melodik bulmu�lard�r. 

Tablo 16.  Kat�l�mc�lar�n Dini �nanca Göre E�lendirici Bulma Durumu 
 E�LEND�R�C� 

TOPLA
M   AZ KISMEN 

OLDUKÇ
A 

  Dini 
inanç 

 
Budizm 

 
9 

 
1 

 
1 

 
11 

  Ataizm 5 0 0 5 
  Di�er 0 2 0 2 
TOPLAM 14 3 1 18 

                      *Ki-kare=12.078, P=0.017 
Tablo 16’ya göre, izleyicilerin Âyîn -i e�lendirici bulmas� dini inanca göre 

de�i�mektedir. Ateistler pek e�lendirici bulmazken bu oran Budistlerde ve di�er dinlere 
mensup olanlarda çok azd�r. Genel olarak, e�lendirici bulmam�� olmalar�n�n nedeni olarak 
kat�l�mc�lar Semâ’� ilahi ve edebi bulduklar�n� ifade etmi�lerdir.  Brendemon (1987)’un 
bildirdi�ine göre, Mevlevî Âyîni dinleyenler aras�nda ho� ve zarif bulanlar olmu�tur. Bununla 
birlikte Semâ’� s�k�c�, tuhaf, gülünç bulanlar da olmu�tur. 

Tablo 17. Kat�l�mc�lar�n Âyîni �erîf’i Mesle�e Göre �lâhi Bulma Durumu 
 �LÂH�  

  AZ KISMEN 
OLDUKÇ
A 

TOPLA
M 

 
Meslek 

 
Mühend
is 

 
0 

 
1 

 
3 

 
4 

  Özel 1 0 0 1 
  Di�er 3 4 28 35 
TOPLAM 4 5 31 40 

                       *Ki-kare=10.035, P=0.040 
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Tablo 17’ye göre, izleyicilerin Âyîn -i ilâhi bulmas� mesle�e göre de�i�mektedir. 
Mühendisler ve di�er meslek gruplar� taraf�ndan yüksek oranda ilâhi bulunmu�, Özel sektörde 
çal��anlar taraf�ndan ise dü�ük bir oranda ilâhi bulunmu�tur.  
 

4. SONUÇ ve ÖNER�LER 
�zleyicilerin Âyîn -i ritmik bulmas� ya�a göre de�i�mektedir. �zleyicilerin Âyîn-i 

melodik bulmas� ya�a ve dini inanca göre de�i�mektedir. �zleyicilerin Âyîn-i e�lendirici 
bulmas� dini inanca göre de�i�mektedir. �zleyicilerin Âyîn -i ilahi bulmas� mesle�e göre 
de�i�mektedir. �zleyicilerin %25’inin daha önce CD ve TV’den bu Âyîn -i dinledikleri 
gözlemlenmi�tir. Bu Âyîn’in temel ö�elerinden olan sûfi müzik daha ritmik bulunmu�tur. 
Müzi�i olu�turan enstrüman seslerinden en ilginç olan�n�n insan sesi oldu�u belirlenmi�tir. 
Müziksel yorum Âyîn’in ritmi ve melodisi olmak üzere iki durumda incelenmi�tir. Anket 
cevaplar�na göre Japon izleyicilerin %71’i gösteriyi oldukça ritmik bulmu�lar ancak ayn� 
düzeyde melodik bulmam��lard�r. Kültürel olarak yorumlar� edebi ve sanatsal olarak 
ara�t�r�ld���nda; izleyicilerin Mevlevî Âyîni �erîf’i çok büyük ço�unlukla sanatsal (%66.7) ve 
edebi (%60.0) olarak yorumlam��lard�r. �zleyicilerin büyük bir k�sm� Âyîn-i öncelikle ilahi 
tarz� olarak yorumlam��lard�r. Duygusal bulanlar�n oran�  %47 düzeyindedir. Mûsikî do�al 
bulma yönüyle izleyicilerin çok az bir k�sm� cevaplama yapm��t�r ve do�al bulmayanlar 
ço�unluktad�r. Ara�t�rmada ele al�nan Türk Mûsikî si Formlar�ndan Mevlevî Âyîn’inin 
ülkemize gelen Japon ziyaretçileri üzerindeki müziksel alg�s� üzerine etkilerinin saptanmas� 
sonucu elde edilen bulgular�n, bu konuda yap�lacak olan yeni ara�t�rmalara fikir verece�i 
dü�ünülmü�tür. 

 Ara�t�rmada üzerinde durulan çe�itli boyutlar hakk�nda daha kesin genellemelere 
varabilmek için daha fazla say�da kat�l�mc� ya da veri ile daha geni� örneklemler üzerinde 
çal��malar yap�lmas�nda fayda gözlenmi�tir. 
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“D�NLEY�C�LER�N ALGISAL PERDE H�YERAR��S� PERDE SORGU PUANLARI 
�LE MÜZ�KSEL D�KTE PUANLARI ARASINDAK� �L��K� 

 
Yrd. Doç. Dr. Gökhan YALÇIN 

 
KKÜ GSF Müzik Bölümü 

 
ÖZET 

Alg�sal perde hiyerar�isi üzerine yap�lan çal��malarda elde edilen sonuçlar, deneylerde 
ister tonal diziler kullan�ls�n ister makamsal diziler kullan�ls�n dinleyicilerin alg�lar� müzik 
e�itim durumlar�na göre de�i�im gösterdi�i �eklindedir. Bu çal��man�n amac� da, mesleki 
müzik e�itimi alan ö�rencilerin müziksel dikte puanlar� ile alg�sal perde hiyerar�isi perde 
sorgu puanlar� aras�nda nas�l bir ili�kinin oldu�unun belirlenmesidir. Deney; gerçek s�n�f 
ortam�nda, gerçek çalg� sesiyle ve toplu olarak yap�lm��, ezgiler ve sorgu perdeleri ara�t�rmac� 
taraf�ndan çal�nm��t�r. Ara�t�rman�n örneklemini K�r�kkale Üniversitesi Güzel Sanatlar 
Fakültesi Müzik Bölümü Müzik Bilimleri Anabilim Dal� (KKÜ GSF) 2. S�n�f ö�rencileri 
olu�turmaktad�r (N=47). Ö�renciler dikte puanlar�na, piyano puanlar�na ve çalg�lar�na göre iki 
gruba ayr�lm��lard�r. Alg�sal perde hiyerar�isi deneyinde ald�klar� puanlar bu gruplara göre 
ili�kilendirilmi� ve de�erlendirilmi�tir. �li�kilendirmede, Pearson çarp�m momentler 
korelasyonu ve standart sapma kullan�lm��t�r. Elde edilen verilere göre, dikte yazma puanlar� 
yüksek olan ö�rencilerin alg�sal perde hiyerar�isi perde sorgu puanlar�n�n da yüksek oldu�u 
görülmü�tür. Ayr�ca çalg� türlerine (Türk ve Bat� müzi�i çalg�s�) ve piyano puanlar�na göre 
olu�turulan gruplar�n alg�sal perde hiyerar�isi puanlar�nda önemli bir fark olmad��� sonucuna 
ula��lm��t�r.  

 
Anahtar Kelimeler: Alg�sal perde hiyerar�isi, perde sorgu yöntemi, tonal i�itme.  

 
THE RELATIONSHIP BETWEEN LISTENERS’ PERCEPTUAL PITCH HIERARCHY 

PROBE TONE SCORES WITH THE MUSICAL DICTATION SCORES  
 

Assist. Prof. Dr. Gökhan YALÇIN 
 

Kirikkale University Faculty of Fine Arts Music Department 
 
ABSTRACT 

The results of studies on the perceptual pitch hierarchy denote the use of scales in the 
experiments whether tonal or modal, the perceptions of the listeners changes according to 
their music education. The purpose of this study is also to determine that how a relationship 
between the perceptual pitch hierarchy probe tone scores and musical dictation scores of the 
students who take professional music education students. The experiment was made in real 
class environment, with the actual instrument sound and is made in all together with 
participants, melodies and probe tones were played by the researcher. The sample of the 
research consists of  students in bachelor’s degree of 2nd year classes from Kirikkale 
University Faculty of Fine Arts Department of Music Sciences (N = 47). The students were 
divided into two groups according to their dictation scores, piano scores and instruments. 
Their scores in the perceptual pitch hierarchy experiment are associated with and evaluated 
according to these groups. In association, Pearson product moments correlation and standard 
deviation were used. According to the data obtained, it is seen that dictation scores to the 
students with high scores were higher in the perceptual pitch hierarchy probe tone scores. In 
addition, it is concluded that there is not a significant difference in perceptual pitch hierarchy 
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scores of the groups are formed according to the instrument type (Turkish and Western music 
instrument) and piano scores . 

 
Keywords: Perceptual pitch hierarchy, probe tone method, tonal hearing. 
 
1. Giri� 

H�zla de�i�ip, geli�en dünyam�zda teknolojiye paralel olarak farkl� disiplinler ortaya 
ç�kmakta, farkl� ara�t�rmalara ihtiyaç duyulmakta ve bunun sonucu olarak yap�lan 
ara�t�rmalara her geçen gün bir yenisi eklenip, birço�u da güncelli�ini yitirmektedir. Birçok 
alanda oldu�u gibi müzik alan�nda da benzeri durum ya�anmaktad�r.  

Son y�llarda tüm dünyada Müzik E�itimi, Müzikoloji, Müzik Teknolojisi alanlar�n�n 
d���nda Bili�sel Psikoloji, Yapay Zekâ, Semiyotik (Göstergebilim), Bilgisayar Modellemesi, 
Psikoakustik gibi disiplinlerden de bir çok ara�t�rmac� müzik teorisi üzerine temellenmi� 
birçok ara�t�rma yapmakta ve tart��maktad�r (Cambouropoulos, 1998:1). Bu ara�t�rmalardan 
en dikkat çekenlerinden bir tanesi özellikle Bili�sel Psikoloji ve müzik alan�nda yap�lan 
“Alg�sal Perde Hiyerar�isi” çal��malar�d�r diyebiliriz.  

Bu ara�t�rmalarda dinleyicilerin e�itim düzeyleri aras�ndaki farkl�l�klar ara�t�r�l�r. Bu 
amaçla, “perde sorgu” (probe-tone) deneyleri kullan�lm��t�r. Müzik e�itim düzeyleri ne olursa 
olsun, perde sorgu deneyi ile bütün dinleyicilerin alg�sal perde hiyerar�ilerinin ölçülmesi, 
dinleyicilerin e�itim düzeyleriyle olan ili�kilerini görebilmek için en yayg�n yöntemdir 
(Karaelma, 2008:2). 

 
1.1. Tonal Hiyerar�i ve Probe Tone (P-T) Yöntemi 

Tonal Hiyerar�i, tonal bir dizide dizinin bütün elamanlar�n�n önem s�ralar�n�n 
belirlenmesine (Krumhansl, 1990:18), ba�ka bir deyi�le hangi notalar�n daha önemli oldu�unu 
ve hangi notalar�n dinamik e�imde oldu�unu belirler (Dowling, 1978:343). Tonalite 
kapsam�nda en önemli nota eksen, merkez nota olarak belirlenir. Dizideki di�er notalar o 
merkez nota etraf�nda seyreder. Bu merkez notan�n di�er notalara göre belli bir üstünlü�ü 
vard�r. 

Bu alanda yap�lan ilk deneysel çal��ma Carol Krumhansl’a aittir. 1980’li y�llar�n 
ba��ndan ba�layarak günümüze kadar uzanan ve temelinde “Probe–Ton (P-T)” yönteminin 
bulundu�u perde hiyerar�isine yönelik tüm deneylerinde Krumhansl, alg�sal perde 
hiyerar�isini ölçümler. Deney sonuçlar�, alg�lamada tam anlam�yla bir tonal de�erlendirmenin 
oldu�unu gösterir. Alg�da önce majör ve minör ayr�m� yap�l�r ve her iki tonalitede a��rl�kl� 
olarak dizinin ilk, be�inci ve üçüncü perdeleri hiyerar�inin ilk perdelerini olu�turur (Tekman, 
1998:64; I��khan, 2006:20). 
Tablo 1. Krumhansl Alg�sal Perde Hiyerar�isi Puanlar� 

Perde Alg�lama Oran� Hiyerar�ideki Yeri 
C 6.35 1 

  C# 2.23 12 
D 3.48 6 

  D# 2.33 10 
E 4.38 3 
F 4.09 4 

  F# 2.52 8 
 G 5.19 2 

  G# 2.39 9 
A 3.66 5 

  A# 2.29 11 
B 2.88 7 

(Krumhansl, 1990:30) 
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1.2. Müziksel ��itme ve Müziksel Dikte 
“Geni� anlam�yla müziksel i�itme, i�itme duyusuyla alg�lanabilir müziksel bütün, ö�e, 

gereç, özellik ve ili�kileri (do�ru) alg�lama, tan�ma, an�msama (hat�rlatma), ay�rt etme, çözme 
ve çözümleme yetene�idir” (Uçan, 2005:19). Müziksel i�itme e�itimi, ülkemizdeki mesleki 
müzik e�itimi veren kurumlar�n tamam�nda verilmektedir. Bu kurumlarda, ö�rencilerinin iyi 
bir müziksel i�itme, okuma ve yazma yetene�i kazanmalar� ve bu yeteneklerini geli�tirmeleri 
amaçlanmaktad�r. Bu nedenle, bu okullarda adlar� baz� kurumlarda farkl�l�k gösterse de içerik 
olarak hemen hemen ayn� olan ortak bir ders bulunmaktad�r. Bu ders, müzik ö�retmenli�i 
e�itiminin verildi�i kurumlarda “Müziksel ��itme Okuma Yazma”, müzik bilimleri e�itiminin 
verildi�i kurumlarda “Solfej Dikte Teori” ad� ile verilmektedir. 

Müziksel i�itme okuma yazma derslerinde müzik ö�rencilerinin tonal veya makamsal 
i�itmeleri ölçülebilmektedir. Bu ölçüm, ö�rencinin dinledi�i bir ezgiyi notaya almas� 
�eklindedir. Dinlenilen bir ezginin notaya al�nmas�na müziksel dikte (müziksel yazma) ad� 
verilir. Bu çal��malarda, ö�renciden dinledi�i bir ezginin tonunu ya da makam�n�, ölçüsünü ya 
da usulünü bilebilmesi beklenir. Ezginin tonunun ve ölçüsünün bilinebilmesi alg�sal 
basamaklardan biridir. Müziksel yazma çal��mas�n�n sonunda ö�renci, yazd��� her do�ru ölçü 
için önceden belirlenmi� bir puan al�r. Toplam puan o ö�rencinin o dönemdeki müziksel 
i�itme seviyesini gösterir (Karaelma, 2008:2). 

Ülkemizde mesleki müzik e�itiminin verildi�i kurumlarda ö�rencilerin müziksel 
i�itme, okuma ve yazma seviyelerinin ölçülmesine yönelik yeni ara�t�rmalar yap�lmaktad�r. 
Ayr�ca, Bili�sel Psikoloji alan�nda ve müzik alan�nda perde sorgu yöntemi kullan�larak 
dinleyicilerin alg�sal perde hiyerar�isi de�erlerinin ölçülmesi üzerine de çal��malar 
yap�lmaktad�r. Alg�sal perde hiyerar�isi üzerine yap�lan çal��malarda elde edilen sonuçlar, 
deneylerde ister tonal diziler kullan�ls�n ister makamsal diziler kullan�ls�n dinleyicilerin 
alg�lar� müzik e�itim durumlar�na göre de�i�im gösterdi�i �eklindedir. Ba�ka bir ifade ile, 
müzik e�itimi alan dinleyicilerin alg�sal perde hiyerar�isi puanlar�n�n yüksek oldu�u 
görülmü�tür. Bu çal��man�n amac� da, mesleki müzik e�itimi alan ö�rencilerin müziksel dikte 
puanlar� ile alg�sal perde hiyerar�isi perde sorgu puanlar� aras�nda nas�l bir ili�kinin 
oldu�unun belirlenmesidir. 
 
2. Yöntem 
2.1.  Ara�t�rma Modeli 

Bu ara�t�rmada “ili�kisel tarama modeli” kullan�lm��t�r. Krumhansl Probe-Ton (Perde 
Sorgu) yöntemiyle ö�rencilerin tonal alg�sal perde hiyerar�isi perde sorgu puanlar� ve 
ard�ndan ayn� ö�rencilere do majör tonunda sekiz ölçülük bir ezgi dinletilerek müziksel dikte 
puanlar� elde edilmi�tir. Ö�renciler müziksel dikte puanlar� yüksek ve dü�ük �eklinde ayr�ca, 
piyano lisans notlar�na göre “yüksek ve dü�ük”, e�itimini ald�klar� çalg� türüne göre “Türk 
müzi�i ve Bat� müzi�i çalg�lar�” olarak grupland�r�lm�� ve bu gruplar�n alg�sal perde 
hiyerar�isi perde sorgu puanlar� kar��la�t�r�lm��t�r. Elde edilen bulgular tablolar ve �ekiller 
halinde sunulmu� ve yorumlanm��t�r. 

 
2.2.  Veri Toplama Teknikleri 

Bu çal��man�n verilerini KKÜ GSF ö�rencilerden elde edilen perde sorgu puanlar� ve 
müziksel dikte puanlar� olu�turmaktad�r.  

Krumhansl 1982’de yapm�� oldu�u deneyde, diziyi olu�turan perdeleri ve kadanslar� 
bilgisayar ortam�nda üretmi�tir. Burada bir perde be� sinüs dalgas�ndan olu�maktad�r. Bir 
perdenin be� oktavdaki frekanslar� birle�tirilerek dizi sesleri üretilmi�, bu seslerden ayn� 
zamanda kadanslar da üretilmi�tir. Deney, dinleyicilere laboratuar ortam�nda teker teker 
uygulanm��t�r. Gerçek çalg� sesleri kullan�larak deneyler de yap�lm��t�r. Karaelma (2008) 
alg�sal perde hiyerar�isine yönelik yapt��� ara�t�rmas�nda, Krumhansl deneyini, gerçek çalg� 
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sesleriyle ve s�n�f ortam�nda topluca uygulanabilirli�i test etmi� ve elde etti�i veriler 
sonucunda deneyin, gerçek çalg� sesleriyle ve s�n�f ortam�nda uygulanabilir oldu�u sonucuna 
ula�m��t�r. 

Bu çal��mada deney, gerçek s�n�f ortam�nda ve gerçek çalg� sesiyle yap�lm��t�r. Perde 
sorgu deneyinde ko�ulland�r�c� ezgi, kadans ve sorgu perdeleri (�ekil 1 ve 2) ve müziksel 
dikte yazma ezgisi Yamaha marka konsol (duvar tipi) piyano kullan�larak sorulmu�tur. Deney 
s�n�f ortam�nda toplu olarak yap�lm��, ezgiler ve sorgu perdeleri ara�t�rmac� taraf�ndan 
çal�nm��t�r.  

 
�ekil 1. Deney Ezgisi: Do Majör Ç�k�c� Dizi ve Tam Kadans 

 
 
 
�ekil 2. Sorgu Perdeleri 

 
Perde Sorgu yönteminde 1’den 7’ye kadar olan rakamsal ölçek kullan�lm��t�r. 1 en 

kötü uyumu, 4 orta düzeyde uyumu, 7 mükemmel uyumu temsil etmektedir. Elde edilen 
veriler Krumhansl (1990:30) deney sonuçlar� ile k�yaslanm��t�r. 

Müziksel dikte yazma a�amas�nda ö�rencilere 8 ölçülük do majör tonda ezgi 
sorulmu�tur. Sekiz ölçü 40 puan üzerinden de�erlendirilmi� ve her ölçü 5 puan olarak 
ölçeklendirilmi�tir. 1 ila 20 puan alan ö�renciler “Dü�ük” ve 21 ila 40 puan alan ö�renciler 
“Yüksek” �eklinde grupland�r�lm��t�r.  

Bu ara�t�rman�n örneklemini K�r�kkale Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik 
Bölümü Müzik Bilimleri Anabilim Dal� (KKÜ GSF) 2. S�n�f ö�rencileri olu�turmaktad�r 
(N=47). Ö�rencilerin çalg�, ya� da��l�m� vb. ö�rencilere ili�kin bilgiler Tablo 2’de verilmi�tir. 

 
Tablo 2. Ö�rencilere �li�kin Bilgiler 

Dikte Puanlar�n�n Da��l�m� 
(N:47) 

Müzik 
E�itimi 

Y�l  
Ortalama

. 

Ya�  
Ortalama

. 

Çalg�lara Göre 
Da��l�m� (N:47) 

Piyano Notu 
Da��l�m� (N:47) 

1 -20 aras� 
Puan 

(Dü�ük) 

21-40 aras� 
(Yüksek) 

Bat� Türk Yüksek 
(66-
100) 

Dü�ük 
(0-60) 

n x�  % n x�  % n x�  n x�  n % n % n x�  n x�  

23 13,5 49 24 32,7 51 47 4,95 47 22,5 28 60 19 40 23 73 24 46 

 
Tablo 2’de görüldü�ü gibi ö�renciler (N:47) dikte, piyano puanlar�na ve çalg�lar�na 

göre iki gruba ayr�lm��lard�r. Alg�sal perde hiyerar�isi deneyinde ald�klar� puanlar bu gruplara 
göre ili�kilendirilmi� ve de�erlendirilmi�tir. �li�kilendirmede Pearson çarp�m momentler 
korelasyonu ve standart sapma kullan�lm��t�r. Bilindi�i gibi korelasyon de�erleri 1’e 
yakla�t�kça ili�kinin mükemmelli�ini, s�f�ra yakla�mas� ise zay�fl���n� ve yoklu�unu gösterir 
(Karasar, 2009:220). 
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3. Bulgular ve Yorumlar 
�ekil 3. Tüm Ö�renciler ve Krumhansl Perde Sorgu De�erleri 

 
�ekil 3’de KKÜ GSF perde sorgu de�erleri ile Krumhansl perde sorgu de�erlerinin 

kar��la�t�r�lmas� görülmektedir. 
 
 
Tablo 3. Majör Tonda Korelasyon De�erleri 

Pearson Korelasyonu  KKÜ GSF 
Krumhansl r 0,942 

 p 0,000 
 

Tablo 3 ve �ekil 4’de KKÜ GSF perde de�erleri ile Krumhansl de�erlerinin Pearson 
çarp�m momentler korelasyon sonuçlar� görülmektedir (r=0,942). KKÜ GSF perde 
de�erlerinin standart sapmas� 1,45 iken, Krumhansl perde de�erlerinin standart sapmas� 1,31 
olarak bulunmu�tur.  
�ekil 4. KKÜ GSF ve Krumhansl Korelasyon De�erlerinin Da��l�m� 

 
Karaelma (2008), makamsal i�itmede alg�sal perde hiyerar�isinin belirlenmesine 

yönelik yapt��� ara�t�rmas�nda Müzik Ö�retmenli�i Anabilim Dal� ö�rencilerinin perde 
sonuçlar�na göre standart sapma de�erini 1,32 ve Krumhansl de�erleriyle korelasyonu 0,94 
olarak bulmu�tur35. Bu sonuçlar�n KKÜ GSF deney sonuçlar� ile benzerlik ta��d���  
görülmektedir. 

Standart sapmadaki art���n perde de�erleri aras�ndaki farkl�l��� gösterdi�ini, perde 
de�erleri birbirine yakla�t�kça alg�daki keskinli�in azald���n� söyleyebiliriz. Bu durumda, 
ö�rencilerin dikte puanlar�na göre perde de�erleri kar��la�t�r�ld���nda standart sapma 
de�erlerinin de�i�im göstermesi beklenmektedir. 

                                                 
35 Ayr�ca bu çal��mada, Krumhansl de�erleri ile Türk Müzi�i Konservatuar� ö�rencileri korelasyon sonucu 0,91 

ve Resim ö�retmenli�i bölümü ile korelasyon 0,66 olarak bulunmu�tur. Görülmektedir ki, korelasyon 
sonuçlar� e�itim düzeyleri ile paralellik göstermektedir.  �
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�ekil 5. Dikte Puanlar� Yüksek Olan Ö�rencilerin Perde De�erleri ile Krumhansl Perde De�erlerinin 
Kar��la�t�r�lmas�  

 
Dikte puanlar� yüksek olan (21 ila 40 aras�) KKÜ GSF ö�rencilerinin perde sorgu 

de�erleri ile Krumhansl de�erleri �ekil 5’de görülmektedir. Grubun müzik e�itim y�l 
ortalamas� 4,79’dur. Ö�rencilerin perde de�erleri ile Krumhansl perde de�erlerinin Pearson 
çarp�m momentler korelasyonu 0,959 olarak bulunmu�tur. Perde de�erlerinin standart 
sapmas� ise 1,57’dir. Standart sapma sonuçlar�n�n artmas� ile perde de�erlerinin 
belirginle�ti�ini söyleyebiliriz. 
�ekil 6. Dikte Puanlar� Dü�ük Olan Ö�rencilerin Perde De�erleri ile Krumhansl Perde De�erlerinin 
Kar��la�t�r�lmas� 

 
 
Dikte puanlar� dü�ük olan (1 ila 20 aras�) KKÜ GSF ö�rencilerinin perde sorgu 

de�erleri ile Krumhansl de�erleri �ekil 6’da görülmektedir. Grubun müzik e�itim y�l 
ortalamas� 4,73’dür. Ö�rencilerin perde de�erleri ile Krumhansl perde de�erlerinin Pearson 
çarp�m momentler korelasyonu 0,853 olarak bulunmu�tur. Perde de�erlerinin standart 
sapmas� ise 1,35’dir. Standart sapma sonuçlar�n�n dü�mesi ile perde de�erlerinin 
belirginli�inin azald���n� söyleyebiliriz. 
 
Tablo 4. Dikte Puanlar�na Göre Ö�rencilerin Standart Sapma, Korelasyon ve Perde De�erleri 
Ortalamalar�n�n Kar��la�t�r�lmas� 

 Grup n Müzik 
E�itim 

Süre Ort. 
x�  

Dikte 
Puanlar� 

Ortalamas� 
x�  

SS Belirleyicilik 
Katsay�s� 

R2 

Korelasyon 
(r) 

Perde 
De�erleri 

Ortalamas� 
x�  

Yüksek 
(21-40 aras�) 

24 4,79 32,7 1,57 0,9212 0,959 3,61 

Dü�ük 
(1-20 aras�) 

23 4,73 13,5 1,35 0,7282 0,853 3,68 
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Tablo 4’de ö�rencilerin perde de�erleri ile Krumhansl perde de�erlerinin korelasyonu, 
standart sapmas� ve ortalamas� görülmektedir. Dikte puanlar� yüksek olan ö�rencilerin perde 
de�erlerinin standart sapmas� ve Krumhansl perde de�erlerine göre korelasyonu yüksek, dikte 
puanlar� dü�ük olan ö�rencilerin standart sapma ve Krumhansl perde de�erlerine göre 
korelasyonu dü�üktür. Standart sapma sonuçlar�n�n ve korelasyon de�eri ile ö�rencilerin dikte 
puanlar�ndaki paralellikten hareketle, dikte puanlar� yüksek ö�rencilerin tonal hiyerar�i 
alg�lar�n�n daha iyi oldu�unu söyleyebiliriz.  

 
�ekil 7. Dikte Puanlar� yüksek ve Dü�ük Olan Ö�rencilerin Perde De�erlerinin Kar��la�t�r�lmas�  

 
 
�ekil 7’de görüldü�ü gibi, dikte puanlar� yüksek olan ö�rencilerin tepe ve dip 

de�erlerinde belirginlik vard�r. Ba�ka bir ifade ile, dikte puan� yüksek olan ö�rencilerin tonal 
dizinin önem s�ras�nda en önemli kabul edilen 1. sesi tonik de�erinin daha yüksek ve önem 
s�ras�nda en az olan seslerin de�erlerinin de daha dü�ük oldu�u görülmektedir. Standart 
sapmalar� aras�ndaki fark (1,57-1,35) ve korelasyonlar� aras�ndaki fark da (0,95-0,85) bunun 
sonucu olarak ortaya ç�kmaktad�r diyebiliriz. 

�ekil 8 ve 9’da ö�rencilerin mesleki müzik e�itiminde ald�klar� çalg� e�itimi türüne 
göre tonal alg�sal perde hiyerar�isi perde sorgu puanlar�n�n Krumhansl de�erleri ile 
kar��la�t�r�lmas� görülmektedir. 

 
�ekil 8. Türk Müzi�i Çalg�s� E�itimi Alan Ö�rencilerin Perde De�erleri ile Krumhansl Perde De�erlerinin 
Kar��la�t�r�lmas�

 
KKÜ GSF Türk müzik çalg�s� e�itimi alan ö�rencilerin perde de�erleri �ekil 8’de 

görülmektedir. Türk müzi�i çalg�s� e�itimi alan ö�rencilerin perde de�erleri ile Krumhansl 
perde de�erleri aras�ndaki Pearson çarp�m momentler korelasyonu 0,93 olarak bulunmu�tur. 
Grubun müzik e�itim y�l ortalamas� 5,15 y�ld�r. Standart sapma de�eri ise 1,55’dir.  
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�ekil 9. Bat� Müzi�i Çalg�s� E�itimi Alan Ö�rencilerin Perde De�erleri ile Krumhansl Perde De�erlerinin 
Kar��la�t�r�lmas�  

 
Bat� müzi�i çalg�s� e�itimi alan ö�rencilerin perde de�erleri �ekil 9’da 

görülmektedir36. Grubun müzik e�itim y�l� ortalamas� 4,82’dir. Bat� müzi�i çalg�s� çalan 
ö�rencilerin perde de�erleri ile Krumhansl perde de�erleri aras�ndaki Pearson çarp�m 
momentler korelasyonu 0,94’dür. Standart sapma de�eri 1,40’d�r. 

  
  �ekil 10. Türk ve Bat� Müzi�i Çalg�s� E�itimi Alan Ö�rencilerin Perde De�erlerinin 

Kar��la�t�r�lmas�  

 
�ekil 10’da görüldü�ü gibi Bat� müzi�i çalg�s� e�itimi alan ö�rencilerinin tonik de�eri 

daha yüksek olmas�na kar��n Türk müzi�i çalg�s� e�itimi alan ö�rencilerin dizinin önem 
s�ras�nda en alt s�rada bulunan seslerine daha az puan verdikleri görülmektedir. Gruplar�n 
standart sapmalar� aras�ndaki fark (1,55-1,40) bunun sonucu olarak ortaya ç�kmaktad�r 
diyebiliriz. Ancak, iki grubun Krumhansl perde de�erlerine göre korelasyonlar� aras�ndaki 
fark (0,93-0,94) yok denecek kadar azd�r.  

�ki grup aras�ndaki Pearson çarp�m momentler korelasyon de�eri 0,98’dir37. Gruplar�n 
Krumhansl de�erleri ve kendi aralar�ndaki korelasyon de�erlerinin 1’e yak�n olmas� (�ekil 
11) mükemmel uyum oldu�unu, gruplar�n tonal alg�sal hiyerar�i de�erlerinde önemli farklar 
olmad���n� göstermektedir. Türk ve Bat� müzi�i çalg�s� e�itimi alan ö�rencilerin “Solfej Dikte 
Teori” dersinde ortak tonal müzik e�itimi almalar�n�n sonucu olarak gruplar aras�nda önemli 
bir farkl�l�k olu�mam��t�r diyebiliriz. 
 
 
 
 

                                                 
36 �ekil 9’da Bat� müzik çalg�s� e�itimi alan ö�rencilerin say�s� 28 ve ortalama müzik e�itim süreleri 4,82’dir. 

Türk müzik çalg�s� e�itimi alan ö�rencilerin müzik e�itim sürelerinin ortalamas� 5,10 olacak �ekilde ö�renci 
say�s� 19’a dü�ürüldü�ünde korelasyon de�eri 0,93 ve standart sapma 1,41 olmaktad�r.  

37 N=19 için iki grubun Pearson çarp�m momentler korelasyon de�eri de 0,98’dir. 
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�ekil 11. Türk ve Bat� Müzi�i Çalg�s� E�itimi Alan Ö�rencilerin Korelasyon De�erlerinin Da��l�m� 

 
 
 
�ekil 12. Piyano Puanlar� Yüksek Olan Ö�rencilerin Perde De�erlerinin Kar��la�t�r�lmas�  

 
Piyano puanlar� yüksek olan (66 ila 100 aras�) KKÜ GSF ö�rencilerinin perde sorgu 

de�erleri ile Krumhansl de�erleri �ekil 12’de görülmektedir. Grubun müzik e�itim y�l 
ortalamas� 5,21’dir. Ö�rencilerin perde de�erleri ile Krumhansl perde de�erlerinin Pearson 
çarp�m momentler korelasyonu 0,945 olarak bulunmu�tur. Perde de�erlerinin standart 
sapmas� ise 1,50’dir.  
 
�ekil 13. Piyano Puanlar� Dü�ük Olan Ö�rencilerin Perde De�erlerinin Kar��la�t�r�lmas�  

 
Piyano puanlar� dü�ük olan (1 ila 65 aras�) KKÜ GSF ö�rencilerinin perde sorgu 

de�erleri ile Krumhansl de�erleri �ekil 13’de görülmektedir. Grubun müzik e�itim y�l 
ortalamas� 4,70’dir. Ö�rencilerin perde de�erleri ile Krumhansl perde de�erlerinin Pearson 
çarp�m momentler korelasyonu 0,933 olarak bulunmu�tur. Perde de�erlerinin standart 
sapmas� ise 1,42’dir.  
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�ekil 14. Piyano Puanlar� Dü�ük ve Yüksek Olan Ö�rencilerin Perde De�erlerinin Kar��la�t�r�lmas� 

 
�ekil 14’de görüldü�ü gibi piyano puanlar� yüksek ve dü�ük olan ö�rencilerin perde 

sorgu de�erleri birbirine yak�n oldu�unu söyleyebiliriz. �ki grubun Krumhansl perde 
de�erlerine göre korelasyonlar� aras�ndaki fark (0,94-0,93) yok denecek kadar azd�r.  

�ki grup aras�ndaki Pearson çarp�m momentler korelasyon de�eri ise 0,98’dir. 
Gruplar�n Krumhansl de�erleri ve kendi aralar�ndaki korelasyon de�erlerinin 1’e yak�n olmas� 
mükemmel uyum oldu�unu, gruplar�n tonal alg�sal perde hiyerar�i de�erlerinde önemli farklar 
olmad���n� göstermektedir. Piyano e�itimi alan ö�rencilerin piyano puanlar�na göre müziksel 
alg�lar�n�n de�erlendirilemeyece�ini söyleyebiliriz, ba�ka bir ifade ile piyano puanlar� dü�ük 
olan ö�rencilerin müziksel alg�lar�n�n yüksek, piyano puanlar� yüksek olan ö�rencilerin 
müziksel alg�lar�n�n dü�ük olabilme ihtimali de vard�r. 
 
Tablo 5. Dikte, Piyano Puanlar�na ve Çalg� Türlerine Göre Ö�rencilerin Korelasyon De�erlerinin 
Kar��la�t�r�lmas� 

Korelasyonlar 

Dikte Çalg� Piyano 

Yüksek-
Krumhansl 

Dü�ük-
Krumhansl 

Dü�ük-
Yüksek 

TMÇ-
Krumhansl 

BMÇ-
Krumhansl 

TMÇ-
BMÇ 

Yüksek-
Krumhansl 

Dü�ük-
Krumhansl 

Dü�ük-
Yüksek 

0,95 0,85 0,94 0,93 0,94 0,98 0,94 0,93 0,98 

 
Tablo 5’de görüldü�ü gibi, mesleki müzik e�itimi alan KKÜ GSF ö�rencilerinin 

gruplara göre korelasyon de�erleri verilmi�tir. Dikte yazma düzeyleri yüksek olan 
ö�rencilerin perde sorgu de�erlerinin yüksek oldu�u, piyano düzeyleri ve e�itimini ald�klar� 
çalg�n�n türüne göre perde sorgu de�erlerinde farklar olmad��� görülmektedir (r=0,98).    

4. Sonuç ve Öneriler 
Bu çal��mada mesleki müzik e�itimi alan KKÜ GSF 2. s�n�f ö�rencileri dikte puanlar�, 

piyano puanlar� ve çalg� türlerine göre gruplara ayr�lm�� ve bu gruplar�n perde sorgu puanlar� 
aras�ndaki ili�ki incelenmi�tir. Elde edilen verilere göre, dikte yazma puanlar� yüksek olan 
ö�rencilerin alg�sal perde hiyerar�isi puanlar�n�n da yüksek oldu�u görülmü�tür. Ayr�ca çalg� 
türlerine göre (Türk ve Bat� müzi�i çalg�s�) ve piyano puanlar�na göre olu�turulan gruplar�n 
alg�sal perde hiyerar�isi puanlar�nda önemli bir fark olmad��� sonucuna ula��lm��t�r.  

Alg�sal perde hiyerar�isi de�erlerinin müzik e�itimi düzeyleri ile ili�kili oldu�u 
bilinmektedir. Bu ara�t�rma ile alg�sal perde hiyerar�isi de�erlerinin mesleki müzik e�itimi 
alan ö�rencilerin dikte puanlar� ile ili�kili oldu�u ancak, e�itimini ald�klar� çalg� türlerine ve 
piyano düzeyleri ile ili�kilendirilemeyece�i görülmü�tür.  

Alg�sal perde hiyerar�isi perde sorgu yöntemi kullan�larak ö�rencilerin müziksel dikte 
yazma düzeylerinin, geli�imlerinin ölçülebilece�i söylenebilir. 
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Bu sonuçlar do�rultusunda bu konu ile ilgili yeni ara�t�rma yapacak ara�t�rmac�lara �u 
önerilerde bulunulabilinir;  

1. Tonal alg�n�n belirlenmesine yönelik yap�lan bu deney ile ö�rencilerin tonal 
müziksel dikte yazma düzeylerinin belirlendi�i gibi, ayn� yöntem makamsal alg�n�n 
belirlenmesine ve makamsal dikte yazmaya yönelik olarak da yap�labilir.  

2. Bilindi�i gibi çoksesli i�itme, “müziksel i�itme yazma okuma” dersinin önemli 
konular�ndan biridir. Dinleyicilerin tonal çoksesli i�itme puanlar� ile “Armonik hiyerar�i” 
puanlar� aras�ndaki ili�kinin belirlenmesi bu çal��may� da destekleyici önemli bir ara�t�rma 
konusu oldu�u söylenebilir.  
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“KÜLTÜREL POL�T�KANIN �N�ASINDA ÇALGI GRUPLARINDAN HALK 
ORKESTRALARINA-KOUTEV ÖRNE�� VE AREL KAR�ILA�TIRMASI” 

 
Doç. Dr. Gözde ÇOLAKO�LU SARI 

 
�TÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuar� Müzikoloji Bölümü  

 
ÖZET 

Müzik, dans ve di�er görsel sanatlardaki performans, kültürel gösteriler bütününü 
olu�turur ve ait oldu�u dönemin ekonomik, sosyal ve politik �emas�n� çizmesi aç�s�ndan önem 
ta��r. Bulgar kültürel performans� ise geçirdi�i dönemi yans�tmas� aç�s�ndan ayr�ca de�erlidir. 
Çünkü Bulgaristan’da halk�n kendi imaj� olan tarih, folklor ve sosyalist ideolojiyle birlikte 
performanslar daha özel bir biçimde var olmaktad�r.  Özellikle sosyalist döneme geçi� 
süresinde ve bu dönem boyunca folklor ve tarih, milli kimli�i temsil eden en önemli ö�eler 
olmu�tur. 

Ülkenin çe�itli rejimleri ya�amas� müzikal aç�dan zengin bir yap�ya kavu�mas�n� 
sa�lam��t�r.  Antik dönemden itibaren Slav �ark�lar�, Türkle�mi� Ön Bulgarlar�n do�u kimli�i 
ta��yan melodileriyle birle�mi�, 9. yüzy�lda Bulgaristan, Ortodoks ilahilerinin sesinin 
duyuldu�u bir ülke iken, daha sonralar� Katolik Slav ilahileri de burada okunmaya ba�lanm��, 
Türklerin Bulgaristan’� 19. yüzy�lda terk etmesi üzerine Bulgar mili kültüründe yeni bir 
dönem ba�lat�lm��t�r.  

1944–1989 y�llar� aras�nda ya�anan komünist dönemin Bulgar performans gelene�i 
üzerindeki etkisi ayr�ca önem ta��maktad�r. Komünist Partisi amaçlar� do�rultusunda köy 
müzi�ini Bulgar milli kimli�inin bir sembolü olarak kabul etmi�, profesyonel topluluklar� 
halk müzi�i sunumu için görevlendirmi�tir. Bunlar aras�nda i�levsel aç�dan önemli olan ve 
devlet düzeni içerisinde Bulgar kültürel performans�n� en iyi �ekilde temsil eden kurulu�lar 
devlet destekli halk orkestralar� olmu�tur. �lk orkestra 1951’de Phillip Koutev taraf�ndan 
kurulmu�, halk melodilerini temelini koruyarak armonize eden bu orkestray� Bulgarin Stat 
Television Female Vocal Choir, Tedora ve Trio Bulgarka gibi gruplar takip etmi�tir.   

Bu konuda öncü olan Koutev; orkestras�nda keman ailesi yerine, kendi geleneksel 
çalg�s�yla çok seslili�i sa�lamak ve milli kimlik in�as�nda kararl�l��� sa�lamak amac�yla 
gadulkay� kullanmak istemi�tir. Viola, violonsel ve kontrobas gadulkalar sipari� etmi�, ancak 
bu yeni çalg�lar ses ve çal�n�� itibariyle geleneksel icrac�lar taraf�ndan be�enilmemi�, çalg�n�n 
orijinalinin bozuldu�u dü�ünülmü�tür. Buna ra�men gadulka ailesi Koutev orkestras�nda 
önemli bir yere sahip olmu� ve zamanla unutulmu�tur.  

Koutevden yakla��k 30 y�l önce ayn� amaç ile yola ç�kan ve kemençe be�lemesini 
gündeme getiren Arel ise,  belki Cumhuriyet dönemi müzik politikalar�ndan etkilenmi� ve 
bat�ya ait “ça�da�” bir modeli Türk Müzi�ine uygulamak istemi�tir. Belki de keman ailesinin 
bir benzerini yaratarak, çok seslili�i o dönemde Türk Müzi�inde sadece 100 y�ll�k bir geçmi�i 
olan kemençe ile sa�lamak amac�yla yola ç�km��t�r.  

Bu bildiride Bulgar milli ve kültürel politikalar� do�rultusunda çalg� gruplar�ndan çok 
sesli halk orkestralar�na uzanan süreç, ayn� aileye mensup olarak kabul edilen iki farkl� 
çalg�n�n çok seslendirilmesizindeki amaç ve yöntem benzerli�i ba�lam�nda incelenecek, 
yap�lan tespitler görsel ve i�itsel olarak da desteklenecektir. 
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FROM INSTRUMENT GROUPS TO FOLK ORCHESTRAS IN CONSTRUCTION OF 
CULTURAL POLICIES – KOUTEV EXAMPLE AND AREL COMPARISON 
 

ABSTRACT 
Performance in music, dance and other visual arts form the whole of cultural shows 

and is very important as it creates the economical, social and political scheme of its period.  
Bulgarian cultural performance is especially important due to the reflection of its period. 
Because performances are more special together with history, folklore and socialist ideologies 
which is the own image of public in Bulgaria. Especially during passage to socialist period 
and during this period, folklore and history has become the most important elements 
representing national identity.    

The country facing different regimes caused it to have a musically rich structure. 
Slavic songs starting from anthic period combined with melodies of the Turkicized front 
Bulgars carrying eastern identity. While Bulgaria was a country where Orthodoks anthems 
were heard in 9th century, Catrholic Slavic anthems also started to be heard in the later 
periods. After the desertion of Turks in 19th century, a new era started in Bulgarian national 
identity.  

The effect of communist period between 1944 and 1989 on Bulgarian performance 
tradition is also important. Communist party accepted village music as a symbol of Bulgarian 
national identity and commissioned professional groups for the presentation of folk music. 
State supported folk orchestras represented the Bulgarian cultural performance the best 
among functionally important institutions.  The first orchestra was founded by Phillip Koutev 
in 1951 and this orchestra which preserved the folk melodies and harmonized them, was 
followed by groups such as Bulgarin Stat Television Female Vocal Choir, Tedora and Trio 
Bulgarka.  

Koutev who is the pioneer in this subject, wanted to use gadulka in his orchestra in 
stead of violin, in order to achieve polyphony and decisiveness in construction of national 
identity. He ordered Viola, violoncello and contrabass gadulkas but these new instruments 
were not liked by traditional performers in means of sound and execution, they thought that 
the originality of the instrument was spoiled. Even though gadulka family had an important 
place for Koutev orchestra and was forgotton in time.  

Arel who had the same target 30 years ago and raised the kemancha quintet was 
maybe effected from republic period music policies and waned to apply a modern model of 
west to Turkish music.  Maybe he wanted to create a family similar to violin family and 
wanted to achieve polyphony with kemancha which only has a history of 100 years.  

In this announcement the period from instrument groups to polyphonic folk orchestras 
in direction of Bulgarian national and cultural policies will be examined in context of purpose 
and method similarity of polyphonic execution of these two different instruments which are 
assumed to belong to same family and the determinations made will be supported visually and 
auditorily.  
 

 KÜLTÜREL POL�T�KANIN �N�ASINDA ÇALGI GRUPLARINDAN HALK 
ORKESTRALARINA-KOUTEV ÖRNE�� VE AREL KAR�ILA�TIRMASI 

 
  Bu bildirinin amac� bat�n�n keman ailesi model al�narak 1932’de Türkiye’de ve 
1951’de Bulgaristan’da yap�lan çalg� tasar�mlar�n� incelemek, Bulgaristan’da sosyalist-
komünist rejimin getirisi olan ve geleneksel çalg�lardan olu�an bat� modelli ve “devlet 
destekli halk orkestralar�n�” ve Türkiye’de yine bat� model al�narak tasarlanan “Geleneksel 
Türk Müzi�i Yayl� Çalg� ailesini” ara�t�rmak ve farkl� ülkelerde, benzer yöntemlerle 
geleneksel çalg�lar ile olu�turulmaya çal���lan orkestralara fark�ndal�k yaratmakt�r. 
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  Bulgaristan’da söz konusu çalg� ailelerinin olu�umunda kültürel politikalar�n rolünün 
büyük olmas� ve ya�anan sosyal ve idarî de�i�ikliklerde müzi�in i�levsel bir araç olarak 
daima var olmas� sebebiyle, öncelikle ülkenin tarihi- demaografik yap�s�, hâkimiyetler ve 
idare sistemlerinden k�saca bahsetmek gerekmektir. 
  7. yüzy�l�n ikinci yar�s�nda Tuna deltas�n�n kuzeyine do�ru Bulgarlara ait bir boy 
yerle�mi�, dönemin güçlü imparatorlu�u olan Bizans bu boyla 681’de bar�� yapmak zorunda 
kalm��t�r (Todorov, 1977; 15). 1018’de Bizans egemenli�i alt�na giren Bulgar �mparatorlu�u 
1185’de tekrar ba��ms�zl���n� kazanm��t�r (Todorov, 1977; 31). �kinci Bulgarlar�n ya�ad��� 
parlak dönem 1389 y�l�nda s�n�rlar�n� Balkanlara kadar geni�leten Osmanl� Devleti 
egemenli�ine girilmesine engel olamam�� ve ülke 19. yüzy�la kadar bu egemenlik alt�nda 
kalm��t�r (Todorov, 1977; 41). Frans�z �htilal�ndan sonra 1821’de Balkan yar�madas�nda 
ba�layan ayaklanmalara Bulgar halk� sempati göstermi�, Ruslarla Osmanl�lar aras�nda 
ya�anan 1877/1878 sava�� ve Ayastefanos Antla�mas�yla Osmanl� Devleti Makedonya ve 
Trakya'y� içine alan Büyük Bulgaristan Prensli�i’nin kurulmas�n� kabul etmi�tir. 1879’da 
Bulgaristan’da ba�layan kapitalizm ise arka arkaya gerçekle�en Balkan sava�lar� sonras�nda 
yara alsa da, k�sa sürede toparlanmay� ba�arm��t�r (Torodov, 1979; 80-82).  

�kinci Dünya Sava��’n�n ard�ndan Balkanlar’da ilerleyen Sovyet ordusunun yard�m�yla 
Georgi Dimitrov önderli�inde sosyalist-komünist bir rejim kurulmu� ve ülke 1944–1989 
y�llar� aras�nda Bulgaristan Komünist Partisi People's Republic of Bulgaria (PRB) ile 
yönetilmi�tir. 1989’da Do�u Avrupa’daki pek çok komünist rejimin kapanmas�yla da 
komünizm dönemi yerini demokrasiye b�rakm��t�r (Dimitrov, 2001; ix). Ekonomik, sosyal ve 
politik sistemleri de birle�tiren bu post komünist geçi�, 20. yüzy�l�n ikinci yar�s�nda ülkede 
sosyal bir deneyim olmu� ve etkileri 21. yüzy�la kadar sürmü�tür (Ivanov, 2007; 9).  

Yakla��k 14 yüzy�la yay�lan bu tarihi miras göz önüne al�nd���nda, içinde ya�ayan 
halklar�n çe�itleri aç�s�ndan, Bulgaristan nüfusunun ortak bir Bizans, Türk, Yunan, Bulgar 
felsefi ve kültürel dü�üncesine sahip oldu�unu söylemek mümkündür.  Bulgaristan milli 
görü�ü, kültürel hayat� ve folklorik gelene�inde Osmanl�-Türk kültürü ve gelene�i, Bulgar 
sosyalist- komünist kültürü, dünya sosyalist-komünist kültürü ve özellikle Sovyetler 
Birli�i’nin sosyalist kültürünün etkileri görülmektedir. Bu etkilerin en önemlilerinden biri de 
kültürel ve müzikal performansta ya�anm��t�r (Buchanan, 1991; 39). 

 
Bulgar Halk Çalg�lar� ve �cra Alanlar� 
 

Müzik, dans ve di�er görsel sanatlardaki performans, kültürel gösteriler bütününü 
olu�turur ve ait oldu�u dönemin ekonomik, sosyal ve politik �emas�n� çizmesi aç�s�ndan önem 
ta��r (Farber, 1983; 33). Bulgar kültürel performans� ise geçirdi�i dönemi yans�tmas� 
aç�s�ndan ayr�ca de�erlidir. Çünkü Bulgaristan’da halk�n kendi imaj� olan tarih, folklor ve 
sosyalist ideolojiyle birlikte performanslar daha özel bir biçimde var olmaktad�r.  Özellikle 
sosyalist döneme geçi� süresinde ve bu dönem boyunca folklor ve tarih, milli kimli�i temsil 
eden en önemli ö�eler olmu�tur (Buchanan, 1991; 36–37).  

Ülkenin çe�itli rejimleri ya�amas� müzikal aç�dan zengin bir yap�ya kavu�mas�n� 
sa�lam��t�r.  Tarihsel olarak dü�ünüldü�ünde antik dönemden itibaren Slav38 �ark�lar�, 
Türkle�mi� Ön Bulgarlar�n do�u kimli�i ta��yan melodileriyle birle�mi�tir. 9. yüzy�lda 
Bulgaristan, Ortodoks ilahilerinin sesinin duyuldu�u bir ülke iken, daha sonralar� Katolik Slav 

                                                 
38 Do�u ve Güney Do�u Avrupa’da ya�ayan etnik bir grup olan Slavlar, Ortodoks, Katolik ve Müslüman 

olabilmektedirler. (Bat� Slavlar: Çekler, Polonyal�lar, Slovaklar, Do�u Slavlar: Beyaz Ruslar, Ruslar, 
Ukraynal�lar, Güney Slavlar: Bosnal�lar, Bulgarlar, H�rvatlar, Makedonyal�lar, Karada�l�lar, S�rplar ve 
Slovenyal�lar (Barford, 2001; 3). 
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ilahileri de burada okunmaya ba�lanm�� (Lang, 1976; 102),  Türk egemenli�i39 ve özgürlük 
sava�� gibi dönemlerde pek çok efsaneyi içinde bar�nd�rm�� kahramanl�k �ark�lar� olan 
haiduklar söylenir olmu�tur (Buchanan, 1991; 42).  

Türklerin Bulgaristan’� 19. yüzy�lda terk etmesi üzerine Bulgar mili kültüründe yeni 
bir dönem ba�lat�lm��, milliyetçilik dü�üncesi do�rultusunda tarih ve kimlik üzerinde yeniden 
yap�lanmaya giri�ilmi�, Antik Slav - Trakya miras� ve hatta cyril40 alfabesi Bulgar bilincinin 
tekrar ele geçirilmesinde önemli bir nokta olarak kabul edilmi�tir (Buchanan, 1991; 66).  

Bulgaristan’daki ideolojik ve kültürel yap�n�n ve performans�n önemli bir ö�esi olan 
çalg�larla ilgili yap�lan ilk tespitler, panpipe, gaida ve citharay� göstermektedir. 14. yüzy�ldan 
itibaren Balkan çalg�lar� bölgede yay�lmaya ba�lam��, örne�in S�rbistan’�n kolo dans� 
Bulgaristan dans ve müzi�ini etkilemi�, bu dansta icra edilen çalg�lar Bulgar halk müzi�ine 
girmi�tir. El ele tutu�up, daire �eklinde yap�lan kolo dans�nda akordeon, frula, tamburica, 
sagija, harmonica ve tupan çal�nmaktad�r. Bu nedenle tanbura ve tupan�n Bulgar halk 
müzi�ine giri�i kolo dans� sayesinde gerçekle�mi�tir (Lang, 1976; 144). 14. yüzy�ldan sonra 
S�rbistan’da çal�nan gusla adl� çalg�n�n bölgeye giri�i de ayn� �ekilde olmu�tur. (Lang, 1976; 
145).  Dobruca bölgesinde gadulka, harmonika ve gaida birlikte, Trakya bölgesinde kaval, 
gaida, gadulka ve tupandan olu�an gruplar görülmektedir (Kachulev, 1978; 14; Buchanan, 
1991; 155). 

UCLA’da (University of California Los Angles) etnomüzikoloji profesörü olan 
Timothy Rice41  1969 y�l�nda Trakya Bölgesi’nde gitti�i geleneksel bir dü�ünü anlat�rken, 
gaida, kaval ve gadulkan�n çal�nd���n� ve dans ba�lad��� zaman tupan�n gruba kat�ld���n� 
belirtmi�tir. Gaida icrac�s� bam telini kullanmamakta ve kaval ile birlikte melodiyi bir oktav 
pestten çalmaktad�r. (Bkz. �ekil 1) 

 
�ekil 1. 1969 Y�l�nda Trakya Bölgesi Alan Çal��mas�nda Rice Taraf�ndan Çekilen Foto�raf (Rice, 2004; 

33) 
 

                                                 
39 Bir ara�t�rmaya göre 15. yüzy�l itibariyle Rumeli topraklar�nda ya�am�� 340 Türk a�ireti vard�r (Bayar, 2001; 
27). 1878 Osmanl�-Rus sava�� sonundan 1900 y�l�na kadar ise Türkiye’ye göç edenlerin say�s� 3 milyona 
yak�nd�r (Alagöz, 2001; 36). 
40 Rum as�ll� bir baba ve Bulgar kökenli Slav bir anneden do�mu� Cyril ve Methodius adl� iki karde� Bulgar 

Krall��� döneminde alfabelerini yayma f�rsat� bulmu�, onlar hayatta iken alfabeye Constantine ve Roma’da 
ölmelerinden sonra Cyril ad� verilmi�tir. 9. yüzy�lda ya�am�� olan papaz, teoloji ve dil uzman� olan bu iki 
karde�in cyril alfabesi, Do�u ve Güney Do�u Avrupa’da ya�ayan etnik bir grup olan Ortodoks Slavlar 
taraf�ndan hala kullan�lmaktad�r. Katolik ve Müslüman Slavlar ise Latin alfabesini tercih etmektedir (Lang, 
1976; 102). 

 
41 Rice, Bulgaristan’da aral�kl� olarak uzun y�llar alan çal��malar� yaparak, May it Fill Your Soul: Experiencing 

Bulgarian Music ve Music in Bulgaria adl� kitaplar�n� yazm��, Bulgar müzi�i üzerine uzmanla�m��t�r.   
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Bulgarian National Ensemble of Folk Song and Dance Korist ve Solisti Tzvetanka 
Varimezova �u bilgileri vermektedir.“Balkan gelene�i içinde kendi geleneksel üslubunu 
yaratm�� olan Bulgar müzi�i, çalg�lar aç�s�ndan çok zengindir. Kaval, gaida, tupan, tanbura 
ve gadulka Bulgar müzi�i çalg�lar�d�r. Fakat geleneksel Bulgar halk müzi�ini gaida ve 
tanbura temsil etmektedir. Ülkenin birincil sembolü olarak kabul edilen gaida, Rodop 
da�lar�nda kaba gaida olarak, bir oktav pest akortla çal�nmaktad�r” (Varimezova, 2007). 

UCLA Balkan Ensemle kurucusu e�i Ivan Varimezova ise: “Gadulka, gaida, 
akordeon, tupan ve kaval gibi çalg�lar genellikle yeni y�l törenleri, festivaller, dü�ünler, gece 
kulüpleri ve e�lence yerleri olan mehana42larda dansa e�lik amac�yla icra edilir” ifadesini 
kullanm��t�r. (Ivan Varimezova, 2007). (�ekil 2-3) 

 

 
�ekil 2. Tzvetanka ve Ivan Varimezova’n�n Girit’in Merkezi Herakliyon’a ba�l� Houdetzi Köyü’nde 
Bulgar Halk �ark�lar� �cra Ederken Taraf�m�zdan Çekilen Foto�raf� 
 

 
�ekil 3. Bulgaristan’da Bir Mehana’da Çal��an Tupan, Akordeon, Kaval ve Gadulka �crac�lar� Grubu  
 

Rice 1987’de Trakya bölgesinde yapt��� alan çal��mas�nda ise; bir gece kulübünde 
gadulka, gaida, kaval ve tupan çalg�lar�yla tek sesli müzik icra edildi�ini görsel ve yaz�l� 
olarak kaydetmi�tir (Rice, 2004; 34). (Bkz. �ekil 4) 

 
�ekil 4. 1987 Y�l�nda Trakya Bölgesi Alan Çal��mas�nda Rice Taraf�ndan Çekilen Resim (Rice, 2004; 34) 

                                                 
42 Türkiye ve Balkan bölgelerinde alkol (rak�, �arap, votka, bira) ve meze servisinin yap�ld��� mekânlar� tarif 

eden kelime, Farsça �arap anlam�na gelen mey ve ev anlam�na gelen hanenin birle�iminden olu�mu�tur. 
(Meyhane) 

 



III. Uluslararas� Hisarl� Ahmet Sempozyumu  |  Müzi�i Alg�lamak |  Sempozyum Tam Metin Kitab� 
 

414 
 

Timoty Rice’nin 1988’de Sofya’n�n güney do�usundaki Pazarc�k �ehrinde gitti�i bir 
köy dü�ününde �ekil 2’de görülen Ivan ve Tzvetanka Varimezova çifti icra yapm��lard�r. Rice 
kitab�nda bu çifti profesyonel olarak Bulgar müzi�i icra eden arkada�lar� olarak tan�tm��, 
dü�ünde horo/ horo round43  dans�n�n yap�ld���n� ve çalg� grubunda birer adet kaval ve gaida, 
iki�er adet tanbura ve tupan ve üçer adet gadulkan�n (biri bas gaduka) bulundu�unu 
belirtmi�tir  (Rice, 2004; 56–59).  

Yukar�da bahsedilen tüm icra alanlar�n�n yan� s�ra, gadulka çalg�s�n�n büyük �ehir 
sokaklar�nda para kazanmak amac�yla icra edildi�ine dair belgeler de mevcuttur. (Bkz �ekil 
5) 

 
�ekil 5. Sofya’n�n Dom Kilisesi Meydan�nda 1998’de Çekilmi� Ay� Oynat�c�s� Gadular44 ve Ailesinin Resmi 

(Foto�raf: Ayhan Sar�) 
 
Bulgar Kültürel Performans�n�n Temsili: Devlet Destekli Halk Orkestralar� 
  
  Elde edilen bilgi, bulgu ve belgeler do�rultusunda komünist döneme kadar Geleneksel 
Bulgar Müzi�i çalg�lar�n�n kullan�m alanlar� yeni y�l törenleri, festivaller, dü�ünler, gece 
kulüpleri, e�lence yerleri ve büyük �ehrin sokaklar� (sokak müzi�i) olarak özetlenebilir.  
  Bu icra alanlar�ndan ba�ka, Stokes’un müzi�in devletin kültürel politikalar�n� ve ulusal 
kimli�ini yans�tan önemli bir araç olmas�n� temel alan kimlik ve ulus devlet söyleminde 
oldu�u gibi, geleneksel çalg�lar da komünist dönemle birlikte ulusal propaganda araçlar�ndan 
biri haline gelmi�tir (Stokes, 1994; 11).  Çünkü 1944–1989 y�llar� aras�nda ya�anan komünist 
dönemin Bulgar performans gelene�i üzerindeki etkisi ayr�ca önem ta��makta ve bu etki 
çalg�lar üzerinde de görülmektedir. Komünist Partisi amaçlar� do�rultusunda köy müzi�ini 
Bulgar milli kimli�inin bir sembolü olarak kabul etmi�, profesyonel topluluklar� halk müzi�i 
sunumu için görevlendirmi�tir. Köy gelene�ini canl� tutmak amac�yla bu müzi�in performans� 
için yeni kurulu�lar yaratm��, konser, festival ve milli tatiller organize ederek, ödüller 
sunmu�tur (Rice, 2004; 26, 55). Bunlar aras�nda i�levsel aç�dan önemli olan ve devlet düzeni 
içerisinde Bulgar kültürel performans�n� en iyi �ekilde temsil eden kurulu�lar devlet destekli 
halk orkestralar� olmu�tur (Buchanan, 1991;  66).  �lk orkestra 1951’de Philip Koutev45 
taraf�ndan kurulmu�, halk melodilerini temelini koruyarak armonize eden bu orkestray� 
Bulgarian State Television Female Vocal Choir, Tedora ve Trio Bulgarka gibi gruplar takip 

                                                 
43 Çiftlerin daire �eklinde dönmeleriyle icra edilen ve gadulka çalg�s�n�n en popüler oldu�u Bulgar halk dans� 

(Rice, 2004; 35; Petrov, 2006).  
44 Gadulka çalan ki�i 
45 “Bestecilik e�itimini Dobri Khristov ve keman e�itimini Hans Koch ile 1929’da tamamlayan Phillip Koutev’in  

(1903-1982) kurdu�u senfonik Bulgar halk orkestras� dünya çap�nda ün yapm��, Bulgar müzik kültürünün 
sembolü olmu�tur. �lk profesyonel Bulgar halk müzi�i orkestras�n�n kurucusu olmas�, onu dünya çap�nda en 
temel ve etkileyici Bulgar müzisyen olarak üne kavu�turmu�tur.” Bu bilgiler Bulgarian National School of 
Folk Arts’�n web sitesinin ana sayfas�nda bulunan ve patron ba�l��� alt�nda yazan bölümden al�nm��t�r. 
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etmi�tir.  ��te bu gruplarda gadulka, kaval, gaida, tanbura ve tupan çalg�lar� birlikte icra 
edilmi�tir (Buchanan, 1991; 195). Bkz. �ekil 6) 
 

   
�ekil 6. Koutev Orkestras�- �lk Konserden Bir Foto�raf 

 
  Bulgaristan’da geleneksel çalg�lar�n çe�itlerini olu�turan ve icra eden ilk orkestra 
Phillip Koutev’in orkestras�d�r. Koutev devlet deste�iyle, halk melodilerini armonize ederken, 
halk çalg�lar�n�n da bat� modeli ile çe�itlerinin yap�lmas�n� tasarlam��, çalg� bilimci ve 
yap�mc�s� olan Ivan Katsarov ve Boris Drakev’e verdi�i çalg� sipari�leri ile yeni çalg� 
kümeleri olu�turmu�tur.  
  Koutev’in iste�i üzerine icrac� ve çalg� yap�mc�s� Katsarov gadulka çalg�s�na; keman 
klavyesi ve akort sistemini, 4. teli, keman köprüsü, burgular� ve ba��n� eklemi�tir. Ayr�ca 
çalg�ya barsak teller yerine metal teller tak�lm��, soprano çalg�n�n imalinden sonra ayn� 
prensiplere göre viyola, viyolonsel ve kontrbas gadulkalar sipari� edilmi�tir. Bu de�i�iklikler 
ile entonasyon ve icra tekniklerinin geli�tirilece�i ve bat� t�n�s�n�n yarat�labilece�i fikri 
yayg�nla�m�� ve ilk konser 1951’de verilmi�tir. 
  Koutev keman ailesine göre modeli verilen gadulka ailesinin; sadece bir halk çalg� 
kümesi de�il, bir senfoni orkestras� çalg� ailesi oldu�unu bildirmi�tir (Stoyanov, 1974). 
  Orkestrada iki gadulka ayn� sesi çalarken, viola, viyolonsel ve kontrobas gadulkalar 
melodiyi bir oktav pestten çalm�� ve bas çizgisindeki zenginli�i sa�lam��, gadulka ailesi çok 
seslendirilmi� eserlerde de icra edilmi�tir. (Buchanan, 1991; 218). (Bkz. �ekil 7) 
 
 

 
�ekil 7. Gadulka Ailesi 

 
Ancak yap�lan bu de�i�imlere ve olu�turulan yeni t�n�ya ele�tiriler de yöneltilmi�tir. 

�crac� ve çalg� bilimci Vergili Atasanov: “Çalg�lar�n yumu�ak orijinal sesi yeni orkestralar 
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için yetersiz kald�”  ele�tirisinde bulunmu�tur. Hakikaten yaz�lan eserler için teknikler henüz 
geli�medi�i ve keman ailesindeki standardizayona gidilemeden, eser yazma ve sunma 
durumuna geçildi�i için icrac�lar çalg�lardan çabuk so�umu�lard�r. 4. tele, keman akort ve 
klavyesine al��ma güçlü�ü çeken icrac�lar çalg�lar�n seslerinden tatmin olmam��lard�r.  

Gadulka çalg�s�nda oldu�u gibi kaval ve tanbura çalg�lar�n�n da çe�itlerinin imalini 
sa�layarak, orkestral t�n�ya katk�da bulunan Koutev’in çalg�sal geli�imini tasarlad��� ve 
ideolojik olarak rejimden beslenen “halk orkestralar�”ndaki devlet deste�i rejimin bitmesiyle 
do�ru orant�l� olarak son bulmu�tur. Bu durum çalg�lar�n raflarla kald�r�lmas�na, sanattaki 
devlet deste�inin ideolojik anlam�n�n kaybolmas�na ve halk orkestralar� ile dü�ün 
müziklerinin politik özelli�ini yitirmesine sebep olmu�tur. (Stoyanov, 1974; 73; Bunchanan, 
1991; 201) Orkestralar için tasarlanan çalg�lar ise sadece orkestra icrac�lar� aras�nda 
kullan�lmaya devam etmi�tir (Buchanan, 1991; 636). (Bkz. �ekil 8) 
   
 

 
�ekil 8. Koutev Orkestras� (1979) 

 
Kemençe Be�lemesi ve Hüseyin Saadettin Arel        

Türk Müzi�i ses sistemini bat� tanpere sistem modeline göre olu�turma çabalar� 
sonucunda günümüzde kullan�lan 24’lü ses sisteminin son mimar�, müzikolog, müzik 
teorisyeni ve besteci Hüseyin Saadettin Arel,  Koutev’den 19 y�l önce ayn� yöntem ve benzer 
bir amaç ile geleneksel çalg�larla orkestral t�n�y� yakalamak için çal��malar içine girmi�tir.  
Bat�daki keman, viyola, viyolonsel ve kontrbas çalg�lar�na kar��, soprano, alto, tenor, bas ve 
kontrbas kemençeyi geli�tiren Arel’in bu bulu�u, defalarda canland�r�lma çal��malar�na 
kar��n, Arel’den sonra çok da varl�k gösterememi�tir. 

Hüseyin Saadettin Arel 1932 y�l�nda kemençeye dördüncü telle birlikte üst e�i�i de 
eklemi� ve tel boylar�n� e�itlemi�tir. Ayr�ca bu yeni çalg�y� keman ailesini örnek alarak 
soprano, alto, tenor,  bas ve kontrbastan olu�acak bir aile �eklinde düzenlemi� ve bu aileye 
kemençe be�lemesi ad�n� vermi�tir. Soprano, alto ve tenor kemençeler tellere t�rnakla temas� 
suretiyle, viyolonsel ve kontrbas kemençeler ise tellerin üzerine parmak uçlar�yla bas�lmas� 
suretiyle çal�nmaktad�r.   

Arel ve bu yeni olu�umda onunla birlikte çal��an ö�rencisi Dr. R�za Zühtü Tinel 
kemençede yap�lan de�i�imi �öyle ifade etmi�lerdir : “Öteden beri kemençenin musikimizde 
de�eri ile mütenasip bir mevki almad���n� görür, bu saz�n (hususiyeti bozulmaks�z�n 
tekemmül edilecek olursa)  mühim vazifeler yüklenebilece�ini dü�ünürdüm. Mini mini bir 
cüsseden ç�kan hiç unutulmayacak bir gürlükte tok ve donuk sesteki cazibe, çal�n�rken 
tellerine parmakla basmay�p t�rnakla temas edilmesinden do�an güzellik, kah ne�eli, kah 
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hüzünlü ifadelere muktedir olu�undan sezilen gizli kabiliyet her zaman beni ilgilendirdi. 
Gönlüm diyordu ki bu saz yegâh, neva ve rast seslerine düzenlenen üç tanecik telin mahdut 
imkânlar� içinde s�k���k kalmas�n da, hem telleri kemanda oldu�u gibi dörde ibla� edilip, kaba 
rast, yegâh, dügâh ve hüseyni seslerine düzenlensin, hem de yine keman nevinde oldu�u gibi 
birbirinden büyük be� kemençe vücuda getirilerek, takriben be� sekizli geni�li�inde ses 
servetine ve o nispette bol imkanlara sahip polifoniye elveri�li bir saz heyeti ortaya ç�kar�ls�n” 
(Arel, 1948; 3-5).  

Dr. R�za Zühtü Tinel ise yap�lan çal��malar� Dr. Ayhan Sar� taraf�ndan günümüz 
Türkçesi ile yay�na haz�rlanan Asri Kemençe isimli yazma eserinde �u �ekilde ifade etmi�tir 
“Muhterem hocam Hüseyin Saadeddin Bey kemençe kuvatorunu (dörtlemesini) imale karar 
verdi�ini ve imalci aramakl���m�z� emretmi�tir. Mesud Cemil Beyefendi Radyodaki Udi 
Cevdet Bey’in mükemmel bir imalci oldu�unu ve kemençeci Ru�en Bey’e yapt��� 
kemençenin çok güzel ve sesli oldu�unu methetmesi üzerine Cevdet Bey’e müracaata karar 
verdik. Kemençe hakk�ndaki bu eseri Cevdet Bey’e verdim. Tadilatla okumas�n� ve kendisinin 
ayr�ca bir itiraz ve mütalaas� olup olmad���n� bilahare kendisine sordum. Tamam�yla benim 
mütaalat�mla hemfikir oldu�unu söylemesi üzerine, Hüseyin Saadeddin Beyefendi’nin 
nezdinde götürdüm. Pazarl�k yap�ld�. Soprano, alto, tenor, viyolonsel ve bas kemençeler 
sipari� edildi” (Sar�, 2010). (Bkz. �ekil 9) 

 

 
�ekil 9. Kemençe Be�lemesinin Akort Sistemi46 (Arel, 1948; 5) 

 
“Görüldü�ü gibi tenor kemençe sopranodan, bas kemençe de altodan bir sekizli pesttir. 

Her saz�n 4 teli aras�nda ise daima be�li aral��� bulunur. Kontrbas kemençe ise keman 
ailesindeki ada�� gibi tersine be�li aral�klarla düzenlenir. Tenor kemençe d���ndaki çalg�lar 
keman ailesindeki e�lerine t�pat�p uygundurlar”  (Arel, 1948; 5). (Bkz. �ekil 10) 

 
�ekil 10. Kemençe Be�lemesinin Ses Aral��� (Arel, 1948, S. 6; 5) 

 

                                                 
46 Türk Müzi�i’nde piyanonun be�inci la sesi (diyapazon sesi) re (neva) olarak kabul edildi�i için; soprano 
kemençe (dört telli kemençe) bugün bat�daki sol-re-la-mi akort sisteminin kar��l��� olan do-sol-re-la �eklinde 
akort edilmektedir. 
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“Kemençe be�lemesi kaba kaba a�iran ile tiz muhayyer aras�nda 5,5 sekizliden fazla 
bir ses sahas�n� içine almaktad�r. Soprano ve altosunda kemanda oldu�u gibi gövdenin 
yar�s�na kadar uzanan siyah tahta destek yoktur. Yaln�z tenor, bas ve kontrbas kemençelerde 
mevcuttur. Yine yaln�z soprano ve alto kemençe dizde çal�nabilmekte, di�erleri ise viyolonsel 
gibi madeni ve ince bir çubuk ile zemine dayanarak icra edilmektir” (Öztuna, 1990, c. 1; 443-
444). (Bkz. �ekil 11-12) 

Hüseyin Saadettin Arel, kemençe ailesinin Türk müzi�inde icra edebilece�i eserler 
bestelemi�se de; bu aile en parlak dönemini mucidi hayattayken ya�am��, Arel’in ölümünden 
sonra bu çalg�lara çok da ra�bet kalmam��t�r.   

 
�ekil 11. Kemençe Be�lemesi 

     
�ekil 12. Alto, Tenor,  Bas, Kontrobas Kemençeler (Arel, 1948, s. 6; 5-8) 

Kemençe be�lemesi ve dört telli soprano kemençe hakk�nda olumlu ve olumsuz pek 
çok fikir ileri sürülmü�, bunlardan birkaç�na a�a��da yer verilmi�tir: Dört telli soprano 
kemençeyi Arel’den sonra tekrar canland�ran Cüneyd Orhon konuyla ilgili �u bilgileri 
vermi�tir:  “Kemençe be�lemesi, Dr. Zühtü Tinel ve Hüseyin Sadettin Arel taraf�ndan 
yap�lm��t�. Maksad� ise Bat�’daki keman ailesinin kar��t� olan Türk yayl� çalg�lar�n� yani 
kemençe ailesini meydana getirmekti. Bat�da soprano keman ile alto keman aras�nda bir be�li 
ve alto keman ile viyolonselin aras�nda bir sekizli bulunmaktad�r. Bir sekizli aral���n�n 
büyüklü�ü nedeniyle, bu aral�kta bulunan ikinci bir çalg�n�n görevini ikinci keman 
üstlenmektedir. (keman – viyola – viyolonsel -  kontrbas) Arel ise soprano kemençe- alto 
kemençe- tenor kemençe - bas kemençe ve kontrbas kemençeyi düzenleyerek, bu eksikli�i de 
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gidermeye çal��m��t�r….. 1922 y�l�nda Arel’den armoni dersi alan Dr. Zühtü Tinel armoninin 
Türk müzi�ine tatbiki için kemençe be�lemesinde hocas�na yard�m etmek istemi�, kemençe 
ailesi ikisinin çal��malar�yla olu�mu�tur”   (Orhon, 1999).  

Cüneyd Orhon’un bu konuda verdi�i di�er bilgileri ö�rencisi �TÜ TMDK Ö�retim 
Üyesi Prof. Nermin Kaygusuz �öyle bildirmektedir: 

 “1974 tarihinde o zaman Ankara Devlet Konservatuar�’nda luthier olarak çok de�erli 
hizmetler vermekte olan Cafer Aç�n, Cüneyd Orhon’la ilk tan��ma ve görü�mesinde 
kemençenin tellerinin e�it boyda olmas�n�n gereklili�ini �srarla telkin etti. 1975 y�l�nda 
�stanbul’da kurulan Türk Müzi�i Devlet Konservatuar�’nda Cüneyd Orhon konservatuar�n 
kurucu üyesi ve üç telli kemençe hocas�, Cafer Aç�n da bu konservatuar�n Çalg� Yap�m 
Bölümü’nün kurucusu ve ba�kan� olarak bir araya geldiler. Kemençe üzerindeki çal��malar 
sadece üç telin boylar�n�n e�itlenmesi de�il, Arel’in kemençe be�lemesinin ele al�nmas� olarak 
gündeme geldi. 1976 y�l�nda dört telli kemençe Türk Müzi�i Devlet Konservatuar� yönetim 
kurulu karar� ile e�itim program�na al�nd�. Hem icras�, hem de yap�m� haz�rl�klar�na h�zla 
geçildi. Ayn� y�l�n sonlar�na do�ru Cafer Aç�n’�n bilgi ve hüneri ile 10 tane soprano, 2 tane 
alto kemençe haz�rland� ve her iki kemençenin de e�itimi Cüneyd Orhon taraf�ndan ba�lat�ld�. 
Daha sonra Çalg� Yap�m Bölümü müfredat program�na tenor ve bas kemençeler de al�nd�.... 
Soprano kemençe halen �stanbul Devlet Türk Müzi�i Klasik Korosu ba�ta olmak üzere çe�itli 
koro, orkestra ve müzik etkinliklerinde çal�nmakta, bas kemençe ise genellikle tasavvufi 
etkinliklerde kullan�lmaktad�r” (Kaygusuz, 2001; 179–180). 

K�saca kemençe be�lemesinin de ömrü gadulka ailesine benzemi�, uzun ömürlü 
olmayan bu çalg�lar, çok geçmeden kullan�mdan kalkm��t�r. 2010 y�l�nda �TÜ TMDK Uluslar 
aras� Cüneyd Orhon Kemençe Sempozyumu’nda kemençe be�lemesi tekrar gündeme gelmi�, 
1976 y�l�nda imal edilmi� çalg�lar ile icra yap�lmaya çal���lm��t�r. Yeni çalg�lar�n imal 
edilmesi için de projeler üretilmekte ve sonuçlar� beklenmektedir. 
 

SONUÇ 
Ayn� aileye mensup, armudî biçimde ve tellere t�rnak temas� suretiyle çal�nan iki 

çalg�n�n,  benzer hedef ve mant�kla, ancak genel itibar�yla farkl� amaçlarla çok seslendirildi�i 
yap�lan çal��malar sonucunda tesbit edilmi�tir. 

Türkiye’deki çal��malar�n amac� modernize olma, bat�l�la�ma ve bat�n�n yayl� çalg�lar 
orkestras�na alternatif bir orkestra yaratma dü�üncesidir. Bulgaristan’da ise ana amaç devletin 
kültürel politikalar�n� ve ulusal kimli�ini yans�tmak, köy müzi�ini Bulgar milli kimli�inin bir 
sembolü olarak kullanmak, Bulgar kültürel performans�n� en iyi �ekilde temsil eden kurulu�lar 
olarak devlet destekli halk orkestralar�n� yaratmakt�r. Bu a�amadan sonra Koutev’in hayal 
gücü, orkestral yetene�i ve çalg� bilimcili�iyle yeni tasar�mlar gerçekle�mi�tir. 

Buradaki önemli tespit, farkl� amaçlarla da olsa, yap�lan tasar�mlar�n ayn� olmas�d�r. 4. 
tel, keman klavyesi, keman akort sistemi ve metal teller benzer prensiplerle çalg�lara 
eklenmi�tir. 

Koutev Arel’in çal��malar�n� görüp, örnek mi alm��t�? Koutev’le ilgili tesbit edilen 
kaynaklarda Arel ile ilgili bilgi bulunmamaktad�r. Acaba Koutev’in Arel’in çal��malar�ndan 
haberi var m�yd�? 

Her ne kadar Koutev Arel’den 20 y�l sonra tasar�m�n� gerçekle�tirmi� olsa da, iki 
müzik adam�, keman ailesi modelinin köklü gelene�inden farkl� amaçlar ancak ayn� prensiple, 
ayn� �ekilde mi etkilenmi�ti? 

Bu çal��mada yap�lan tüm tesbitler ile birlikte, yukar�daki sorular halen yan�tlanmaya 
muhtaç görünmektedir. Ayr�ca söz konusu çalg� tasar�mlar� bugün ilgililerin kendilerini tekrar 
hayata geçirmelerini beklemektedirler. 
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GSE Bölümü Müzik Ö�retmenli�i Ana Bilim Dal� 
 
ÖZET 

 Birey, do�al çevresinden gelen her iletiyi, duyu organlar� sayesinde alg�layarak, 
iletilerdeki veri özelliklerini çözümler, onlar� tan�r, bilinir hale getirir. Bireyin do�al 
çevresinden tan�d��� bildi�i her �ey onun toplumsal, sosyal ve kültürel çevresi ile olan 
ileti�iminde alg�lay�� biçimini yönlendirir.   Müzik, bireyin do�al çevresinin iletilerinden biri 
olan sesin hammadde olarak kullan�ld���, bireysel ve toplumsal bir ileti�im arac�, ayn� 
zamanda kültürel üründür. Bu anlamda, her toplum kendi ya�ama biçimine uygun olarak 
zaman içinde gelenekselle�en müzik kültürünü olu�turur.   

Tarihsel geli�im sürecinde, bireyin ve toplumun üstün özelliklerinden olarak kabul 
edilen müzik ayn� zamanda toplumu meydana getirenlerin, uyumlu ki�iler haline gelmesinde 
araç olarak da kullan�lm��t�r. Bireyler de kendilerini ifade edebilmenin en etkili yöntemi 
olarak müzi�i daima  kullanm��lard�r. Bu anlamda, müzik her toplumda bugüne kadar 
desteklenerek himaye edilmi�tir. Bununla ili�kili olarak geleneksel müzik kültürü,  toplumsal 
genel kültür ö�elerine göre biçimlenir ve onlar� yans�t�r.   

Toplumsal ileti�imin sa�lanmas�nda medya çok önemli bir görev yapmaktad�r. Ulusal 
ve uluslar aras� medya, günümüz ileri teknolojilerini görsel ve i�itsel yay�nlar�nda etkili 
biçimde kullanarak toplumsal yap�lar� etkilemektedir. Medyan�n en etkili oldu�u alanlardan 
birisi de müziktir. Medya sayesinde dünyadaki çok farkl� kültürlere sahip ülkeler, birbirlerinin 
kültürlerini tan�makta ve etkilenmektedir. Bu sayede, medyasal müzik kültürü olu�maktad�r. 
Günümüz Dünya ekonomisinde önemli yeri olan, ülkemizle de entegre biçimde çal��an,  
müzi�in biliminden sanat�na kadar her türlü üretme, icra etme, dinleme ve ö�retimine ait 
bütün i�levlerine yönelik üretim yapan Müzik Endüstrisi, medyadan en geni� biçimde 
faydalanmaktad�r. Her toplumda, kendi geleneksel müzikleri ile birlikte, müzik endüstrisi ve 
medyan�n kendi amaçlar� do�rultusunda üretti�i ve kulland��� daha çok ticari nitelikli popüler 
medyasal müzikler,  toplumsal müzik kültürünü meydana getirmektedir. 

Müzik, üretme - seslendirme ve dinleme etkinlikleriyle bütünle�ir. Etkinliklerin hepsi 
bireysel müzik alg�lamas�na dayal� olarak biçimlenir ve gerçekle�ir.    

Bu bildiride, AB’ne giri� sürecinde geleneksel müzik alg�s�n�n ve medyasal müzik alg�s�na 
olan etkileri, kaynak tarama yöntemiyle ve rastlamsal olarak seçilen deneklerle yap�lacak 
görü�melerden elde edilen verilerin yorumlanmas�yla ele al�narak incelenmeye çal���lacakt�r.   

Anahtar Kelimeler: Geleneksel Müzik, Medyasal müzik, Müzik alg�lamas�, Müzik 
kültürü  

IN THE PROCESS OF EUROPEAN UNION FROM THE TRADITIONAL 
MUSIC SENSE OF THE MEDIATIC MUSIC 

ABSTRACT 
The individual, the natural environment, each incoming message, through sensory 

organs to detect messages, features solutions for data, recognizes them, makes it known. 
Natural environment of the individual of his acquaintance knows everything, social and 
cultural environment leads the way with the perception of communication. Music, which is 
one of the individual voice messages, as a raw material used in the natural environment, 
individual and social communication tool, but also the cultural product. In this sense, every 
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society in accordance with their own form of life over time creates a culture of traditional 
music. 

The process of historical development, accepted the individual and society as a 
dominant feature of the music community who make up at the same time, with people 
becoming used as a tool. Individuals should also always used music to express themselves as 
the most effective method. In this sense, music is in every society ever supported and 
patronized. In relation to this traditional music, culture, society is shaped by the elements of 
general culture, and reflects them. 

National and international media, publications, effectively using today's advanced 
technologies, visual and auditory effects of social structures. One of the most influential 
music of the areas where the media. Countries with very different cultures around the world 
through media, and is influenced by each other's cultures recognize. Thus, the culture is 
composed of media music. 

In every society, in conjunction with their traditional music, the music industry and the 
media for their own purposes media popular music it produces and uses more commercial 
nature, music, culture, societal make up. 

Music, production - integrates voice and listening activities. All of the activities be 
structured and performed on the basis of the individual perception of music.  

In this paper, the process of EU accession media traditional music perception and their 
effects on music perception source scanning method subjects should be considering how the 
interpretation of the data obtained from interviews. 

Key Words: Traditional Music, Media music, Music perception, Music culture 
 

1. G�R�� 
Birey, do�al çevresinden gelen her iletiyi, duyu organlar� sayesinde alg�layarak, 

iletilerdeki veri özelliklerini çözümler, onlar� tan�r, bilinir hale getirir. Bireyin do�al 
çevresinden tan�d��� bildi�i her �ey onun toplumsal, sosyal ve kültürel çevresi ile olan 
ileti�iminde, alg�lay�� biçimini yönlendirir.  Müzik, bireyin do�al çevresinin iletilerinden biri 
olan sesin hammadde olarak kullan�ld���, bireysel ve toplumsal bir ileti�im arac�, ayn� 
zamanda kültürel üründür. Bu anlamda, her toplum kendi ya�ama biçimine uygun olarak 
zaman içinde gelenekselle�en müzik kültürünü olu�turur.  

Müzik, toplumsal kültürün ürünü olarak, bireyin ya�ant�s�nda önemli üretim ve 
tüketim malzemesidir. Türk toplumunda Türk Müzi�i, geleneksel Türk kültürünün etkisiyle, 
tarihsel geli�im sürecinin çe�itli a�amalar�ndaki, dönemin siyasal olaylar�n�, etkileriyle 
yans�tarak günümüze ula�m��t�r. Tarihte kurulan Türk devletlerini, yine Türk güçleri ya da 
Türk devletleri y�karak yerine yeni Türk devletlerini kurmu�lard�r. Bu nedenle, Türk Kültürü 
�çinde Türk müzi�i de bozulmadan korunarak, bütünlük içinde günümüze ula�abilmi�tir. 
(UÇAN.2000.S:14) 

Bireyler ve toplumlar kendilerini ifade edebilmenin ve ileti�imde bulunman�n en etkili 
yöntemi olarak müzi�i daima kullan�r. Bu anlamda, müzik her toplumda bugüne kadar 
desteklenerek himaye edilmi�tir. Bununla ili�kili olarak geleneksel müzik kültürü,  toplumsal 
genel kültür ö�elerine göre biçimlenir ve onlar� yans�t�r.  Toplumlar�n geleneksel müzik 
kültürü, ortak temel özelliklerle birlikte, co�rafi çevresel özelliklere göre yöresel farkl�l�klar 
gösterir.    

Geleneksel Türk müzi�i, belirtmeye çal��t���m�z özellikler do�rultusunda, çe�itli 
isimlerle adland�r�lan türleri yap�s�nda bulundurmaktad�r. Ancak, üretim ve tüketim alanlar�na 
yönelik olarak temel biçimde, Türk Halk Müzi�i ve Türk Sanat Müzi�i olarak yap�lan 
adland�rma, bütün türleri yap�sal ve içeriksel bak�mdan alt basamaklar halinde içinde 
toplayan, genel gruplamad�r. Türk halk müzi�i ve Türk sanat müzi�i adland�rmalar� 
günümüzde daha çok, tarihsel kültürümüzün ürünü müziklerimiz için kullan�lmakta olan 
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adland�rmalard�r.  Fakat, ça��m�z�n getirdi�i bilimsel, kültürel, teknolojik ve sanatsal 
geli�meler çerçevesinde, sosyal, toplumsal ve siyasal özelliklere göre üretilen ve tüketilen 
müzikleri de ayn� gruplamalarda toplayabiliriz.  

Toplumsal ileti�imin sa�lanmas�nda medya çok önemli bir görev yapmaktad�r. Ulusal 
ve uluslar aras� medya, günümüz ileri teknolojilerini görsel ve i�itsel yay�nlar�nda etkili 
biçimde kullanarak toplumsal yap�lar� etkilemektedir. Medyan�n en etkili oldu�u alanlardan 
birisi de müziktir. Medya sayesinde dünyadaki çok farkl� kültürlere sahip ülkeler, birbirlerinin 
kültürlerini tan�makta ve etkilenmektedir. Bu sayede, medyasal müzik kültürü olu�maktad�r. 
Günümüz Dünya ekonomisinde önemli yeri olan, ülkemizle de entegre biçimde çal��an,  
müzi�in biliminden sanat�na kadar her türlü üretme, icra etme, dinleme ve ö�retimine ait 
bütün i�levlerine yönelik üretim yapan Müzik Endüstrisi, medyadan en geni� biçimde 
faydalanmaktad�r. Günümüz toplumlar�nda toplumsal müzik kültürü, geleneksel müzikler ile 
birlikte, müzik endüstrisinin yönlendirdi�i ve üretti�i medyan�n kulland��� daha çok ticari 
nitelikli popüler amaçl� medyasal müziklerden  meydana gelmektedir.  

Bu bildiride, AB’ne giri� sürecinde örneklem olarak seçilen ki�ilere ait geleneksel 
müzik alg�s�n�n ve medyasal müzik alg�s�n�n durumlar� belirlenerek ya� ve meslek 
de�i�kenlerine göre bunlar�n birbirlerine olan etkileri, kaynak tarama yöntemiyle ve 
rastlamsal olarak seçilen örneklem ki�ilerle yap�lacak görü�melerden elde edilen verilerin 
yorumlanmas�yla ele al�narak incelenmeye çal���lacakt�r.   
 

1.1.Problem Durumu�
Halk taraf�ndan kullan�lan müzikler, özellikle sözlerine ve kullan�l�� amac�na göre 

müziksel bak�mdan farkl� yap�sal özelliklere sahiptir. Bunu,  Gedikli;“Geleneksel folklor 
de�erlerini yaratan ortam�n köyden kente kaymas�yla, kentte ba�ka sentezlere dayal� yeni bir 
halk musikisi türü ortaya ç�kmaya ba�lam��t�r. Bunu özellikle büyük kentlerin belirli 
kesimlerinde somut olarak ya�amak mümkündür. (GED�KL�.1999.G. M ve S. S:29) diyerek 
belirtmektedir. 

Müzik endüstrisi ile medya bu durumu kullanarak toplumsal müzik kültürünü istedi�i 
�ekilde yönlendirmek için çal��maktad�r. Medya, kitle ileti�im araçlar�nda kulland��� film 
müzikleri, dizi film müzikleri reklam müzikleri, jenerik müzikleri, belgesel müzikleri, müzik 
programlar�ndaki müzikler, e�lence programlar�ndaki müzikler ile, toplumun ilgilerini 
çekerek müziksel be�enileri belirleyici etkiler yapmaya çal��maktad�r. 

Müzi�in, üretme / seslendirme ve dinleme etkinlikleri olarak farkl� alanlarda 
gerçekle�en,  fakat hepsi birbiriyle bütünle�en i�levsel özellikleri vard�r. Etkinliklerin hepsi 
bireysel müzik alg�lamas�na dayal� olarak biçimlenir ve gerçekle�ir. Geleneksel kültürün bir 
ürünü olan geleneksel müzik kültürü yap�s�n�n medyadan etkilenmesi ve geleneksel müzik 
kültürünün medyay� etkilemesi durumu sonucu olu�an “medyasal kültürün” alg�lanmas�, bu 
çal��man�n problem cümlesini olu�turmaktad�r.    
 

1.2.Yöntem �
Bu çal��mada incelenmek üzere,  15 ile 60 ya� aras�nda rasgele toplam 34 ki�i 

seçilerek örneklem olarak al�nm��t�r. Bunlar; Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi E�itim 
Fakültesi S�n�f Ö�retmenli�i ve Müzik Ö�retmenli�i Ana Bilim Dallar�nda okumakta olan 
ö�renciler, akademisyenler ile üniversite d���ndan ki�ilerdir. �nceleme için nitel ara�t�rma 
yöntemlerinden olan görü�me yöntemi kullan�lm��t�r. Görü�mede rastgele seçilen örneklem 
ki�ilere, toplam oniki temel soru yönlendirilmi�tir. Görü�me tekni�i ile örnek ki�ilerin 
sorulara verdi�i dönütlerden toplanan veriler, içerik analizi ile tan�mlanmaya çal���lm��t�r. 
Ara�t�rmada, ihtiyaç analizine yönelik verilerinin çözümlenmesinde, sorulara verilen cevaplar, 
kullanma s�kl���na göre benzer cümleler aras�ndan ilgili örnek cümleler,  kategorilere 
ayr�larak maddele�tirilmi�tir. Di�er veriler tablola�t�r�lm�� ve tablolar yorumlanm��t�r. 
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2. BULGULAR 
 Görü�me yap�lan örneklem ki�ilerin, meslek ve ya� grubuna ait ki�isel bilgileriyle 
ilgili olarak �u dönütler elde edilmi�tir.�

Meslek Grubu n Toplam % Bayan  % Bay % 
�n�aat Teknikeri 2 34 6 2 100 - 0 
Serbest Meslek 2 34 6 - 0 2 1 
Ziraat Mühendisi 1 34 3 1 100 - 0 
Türkçe Ö�retmeni 1 34 3 1 100 - 0 
Terzi 1 34 3 1 100 - 0 

Akademisyen 6 34 18 2 33 4 67 

Emekli 2 34 6 1 50 1 50 
Ö�renci 16 34 47 10 62,5 6 37,5 
Memur 2 34 5 2 100 - 0 
�n�aat Mühendisi 1 34 3 - 0 1 100 
TOPLAM 34 34 100 20 59 14 41 

 
Tablo 1.Mesleklere göre da��l�m 
Tablodan anla��laca�� gibi çe�itli meslek gruplar�ndan ki�iler görü�meye kat�lm��t�r. 

En a��rl�kl� grubu % 47 ile ö�renciler olu�turmaktad�r.  Ö�rencilerin % 67.5’u  10 ki�i bayan 
%37,5’u  6 ki�i bay’d�r. Toplam görü�ülenlerin % 59’u 20 ki�i bayan % 41’i 14 ki�i bay’d�r. 
Ya� 
Aral��� 

15 /24  
n      T 

 25 / 29 
n      T 

 30/ 
34 
n     T 

 35 / 44 
n     T 

  45/49 
n       T 

 

Cinsiyet % % % % % 

Bayan 12 34 35 3 34 9 2 34 6 1 34 3 1 34 3 
Bay 5 34 14 2 34 6 2 34 6 4 34 12 2 34 6 
TOPLAM 17 34 50 5 34 15 4 34 12 5 34 4 3 34 8 

 
Tablo 2.Ya� da��l�m� 
Örneklem ki�ilerin ya� da��l�m� tablodan anla��ld���na göre; % 50’si 15 / 24 ya� aras�,  

%15’i 25 / 29 ya� aras� % 12’si 30/34ya� aras� % 4’ü 35 / 44 ya� aras� % 8’i 45 49 ya� aras� 
grupta bulunmaktad�r.    

1.soruda; “Müzikle ne �ekilde ilgileniyorsunuz? A�a��daki seçeneklerden sadece 
birini i�aretleyiniz”  diye sorulmu� ve  sorudan a�a��daki dönütler elde edilmi�tir. 
Sorular n      T  % Bayan % Bay % 
Sadece Dinleyerek               5 34 18 4 80 1 20 
Sadece �ark� Söyleyerek       - - - - - - - 
Sadece Çalg� çalarak           - - - - - - - 
Sadece Beste yaparak            - - - - - - - 
Dinleyerek ve �ark� Söyleyerek       10 34 29 9 90 1 10 
Dinleyerek, �ark� söyleyerek ve  Çalg� çalarak   10 34 29 6 60 4 40 
Dinleyerek, �ark� Söyleyerek ve Beste yaparak 2 34 5 - - 2 100 
Dinleyerek, Çalg� çalarak ve Beste yaparak         3 34 8 1 33 2 67 
Hepsiyle “Dinleyerek, �ark� Söyleyerek, Çalg� çalarak ve Beste 
yaparak”    

4 34 12 - - 4 100 

TOPLAM 34 34  20  14  
 
Tablo 3. Örneklem ki�ilerin müzikle ilgilenme durumlar� 
Tablodan anla��laca�� gibi, örneklem ki�ilerin % 29’u olan 10 ki�i dinleyerek ve �ark� 

söyleyerek, di�er  bir %29 luk 10 ki�i  ise dinleme �ark� söyleme ve çalg� çalma ile 
ilgilendiklerini belirtmi�tir. Dinleme söyleme besteleme %5 ve dinleme çalg� çalma besteleme 
%8 ile di�er ilgilenme guruplar�d�r. %12 lik bir dilimde de dinleme söyleme çalg� çalma ve 
besteleme ile ilgilenenlerin bulundu�u görülmektedir.   
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2.soruda; “Ortalama olarak, günde ne kadar zaman�n�z� müzik dinleyerek 
geçiriyorsunuz ve hangi tür müzi�i be�eniyorsunuz?” diye sorulmu� ve sorudan a�a��daki 
dönütler elde edilmi�tir. 

Saat n              T % Bayan % Bay % 
Hiç        
1 7 34 21 3 43 4 57 
1-2 2 34 6 2 100   
2 5 34 15 4 80 1 20 
2-3 9 34 26 4 44 5 56 
3-4 2 34 6 2 100   
Bütün gün 4 34 12 2 50 2 50 
Kendimi iyi hissetti�im zaman 
ve saatlerde 

5 34 15 3 60 2 40 

Toplam 34 34  20  14  

Tablo 4.Müzik dinleme ile ilgili olarak kullan�lan günlük zaman dilimi  
Tablodaki verilerden anla��ld���na göre; hiç müzik dinlemedi�ini belirten yoktur,  % 

26 ile 9 ki�i günde 2-3 saat müzik dinlediklerini belirtmekte olup bunun % 44’ü bayan %56’s� 
bay’d�r.  

� �� yaparken sürekli müzik dinlerim, enstrümantal müzikleri tercih ederim. rock-
metal, türkü, pop country be�enirim. 

� Ruh halime göre etkilenme durumum de�i�ir. Kaliteli buldu�um müzikleri dinlerim 
� Pop ve Türk halk müzi�i dinlerim. 
� Sanat müzi�i ve pop  
� Senfonik klasik müzik 
� Rock’cuyum. tercihim her zaman ondan yana 
� Her tarz müzikten etkilenirim 
� Blues, klasik, rock, caz 
� Arabesk müzikten ho�lan�yorum 
� Caz her zaman tercihimdir 
� Türk sanat müzi�i, Türk halk müzi�i 
� Klasik müzik ve Balkan müzikleri 
� Koro müzi�i                  
3.soruda; “Hangi tür müzikler dinlemeyi tercih ediyorsunuz? birden fazla 

i�aretleyebilirsiniz, öncelik s�ras�na göre ( 1 – 2 - 3 – 4 ) �eklinde belirtiniz.”  diye sorulmu� 
ve sorudan a�a��daki dönütler elde edilmi�tir. Ancak derecelemeli s�ralama her görü�meci 
taraf�ndan kullan�lmad��� için tercihler genel olarak yap�lm��t�r. 

 
Müzik Türleri n              T % Bayan % Bay % 

Türk halk müzi�i 18 34 53 9 50 9 50 
Geleneksel Türk sanat müzi�i 15 34 44 6 40 9 60 
Arabesk              7 34 21 3 43 4 57 
Popüler Türk sanat müzi�i 16 34 47 12 75 4 25 
Pop piyasa müzi�i    12 34 35 8 67 4 33 
Tasavvuf müzi�i   8 34 24 4 50 4 50 
Senfonik müzik    11 34 32 6 54,5 5 45,5 
Hafif müzik 14 34 41 9 64 5 36 
Uluslaras� popüler müzik     16 34 47 10 63 6 38 
E�lence müzi�i 9 34 26 7 78 2 22 
Caz müzi�i    11 34 32 5 45,5 6 54,5 
Hepsini    22 34 65 11 50 11 50 
Toplam  34      
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Tablo 5.Müzik türü tercihleri 
Bu soruda çoklu seçenek i�aretlemesi yap�lm�� oldu�u için, toplam örneklem say�s� ile 

seçenekleri i�aretleyenler aras�ndaki oran farkl�l�k göstermektedir. % 65 oranla 22 ki�i hepsini 
diyerek, her tür müzi�i dinledi�ini belirtmi�tir. En büyük oranla % 53 ile 18 ki�ilik grup Türk 
halk müzi�i dinledi�ini söylerken,  % 47 oran� ile popüler Türk sanat müzi�i ve uluslararas� 
popüler müzik dinlediklerini belirtenler ayn� s�rada yer almaktad�r. Geleneksel Türk sanat 
müzi�i dinleyenlerin oran� ise % 44’dür. Tablodaki verilerden görü�mecilerin arabesk, pop 
piyasa müzi�i, tasavvuf müzi�i, senfonik müzik,  hafif müzik, e�lence müzi�i, caz müzi�i 
gibi di�er bütün müzik türlerini de dinledikleri  anla��lmaktad�r.   

Di�er müzik türleri ile ilgili olarak ise;   3 bayan 2 bay  rock müzik,  1 bay  blues,   1 
bay enstrümantal  müzik dinledi�ini belirtmi�tir.   

  4.soruda; “Müzik dinlemek için en çok hangi araçlar� kullan�rs�n�z? birden fazla 
i�aretleyebilirsiniz öncelik s�ras�na göre ( 1 – 2 - 3 – 4 ) �eklinde belirtiniz.”  diye sorulmu� ve 
sorudan a�a��daki dönütler elde edilmi�tir. Ancak derecelemeli s�ralama her görü�meci 
taraf�ndan kullan�lmad��� için tercihler genel olarak yap�lm��t�r. 

Araçlar n              T % Bayan % Bay % 
Pikap 1 34 2 - - 1 - 
Teyp 2 34 5 1 - 1 - 
Bilgisayar/ internet 27 34 79 16 - 11 - 
CD, DVD çalar 13 34 38 7 50 7 50 
Cep telefonu, Mp3 v.b çalar 21 34 62 10 - 11  
Radyo 17 34 50 12 - 5  
Televizyon 15 34 44 10 - 5 - 
Hiçbirisini - 34 - - - - - 

Toplam 96 34     - 

Tablo 6. Müzik dinlenilen araçlar�n da��l�m�  
Bu soruda çoklu seçenek i�aretlemesi yap�lm�� oldu�u için, toplam örneklem say�s� ile 

seçenekleri i�aretleyenler aras�ndaki oran farkl�l�k göstermektedir.  Örneklem ki�ilerin müzik 
dinlemek için kulland�klar� araç tercihi %79 ile en fazla bilgisayar ve internettir. % 62 ile cep 
telefonu, Mp3 v.b çalar araçlar müzik dinlemek için büyük oranda tercih edilirken bir 
zamanlar�n en popüler arac� “pikap ve teyp”  neredeyse bilinmez durumdad�r. Radyo 
dinleyenlerin % 50’lik oran� ise önemli biçimde dikkat çekicidir. 
  5.soruda;  “E�er müzik dinlemek için bir önceki soruya “hiçbirisini” dediyseniz, sizin 
için a�a��dakilerden hangisi do�ru olabilir?”diye sorulmu� ve s hiçbirisine ��kk� 
i�aretlenmedi�i için  bu soruya dönüt bulunmamaktad�r. 

6.Soruda; “Medyan�n i�itsel ve görsel ileti�im araçlar� olan, radyo ve televizyonda 
dinledi�iniz müzikler, dinleme tercihlerinizde de etkili oluyor mu? Oluyorsa a�a��daki hangi 
tür müziklerin sizi etkiledi�ini dü�ünüyorsunuz?” diye sorulmu� ve sorudan a�a��daki 
dönütler elde edilmi�tir. Ancak derecelemeli s�ralama her görü�meci taraf�ndan kullan�lmad��� 
için tercihler genel olarak yap�lm��t�r. 

Medya müzikleri n              T % Bayan % Bay % 
Reklam müzikleri 10 34 29 4 40 6 60 
Dizi film müzikleri 10 34 29 5 50 5 50 
Film müzikleri 14 34 41 8 57 6 43 
Çe�itli programlar�n jenerik müzikleri 8 34 24 4 50 4 50 
Müzik programlar� müzikleri 14 34 41 9 64 5 36 
Toplam 56 34  30 53,5 26 46,5 

Tablo 7 Medya müziklerinin dinleme tercihlerindeki etki durumu 
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Medya araçlar�nda kullan�lan medyasal müziklerin herkesi etkiledi�i dönütlerden 
anla��lmaktad�r.  % 41oranla film müzikleri ve müzik programlar�nda kullan�lan müziklerin  
görü�ülen ki�ileri önemli ölçüde etkiledi�i,  reklam ve dizi film müziklerinin ise etkisinin 
daha az oldu�u tabloda görülmektedir. 

7.soruda; “Geleneksel müzikler medya ileti�im araçlar�n da  ne �ekilde kullan�l�yor?” 
sorusundan al�nan dönütler �u �ekildedir. 

 n              T % Bayan % Bay % 
Asl� de�i�tirilmeden 6 34 18 4 67 2 33 
Asl� de�i�tirilerek 26 34 76 15 58 11 42 
Fikrim yok 2 34 6 1 50 1 50 
Toplam 34 34  20 59 14 41 

Tablo 8 Geleneksel müziklerin medyada kullan�lma durumuna ili�kin görü�ler 
Tablodaki verilerden % 76 gibi büyük bir görü�meci oran� medyan�n geleneksel 

müzikleri asl�na sad�k kalmadan, %18 oran�ndaki bir grup ise asl�na sad�k kal�narak 
kulland��� dü�üncesinde, % 6’l�k bir oran�nda fikri olmad��� anla��lmaktad�r.  Fikri olmamak 
geleneksel müzik alg�lamas� ve medyasal alg�lama ile ilgileri olmad���m �eklinde 
yorumlanabilir. 

8.soruda; “Hangisinde müzik dinlemenin sizi daha çok etkiledi�ini dü�ünüyorsunuz?” 
diye sorulmu� ve �u dönütler elde edilmi�tir.  

Araç n              T % Bayan % Bay % 
Radyo 10 34 29 7 70 3 30 
Televizyon 3 34 9 2 67 1 33 
Hepsinde 15 34 44 7 47 8 53 
Hiçbirisinde 6 34 18 4 67 2 33 
Toplam 34 34 100 20 59 14 41 

Tablo 9. Müzik dinlerken kullan�lan araçlar�n etkileme durumu 
Tablodan, medyasal müzikleri dinleyen ve etkilenen gruptaki görü�mecilerin medyasal 

müzik araçlar�n�n müzik dinlemedeki etkisinin % 44 ile hepsinde, %29 ile radyo ile % 9 
televizyon ile gerçekle�ti�i görülmektedir. Medyasal müziklerden etkilenenlerin oran� % 
82’dir. % 18’lik oranda  ise etkilenmediklerini belirtenler bulunmaktad�r. 

9.soruda; “Medya ileti�im araçlar� geleneksel müzikleri yeterince yay�nl�yor mu?” 
diye sorulmu� ve �u dönütler elde edilmi�tir.  

� Say�l�r, onlara has kanallar var san�r�m 
� Evet, yay�nl�yor 3 ki�i 
� Hiç sanm�yorum, özel baz� kanallar sadece bu alanlara yönelik olanlar�n d���nda 2 

ki�i 
� Hay�r, yay�nlam�yor TRT hariç 19 ki�i 
� K�smen, daha çok popüler olanlar 8 ki�i 
� �lgim yok 
 
10.soruda; “Medya ileti�im araçlar�n�n, müzik be�eninizi etkiledi�ini dü�ünüyor 

musunuz?” diye sorulmu� olup sorunun dönütleri �u �ekildedir.  
� Tür olarak müzik be�enimi etkilemiyor, ancak yeni bir �ark�y� tan�mam da katk� 

sa�l�yor, bundan etkileniyorum.  
� Hay�r 12 ki�i 
� Çok etkiledi�ine inanm�yorum.  3 ki�i 
� Evet 14 ki�i 
� Bazen 4 ki�i 
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11.soruda; “Müzik endüstrisi geleneksel müzik kültürünün  korunmas� ve 
kullan�lmas�na yeterince katk� sa�l�yor mu?” diye sorulmu� olup sorunun dönütleri �u 
�ekildedir 

� San�r�m yeterince de�il 5 ki�i 
� Fikrim yok 4 ki�i 
� Hay�r 21 ki�i 
� Popüler müzi�e daha çok katk� ve önem veriyor. Geleneksel müzik içinde ayn� 

çabay� göstermelidir. 
� Genel olarak dejenere olan bir yap�da kullanarak etkilemeye çal���yor 
� Popüler müzi�e yo�un �ekilde yönlendiriyor 
� Böyle bir amaçlar� oldu�unu dü�ünmüyorum  
� Evet 2 ki�i 
12.soruda; “Toplumsal  müzik kültürü bak�m�ndan müzik endüstrisi ve medya, sizce 

a��rl�kl� olarak a�a��dakilerden hangisini kullanmaktad�r, neden ?” diye sorulmu� olup 
“Geleneksel  müzikler, Popüler müzikler, Sanatsal müzikler”  seçenekleri verilmi�tir. Sorunun 
dönütleri �u �ekildedir. 

� Geleneksel müzikler 1 ki�i 
� Popüler müzikler 33 ki�i 
� Sanatsal müzikler 
Nedenler; 
� Hitap ettikleri insanlar popüler müziklerden ho�lan�yor. 2 ki�i 
� Medya popülerli�i sa�lamada  çok etkin bir araç.   
� Çünkü, medya sadece paraya ve kazanca yöneliyor. 
� Çünkü, bu tür müzi�i alg�lamak ve çok daha az çaba ve bilgi gerektirir ve kolay 

anla��l�r. 
� Popüler müzik kula�a ho� geliyor, be�eniyorum. 2 ki�i 
� Toplum kalitesiz müzi�e al��t��� için 
� Çünkü, belirli getirisi olan, tüketilip tekrar yenilerinin üretilmesini gerektiren 

döngüyü olu�turdu�u için. 4 ki�i 
 

3.TARTI�MA VE SONUÇ 
Görü�me yap�lan 34 ki�iden elde edilen verileri de�erlendirildi�inde;  görü�me yap�lan 

ki�ilerin  % 47’sini ö�rencilerin olu�turdu�u, bunlar�n 10’unun  bayan,  6’s�n�n bay oldu�u 
anla��lmaktad�r. Toplam görü�ülenlerin ise % 59’u 20 ki�i bayan % 41’i 14 ki�i bay’d�r. 
�n�aat Teknikeri, Serbest Meslek, Ziraat Mühendisi, Türkçe Ö�retmeni, Terzi, Akademisyen, 
Emekli, Memur, �n�aat Mühendisi gibi çe�itli meslek gruplar�ndan ki�iler görü�meye dahil 
edilmi�tir. 

Örneklem ki�ilerin ya� da��l�m�; % 50’si 15 / 24 ya�  aras�,  % 15’i 25 / 29 ya� aras� % 
12’si 30 / 34ya� aras� % 4’ü 35 / 44 ya� aras� % 8’i 45 / 49 ya� aras� grupta bulunmaktad�r. 
15-49 ya� aras� yelpazede her ya�tan görü�mecilerin bulundu�u görülmektedir. 

 “Müzikle ne �ekilde ilgileniyorsunuz? A�a��daki seçeneklerden sadece birini 
i�aretleyiniz”   sorusuna ait verilerden, örneklem ki�ilerin % 29’u olan 10 ki�inin dinleyerek 
ve �ark� söyleyerek, di�er bir % 29 luk 10 ki�inin  ise dinleme �ark� söyleme ve çalg� çalma 
ile ilgilendikleri anla��lmaktad�r. Dinleme söyleme besteleme %5 ve dinleme çalg� çalma 
besteleme %8 ile di�er ilgilenme guruplar�d�r.  % 12’ lik bir dilimde de dinleme söyleme çalg� 
çalma ve besteleme ile ilgilenenlerin bulundu�u görülmektedir.  Dinleme  etkinli�inin bütün 
ya� ve meslek gruplar�nda ortak etkinlik oldu�u anla��lmaktad�r     

“Ortalama olarak, günde ne kadar zaman�n�z� müzik dinleyerek geçiriyorsunuz ve 
hangi tür müzi�i be�eniyorsunuz?”  sorusuna ait dönütlerden; görü�mecilerde hiç müzik 
dinlemeyen bulunmad���,  % 26 ile 9 ki�i günde 2-3 saat müzik dinlediklerini belirtmi�lerdir. 
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Ortalama günlük müzik dinleme oran�n�n yakla��k olarak di�erleriyle birlikte ortalama bu 
oranda oldu�u anla��lmaktad�r.  

Müzik be�enileri ise �u �ekilde özetlenebilir; enstrümantal müzikler, rock-metal, 
türkü, pop, country, ruh halime göre etkilenme durumum de�i�ir, kaliteli buldu�um müzikleri 
dinlerim, Türk halk müzi�i, sanat müzi�i,  senfonik ve klasik müzik, her tarz müzikten 
etkilenirim, blues, klasik, caz, arabesk, Türk sanat müzi�i, balkan müzikleri, koro müzi�i 
görü�ülen ki�ilerin be�endiklerini belirtikleri müzik türleridir. Buradan görü�mecilerin bütün 
müzik türlerini be�endikleri yorumu yap�labilir.                

 “Hangi tür müzikler dinlemeyi tercih ediyorsunuz? sorusunun verilerine göre;  % 65 
oranla 22 ki�i her tür müzi�i dinledi�ini belirtmi�tir.  En büyük oranla %53 ile 18 ki�ilik grup 
Türk halk müzi�i dinledi�ini söylerken,  % 47 oran� ile popüler Türk sanat müzi�i ve 
uluslararas� popüler müzik dinlediklerini belirtenler ayn� s�rada yer almaktad�r. Geleneksel 
Türk sanat müzi�i dinleyenlerin oran� ise %44’dür. Görü�mecilerin arabesk, pop piyasa 
müzi�i, tasavvuf müzi�i, senfonik müzik,  hafif müzik, e�lence müzi�i, caz müzi�i gibi müzik 
türlerini de dinledikleri  anla��lmaktad�r.  Di�er müzik türleri ile ilgili olarak ise;   3 bayan     
2 bay rock müzik,  1 bay  blues,  1 bay enstrümantal  müzik dinledi�ini belirtmi�tir. Çe�itli 
ya� ve mesleklerden 34 ki�ilik bir görü�me grubunda büyük bir oranla 22 ki�inin her tür 
müzi�i dinlemesi,  müziksel alg� bak�m�ndan çok önemlidir. Çünkü, bu durum müzik 
endüstrisi ve medyan�n i�ini kolayla�t�rmaktad�r.  Asl�nda, bütün müzik türlerini be�enmek 
için onlar� dinlemi� ve etkilenmi� olmak gerekir. Bu durum ancak müzik endüstrisi ve medya 
sayesinde gerçekle�ebilir.  

“Müzik dinlemek için en çok hangi araçlar� kullan�rs�n�z? ”  sorusunun dönütlerine 
göre; örneklem ki�ilerin müzik dinlemek için kulland�klar� araç tercihi %79 ile en fazla 
bilgisayar ve internettir. % 62 ile cep telefonu, Mp3 v.b çalar araçlar müzik dinlemek için 
büyük oranda tercih edilirken bir zamanlar�n en popüler arac� “pikap ve teyp”  neredeyse 
bilinmez durumdad�r. Radyo dinleyenlerin %50’lik oran� ise dikkat çekicidir. �nternetin gücü 
ise tart���lamayacak kadar fazlad�r. Çünkü, günümüzde art�k bilgisayar teknolojileri 
kullanarak bireysel ve grup olarak müzik üretimi, kayd� ve bunlar�n payla��m� çok kolay hale 
gelmi�tir. Bu durum asl�nda yepyeni bir “internet müzik alg�s�”n� da beraberinde getirmi�tir.    
  “E�er müzik dinlemek için bir önceki soruya “hiçbirisini” dediyseniz, sizin için 
a�a��dakilerden hangisi do�ru olabilir?” diye sorulmu� ve  “hiçbirisine” ��kk� hiçbir 
görü�meci taraf�ndan i�aretlenmedi�i için bu soruya dönüt bulunmamaktad�r. 

 “Medyan�n i�itsel ve görsel ileti�im araçlar� olan, radyo ve televizyonda dinledi�iniz 
müzikler, dinleme tercihlerinizde de etkili oluyor mu? Oluyorsa a�a��daki hangi tür 
müziklerin sizi etkiledi�ini dü�ünüyorsunuz?” sorusuna  ait verilerden; medya araçlar�nda 
kullan�lan medyasal müziklerin herkesi etkiledi�i  anla��lmaktad�r.  % 41oranla film müzikleri 
ve müzik programlar�nda kullan�lan müziklerin görü�ülen ki�ileri önemli ölçüde etkiledi�i, 
reklam ve dizi film müziklerinin ise etkisinin daha az oldu�u tabloda görülmektedir. 

“Geleneksel müzikler medya ileti�im araçlar�nda  ne �ekilde kullan�l�yor?” sorusundan 
al�nan dönütlerden;  % 76 gibi büyük bir görü�meci oran�n�n medyan�n geleneksel müzikleri 
asl�na sad�k kalmadan, %18 oran�ndaki bir grubun ise asl�na sad�k kal�narak kulland��� 
dü�üncesinde oldu�u, % 6’l�k bir oran�nda fikri olmad��� anla��lmaktad�r.  Fikri  olmamak, 
geleneksel müzik alg�lamas� ve medyasal alg�lama ile ilgileri olmad���m �eklinde 
yorumlanabilir. 

“Hangisinde müzik dinlemenin sizi daha çok etkiledi�ini dü�ünüyorsunuz?”  sorusuna, 
medyasal müziklerden etkilendikleri anla��lan %82 oran�ndaki görü�meci medyasal müzik 
araçlar�nda müzik dinleme etkisinin %44 ile hepsinde, % 29 ile radyoda, % 9 televizyonda 
gerçekle�ti�i cevab�n� vermektedirler. %18’lik oran ise, medya araçlar�nda müzik dinlemekten 
etkilenmediklerini belirtmektedirler. Daha do�rusu medyasal müzik alg�s�n� be�enmedikleri 
anla��lmaktad�r.  
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“Medya ileti�im araçlar� geleneksel müzikleri yeterince yay�nl�yor mu?”  sorusuna; 
Say�l�r, onlara has kanallar var san�r�m;  evet, yay�nl�yor; hiç sanm�yorum; özel baz� kanallar 
sadece bu alanlara yönelik olanlar�n d���nda hay�r; hay�r, yay�nlam�yor TRT hariç; k�smen, 
daha çok popüler olanlar ; ilgim yok. Buradan, medyan�n genel olarak geleneksel müzikleri 
yay�nlamad��� dü�üncesinin var oldu�u anla��lmaktad�r. 

“Medya ileti�im araçlar�n�n, müzik be�eninizi etkiledi�ini dü�ünüyor musunuz?” 
sorusuna; tür olarak müzik be�enimi etkilemiyor, ancak yeni bir �ark�y� tan�mam da katk� 
sa�l�yor, bundan etkileniyorum; hay�r 12 ki�i; çok etkiledi�ine inanm�yorum 3 ki�i; evet 14 
ki�i; bazen 4 ki�i kar��l���n� vermi�tir. Buna göre medyasal alg� etkisinin orta düzeyde etkili 
oldu�u söylenebilir.   

“Müzik endüstrisi geleneksel müzik kültürünün korunmas� ve kullan�lmas�na yeterince 
katk� sa�l�yor mu?”  sorusunun dönütlerinde; San�r�m yeterince de�il 5; Fikrim yok 4; Hay�r 
21; Popüler müzi�e daha çok katk� ve önem veriyor. Geleneksel müzik içinde ayn� çabay� 
göstermelidir; Genel olarak dejenere olan bir yap�da kullanarak etkilemeye çal���yor, Popüler 
müzi�e yo�un �ekilde yönlendiriyor; Böyle bir amaçlar� oldu�unu dü�ünmüyorum; Evet 2 
verileri bulunmaktad�r.  Verilerden, iki ki�i d���nda,  medyan�n  geleneksel müzik kültürünü 
koruma ve kullanma çabas� içinde olmad���n�n dü�ünüldü�ü anla��lmaktad�r. 

     “Toplumsal  müzik kültürü bak�m�ndan müzik endüstrisi ve medya, sizce a��rl�kl� 
olarak a�a��dakilerden hangisini kullanmaktad�r, neden ?” diye sorulmu� olup “Geleneksel  
müzikler, Popüler müzikler, Sanatsal müzikler”  seçenekleri verilmi�tir. Sorunun dönütleri �u 
�ekildedir; 1 ki�i Geleneksel müzikler, 33 ki�i Popüler müzikler derken; Sanatsal müzikler 
diyen hiç bulunmamaktad�r. Nedenler;  “Hitap ettikleri insanlar popüler müziklerden 
ho�lan�yor”,  “Medya popülerli�i sa�lamada  çok etkin bir araç”,  “Çünkü, medya sadece 
paraya ve kazanca yöneliyor”,  “Çünkü, bu tür müzi�i alg�lamak ve çok daha az çaba ve bilgi 
gerektirir ve kolay anla��l�r”, “Popüler müzik kula�a ho� geliyor, be�eniyorum”,  “Toplum 
kalitesiz müzi�e al��t��� için”,  “Çünkü, belirli getirisi olan, tüketilip tekrar yenilerinin 
üretilmesini gerektiren döngüyü olu�turdu�u için” �eklinde aç�klamalarla belirtilmektedir. 

Sonuç olarak; e�itimin temel yakla��mlar�ndan olan “bilinenden bilinmeyene, yak�n 
çevreden uzak çevreye” ilkesini, günümüze kadar müzik e�itiminde geleneksel müzik 
kültürünün ürünü geleneksel müziklerin   “bilinen” ve “müziksel yak�n çevre”yi olu�turdu�u 
yakla��m� kabul görmekteydi. Ancak, bu çal��madan elde edilen verilere dayanarak geleneksel 
müzik kültürünün ve ürünlerinin görü�meciler taraf�ndan dinlendi�i ve be�enildi�i 
anla��lmaktad�r. Fakat, müzik endüstrisi ve  medyan�n geleneksel müzik kültürünü kendi 
istedi�i biçimde kulland���, geleneksel yap�n�n bu nedenle medyasal bir yap�ya dönü�tü�ü 
belirtilmektedir. Bu nedenle, geleneksel müzik alg�s�n�n medyasal müzik kültürü alg�s�na 
dönü�tü�ünü söyleyebiliriz. 
 
4.ÖNER�LER 
1. Geleneksel müzik kültürü halk�n kendi ya�ant�s�n� yans�tan özelliklere sahiptir. Bu nedenle 
toplum taraf�ndan zaten korunur. Ancak, yayg�n e�itim ile toplumsal bak�mdan bu kültürel 
yap�n�n korunmas� yönünde gereken çal��malar yap�lmal�d�r. 
2. Müzik kültürümüzün, Avrupa Birli�ine entegrasyonda,   ulusal de�erlerimizin korunarak 
ça�da�la�abilmesi için; Örgün ö�retim kurumlar�n�n programlar�nda müzik dersleri, Müzik 
Ö�retmenleri, Müzik Programlar�, Müzik e�itimi ortam�, Müzik e�itimi kaynaklar�, Müzik 
endüstrisinin katk�lar�, Kitle ileti�im araçlar�n�n katk�lar� ile ilgili konular ülkemizde müzik 
e�itiminin Avrupa Birli�i ülkeleri standard�na getirilmesi gerekmektedir. 
3.Müzik endüstrisinde çal��mak üzere müzik e�itimi alm�� bireyler yeti�tirilmelidir. 
4. Devlet geleneksel müzik kültürünün korunmas� konusunda müzik endüstrisi ve medya ya 
destek vermelidir.   
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ÖZET 
Romanlar (Çingeneler) dünyan�n her neresinde ya��yor olurlarsa olsunlar, geçmi�ten 

günümüze öncelikle müziksel becerileri ve bu beceriler etraf�nda ördükleri ya�am biçimleri ile 
gündemde olmu�lard�r. Ancak aralar�nda ya�ad�klar� farkl� etnik ve kültürel gruplar aç�s�ndan 
önemleri, sadece sergiledikleri bu beceriler ve çevrelerine sa�lad�klar� müzik hizmeti ile 
s�n�rl� de�ildir. Müziksel hizmet sunarak hayatta kalabilmek için bu hizmeti aya��na dek 
götürdükleri farkl� insan gruplar�n�n kültürel kimliklerine ili�kin belli ayr�nt�lar (gelenekler, 
toplumsal cinsiyet rolleri, müzik tercihleri vb.) hakk�nda bilgi ve deneyim sahibi olmalar� da 
gerekmi�tir. Müziksel beceri ile birle�ti�inde, farkl� kimliklere ili�kin böyle bir bilgi birikimi, 
içinde ya�ad�klar� co�rafi ve kültürel s�n�rlar içinde Romanlar�n kabul görmelerini ve 
varl�klar�n� sürdürmelerini kolayla�t�rm��t�r. �lgili literatürde genellikle müziksel becerinin 
gölgesinde kalan ve sistemli bir biçimde ele al�nmayan bu bilgi ve deneyimler, profesyonel 
Roman müzisyenlerin ayn� zamanda nas�l birer ‘kültürel arac�’ (cultural mediator) olarak 
görülebileceklerini anlamland�rmak bak�m�ndan önem ta��r. Bu bildiri, bugün Bergama ve 
çevresinde geçimlerini profesyonel müzisyenlik yaparak temin eden Romanlar�n; evlilik 
dü�ünleri, sünnet dü�ünleri ve asker u�urlamalar� gibi ‘geçi� ritüelleri’ (rites of passage) 
kapsam�nda sergiledikleri ve ‘kültürel arac�l�k’ (cultural mediation) ba�lam�nda 
tan�mlanabilecek icralar�n�n ayr�nt�l� bir analizini sunmay� amaçlar. Bergama gibi çokkültürlü 
bir co�rafi alanda ku�aklar boyu varl�klar�n� sürdürebilmi� olmalar�, bu bölgede ya�ayan 
Roman müzisyenlerin kültürel arac�l��a ve müzi�e ili�kin becerilerini birbirine paralel 
biçimde geli�tirdiklerini gösterir. Etnik ve kültürel çe�itlili�in günümüzde de sürdü�ü 
Bergama ve çevresinde, bu çe�itlili�in bir parças� olarak ya�ayan Roman müzisyenler; 
çevrelerindeki farkl� kültürel kimliklere müzik hizmeti sunarken ayn� zamanda bu kimliklerin 
temel bile�enlerinin korunmas�na, gelecek nesillere aktar�lmas�na ve ifade edilmesine de 
katk�da bulunurlar. Bu katk�lar�, sergiledikleri kültürel arac�l�k prati�inin üç ana boyutunu 
olu�turur. Bu bildiri, bu boyutlar�n her birini ayr� ayr� ele alarak örneklemeye ve kültürel 
arac�l�k literatürüne bir katk� sunmaya çal���r. 

 
Anahtar Kelimeler: Roman(lar), Çingene(ler), Geçi� Ritüelleri, Ritüeller, Kültürel Arac�l�k, 
Kültürel Arac�lar. 
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RITUALS OF CULTURAL MEDIATION: THE MEDIATING ROLES OF 
PROFESSIONAL ROMA(N) MUSICIANS OF BERGAMA IN THE RITES OF 

PASSAGE 
 

ABSTRACT 
From past to present, Roma (Gypsies) living around the world have been on the 

agenda especially with their musical skills and the way of life they weave around these. 
However, among many different ethnic and cultural groups which they used to live, the 
importance of Roma is not limited to musical skill and service. In order to survive through 
music, Roman musicians always needed to gather information about different cultural 
identities (on their traditions, gender roles, musical preferences etc.) whom they offer their 
service. Musical skills, coupled with such kind of information and experience, faciliate both 
their survival and their acceptance as ‘gypsies’ among multicultural boundaries as well. 
However in the related literature, these additional cross-cultural knowledge and experiences 
which make them brilliant cultural mediators, seems to be underestimated. This paper aims to 
give a detailed analysis of the performances of professional Roman musicians from Bergama 
during the ‘rites of passage’ such as nuptial rites, circumcision feasts and soldier weddings 
asserting that, the musical and social performances of the Roman musicians during these 
occasions can be defined in the context of ‘cultural mediation’. Being able to survive in a 
multi-cultural area like Bergama through generations, it is clear that these musicians have 
developed their musical and mediational skills simultaneously. The ethnic and cultural 
diversity which the Roma(n) population is still a part of, prevails today in Bergama. Offering 
their musical service to different cultural identities in the region, Roman musicians inevitably 
contribute to the preservation, transition and expression of the crucial aspects of these 
different identities. This contribution, constitutes the three main dimensions of their 
mediational practice. This paper will try to exemplify and deal separately with each of these 
dimensions and wishes contribute to the literature of cultural mediation. 
Keywords: Roma, Gypsy, Rites of Passage, Rituals, Cultural Mediation, Cultural Mediator(s)  
 
Giri� 

Tarihin hemen her döneminde çe�itli gerekçelerle d��lanm��, marjinal k�l�nmaya 
çal���lm�� ve varl�klar�na her zaman �üpheyle bak�lm�� gruplar aras�nda an�lan Çingeneler bu 
bildirinin ana konusudur. Her ne kadar kendilerine yönelik genel alg� günümüze dek pek 
de�i�meden ula�m�� olsa da Çingeneler, içinde ya�ad�klar� geni� toplum kesimlerine kendi 
varl�klar�n� kabul ettirmenin yollar�n� daima bulmu�lard�r. Bu yollar�n ba��nda egemen toplum 
kesimlerinin çe�itli ihtiyaçlar�n� kar��lamak üzere yöneldikleri ve zaman içinde ustala�t�klar� 
zanaatkârl�k biçimleri gelir. Bu zanaatlar onlar�n hayatta kalmas�n� sa�lam�� ve zamanla 
Çingene kimli�i ile adeta özde�le�mi�lerdir. Öyle ki kimi ara�t�rmac�lar (Mezarc�o�lu 
2010:81), Çingenelerin, ‘Gaco’lar�n (Çingene olmayan) zanaat köleleri olarak an�ld���ndan 
dahi bahseder. 

Çalg�c�l�k/müzisyenlik, bu zanaat biçimleri aras�nda geçerlili�ini hemen her dönemde 
korumu� ve günümüze dek ula�m�� u�ra� alanlar�n�n belki de en ba��nda gelir. Dünyan�n 
çe�itli yerlerinde oldu�u gibi Türkiye’de de müzisyenlik, Çingeneler için hem vazgeçilmez bir 
geçim kap�s� hem de kamusal olarak görünür olman�n ve toplumsal kabul görmenin yegâne 
yoludur. Daha önce bir ba�ka yerde de vurgulad���m�z gibi Çingeneler, egemen toplum 
kesimlerinden asla bütünüyle kabul görmezler ancak müzikle olan ba�lant�lar� nedeniyle 
kolay kolay gözard� da edilemezler (K�nl� & Yükselsin 2011:202). Bu temel çeli�ki, müzikle 
u�ra�an Çingenelerin kendilerini birlikte an�ld�klar� di�er Çingenelerden (müzikle 
u�ra�mayan) ayr� tutmalar�nda ve farkl� bir kimlik olarak sunmaya çal��malar�nda özellikle 
etkili olur. Bugün Türkiye’nin bat� bölgelerinde ya�ayan ve müzikle profesyonel olarak 
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u�ra�an Çingenelerin kendilerini �srarla ‘Roman’ olarak tan�tmay� tercih etmeleri bu durumu 
yans�t�r.  

Profesyonel Roman müzisyenlerin, varl�klar� ve hizmetleri ile içinde ya�ad�klar� farkl� 
toplumsal kesimlerin ya�amlar�n� nas�l etkiledikleri ve buna ba�l� olarak, günümüzün çok 
kültürlü co�rafyalar� dâhilinde temelde nas�l bir konumu i�gal ettikleri gibi sorular �u halde 
Roman olmayanlar aç�s�ndan da önem ta��r. Bilindi�i üzere Romanlar, öncelikle hizmet 
ettikleri topluluklar�n beklentileri do�rultusunda müzik yapar ve müzisyenli�i bir ‘esnafl�k’ 
biçimi olarak görürler. Bu esnaflar�n, içinde ya�ad�klar� çevrelerin gözünde vazgeçilmez bir 
figür olmay� sürdürmeleri yerli yabanc� pek çok müzik ara�t�rmac�s�n�n ilgisini çeker. D���nda 
kald�klar� ya da ‘yabanc�s�’ olduklar� topluluklar�n müzik kültürlerini temellük 
(appropriation) ve icra etmede gösterdikleri ustal�k, onlara yönelik bu ilginin ba�l�ca 
sebepleri aras�nda gelir. Ancak d��ar�dan öyle gibi gözükse de Roman müzisyenler 
kendilerini, ‘sadece’ müzikteki ayr�cal�klar� ile kabul ettirmezler. Buna e�lik eden çe�itli 
sosyal/toplumsal ve ileti�imsel beceriler de geli�tirmi� ve müzisyenlik pratiklerini bu beceriler 
ile iç içe örmü�lerdir.  

Bu bildiri, ‘ikincil’ konumdaki bu becerileri dikkate al�r ve profesyonel Roman 
müzisyenlerin, içinde ya�ad�klar� çevrelerde sadece birer müzisyen de�il ayn� zamanda birer 
‘kültürel arac�’ (cultural mediator) olarak i�gördüklerini ileri sürer. Ayr�ca, Roman 
müzisyenlerin çevrelerine sunduklar� müziksel hizmetin, arac�l�k kavram�n�n ima etti�i hemen 
hemen tüm anlamlar� içinde ta��d���n� kabul eder. Hem hizmetlerine ihtiyaç duyulan hem de 
varl�klar�na ku�kuyla bak�lan kimseler olarak (K�nl� & Yükselsin 2011:198) bu müzisyenlerin 
temsil etti�i çeli�kili kimli�i, hizmet alan� ne olursa olsun asl�nda tüm arac� figürlere özgü bir 
nitelik olarak kavrar. Bu nedenle kli�e bir yakla��mdan hareketle Roman müzisyenleri 
‘marjinal’ kabul etmek yerine onlar� niçin birer kültürel arac� olarak kabul etmek gerekti�ini 
göstermeye çal���r. Bu dü�ünceyi desteklemek için hem arac�l�k literatürüne, hem profesyonel 
olarak müzikle u�ra�an (Roman, Abdal vb.) gruplar üzerine yap�lm�� bilimsel incelemelere, 
hem de bu gruplar�n ya�amlar�ndan kesitler sunan çe�itli bilgi kaynaklar�na ba�vurur.  

Bergama ve çevresinde (K�n�k, Soma vb.) ya�ayan Roman müzisyenlerin, müzik 
pratikleri üzerine yürütülmü� geni� ölçekli bir alan ara�t�rmas�ndan elde edilen veriler ise 
yukar�da ileri sürülen görü�ü desteklemede ba�vurulan birincil nitelikli veri kaynaklar�n� 
olu�tururlar. ‘Gözlem’ ve ‘görü�me’ gibi alan çal��mas� yöntemine özgü ba�l�ca veri toplama 
teknikleri yoluyla derlenen bu malzeme, Bergama ilçesi ve çevresinde kat�lma olana�� 
buldu�umuz ‘evlilik’ ve ‘sünnet’ dü�ünleriyle ‘asker u�urlamas�’ ritüellerinden bizzat 
ald���m�z görüntü ve ses kay�t örneklerini içerir. Bunlara ek olarak bölgenin kültürel 
ya�am�na ili�kin olarak elde etti�imiz farkl� dönemlere ait dokümanlar da gözden 
geçirilmi�tir. ‘Geçi� ritüelleri’ (rites of passage) kapsam�nda yer alan yukar�da and���m�z 
törensel kutlamalar, bu çal��man�n merkezi figürleri olan Roman müzisyenlerin Bergama ve 
çevresi kültürel ya�am�nda oynamay� sürdürdükleri arac�l�k rollerinin en somut biçimde 
gözlemlenebildi�i etkinlik örnekleri olduklar� için seçilmi�lerdir. Söz konusu bu ritüeller, 
günümüzde hala a��rl�kl� olarak profesyonel Roman müzisyenlerin katk�s�yla düzenlendikleri 
için, bu çal��ma kapsam�nda öncelikle birer ‘arac�l�k ritüeli’ olarak kavran�rlar.   

Bu ritüellere ili�kin derlenen verileri, sundu�umuz kavramsal çerçeve içinde 
yorumlayarak analiz eden bu bildiri, ula�t��� �u bulgu ve sonuçlar� okuyucuyla payla�may� 
arzular. Profesyonel Roman müzisyenler, farkl� etnik gruplar� müziksel yönden temsil etme 
ayr�cal���n� ellerinde bulundurduklar� co�rafyalarda, ilk önce bu gruplara ‘talep ettikleri’ 
müziksel hizmeti götürerek ya�amlar�n� kazan�rlar (kültür simsarl���). Kendileri d���nda kalan 
gruplara yönelik bu hizmetleri, verili bir co�rafi alandaki kültürel çe�itlili�in bir arada ve 
sorunsuzca ya�amas�na sunulmu� göz ard� edilemeyecek bir katk� niteli�i ta��r (kültürel 
arabuluculuk). Roman müzisyenlerin oynad�klar� arac�l�k rolünün di�er önemli boyutu ise söz 
konusu bu gruplar�n müzik yoluyla kendi kültürel kimliklerini ifade etmeleri, korumalar� ve 
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aktarmalar�nda daima kendilerine ba�vurulan kimseler olmalar�d�r. Roman müzisyenler bir 
bak�ma -tek tek ve topluca- bu gruplar için birer ‘kültürel bellek’ vazifesi görürler. Farkl� 
gruplara özgü ritüel uygulamalar�na ili�kin belli ayr�nt�lar� ve bu ritüellere e�lik eden müziksel 
da�ar� kendi belleklerinde muhafaza eder, ku�aktan ku�a�a aktar�r, mekânlar aras�nda 
dola�t�r�r. Özetle ihtiyaç duyulan t�n�lar� her zaman için eri�ilebilir, canl� ve dola��mda tutarlar 
(kültür ta��y�c�l���/aktar�c�l���). Kültürel arac�l�k süreçlerinde oynad�klar� bu vazgeçilmez rol, 
müziksel miras�n ‘otantik’ bir biçimde korunmas� ve ya�at�lmas�n� öngören ‘özcü’ 
dü�üncelerle ise pek ba�da�maz. Mü�teri beklentisini daima ön planda tutmak zorunda olan 
Roman müzisyenler; müzi�i ilgili ba�lama, ki�iye ve mekâna uyarlamada aktif bir tutum içine 
girerek t�n�sal gereci, istenen de�i�ikliklere u�rat�rlar. T�n�ya olan bu müdahaleleri, büyük 
ölçüde çevrelerinden ald�klar� referanslar do�rultusunda gerçekle�ir. 

 
‘Arac�l�k’ dü�üncesi ve ‘Kültürel Arac�l�k’ 

‘Arac� olmak’, ‘arac�l�k etmek’ vb. ifadelerle dile getirilmeye çal���lan dü�ünce ve 
eylemler çe�itlilik gösterse de bir terim olarak ‘arac�l�k’ (mediation) temelde üç ayr� anlam 
çerçevesine gönderme yapar. Bunlardan ilki ve belki de en yayg�n olan� sözcü�e yüklenen 
‘arabuluculuk’ anlam�d�r. Bu boyutta, taraflar aras�nda sorun çözme ya da sorun ç�kmas�n� 
önleme gibi uzla�t�r�c� pratiklerle ili�kilenen arac�l�k, ça�da� bir hukuk terimi k�l���na bürünür 
ve tarafs�zl�k, empati kurma, sürece dâhil olan tüm taraflar�n e�it oranda ç�kar�n� kollama gibi 
yan anlamlarla örtü�ür. Terimin taraflar�, bu taraflar aras�nda olu�an özgül bir arac�l�k alan�n� 
ve bu alanda i�görmeyi ima eden bir di�er kullan�m� ise tecim ve ekonomi döngüleri içinde 
anlam kazan�r. ‘Komisyonculuk’ veya ‘simsarl�k’ gibi uygulamalarla örtü�en arac�l�k burada 
“al�c� ile sat�c�y�, arz ile talebi belli bir bedel kar��l��� bulu�turarak piyasay� olu�turma...” 
i�inin en genel ad�d�r (Berbero�lu 2006:474). Yaln�zca taraflar�n beklentilerini dikkate alan 
arabuluculuk uygulamalar�ndan farkl� olarak komisyonculuk ve simsarl�k özelinde, bizzat 
arac� konumunda bulunanlar�n da menfaatleri devreye girer. Bu nedenle olsa gerek, arac�l���n 
tecimsel boyutu s�k s�k ‘haks�z kazanç’ dü�üncesi ile ili�kilendirilir ve bu mecrada i�gören 
arac�lar hakk�nda olumlu kavramlarla dü�ünmek, pek de yayg�n de�ildir. 

Bu çal��ma aç�s�ndan terimin ili�kili oldu�u en elveri�li kavramsal çerçeve ise 
arac�l���n, malumat ve bilginin dolay�ma u�rad��� (ya da u�rat�ld���) süreçlere yönelik olarak 
kullan�lmas�d�r. �leti�im kuramlar� kapsam�nda anahtar bir yeri olan arac�l�k kavram� özetle 
“iki parti/taraf aras�nda ili�ki sa�lamak amac�yla araya girme, toplumsal bilginin ve kültürel 
de�erlerin, kurumsalla�m�� bir yoldan ilgilisine ula�mas�na kanall�k etme eylemi” biçiminde 
tan�mlan�r (Fiske 1983:133-134). Bu kanall�k etme eylemi; bir kaynaktan gönderilen ve 
al�c�ya ula�mas� beklenen anlam yüklenmi� iletilerin içinden geçti�i, ta��nd���, aktar�ld��� 
k�sacas� ileti�imi mümkün k�lan canl� ya da cans�z çok çe�itli arac� ‘ortamlar’�n (media) 
varl���n� gerektirir. Bilginin elde edilmesi, çözümlenmesi, örgütlenmesi, depolanmas�, 
yeniden kodlanmas� ve aktar�lmas� gibi süreçler, her durumda arac�l�k olgusundan söz etmeyi 
zorunlu k�lar. En yal�n haliyle, fikirlerin ve malumat�n bir kültür47 ba�lam�ndan di�erine 
iletilmesi (Taft 1981:59) anlam�n� ta��yan ‘kültürel arac�l�k’ (cultural mediation) terimi de 
arac�l���n, ileti�im süreçlerinde büründü�ü bu ‘kanall�k etme’ i�leviyle bir arada 
dü�ünülmelidir.  

Ak�lda kal�c� bir örnek olmas� ve kültürel arac�l�k olgusuna ili�kin belli ba�l� noktalar� 
ayd�nlat�yor olmas� nedeniyle bu noktada çevirmenlik ve onunla yak�ndan ili�kili di�er 
meslek alanlar�ndan söz etmek yerinde olur. Bir dilden di�erine anlam aktarmakla u�ra�an bu 
mesleklerin uygulay�c�lar�, pratikte en az iki farkl� dili birbiriyle ba�lant�land�ran birer ‘ara 
                                                 
47‘Kültür’ sözcü�ünün, üzerinde herkesçe uzla��lm�� aç�k bir tan�m� bulunmasa da bu çal��ma boyunca biz, 

antropoloji perspektifinden yap�lm�� bir kültür tan�m�na sad�k kalmaya çal��t�k. Buna göre kültür; ‘ku�aktan 
ku�a�a geçen, insan eliyle yap�lm�� eserlerde, nesnelerde ve kurumlarda yans�t�lan inanç ve de�er kal�plar�na 
gönderme yapar’ (Berger 2012:141).   �
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yüz’ (interface) olarak i�görürler. Ancak gerçekle�tirdikleri edimi, farkl� diller aras�nda 
‘kelimesi kelimesine’ çeviri yapmakla e�de�er görmek bir hata olur. Tersine, iki dil aras�nda 
sözcük, tümce vb. düzeyde birebir bir kar��l�kl�l�k ili�kisi aramaktan uzakla��p, kaynak dildeki 
mesajlar� hedef dilde en uygun verecek ifade kal�plar�n�, mecazlar� vb. kullanmaya 
yöneldikleri ölçüde çevirmenlerin ileti�imin kalitesini artt�rd�klar� rahatl�kla söylenebilir. 
Böyle bir yeterlilik ise ki�inin, bildi�i dillerin s�n�rlar� dâhilinde dola��mda olan anlam 
kodlar�n�, ait olduklar� kültürel ba�lamlar içinde ‘okuyabilmesiyle’ mümkündür. Bu nedenle 
çevirmenin, anadili ve etkisinde kald��� hâkim kültürel atmosfer kadar bildi�i di�er dillerin 
yans�tt��� kültürel arka plan hakk�nda da belli bir düzeyde birikim ve deneyim sahibi olmas� 
gerekir. Özetle çevirmenlik, diller aras�nda oldu�u kadar kültürler aras�nda da arac�l�k 
biçimidir (Katan 1999:14).  

Birden fazla kültüre ili�kin bu tür bilgi ve deneyimler, uzmanl�k alan� ya da mesle�i 
her ne olursa olsun, ki�inin ayn� zamanda bir ‘kültürel arac�’ olarak i�görmesine zemin 
haz�rlar. Bir ba�ka deyi�le ki�i, e�er bu gibi bilgi ve deneyimlere sahip ise fark�nda olsun ya 
da olmas�n belli bir kültürel mecra dâhilinde herhangi bir arac�l�k rolünü yerine getiriyor 
olabilir. Taft’�n (1981:53) kültürel arac�y� “...dil ve/veya kültür bak�m�ndan farkl�l�k gösteren 
birey ve gruplar aras�nda kar��l�kl� ileti�imi, anlay��� ve davran��� kolayla�t�ran kimse” 
biçiminde tan�mlamas�, vurguyu aç�kça çevirmenlik üzerine odaklar. Oysa Bochner’e 
(1981:6) göre kültürel arac�, genel anlamda farkl� kültürel sistemler aras�nda bir ba�lant� 
unsuru olarak i� gören tüm erkek ve kad�nlar� ifade etmelidir. Böyle bir yakla��m, kültürel 
arac�l���n lingusitik perspektif d���nda tahayyülünü de kolayla�t�r�r. Bu noktada en esnek ve 
kapsaml� tan�mlama giri�imini ise McLeod (1981:38) yapar. Ona göre, iki ya da daha çok 
kültürün kesi�ti�i bir noktada yer alan ki�i ya da ki�iler e�er varl�klar� ve yapt�klar� ile temasta 
olduklar� her bir kültürün bir ölçüde yarar�na bir i�görüyorlar ise do�rudan birer kültürel arac� 
olarak dü�ünülebilirler. 

�u halde bir kültürel arac�, tan�m gere�i (kendisininki de dâhil olmak üzere) ‘en az’ iki 
farkl� kültüre ili�kin çe�itli bilgi ve deneyimlere sahip birisidir. ‘�ki-kültürlü’ (bi-cultural) bu 
gibi ki�ilere yönelik olarak, ‘bir kafada iki marifet’ (two skills in one skull) e�retilemesine 
ba�vuruldu�u da olur (Taft 1981:53). Ki�inin kendisininkinden farkl� bir kültür ile temasa 
geçti�i ve sonuçta o kültürün kimi veçhelerini ö�rendi�i pek çok durum varsay�labilir. Böyle 
durumlar ço�unlukla al���k olunmayan yabanc� bir kültürle ba� etmeyi gerektirir. Bu süreçleri 
deneyimlemi� ki�iler, sonuçta giderek artan bir biçimde ‘çok-kültürlü’ (multi-cultural) 
kimseler haline dönü�ebilirler. Özetle kültürel kar��la�malar ve bunlar� izleyen ‘kültür 
ö�renme’ (culture learning) süreçleri, arac�l��a özgü yeterliliklerin edinilmesi ve 
geli�tirilmesi için birer zorunluluktur (Bochner 1981:12).   

Yine de, düzeyi ne olursa olsun farkl� kültürlerle ‘içli d��l�’ olabilmenin ayn� zamanda 
kültürel arac� olarak nitelendirilebilmek için tek ba��na yeterli olmad��� söylenmelidir. 
Kimli�in birden fazla kültürün etkisinde �ekillenmesi, arac�l�k rolü için uygun bir zemin 
haz�rlar, ancak bu konumdaki bir ki�inin potansiyel bir arac� olarak kalmas� ya da gerçek bir 
arac� haline dönü�mesi daha çok, sahip oldu�u yeterliliklere, bu yeterliliklerle ‘ne yapt���na’ 
ve temasta oldu�u di�er kültürlerin üyeleri taraf�ndan ‘nas�l alg�land���na’ da ba�l�d�r 
(McLeod 1981:37). Bochner, ki�iyi ayn� zamanda kültürel arac� k�lan olmazsa olmaz 
özelliklerden bahseder. Buna göre ki�i, e�er birden fazla kültüre ili�kin sistematik bir bilgiye 
sahipse; farkl� kültürel arka planlardan gelen kimseler aras�nda ileti�imi engelleyen unsurlar� 
a�abilecek beceriler ta��yor ise; arac�l�k etti�i insan topluluklar�n�n selameti ve mutlulu�u ile 
ilgili insani bir tutum içindeyse; aralar�nda i� gördü�ü toplumlar�n yerel de�erlerine ilgi, alaka 
ve sayg� duyuyor ise ve son olarak, toplumsal bir de�i�im geçirmekte olan kültürel sistemlerin 
öz niteliklerini korumakla ilgiliyse bir ‘kültürel arac�’ olarak tan�mlanabilir (1981:307).  

Arac�l�kla ilgili yeterliliklerini genellikle kendili�inden geli�en, do�al süreçler içinde 
kazanan kültürel arac�lar, ço�u zaman ait olduklar� toplumsal ko�ullar�n bir ürünü olarak 
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ortaya ç�karlar. Bu nokta, kültürel arac� olabilmek için ki�inin mutlaka izlemesi gereken belli 
bir yol ya da yöntemden söz etmenin pek de mümkün olmad��� anlam�na gelir. Arac�l��a 
ili�kin yeterlilikler, daha çok ‘informal’ süreçler (usta-ç�rak vb.) içerisinde elde edilir ve 
peki�tirilir. Arac�l���n, mesleki bir pratik olmaktan çok bu pratiklere ‘e�lik eden’, bireyin 
üstlendi�i ya da üstlenmek durumunda kald��� bir ‘rol’ oldu�u da söylenmelidir. Bu rol 
bireysel bir tercih olman�n oldu�u kadar, bir grup süreci görünümü dahi ta��yabilir. Daha aç�k 
bir ifadeyle bu konumdaki ki�iler, tarihsel olarak kültürel arac�l�k rolünü oynayagelen bir 
grubun üyesi olabilirler (McLeod 1981:37). Özel bir bilgi-beceri türünü veya hizmet tekelini 
elinde bulunduran uzmanlar s�fat�yla, muhataplar�na ‘geçici’ bir hizmet vermek yerine 
temasta olduklar� çevrelerle uzun erimli bir ba�lant� ve i�birli�i içinde olan ve onlarla yo�un 
ve çok daha ‘kal�c�’ ili�kiler geli�tiren kimselerin sergiledikleri kültürel arac�l�k rolleri, içinde 
ya�ad�klar� çevreler taraf�ndan da genellikle daha kolay benimsenir.  

Sahip oldu�u yeterliliklerin ve i� görme biçiminin yan� s�ra, herhangi bir kimsenin 
ayn� zamanda bir kültürel arac� olarak tan�mlanabilmesi, çevresi taraf�ndan nas�l alg�land��� 
ile yak�ndan ili�kilidir. Tek kültürlülü�ün genel kural oldu�u bir dünyada, bildi�i ve ö�rendi�i 
kültürlerin pek ço�una asl�nda yabanc� olan arac� ki�iler genellikle ‘ola�an d���’ görülürler: 
“Ço�u insan arac�lar hakk�nda olumlu terimlerle dü�ünmeye pek al���k de�ildir. Arac�lar 
genellikle marjinal ya da en az�ndan s�ra d��� kimseler olarak de�erlendirilirler. Toplumun 
merkezinden çok kenarlar�nda konu�lanmaya e�ilimlidirler...” (McLeod 1981:46). Bunun 
nedeni insanlar�n, bir yabanc�n�n kendi kültürlerini kolayca ve bütünüyle ö�renebilece�i 
fikrine �üpheyle bakmalar� ve bu nedenle hiçbir zaman için onu tümüyle kendi kültürel 
gruplar�n�n bir üyesi olabilece�ini kabul etmemeleridir. Arac�lar�n kar��la�abilecekleri en 
büyük zorluk da bu noktada yatar. Bochner (1981:32), arac�l�k rolüne uygun kimselerin önüne 
ç�kabilecek olan bu engele ‘marjinallik sendromu’ (marginal syndrome) ad�n� verir.  

�ki ya da daha fazla kültürel gruba özgü belli unsurlar� içselle�tirebilmi� arac� ki�iden 
farkl� olarak marjinal ki�i, kendini farkl� sosyal sistemler aras�nda ‘s�k��m��’ birisi olarak 
duyumsar. �lgili literatür, böyle bir engelle kar�� kar��ya gelen kimselerin marjinal kalmak 
yerine nas�l birer kültürel arac�ya dönü�tüklerini anlamaya çal���r. ‘Marjinal’ ile ‘arac�’ 
aras�ndaki en belirgin fark, birincinin farkl� kültürlere ili�kin unsurlara uzla�t�r�lamaz gözüyle 
bakt���, ‘pasif’ kald��� ve d��land��� noktada, di�erinin bu farkl�l�klar� uzla�t�rma ve koordine 
etmenin yollar�n� aramay� sürdürmesi, ‘aktif’ ve yap�c� bir tutum benimsemesi ve sonuçta 
kendi varl���n� ve gereklili�ini çevresine kabul ettirebilmesidir.  

 
Kültürel Arac�lar Olarak Roman Müzisyenler 

Roman müzisyenlerin sergiledikleri kimlik özellikleri ve müziksel davran��lar, 
günümüze de�in ‘dü�ün müzi�i’ (wedding music) ve müzisyenli�i ba�ta olmak üzere, 
müzisyenlerin toplum içindeki rol ve i�levleri, müziksel yarat�c�l�k ya da ‘e�iksellik’ 
(liminality) gibi, birbirinden çok farkl� kavramsal çerçeve dâhilinde say�s�z bilimsel ara�t�rma 
ve incelemeye konu olmu�tur. Son y�llarda yürütülen benzer nitelikli çal��malara ise 
‘çokkültürlülük’ ve ‘kültürleraras�l�k’ gibi izleklerin hâkim olmaya ba�lad��� gözlenir. 
Örne�in ayn� co�rafi s�n�rlar içerisinde bir arada ya�ayan farkl� kültürel gruplara hizmet 
götüren Roman müzisyenler, Pettan’�n Kosova özelinde yürüttü�ü çal��mas�nda ‘çok-
etnisiteli’ (multi-ethnic) bir da�ar� seslendirebilme becerileri nedeniyle mercek alt�na al�n�r 
(1992:3). Benzer �ekilde Seeman, Romanlar�n ya�amlar�n� sürdürebilmek için geli�tirmek 
zorunda kald�klar� ‘grup d���na’ yönelik çok-dilli ve çok-kültürlü müziksel hizmet stratejisini, 
bizzat temsil ettikleri ‘kültürel kozmopolitizm’ ile ili�kilendirir ve Roman müzisyenlerden 
bahsederken s�k s�k ‘kültür simsarlar�’ (cultural brokers) ve ‘müzik arac�lar�’ (musical 
mediators) ifadelerine ba�vurur48 (2002:145).  
                                                 
48 Koluk�r�k’a göre de Çingeneler: “sosyal ve ileti�imsel organizasyonlarda, ço�unlukla ekonomik nedenlerden 

ötürü, d�� gruplarla ileti�im kumaktad�r” (2007:44). Dahas� ‘arac� az�nl�k’ ve ‘yabanc�’ statülerinden ötürü  
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Makedonya özelinde çal��malar�n� yürütmü� olan Keil da Seeman ile ayn� izlek üzerinden 
yürür ve Balkanlar gibi çokkültürlü bir co�rafyada müziksel hizmetin; Roman müzisyenleri 
dil, din vb. yönlerden birbirinden farkl� özellikler ta��yan gruplarla daima temas halinde 
kalmaya itti�inin alt�n� çizer. Bu hizmeti günümüze de�in ba�ar�yla yürütmü� olan Romanlar, 
yazara göre geni� bir kültürel çe�itlilik dâhilinde insanlar�n kalplerini, zihinlerini, tarihlerini 
ve zevklerini uzla�t�rarak i�görürler (2002:88). �talya’da ya�ayan H�ristiyan ve Müslüman 
Roman müzisyen gruplar üzerine incelemelerde bulunmu� olan Stati ise Romanlar�n, tarih 
boyunca yerle�mi� bulunduklar� bölgelerin bugünkü kültürel miraslar�n�n olu�umuna büyük 
ölçüde katk�da bulunduklar�n� hat�rlat�r ve konunun bir ba�ka boyutuna daha dikkat çeker. Bu 
miraslar�n ili�kili oldu�u mevcut gelenekler Türklere, Arnavutlara, S�rplara, Makedonlara vs. 
ait olabilir. Staiti’ye göre Romanlar�, i�te bu müziksel geleneklerin usta yorumcular�, uzman 
zanaatkârlar ve ayk�r� ki�iler olarak i�gören ‘kültürel arac�lar’ olarak görmek gerekir (1997:4). 
Roman müzisyenleri, farkl� insan gruplar�na özgü ritüel ve törenlerin oldu�u kadar ça�da� 
festival ve kutlamalar�n da merkezinde duran kilit figürler olarak de�erlendiren Peycheva ve 
Dimov da arac�l�k merkezli bu bak�� aç�s�n� benimserler. Onlara göre tüm bu etkinliklerde 
temel kurucu ö�enin müzik ve müzisyenler oldu�unu asla gözden kaç�rmamak gerekir. 
Roman müzisyenleri marjinal kabul etmek, bu nedenle temelde olumsuz ve önyarg�l� bir bak�� 
aç�s�n� yans�t�r. Çünkü Romanlar, öteden beri söz konusu bu ritüel ve törenlerin 
gerçekle�tirilmesinde vazgeçilmez bir yere sahip ‘arac� ki�iler’ (mediators) konumunda 
olmu�lard�r (2004:203).  

Bu tespitlerin tamam�, kendini ‘Roman’ olarak adland�rs�n ya da adland�rmas�n öteden 
beri ‘Çingene usulü geçim yollar�’ (Mezarc�o�lu 2010:131-132) aras�nda gelen 
çalg�c�l���/müzisyenli�i bir meslek olarak benimsemi�, bugün Türkiye genelinde ya�ayan 
benzer gruplar için de ayn� ölçüde geçerlili�ini korur. Büyük kozmopolit kent merkezlerinin 
e�lence ya�am� içinde oldu�u kadar, k�rsal bölgelerin kültürel ya�am�nda önemli birer yeri 
olan kermes ve festival gibi takvime ba�l� ritüellerden, geçi� ritüellerine (evlilik, sünnet, asker 
u�urlamas� vb.) dek pek çok ba�lamda bu gruplar�n hizmeti özellikle aran�r. Orta Anadolu’da 
‘Abdal’ ya da ‘Teber’ olarak bilinen gruplar, Do�u ve Kuzey Anadolu’da ‘Po�a’lar, Güney 
Anadolu’daki ‘M�tr�p’ topluluklar ve yo�un olarak Bat� Anadolu’da ya�ayan Romanlar 
(Duygulu 2000:13) bu kapsamda de�erlendirilebilir. Do�rudan kendi kimlikleri ile yer 
bulamasalar da geçmi�ten günümüze ülkemizde yay�nlanm�� farkl� çal��malarda ‘çalg�c�lar’ 
(Ko�ay 1944:83), ‘yöre müzisyenleri’ (Öztürk 2006:126) vb. adland�rmalar alt�nda 
anonimle�tirilenler de genellikle bu gruplar�n üyeleridir. Bu müzisyenlerin sergiledikleri 
benzer kimlik özellikleri ile müziksel ve müzik d��� davran��lar onlar� ayn� zamanda birer 
kültürel arac� olarak ele almaya da zemin olu�turur. Bu özellik ve davran��lar; (1) müzisyenlik 
özelinde grup kimli�i, (2) bilgi ve becerinin informal aktar�m�, (3) çokkültürlü müzisyenlik 
modeli, (4) hareket halinde olma, (5) kültürel esneklik ve (6) yarat�c� e�ilimler ba�l�klar� 
alt�nda s�ralanabilir. Bu özellik ve davran��lar Yükselsin (2011:226-231) taraf�ndan bir ba�ka 
çal��mada ayr�nt�l� olarak aç�kland��� ve gösterildi�i için burada yeniden ele al�nmayacak, bu 
çal��man�n konusu olan Bergamal� profesyonel Roman müzisyenlerin incelenece�i takip eden 
bölümlerde, yeri geldikçe de�inilecektir. 

Arac�l�k kavram�na ili�kin olarak ba�lang�çta verilen bilgiler �����nda Roman 
müzisyenleri ‘kültürel arabulucular’, ‘kültür simsarlar�’ ve ‘kültür ta��y�c�lar�’ olarak görmek 
mümkündür. Ancak bu nitelemelerin, Roman olsun olmas�n profesyonel olarak müzisyenlik 
yapan herkese yönelik olarak kullan�labilece�i de ileri sürülebilir. Müzi�in do�as� gere�i onu 
                                                                                                                                                         

“yabanc� olmayanlar�n daha az istedi�i buna kar��n önemli miktarda ihtiyaç duyulan ve gelecek vaadetmeyen 
i�leri kabul edebilmektedir. Ancak bu kabul, i� piyasas�nda bir sahiplenmenin de kap�lar�n� açmaktad�r... 
Çingenelerin esnek ve sezonluk i�leri sahiplenmi� olmas�, i� piyasas�ndaki ticari yeteneklerinin de bir 
göstergesidir (2007:49).   
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icra eden müzisyenler; kitleleri birle�tiren, çevreye bar�� ve karde�lik havas� yayan toplumsal 
aktörler olarak dü�ünülebilirler. Ancak müzi�i insanlar�n aya��na dek götürmek, onlar�n 
istedikleri veya duymay� arzu ettikleri biçimlerde sunmak, do�rudan kendi kültürel aidiyeti 
veya be�enileri ile ili�kili olmayan çok farkl� müzik biçemlerini ve da�arlar� ö�renerek 
bunlar�n ya�at�lmas�nda belirleyici bir rol oynamak ve bu yolla hayat�n� kazanmak, özgün bir 
müzisyenlik modeline i�aret eder. Genel olarak Romanlar, tam da böyle bir müzisyenlik 
modelini benimsemi� olduklar�ndan di�er meslekta�lar�ndan ayr�l�r ve kültürel arac�l�k 
olgusuyla çok daha anlaml� bir ili�ki içinde gözükürler. 
 
Bergama ve Çevresinde Profesyonel Müzisyenlik ve Roman Müzisyenler 

Yakla��k 114 köyü ve 5 beldesi ile yay�ld��� alan bak�m�ndan bugün �zmir’in en büyük 
ilçesi konumunda olan Bergama, t�pk� çevresindeki di�er ilçeler (K�n�k, Soma vb.) gibi nüfus 
özellikleri ve bar�nd�rd��� kültürel kimlikler bak�m�ndan hat�r� say�l�r bir çe�itlilik ve 
zenginlik gösterir. Yörede öteden beri yerle�ik olan Yörük ve Türkmen a�iretlerine ek olarak, 
geçti�imiz yüzy�l�n ba�lar�nda Kafkaslardan ve Balkanlardan gelerek bölgeye yerle�en 
göçmen gruplar, Cumhuriyetin ilan� sonras�nda gerçekle�tirilen nüfus mübadelesi ve takip 
eden y�llarda ya�anan iç göç dalgalar� neticesinde yöreye ula�an gruplar, hem ilçe 
merkezindeki hem de köylerdeki bu çe�itlili�in ana unsurlar� olmu�lard�r. Bu unsurlar 
aras�nda Tahtac� Türkmenleri, Çepniler ve di�er Yörük a�iretleri bugün hala ‘yerli’ kabul 
edilen ve bölgenin kültürel dokusunun olu�umunda öncelikli yeri olan gruplard�r. Pomaklar, 
Bo�naklar, Arnavutlar, Makedon göçmenleri, Da��stanl�lar, Çerkezler, Romanlar vb. ise bu 
dokunun di�er bile�enlerini olu�tururlar. Ancak konu müzik oldu�unda Romanlar, tüm bu 
çe�itlilik içinde ayr�cal�kl� bir noktada dururlar.   

�lçe merkezindeki Atmaca Mahallesi’nde ya�ayan Roman nüfus içerisinde profesyonel 
olarak müzikle u�ra�anlar, bugün say�ca önemli bir orana sahiptir. Bu müzisyenler, bölgenin 
kültürel dokusunu olu�turan yukar�da sayd���m�z farkl� gruplara ku�aklard�r müzik hizmeti 
sunan ailelerden gelirler. Atmaca, çekirdek çalg� tak�m� olarak bir davul ve bir klarnetten 
olu�an ekiplerle ‘dü�ün çalma’ya giden erkek Roman müzisyenlerin yan� s�ra, ‘dümbekçiler’ 
olarak bilinen ve bir darbuka ve bir deften olu�an çalg� oturtumuyla ço�unlukla Kozak ve 
çevresindeki köyler taraf�ndan talep edilen kad�n Roman müzisyenlerin de ortak adresidir. 
Farkl� çalg� tak�mlar� olu�turarak farkl� etnik gruplara, farkl� ritüel tiplerine ve farkl� 
ba�lamlara yönelik müzik sunmak, Bergamal� Roman müzisyenlere özgü gözlenebilecek en 
tipik müziksel davran�� biçimidir. Örne�in P�narköy, Narl�ca, Tepeköy gibi ‘Çepni’ köylerine 
ça��r�lan çalg� tak�mlar� içerisinde davul ve klarnetin yan� s�ra mutlaka bir ‘keman’a yer 
verilir. Benzer �ekilde Kozak çevresi Yörüklerine ya da Balkan kökenli gruplara verilen 
hizmetlerde, yerle�ik t�n� idealleri do�rultusunda çekirdek tak�ma her zaman bir ‘trompet’ 
eklenir vb.   

Atmacal� Romanlar�n çevrelerine sunduklar� müziksel hizmet, civar da� ve ova 
köylerine gitmekle s�n�rl� de�ildir. �lçe merkezindeki mahallelerde gerçekle�tirilen evlilik ve 
sünnet dü�ünleri ile bunlar�n ‘dü�ün salonu’ format�nda düzenlenen versiyonlar� ve asker 
u�urlamalar� da bu kapsama girer. Romanlar, Belediye Bandosunda, Belediye 
Konservatuar�nda ve ilçe Halk E�itim Merkezi bünyesinde çe�itli görevler üstlenirler. 
Ramazan ay� boyunca, Ramazan davulculu�u yaparlar. Deve güre�leri ve Kermes kutlamalar� 
gibi y�lda bir kez düzenlenen takvime ba�l� etkinliklerde de varl�k gösterirler. Bunca farkl� 
ba�lamda resmi ya da gayr�-resmi düzeyde Roman müzisyenlerin hizmetinden yararlan�lmas� 
Bergama ve çevresi kültürel ya�am�na ili�kin önemli ipuçlar� sunar. Atmaca’da ya�ayan ve 
müzisyenlik temelinde bir grup kimli�i geli�tirmi� olan Romanlar, Bergama ve çevresine 
özgü ‘yerel’ müzik miras�n� herkese ula��labilir k�lan bugün bölgede ya�ayan en etkili 
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grupturlar.49 Bu da�ar�n önemli bir bölümünü olu�turan ‘zeybek’ havalar� ba�ta olmak üzere, 
Çepni, Tahtac�, Muhacir vb. gruplar�n kültürel kimlikleriyle ili�kili ezgiler, k�r�k havalar, 
mar�lar, klasik Türk müzi�i eserleri ve günümüze özgü popüler müzik örnekleri Atmacal� bu 
müzisyenlerin belleklerinde ya�ar. Bu nedenle Atmaca, bölgeye özgü olan ve olmayan 
oldukça geni� bir da�ar�n sakland��� bir ‘kültürel bellek deposu’ olma niteli�ine sahiptir. Bu 
mahallede do�up büyüyen müzisyenler, son derece zengin bir da�ar� kendilerinden önceki 
ku�aklardan devral�rlarken bir yandan da kime, neyi, nas�l çalacaklar�na ili�kin yönlendirici 
bilgileri ö�renir ve kültürel çe�itlilikle ba� etmelerini sa�layan bir ‘esneklik’ tutumunu 
içselle�tirirler. Geni� bir co�rafya dâhilinde daima hareket halinde olan bu müzisyenler, 
ailelerinden iki-üç ku�ak önceki müzisyenlerin belli çevrelerle ve köylerle geçmi�te kurmu� 
olduklar� i� ili�kilerini ve ki�isel ba�lant�lar� devral�r, belli davran�� kal�plar�n� ve meslek 
ahlâk�n� içeren bir kültürel sermaye ile mesle�e ba�larlar.  
 
Geçi� Ritüelleri Özelinde Bergamal� Roman Müzisyenler ve Arac�l�k Rolleri 

Bu noktaya kadar verilen bilgiler, müzi�e ili�kin becerilerin yan� s�ra Bergamal� 
profesyonel Roman müzisyenlerin ya�amlar�n� sürdürebilmek için çevrelerindeki di�er 
kültürel topluluklarla ileti�im içinde olmak zorunda olduklar�n� aç�kça ortaya koyar. Bu 
zorunluluk, onlar� müzik d��� yeterlilikler geli�tirmeye ve söz konusu gruplar�n kültürel 
kimliklerine ili�kin belli düzeyde bilgi ve birikim sahibi olmaya da iter. Önceki bölümlerde 
sundu�umuz tan�mlamalar �����nda, böyle bir birikimin onlar� birer kültürel arac� k�ld��� da 
rahatl�kla söylenebilir. Bu bölümde Bergama ve çevresi Roman müzisyenlerinin, söz konusu 
arac�l�k rolünü nas�l somutlad�klar�, çe�itli örneklerle gösterilecek, kültürel arac�l���n farkl� 
boyutlar�nda Romanlar�n temelde hangi i�levleri yerine getirdikleri aç�klanacakt�r. Ancak bir 
bildiri metninin s�n�rlar� içerisinde kal�narak profesyonel Roman müzisyenlerin, yaln�zca 
Bergama ve çevresinde düzenlenen geçi� ritüelleri ba�lam�ndaki arac�l�k rollerine 
odaklan�ld���n� da belirtmek gerek. 

‘Geçi� ritüelleri’ (rites of passage) terimi k�saca, insan ya�am�ndaki belirli dönüm 
noktalar�n� (do�um, ergenlik, evlilik vb.) simgeler. Bireyin bir toplumsal statüden di�erine 
geçi� yapmas�yla ve geçi�in toplulu�un geri kalan fertlerine mal edilmesiyle ili�kilidir. 
Kal�pla�m�� geçi� ritüelleri, özellikle ‘geleneksel’ toplumlarda, toplumsal yap�n�n 
devaml�l���n� güvence alt�na al�r. Bergama özelinde bu ritüeller, merkezinde yer alan bireyin 
cinsiyetine (eril ve di�il) göre iki gruba ayr�l�r. ‘Alt� ayl�k k�nas�’ yeni do�mu� k�z çocuklar�, 
‘evlilik’ ritüelleri ise toplumsal beklentilere uygun bir biçimde yuva kurma a�amas�ndaki 
genç k�zlar için düzenlenir. Öte yandan ‘sünnet’ erkek çocuklar�na ve ‘asker u�urlamas�’ ise 
askere al�nmas� kesinle�mi� genç ve bekâr delikanl�lara yönelik ritüellerdir. Her ne kadar 
erke�in toplumsal statüsünü de�i�tirse de evlilik ritüellerinde damad�n yeri ikincil plandad�r 
ve gelin, tüm ritüel ak��� boyunca hemen hemen tüm a�amalar�n merkezi figürü 
konumundad�r. Günümüzde, k�z çocuklar�na yönelik ‘alt� ayl�k k�nas�’ törenleri büyük ölçüde 
terk edilmi� bulundu�undan, bu bölümde a��rl�kl� olarak di�er üç ritüel örne�i dikkate 
al�nacakt�r.            

Bu ritüellerin bölgede ya�ayan topluluklar aç�s�ndan ‘sembolik’ önemi oldukça 
büyüktür. Sünnet çocu�u ritüelden çok önce sünnet olmu�, gelin ve damat ‘resmi’ nikâh 
sürecini gözlerden uzakta sade bir törenle tamamlam�� olabilir. Ancak ilgili ritüelin, 
                                                 
49Asl�nda Romanlar, Bergama yerel müzik piyasas�n� ‘Roman olmayan’ meslekda�lar� ile payla��rlar. �lçe 

genelinde ‘piyanist’ ya da ‘orgcu’ gibi adlar verilen; elektronik klavye, dizüstü bilgisayar ve ses sisteminden 
olu�an bir ekipmanla tek ba�lar�na dü�ünlere giden bu müzisyenler, davetlilere a��rl�kla kaydedilmi� müzik 
dinletmeye dayanan bir çe�it ‘Dj’lik prati�i sergilerler. Genellikle geçi� ritüellerinin ‘toplu e�lence’ a�amalar� 
için talep edilen bu müziksel hizmet biçimi Roman müzisyenler aras�nda pek yayg�n de�ildir. Zeybek vb. 
yerel danslar�n icras�nda i�levsel olmay���, mobilize olmay� zorla�t�rmas� vb. nedenler bunun sebepleri 
aras�nda gözükür. Kültürel arac�l�kla ve Roman müzisyenlerle s�n�rl� ili�kisi nedeniyle biz bu prati�i analiz 
d��� b�rakt�k.        
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beklentilere uygun biçimde ve gerekti�i gibi gerçekle�tirilmesi yine de arzulan�r. Bu ko�ulun 
sa�lanmas�, di�er faktörler d���nda müzi�in ve müzisyenlerin varl���yla yak�ndan ili�kilidir. 
Hatta söz konusu ritüellerin amac�na uygun olarak düzenlenebilmesi, Roman müzisyenlerin 
katk�s�n� özellikle gerektirir. Çünkü bu tören atmosferi içinde, ritüel özneleri ile davetli ve 
kat�l�mc�lar kadar ritüel ak��� içinde farkl� görev ve sorumluluklar� olanlar�n (bayraktar, 
sa�d�ç, yenge vb.) da özel birer yeri ve önemi vard�r. Bu çerçevede Roman müzisyenlerin 
sa�lad�klar� hizmetin, basitçe davetlileri ‘e�lendirmek’le s�n�rl� oldu�u dü�ünülmemelidir. 
Daha önce bir ba�ka yerde (K�nl� & Yükselsin 2011:219) vurgulad���m�z gibi Romanlar, bu 
gibi ritüeller kapsam�nda önceden tan�mlanm�� belli ba�l� görevleri yerine getirir: Ritüel 
a�amalar�n� müzikle kodlamak, kat�l�mc�lara duygusal motivasyon sa�lamak, ritüel öznelerini 
müziksel olarak temsil etmek ve gerekli hallerde ritüel öznelerine rehberlik etmek. 
Kazançlar�n� artt�ran bah�i�ler d���nda, herhangi bir ritüel hizmeti için kendilerine 
ba�vuranlardan talep ettikleri bedel, asl�nda Roman müzisyenlerin yerine getirdikleri bu 
görevlerin bir kar��l���d�r.            

Bir geçi� ritüelinin düzenlenmesi kesin olarak karara ba�lanm�� ve çevreye 
duyurulmu�sa, bu görevlerin aksat�lmas� veya yerine getirilmemesi söz konusu olamaz. 
Örne�in Bergama ve çevresinde hiçbir geçi� ritüeli, bayraktar olmadan ve bayrak töreni 
yap�lmadan ba�lamaz ve bitmez. Bu törenlerde ‘�stiklâl Mar��’n� seslendirmek do�rudan 
Roman müzisyenlerin sorumlulu�undad�r. Bir sünnet ritüelinde, ritüel öznesi olan ‘sünnet 
çocu�u’ ad�na gelen sa�d�çlar�n kar��lanmas�, veya ritüelin ana yeme�i ‘ke�kek’ haz�rlan�rken 
görev alanlara e�lik edilmesi ve bu yeme�in kutsanmas�; bir evlilik ritüelinde k�na töreni 
yap�l�rken, gelinin duva�� haz�rlan�rken ya da gelin baba evinden u�urlan�rken ona rehberlik 
edilmesi vb. bu görevlerin kapsam� içindedir. Bu nedenle bölge genelinde tüm geçi� ritüelleri, 
Roman müzisyenlerin arac�l��� ve katk�s�n� gerektirir.  

�
Resim 1. ‘Sünnet’ ritüeli, Osmaniye Mahallesi, K�n�k, (03.04.2010). 

�
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Resim 2. ‘Asker U�urlamas�’ ritüeli, Osmaniye Mahallesi, K�n�k (14.05.2010). 

 

�
Resim 3. Evlilik ritüeli, Ni�an a�amas�. Yukar�cuma Köyü, Kozak-Bergama (11.10.2009). 

 

�
Resim 4. Evlilik ritüeli, Turgutalp (Pomakköy), Soma. (03.07.2011). 

 
Roman müzisyenler; bu ritüelleri düzenleyen, bunlara i�tirak eden ve bunlar�n 

gerçekle�tirilmesinde çe�itli görevler üstlenen herkesi ve ait olduklar� kültürel topluluklar� 
müziksel olarak temsil etme ayr�cal���n� ellerinde bulundururlar. Bu durum, bu gruplar�n söz 
konusu ritüelleri icra edebilmek için -kendi içlerinden- hizmetinden yararlanabilecek 
profesyonel müzisyenler ç�karamad�klar� anlam�na gelir. Bu yüzden Bergamal� Roman 
müzisyenler, farkl� gruplar�n ayr�nt�da kimi küçük de�i�ikliklerle gerçekle�tirdikleri bu gibi 
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ritüelleri idare etmede de ku�aklar boyunca ustal�k kazanm��lard�r. Taft’a göre (1981:73) 
ileti�im becerileri, sosyal beceriler ve toplum hakk�nda bilgi d���nda bir kültürel arac�da 
olmas� gereken en önemli beceri türü de bu gibi ‘teknik beceriler’dir (technical skills). Roman 
müzisyenlerin, ritüel idaresi konusundaki teknik bilgi ve beceri düzeyleri ise tart��mas�z kabul 
edilir. Bunun en aç�k kan�t�, bölgede izledi�imiz say�s�z geçi� ritüeli esnas�nda ritüel 
ak���ndan sorumlu görevlilerin (bayraktar vb.), herhangi bir aksakl�k ya�anmamas� için s�k s�k 
Roman müzisyenlere dan��t�klar�n� gözlemleme f�rsat� bulmu� olmam�zd�r.      

Roman müzisyenleri ayn� zamanda etkili birer kültürel arac� k�lan unsur onlar�n; geçi� 
ritüelleri kapsam�ndaki müzi�in bizzat icras�na etki edebilecek faktörler hakk�nda önceden 
haz�rl�kl� bulunmalar�d�r. Ritüelin düzenlenece�i yerin co�rafi aç�dan ilçe merkezi ya da köy 
olmas�; köy ise ‘da�’ köyü ya da ‘ova’ köyü olmas�; nüfusunun ‘yerli’ ya da ‘göçmen’ 
kökenli olmas�; inanç prati�i aç�s�ndan ‘Alevi’ ya da ‘Sünni’ yerle�imi olmas� ve hizmet 
verilecek toplulu�un toplumsal cinsiyet rollerine yönelik tutumlar� vb. müzi�in icras�na �u 
veya bu biçimde etki eder. Örne�in kad�n ve erkeklerin bir arada e�lenme ve sosyalle�me 
olanaklar�n�n s�n�rl� oldu�u yerlerde sadece erkek müzisyenlerden olu�an bir ekip tek ba��na 
yeterli olmaz, ‘dümbekçiler’e (Roman kad�n müzisyenler) de i� dü�er. Evli erkeklerin kendi 
aralar�nda ve kapal� mekânlarda müzi�i daha çok ‘dinlemeye’ yöneldikleri, buna kar��l�k 
gençlerin kamusal alanda, daha çok dansa ve oyuna e�lik edecek havalar talep ettikleri bilinen 
yerlere yine iki ayr� ekip halinde gitmek uygundur. Bir kültürel arac� olarak hangi i�e hangi 
müziksel içeri�in nas�l sunulaca�� konusunda, daima ilgili çevreden al�nan referanslara 
öncelik verir. 

Bir geçi� ritüeli, onun öznesi/özneleri konumundakiler (sünnet çocu�u, asker aday�, 
gelin, damat) ba�ta olmak üzere tüm kat�lanlar�n, kültürel kimliklerini ifade etme ve 
peki�tirme olana�� bulduklar� önemli bir bulu�ma anlam� ta��r. Erol (2010:42) kültürel kimli�i 
“bizi çevreleyen sosyal sistemler içinde, temsil edilmemiz yoluyla farkl� formlarda sürekli 
olarak yeniden biçimlenen ve dönü�en hareket halinde bir yap�lanma” olarak tan�mlar ve 
müzik ve dans gibi ifade kültürüne ait pratikleri bu yap�lanman�n temel unsurlar� aras�nda 
de�erlendirir. Bugün Bergama ve çevresinde ya�ayan hemen hemen tüm etnik gruplar, 
kendilerini müziksel olarak temsil etme ayr�cal���n� öteden beri Roman müzisyenlere 
devretmi� olduklar�ndan, müzik dolay�m�yla kendi kimlik ve aidiyet duygular�n� in�a etmede, 
müzakere etmede, peki�tirmede ve belirli bir kültürel alan yaratmada Roman müzisyenlere ve 
sunduklar� arac�l�k hizmetine deyim yerindeyse ‘muhtaçt�rlar’. 

Kültürel kimlik genelde etnisite, inanç, dil, ideoloji vb. çok çe�itli kaynaklardan 
beslenebilir. Bununla birlikte bireyin, ba�l� bulundu�u ya da hissetti�i herhangi bir 
toplulu�a/cemaate referansla kendini tan�mlamas� anlam�na gelir. Bergamal� Roman 
müzisyenler, sunduklar� hizmetle öncelikle bu noktada (tan�mlama) devreye girer ve 
çevrelerindeki topluluklar�n, kimliklerini müzik arac�l���yla ifade etmelerine olanak sa�larlar. 
Bu arac�l�k biçimi, her bir toplulu�un kendi geçmi�i ile anlaml� bir ba� kurmas�na ve kimlik 
duygusunu güçlendirmesine hizmet eder. Çepniler, Türkmenler, Yörükler, Pomaklar, 
Makedonlar, Çerkezler, Da��stanl�lar vb. do�rudan kendilerini ifade etti�ini dü�ündükleri 
ezgiler e�li�inde, aidiyetlerini peki�tirirler. Bu ezgiler ayn� zamanda birer simge, t�n�sal bir 
‘sembol’ niteli�i ta��r. Erol (2010:41) simgeyi, “temsil eden �ey, bir �eyin yerini alan ba�ka 
bir �ey” biçiminde tan�mlar ve simgelerin anlam yaratma kapasitelerine dikkat çeker. Roman 
müzisyenler, her biri kültürel kimli�in birer simgesi niteli�indeki bu havalar� seslendirerek 
onlara yüklenen anlamlar� her defas�nda yeniden dola��ma sokar ve insanlar�n, müzik 
üzerinden kökenleri ile ba� kurmalar�na yard�mc� olurlar. Sunduklar� bu hizmet sayesinde her 
topluluk, kendi geçmi�ine ait tahayyüllerini yeniden canland�rma ve farkl�l���n� ifade etme 
olana�� bulur. 

Roman müzisyenler, hem belli bir kültürel toplulu�un üyelerinin ikamet etti�i 
birbirine kom�u veya uzak köyler hem de farkl� kültürel arka planlardan gelen gruplar�n 
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yerle�ik bulundu�u köyler aras�nda daima hareket halindedirler. Bir bak�ma bu noktalar 
aras�nda malumat ta��r ve bir ba�lant� unsuru olarak i�görürler. Geni� bir co�rafyaya adeta 
ku�bak��� hâkim olur ve bu uzam dâhilinde farkl� kimlikler aras�ndaki benzerliklere ve 
yak�nl�klara da odaklan�rlar. Ba�ta ‘Bergamal�’, ‘Somal�’ vb. olmak üzere ‘Egeli’, ‘�zmirli’, 
‘Manisal�’, ‘Müslüman’, ‘Türk’ vb. kapsay�c� ve birle�tirici kimlik alg�lar�n�n 
peki�tirilmesinde de rol oynarlar. ‘Bergama Halay�’ ve ‘Harmandal� Zeybe�i’ gibi yöre 
genelinde adeta birer ‘milli mar�’ karakteri ta��yan yerel ezgiler ve özellikle de ‘Roman 
havalar�’, hemen hemen gittikleri her yerde kendilerinden tekrar tekrar istenir. Bu t�n�lar� her 
defas�nda yeniden üreterek, bölge genelinde bir arada ya�ayan farkl� unsurlar� ‘t�n�sal 
düzeyde’ bulu�turur, benzerliklerin ve ortak noktalar�n ifade edilmesine katk�da bulunur ve 
bir anlamda kültürel boyutta ‘arabuluculuk’ yaparlar. 

Roman havalar�n�n birle�tirici karakterinin yörede yayg�n müziksel biçemlerin 
tümünün üzerinde oldu�u da bu ba�lamda vurgulanmal�d�r. Hizmetlerini sunduklar� hemen 
her ortamda hangi kültürel kimlikten olurlarsa olsun, yerli halk�n �srarla talep etti�i, dans 
etmekten ve söylemekten keyif ald��� ve özellikle genç ku�aklar�n kendilerini ifade etmek için 
en s�k ba�vurdu�u t�n�lar�n ba��nda bu Roman havalar� gelir. Söz konusu havalar; Atmaca 
Mahallesi’nde düzenlenen bir ‘Roman dü�ünü’ ya da evlenen taraflardan en az birisinin 
Roman kimli�i ta��d��� ‘etnisiteler-aras�’ (inter-ethnic) evlilik ritüellerinde oldu�u kadar; 
Yörük, Çepni, Tahtac� vb. kültürel topluluklar�n kendi içlerinde düzenledikleri ve ekseriyetle 
di�er topluluklara kapal� olan geçi� ritüellerinde de talep edilir. Roman havalar�, Roman 
müzisyenlerin bizzat kendilerinin bulunmad��� ortamlarda da en geçerli ve yayg�n müzik 
türleri aras�ndad�r. Bu durum, daha önce bir ba�ka yerde de (K�nl� & Yükselsin 2011:204) 
de�indi�imiz gibi, sahiplenilmi� bir kültürel alandan gelmeyen, farkl� bir etnisiteye ya da fakl� 
kültürel ba�lamlara özgü görülen müzik biçemleri, insanlar�n simgesel düzeyde birle�mesini 
(ya da uzla�mas�n�) kolayla�t�r�r. ‘Roman’ olmak, farkl� kültürler aras�nda birle�tirici bir 
unsur olmakla nerdeyse e� anlaml�d�r. 

Müzi�in icra edildi�i anlarda Roman müzisyenlerin sergiledikleri davran��lar üzerinde 
de k�saca durmak gerekir. Çünkü bu davran��lar stratejik yöntemlere dayan�r ve kültürel 
arac�l���n gerçeklenmesine ili�kin önemli ipuçlar� sunarlar. Bergamal� Roman müzisyenler, 
geçi� ritüelleri kapsam�nda kendilerinden talep edilen müziksel hizmeti yerine getirirken, 
kar�� taraf�n beklentileri kar��lamak ad�na çok çe�itli yöntemlere ba�vururlar. Örne�in 
kendisinden istenen herhangi bir havay� o an çe�itli sebeplerle hat�rlayamayan veya 
seslendiremeyecek durumda olan bir müzisyenin, onu hemen e�de�er nitelikli bir ba�ka hava, 
ezgi vb. ile ‘ikame’ etmesi s�kça rastlanan bir durumdur. Dinleyicinin içinde bulundu�u 
duygusal ortama göre bir hava seçmek; istenilen herhangi bir havay�, kar�� taraf�n o anki 
beklentisine yan�t verecek biçime büründürerek ‘yeniden yorumlamak’; özellikle zeybek 
havalar� söz konusu oldu�unda oyuncular�n beden dilini yakalamak (‘aya�a çalma’, Ödemi� 
2011:384) ve böylece müzi�i duygusal ortama, dansa ve oyuncuya ‘uyarlamak’ ba�vurduklar� 
di�er yöntemlerden aras�ndad�r. Uyarlama (adaptation), farkl� bir ba�lama ait t�n�sal bir 
unsurun o an içinde bulunulan ba�lama adapte etmek olarak tan�mlanabilir. Ço�u durumda 
Roman müzisyenler bu gibi uyarlamalar� kendilerinden talep edilmeden gerçekle�tirirler. 
Örne�in bir dü�ün ritüelinde, dü�ün alay� yürüyü�e geçti�inde seslendirilmesi uygun dü�ecek 
ya da bir deve güre�ine, de�nek oyununa, ke�kek dövmeye hatta gelin almaya e�lik edecek 
t�n�, çok farkl� ba�lamlardan dev�irilerek ad� geçen bu durumlarla örtü�türülebilir. Örne�in, 
‘ke�kek dövme’ ve ‘de�nek oyunu’ gibi törensel a�amalarda ‘Köro�lu’ havalar�n�n ya da gelin 
al�n�rken ‘Eski Ordu Mar��’ gibi mehter havalar�n�n seslendirilmesi gibi kal�pla�m�� icralar, 
seslendirilen t�n�lar�n zaman içinde e�lik ettikleri ritüel a�amalar� ile özde�le�ti�ini hatta bu 
a�amalar�n t�n�sal birer simgesi haline geldi�ini gösterir.  

�kame etme, yorumlama ve uyarlama gibi stratejik yöntemler müzisyenin, hâlihaz�rda 
belle�inde mevcut olan müziksel gereci i�e ko�mas� ya da bu gerecin içsel niteliklerine belli 
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ölçülerde müdahale ederek yeniden üretmesi anlam�na gelir. Ancak Bergamal� Roman 
müzisyenler, bunlar�n yan� s�ra çok daha yarat�c� yollara da ba�vururlar. Roman havalar�n�n 
kendine has dokuz zamanl� tart�m kal�plar� üzerine yerle�tirdikleri, farkl� kültürel gruplara 
özgü çok çe�itli ezgisel gereci hem tart�msal/ritmik hem de ezgisel bak�mdan yepyeni bir 
müziksel bire�im olu�turacak biçimde i�lerler. Bir ba�ka ifadeyle birbirinden farkl� müziksel 
unsurlar� bir araya getirir, de�i�ikli�e u�rat�r ve ‘senkretik’ yap�lar üretirler. Son olarak geçi� 
ritüelleri boyunca duygusal gerilimin yo�unla�t��� ve doru�a ula�t��� a�amalarda ya da ‘gelin 
alma/gelin indirme’ gibi bir ritüelin biti�ini simgeleyen anlarda, Roman müzisyenlerin yöre 
genelinde tan�nan ve bilinen hiçbir müziksel temay� referans almadan ba�tan sona 
‘do�açlama’ yoluyla seslendirdikleri uzun hava ve benzeri ezgisel yarat�mlardan da söz etmek 
gerekir. Müzisyenlerin, özellikle de klarnet ve trompet gibi ezgi çalg�lar�n� seslendirenlerin, 
kelimenin tam anlam�yla yarat�c� becerilerini ortaya koyduklar� bu gibi anlar ortamda 
bulunanlara da duygusal yönden motivasyon sa�lar. Önceden tasarlanm�� ya da üzerinde özel 
olarak çal���lm�� olmaktan çok kendili�inden yakaland��� izlenimi veren bu gibi icralar, ayn� 
zamanda tüm bu müziksel miras�n gelece�e aktar�lmas�nda ba�at rol oynayan Roman 
müzisyenlerin yerel müzik kültürüne vurdu�u bir damga niteli�i ta��r. 
 
Sonuç 

Roman müzisyenler ve farkl� adlarla (Po�a, M�tr�p, Abdal, Lautari vb.) an�lan 
dünyadaki di�er tüm ‘Çingene’ müzisyenler içinde ya�ad�klar� pek çok co�rafyada 
oynad�klar� en önemli rol ‘kültürel arac�l�k’t�r. Bergama özelinde örneklendi�i ve aç�kland��� 
gibi, onlar�n sergiledikleri kültürel arac�l�k rolleri çok farkl� boyutlar� içerir ve iki-kültürlülük 
de�il çok-kültürlülük üzerine kuruludur. Farkl� kültürel kimliklerin önemli birer simgesel, 
pragmatik ve/veya estetik bile�eni olan müziksel biçemleri belleklerinde koruyan, onlar�n 
beklentilerine uygun müziksel biçim ve biçemleri sahiplenip seslendiren, müzi�i onu talep 
edenlerin aya��na kadar götürüp sunan bu müzisyenler, bu yolla ya�amlar�n� kazanan birer 
kültür simsar� olduklar� kadar, sahiplendikleri kültürlerin ta��y�c�lar� ve aktar�c�lar� 
konumundad�rlar. Ayn� co�rafyada ya�ayan çok çe�itli kültürel topluklar, müziksel aç�dan 
kendi farkl�l�klar�n� ifade etme olana��n� onlar�n icralar� sayesinde bulurlar. Toplumsal 
uzla��n�n, çe�itlilik içinde birli�in sürmesinin böylesi ifade kanallar� ile güvence alt�na 
al�nmas�, di�er tüm arac�l�k rollerinin yan� s�ra ‘kültürel arabuluculuk’ rolünü de üstlenen 
Çingene müzisyenler sayesindedir. 
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“MÜZ��� ALGILAMAK:  STRAV�NSKY’N�N “D�VERT�MENTO”SUNDA 
MET�NLERARASILIK VE UYARLAMA SÜREÇLER�50” 

 
Heather ÖZALTUN 

 
Dokuz Eylül Üniversitesi Devlet Konservatuvar� 

 
 

ÖZET 
Stravinsky’nin keman-piyano için yazd��� “Divertimento”nun kapa��nda yer alan 

“Çaykovski’nin müzünden esinlenilmi�tir” yaz�s�, bir metinleraras� göndermedir.  Bildirinin 
amac�, bu cümleyle ba�layan metinleraras� bulmacay� çözerek eserin anlam bütünlü�ü üzerine 
olan etkisini ara�t�rmakt�r.  Bunu yapabilmek için gerekli araçlar aras�nda yaz�l� kültürlerde 
simgesel anlam�n ileti�imi, sanat eserlerinde öykünmecili�in rolü ve yaz�nsal kaynaklarda 
metinleraras� ili�kiler bulunmaktad�r.  Stravinsky’nin bestecilik ya�am�nda “Le Baiser de la 
fée” (Peri’nin Öpü�ü) adl� balenin olu�mas�ndan eserin keman-piyano transkripsiyonu haline 
gelene kadar olan sürecin mercek alt�na al�nmas� gerekmektedir.  Hans Christian Andersen’in 
“Iisjomfruen” adl� öyküsünden uyarlanan bale librettosu ve Çaykovski’nin çe�itli piyano ve 
�an eserlerinden al�nt�lanan ezgileri ile sentezlenen bale yap�t�na de�inildikten sonra “Le 
Baiser”i keman-piyano transkripsiyonu haline getiren dönü�üm süreçleri incelenecektir.  
Kapakta yer alan “Çaykovski’nin müzünden esinlenilmi�tir” cümlesindeki anlam 
belirsizli�inin, eserin kaynaklar�n� ve temsili geçmi�ini bilmeyen dinleyicide kopukluk hissi 
yaratt��� ve eseri eksik alg�lad�klar� dü�ünülmektedir.  Bunlar� bilmek dinleyicinin eseri bir 
bütün olarak alg�lamas�n� sa�layacakt�r. 

 
Anahtar Kelimeler: Stravinsky, müzik-edebiyat ili�kisi, metinleraras�l�k, gönderge-

metin, ana-metin 
 

STUDIES IN MUSIC PERCEPTION:  INTERTEXTUAL AND ADAPTIVE PROCESSES 
IN STRAVINSKY’S “DIVERTIMENTO” 

 
ABSTRACT 

The phrase “Inspired by Tschaikovsky’s Muse,” which appears on the cover of 
Stravinsky’s “Divertimento” for violin and piano is an intertextual reference.  The purpose of 
this paper is to examine the effect of this phrase on the meaning of the work by solving the 
intertextual puzzle it creates.  Some conceptual tools needed to perform this task include the 
communication of symbolic meaning in literate cultures, the role of mimetic representation in 
works of art and intertextual relations in printed literary and musical sources.  It is also 
necessary to scrutinize the origins of the relatively obscure ballet production “Le baiser de la 
fée” (The Fairy’s Kiss) and the processes involved in its rendition as a violin-piano 
transcription within the framework of Stravinsky’s compositional career.  After examining the 
synthesis of the ballet’s libretto (the short story “Iisjomfruen,” by Hans Christian Andersen) 
with its melodic content (various melodic quotations from Tchaikovsky’s piano and vocal 
works), it remains to consider the adaptive processes which “Le Baiser” undergoes as it 
becomes a violin-piano transcription.  Listeners unfamiliar with the source texts and 
presentational history of “Divertimento” will feel mild dissociation when confronted with the 
cover phrase, “Inspired by Tschaikovsky’s Muse” and be subsequently unable to perceive the 

                                                 
50 Prof. Ümit ��görür’ün dan��manl��� ile 2010 y�l�nda yaz�lan “Müzik-Edebiyat �li�kisi �çinde Stravinsky’nin 

‘Divertimento’su Üzerine bir �nceleme” adl� Yüksek Lisans Tezinden uyarlanm��t�r. 
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piece in its fullness.  Conversely, awareness of the above intertextual relationships and 
adaptive processes results in a fuller perceptual realization of the piece. 

 
Key Words:  Stravinsky, music-literature studies, intertextuality, hypotext, hypertext 
 

G�R�� 
Yaz� teknolojisi ve ard�ndan yaz�l� kültürün geli�iminden dolay� bilgi, bilim, sanat ve 

dinsel inanç çok farkl� biçimlerde birikmeye ba�lad�.  Yaz�l� tarihin ba�lamas�yla yazarlar, 
birbirleri ile yeni etkile�imlerin içinde oldular.  Bugün çe�itli yaz�l� �ekillerde muhafaza 
edilmi� imgeler ve bilgilerden ba�lay�p büyüyen bu birikim üzerinde dü�ünmeye devam 
etmekteyiz.  Her yeni gelen tarihsel ortam�n getirdi�i farkl� anlam olanaklar�n� ifade etmek 
için yaz�l� kültürde saklanm�� eski imgelere ba�l� olan ayn� simgeleri günün merce�inden 
alg�layarak ya�atmaktay�z.   

�gor Stravinsky okuryazar kültürlerinde muhafaza edilmi� imgeler ve bilgilerin 
öneminin fark�ndayd�.  1909-1961 y�llar� aras�nda sahne için yirmi dramatik eserin müzi�ini 
besteleyen Stravinsky, bat� uygarl���n�n edebi ve müziksel kanonlar�ndan s�k s�k ödünç 
alm��t� (Walsh, 2002:  52-55).  Bat� kültür kanonundaki tema ve simgelerin yineleniminin 
artzamanl� estetik kontekstlerde olu�mas� bireysel ve toplumsal alg�larda neyi muhafaza eder 
ve neyi de�i�tirir?  Stravinsky, eski imgelere ba�l� olan dü�üncelerin yeni tarihsel ve biçemsel 
ortamlarda güç ve statü ta��d���n� çok iyi biliyordu.  K�rk-alt� ya��ndaki besteci, Büyük 
Bunal�m öncesi Paris’te ortak bir kültür miras�ndan simge ve temalar� özenle seçerek 1928 
y�l�nda “Le Baiser de la fée” balesini besteledi.  Olumsuz ele�tiriler alan eser, fazla gösterim 
olana�� bulamad�.  Besteci 1934 y�l�nda bu kez müzi�i yeniden ele ald� ve yap�t�n� 
“Divertimento” ba�l���yla bir orkestra süiti ayr�ca keman-piyano için bir ikiliye indirgedi. 

 “Le Baiser”in müzi�ini bilen bir dinleyici, ku�kusuz “Divertimento”yu farkl� alg�lar.  
Çünkü keman-piyanoya indirgenmi� bu eserin temelinde çe�itli sanat türleri, biçemler ve 
estetik tercihler yatmaktad�r.  Eser, asl�nda tam yap�sal ve metinleraras� bir bulmacad�r.  
Çözümü ise eserin bir bütün olarak alg�lanmas�n� sa�lar.  E�er bir metnin geni� bir 
okur/dinleyici kitlesi taraf�ndan bilinmesi ona simgesel bir kuvvet yüklemekteyse o zaman 
kanonu bilmeyen bir seyirci kitlesi ya da gönderimde bulunan eserlerin karanl�k olmas� bir 
temsili örüntünün anlam bütünlü�ünün alg�lay���n� nas�l etkilemektedir?  Bu yaz�da 
Stravinsky’nin de�erlendirdi�i yaz�l� ve müziksel kaynaklar�n metinleraras� ili�kilerini ve 
“Divertimento”nun olu�umunda yararland��� uyarlama süreçlerini inceleyerek, müzik 
alg�s�nda kontekst ve bilginin önemi göstermeye çal���lacakt�r. 

Biri yaz�n di�eri müzik olmak üzere Stravinsky, “Le Baiser de la fée”51 adl� balesinin 
tasar�m�nda 19. yüzy�l�n iki farkl� kayna��ndan faydalanm��t�.  Kurgusu için 19. yüzy�l�n en 
büyük romantik Danimarkal� yazar�, Hans Christian Andersen’in 1861 y�l�nda yay�mlanan, 
“Iisjomfruen”52 adl� öyküsünü seçti.  Melodik içerik için Stravinsky, eser boyunca bir önceki 
ku�a�a ait olan yurtta�� Peter �liç Çaykovski’nin az bilinen, çe�itli solo piyano ve �an 
eserlerinden al�nt� kullanmaktad�r. 

 
“Iisjomfruen” 
Hans Christian Andersen masal, tiyatro eserleri ve öykülerinde sürekli s�n�flar aras� 

ili�kiler ve s�n�rlar� incelemektedir.  Birey, sosyal s�n�flar aras� s�n�rlar� geçerken izlenir; 
toplumun, do�an�n ya da fiziki dünyan�n olu�turdu�u s�n�rlar� geçmeyi amaçlad��� için 
ele�tirilir.  Çe�itli örnekler Andersen’in edebiyatta olu�turulan temsil ortam�n� bir 
otobiyografik mim	sis arac� olarak kulland���n� göstermektedir. 

 
                                                 
51Türkçede “Perinin Öpücü�ü” ve �ngilizcede “The Fairy’s Kiss” 
52 Türkçede “Buz Perisi,” �ngilizcede “The Ice Maiden” 
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Iisjomfruen’in ana temalar� aras�nda toplumsal ve do�al düzenin muhafaza edili�ini 
incelenmektedir.  Öykünün bireysel motiflerinin aras�nda ba�ki�inin içsel ve fiziksel gücünü 
s�nayan çe�itli epizotlar yer almaktad�r.  Küçük bir ya�tan beri belli olan özel da�c�l�k ve 
t�rmanma yetenekleri ile Rudy, gençli�inde ya�ad��� bölgede bir derece ün kazanm�� olur.  
Bununla Andersen, ba�ki�inin isimsizlikten, tan�nan statüye geçmesi ile ilk s�n�r� a�arak bir 
kimlik kazand���n� gösterir.  Rudy, yan köyün bir festivalinde zengin bir de�irmencinin k�z�na 
a��k olunca, daha dü�ük bir sosyal s�n�ftan gelmesinden dolay� de�irmenci, k�z� Babette’in 
onunla evlenmesine izin vermez.  Büyük yetenek, cesaret ve kahramanl�k gerektiren bir 
görevi yerine getirince Rudy, de�irmencinin sayg�s�n� ve evlenme izni kazan�r.  Bu noktada 
Rudy, sosyal s�n�flar� bölen ba�ka önemli bir s�n�r� geçer. 

Iisjomfruen öyküsünün arketip ve gerçekd��� masal�ms� unsurlar� içermesi, öykünün 
simgesel anlam�n� artt�rmaktad�r.  Genç çiftin dü�ünden önceki gün kano ile geçti�i ada, 
kaybedilen bir cennetin simgesidir (Franz, 1995:  261).  Da�, kahraman�n yo�un emeklerin 
ard�ndan kendisi ile bar���kl�k ve çetin bir karakteri kazand��� yeri simgelemektedir (Franz, 
1996:  129).  Buz Perisi’nin kendisi, do�an�n ütopik kalk�nma ideolojisine kar�� olumsuz ve 
y�k�c� bir gücün di�i ki�ile�tirilmesidir.  Jung’un arketip çal��malar�nda buz, “bir duygusal 
durumun so�ukluk veya sertli�e dönü�tü�ü doruk noktas�na ula�m��l���n� simgelemektedir” 
(Franz, 1995:  247).  Tipik bir “femme fatale” karakteri olarak Buz Perisi, ba�tan ç�kar�c� ve 
aldat�c� yöntemleri uyguluyor.  Kurbanlar�n� ele geçirmek için kulland��� ölümcül öpücükler, 
Buz Perisi’nin cinsiyetinin aldat�c� gücünü simgelemektedir. 

 
Çaykovski’nin Ezgileri 
Ida Rubenstein, 1928 sezonunda yeni bale toplulu�unun sahneleyebilece�i bir eser 

aramaktayd� (Morton, 1962:  313-14).  Stravinsky’den, Çaykovski’yi anan bir bale rica 
etmi�ti. 

Le Baiser de la fée balesinin 1928 y�l�ndaki ilk sahneleni�i, Bronislava Nijinska’n�n 
koreografisi ile gerçekle�mi�ti.  Bu yap�mda Frederick Ashton, ba�rolü (Rudy’yi) 
canland�rm��t�.  Dans toplulu�unun müdürü olarak Ida Rubenstein, kendine Peri rolünü 
yak��t�rd�.  Alexandre Benois, balenin dekor ve kostümlerini tasarlam��t�.  Yöneticisi 
Stravinsky olmas�na ra�men, bu yap�m sadece be� kere perde açt�ktan sonra Rubenstein’in 
repertuar�ndan kald�r�ld�.  1932 y�l�nda Buenos Aires’deki Colon Tiyatrosu’nda Nijinska’n�n 
koreografisini kullanan bir ba�ka performans� tekrar ba�ar�s�z olmu�tu.  Le Baiser’in sonraki 
sahneleni�lerinde librettoda de�i�iklikler yap�ld�; rollerde yer alan farkl� dansç�lar, farkl� 
koreografik eserleri canland�rm��t�.  Farkl� �ehirlerin farkl� tiyatrolar�nda ayr� tarihlerde 
gerçekle�en temsiller, farkl� sahne dekorasyonlar� ve kostümlerle yer ald�.  Ancak bütün bu 
prodüksiyonlarda tek de�i�meyen, müziksel yap�tt�r. 

  Eser boyunca melodi ve temasal materyal için Stravinsky, Çaykovski’nin az bilinen, 
çe�itli solo piyano ve �an eserlerinden al�nt�lar kullanm��t�.  Yeni biçim ve anlamla donat�lm�� 
anlat�sal bütünde yer alan müziksel al�nt�lar, simgesel, biçimsel ve biçemsel de�i�ikliklere 
katk�da bulunmaktad�r. 

 
UYARLAMA:  “Le Baiser de la fée” 

Sanatta uyarlama, yaz�nsal geleneklerinin do�u�undan beri görülmektedir.  “Uyarlama 
tekrar�n kopya edilmeyen bir biçimi oldu�u için, bilinçli bir güncelleme ya da bestenin 
ba�kala�t�rmas� yap�lmasa da de�i�im kaç�n�lmazd�r.  Ve bu de�i�imle öykülerin politik 
a��rl���nda ve hatta anlam�nda de�i�imler olu�ur” (Hutcheon, 2006:  xvi). A�a��daki 
söylemde bir eserde uyarlama etkinli�inin sonucu olarak olu�an de�i�ikliklere 
odaklanmaktad�r.  Uyarlama, geçmi� kullan�m�ndan yararlanan bir öykünmecilik sürecidir. 
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 “A Theory of Adaptation” adl� kitab�nda Linda Hutcheon’a göre uyarlaman�n tan�m� 
özetle üç k�sma bölünür:  1) Biçimsel bir ürün olarak, önceden gelen bir eserden uyarlanan 
eserler, uyarlanm��l���n� ilan ederek kipsel, biçemsel ve benzer de�i�iklikler gösterir.  2) Bir 
yarat�m süreci olarak uyarlama, yeniden yorum ve yeniden yaratma eylemidir.  3) Bir 
kar��lama süreci olarak uyarlama, bir tür metinleraras�l�kt�r (7-8).   

Uyarlama süreçlerinin tan�mlar� aras�nda ‘kar��lama süreci’nin etkisi a�a��da 
incelenmek üzere olan metinleraras�l�k kuram�nda, okurun (veya dinleyici, seyircinin) 
gönderge-metin ile olan tan���kl���na ba�l�d�r.  E�er okur gönderge-metnini biliyorsa, ana-
metin53 ile olan kar��la�mas�, bir yank�lama etkisi yaratabilir.  Gönderge-metnini bilmeyen bir 
okur do�al olarak ana-metni farkl� alg�lar. 

 
Biçimsel De�i�iklikler 
Stravinsky, Andersen’in 15 bölümlük öyküsünü 4 perdelik bir baleye uyarlam��t�.  Bu 

süreç, ciddi yap�sal de�i�ikliklerin olu�mas�na neden oldu.  Yaln�z söz konusu olan eserin en 
önemli biçimsel de�i�ikli�i, kipsel dönü�ümüne ba�l�d�r. 

Iisjomfruen, öyküden baleye uyarlan�nca araçsal ve kipsel bir dönü�üm geçirdi.  
Kipsel dönü�üm, sanatsal temsilcili�in geçmi�e ba�l� olan unsurlar�n�n orijinaliteye ba�l� olan 
unsurlarla kesi�ti�i yerdir.  Gerçe�in sanatsal temsilinde, iki ana çe�it kip türü vard�r.54  
Bunlar, eski Yunancada (yine) mim	sis kavram�ndan gelen “gösterim” ve kar��t olan dieg	sis 
teriminden gelen “anlat�m”d�r (Klein, 2005:  117).  Sanatta “kiplik,” bir eserin gösterim veya 
sunum biçimine ve niteliklerine gönderme yapmaktad�r.  Anlat�ya ba�l� olan temsili kiplerin 
aras�nda müzik, bir tek balede dilsel sentakstan tamamen ba��ms�z bir rol al�r.  Operada 
müzik, dilin hakimiyetindedir.  Oysa ayn� �ekilde balede müzik, bedensel jestlerin egemenli�i 
alt�nda kalmamal� m�d�r?  Genellikle kalmaz; çünkü balede müzik, yegane i�itsel ö�edir.  
Balenin görsel âleminde bedensel jest anlam ta��r, iletir, kendi semiyotik gönderimlerini 
yapar.  Fakat i�itsel aç�s�ndan balede müzik, dilin somutla�t�r�c� yükü ile rekabet durumuna 
gelmez ve etkenli�i da��lmaz.   

Genel olarak bilinen biçimsel de�i�iklikler do�al kar��lanmas�na ra�men ifade 
edilmeleri pek kolay de�ildir.  Orijinal öykünün alg�lan���, tamamen Andersen’in yazd��� iki 
boyutlu yaz�l� simgelerden olu�an bir metnin okunu�una ba�l�d�r.  Anlat�m kipinde yazar�n, 
“yak�nl�k ve uzakl�k” üzerinde; ve karakterlerin “bilgi ve bilincine ula�ma çap�n�n 
belirlenmesi” üzerinde kontrolü mutlakt�r (Hutcheon:  55).  Metin, i�itsel ve [metin d���] 
görsel ö�elerden yoksundur.  Örne�in bir kitap tek ba��na okundu�unda içerik, bireyin 
zihinsel evreninde gerçekle�ir.  Okur, nerede ve ne zaman okursa okusun, matbaa teknolojisi 
ile kapan�kl�kla kilitlenen metin, sabit bir nokta olu�turmaktad�r.  De�i�ken ise, okur, mekan 
ve tarihtir. 
 Gösterim kipinde gerçekle�en bir bale olarak Le Baiser, yaz�l� bir metnin üç boyutlu 
görsel ve i�itsel ö�elere çevrilmesinden olu�maktad�r.  Bu süreç, Stravinsky’nin 5 paragrafl�k 
yaz�l� özetine ba�l� olmayan biçimsel unsurlar� da içermektedir.  Bunlar:  müzik, koreografi, 
sahne dekorasyonu ve kostüm tasar�m�d�r.  Bu balede Stravinsky’nin kontrolü, olay örgüsü ve 
onu destekleyen müzi�inin yap�land�r�lmas� ile s�n�rl�yd�.  Koreografi, kostüm ve sahneyi 
tasarlama yetkisi ba�ka ki�ilere aitti.  Baleden baleye de�i�en bu i�birli�i, belirlenen olay 
örgüsünün semiyotik görsel ve i�itsel ö�elerinin montaj� ile sonuçlanmaktad�r.  Tek bir ki�inin 
tam istedi�i bir sonucun ortaya ç�kmas� olas� de�ildir.  Ayr�ca balede performans�n kendisi, 
orkestra ve rol alan sanatç�lar�n yorumlar�na ba�l�d�r.  Dolay�s�yla balede Stravinsky’nin bir 
samimiyet, mesafe ve eri�im ayarlama gücü varsa da, bu güç çok s�n�rl�d�r. 
                                                 
53 Gérard Genette, ‘ana-metin’ terimi ‘A metni’ gönderge-metin; ‘B metni’ ana-metin oldu�unda, “‘A metninden 

türeyen her tür B metni’” olarak tan�mlamaktad�r (Aktaran, Aktulum:  82). 
54 Asl�nda estetikler kuram�na te�etsel ili�kide bulunan video oyunlar� ve genel olarak “oyun teorisi,” “etkile�im” 

[interaction] adl� üçüncü kipsel bir alan� cisimlendirmektedir. 
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Son olarak Stravinsky’nin bu eserde yapt��� ilk kipsel de�i�iklik, ithaf�na 
ba�lan�labilmektedir.  Stravinsky, Buz Perisinin Rudy’yi bebekken öpmesini, Çaykovski’nin 
Müz taraf�ndan öpülmesiyle ba�da�t�rarak Andersen’inkini yans�tan fakat etkisi ayr� olan bir 
temsil (veya öykünmecilik) süreci yaratmaktad�r.  Bu �ekilde tarihsel bir simetri olu�maktad�r:  
Kahraman� bebekken Andersen, do�an�n y�k�c� gücünün kadersel etkisini ölümcül öpücük 
mecaz� ile betimlemi�ti.  Stravinsky ise ba�ka bir �eyin ‘gizemli’ etkisini (sanatsal yarat�c�l�k 
yetene�i) ba�ka bir tür kahraman�n (Çaykovski) üzerindeki kadersel etkisini temsil etmek için 
ayn� mecaz� (ölümcül öpücük) kullanmaktad�r.  Andersen’in öyküsünde, Buz Perisinin kötü 
niyeti ba�tan belli edilmektedir:  “‘Elime geleni s�k� tutup asla b�rakmam!  Sevimli bir erkek 
çocu�u benden çal�nd�...öpücü�üm öldürecek kadar sert de�ildi.’” (739).  Stravinsky’nin 
alegorisinde ise müzü temsil eden karakterin niyeti yumu�at�lm��t�:  “[Peri], çocu�a yakla��p 
�efkatle sar�l�yor.  Aln�n� öptükten sonra çocu�u yaln�z b�rakarak ayr�l�yor” (IV).  Ba�lang�ç 
noktalar� farkl� olan iki yazar, anlam� iletmek için mecaz ve alegori gibi simgesel temsil 
sistemlerinden yararlanmaktad�r. 

 
Yarat�m Süreci 
Hutcheon’un tezine göre ‘yarat�m süreci’ olarak uyarlama, hem bir yeniden yorum 

hem de yeniden yaratma eylemidir.  Oysa öykü çizgisinde yarat�lan bu de�i�ikliklerle 
Stravinsky, Andersen’in öyküsünü bir alegori olarak yeniden yaratmaktad�r.  Ve bu süreç, bir 
i�levsel dönü�üme neden olmaktad�r.  Andersen, öykülerinde genellikle 19. yüzy�l 
Danimarka’s�nda ya�ayan ve “dü�ük sosyal s�n�flardan gelen birinin…onay, asimilasyon ve 
entegrasyonu nas�l kazanabildi�i” (Zipes, 91) temalar�n� ele alarak ki�isel deneyimlerini 
otobiyografik öykünmecilikle d��a vurur.  Stravinsky ise, baleyi alegori olarak düzenleyerek 
Çaykovski’yi onurland�rmay� amaçlam��t�.   

Öykünme süreçleri uygulayan Stravinsky, anlat�da Çaykovski’yi Rudy ile 
ba�da�t�rarak Andersen’in romantik biçemini taklit eder.  Bu do�rultuda Stravinsky, Perinin 
kötülü�ünü yumu�atmaktad�r.  Hatta Andersen’in Buz Perisi ve Çaykovski’nin müzünü temsil 
eden perilerin aras�ndaki ili�ki, Aktulum’un ‘simgesel de�erlerin de�i�tirilmesi’ metinleraras� 
kavram�na çok yak�nd�r ve bir tür ‘s�ra de�i�tirme’ biçimi olarak “bir metindeki simgelerin 
yeni bir ba�lamda kar��t anlamlarla” yinelenmeleri olarak aç�klan�r (79).  Sonuçta Stravinsky, 
Andersen’in 

…biçemini kendi biçemiymi� gibi benimseyerek, okurun üzerinde olu�turmak istedi�i 
etkiye göre kendi metnine sokarak ya da özgün metnin içeri�ini kendi metnine uyarlayarak yeni 
bir metin ortaya ç�kar�r.  Ancak öykünme yaln�zca biçemsel bir taklitle s�n�rlanmamal�: bir metnin 
özgün içeri�i, izle�i de taklit edilebilir (Aktulum, 2007:  133). 

 
Kar��lama Süreci (Metinleraras�) 
Bir yazar�n yeniden yaratma sürecine ba�vurmas� bazen hitap edilen kitlenin ilgisini 

sürdürmek için gereklidir.  1920 y�llar�nda modernciler taraf�ndan ‘kitsch’ olarak alg�lanacak 
romantik bir eseri yeniden yaratarak Stravinsky, hem i�levsel amaçlar�n� kar��lay�p hem de 
belli bir seyirci kitlesinin ilgisini daha iyi çekebilece�ini dü�ünmü� olabilir.  Ayr�ca 
Çaykovski’den (eserde kullanmak üzere) seçti�i melodilere romantik bir librettoyu daha çok 
yak��t�rm�� olabilir.  Andersen’in eserini sahne için uyarlayarak Stravinsky, ilk metinleraras� 
süreci gerçekle�tirdi.  Le Baiser’i yeni anlamla donatarak Iisjomfruen’in orijinal anlam�n� 
ayd�nlatt�, iki eser aras�nda bir metinleraras� geçi� sa�lad� ve o esere de�er katarak, iki eser 
aras�nda bütünlük kurdu.  Bu iki esere ait olan imgelerin birbirini yank�lamalar�, anlamlar�n� 
etkileyen bir imge aktar�m�yla sonuçlanmaktad�r.  Dolay�s�yla müzik d��� unsurlar�n 
birbirleriyle olan anlamsal ili�kileri ‘anlamsal dönü�üm’ olarak ele al�nabilir. 
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Anlamsal Dönü�üm 
Stravinsky, 2.700 y�ll�k bir yaz�n gelene�inden seçebilirken, neden Çaykovski’yi anan 

bir balenin librettosu olarak Hans Christian Andersen’in az bilinen Iisjomfruen öyküsünü 
kullanmaya karar verdi?  Belki bunun cevab� Andersen’in 1861 y�l�nda ba�ka bir 
koleksiyonda yay�mlanan bir yaz�s�nda bulunabilir.  Deneyim biçimi alan “20. Yüzy�l�n 
Müzü” adl� eserde Andersen, 20. yüzy�l�n getirece�i politik ve estetik de�i�iklikleri ele al�r.  
20. yüzy�l�n müzünü selamlayan Andersen, onun hakk�nda �u �ekilde yazar: 

[Müz], belki bir gün bir cezaevinin duvarlar�nda çizilmi� [selamlar�m�z�] ya duyar ya da 
okur…. 

Sevgiyi biliyor ve gerçek kad�n kalbine sahiptir; o, bakirenin alevleri ve tutkunun ate�i 
ile doludur.  Zekas�, spektrumun bütün renklerinde p�r�ld�yor.  Çünkü binlerce y�l süren çeki�me, 
en güzel rengin sadece bir zevk meselesi oldu�unu ispatlam��t�r…. 

…Gelecek yüzy�l�n Müzü hâla bir çocuktur….Uzak geçmi�ten kalan e�ya ile 
doldurulmu� bir ana s�n�f�nda halen oynuyor…. Kurutulmu� çiçek gibi orada söylenmi� bütün 
halk ezgileri, dehan�n yeniden canland�racak öpücü�ünü bekliyor…. 

…Bu çiçekler �ahittir ki bütün ça�lar�n eti kemi�i tek tek insanlar�n eti kemi�idir, onlar�n 
sadece bedenleri de�i�ir (Andersen, 1983:  730-34).   

 
Muhtemelen Stravinsky, bir aç�dan alegori olarak tasarlad��� bale librettosunda yer alan 
müzün kendisidir.  20. yüzy�l� temsil eden besteci, Çaykovski’nin (“kurutulmu� çiçek gibi 
dehan�n yeniden canland�racak öpücü�ünü” bekleyen) az bilinen melodilerini al�nt�layarak, 
onlar� yeniden ya�atmaktad�r.  Ve t�pk� Andersen’in Iisjomfruen’de kendini Rudy olarak s�n�r 
geçmeye çabalayan bir �ah�s olarak betimledi�i gibi Le Baiser’de Stravinsky, kendini 
Çaykovski’yi ho� gören bir müz olarak betimlemektedir. 

Stravinsky’nin müzlere olan ilk gönderimi, Le Baiser balesinin Çaykovski’ye olan 
ithaf�nda gözükmektedir.  Stravinsky, eserin ba� sayfas�nda müzün simgesel rolünü �öyle 
aç�klamaktad�r: 

Bu baleyi, Müzünü perilerle e� tuttu�um Peter Çaykovski’nin an�s�na ithaf ediyorum.  
Bale böylece bir alegori konusu haline geliyor.  Bu Müz, benzer bir biçimde ölümcül öpücü�üyle 
onun alameti farikas� oldu.  Bu öpücü�ün gizemli etkisi kendisini bu büyük sanatç�n�n eserlerinin 
tümünde hissettirmektedir  (Stravinsky, 1928:  III). 

Estetik anlam, 1920’lerde yeni kar��tla�an bir polemik alan� olu�turuyordu.  Antik 
Yunan dü�ünce ve mitolojisi, Rönesans ustalar� ve müzikte bir klasik kanonun olu�mu�lu�u:  
bunlar, özellikle I. Dünya Sava�� sonras� sanatç�lar�n gelecekten manevi beklentilerini 
azaltmaktayd�lar.  Kulaklar� geçmi�in konular� ile ç�nlayan besteciler, üzerinde durduklar� 
toplumsal düzenin enkazlar�na bakarak, parçalar� tekrar birle�tirmeye ba�lad�lar.  Özellikle iki 
sava� aras�ndaki eserler hakk�nda, Garafola’n�n deyi�i ile “anlam, dönü�üme yol açan sürecin 
kendisi haline geldi…” (142).  Zaman, anlam� de�i�tirir. 

Stravinsky’nin yaratt��� anlam bütünlü�ünün anla��lmas� Le Baiser’de bitmemektedir.  
Asl�nda Stravinsky için anlam aktaran en önemli araç, müzi�in ta kendisidir.  Le Baiser’de 
Stravinsky, 16 solo piyano ve �an eserin melodilerini (baz�lar�n� oldu�u gibi, baz�lar�n� 
de�i�tirerek) al�nt�lad�.  Yeniden bestelenerek al�nt�lanan melodilerin de�i�imleri ise tonal ve 
ritmik biçimlerinde bulunmaktad�r.  Ancak Stravinsky, melodilerin orijinal armonik 
ko�ullar�n� hiçbir yerde tekrarlamam��t�r.  Kendine özgü besteleme teknikleri uygulayarak, 
yap��t�rma (kolaj), al�nt� ve yeniden-yazma türü metinleraras� etkinlikleri kullanm��t�r.   

‘Yeniden-yazma’ i�lemi, daha önce okunan metinden al�nan parça, bir dönü�üm i�lemi 
sonucunda yeni bir anlam alan� içinde ve yeni bir i�lev ile belirlenerek yinelenmektedir.  
“Ayr���k unsurlar�, ba�ka metinlere ait parçalar� tutarl� bir bütün içerisinde bir araya getirmek, 
onlar� düzenleyerek aralar�nda uyum sa�lamak, böylelikle yeni bir metin ortaya ç�karmak bir 
yeniden-yazma i�lemi olarak da görülür” (Aktulum:  236). 

Oysa ‘al�nt�’ i�lemi, ya aç�k ya da kapal� bir biçimde uygulanabilmektedir.  Stravinsky, 
baleyi Çaykovski’nin an�s�na ithaf etmesine ra�men al�nt�lanan melodilerin kaynaklar�na aç�k 
bir göndermede bulunmamaktad�r.  Stravinsky, Le Baiser’in bestelenmesinden iki y�l sonra 
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“Symphony of Psalms” adl� korolu senfonisinin ba��nda Latince kulland��� dinsel metinlerinin 
kaynaklar�na aç�k bir gönderme yapmaktad�r.  Maksat aç�k gönderme yapmak oldu�unda 
Stravinsky, aç�k gönderme yapabilmi�tir.  Bundan dolay� Le Baiser’de yap�lan al�nt�lar�n 
kapal� oldu�u anla��lmaktad�r. 
 Son olarak ‘yap��t�rma’ (kolaj) etkinli�i, bir al�nt� türü olarak görülebilmektedir.  �lk 
olarak plastik sanatlar alan�nda Bracque ve Picasso taraf�ndan kullan�lan yöntem, boyanm�� 
yüzeye eser d��� nesneleri yap��t�rarak sanat d��� bir gerçeklik ve hareket kazand�rmaktad�r.  
Stravinsky’nin, Çaykovski’nin melodilerini eserin önemli yap�sal noktalar�na -- ya 
al�nt�layarak ya da yeniden yazarak -- yap��t�rmas�, eseri ikili bir biçemsel kimlik, dokusal 
ayr���kl�k ve çokseslilik ile donatmaktad�r. 

Le Baiser, bale eseri olarak Stravinsky’nin bekledi�i tepkiyi almam��t�r.  Besteci, 
müziksel yap�t�n plastik ve di�er görsel unsurlar�n� ç�kararak çalg� müzi�i transkripsiyonu 
haline getirmi�tir.  Eseri bu yal�n hale getiren süreç, geri kalan sayfalarda ele al�nacakt�r. 
 

MET�NLERARASI:  “Divertimento” 
 
�çselle�mi� olas�l�klar sistemimizde de�i�ikli�e giderek bir eseri dinlemek ya da yeniden 

duymak (sözgelimi bir Schubert eseri), daha sonra dinledi�imiz bestecilerin eserlerine (sözgelimi 
bir Stravinsky eseri) ili�kin deneyimimizi de�i�tirmekle kalmaz, ayn� zamanda daha önce ya�am�� 
bir bestecinin (sözgelimi Bach) müzi�ine ili�kin deneyimimizi de de�i�tirir (Meyer, 1994:  47). 

 
1893 y�l�nda 11 ya��nda olan genç Stravinsky, Çaykovski’nin ölümünden birkaç hafta 

önce onunla Glinka’y� anan bir konserde tan��t�.  Çaykovski’nin Stravinsky üzerine olan etkisi 
o gün ba�lam��t�. 

“Intertextuality in Western Art Music” adl� kitab�nda Klein, “yazar, bir 
metinleraras�d�r” dü�üncesini öne sürer (110).  Çaykovski, Rus halk müzi�inden kaynaklanan 
ve orijinal ezgisel materyallerini klasik bat� müzi�inin ‘klasik’ biçemsel geleneklerinin 
çerçevesinde de�erlendirdi.  Fakat Stravinsky, (k�smen Çaykovski’nin sayesinde) bir parças� 
oldu�unu hissetti�i ayn� gelenekleri yeniden-yaratarak kendini ay�rmak için kulland�.  Aç�k ve 
kapal� gönderimleri ile Stravinsky’nin, 20. yüzy�l�n metinleraras� yazarlar�n�n en iyi müziksel 
örneklerinden biri oldu�u söylenebilir.  Geçmi�i yeniden yorumlayarak, modernizm ve yeni 
toplumsal düzene olan ironik tavr�n� ifade etmi�ti.  Dolay�s�yla Le Baiser’i duymak, 
Çaykovski’nin al�nt�lanan eserlerini nas�l duyaca��m�z� etkilemekte oldu�u kadar, sonradan 
uyarlanan “Divertimento”yu nas�l duyaca��m�z� da etkilemektedir. 

Stravinsky, “Le Sacre du Printemps” adl� balenin tarihsel dönüm noktas�n� olu�turan 
prömiyerinden sonra, seyircilerden gelen olumsuz tepkinin sorumlulu�unu Nijinsky’nin 
‘ba�ar�s�z’ koreografisine yüklemi�tir (Taruskin, 1997:  381).  Ard�ndan Stravinsky, orkestra 
partitürü üzerine birçok revizyon uygulay�p, ayr�ca dört el için bir piyano versiyonu 
uyarlam��t�r.  Bugün “Le Sacre”yi bir bale yap�m� olarak dü�ündü�ümüz kadar, ba��ms�z bir 
orkestra eseri olarak da dü�ünmekteyiz.  Acocella, Garafola ve Greene, Paris’te skandal 
yaratan eserin evrilmi� kimli�i hakk�nda Le Sacre’nin prömiyerinden sonra uygulanan 
de�i�imlerini göz önünde bulundurarak �u te�hisi ortaya koydular:  “‘Bale’ diye 
adland�rmam�za ra�men bu eseri asl�nda bir fikirler koleksiyonu olarak tan�yoruz:  eserin 
yarat�m�n� sonuçland�ran fikirler ile beraber eseri üretim ko�ullar�ndan uzakla�t�ran fikirler.” 
(Aktaran, Taruskin:  377).   

“Le Sacre”nin örne�inden yola ç�karak “Divertimento”nun sadece koreografi, sahne 
dekorasyonu ve kostümden ar�nm�� bir bale olmad��� sonucuna var�lmaktad�r.  O da bir fikir 
koleksiyonudur.  Balenin yarat�m�n� sonuçland�ran metinleraras� fikirler “sentezi,” önceki alt 
ba�l�klarda incelenmi�tir.  Bu alt ba�l�kta ise eseri üretim ko�ullar�ndan uzakla�t�ran fikirler ve 
eserin ar�nmas�n� sonuçland�ran süreçler ele al�nmaktad�r. 
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Andersen’in öyküsünün, Çaykovski’nin eserlerinin, Stravinsky’nin müzi�inin ve 
Nijinska’n�n koreografisinin birbirleriyle nas�l ilintili oldu�u hayal etmek zor de�ildir.  
Nijinska’n�n koreografisi, (Stravinsky’nin istedi�i sonuçlar ya da akl�ndaki yap�m ne olursa 
olsun) baleyi tamamlayan ve dolay�s�yla balenin anlam�n� etkileyen bir rol oynam��t�r.  E�er 
besteci, eseri ba�ka bir �ekilde tasarlam�� olsayd�, Nijinska’n�n tasar�msal katk�lar�ndan olu�an 
farklar yine de dinleyicilerin sarmal deneyimlerini etkilemi� olacakt�.  1934 y�l�nda 
Stravinsky, Le Baiser’in toplad��� olumsuz ele�tirileri hak etmedi�ini dü�ünerek eseri yeniden 
ele ald�.  Orkestra partitürünü “Divertimento” adl� bir süit ve bu yaz�da konusu olan keman-
piyano eserine indirgedi.  Stravinsky, her �eyden önce besteci olmas�na ra�men ki�isel gelirini 
desteklemek için s�kça orkestra �efi ve piyano solisti olarak konser vermi�ti.  Ve t�pk� ba�ka 
besteciler ve orkestra �eflerinin ihtiyac�n� hissettikleri gibi Le Baiser’in müzi�ini ‘kat�lanlar�n’ 
daha az oldu�u oturtumlara uyarlayarak ifade edilen ili�kileri daha kontrollü bir alana 
getirmi�tir.55  Stravinsky, ba�ka besteciler gibi orijinal �eklinde bale, opera veya orkestra için 
bestelenen eserleri oda müzi�i veya solo oturtumlara indirgeyerek ve bu �ekilde küçük 
mekanlarda -- özel evlerde bile -- çal�nabilir hale getirerek bu eserlerin ula��labilirli�ini 
art�rm��t�r. 

Stravinsky, Le Baiser’i karma��k bir sahne yap�m�ndan yal�n bir transkripsiyon haline 
indirgeyerek, eseri büyük bir a��rl�ktan kurtard�.  Besteci, hem sahneleni� maliyetini azaltarak 
eserin performans olanaklar�n� art�r�p hem de ula��labilirli�ini fazlala�t�rarak repertuarda 
kalmas�n� sa�lamaya çal��m��t�r.  Yaln�z Stravinsky, eserini görsel ö�elerinden dolay� 
simgesel anlam� daha yüksek olan bir estetik biçiminden (bale), keman-piyano oturtumuna 
indirgeyerek müzi�in ileti�imselli�ini artt�rm�� olmad���n� biliyordu.  Hatta eserin 
metinleraras� göndergeleri bu oturtumda daha da kapal� bir biçim alm��t�r.  Eserin ikinci 
kapak sayfas�nda “Igor Stravinsky / Divertimento / for Orchestra / inspired by Tschaikowsky’s 
Muse / Transcribed for Violin and Piano by the Composer and S. Dushkin” (aynen al�nm��t�r) 
sözleri yer almaktad�r.  Bu yaz�, ku�kusuz Çaykovski’yi anmaktad�r; fakat Stravinsky, ne Le 
Baiser’e ne de di�er kaynaklar�na bundan daha aç�k bir gönderme eklememeye karar 
vermi�tir.   

O zaman Le Baiser’i tan�mayan bir icrac� ya da dinleyici, eserin metinleraras� 
ili�kilerini ve dolay�s�yla anlam derinliklerini nereden anlayacakt�r?   

 
“Öyleyse bir metinleraras� gönderge olarak alg�lanan tan�ml���n anlam�n� okur 

ç�karmal�d�r:  okur, bir geri-sap�msal ve metin-d��� okumayla etken bir biçimde bir yap�ttaki 
tan�ml���n anlam�n� bulmaya katk�da bulunur” (Aktulum:  200). 

Aktulum, okuma s�ras�nda ana-metinden “kopukluk” veya “ayr���kl�k” gibi 
saptamalardan bahsedip, bunlar�n asl�nda kapal� metinleraras� göndergelerin tan�tlay�c� 
belirtileri oldu�unu gösterir.  Bu ba�lamda okura sentaksta kural d���l�k veya simgesel 
ça�r���m ile seslenmek, yazar taraf�ndan kullan�lan yöntemlerin aras�nda yer almaktad�r. 
“Inspired by Tschaikowsky’s Muse” (“Çaykovski’nin Müzünden �lham Al�nm��t�r”) 
sözcükleri, bu ipuçlar�ndan bir tanesidir.  “Divertimento”nun Çaykovski ile ilintisini ancak 
titiz bir dinleyici fark edebilir.  Stravinsky gibi tan�nan ça�da� bir bestecinin eserinde 
mitolojiden esinlenmi� ‘müz’ göndermesinin kopuklu�unu alg�lar.  Bu ipucu d���nda eserin 
yaz�nsal kaynaklar�n�n seçili�i, öykünme yöntemleri ve uyarlama süreçlerine tabi tutulmas� 
“Divertimento”ya boyutlar� ilk bak��ta tahmin edilemeyen bir anlam ve gönderim zenginli�i 
kazand�rmaktad�r.  “Al�nt�layan yazar�n sesi ile al�nt�lanan yazar�n sesi, sözce ile sözcelem 
aras�nda hem bir uyu�um hem de uyu�mazl�k belirten metinleraras� bir göndergeyi söz konusu 
eder.  Al�nt�layan yazar, az çok al�nt�lad��� yazar�n sesiyle özde�le�ir” (Aktulum:  200). 
 

                                                 
55 Beethoven, Op. 61 Re Majör Keman Konçertosunun olumsuz ilk performans� ard�ndan 61a opus numaral� bir 

piyano konçertosu transkripsiyonu haz�rlad�. 
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Stravinsky, Le Baiser’i bestelerken iki yap�sal gereksinimi göz önünde bulundurmak 
zorunda kalm��t�.  Bu gereksinimler, 1)  Andersen’den uyarlanan librettonun epizotlu biçimi 
ve 2)  Çaykovski’den al�nt�lanan melodiler zincirinden olu�mu�tur.  O yüzden balenin 
tan�m�ndan dolay� dans çe�itlerinden ibaret olmas� bestecinin, solo çalg� oturtum 
transkripsiyonu için çok bölümlü bir müzik biçimi seçmesi do�ald�r.  Yaln�z çok bölümlü 
sonat allegrosu biçiminin doru�a ç�k�p indi�i çizgisel �ekli ve birkaç ana temadan olu�an 
uyumlu bir birlik olu�turmas�, yukar�daki araçsal gereksinimlere uygun bir platform 
olu�turmam��t�r.   

18. yüzy�l�n ikinci yar�s�nda Haydn ve Mozart’la özgür bir çalg� müzi�i biçimi olarak 
geli�en ve dans�ms� özellikleri ta��yan divertimento türü, hafif ve e�lendirici olmas� ile 
beraber Stravinsky’nin gereksinimlerini mükemmel bir �ekilde kar��lam��t�r.  Ayr�ca 
divertimento’nun klasik dönem biçimi olmas� Stravinsky’nin ‘neo-klasik’ profiline uyum 
sa�lam��t�r.  “Divertimento,” dört perdeden olu�an Le Baiser gibi dört bölümden 
olu�maktad�r.  Kaynak eserine neredeyse ölçüsü ölçüsüne uyan eser yine de baz�lar� önemli 
baz�lar� önemli olmayan yap�sal de�i�ikliklere sahiptir. 

Stravinsky, yakla��k 44 dakika süren Le Baiser’in müzi�ini “Divertimento” adl� 
keman-piyano ikilisi ve türde� olan orkestra süitini 22 dakikal�k bir süreye indirmi�tir.  
Besteci, eseri görsel ö�elerinden özgürle�tirip kat�lanlar�n daha az oldu�u bir oturtuma 
uyarlayarak hem performans olanaklar�n� ve ula��labilirli�ini art�rm��, hem de artiküle edilen 
ili�kileri daha çok kendi kontrolü alt�nda tutmu�tur.  Ancak kipsel dönü�üm ve uyarlama 
süreçlerinden dolay� eser, ilk görünümüne göre ciddi bir gönderim ve simgesel anlam kayb�na 
u�ramaktad�r. 

Nitekim bu kay�p, metinleraras�l�k kuram�na ba�vurarak geri kazan�labilmektedir.  
Ayr���kl�k ve kopukluk hisleri yaratan metinsel ipuçlar�, okur taraf�ndan yap�lan “geri-
sap�msal” ve “metin-d���” okumalarla ilk bak��ta tahmin edilemeyen anlam zenginliklerinin 
ke�fedili�ine yol açabilmektedir.  “Divertimento,” “Le Baiser”de biçemsel benze�im 
sonucunda ula��lan araçsal sentezin arkas�ndaki fikirler koleksiyonu olmadan ne yap�sal ne de 
biçemsel öncüsü olan bir eser olurdu.  Fakat metinleraras� ili�kiler içinde olu�an 
“Divertimento,” hem simgesel hem de mimetik anlam ta��yan bir eser olarak repertuarda yer 
almaktad�r.  Stravinsky, balenin müzi�ini daha öz ve yal�n bir hale getirerek, eserin 
kendisinde bir katharsis etkisi gerçekle�tirmi�tir. 

 
SONUÇ 

“Divertimento,” koreografi, sahne dekorasyonu ve kostümden ar�nm�� bir bale 
olmas�ndan öte, bir fikir koleksiyonudur.  Ve bu eserin yarat�m�nda Stravinsky, ba��, ortas� ve 
sonu olan, sentez ve katharsis etkilerini içeren çizgisel bir bütün izlemi�tir. 

Stravinsky, ilk önce Ida Rubenstein’in Çaykovski’yi anan bir bale yaratmas� talebi 
üzerine bir konsept tasarlam��t�r.  Sonra ‘dönem modernizmi’ (ya da neo-klasik) yöntemleri 
do�rultusunda kaynaklar�n� geçmi�ten seçmi�tir:  libretto olarak Andersen’in Iisjomfruen ve 
müzik için, bestelenmek üzere olan balenin an�msayaca�� bestecinin kendi piyano ve �an 
eserleri.  Sonra Stravinsky, bu araçlar� kendi an�lar� ile birle�tirerek çocuklu�unda etkilendi�i 
baleleri ve Çaykovski’nin hayat�n� öykünen alegorik bir bale yaratm��t�r. 

 “Divertimento”yu üretim ko�ullar�ndan uzakla�t�ran fikirler ve ar�nmas�n� 
sonuçland�ran süreçler vard�r.  Bir bale yap�m�ndan, keman-piyano transkripsiyonu haline 
kadar olan evrim sürecini takip ederek, eserin ald��� son biçimin yal�nl���n�n asl�nda aldat�c� 
oldu�u görülmü�tür.   

Metinleraras�l�k kuram�nda görüldü�ü gibi al�nt�lar, müzelerde sergilenen arkeolojik 
kal�nt�lar gibi orijinal eserlerinden kalan simgesel anlama sahiptir.  Stravinsky, amaçlar�na 
uygun seçilen bu eserlerin içeri�ini biçimsel kal�plar�ndan ay�r�p yaratt��� farkl� biçimsel ve 
biçemsel unsurlardan olu�an yeni bir ortama yerle�tirmi�tir.  Kendilerine özgü simgesel anlam 
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ta��yan unsurlar, yeni yap�mda birbirleri ile etkile�im içinde bulundurularak seyircilere yeni 
bir �ekilde hitap etmektedir.  Üstelik Stravinsky’nin, yeni yap�sal ve biçimsel i�levler 
yükleyerek ve kendi biçemsel tercihlerini uygulayarak bugününkinden farkl� bir seyirci 
kitlesine hitap etti�i noktas�n� unutmamak gerekir.  Bu seyirciler, yeni parçalanm�� bir 
toplumsal düzenin üzerine bugün ‘sa�’ ve ‘sol’ olarak tan�mlanan politik kavramlar�n do�um 
sanc�lar�n� çekmekteydiler. 

Daha önce birbirlerinden ayr� var olan ideolojik ve sanatsal temsilcilik biçimleri 20. 
yüzy�lda birbirleriyle örtü�meye ba�lam��t�r.  “Okura üstü kapal� olarak, yar� aç�k sözcüklerle 
seslenen metinleraras� göndergeler, yazar�n belle�i ile toplumun belle�i aras�nda bir birle�me 
noktas� olarak kar��m�za ç�kar, ulusal, dilsel ve yaz�nsal bir gelene�in sürerlili�inin, 
canl�l���n�n görünümü olurlar” (Aktulum 214).  Elde edilen etkinin, plastik sanatlarda görülen 
kübizm ak�m�n�nkine yak�n oldu�u söylenebilir; ço�alm�� anlam katmanlar�, farkl� aç�larda 
duran aynalar�n yans�tmalar�na benzetilebilmektedir.  “Divertimento,” içinde bir aynalar 
labirentinin yer ald��� biçimsel yap�d�r. 

Biçim aç�s�ndan “Divertimento,” müzik (sonat allegrosu, barok süit) ve dans (pas de 
deux) biçimlerini birle�tiren bir sentezdir.  Stravinsky, Le Baiser’i bestelerken librettonun 
epizotlu biçimi ve al�nt�lanan melodiler zincirinden olu�an biçimsel gereksinimleri göz 
önünde bulundurmak zorundayd�.  Do�al olarak bale, bir dizi dans çe�itlerinden olu�maktad�r.  
Dolay�s�yla bestecinin solo çalg� oturtum transkripsiyonu için, orijinalde bulunan danslar�n 
bar�nd�r�labilece�i çok bölümlü bir müzik biçimi seçmi� olmas� da do�ald�r.  Yaln�z çok 
bölümlü sonat allegrosu biçimi bu gereksinimleri tek ba��na kar��layamam��t�r.  Dans�ms� 
özellikler ta��yan divertimento türü, hafif ve e�lendirici olmas� ile beraber Stravinsky’nin 
gereksinimlerini mükemmel bir �ekilde kar��lam��t�r.  Ayr�ca divertimento’nun bir klasik 
dönem biçimi olmas� Stravinsky’nin ‘neo-klasik’ profiline uyum sa�lam��t�r. 

Stravinsky, müzi�inin ironik ve alayc� tavr� için s�k s�k ele�tirilmi�tir.  Fakat bir 
metinleraras� çözümleme, Le Baiser’in -- ve dolay�s�yla “Divertimento”nun da --  yarat�m 
süreçleri aras�nda yans�lama (parodi) ve alayc� dönü�türümün yer almad���n� göstermektedir.  
Saf öykünme (pasti�) süreçlerinden olu�an Le Baiser ve dolay�s�yla “Divertimento,” ironik bir 
anlam ta��mamaktad�r.  Eserin metinleraras� kaynaklar�n kullan�m�ndan ç�kan yo�un anlamsal 
dönü�ümlerinin hiçbirinin küçümseyici veya a�a��lay�c� bir anlam ta��d��� söylenemez.  
Nitekim Stravinsky’nin ‘postmodern öncesi’ denebilen ve asl�nda kendi çap�nda ‘retro’ olarak 
adland�r�labilen biçemsel yöntemleri, ödünç al�nan materyallerindeki modernlik eksikli�ini 
vurgulamaktad�r.  Ancak günümüz geli�mi� popüler kültürün h�zl� trend de�i�imlerine 
dayanan ‘retro’ biçemi, geçmi�i mitolojiden ar�nd�rmay� amaçlamaktad�r.  En az�ndan bu 
eserlerde Stravinsky, tam tersine I. Dünya Sava��n�n ard�ndan parçalanm�� ütopik ümitlerin 
y�k�lm�� olmas�na ra�men, geçmi�in geri kalan mitolojik ve simgesel güçlerine dayanarak 
etki kazanmaya çal��m��t�r.  Edebiyat, müzik, tiyatro, resim ve dans�n aralar�ndaki ili�ki 
örüntüler incelenerek sanat nesnesinin temsil etti�i anlam bütünlü�üne daha çok 
yakla��labilir. 
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 ÖZET 
 Sanatç� yeti�tirmeyi hedefleyen devlet konservatuvarlar�nda keman e�itimi süresince 
ku�kusuz çe�itli sorunlar ya�anmakta ve bunlara çözümler bulmaya çal���lmaktad�r. 
Genellikle ö�renciler keman eserlerini seslendirir ve yorumlarken, çald�klar� eseri biçimsel 
olarak çözümlemeden çal��makta ve çalmaktad�rlar. Halbuki müzi�in do�ru bir �ekilde icra 
edilebilmesi için öncelikle eserin iyi analiz edilmesi, biçiminin iyi kavranmas�, her aç�dan 
çözümlenmesi gereklidir.  

Bu çal��ma; 2010-2011 e�itim ö�retim y�l�nda Afyon Kocatepe Üniversitesi Devlet 
Konservatuvar� Müzik Bölümü Yayl� Çalg�lar Anasanat Dal�’nda Lisans II, Lisans III ve 
Lisans IV. s�n�fta ö�renim gören keman ö�rencilerinin biçimsel çözümlemeli çalg� e�itimine 
ili�kin alg�lar�n�n belirlenmesi amac�yla haz�rlanm��t�r. 
 Çal��ma, 2010-2011 e�itim ö�retim y�l�nda Afyon Kocatepe Üniversitesi Devlet 
Konservatuvar� Müzik Bölümü Yayl� Çalg�lar Anasanat Dal�’nda Lisans II, Lisans III ve 
Lisans IV. s�n�fta ö�renim gören keman ö�rencilerinin, ald�klar� biçimsel çözümlemeli keman 
e�itimine ili�kin motif-cümle-dönem ili�kilerini çözümleyerek ve ortaya ç�kararak çalma, 
müzikal cümleleme ve ifadelendirme, sa� ve sol el teknikleri, estetik alg� ve güdülenme 
durumlar�na yönelik alg�lar�n�n belirlenmesi bak�m�ndan  önemlidir. 
 Nitelikli ve etkili bir çalg� e�itiminde, ö�rencilerin zihinlerinde müzi�i 
alg�layabilmeleri, kurgulayabilmeleri, ifade edebilmeleri, müzikal bütünlü�ü kavrayabilmeleri 
ve müzikal bütünlü�e ula�abilmeleri, k�saca çalg�lar�n� iyi çalabilmek için biçimsel 
çözümleme merkezli bir çalg� e�itim sürecinin zorunluluk oldu�u kaç�n�lmaz bir gerçektir. Bu 
çal��ma sonucunda biçimsel çözümlemeli keman e�itimi alm�� ö�rencilerin, bu e�itime ili�kin 
olumlu-olumsuz alg�lar�n� ortaya ç�karma, e�itim sürecindeki uygulamalar�, sonraki süreçte 
uygulay�p uygulamad�klar�n� belirleyerek ortaya ç�kan verilerin keman e�itiminin 
geli�tirilmesine ve bundan sonra yap�lacak çal��malara katk� sa�layaca�� dü�ünülmektedir. 
 
Anahtar Kelimeler: Keman E�itimi, Biçimsel Çözümleme, Alg� 
 (*) Afyon Kocatepe Üniversitesi Devlet Konservatuvar�  

 
 

STUDENT PERCEPTION OF VIOLIN TRAINING WITH COMPOSITION ANALYSIS 
 

Instructor Hicret Tevhide ÇÖL(*) 
hicretyavuz@hotmail.com 

 ABSTRACT 
 In State Conservatories, which aim to train artists, it is inevitable that various 
problems arise during violin training process and solutions are sought for them. Generally, 
students study and play the violin works without composition analysis. However, in order to 
perform the accurate music, it is required that the work be analysed well, the form be well-
understood and analysed in every aspect.  

This study was conducted to determine the perception of IInd, IIIrd and IVth grade 
students in Stringed (Bow) Instruments Branch of Afyon Kocatepe University State 
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Conservatory Music Department during 2010-2011 education period about instrument 
training with composition analysis. 
 The study is significant in determining the perception of IInd, IIIrd and IVth grade violin 
students in Stringed (Bow) Instruments Branch of Afyon Kocatepe University State 
Conservatory Music Department during 2010-2011 education period about the violin training 
with composition analysis they have had in terms of playing by analysing motive-sentence-
period relations, musical sentencing and expressing, right and left arm techniques, aesthetic 
perception and motivation. 
 In qualified and effective instrument training, students should be exposed to a 
composition analysis centred instrument training process in order to perceive and fictionalize 
music in their mind, to express music, to grasp and to reach for the musical integrity. This 
study is hoped to contribute to further studies and to development of violin training by 
determining not only the positive and negative perceptions of violin students who have got 
violin training with composition analysis about their training but also whether they practice 
later what they have learned during training. 
 
Key Words: Violin Training, Composition Analysis, Perception 
 (*) Afyon Kocatepe University State Conservatory 
 
G�R�� 
Çalg� E�itimi 

Müzik e�itiminin önemli boyutlar�ndan biri çalg� e�itimidir. Çalg� e�itimi, e�itimin-
ö�retimin bili�sel, duyu�sal ve devini�sel(psikomotor) unsurlar�n�n tümünün sergilenebildi�i 
“çok boyutlu” bir yap�ya sahiptir. Bu unsurlar�n sa�l�kl� bir �ekilde sergilenebilmesi ve bu 
davran��lar�n istenilen standartlarda gerçekle�tirilebilmesi, yani e�itimin bu üç unsur 
aç�s�ndan verimli sonuç verebilmesi için çalg� e�itiminin birtak�m niteliklere sahip olmas� 
gerekmektedir (Kalan,2008:7). 

Çalg� e�itiminde ba�ar�l� olabilmek için bireyde bedensel ve ruhsal yetene�in 
geli�mesi gerekir. Bedensel yetenek, çalg� çalmaya dönük vücudun fizyolojik ve özellikle 
ki�iye özgü yap�s�yla ilgilidir. Ruhsal yetenek ise müziksel be�eni, müzi�e kar�� duyarl�l�k ve 
müzikaliteye ili�kin davran��lar�m�zla ilgilidir. Ba�ar�ya ula�mak için bu iki yetene�in de 
dengeli olarak geli�mesi gerekir. Çalg� e�itiminin amac� da sa�lam bir teknikle beraber 
ö�rencinin müzikal geli�imini sa�lamakt�r (Ertem, 1997: 16). 

Yayl� çalg� e�itiminin önemli iki parças�n� da keman ve viyola e�itimi 
olu�turmaktad�r. “Keman ve viyola e�itimi, “keman ve viyola ö�retimi yoluyla bireylerin ve 
onlar�n olu�turduklar� topluluklar�n devini�sel, duyu�sal ve bili�sel davran��lar�nda, kendi 
ya�ant�lar� yoluyla ve istendik de�i�iklikler olu�turma ya da onlara bu nitelikte yeni 
davran��lar kazand�rma süreci” diye tan�mlanabilir (Uçan, 1980:19). 

Yayl� çalg� e�itiminin sanat dallar�ndan olan keman ve viyola gerek fiziksel; gerekse 
duru�, tutu� ve teknik özellikler bak�m�ndan yayl� çalg�lar ailesi içerisinde çok büyük 
benzerlikler ta��yan iki çalg�d�r. Konservatuvarlarda verilen keman ve viyola e�itiminde, 
keman ve viyola eserlerini müzikal ve biçimsel olarak alg�layabilme, kavrayabilme, ifade 
edebilme, çözümleyebilme, müzikal bütünlü�e ula�abilme k�saca müzik dilinin olmazsa 
olmazlar�n� en etkili ve en verimli �ekilde sergileyebilme gibi beklentiler büyük önem ta��r.  

Biçimsel Çözümlemeli Çalg� E�itimi 
Müziksel form(biçim); müzik eserlerinde, bölümlerin, belirli bir s�ralan�� dikkate 

al�narak düzenlenmesidir (Jacobs, 1978:28).  
Her formun kendine özgü bir kurulu� düzeni vard�r. Örne�in edebiyatta bir roman 

bölümlere ayr�lm��t�r. Bu bölümler kendi içlerinde bölümcüklerden olu�ur. Bölümcükler 
cümlelerden, cümleler cümle parçalar� ve sözcüklerden, sözcükler ise hecelerden olu�urlar. 
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Müzikte bir sonat (allegro, adagio, scherzo, allegretto gibi) bölümlerden; bölümler temalar, 
periyodlar (dönemler), cümleler ve motifler gibi bölümcüklerden, en küçük bir müzik fikri 
olan motif ise seslerden olu�ur (Cangal, 2004:1). 

Müzi�in ak��� aç�s�ndan biçim zorunlulu�u, bu ak��� yeni durumlar�n yarat�c�s� olarak 
görmek kaç�n�lmazd�r. Sözgelimi, tiyatroda herhangi bir hareket, herhangi bir replik, daha 
önceki geli�en bir durum göz önüne al�nd���nda ancak belli bir anlam kazan�r. Müzikte de 
öyledir; bir teman�n yeniden duyurulmas�, �u ya da bu tonlar�n ardarda geli�i, belli motiflerin 
yan yana i�ittirilmesi ancak daha önceki geli�melerin ����� alt�nda aç�kl�k kazan�r 
(Hodeir,1994:20). 

Bir müzik eserini ifade etmek, o eserin karakterini, ruhunu, anlam�n� belirtmek ve 
dinleyicilere duyurmakt�r. Çal�c�n�n müzi�in özünü dinleyicilere aktarabilmesi için eseri önce 
kendisi anlamal�, bölümlerini tan�mal� ve cümleleri meydana ç�karabilmelidir (Say, 1999: 
886). 

Fenmen’e (1997) göre bir eserin yap�s�n� tan�mayan icrac�n�n, eseri ifadelendirirken 
yanl��lara dü�ece�i kesindir. Cümlelerin net olarak ortaya ç�kar�lmamas�, eser içindeki ayr� 
k�s�mlar�n gözetilmemesi ve o k�s�mlar aras�ndaki ili�kilerin belirtilmemesi gibi yanl��l�klar 
yüzünden eserin perspektifinin yitirilmesini do�uraca�� için, sonuçta icrac� yavan bir 
seslendirme tarz�na sürüklenmi� olur. Bu yüzden form bilgisi, icrac�ya büyük ölçüde yararl� 
olur. Seslendirilecek eserin yap�lanmas�n� görerek bestecinin ruhuna daha çok i�lemek, 
eserlerin müzik tarihi boyunca geli�imini, stil ve dönemleri saptamak gibi baz� temel bilgiler, 
icrac�n�n müzik kültürüne yeni boyutlar getirecektir. 

Müzik olu�turma süreçlerinin (besteleme, seslendirme/yorumlama ve do�açlama) her 
birinde çözümlemeli yakla��m�n zorunlu oldu�una inan�lmaktad�r. Özellikle 
seslendirme/yorumlama gibi performansa dayal� müzi�in, ki�inin bili�sel, duyu�sal, devini�sel 
ve sezi�sel alanlar�n�n tümünü kulland�rmak zorunda b�rakmas�, bu alanlar�n birbirine dayal� 
etkile�iminin üst düzeyde olmas�n� gerektirmektedir. Daha etkili bir 
seslendirme/yorumlamaya yard�mc� olacak söz konusu etkile�imin gerçekle�tirilmesindeki ön 
ko�ul, çal���lan etüt ya da eserin düzeyi ne olursa olsun genel müzikal do�rular ve çalg� 
e�itiminin beklentileri ekseninde hem teknik hem de müzikal disiplinler aç�s�ndan analizinin 
yap�lmas�d�r (Ba�çeci, 2001: 20). 

Nitelikli ve etkili bir çalg� e�itiminde, ö�rencilerin zihinlerinde müzi�i 
alg�layabilmeleri, kurgulayabilmeleri, ifade edebilmeleri, müzikal bütünlü�ü kavrayabilmeleri 
ve müzikal bütünlü�e ula�abilmeleri, k�saca çalg�lar�n� iyi çalabilmek için biçimsel 
çözümleme merkezli bir çalg� e�itim sürecinin zorunluluk oldu�u kaç�n�lmaz bir gerçektir. 

Problem Durumu 
Biçimsel Çözümlemeli Çalg� E�itimine �li�kin Ö�renci Alg�lar� Nelerdir? 
Alt Problemler 
Ö�rencilere Göre; 
1) Biçimsel Çözümlemeli Çalg� E�itiminin müzikal ifadelendirmenize etkisi var 

m�d�r? 
2) Biçimsel Çözümlemeli Çalg� E�itiminin enstrüman çal��mada güdülenmenize etkisi 

var m�d�r?  
3) Biçimsel Çözümlemeli Çalg� E�itiminin yay tekniklerinizin geli�mesinde etkisi 

olmu� mudur?  
4) Biçimsel Çözümlemeli Çalg� E�itiminin müzikal cümlelemenize etkisi olmu� 

mudur?  
5) Biçimsel Çözümlemeli Çalg� E�itiminin estetik alg�n�za etkisi var m�d�r?  
6) Biçimsel Çözümlemeli Çalg� E�itiminin enstrüman derslerinde çal��t���n�z eserleri 

biçimsel çözümleyerek çal��man�za etkisi olmu� mudur? 
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7) Biçimsel Çözümlemeli Çalg� E�itiminde ö�rendiklerinizi di�er icra (oda müzi�i, 
solfej, orkestra ) derslerine de uygulayabilece�inizi dü�ünüyor musunuz? 

8) Sizce bu e�itim enstrüman dersi d���nda en çok hangi dersi etkilemektedir? 
9) Biçimsel Çözümlemeli Çalg� E�itiminin günlük ya�ant�n�zda (ki�iler aras� ileti�im, 

konu�ma, kendini ifade etme) etkisi oldu�unu dü�ünüyor musunuz? 
10) Sizce bu e�itim önemli midir? Önemliyse neden?  

Ara�t�rman�n Amac� 
Bu ara�t�rman�n amac�; Afyon Kocatepe Üniversitesi Devlet Konservatuvar� Müzik 

Bölümü Yayl� Çalg�lar Anasanat Dal� keman ve viyola ö�rencilerinin biçimsel çözümlemeli 
çalg� e�itimine ili�kin alg�lar�n� belirleyerek, bu e�itimin eserleri do�ru, güzel ve etkili 
seslendirme-yorumlamadaki gereklili�ini ortaya koymak ve çalg� e�itiminin geli�tirilmesine 
katk�da bulunmakt�r.  

 
Ara�t�rman�n Önemi 
Çal��ma, Afyon Kocatepe Üniversitesi Devlet Konservatuvar� Müzik Bölümü Yayl� 

Çalg�lar Anasanat Dal�’ndaki keman ve viyola ö�rencilerinin, ald�klar� biçimsel çözümlemeli 
keman e�itimine ili�kin motif-cümle-dönem ili�kilerini çözümleyerek ve ortaya ç�kararak 
çalma, müzikal cümleleme ve ifadelendirme, yay teknikleri, estetik alg� ve güdülenme 
durumlar�na yönelik alg�lar�n�n belirlenmesi bak�m�ndan  önemlidir. 

Ara�t�rman�n Say�lt�lar� 
Yar� yap�land�r�lm�� görü�menin çal��ma için uygun veri toplama yöntemi oldu�u, yar� 

yap�land�r�lm�� görü�me formunda yer alan sorular�n nitel ve nicel anlamda ara�t�rman�n konu 
ve içeri�ine uygun oldu�u say�lt�lar�ndan hareket edilmi�tir. 

Ara�t�rman�n S�n�rl�l�klar� 
Afyon Kocatepe Üniversitesi Devlet Konservatuvar� Müzik Bölümü Yayl� Çalg�lar 

Anasanat Dal� 2010-2011 e�itim-ö�retim y�l� Lisans II, Lisans III, Lisans IV keman ve viyola 
ö�rencileriyle, 

Biçimsel Çözümlemeli Çalg� E�itiminin deneysel a�ama sürecinde yer alan 10 ki�ilik 
deney grubu ö�rencileri ile, 

Ara�t�rmac�n�n sa�layabilece�i maddi olanaklarla s�n�rl�d�r. 
 
YÖNTEM 
Ara�t�rman�n Modeli 
 
Ara�t�rman�n temelini olu�turan “Biçimsel Çözümlemeli Çalg� E�itimi” süreci 

betimsel ve deneysel olmak üzere iki boyutludur. “Betimleme yöntemleri, olaylar�n, olgular�n, 
nesnelerin, kurumlar�n veya çe�itli durumlar�n ne olduklar�n� veya belli özelliklerinin neler 
oldu�unu ortaya ç�karma i�lemidir” (Cebeci,2010:7). “Deneme modelleri neden-sonuç 
ili�kilerini belirlemeye çal��mak amac� ile, do�rudan ara�t�rmac�n�n kontrolü alt�nda, 
gözlenmek istenen verilerin üretildi�i ara�t�rma modelleridir. Tarama modeli ile varolan 
durum gözlenirken, deneme modelinde, gözlenmek istenilenlerin ara�t�rmac� taraf�ndan 
üretilmesi söz konusudur” (Karasar,2009:87). 

Betimsel boyutta konuya ili�kin yurt içi ve yurt d��� kaynaklar incelenmi�, deneysel 
süreçte kullan�lmak üzere ders planlar� haz�rlanm��, uzman kan�s� al�narak gözlem formu ve 
denel i�lemde kullan�lacak olan etüt ve eserler belirlenmi�tir. 

Deneysel süreçte ise 2010-2011 e�itim-ö�retim y�l�nda Afyon Kocatepe Üniversitesi 
Devlet Konservatuvar� Yayl� Çalg�lar Anasanat Dal� Lisans 2, Lisans 3, Lisans 4 keman ve 
viyola ö�rencileri olmak üzere toplam 20 ö�renci ile çal���lm��t�r. 10’u deney, 10’u kontrol 
grubunda yer alan ö�rencilerden deney grubuna be� haftal�k “Biçimsel Çözümlemeli Çalg� 
E�itimi” verilmi�tir. Bu e�itim sürecinde motif-cümle-dönem ili�kileri gözetilerek ve uzman 
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kan�s� al�narak belirlenen etüt ve eserler üzerinde çal���lm��t�r. Çal���lan etüt ve eserlerde 
motif-cümle-dönem ili�kilerini gözeterek ve biçimi ortaya ç�kararak icraya yönelik temel 
birtak�m aç�klamalara ve uygulamalara yer verilmi�tir. 

Ara�t�rman�n ana konusunu olu�turan biçimsel çözümlemeli çalg� e�itimi alan deney 
grubundaki ö�rencilerin, e�itim sürecine ili�kin alg�lar�n� ortaya koymak amac�yla da 
betimsel bir model esas al�nm��t�r. 

Veri Toplama Araçlar� 
 Ara�t�rmada örneklem grubunda yer alan 10 ki�ilik ö�renci grubuna yar� 

yap�land�r�lm�� görü�me uygulanm��t�r. “ Görü�me nitel ara�t�rmalarda en çok kullan�lan 
yöntemlerdendir. Görü�meyi, önceden haz�rlanm�� sorular�n belli bir sistematik dahilinde 
görü�ülene sorulmas� ve cevaplar�n�n al�nmas�n� öngören sosyal bir etkile�im olarak tarif 
edebiliriz. Yap�land�r�lm��, yar� yap�land�r�lm�� ve yap�land�r�lmam�� olmak üzere üç çe�it 
görü�me türü vard�r. Yar� yap�land�r�lm�� görü�melerde, görü�meciler görü�ülene,  yüz yüze, 
telefon, bilgisayar veya internet gibi ortamlarda, önceden belli bir sistematik ve yap� 
çerçevesinde olu�turulan aç�k uçlu sorular� sorar ve görü�ülenden detayl� bilgiler vermesi 
beklenir(Böke(Ed.),2010: 291). 
 Bulgular ve Yorumlar 

Ara�t�rma; biçimsel çözümlemeli çalg� e�itimine ili�kin ö�renci alg�lar�n� tespit etmek 
amac�yla haz�rlanm�� olup, biçimsel çözümlemeli çalg� e�itimi alan 10 ö�renciye uygulanan 
yap�land�r�lm�� görü�me formu yoluyla veriler toplanm��, i�lenen verilerden �u bulgular elde 
edilmi�tir. 
 
 
Birinci Alt Probleme �li�kin Bulgular 

Ö�rencilere göre “Biçimsel Çözümlemeli Çalg� E�itiminin müzikal ifadelendirmenize 
etkisi var m�d�r?” 

Ö.1 Önemli ölçüde etkili olmu�tur. E�itim öncesinde sadece ritmik ve temiz çalmay� önemsiyordum. 
Art�k müzi�i ortaya ç�karmaya ve hissederek çalmaya gayret ediyorum.  

Ö.2 Vard�r. Çal��t���m eserleri daha hissederek çal�yorum. 
Ö.3 Evet. Müzikal ifadeleri daha iyi yans�tabildi�ime inan�yorum. 
Ö.4 Evet. Bu e�itimden sonra art�k herhangi bir eseri çal���rken daha bütünsel dü�ünebiliyorum. 

Eserin bestecisini, ya�ad��� dönemi ve özelliklerini, eserin biçimini(formunu), eserin karakterini, 
ritmini, entonasyonu yani hepsini bir bütün olarak dü�ünebiliyorum.   

Ö.5 Vard�r. Daha hissederek ve tekdüzelikten uzak çald���m� hissediyorum. 
Ö.6 Pek say�lmaz. Temiz ve ritmik çalabilmeyi dü�ünmekten, müzikal ifadelendirme boyutuna 

geçemiyorum. 
Ö.7 Evet, çok büyük etkileri oldu. Bu e�itim sayesinde yorum ve eserlerde bütünlü�e de daha fazla 

dikkat etmeye ba�lad�m.  
Ö.8 Kesinlikle etkili olmu�tur. Parçan�n karakteristik özelli�i, motif, cümle, dönem ili�kileri ve 

bunlar�n belirgin bir �ekilde ifadelendirmesi müzi�i kaliteli, nitelikli bir �ekle sokmas� aç�s�ndan, 
müzikal ifadelendirme aç�s�ndan önemlidir.  

Ö.9 Çok büyük etkisi oldu�unu dü�ünüyorum. Temiz ve ritmik çalman�n tek ba��na yeterli olmad���n� 
anlad�m. Çünkü bu e�itim sonras�nda parçalar üzerindeki dü�üncelerim ve çalarken olu�an 
duygular�m de�i�ti.  

Ö.10 Kesinlikle etkisi var. Keman� bir daktilo gibi de�il, hissederek çalmak hem çalan için hem 
dinleyen için güzel ve etkileyici. 

 
Ö�rencilerin büyük ço�unlu�u, biçimsel çözümlemeli çalg� e�itiminin, müzikal 

ifadelendirmelerine büyük ölçüde ve olumlu anlamda etkili oldu�unu belirtmi�tir. Genellikle 
entonasyon ve ritim konular�na odakland�klar�ndan müzikal ifadelendirmenin ihmal edildi�i 
dikkati çekmektedir. Bu durumun temel nedenlerinden biri ise Afyon Kocatepe Üniversitesi 
Devlet Konservatuvar� ö�renci kayna��n�n düz lise ve güzel sanatlar lisesi mezunu 
ö�rencilerinden olu�mas�d�r. Ö�rencilerin bir k�sm� dört y�ll�k bir donan�mla gelmekte, bir 
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k�sm� ise lisans seviyesinde çalg� e�itimine ba�lama durumunda kald�klar�ndan çalg� 
e�itiminde ciddi s�k�nt�lar ya�anmakta ve çalg� e�itimi sürecinde de entonasyon ve ritim 
boyutunda kalabildikleri, müzikal ifadelendirme boyutunu ihmal ettikleri gözlenmektedir. 

E�itim sonras�nda müzikal ifadeleri daha iyi yans�tabildikleri, eserin bestecisini, 
ya�ad��� dönemi ve özelliklerini, eserin biçimini(formunu), eserin karakterini, ritmini, 
entonasyonu yani hepsini bir bütün olarak dü�ünebildikleri, daha hissederek ve tekdüzelikten 
uzak çalabildikleri belirtilmi�tir.  
 
�kinci Alt Probleme �li�kin Bulgular 

Ö�rencilere göre “Biçimsel Çözümlemeli Çalg� E�itiminin çalg�n�z� çal��mada 
güdülenmenize etkisi var m�d�r?” 

Ö.1 Eserin formunu analiz ederek çal��t���mda, motif-cümle-dönem ili�kilerini bilinçli bir �ekilde 
çözümleyerek çal��t���mda müzi�in ruhunu ortaya koyabildi�imi dü�ünüyorum. Bu sayede daha 
zevk alarak güdüleniyorum. 

Ö.2 Enstrüman çal���rken biçimsel çözümlemeli olarak çal��mak daha kolay ve e�lenceli. Bu nedenle 
daha istekli çal���yorum. 

Ö.3 Evet vard�r. Bilinçli çal���nca ve sonuç güzel olunca insan daha motive oluyor. 
Ö.4 Bu e�itimin enstrüman çal��mamda güdülenmeme etkisi olmu�tur. Bu e�itim sonucunda ifade 

etmemde geli�im oldu�u için çal��maya te�vik oldum, verimli ve do�ru bir �ekilde çal��maya 
yöneldim. 

Ö.5 Teknikler ve tonlamalar� ö�renip ve bunu enstrüman üzerinde uygulamak, esere daha bir hakim 
olmak enstrüman çal��mas�nda güdülüyor. 

Ö.6 Entonasyon ve ritim problemlerini çözmek önceli�im oldu�undan, formunu ortaya ç�kararak 
çalmay� dü�ünemiyorum. Bu nedenle çok fazla motive oldu�umu söyleyemem. 

Ö.7 Keman çalmaya lisans e�itimimde ba�lad���m için gecikti�imi dü�ünüyordum, fakat ba�lang�çtan 
itibaren oldukça istekliydim. Biçimsel Çözümlemeli Çalg� E�itimi, özellikle yorumsal aç�dan beni 
geli�tirdi. Çal��malar�m konusunda da beni güdüledi�ini söyleyebilirim. 

Ö.8 Eserin formuna dikkat etti�imizde ortaya müzik ç�k�yor buda insan� daha fazla çal��maya motive 
ediyor. 

Ö.9 �nsan güdüleriyle hareket eden bir varl�k oldu�u için biçimsel olarak çözümlenmi� bir parçadan 
daha çok haz alabilir. Ki�inin enstrüman� sevmesi ve daha çok estrüman çal��mas� aç�s�ndan 
faydal�d�r diye dü�ünüyorum 

Ö.10 Bir eseri robot gibi tekdüze çalmak insan� yoruyor, gereksiz zaman kayb�na neden oluyor ve 
çal��ma iste�ini öldürebiliyor. Bu e�itim sonras�nda temel bir tak�m �eylere dikkat ederek daha k�sa 
zamanda, daha verimli çal���labilece�ini ö�rendim. Bilinçli çal��mak özgüvenimi artt�rd���ndan 
daha zevk alarak ve istekli çal���yorum. 

 
Ö�renciler, biçimsel çözümlemeli çalg� e�itiminin, çalg� çal��malar�nda büyük ölçüde 

onlar� güdüledi�ine ve daha istekli çal��t�klar�n� belirtmi�ler, eserin biçimini analiz ederek 
çal��t�klar�nda müzi�in ruhunu ortaya ç�kararak çald�klar�n�, esere daha hakim olduklar�n�, 
tekdüzelikten uzak çal��man�n daha zevk verdi�ini, bilinçli çal��man�n, müzi�i daha iyi ifade 
edebilmenin özgüvenlerini artt�rd���n� söylemi�lerdir.  

Çalg� e�itimi sürecinde bilinçli çal��man�n, eserin formunu ortaya ç�kararak 
çal��man�n, olumlu ve etkili sonuçlar elde etmenin, ö�rencilerin özgüvenlerinin artmas�nda ve 
çalg� çal��malar�nda güdülenmeleri aç�s�ndan en önemli etken oldu�u dü�ünülmektedir. 

 
Üçüncü Alt Probleme �li�kin Bulgular 
 Ö�rencilere göre “Biçimsel Çözümlemeli Çalg� E�itiminin yay tekniklerinizin 
geli�mesinde etkisi olmu� mudur?” 

Ö.1 Biçimsel Çözümlemeli Çalg� E�itiminin yay tekniklerime de etkisi olmu�tur. Hangi nüans� yay�n 
hangi bölgesinde daha iyi seslendirebilece�imi, yay�n ne zaman e�i�e ne zaman tu�eye daha yak�n 
olmas� gerekti�i, hangi ifadenin yay�n hangi bölgesinde daha iyi seslendirilece�i konusunda birçok 
�ey ö�rendim. 

Ö.2 Büyük etkisi olmu�tur. Daha önce yapamad���m yay tekniklerini ö�rendim. Yapabildi�imi sand���m 
yay tekniklerini düzelttim. 
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Ö.3 Bu e�itim k�sa süreli fakat geni� çapl�yd�. Çal��t���m�z eser ve etütlerdeki yay teknikleri ile ilgili 
çal��malar da yapt�k, bu nedenle bu e�itimin yay teknikleri aç�s�ndan da beni geli�tirdi�ini 
dü�ünüyorum.  

Ö.4 Biçimsel olarak çözümledi�imiz bir parçada güdülerinde devreye girmesiyle ar�enin nas�l 
kullan�laca��n� (ucunda, büyük ar�e, topukta, legato, deta�e vb)  bilmek fark�ndal�k aç�s�ndan 
yararl�d�r. 

Ö.5 Yay tekni�imde de de�i�meler oldu. �lk önce parçaya hakim olmay�, bunun sayesinde de yay�ma 
bakabilmeyi yanl�� çekti�im yerlerde düzeltmeme yard�mc� oldu. 

Ö.6 Olmu�tur. Kol, bilek ve parmaklar�m�n gerginli�inden dolay� deta�e tekni�inde s�k�nt�lar�m vard�. 
Biraz daha rahatlad���m� söyleyebilirim. 

Ö.7 Evet olmu�tur. Notan�n de�erini tam anlam�yla uzatmada do�ru yerde do�ru zamanda eserin cümle 
k�s�mlar�nda özellikle nas�l ba�layaca��m konusunda yay� nas�l kullanmam konusunda etkisi vard�r.  

Ö.8 Çok büyük etkisi oldu�una inan�yorum. 
Ö.9 Bu çal��madan sonra yay�n bas�nc�, yeri ve h�z� gibi kavramlar� ve bunlar� bilinçli bir �ekilde 

uygulamay� ö�rendim. Tonumun geli�ti�ini hissedebiliyorum. 
Ö.10 E�itimin süresince çal��t���m�z eserler deta�e, legato, martele gibi teknikleri kaps�yordu. Özellikle 

legato tekni�inde yay�n uç ve dip bölgelerinde dönü�lerde yay� daha ovarak ve koparmadan çalma 
noktas�nda beni çok geli�tirdi�ine inan�yorum.  

 
 Ö�renciler, biçimsel çözümlemeli çalg� e�itiminin yay tekniklerini geli�tirmesi 
noktas�nda önemli ölçüde etkili oldu�unu belirtmi�lerdir. E�itim sürecinde, ö�rencilerin 
seviyelerine uygun olarak belirlenen eserler legato, deta�e, martele ve staccato tekniklerinin 
baz�lar�n� veya tamam�n� kapsamaktad�r. Ö�rencilerin, biçimsel çözümleme merkezli e�itim 
sürecinde bu yay tekniklerini geli�tirdiklerini ifade ettikleri görülmektedir. 
 Bir eserin icras�nda eserin biçim özelliklerini, motif-cümle-dönem ili�kilerini 
gözeterek çal��mak, eser içinde yer alan yay tekniklerini de do�ru bir �ekilde kullanmakla 
paralellik gösterdi�inden, ö�rencilerin olumlu anlamda kazan�mlarda bulundu�u dikkati 
çekmektedir. 
 
Dördüncü Alt Probleme �li�kin Bulgular 
 Ö�rencilere göre “Biçimsel Çözümlemeli Çalg� E�itiminin müzikal cümlelemenize 
etkisi olmu� mudur?” 

Ö.1 Konu�urken nas�l duraklar yap�yorsak, nefes al�yorsak, vurgulamalar�m�z do�ru olunca 
kar��m�zdakini s�kmadan kendimizi daha iyi ifade edip etkileyebiliyorsak, müziksel ifadenin de 
aynen günlük hayat�m�zdaki konu�maya benzedi�ini ve çok önemli oldu�unun fark�na varman�n 
büyük etkisini gördüm. Müzikal cümleleme; tekdüzelikten ve monotonluktan uzak bir icray� da 
beraberinde getiriyor.  

Ö.2 Evet. Yayla nefes alabilece�imi, kemanla �ark� söyleyebilece�imi ö�rendim. 
Ö.3 Olmu�tur. Notalar� yaz�ld��� gibi çalman�n tek ba��na yeterli olmad���n� ö�renmek, müzikal 

cümleleri ortaya ç�kararak icra etmenin gereklili�ini ö�renmek önemlidir. 
Ö.4 Evet olmu�tur. 
Ö.5 Olmu�tur. Eserin biçimini, formunu, motifleri bilerek çalmak cümlelememizde çok büyük fayda 

sa�lam��, ayn� zamanda geli�tirme konusunda da yard�mc� olmu�tur.  
Ö.6 Evet olmu�tur.  
Ö.7 Eserin biçimsel analizini göz önünde bulundurarak çalma, zaten müzik cümlelerinin de ortaya 

ç�kmas�n� sa�l�yor ve bu da icrac�n�n yorumu aç�s�ndan çok çok önemli.   
Ö.8 Bu e�itimin müzikal cümlelememde etkisi olmu�tur. Cümleleri ay�rmam ve ifade etmemde kolayl�k 

sa�lam��t�r. Özellikle cümle  ve dönem sonlar�n� ifadelendirmemde bir geli�me oldu. 
Ö.9 Bu e�itim müzikal cümlelememi etkiledi çünkü daha önce dikkat etmedi�im ve görmedi�im birçok 

ayr�nt�y� görmemi ve dikkatimi sa�lad�.  
Ö.10 Kesinlikle cümlenin ba�lang�c�, cümlenin biti�i ve ona göre yorumu aç�s�ndan faydal�d�r biçimsel 

çözümleme…. 
 
 Ö�renciler, biçimsel çözümlemeli çalg� e�itiminin müzikal cümlelemelerine çok 
büyük etkisi oldu�unu belirtmi�lerdir. Bir eseri icra etmeyi, konu�mak ve �ark� söylemekle 
ba�da�t�rarak, iyi bir icran�n da müzikal cümleleri ortaya ç�kararak olabilece�ini 
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aç�klam��lard�r. Ö�rencilerin tamam�n�n biçimsel çözümlemeli çalg� e�itiminin müzikal 
cümlelemeye olumlu etkisi oldu�unu dü�ünmeleri dikkat çekicidir.  
 Ö�rencilerin, seslendirecekleri eserin yap�lanmas�n� analiz ederek, müzikal cümleleri 
ortaya ç�kararak icra etmelerinin, müzikalitelerine önemli ölçüde etkisi oldu�u 
dü�ünülmektedir. 
  
Be�inci Alt Probleme �li�kin Bulgular 
 Ö�rencilere göre “Biçimsel Çözümlemeli Çalg� E�itiminin estetik alg�n�za etkisi var 
m�d�r?” 

Ö.1 Vard�r. Sadece çalan olarak de�il, bir icrac�y� dinlerken de estetik alg�m de�i�ti. 
Ö.2 Estetik alg�da ve ifadelendirmede etkisi vard�r 
Ö.3 Bu e�itimin estetik alg�ma etkisi olmu�tur. Eseri daha do�ru teknik ve istenen karakterde çalmaya 

ba�lay�nca estetik alg�mda da olumlu yönde de�i�iklik ve geli�meler olmu�tur. 
Ö.4 Evet, etkisi olmu�tur. Daha önceden çald���m eserleri bu e�itimden sonra tekrarlad�m ve gerçekten 

fark ediyor. 
Ö.5 Keman çalarken estetik konusunda baz� eksiklerimin oldu�unu biliyorum, bu e�itim esnas�nda 

hocam�z bu konuda da tavsiyelerde bulundu. Eserin biçimini dü�ünüp, hissederek çalmak tabii ki 
estetik aç�dan da geli�imi sa�l�yor.  

Ö.6 Evet k�smen oldu�unu söyleyebilirim. 
Ö.7 Evet var,  nüanslar�n daha güzel nas�l yans�tabilece�ini anlam�� oldum. Nüanslar�n do�ru ifadesiyle 

müzik güzelle�iyor. 
Ö.8 Estetik güzelle ilgilendi�ine göre bir eseri biçimsel çözümleyerek çald���m�zda daha güzel ifade 

edebildi�imize göre estetik alg�mda geli�me oldu�unu söyleyebilirim. 
Ö.9 Estetik göreceli bir kavramd�r. Ama ünlü müzisyenler, virtüözler müzikal be�enilerde belirleyici rol 

oynarlar. Bu e�itim sonras�nda ünlü icrac�lar�n kay�tlar�n� dinledi�imde eserin biçimini ne kadar 
güzel ortaya koyduklar�n� daha iyi alg�lad�m. Böylece estetik alg�m�n geli�mesinde önemli bir yere 
sahip oldu�unu söyleyebilirim.   

Ö.10 Biçimsel olarak çözümledi�imiz bir parça kafam�zda olu�maya ba�lar ve ona göre vücudumuz 
harekete geçer buda bizim estetik alg�m�z� �ekillendirmesi aç�s�ndan önemlidir. 

 Ö�renciler, biçimsel çözümlemeli çalg� e�itiminin estetik alg�lar�na olumlu anlamda 
etkisi oldu�unu belirtmi�lerdir. Bir ö�renci müzi�in güzel ifade edilebilmesinde nüanslar�n 
do�ru kullan�m�n�n önemini belirtmi�tir. Ö�rencilerden bir k�sm� sadece icra etme boyutunda 
de�il dinleyici olarak estetik alg�lar�n�n geli�ti�ine de�inmi�, eseri biçimsel çözümleyerek 
müzi�i daha iyi ifade edebildiklerini, hissedebildiklerini, yans�tabildiklerini bu durumunda 
estetik alg�lar�n� geli�tirdi�ini belirtmi�lerdir.  
 Eserin biçimini, kurgusunu çözümleyerek çal��man�n, eseri daha do�ru ifade etmenin, 
estetik bilincin geli�mesine de katk�s� oldu�u dü�ünülmektedir.  
 
Alt�nc� Alt Probleme �li�kin Bulgular 
 Ö�rencilere göre “Biçimsel Çözümlemeli Çalg� E�itiminin enstrüman derslerinde 
çal��t���n�z eserleri biçimsel çözümleyerek çal��man�za etkisi olmu� mudur?” 

Ö.1 Olmu�tur. Eseri oldu�u gibi görerek de�il de bu �ekilde ayr�nt�l� ve detaylara dikkat ederek çalmak 
ve çal��mak o eseri daha iyi anlamam�z� özellikle müzikal ifade ve eserin anlatmak istedi�i konuyu 
ifadelendirmemizde çok büyük fayda sa�lam��t�r. 

Ö.2 Biçimsel Çözümlemeli Çalg� E�itiminin enstrüman derslerimde çal��t���m eserleri biçimsel olarak 
çözümlememde yararl� olmu�tur. 

Ö.3 Bu e�itim sayesinde çal��t���m eserleri çözümleyerek, esere daha bir hakim oluyorum.Bu da hem 
eserlerime hem de bana olumlu sonuçlar elde ettiriyor. 

Ö.4 Evet olmu�tur. 
Ö.5 Bu e�itimin bana en büyük etkisinin, enstrüman derslerinde çal��t���m eserleri biçimsel 

çözümleyerek çal��mam konusunda oldu�unu dü�ünüyorum. Ayr�ca bu e�itim, eser çal��maya 
ba�larken ilk olarak eseri çözümlemem gerekti�ini anlamam� sa�lad�.   

Ö.6 Evet oldu farkl� bak�yorum �imdi. 
Ö.7 E�er benim için kolay bir eser çal���yorsam motif-cümle-dönem ili�kilerini dü�ünebiliyorum. Yani 

kolay eserler için etkili oldu�u söylenebilir. 
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Ö.8 Evet faydas� olmu�tur. Eseri nas�l ele alaca��m konusunda kafamda baz� �eyler �ekillenmi�tir… 
Ö.9 Evet gerçekten çok etkisi var. Eseri çalmadan önce nerde ne yapaca��m� gözlemledikten ve akl�ma 

yazd�ktan sonra eseri çalmaya ba�lad���mda daha güzel anla��l�r ve anlaml� bir �ekilde dinleyenlere 
yans�tt���m� gördüm. 

Ö.10 Kesinlikle olmu�tur. Art�k yeni bir esere çal��maya ba�lad���mda motif-cümle-dönem ili�kilerini 
dü�ünüp uygulamaya gayret ediyorum. 

 
 Ö�rencilerin tamam�, e�itim boyunca kazand�klar� edinimleri, enstrüman dersinde 
çal��t�klar� eserlere uygulayabildiklerini belirtmi�ler, bununla beraber olumlu sonuçlar 
ald�klar�na de�inmi�lerdir. 
 E�itim sürecindeki kazan�mlar�n, ö�rencilerin bireysel çalg� e�itimi sürecine de 
uyarlayabilmeleri ve olumlu sonuçlar almalar� aç�s�ndan sevindiricidir. 
 
Yedinci Alt Probleme �li�kin Bulgular 
 Ö�rencilere göre “Biçimsel Çözümlemeli Çalg� E�itiminde ö�rendiklerinizi di�er icra 
(oda müzi�i, solfej, orkestra v.b. ) derslerine de uygulayabilece�inizi dü�ünüyor musunuz?” 

Ö.1 Çalg� e�itiminde her  eser incelemesinde ifade gücü ve onu yans�tmak, eserin ritmi, hangi dönemde 
oldu�u, tonu, farkl� ritim kal�plar� vb. bunlar�n hepsi di�er icra dersleriyle ba�lant�l� oldu�undan 
dolay� ö�rendiklerimizi kullan�yoruz.  

Ö.2 Biçimsel Çözümlemeli Çalg� E�itiminde ö�rendiklerim tabi ki di�er icra derslerinde de benim için 
yararl� oldu.  Bu e�itimde ö�rendiklerimi özellikle oda müzi�i ve orkestra derslerinde uygulad�m. 
De�ifrajda da bu e�itimde ö�rendiklerim faydal� oldu. Ayr�ca bu e�itimi ald�ktan sonra solfej 
dersinde de bir etüdün solfejini yaparken etütteki nüanslara daha çok dikkat etti�imi fark ettim. 

Ö.3 Evet dü�ünüyorum. E�itimden sonra icra derslerimde bu e�itimden ald���m bilgileri kulland�m ve 
fark� da gördüm. 

Ö.4 Bu e�itimde ö�rendiklerimi di�er icra derslerinde de uygulayabilece�imi hatta uygulamam 
gerekti�ini dü�ünüyorum.  

Ö.5 Evet.  Özellikle oda müzi�i ve orkestra derslerinde etkili oldu�unu söyleyebilirim. Ayr�ca koro 
dersinde de uygulayabildi�imi dü�ünüyorum. 

Ö.6 Evet dü�ünüyorum fakat bu çal��t���m hocalar�m�n yorumlar�na da ba�l�… 
Ö.7 Biçimsel çözümlemeli çalg� e�itimi bize müzi�i okumay� ö�retti diyebilirim. Özellikle oda müzi�i 

ve orkestra gibi icra derslerinde ö�rendiklerimi uyguluyorum.   
Ö.8 Oda müzi�i ve orkestra derslerinde uyguluyorum ve oda müzi�im hocam geli�melerden memnun. 
Ö.9 Form Bilgisi dersinde ö�rendiklerim daha kuramsal bilgilerle s�n�rl�yd� ve teorik olarak bilgim 

vard�. Uygulamaya gelince bir eserin form analizini yaparken zorlan�yordum. Bu e�itimde bizzat 
çalarak, uygulad���m için olsa gerek art�k eserin biçim analizini daha iyi yapabiliyorum. 

Ö.10 Oda müzi�i ve orkestra dersleri yan�nda de�ifraj konusunda da etkili oldu. Bir eseri de�ifre etmeden 
önce bestecisi, dönemi, tonalitesi, ritmik yap�s�, nüanslar� gibi ö�eleri inceliyordum. Art�k biçimsel 
analizini de yap�yorum. 

 
 Ö�renciler, biçimsel çözümlemeli çalg� e�itimi süresince ö�rendiklerini di�er icra 
derslerinde de uygulayabildiklerini belirtmi�lerdir. Ö�rencilerin büyük ço�unlu�u özellikle 
oda müzi�i ve orkestra derslerinde bunun d���nda de�ifraj, form bilgisi, armoni ve solfej 
derslerinde de uygulad�klar�n� belirtmi�lerdir. Bir ö�renci; bu e�itimi ald�ktan sonra solfej 
dersinde bir etüdün solfejini yaparken nüanslara daha çok dikkat etti�ini, bir ba�ka ö�renci ise 
form bilgisi dersinde ö�rendiklerinin daha kuramsal bilgilerle s�n�rl� oldu�unu, uygulamaya 
gelince bir eserin form analizini yaparken zorland���n�, bu e�itimde bizzat çalarak, uygulad��� 
için eserin biçim analizini daha iyi yapabildi�ini söylemi�tir. Bir di�er ö�renci ise bir eseri 
de�ifre etmeden önce bestecisi, dönemi, tonalitesi, ritmik yap�s�, nüanslar� gibi ö�eleri 
inceledi�ini, e�itim sonras� biçimsel analizini de yapt���n� belirtmi�tir. Bir ö�renci de koro 
dersinde uygulad���na de�inmi�tir. 
 Biçimsel çözümleme, tüm icra derslerinde, müzikalite aç�s�ndan son derece önemli bir 
olgu oldu�undan, ö�rencilerin e�itim sürecindeki kazan�mlar� di�er icra derslerine transfer 
edebilmeleri sevindiricidir. 
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Sekizinci Alt Probleme �li�kin Bulgular 
Ö�rencilere göre “Sizce bu e�itim enstrüman dersi d���nda en çok hangi dersi 
etkilemektedir?” 

Ö.1 Oda müzi�i, orkestra, form bilgisi  
Ö.2 Oda müzi�i, orkestra, de�ifraj, solfej, form bilgisi 
Ö.3 Oda müzi�i, orkestra, armoni 
Ö.4 Oda müzi�i, orkestra, form bilgisi, armoni 
Ö.5 Oda müzi�i, orkestra, koro 
Ö.6 Oda müzi�i ve orkestra 
Ö.7 Oda müzi�i , orkestra 
Ö.8 Oda müzi�i, orkestra 
Ö.9 Oda müzi�i, orkestra, form bilgisi 
Ö.10 Oda müzi�i, orkestra, de�ifraj 

 Ö�rencilerin tamam� biçimsel çözümlemeli çalg� e�itiminin enstrüman dersi d���nda 
en çok oda müzi�i ve orkestray� etkiledi�ini belirtmi�, bununla birlikte 4 ö�renci form bilgisi, 
2 ö�renci de�ifraj, 2 ö�renci armoni, 1 ö�renci solfej, 1 ö�renci koro derslerinde etkili oldu�u 
cevab�n� vermi�tir. Ö�rencilerin icraya yönelik farkl� derslere yer vermelerine kar��n tamam� 
oda müzi�i ve orkestra derslerinde birle�mektedirler. 
 Ö�rencilerin tamam�n�n, verilen e�itimin, enstrüman dersi d���nda, en çok oda müzi�i 
ve orkestra dersini etkiledi�ini belirtmesi, bu derslerin yine çalg�lar�n� icra edebildikleri bir 
ders olmas�ndan kaynakland��� dü�ünülmektedir. 
 
Dokuzuncu Alt Probleme �li�kin Bulgular  

Ö�rencilere göre “Biçimsel Çözümlemeli Çalg� E�itiminin günlük ya�ant�n�zda 
(ki�iler aras� ileti�im, konu�ma, kendini ifade etme) etkisi oldu�unu dü�ünüyor musunuz?” 

Ö.1 K�smen olabilir.  
Ö.2 Günlük ya�ant�m�zda da sürekli cümleler kuruyoruz ve bir �eyler ifade ediyoruz. Müzikte de bir 

�eyleri ifade etmek vard�r ve kurulan cümleler vard�r. Ald���m bu e�itim paralel olarak günlük 
ya�ant�mda kendimi ifade etmeme ve ileti�im kurmama yans�m�� olmal�. 

Ö.3 Bilemiyorum. 
Ö.4 Bu soruyla kar��la�ana kadar bu konuyu hiç dü�ünmemi�tim. Soruyu okudu�umda hocam�z�n ilk 

dersimizde bu konuyu s�radan bir cümleyle örnekledi�ini an�msad�m. Verilebilecek en aç�k örnekti 
bu. Müzikte de kelimeler, cümleler ve hatta paragraflar var. Bu benzerli�i daha önce hiç 
dü�ünmemi�tim. Günlük ya�ant�ma yans�mas� konusunda herhangi bir fikrim olmamas�na kar��n bu 
benzerlik oldukça anlaml� ve e�itici. 

Ö.5 Müzi�in cümlelerini nas�l biçimlendiriyorsak müzi�i daha iyi ifade etmek için hayattada 
dü�ünceleri duygular� ifade edilmesi hususunda ba�lant� kurulabilir . 

Ö.6 Günlük ya�ant�mda bir etkisi oldu�unu dü�ünmüyorum. 
Ö.7 Güzel bir yakla��m bence olabilir insan gerçekten çalg� e�itiminde verdi�i çeki düzen sayesinde 

hayat�nda da de�i�iklikler yapabiliyor her alanda etkili oldu�u söylenebilir. 
Ö.8 Hay�r. 
Ö.9 Zaten hayat her zaman çözümlenmesi gereken ö�elerle dolu, çözümleyebildi�imiz, analiz 

yapabildi�imiz sürece ki�i hayat�nda daha ba�ar�l� olabilir. Ancak belli bir ya�a geldikten sonra 
yerle�mi� olan karakter yap�m�z� de�i�tirmek oldukça güç. Ancak küçük geli�meler olabilir. 

Ö.10 K�smen etkili oluyordur. 
 Ö�rencilerin görü�lerinden; 2 ö�renci günlük ya�ant�lar�na herhangi bir etkisi 
olmad���n�, 2 ö�renci bu konuda herhangi bir fikir sahibi olmad�klar�n�, di�er 6 ö�renci ise 
k�smen etkili olabilece�ini belirtmi�tir. Bir ö�rencinin çözümlemenin, ba�ar� için hayat�n her 
alan�nda önemli bir gereksinim oldu�unu belirtmesi ve bunun da küçük ya�larda 
olu�turulabilece�i fikri dikkat çekicidir. Bir di�er ö�rencinin ise “günlük ya�ant�m�zda da 
sürekli cümleler kuruyoruz ve bir �eyler ifade ediyoruz. Müzikte de kelimeler, cümleler ve 
hatta paragraflar var. Bu benzerli�i e�itim sürecine de�in daha önce hiç dü�ünmemi�tim. 
Günlük ya�ant�ma yans�mas� konusunda herhangi bir fikrim olmamas�na kar��n bu benzerlik 
oldukça anlaml� ve e�itici.” �eklinde dü�üncesini ifade etmi�tir.Ö�rencilerin, e�itim 
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sürecindeki edinimlerle, günlük ya�ant�m�zdaki konu�ma, ileti�im ve çözümleme gibi 
olgularla ba�lant� kurabildi�i, ancak günlük ya�ant�lar�na etkisi olmad��� gözlenmektedir. 
Bunun nedeni olarak ise çözümleme olgusunun belli bir ya�tan sonra ve k�sa süreli bir 
e�itimle günlük ya�ant�ya transfer edilemeyece�i,  çok küçük ya�lardan itibaren kazan�lmas� 
gereken bir olgu oldu�u dü�ünülmektedir.  
Onuncu Alt Probleme �li�kin Bulgular 

Ö�rencilere göre “Sizce bu e�itim önemli midir? Önemliyse neden?” 
Ö.1 Tabi ki önemlidir. Müzikal ifadeler olmadan bir eseri çalmak ne kadar do�ru olabilir ki, o eseri 

anlatamamak, dümdüz çalmak, tekni�e ve istenileni yapmamak… Müzikle u�ra�an bir ki�inin 
kesinlikle bilmesi gereken en temel �eydir bana göre.  Çalg� e�itiminde ö�retmenin, ö�rencisine en 
az�ndan eseri anlatarak formu, biçimi, motifi, dönemleri göstermesi ve bunlar� ö�renciden istemesi 
önemlidir ve müzi�in her dal�nda da gereklidir.   

Ö.2 Müzikalite bak�m�ndan önemlidir. 
Ö.3 Bence bu e�itim ifadelendirme ve istenen karakterde çalma için önemli bir e�itimdir. Form bilgisi 

dersi al�yoruz fakat bunu çald���m�z eserlerde uygulamak ve istenen duygu ve karakteri verebilmek 
bu e�itimle geli�iyor. 

Ö.4 Gerçekten faydal� ve hayat�m boyunca ta��yaca��m bilgiler ve teknikler ö�rendim. Bunun 
sonucunda daha bilgili ve dikkatli olarak eserlere çal���yorum. Gerekli ve ba�ar�l� bir e�itimdi. 
Enstrüman hocalar�n�n derslerde bu konuyu daha önemsemeleri gerekti�ini dü�ünüyorum. 

Ö.5 Bu e�itim bence çok önemli, çünkü dedi�im gibi eser çal���rken öncelikle o eseri çözümlememiz 
gerekiyor. Biçimsel Çözümlemeli Çalg� E�itimi oldukça verimliydi, çal��malar�m�z s�ras�nda 
hocam�z sadece bu konuya ba�l� kalmay�p, birçok konuda tavsiyelerde bulundu. E�itimin süresi 
bilinçli olarak ayarlanm�� olabilir fakat biraz daha uzun süreli olmas�n� dilerdim. Ayr�ca di�er icra 
derslerini de etkileyen bir e�itim oldu�u için ve e�lik derslerinde ya�ad���m baz� s�k�nt�lardan dolay� 
bu e�itimin en az�ndan bir dersinin e�lik dersi ile yap�lmas� benim aç�mdan daha yararl� olabilirdi. 

Ö.6 Eserlere daha iyi hakim olabilmek için önemlidir.  
Ö.7 Önemlidir çünkü; öncelikle müzikte fark�ndal�k müzikte anlat�lmak istenen duygunun dü�üncenin 

cümlelerin nas�l olmas� gerekti�i ve bunun sonucunda ona göre icra edilmesi hususunda önem 
ta��maktad�r. Her ö�rencinin üstünde durmas� gereken sadece nota çal��mak de�il kolayda olsa 
müzikalite aç�s�ndan bir �eyler yapmak için biçimsel çözümlemeli e�itim daha güzel sonuçlar 
ç�kartacakt�r. 

Ö.8 Önemlidir çünkü ;ço�u ö�renci hocas�ndan ald��� eseri çal�p geçiyor hangi döneme  aitmi� ,hangi 
duygular içinde yaz�lm�� ,hangi form kullan�lm�� nüans terimleri niçin var,  hiç bir �ekilde bunlar� 
inceleme gereksinimi duymuyor, sadece temiz ve ritmik çalmay� dü�ünüyor. Ben bu e�itimi 5 hafta 
gibi k�sa sürede alm�� olsam da enstrüman dersimde daha dikkatli olmam� sa�lad�. Bütün icra 
derslerinin e�itimcileri bu konuda en ba�tan ö�rencisini bilinçlendirmeli ve her eserin icras�nda 
buna önem verilmeli. 

Ö.9 Evet. Müzi�i okumak, anlamak ve hissetmek için önemli. Ayr�ca form bilgisi dersinde kuramsal 
olarak ö�rendi�im ve dinleyerek uygulayabildi�im bilgileri bizzat çalmam bir eserin form analizini 
de daha iyi idrak etmemi sa�lad�. Çözümleme hayat�n her alan�nda gerekli oldu�u gibi müzikte ve 
icrada da gerçek ba�ar� için son derece önemli. 

Ö.10 Robot gibi tekdüze çalmamak, müzi�i hissederek çalabilmek ve kar��m�zdakine yans�tabilmek 
aç�s�ndan son derece önemli oldu�unu dü�ünüyorum.  

 Ö�renci görü�lerinden; tamam�n�n bu e�itimin önemli ve gerekli oldu�u sonucuna 
var�lmaktad�r. Ö�renciler, neden önemli oldu�u sorusuna; müzi�i hissederek ve yans�tarak 
icra edebilmek, tekdüzelikten uzak bir biçimde müzikal ifadeleri ortaya ç�karabilmek, istenen 
duygu ve karakteri verebilmek, müzi�i okumak, anlamak ve hissetmek, eserlere daha hakim 
olabilmek, sadece entonasyon ve ritme dikkat ederek de�il, biçimini ortaya koyarak 
çalabilmek gibi cevaplara yer verirken, bir ö�renci, çözümlemenin; hayat�n her alan�nda 
oldu�u gibi müzikte de ba�ar� için önemli bir unsur oldu�unu belirtmi�tir. 

 
SONUÇ VE ÖNER�LER 

 Biçimsel çözümleme e�itimi alan ö�rencilerin alg�lar�na ili�kin haz�rlanan bu 
ara�t�rmada en dikkat çekici sonuçlardan biri;  ö�rencilerin e�itim öncesinde eserleri icra 
ederken özellikle temiz ve ritmik çalmaya yo�unla�t�klar�,  motif-cümle-dönem ili�kilerini 
göz ard� ettiklerini, eserin biçimsel analizini yapmad�klar�n� belirtmi�lerdir. �craya yönelik 
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derslerin e�itimcilerinin bu hususta daha dikkatli olmalar�, ö�renciye biçimsel analiz 
edebilme ve bunu uygulayarak icra edebilme yetisini temelden vermelerinin bir gereklilik 
oldu�u dü�ünülmektedir. 
 Ö�rencilerin büyük ço�unlu�u, eserin biçimini, motif-cümle-dönem ili�kilerini bilinçli 
bir �ekilde çözümleyerek çal��t�klar�nda, müzi�in ruhunu ortaya koyabildiklerini, daha zevk 
alarak, istekli çal��t�klar�n�, özgüvenlerini artt�rd���n� ve motive olduklar�n� dile getirmi�lerdir. 
Çalg� e�itimde ve di�er icra derslerinde de bu konuda daha bilinçli bir yakla��m�n ö�rencileri 
daha çok çal��maya sevk edece�i ve müzikalitelerinin geli�ece�i dü�ünülmektedir.  

Ayr�ca, e�itimin müzikal cümleleme konusunda da önemli ölçüde geli�imlerine katk�s� 
oldu�unu belirtmi�ler, tekdüzelikten uzak bir icra için çözümlemenin önemli oldu�unu ifade 
etmi�lerdir. 
 Ö�renciler e�itim sonras�nda; enstrüman derslerinde çal��t�klar� eserlerde de e�itim 
sürecindeki çal��malar� uyarlayabildiklerini ve daha olumlu sonuçlar ald�klar�n� 
belirtmi�lerdir. Tamam� oda müzi�i ve orkestra derslerinde de uygulayabildiklerini belirtmi�, 
bir k�sm� solfej, koro, de�ifraj, armoni ve form bilgisi derslerinde de uygulamaya çal��t�klar�n� 
belirtmi�tir. Bu da e�itim sürecindeki kazan�mlar�n di�er icra derslerine adaptasyonu 
aç�s�ndan sevindiricidir. 
 Çözümlemenin hayat�n her alan�nda oldu�u gibi çalg� e�itimi sürecinde de çok önemli 
bir unsur oldu�u ilkesinden yola ç�karak, çözümleme bilincinin çok küçük ya�lardan itibaren 
kazand�r�lmas� gerekti�i dü�ünülmektedir. Ayr�ca çalg� e�itimi yan�nda tüm icra derslerinde, 
ö�rencilere biçimsel çözümleme bilincinin a��lanmas� gerekti�i dü�ünülmektedir. 
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“EMBOL�ZM AKIMI VE SAF (ÖZ) ���R  ANLAYI�INDA MÜZ�K” 
 

Ar�.Gör. �zzet YÜCETOKER  
Ni�de Üniversitesi E�itim Fakültesi Müzik E�itimi Anabilim Dal� 

 
Meral BAHAR  

Uzman Edebiyat Ö�retmeni - Konya Karatay Mehmet Hanife Yap�c� Anadolu Lisesi 
 

ÖZET  
Güzel sanatlar içerisinde, “fonetik” yani sese dayal� sanatlardan say�la 

gelen  “edebiyat” ve “müzik” ba�lang�çtan bu yana birlikte yol alm��, birbirini etkilemi�tir. 
Edebiyat�m�zda da müzikle kurulan ba�lar, ilk ürünlere kadar uzan�r. �slamiyet Öncesi Türk 
Edebiyat�’n�n sözlü edebiyat ürünleri “ozan” ad� verilen ilk �airlerin “kopuz” denilen saz 
e�li�inde icra ettikleri �iirlerden olu�ur. Bu çal��man�n amac� genelden özele do�ru Türk 
edebiyat�n�n tarihi ak���n� ve bu ak�� içinde müzikle temas�n� kronolojik olarak takip etmektir. 
Bu çal��mada �iir ve müzik aras�nda derin bir ili�ki kuran ve �iiri “sessiz bir �ark�” olarak 
tan�mlayan sembolistlerden bahsedilmi�tir.  Sembolizmin edebiyat�m�zdaki temsilcileri kabul 
edilen Cenap �ehabettin ve Ahmet Ha�im örnekleminden sonra  “Cumhuriyet Dönemi Saf 
(öz) �iir Anlay���” içinde de�erlendirilen Yahya Kemal BEYATLI, Ahmet Hamdi 
TANPINAR, Ahmet Muhip DIRANAS, Ziya Osman SABA, Cahit S�tk� TARANCI… vb. 
sanatç�lar�m�z�n eserlerindeki müzik alg�s� ve yans�malar�ndan bahsedilmi�tir. Sözü edilen 
sanatç�lar�n eserlerinden örneklerle konuyu somutla�t�rma yoluna gidilmi�tir. Edebiyat�m�z�n 
müzikle kurdu�u ba�lar� incelerken çok uzaklara gitmeye gerek olmad���n�, bu konuda son 
derece zengin örneklere sahip oldu�u gösterilmeye çal���lm��t�r. Kaynak tarama modeli ile 
yap�lan bu ara�t�rmada Tanzimat’a kadar olan süre içinde edebiyat�m�z�n �iir a��rl�kl� bir 
edebiyat oldu�u ortaya ç�km��, müzikle gerçekle�en temas�n daha çok “�iir” cephesinde 
oldu�u görülmü�tür. Oysa ba�ta Divan nesrimiz olmak üzere, nesir gelene�imizde de müzik 
etkileri mevcuttur. Bu yüzden çal��man�n sonuna do�ru k�saca bu ili�kiye de de�inilmi�tir. 
Ortaya ç�kan sonuçlar do�rultusunda ise edebiyat ve müzikle u�ra�an yeni neslin 
edebiyat�m�zdaki bu zenginli�i tan�y�p de�erlendirmesinin sosyo - kültürel geli�imimize 
sa�layabilece�i katk�lar üzerine önerilere yer verilmi�tir. 
Anahtar Kelimeler:  Türk Edebiyat�, Müzik. Sembolizm, Saf (Öz) �iir 
  

MUSIC EFFECTS IN SYMBOLISM AND PURE POETRY UNDERSTANDING 
 
ABSTRACT 

Among the fine arts ‘literature and music’ ,which are accepted as sound based arts, 
namely phonetic, have proceeded together and affected each other since their beginning. The 
ties correlated by means of music in our literature dates back to the early works. Oral literary 
works of pre-islamic age of Turkish literature consist of poems which are performed with 
“saz” ( a kind of musical instrument ) by bards called “Ozan” in Turkish. The aim of this 
study is to follow the historical flow of Turkish literature and its relationship with music 
chronologically. In this study, it is mentioned about the symbolists who relate strict ties 
between music and poetry and identify poetry as “silent song.” After the example of Cenap 
�ahabettin and Ahmet Ha�im, the first representatives of symbolisms in our literature, it is 
mentioned about music perception and reflection in the works of  such writers: Yahya Kemal 
Beyatl�, Ahmet Hamdi Tanp�nar, Ahmet Muhip D�ranas, Ziya Osman Saba and Cahit S�tk� 
Taranc� who are evaluated in the Republic period - pure poetry understanding. Subject matter 
is   embodied with examples from the works of writers mentioned above. Here, it is also 
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underlined that we do have quite rich examples in our literary works and  there is no need to 
go back further to analyze the relationship between music and literature. 

In this study which is done according to literature review technique, it is revealed that 
our literature has been poetry based until Tanzimat reform period and the relationship with 
music has emerged largely in poetry. However, we have first deeds of music effects in our 
Ottoman prose as well. Thus, it is also referred briefly to this relationship towards the end of 
this study. 
Under the lights of revealed results, suggestions are given to new generation engaging in 
literature and music in order to know this richness in our literature and to  contribute to our 
socio- cultural development. 
 
Key Words :  Turkish Literature, Music, Symbolism, Pure poetry 
 
1. Giri� 

Güzel sanatlar içerisinde “fonetik” yani sese dayal� sanatlardan say�la gelen “edebiyat” 
ve “müzik” ba�lang�çtan bu yana birlikte yol alm��, birbirini etkilemi�tir. Cemil Meriç, �iirle 
musikiyi bir elman�n iki yar�s� gibi görür ve “mânân�n âhenkle izdivac�” �eklinde yorumlar. 
(Meriç, 1978). Müzik ve edebiyat�n ortak paydas�n�n “ses” olu�undan yola ç�kan Mehmet Can 
Do�an bu etkile�imle ilgili görü�lerini: “ Müzikle edebiyat� yak�nla�t�ran melodik düzen, 
seslerin ve sözcüklerin seçimi ile olu�turulan yap�da, müzisyenleri oldu�u kadar edebiyatç�lar� 
da dü�ündürmü�tür. Sözün sesle iletilmesi sürecinde �airler, müzi�in imkânlar�n� ahenk ve 
ritimle de�erlendirmek istemi�ler; ölçü, durak, kafiye ve redif gibi sonradan kal�pla�acak 
söyleyi� özelliklerini geli�tirerek bunlar� ahengin sa�lanmas�nda retorik ölçütler olarak 
benimsemi�lerdir.” (Do�an, 2006) diye ifade ediyor. 

Türk edebiyat�n�n en eski örnekleri “destan, ko�uk, sagu, sav” adlar�yla an�lan �slamiyet 
Öncesi Türk Edebiyat� ürünleridir. Bu sözlü edebiyat verimleri, anonim ve manzum olman�n 
yan� s�ra ozanlar taraf�ndan “kopuz” e�li�inde icra edilme özelli�ine de sahiptir. “Oyun, baks�, 
�aman, kam, ozan” gibi adlarla an�lan �airler çok fonksiyonlu bir kimlikle kar��m�za ç�kar. 
�airlik, musiki�inasl�k, rakkasl�k, kahinlik, hekimlik…vb. görevleri üstlenen ozanlar, “s���r, 
�ölen, yu�” törenlerinde yapt�klar� canland�rmalarla belki de en eski aktörlerdir. “Türklerin 
�slamiyet’ten önceki dinleri olan �amanizm, Animizm ve Totemizmde de musikinin çok 
önemli rolü vard�. Bu dinlerin tümünde törenler müzik e�li�inde yap�l�rd�. Örne�in 
ço�unlukla hâkim olan �amanizm’de kam, baks� veya �aman denilen din adamlar� ellerinde 
kopuz ile dola��r, dini mesajlar�n� musiki yard�m�yla iletirlerdi.” diyen Saadeddin Nüzhet 
Ergun,  dini ba�lamda müzi�in sözün gücünü artt�r�c� özelli�ine dikkat çekiyor. (Ergun, 
1942). 
 �slamiyet’in kabulünden sonra Anadolu co�rafyas�nda daha çok “Dini Tasavvufi Türk 
Halk �iiri” �eklinde kar��m�za ç�kan ürünler, özellikle “ilahi”ler özel ezgi ile söylenen 
�iirlerdir. Tekke ve dergah çevresinde geli�en bu edebiyat� müzikten ayr� dü�ünemeyiz. Kald� 
ki Mevlevi tekkelerinde ney, Bekta�i tekkelerinde saz ve ba�ka tekkelerde farkl� müzik 
aletlerine rastlamak mümkündür. Bununla ilgili olarak Saadeddin Nüzhet Ergun �öyle der: 
“�slamiyet’te de mûsikîye kar�� bir cephe mevcut de�ildir. �slâm Peygâmberi Hz.Muhammed, 
Kuran’�n güzel sesle ve kâideye müstenîd âhenkle okunmas�n� ö�ütlemi�tir. Tecvîd ve K�raat 
i�te bu ra�betin sonucunda do�mu�tur ve mûsikî ile yak�n ili�kileri vard�r.” (Ergun, 1942)
  

Hz. Mevlana Mesnevi’ye �u sözlerle ba�lar: 
“Bi�nev ez ney çün hikâyet mî küned Ez cüdâyîhâ �ikâyet mî küned” 
(Dinle neyden kim hikâyet itmede Ayr�l�klardan �ikâyet itmede ) (Çelebio�lu, 1967) 
“Her yol Allah’a götürür” diyordu, Mevlâna Celaleddin-i Rûmî :“Ben sema ve musiki 

yolunu seçtim.” 
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Manevi bir konser olan sema y� dinî törenlerin usulüne uygun bir görev addediyordu. 
Eflakî’nin anlatt���na göre, bir gün rebab çal�n�yordu ve Mevlâna bundan zevk duyuyordu. 
Bir dost içeri girdi: 

“�kindi ezan� okunuyor, biraz sussana” diye hayk�rd�. 
“Hay�r, dedi Mevlâna, bu da bir ezand�r. Her ikisi de Allah’a sesleniyor. Biri O’nun için 

d���ndan ibadet etmeyi, di�eri içinde O’nu tan�may�, O’nun a�k�n� hissetmeyi istiyor” dedi ve 
ekledi “Musikinin ritminde bir s�r sakl�d�r; e�er onu if�a etseydim dünya altüst olurdu.” 
Rebabdan söz ederken de �unlar� söyledi: “Bu rebab kuru tel, kuru deriden ba�ka bir �ey 
de�ildir, fakat ç�kard��� ses sevgilinin sesidir.” (Arifin, 2003).  

Öte yandan Anadolu’da 16. Yüzy�ldan itibaren izini sürebildi�imiz a��kl�k gelene�i ise 
saz (ba�lama) ile özde�le�erek “Türk Saz �iiri” ad�n� alacak kadar müzikle iç içedir. A��k 
edebiyat�n�n en uçar� gönüllü ozan� Karacao�lan, onu esmer bulup be�enmeyen dilbere: 
“Bana kara diyen dilber - Gözlerin kara de�il mi - Yüzünü sevdiren gelin - Ka�lar�n kara de�il 
mi” derken saz�n teline, sözün yüre�ine dokunup sitemi ne de güzelle�tirir. 

Bat�’da da bizdeki halk ozanlar�na benzer gezgin �ark�c�lar görmek mümkündür. Mesela 
12-13. Yüzy�lda Fransa’da yayg�n olan “trubadur” , gezgin �ark�c�lar için kullan�lan bir 
sözcüktür. Ayr�ca Frans�zlar “chanson”, Almanlar “lied”, �talyanlar “canto”yu bizdeki “�ark�, 
türkü” kar��l��� kullan�rlar. Yine 14. Yüzy�lda Rönesans kültürünün meyvelerinden biri olarak 
�talya’da do�an “madrigal”, �iir-müzik birlikteli�inin güzel bir örne�ini te�kil eder ve tüm 
Avrupa’ya yay�l�r. 600’den fazla lied’i bulunan Avusturyal� besteci Franz Schubert’i de bir 
�ark� ustas� olarak anmak yerinde olacakt�r. 
 13. yüzy�lda Anadolu’da Hoca Dehhani ile ba�layan “Divan Edebiyat�” m�z, ba�l� 
ba��na �iir - müzik birlikteli�idir. Aruz ölçüsünün ahengi, dize sonlar�ndaki kuvvetli ses 
benzerlikleri, iç kafiyeler, aliterasyon, asonans, tekrir, nida gibi ses sanatlar� sayesinde 
zenginle�tirilmi� müzikal yap�s�yla divan �iirimiz, müzik e�li�inde icraya son derece 
müsaittir. Baki’nin �iirlerinde Kanuni döneminin kudreti, Fuzuli’de a�k ve �st�rab�n makam�, 
Nedim’in �ark�lar�nda Lale Devri’nin ihti�am� bestelenir. 

Edebiyat ve müzik ili�kisi sadece �iir cephesinde gerçekle�mez. Ancak edebiyat�m�z 
Tanzimat’a kadar �iir a��rl�kl� bir edebiyatt�r. Tanzimat döneminde, Bat� edebiyat�n�n örnek 
al�nmas�, gazetecili�in geli�mesi ve matbaan�n yayg�nla�mas�yla düz yaz� türleri a��rl�k 
kazanmaya ba�lam��t�r. 
 �lk merhalesini “Tanzimat Edebiyat�”n�n olu�turdu�u “Bat� Etkisinde Geli�en Türk 
Edebiyat�”, ayd�nlar�m�z�n yüzünü Bat�’ya çevirdi�i, ba�ta Frans�z edebiyat� olmak üzere Bat� 
tesirinde yeni bir edebiyat kurmaya çal��t��� dönemdir. 
 
2. Yöntem 

Bu çal��madaki amaç, Türk edebiyat� ak�mlar� içerisinde bulunan sembolizm ak�m� ve 
saf �iir anlay���nda müzik etkilerini vurgulamakt�r. Çal��mada, Cumhuriyet Dönemi Saf (öz) 
�iir Anlay���” içinde de�erlendirilen Yahya Kemal BEYATLI, Ahmet Hamdi TANPINAR, 
Ahmet Muhip DIRANAS, Ziya Osman SABA, Cahit S�tk� TARANCI… vb. sanatç�lar�m�z�n 
eserlerindeki müzik alg�s� ve yans�malar�ndan bahsedilmi�tir. Sözü edilen sanatç�lar�n 
eserlerinden örneklerle konuyu somutla�t�rarak, edebiyat�m�z�n müzikle kurdu�u ba�lar� 
incelerken çok uzaklara gitmeye gerek olmad���n�, bu konuda son derece zengin örneklere 
sahip oldu�uz dü�üncesiyle yap�lan çal��ma önemli görülmektedir. Bu çal��mayla sembolizm 
ve öz �iir anlay���nda müzi�in yerinin ve öneminin daha iyi anla��laca��, buna ba�l� olarak da 
bu iki alan ile ilgili de�erin artaca�� dü�ünülmektedir. Bu çal��ma, tarama modelinde yap�lm�� 
betimsel bir derleme çal��mas�d�r. Genelden özele do�ru sistematik bir �ema içerisinde 
konular derlenmi�, de�erli sanatç�lar�n �iirleri örnek al�narak ulusal ve uluslar aras� müzikler 
ile desteklenmi�tir. Bu çal��malar do�rultusunda çe�itli sonuçlar getirilmi�, bu sonuçlar 
do�rultusunda öneriler geli�tirilmi�tir. 
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3. Sembolizmin Ak�m� ve Saf (Öz) �iire Do�ru 
Servet-i Fünun döneminde Cenap �ehabettin, Fransa’da sembolizm ve parnasizmle 

tan���r. �iiri “sessiz bir �ark�” olarak tan�mlayan sembolistler, “sözcüklerle yap�lm�� bir 
beste”nin pe�indedir. 
 Sembolizmin dü�ünsel kayna��nda, Alman filozofu Schopenhour’un dünyay� “hayali 
ve gizemli olgular” olarak gören idealist felsefesi vard�r. �lkeler ve kuram� Stephan Mallarme 
olu�tururken, bildirgeyi Jean Moreas yay�mlar. Sembolizmin öncüsü ise Charles 
Baudelaire’dir. Paul Verlaine, Arthur Rimbaud, Paul Valery �iirdeki di�er temsilcileridir. Bu 
sanatç�lar, birçok �airimiz üzerinde de etkili olmu�tur. 
 Cenap �ehabettin ve Ahmet Ha�im sembolizmin edebiyat�m�zdaki temsilcileri olarak 
görülür. 
 Cenap �ehabettin’in: Bir beyaz lerze, bir dumanl� uçu� - E�ini gaib eyleyen bir ku� 
gibi kar - Geçen eyyam-� nevbahar� arar… - Ey kulubün sürud-� �eydas� - Ey kebuterlerin 
ne�ideleri - O bahar�n bu i�te ferdas� - Kaplad� bir derin sükuta yeri karlar - Ki hamu�ane 
dem-be-dem a�lar diye ba�layan Elhan-�ita’s�n�n yap� özellikleri müzikal bir de�er ta��r. 
Mehmet Kaplan: “Cenap, karlar�n ya��� hareketinde evvela müzikal bir hususiyet buluyor. 
Bundan dolay� �iirine Elhan-� �ita: K�� Musikisi ad�n� veriyor. Manzumesiyle bu musikiyi 
taklide çal���yor. �iirin en mühim taraf�, �ekil, vezin ve çe�itli ahenk unsurlar�yla bir musiki 
vücuda getirmesidir.” diyor. (Kaplan, 1984). 

3.1 1930 Öncesinde ve Sonras�nda Saf (Öz) �iirdeki En Etkili �sim: Ahmet Ha�im 
Ahmet KABAKLI, Ha�im’in �iirlerini de�erlendirirken: “Özledi�i ‘söz musikisi’ ne 

ilk �iirlerinde pek az ula�an �air, ritim ve ahenk gücünü gittikçe artt�rarak Piyale’deki 
olgunlu�a yükselmi�tir. Bu son �iirlerinde pek az kelime ile hayaller ve duyu�lar telkin etmeyi 
ba�armaktad�r. Bunlar, ‘güftesiz beste’ler gibi hem kula�a, hem gönle hitap eden m�sralard�r. 
Seçti�i sözlerin ço�u, mesafe, renk, soyutluk ve derinlik ifade eden kelimelerdir. Göl 
Saatleri’nde ve serbest aruzlu �iirlerde (O Belde, Yollar) aramaya ba�lad��� musiki 
dalgalan��lar�n� Piyale �iirinin düzgün kal�plar� içinde, gerçek ustal�kla sürdürmü�tür.”der. 
(Kabakl�, 1985) 

Ha�im, Piyale önsözünde, “�iir Hakk�nda Baz� Mülahazalar” ba�l�kl� yaz�s�nda �iiri 
“söz ile musiki aras�nda, sözden ziyade musikiye yak�n” olarak tan�ml�yor ve diyor ki: “�iirde 
her �eyden önce önemli olan, sözcü�ün anlam� de�il, cümledeki söyleyi� de�eridir. �airin 
amac� her sözcü�ün cümledeki yerini, öbür sözcüklerle olacak de�inme ve çarp��malardan ve 
anla��lmaz birle�melerden ortaya ç�kan tatl�, gizli, yumu�ak ya da sert uyumlar�n� dizenin 
bütünündeki gidi�e ba�layarak dalgal� ve ak�c�, karanl�k ya da ���kl�, a��r ya da h�zl� 
duygulara, sözcüklerin anlamlar�n�n üstünde, dizenin musiki yönünden dalgalanmalar�ndan 
gelen, s�n�rs�z ve etkili bir anlat�m bulmakt�r.” 

Ahmet Ha�im’in edebiyat�m�zda en çok tan�nan ya da daha geni� kitleler taraf�ndan 
tan�nmas�n� sa�layan “Merdiven” �iirinde söz ve müzik ili�kisini yo�un olarak görebiliriz. 
A��r a��r ç�kacaks�n bu merdivenlerden Eteklerinde güne� rengi bir y���n yaprak Ve bir 
zaman bakacaks�n semaya a�layarak… Sular sarard�… Yüzün perde perde solmakta K�z�l 
havalar� seyret ki ak�am olmakta… E�ilmi� arza, kanar, muttas�l kanar güller Durur alev gibi 
dallarda kanl� bülbüller Sular m� yand�? Neden tunca benziyor mermer? Bu bir lisân-� hafîdir 
ki rûha dolmakta K�z�l havalar� seyret ki ak�am olmakta… 

Merdiven �iirinde kafiyeler eksiksiz ve sa�lam, redifler de eylemlerin devaml�l���n� 
duyuracak �ekilde canl� kullan�lm��t�r. Ayr�ca, aruz ölçüsünün ahengi ve “r” sesinin tekrar� 
(alliteration) da �iirde güçlü bir musikinin olu�mas�n� sa�lam��t�r. �iirde sözcüklerle 
yans�t�lan musikinin yan�nda, ayn� sözcüklerle çizilmi� bir tablonun varl���na da dikkat 
çekmek gerekir. Ha�im’in içe kapan�k, karamsar, biraz da Frans�z sembolistlerinden gelen 
k�z�l ve sar� renklere bürünmü� bir �iir dünyas� vard�r. �airin iç duyu�lar� ile �iirinde yaratt��� 
âlem aras�ndaki paralellikler de göz ard� edilmemelidir. Belki de Ha�im hayatta aray�p da 
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bulamad��� her �eyi, yaratt��� hayal aleminde bulmaya çal��m�� ve büyük bir ihtirasla �iire 
sar�lm��t�r. Bu hususta Abdülhak �inasi Hisar diyor ki: "Ahmet Hâ�im, �iiri her �eyin 
fevkinde dü�ündü. �iir, onca hayat�n ve dünyan�n icmalini yapan bir tat, bir iksirdi. �iiri 
ondan çok seven bir adam görmedim." (Hisar, 1963) 

Cumhuriyet döneminde saf(öz)�iiri savunan �airler, Milli Edebiyat �airlerinin s��, 
gerçeklikten uzak memleketçiliklerine kar�� ç�karlar. Onlara göre �iir soylu bir sanatt�r ve 
amaçlar� �iirsel söylemin doru�una ula�makt�r. �iir, ritim sanat� oldu�u için beste, 
güfte(söz)den önce gelir. Dizelerinde na�me hissedilmeyen �iirin düz yaz�dan fark� yoktur. 
Öz �iirden söz edebilmek için tabiattaki bir görünü�, bir durum ya da bir nesne kar��s�nda 
hissedilen “heyecan ve duygulanma an�”n�n ki�ide �iir yoluyla tekrar tekrar ya�at�labilmesi 
gerekir. Böylece kapal� bir anlat�m ve imgesel söyleyi�lerle dilde bir rüya alemi olu�ur. 
�airlerin yol haritas�n� duygular�n sonsuzlu�u belirlerken hayatla ölüm, dü�le gerçek, 
al�nyaz�s�yla istem, geçmi� ve halihaz�r aras�ndaki çat��ma �iirin özünü olu�turur. Bu 
yolculukta zaman zaman mistik bir dünyaya yöneli� de dikkat çeker. 

Saf (öz) �iir anlay���n� benimseyen �airler, sembolizm ak�m�ndan etkilenmi�, 
kendimize özgü sesi yakalayabilmek için hece ölçüsünü kullanm��, ancak gelenekten gelen 
özellikleri modern �iirin imkanlar�yla kayna�t�rmay� da ihmal etmemi�lerdir. Tabiki iki usta 
saf (öz) �iircinin, Yahya Kemal ve Ahmet Ha�im’in aruz ölçüsünü kulland���n� da belirtmek 
gerekir. Bu iki büyük sanatç�m�z�n ard�ndan,Ahmet Hamdi TANPINAR, Ahmet Muhip 
DIRANAS, Necip Faz�l KISAKÜREK, Ziya Osman SABA, Cahit S�tk� TARANCI, Asaf 
Halet ÇELEB� gibi isimler , saf(öz)�iirin önemli sanatç�lar� olarak kar��m�za ç�kar. 

Tahir ABACI: “Gerek Yahya Kemal’in, gerek Tanp�nar’�n müzikle kurduklar� ili�ki 
biçiminin dünya edebiyat� aç�s�ndan dahi benzersiz oldu�u söylenmelidir. Cumhuriyet �iirinin 
bir di�er önemli kurucusu Ahmet Ha�im’de ise müzi�in tematik de�eri pek azd�r. Ancak, o da 
Piyale’ye yazd��� önsözde ‘�iir ve musiki’ özde�li�ini kurar.” (Abac�, 2006) diyor. Gerçekten 
öz(saf) �iir anlay���nda �iir-müzik ili�kisini incelerken söze Yahya Kemal Beyatl� ile 
ba�lamak yerinde olur. 

Balkan �ehirlerinde geçerken çocuklu�um 
Her lahza bir alev gibi hasretti duydu�um. (Beyatl�, 1999) diyen �air, Üsküp 

do�umludur. “Rakofça k�rlar�n�n hür havas�n�” alan, içinde “ak�nc� cedlerin ihtiras�”n� duyan 
�airdir. Sa�lam bir tarih, kültür ve dil bilinci vard�r. Ona göre , “�iir, ritmin lisan haline 
gelmesi, yani söyleyi�in bir musiki cümlesi olabilmek s�rr�na eri�mesiydi.” (Banarl�, 1971). 
�iir onun için “musikiden ba�ka bir tür musiki”, “içimizin ahengi”dir… Sembolist �iirin 
büyük de�er verdi�i iç ahenkle parnasiyenlerin titizlikle teminine çal��t�klar� d�� ahengi onda 
ba�da�m�� olarak buluyoruz. (Akyüz,2010). 
 Hece ölçüsünü sadece “Ok” �iirinde kullanan Yahya Kemal’in ahenkte tercihi aruz 
ölçüsü olmu�tur. Nihat Sami BANARLI, Resimli Türk Edebiyat� Tarihi’nde: “Aruz vezni ile 
Fikret kuvvetli bir d�� musikisi ve ustal�kl� bir manzume lisan� vücuda getirmi�ti. Bu vezni 
daha temiz, daha sade bir Türkçe ile dillendirmek kudretini de Mehmet Akif göstermi�ti. 
Fakat tam on as�rl�k bir atalar miras� olan bu güzel vezinle yaln�z �iir söyleyen ilk büyük �air 
Yahya Kemal oldu.” diyor. Ayr�ca Yahya Kemal, Frans�z edebiyat�ndan al�nan naz�m 
�ekillerinden çok, gazel, �ark�, mesnevi, rubai gibi divan edebiyat� naz�m �ekillerini tercih 
ediyor. Gelenekten süzülen zenginli�i modern �iirin imkanlar�yla ustaca birle�tiriyor. Ve 
Yahya Kemal, sadece eski �iir gelene�inin de�il, eski mûs�kî gelene�inin de bilinmesinden 
yana. Eski Musiki �iirinde diyor ki: 
 Çok insan anlayamaz eski mûs�kîmizden 
 Ve ondan anlamayan bir �ey anlamaz bizden 

Açar bir alt�n anahtarla ruh ufuklar�n�, 
Hemen yay�lmaya ba�lar sadâ ve nûr ak�n� 
Ve seslenir büyük Itrî, semây� örten rûh, 
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Pe�inde dalgalan�r bestesiyle Seyyid Nûh 
O mutlu devrede Itrî’ye en yak�n bir dost 
I��kl� danteleler bestekâr� Hâf�z Post… 
Bu neslin ortada dâhîcedir ba�ard��� i�, 
Vatan nas�l kar���r mûs�kîyle göstermi�. 
Bu yaz kemençeyi bir dinledinse Kanl�ca’da 
Baharda bir gece tanbûru dinle Çaml�ca’da. 
Bu sazlar�n duyulur her telinde sâde vatan, 
Sihirli rüzgar eser daima bu topraktan. ( a.g.e., s.40-41) 

 Birçok �iiri bestelenmi� olan Yahya Kemal’in Kendi Gök Kubbemiz adl� eserinde baz� 
�iirlerine “Itri, Mohaç Türküsü, Hayal Beste, Eski Musiki, Ak�am Musikisi, Kar Musikileri, 
Deniz Türküsü, Gece Bestesi, Güftesiz Beste, Endülüs’te Raks” isimlerini vererek yaratt��� 
müzik ça�r���m� da dikkat çekicidir. Di�er �iirlerinin içinde de müzikten s�k s�k söz eder. 
“Eski Mektup”ta: “ ��veler sezdiren bir üslupta/ Bir güzel �ark�” söylerken “rüzgar” ; 
“Mevsimler” �iirinde der ki: 

Güne� do�madan mavile�mi� Bo�azdan 
Nevâ-Kâr aç�ls�n bütün ses ve sazdan 
Ufuklarda sürsün zafer mûs�kîsî  (Beyatl�, 1999). 
Yahya Kemal’le özde�le�mi� kavramlardan biri de “�stanbul”.�air, Tevfik Fikret’in 

“Sis” manzumesinde: 
“Örtün, evet, ey hâile.. örtün evet ey �ehr; 
Örtün ve müebbed uyu, ey fâcire-i dehr”diye hayk�rd��� �stanbul’a: 
“Sana dün bir tepeden bakt�m azîz �stanbul! 
Görmedim, gezmedi�im, sevmedi�im hiçbir yer. 
Ömrüm oldukça gönül taht�ma keyfince kurul! 
Sâde bir semtini sevmek bile bir ömre de�er” (Beyatl�, 1999) diyecek kadar a��kt�r. 

“Bir Ba�ka Tepeden” ad�n� ta��yan bu �iir Münir Nurettin Selçuk taraf�ndan hicaz makam�nda 
bestelenmi� ve Türk musikisinin sevilen eserleri aras�nda yerini alm��t�r. �iirlerinde, 
semtleriyle adeta bir �stanbul senfonisi besteler. Tarihi, kültürel ve tabii dokusu ile �stanbul 
bizim sesimizdir. �air, onu dünyada hiçbir yere benzetmek istemez ve �öyle seslenir 
�stanbul’a: 

Benzetmek olmas�n sana dünyada bir yeri 
Eylül sonunda böyledir �sviçre gölleri” (Beyatl�, 1999). 
1927’de Var�ova’da Elçi olarak görev yapan Yahya Kemal, “Kar Mûs�kîleri” adl� bir 

�iir yazar. �slav musikisine dinleyen ama zevk almayan �airin yüre�i �stanbul’a ve Türk 
musikisine duydu�u hasretle doludur: 

Bin y�ldan uzun bir gecenin bestesidir bu; 
Bin y�l sürecek zannedilen kar sesidir bu. 
Bir kuytu manast�rda duâlar gibi gaml�, 
Yüzlerce a��zdan koro halinde devaml�, 
Bir erganun âhengi yay�lmakta derinden… 
Duydumsa da zevk almad�m �slâv kederinden. 
Zihnim bu �ehirden, bu devirden çok uzakta, 
Tanbûri Cemil Bey çal�yor eski plâkta, 
Birdenbire mes’ûdum i�itmek hevesiyle, 
Gönlüm dolu �stanbul’un en özlü sesiyle. 
Sand�m ki uzakla�t� ya�an kar ve karanl�k, 
Uykumda bütün bir gece Körfez’deyim art�k. (a.g.e.,s.46) 
Münir Nurettin Selçuk taraf�ndan segah makam�nda bestelenen: 
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Dönülmez ak�am�n ufkunday�z vakit çok geç - Bu son fas�ld�r ey ömrüm nas�l 
geçersen geç -  Cihana bir daha gelmek hayal edilse bile -  Avunmak istemeyiz böyle bir 
teselli ile (a.g.e.,s.92) 

Dizeleriyle ba�layan  “Rindlerin Ak�am�”, ya da: 
Zil, �al ve gül. Bu bahçede raks�n bütün h�z�... �evk ak�am�nda Endülüs üç defa 

k�rm�z�... A�k�n sihirli �ark�s� yüzlerce dildedir.  �spanya ne�'esiyle bu ak�am bu zildedir. 
(a.g.e.,s.157) 

Dizeleriyle tan�d���m�z yine Münir Nurettin Selçuk’un Kürdîlihicazkâr makam�nda 
besteledi�i Endülüs’te Raks �iirini nas�l unutabiliriz?  

Kalbim yine üzgün seni and�m derinden Geçtim yine dün eski hazan bahçelerinden 
Üzgün ve k�r�lm�� gibi en ince yerinden 
Geçtim yine dün eski hazan bahçelerinden 

Güftesi de Selâhattin P�nar taraf�ndan Bayâti makam�nda bestelenerek Türk 
musikisinin unutulmaz eserleri aras�nda yerini alm��t�r.  Yahyâ Kemâl Beyatl�’n�n �iirlerinde 
musiki ile kurulan ili�kiye çok say�da örnek göstermek mümkün. Türk edebiyat�n�n sahip 
oldu�u bu zenginli�i gelecek ku�aklara da lay�k�yla anlatmak gerekiyor. 

Gençlik y�llar�nda Ahmet Ha�im ve Yahya Kemal gibi Öz �iir’in(Saf �iir) güçlü 
temsilcilerinin ö�rencisi olan, bu ili�kiyi dostlu�a kadar götüren TANPINAR, Paul Valery, 
Marcel Proust gibi Bat� edebiyat� sanatç�lar�ndan da etkilenmi�tir ki Proust’un “Geçmi� 
Zaman�n Pe�inde” adl� eseri birçok “müzikal roman” incelemesine konu olmu�tur. 

“Bütün sanatlar musikinin pe�indedir.” (Tanp�nar, 1969) diyen Ahmet Hamdi 
Tanp�nar’�n eserlerini musikiden ayr� dü�ünmek pek mümkün de�il. “Bursada Zaman” 
�iirinde : “Bursa’da bir eski cami avlusu, Eski �ad�rvanda �ak�rdayan su Orhan zaman�ndan 
kalma bir duvar… Onunla bir ya�ta ihtiyar ç�nar 
Eliyor dört yana sakin bir günü.” diyerek, ihtiyar ç�nar�n gölgesinden geni� bir perspektifte 
seyredilen Bursa manzaras�na “su sesi” ni duyurarak ba�lam��t�r. Tanp�nar’�n eserlerinde 
önemle üzerinde durdu�u “rüya, zaman, musiki” kavramlar�, �iirde hassasiyetle i�lenmi�tir. 
Bursa, “Bir rüyadan arta kalman�n hüznü içinde” gülümser, “Bu hayalde uyur Bursa her gece/ 
Her �afak onunla uyan�r güler.” ve zaman, “Su sesi ve kanat �ak�rt�s�ndan” “billur bir 
avize”ye dönü�mü�tür. Ayr�ca �air: “Ye�il türbesini gezdik dün ak�am - Duyduk bir musiki 
gibi zamandan - Çinilere sinmi� Kuran sesini” dizelerinde musikiyi zamanla birlikte sunar. 
“Her �ey yerli yerinde; masa sürahi, bardak - Serpilen ayd�nl�kta dallar�n aras�ndan -  
Büyülenmi� bir ceylan gibi bak�yor zaman - Sessizlik dökülüyor bir yerde yaprak yaprak” 
dizelerinde ise a��r a��r akan zaman�n içinde adeta sessizli�i duyurur. 14’lü hece ölçüsü, dize 
sonlar�ndaki kuvvetli ses benzerliklerinin yan� s�ra aliterasyon ve asonanslarla 
zenginle�tirilmi� müzikal yap�, �aire özgü imgesel söyleyi�lerle de desteklenmi�tir. 

“Ne içindeyim zaman�n, Ne de büsbütün d���nda; Yekpare, geni� bir an�n Parçalanmaz 
ak���nda” gibi dizelerde de �airin bireysel duyu�unun yan�nda benzer ses özelliklerini görmek 
mümkündür. 
        Ahmet Hamdi TANPINAR’�n �iir dili ile nesir dili aras�nda kesin bir ayr�l�k görülmez. 
“�iirde sustu�um �eyleri roman ve hikayelerimde anlat�r�m.” (Karaalio�lu, 1982,) diyen 
Tanp�nar için Kemal Özer: “Beethoven’in 5. Senfonisi kadar Dede Efendi’yi de kendinden 
geçerek dinleyebiliyordu. Leonardo kar��s�nda duydu�u heyecan� Süleymaniye Camii’ni 
seyrederken de duyuyordu. Baki’nin �iirlerindeki görkemi Valery’de de buluyordu.”diyor. 
(Özer, 2008). Belki de bu yüzden eserlerindeki musiki etkisi alaturka musiki ile s�n�rl� 
kalmad� ve Tanp�nar’�n eserlerinde hiç bitmeyecek bir “Mahur Beste”nin yan�nda Klasik Bat� 
Musikisi de yerini ald�. Huzur roman�n�n musiki ile ilgisi üzerinde duran ve Huzur’u bir 
müzikal roman olarak okuyan birçok ara�t�rma mevcut. 

Mehmet Kaplan, Tanp�nar’�n Huzur roman�nda varyasyonlar ve kontrapuntolar 
arac�l���yla bir temay� müzikal bir süreçte i�ledi�ini dü�ünürken, Berna Moran “Türk 
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Roman�na Ele�tirel Bir Bak��” adl� yap�t�nda roman�n bir senfoni formunda bestelendi�ini 
söyleyerek Beethoven’in 9. Senfoni’si ile ba�lant�ya dikkat çekmi�. Zeynep Bayramo�lu da 
Huzur roman�nda Beethoven’in izlerini sürenlerden. Paris’te Do�u Dilleri ve Medeniyetleri 
Ulusal Enstitüsü’nde, ‘Orient- Occident: Les Ambiguités de la Turquie Vues par Ahmet 
Hamdi Tanp�nar dans son Roman La Sérénité ( Do�u- Bat�: Ahmet Hamdi Tanp�nar’�n 
Gözüyle ‘Huzur’ Roman�nda Türkiye’nin Belirsizlikleri )ba�l���yla haz�rlad��� master tezinde, 
Huzur roman� ile Beethoven’in Opus 132 La Minör Yayl� Sazlar Kuarteti aras�nda ba�lant�lar� 
incelemi�. 

Neticede, Tanp�nar’�n edebi eserlerde vazgeçemedi�i iki unsur, “dil” ve 
“mükemmeliyet”tir. Sadece �iirlerinde de�il, düzyaz�lar�nda da görebilece�imiz bu özellik, 
Yahya Kemal ve Paul Valery’den gelir. Prof. Dr. Mehmet Kaplan: “Tanp�nar’�n edebiyattan 
sonra en çok u�ra�t��� sanatlar bir seyirci ve dinleyici olarak- resim ve musikidir. Yaz�lar�nda 
bu iki güzel sanat�n tesirleri aç�kça görülür. Tanp�nar, son ça� Türk edebiyat�nda Halit Ziya 
U�AKLIG�L’den sonra gelen en büyük “üslupçu”dur. Halit Ziya’n�n nesirleri gibi onun 
nesirleri de “sanatkarane”dir. �iir kutbuna yakla��r. Denemelerinde bile bu özellik kuvvetle 
his solunur.”der. Ancak Tanp�nar’�, derinli�i, tarih, psikoloji ve felsefeye olan merak�, hayata 
bu zaviyeden bak���yla di�er üslupçu yazarlardan ay�r�r ve üstün bulur. 

Tanp�nar’�n ö�rencisi Ahmet Muhip D�ranas ise: “ �iir kelimelerle dördüncü bir boyut 
yaratma çabas�d�r.” diyor. Bireysel, estetik bir �iir görü�ü ve sa�lam bir dil yap�s�yla, duygulu, 
ses ve biçim güzelli�inin önemsendi�i �iirler kaleme alm��. 

Ben büyük rüzgarlar� severim; büyük olsun - A�k�m da özlemim de hepsi, her �ey ve 
mahzun. - �nsan bir yan�nca Kerem misali yanmal�, - Uykudan bile mah�er gününde 
uyanmal�. (D�ranas, 1999). 
 D�ranas’�n “Büyük Olsun” �iirinden al�nan yukar�daki dizelerde gelenekten gelen hece 
ölçüsünü 14’lü kal�pla kulland���; anlam de�erleri kadar musiki de�erleri de önemsenmi� ve 
özenle seçilmi� sözcüklerle kendine özgü bir �iir kompozisyonu olu�turdu�u görülüyor. 
 
 Ye�il pencerenden bir gül at bana 
 I��klarla dolsun kalbimin içi. 
 Geldim i�te mevsim gibi kap�na 
 Gözlerimde bulut, saçlar�mda çi�  
dizeleriyle ba�layan Serenad için Mehmet Kaplan: “ Ad�ndan da anla��laca�� üzere, “Serenad” 
�iiri bizim kültürümüze yabanc�, bat� ortaça��na has, kitaptan gelme ve muhayyilenin yaratt��� 
bir a�k duygusunu anlat�r.” (KAPLAN, 1984) dedikten sonra D�ranas’�n her �eyden önce 
edebiyatta güzelli�e önem verdi�ini, Tanp�nar gibi, belli zaman ve mekana ba�l� olmayan 
lirik ve sembolik �iirler yazmaktan ho�land���n� ifade ediyor. Bir de Kaplan’�n “bizim 
dekorumuz, genç k�z�m�z, a�k duygumuz” dedi�i, D�ranas’�n“Fahriye Abla”s� vard�r ki 
Özdemir Erdo�an’�n bestesi ve yorumuyla müzik-�iir birlikteli�inin güzel eserleri aras�nda 
yerini alm��t�r. Fahriye Abla, bestelenmekle kalmam�� beyaz perdeye de aktar�lm��t�r. Yavuz 
Turgul yönetmenli�inde 1984’ te izleyiciyle bulu�an Fahriye Abla, �iir sanat�n�n sinema ile 
kurdu�u ili�kiye de örnek gösterilebilir. 
 
 Hava keskin bir kömür kokusuyla dolar 

Kapan�rd� daha gün batmadan kap�lar 
 O afyon ruhu gibi bayg�n mahalleden 
 Hayalimde tek çizgi bir sen kalm��s�n,sen; 
 Hülyas�ndaki geni� ayd�nl��a gülen 
 Gözlerin, di�lerin ve ak pak gerdan�nla 
 Ne �irin kom�umuzdun sen Fahriye Abla! 
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 Fahriye Abla �iirinde hece ölçüsünü geni�leterek ba�ar�yla kullanan �air, sade bir dil 
ve halk söyleyi�lerine yak�n bir anlat�ma sahiptir. Yerli yerinde kullan�lm�� ve özenle seçilmi� 
sözcükler, �iire samimi bir eda ve iç ahenk katmaktad�r. 
 Cumhuriyet döneminin birçok �airi üzerinde etkili olmu�, sa�lam bir �iir dili ve 
tekni�ine sahip Necip Faz�l K�sakürek için ise �iir:“Derin bir çile”dir. 
 
 Aylarca gezindim y�k�k ve �a�k�n, 
 Benli�im kazan ve akl�m kepçe. 
 Deliler köyünden bir menzil a�k�n, 
 Her fikir içimde bir çift kelepçe. 
 … 
 Diz çök, ey zorlu nefs, önümde diz çök! 
 Heybem hayat dolu, deste ve yumak… 
 Sen bütün dallar�n birle�ti�i kök; 
 Biricik meselem, “sonsuz”a varmak… 
 
 “Mutlak hakikati aramak” temas� üzerine kurulan “Çile” �iirinde Necip Faz�l, halk 
�iirinden gelen 11’li hece ölçüsü ve dörtlük naz�m birimini modern �iirin imkanlar�yla 
kayna�t�r�yor. Tasavvuf dü�üncesi, Bat� edebiyat�ndaki “sembolizm” ak�m�, gizemcilik, 
sezgicilik gibi birçok anlay���n etkilerinden söz edebilece�imiz �iirde,�aire özgü imgeler ve 
söz i�çili�i kuvvetli bir iç musikiyi destekliyor.Dize sonlar�ndaki tam ve zengin uyaklar�n 
d���nda �iirin birinci dörtlü�ünde “ç” sesi ile aliterasyon, “i” sesi ile asonans yap�l�rken, ikinci 
bölümde nida (seslenme) ve tekrir sanatlar�yla ahenk güçlendiriliyor.Hece ölçüsü,duraklar, 
çapraz kafiye düzeni, temaya göre alçal�p yükselen ses ak��� �iirde ahengi sa�l�yor. 
 Edebiyat�m�zda daha çok “Kald�r�mlar �airi” diye ünlenen Necip Faz�l, “yaln�zl�k, 
korku, ölüm” duygular�n�n hakim oldu�u “Kald�r�mlar” �iirinde büyük �ehrin ortas�nda ferdin 
yaln�zl���n� anlat�rken yine sade ve canl� bir dille sa�lam bir �iir tekni�i ortaya koyar. Vakit 
gece yar�s�d�r ve �air büyük bir �ehrin sokaklar�nda yaln�zd�r. 
 

Sokaktay�m, kimsesiz bir sokak ortas�nda 
 Yürüyorum, arkama bakmadan yürüyorum. 
 Yolumun karanl��a kar��an noktas�nda, 
 Sanki beni bekleyen bir hayal görüyorum. 
  

7+7=14’lü hece ölçüsü ve çapraz kafiye düzeninin kullan�ld��� �iirde, dize 
sonlar�ndaki dolgun kafiyeler, �iir boyunca “sokak” ve “kald�r�m” sözlerini ça�r��t�ran “s” ve 
“k” seslerinin tekrar� (alliteration) güçlü bir ahengin, iç musikinin olu�mas�n� sa�l�yor. 

 
 “Ben gideyim yol gitsin, ben gideyim yol gitsin, 

 �ki yan�mdan aks�n bir sel gibi fenerler. 
 Tak tak ayak sesimi aç köpekler i�itsin, 
 Yolumda bir tâk olsun zulmetten ta� kemerler”  
 
dizelerindeki tekrarlar ve yans�malarla adeta gecenin zifiri karanl���nda ç�nlayan korku dolu 
ayak seslerini duyurur. “ Kald�r�mlar” üç bölümden olu�an uzun bir �iirdir ve ve yukar�da 
s�ralad���m�z sözcüklerle yarat�lan musikinin izlerini �iir boyunca sürmek mümkündür.               

Kadim dostu Ziya Osman Saba’ya yazd��� mektupta: “Ne içtimaî mevkide, ne de 
servette gözüm var. Tek ihtiras�m güzel �iirler söylemektir.” (Taranc�, 1957) diyen Cahit S�tk� 
Taranc�’ya göre: “�airin mesuliyeti ve �erefi sesle ba�lar, sesle biter. Yoksa kelimeden tek 
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ba��na beklenen güzellik, nesir hudutlar� içine girer. �iir nihayet bir kelime i�idir; duygular, 
fikirler, bulu�lar sonra gelir.” (Taranc�, 1957) 

 “Türk �iir gelene�ine ba�l� kalmakla beraber, Frans�z �iirinin kayna��na e�ilen, 
Yahya Kemal (1884-1958) ve Ahmet Ha�im (1885-1933) ile Charles Baudelaire (1821-1867) 
ve özellikle Paul Verlaine (1844-1896)’i benimseyen Taranc�; sa�lam bir �iir kültürü alm��, 
Türkçenin bütün imkanlar�ndan ve Türk Halk �iirinden de yararlanarak kendi �iirini ortaya 
koymu�tur. ” (Samano�lu, Taranc�, 1988). 

Cahit S�tk�, Frans�z �iiri ve �airlerinden etkilenmekle birlikte Türk �iir gelene�ini iyi 
bilir. 1935’te “Yücel” dergisinde kendisiyle yap�lan bir röportajda diyor ki: “Muhakkak ki 
Divan edebiyat� yabana at�lacak bir edebiyat de�ildir. Mallarmé’nin bütün ömrünü vakfederek 
yapmak istedi�i ve ‘Abbe Bremond’un hararetle müdafaa etti�i saf �iiri Divan �airleri 
as�rlarca evvel yapm��lard�r. Eserinde �arkla Garb� büyük bir ustal�kla meczeden ‘Yahya 
Kemal’ ise �iirimizin kutuplar�ndan biridir. Mükemmelliyetin zevkini biz Yahya Kemal’in 
m�sralar�nda tatt�k. Yahya Kemal’in �iir yazd��� bir devirde Türk �iiri, gö�sünü gere gere: 
‘Var�m’ diyebilir.Halk edebiyat�m�z da Divan edebiyat� kadar ve hatta ondan da mühimdir. 
Bir ‘Yunus Emre’ az �ey mi? ‘Bir ben vard�r bende benden içeru’, Baudelaire’i bile 
k�skand�racak bir m�srad�r.”   

Hece ölçüsünü kendine özgü bir biçimde kullanan Cahit S�tk�, �iirde �ekle önem verir. 
�iirin güzel olmas� için hangi �ekil gerekiyorsa onu kullan�r. Bazen ölçülü bir �iir içinde 
kafiye kullanmaz; bazen serbest bir �iirde kafiye gözetir. Cahit S�tk�’n�n ayn� ad� ta��yan bir 
hikayesinin de bulundu�u “Abbas” �iiri bu noktada güzel bir örnek te�kil eder. 

 
Haydi Abbas, vakit tamam; 
Ak�am diyordun i�te oldu ak�am. 
Kur bakal�m çilingir sofram�z�, 
Dinsin art�k bu kalb a�r�s�. 
�u a�ac�n gölgesinde olsun; 
Tam kenar�nda havuzun. 
Aya haber sal ç�ks�n bu gece; 
Görünsün �öyle gönlümce. 
Bas k�rbac� sihirli seccadeye. 
Göster hükmetti�ini mesafeye 
Ve zamana… 
Kat�p tozu dumana, 
Var git, 
Böyle ferman etti Cahit, 
Al getir ilk sevgiliyi Be�ikta�’tan; 
Ya�amak istiyorum gençli�imi yeni ba�tan. (Samano�lu, Taranc�, 1988) 
 
Serbest  �iir tarz�nda yaz�lan “Abbas” �iirinde �airin, Klasik edebiyat�m�z�n “mesnevi” 

naz�m �eklinin kafiye düzenini kulland��� dikkat çeker. �iir, Fatih K�saparmak’�n yorumuyla 
müzikle bulu�mu� ve dinleyenlerin be�enisine sunulmu�tur. Fatih K�saparmak taraf�ndan 
yorumlanan bir ba�ka Cahit S�tk� �iiri de “Karasevda”d�r: 

 
Bir kere sevdaya tutulmaya gör 
Ate�lere yand���n�n resmidir. 
A��k dedi�in Mecnun misali kör; 
Ne bilsin âlemde ne mevsimidir. (Samano�lu, Taranc�, 1988) 
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�iirde 11’li hece ölçüsü ve Halk �iirimizin “ko�ma” naz�m �eklinin kafiye düzeni 
kullan�lm��t�r. Daha önceki �airlerimizde de sözünü etti�imiz gibi, Cahit S�tk� �iirinde de 
gelenekten gelen özellikler modern �iirin imkanlar�yla ba�ar�yla kayna�t�r�lm��t�r. 
Edebiyat�m�zda “Otuz Be� Ya�” �airi olarak an�lan Cahit S�tk�’dan, Münir Nurettin Selçuk 
taraf�ndan Mahur makam�nda bestelenen “Gün Eksilmesin Penceremden” �iiriyle son bir 
örnek sunal�m: 

 
Ne do�an güne hükmüm geçer, 
Ne halden anlayan bulunur; 
Ah akl�mdan ölümüm geçer; 
Sonra bu ku�, bu bahçe, bu nur. 
 
Ve gönül Tanr�s�na der ki: 
-Pervam yok verdi�in elemden; 
Her mihnet kabulüm,yeter ki 
Gün eksilmesin penceremden! (Samano�lu, Taranc�, 1988) 
 
Ziya Osman Saba, 1928’de Cumhuriyet Dönemi’nin ilk edebi toplulu�u olan “Yedi 

Me�aleciler”e kat�l�r ve toplulu�un �iir anlay���n� hayat� boyunca sürdürür.Hayat� boyunca 
sürdürdü�ü bir �ey de Cahit S�tk�’yla Galatasaray Lisesi’nin s�ralar�nda ba�layan 
dostlu�udur.Bu dostluk o kadar derin, sevgi o kadar güçlüdür ki Cahit S�tk�’n�n ölümünden 
sonra �air,onu rüyas�nda görür: 

 
Dü�ümde gördüm Cahit’i: 
Banka gibi bir yer, 
Ayn� servise verilmi�iz, 
Yolumu gözler. 
 
Bakt�m ki toplam�� memurlar�n� 
Nutuk çekmede �efimiz. 
El edip geçecektim yerime, 
Sessiz. 
 
Cahit bu, dayanamad�, boynuma at�ld�. 
Gözya�lar�n� duydum yüzümde bir ara. 
O, dü�ümde a�lad�. 
Bense uyand�ktan sonra. 
 
“Dü�ümde” �iirinde Saba’n�n çekingen mizac�n� ve Taranc�’n�n rahat, resmiyete 

ald�rmaz tutumunu Türkçenin en yal�n halinde buluruz. �iir serbest yaz�lmakla birlikte, ikinci 
ve dördüncü dizeler aras�nda kafiyelerin kullan�ld���, sesçe birbirine yak�n sözcüklerin 
seçiminin de ahengi sa�lad��� görülür. “�ddias�z, duru, içli bir Türkçe ile küçük insanlar�n 
hayatlar�n�, dertlerini, umutlar�n� ve (Behçet Nectigil’den de önce) en çok ev, aile çevrelerini 
i�lemi�tir. Ha�ar� ve kavgac� olmayan buruk bir kötümserlik, mutluluk için ç�rp�nan fakat ona 
ula�amayan bir eziklik �iirlerindeki genel havay� te�kil eder.” (Kabakl�, 1985) Uzun y�llar 
hece veznini kullanan Ziya Osman Saba, 1940’tan sonra serbest �iire yönelir. 

 
“Bu sakin ö�le vakti… Mevsim taze gün �l�k 
Bir dersten ç�km�� kadar içimde bir ferahl�k 
Yeniden yapraklanan �u ç�narlar�n gölgesi 
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�u beyaz minareden dökülen ezan sesi. 
�u yosun tutmu� çe�me, her bir ta� servilikten, 
Bana bahsediyorlar en sonsuz iyilikten. 
Cetlerimin mermerde seyretti�im yaz�s�.”  (Saba, 1961). 
 
“Ya�ama sevinci” nin anlat�ld��� “Bu Sabah Ö�le Vakti” �iirinde Saba, 7+7=14’lü 

hece ölçüsünü kullanarak ritmi sa�larken “�” ve “s” seslerinin bulundu�u sözcükleri özenle 
seçmi�;  “�u” sözcü�ünün tekrar�yla hem anlam� hem de ahengi güçlendirmi�tir. �ki�er 
m�sral�k kafiye kümelerinin kullan�lmas� “mesnevi” naz�m �eklini hat�rlat�rken, dize 
sonlar�ndaki tam ve zengin kafiyeler ses ak���n� destekleyerek müzikal yap�n�n olu�mas�n� 
sa�lam��t�r.  

Son olarak, gençlik y�llar�nda Divan edebiyat�ndan etkilenerek gazeller ve rubailer 
yazan, 1937’den sonra Bat� �iirinin tekniklerine ve serbest �iire yönelen, modern Türk �iirinin 
önemli ama az anla��lm�� �airlerinden biri olan Asaf Halet Çelebi’den söz edelim. 

Asaf Halet Çelebi, �iirle ilgili dü�üncelerini �öyle ifade ediyor: “Kendi �iirimin 
kontrüksiyonuna gelince, ben evvelâ ‘�ekil’ diye bir �ey tan�m�yorum. Bu �ekli yaln�zca haricî 
�ekil addetmemeli. �iiri mümkün oldu�u kadar ba�lardan ayr�lm�� olan ve mücerrede 
yakla�an bir �ey telâkki ediyorum…Ruhun nas�l �ekli ve rengi yoksa �iirin de yoktur, çünkü 
�iir maddenin de�il ruhun ifadesidir (Çelebi, 1998). 

“Asaf Halet Çelebi; bilinçalt�na ba�l�, masal�ms�, soyut ve anlams�zl��a kadar varan 
�iirleriyle, zaman�nda çok yad�rganm�� bir �airdir. Mevlana soyundan geldi�i için “Çelebi” 
soyad�n� alm��t�r. Divan Edebiyat�, Budizm, Fars Edebiyat�, Tasavvuf ve Do�u-Bat� 
uygarl�klar�ndan ald��� ilhamla egzotik bir masal dünyas�n� i�ler. �iirde aç�k anlam� gereksiz 
buldu�u için, s�rf harflerin ahengiyle bütün insanl��a hitap eden “içi musiki dolu” m�sralar 
yazmak ister. (Karaalio�lu, 1982). Ancak �iirinde kulland��� okuyucuya anlams�z gelen baz� 
formal sözcükler yüzünden zaman�nda alay konusu oldu�u ve do�ru anla��lamad��� 
bilinmektedir (Miyaso�lu, 1994). 

 “ Çelebi, �iirlerinde s�k s�k kulland��� M�sr-� kadîm,Siddharta, Om mani padme hum, 
halakassemâvât-i vel-ard gibi formülleriyle yine ritm sa�lad���n�, bunlar�n “ma’nâlar�n� 
anlamaya ihtiyaç olmad���n�, çünkü o zaman �ekil ve ahenklerindeki güzelli�in” gidece�ini 
ifade eder. Bu görü�ler onu s�rf harflerin ahengiyle bütün insanl��a hitap etmek amac� gözeten 
lettrisme (letrizm=harfçilik)anlay���na yakla�t�rmaktad�r. (Kabakl�, 1985). 
bir vard�m bir yoktum ben do�dum selim-i sâlisin kö�künde sebepsiz hüzün hocamd� lo� 
odalar mektebinde harem a�alar� lalayd� kara sevdâma uyudum büyüdüm ve nûrusiyâha 
a�lad�m nûrusiyâha a�lad���m zaman annem sûzudilâra idi ve babam bir tambur annem sustu 
babam küstü ama ben niçin hâlâ nûrusiyâha  a�lar�m nûrusiyâaah nûrusiyâaahhh 

Yukar�daki “Nûrusiyâh” �iirinde �air, “bir vard�m, bir 
yoktum,/uyudum,büyüdüm/annem sustu,babam küstü” söyleyi�lerinde masal tekerlemelerini 
an�msatacak bir ahenk yarat�yor. �iirde ahengi sa�layan unsurlardan biri de ‘imale’. “Selimi 
sâlis, nûrusiyâh, sûzudilâra” sözcükleri imale yoluyla uzun okunmaktad�r. K�sa dizelerden 
olu�an �iirde yap�, basamakl� dize anlay���na göre düzenlenmi�; �iirin anlam yo�unlu�una 
paralel bir biçimde dize kümeleni�leri geni�letilmi�tir. �iirdeki sözcük tasarrufunun aksine 
anlam son derece yüklüdür. Bir masal atmosferinde ba�layan �iir, musiki ve �iir üstad� olarak 
bilinen III. Selim’den,Divan �iirinin son muhte�em sözlerini söyleyen �eyh Galip ve Hüsn ü 
A�k’a uzanan bir anlam derinli�ine sahiptir. Annesi sûzudilâra, babas� tambur olan “beste”, 
nûrusiyâha (mutlak a�k olabilir) kavu�amaman�n üzüntüsüyle sonsuza dek a�layacakt�r. 
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4. Sonuçlar 
 

“Edebiyatta Müzik, Müzikte Edebiyat” alt ba�l���nda yap�lan bu çal��maya ba�larken 
de belirtti�imiz gibi“edebiyat” ve “müzik” ba�lang�çtan bu yana birlikte yol alm��, birbirini 
etkilemi� sanat kollar�d�r. Edebiyat�m�z, müzikle kurulan ili�kiler bak�m�ndan son derece 
zengin örnekler içerir. �iirin müzik e�li�inde icras� Orta Asya co�rafyas�,ozanlar ve kopuza 
kadar uzan�rken, divan �iirimiz, zengin müzikal yap�s�yla bestelenmeye son derece 
müsaittir.Tekkelerde özel ezgi ile söylenen “ilahi”lere ney, ba�lama, rebab…vb.; a��klar�n 
�iirlerine saz e�lik eder.Halk�n sevinci,tasas�,özlemi,yas�,ne�esi ,ç��l���…“türkü”lerin 
na�melerinde hayat bulur.Anne sesinden yükselen “ninni”ler, gelece�e uzanan dualard�r. 

Edebiyat�m�zda de�i�im rüzgarlar�n�n esti�i Bat� Etkisinde Geli�en Türk Edebiyat� 
döneminde de müzikle kurulan ili�kiler sürer. �iiri, “sessiz bir �ark�” olarak tan�mlayan 
sembolistler, ba�ta Cenap �ehabettin olmak üzere Ahmet Ha�im, Yahya Kemal gibi “Modern 
Türk �iiri” nin kurulu�una önemli hizmetlerde bulunmu� isimlere etki eder. Ama bu etki kuru 
bir taklit de�il, �iir gelene�imizden süzülüp gelen de�erlerin Bat� normlar�yla kayna�t�r�lmas� 
sonucu ortaya ç�kan bir zenginlik olarak görülecektir. Sembolizm ak�m�ndan etkilenen, �iiri 
soylu bir sanat olarak görüp �iirsel söylemin doru�una ç�kmay� hedefleyen Saf(Öz) �iir 
anlay���n� benimsemi� sanatç�lar, sa�lam bir dil ve �iir tekni�iyle edebiyatta müzi�i 
duyururken, bestelenmi� birçok �iir, müzikte edebiyat� ya�at�r. Öyleyse edebiyat-müzik 
etkile�imini örneklemek için çok uzaklara gitmeye gerek yok. “Gerek Yahya Kemal’in, gerek 
Tanp�nar’�n müzikle kurduklar� ili�ki biçiminin dünya edebiyat� aç�s�ndan dahi benzersiz 
oldu�u söylenmelidir.” diyen Tahir Abac�’ya kulak verelim. Sahip oldu�umuz bu de�erleri 
tan�tman�n, geli�tirmenin, gelecek ku�aklara aktarman�n yollar�n� arayal�m. 

Ayr�ca edebiyatta müzi�i sadece �iir-müzik cephesinde gerçekle�en bir ili�ki olarak da 
alg�lamamak gerekiyor. Yukar�da sözünü etti�imiz bir Ahmet Hamdi Tanp�nar var ki �iirde 
oldu�u kadar nesirde de müzikle iç içe. Al�c� bir gözle bak�ld���nda Türk edebiyat�n�n bu 
konudaki zenginli�ine birçok örnek bulmak mümkün. Prof. Dr. Filiz Ali diyor ki: “Babam�n 
hikâyelerinin yar�s�nda müzik vard�r.Hanende Melek hikâyesindeki �ark�c� kad�n�n söyledi�i 
�ark�,güftesiyle yer al�r. �çimizdeki �eytan’�n kad�n kahraman�, konservatuvarda piyano 
ö�rencisidir. Kürk Mantolu Madonna’n�n kad�n kahraman� keman çalar; �ark� söyler. Zaten, 
edebiyat olmadan müzik, müzik olmadan edebiyat çok tats�z olur bence. �kisi birbirini o kadar 
doyuran, tamamlayan sanat kollar� ki… Tabi bu Bat�’da daha fazla göze çarp�yor. Guiseppe 
Verdi’nin operalar�n�n baz�lar�n�n konular� Shakespeare’in oyunlar�ndan al�nmad�r. 
Çaykovski’nin eserlerinden baz�lar� Pushkin’in eserlerinden al�nmad�r…” (KoçKariyer- 
Röportajlar- “Müzikle Yo�rulmu� Bir Hayat”) O zaman biz de müzik ve edebiyat� u�ra�� 
olarak seçmi� insanlar�m�z�n dikkatini Türk edebiyat�n�n seçkin eserlerine çekmek 
durumunday�z. 

 
5. Öneriler 
 

� Edebiyat-müzik ili�kisinin yo�un olarak gözlemlendi�i Saf �iir anlay���n� 
benimsemi� �airlerin seçkin �iirleri edebiyat derslerinde özenle incelenerek genç ku�aklara 
tan�t�labilir; �iir yazma yetenek ve iste�i görülen gençler bu sanatç�lar�m�z� okuma konusunda 
te�vik edilebilir. 

� Müzik bölümü ö�rencileri aras�nda her y�l yukar�da sözünü etti�imiz �airlerden biri 
ya da seçilmi� bir �iir üzerinde beste yar��mas� yap�labilir. Böyle bir yar��ma daha da 
genelle�tirilerek birçok müzisyenin Türk edebiyat�yla kucakla�mas�n� da sa�layabilir. 

� Divan �iirimizdeki “nazire” gelene�ini dü�ünerek yar��malar düzenlenebilir. Bu 
yar��malar lise, üniversite ö�rencileri aras�nda düzenlenebilece�i gibi herkese aç�k da olabilir. 
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Cahit S�tk� TARANCI’n�n “ Desem ki” �iirine ya da Necip Faz�l’�n “Kald�r�mlar”�na nazire 
yazmaya u�ra��rken Türk �iiri ad�na çok önemli kazan�mlar gerçekle�tirilebilir. 

� Sosyo-kültürel de�i�im ve geli�im sürecinde her alanda oldu�u gibi müzik zevk ve 
tercihlerindeki ba�kala�man�n, ku�aklar aras� farkl�l�klar�n da önüne geçmek pek mümkün 
de�il. Nitekim Ömer Bedrettin U�AKLI’n�n “Y�ld�zlar�n Alt�nda” �iirini Zeki Müren’in 
sesinden ta� plakta dinleyen neslin müzik zevk ve tercihlerini, günümüz gençleriyle ayn� 
paralelde dü�ünmek do�ru olmaz. Çünkü o gençler Rock dinler. ��te Kargo, ayn� �iiri Rock 
tarz�nda seslendirerek iki nesli en az�ndan güftede birle�tirmi�tir. O zaman her tür müzik için 
Türk �iirinin kap�lar�n�n aç�k oldu�u gösterilmelidir. 

� Üniversitelerin müzik ve edebiyat bölümleri aras�nda ortak çal��malar yürütmek 
suretiyle orotoryolar, �iir dinletileri…vb. etkinlikler düzenlenerek disiplinler aras� bir ili�ki 
kurulabilir. 

� Günümüzde müzik ve edebiyat alan�nda tan�nm�� isimlerin, akademisyenlerin, 
gelenekten getirdi�imiz de�erleri ça��n imkan ve ihtiyaçlar�yla kayna�t�rarak özgün eserler 
ortaya koyma konusunda verecekleri örnekler, yeni yeti�en ku�aklara me�ale olabilir. 
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FRANSIZ MÜZ���NDE ORTAYA ÇIKAN ÖZGÜNLÜK ARAYI�LARI” 
 

Doç. Jülide GÜNDÜZ  
�TÜ Türk Müzi�i Devlet Konservatuar� 

 
Yrd. Doç. Dr. Zehra Müge HENDEKL� 

�.Ü. Devlet Konservatuar� 
 

ÖZET 
1871’de Romain Bussine ve Camille Saint-Saëns önderli�inde “ars gallica”�

parolas�yla “Société Nationale de Musique Française” derne�i kurulur. Derne�in kurulu� 
hedefi genç Frans�z bestecileri desteklemek, 19. yüzy�l Frans�z müzi�ine egemen olan Alman 
romantizminin, �talyan operas�n�n ve Wagnercilik’in etkisinden s�yr�larak Frans�z ulusal 
senfoni ve oda müzi�ini ya�atmakt�r. SNM’nin yönetimi César Franck’�n ölümüyle Vincent 
d’Indy’e geçer. D’Indy’nin Frans�z müzi�ini ulusalla�t�rma çabas�ndaki esin kaynaklar�, 
Gregoryen ve Palestrina dönemi dini müzi�i, koyu Katolik gelene�i, anti-semitist ve koyu 
ulusçu fikirler olmu�tur. Claude Debussy ve Maurice Ravel, Wagner’e olan hayranl�klar�n� 
her zaman dile getiren, ama Frans�z tarz� Wagnercilik’e kar�� gelerek kendi özgün tarzlar�n� 
yaratan ilk bestecilerdendir. Debussy, dönemin edebiyat ve resim çevreleriyle yak�n temasta 
bulunmu� bir besteci olarak, Empresyonizm ak�m�n� müzikte uygulam�� ve zengin bir ses ve 
efekt dünyas� yakalam��t�r. Ravel ise bu yenilikleri daha da ileri götürerek müzik-d��� 
unsurlar� büyük bir ustal�kla kullanm��t�r. Sadece bir müzisyen de�il, ayn� zamanda bir �air ve 
ressam olarak da alg�lanan Ravel, 1909’da Gabriel Fauré ile birlikte “Société Musicale 
Indépendante” adl� yeni bir dernek kurmu�tur. Debussy ve Ravel’in Frans�z müzi�inde açm�� 
oldu�u yeni ufuklar, birçok genç besteciyi etkilemekle beraber, dönemin Frans�z sanatç� 
kimli�ini de simgeler. Paris’in renkli sanat camias�, Frans�z karakterini olu�turan en önemli 
unsurlardan biri haline gelmi�tir. Sanat dallar� giderek birbirinin içine geçmi� ve bunun 
etkileri müzikte a��r bir biçimde hissedilmeye ba�lanm��t�r. Di�er taraftan ise, Erik Satie, 
Paris’in ba�ka bir yüzünü, yani renkli gece hayat�n� ve umursamaz bohemli�ini müzik-d��� 
unsurlar olarak eserlerinde kullanarak, özgünlük kavram�na farkl� bir boyut getirmi�tir. 
Debussy, Ravel ve Satie, birer Frans�z besteci olarak, tamamen karakteristik kompozisyon 
tarzlar� geli�tirmi�tir. Bu bildiride, bu bestecilerin özgünlük aray��lar�nda kulland�klar� 
unsurlardan bahsedilecek ve di�er sanatlarla etkile�imleri anlat�lacakt�r.  
Anahtar kelimeler: Société Nationale de Musique, Société Musicale Indépendante, Claude 
Debussy, Maurice Ravel, Erik Satie, Vincent d’Indy, Frans�z müzi�i, Empresyonizm 
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ABSTRACT 
In 1871, Romain Bussine and Camille Saint-Saëns founded the “Société Nationale de 

Musique Française”, with “ars gallica” as its motto. The aim of this society was to support 
young French composers, and to perpetuate French national symphony and chamber music by 
breaking them free from the influences of German romanticism, the Italian opera, and 
Wagnerism of the 19th century. Following the death of César Franck, Vincent d’Indy became 
the director of SNM. D’Indy’s main influences in the nationalization of French music were 
Gregorian chants and the sacred music of Palestrina, the Catholic tradition, anti-semitist and 
firm nationalist ideas. Even though they always stated their fondness of Wagner, Claude 
Debussy and Maurice Ravel were among the first composers who created their authentic 
styles against French Wagnerism. Debussy, having close contacts with the literary and 
painting societies of the period, had applied Impressionism to music and captured a quite rich 
world of sounds and effects. Ravel took these new ideas even further. Having mastered the 
usage of extra-musical associations, he could be perceived not only as a musician, but also as 
a poet and a painter. In 1909, Ravel and Gabriel Fauré founded a new society called the 
“Société Musicale Indépendante”.  The new directions brought by Debussy and Ravel not 
only affected many young composers, but also symbolized the identity of the French period 
artist. The colorful world of the French art society became one of the most important elements 
of the French character. The effects of the fusion of different arts could be felt strongly in 
music. On the other hand, Erik Satie had brought a new dimension to authenticity, by using 
the colorful night life and the nonchalant bohemian character of Paris as extra-musical 
elements in his works. Debussy, Ravel, and Satie developed totally characteristic 
compositional styles as French composers. This study will discuss the elements used in their 
quest for authenticity and their interactions with other arts.  
Keywords: Société Nationale de Musique, Société Musicale Indépendante, Claude Debussy, 
Maurice Ravel, Erik Satie, Vincent d’Indy, French music, Impressionism 
 

G�R�� 
19.yy Frans�z müzi�inde özgünlük aray��lar�n� etkilemi� olan iki önemli faktörden biri 

Frans�z Wagnercili�i, di�eri ise 19.yy’da Paris’te müzik-resim, müzik-edebiyat ili�kisidir. 
Wagner, Gesamtkunstwerk, yani, ‘bütün bir sanat eseri’ elde etmeye çal��m��, bunu da ancak 
bütün sanat dallar�n� tek bir çat� alt�nda birle�tirerek elde edece�ini dü�ünmü�tür. Bunun için 
en uygun sanat operad�r. Karakterlere leitmotiv denilen belirli motifler vermi� olmas�, ayn� 
zamanda sembolist bir yakla��m olup, hikaye örgüsünün anlat�m�n� kuvvetlendirmi�tir. 
Wagner, Stephane Mallarmé ve Charles Baudelaire gibi önemli Frans�z sembolistlerinin de 
büyük takdirini kazan�r. Fransa’da Wagner ç�lg�nl���, 1880’lerde ba�ta Revue wagnerienne 
olmak üzere, birçok Wagner yanl�s� sanat dergisinin yay�mlanmaya ba�lamas�na ön ayak olur. 
Baudelaire ve Verlaine’in de yaz�lar�n� içeren bu dergiyi, La Revue Independante, La revue 
contemporaine, La Saint Graal gibi ba�ka Wagnerci dergiler takip eder. Devrin en etkin sanat 
dergilerinden biri olan La Revue Blanche yazarlar�ndan Alfred Ernst, hemen her makalesinde 
Wagner üzerine tart��ma yarat�r (Gillmor, 1983: 111). Yazar Romain Roland bu dönemi �öyle 
özetler: “Tüm evren Bayreuth üzerinden alg�lan�p yarg�lan�yordu” (Roland, 1915: 253) 
Dönemin birçok elit müzik adam�, Bayreuth’taki me�hur Wagner temsillerini izledikten sonra, 
kendi ulusal bestecilerinin operalar�n� hor görmeye ba�lar (Kaufman, 2002: 262). Devrin 
önemli bestecilerinden Saint-Saëns, Chausson, D’Indy , Faure, Chabrier, Debussy ve Lekeu 
bir dönem Bayreuth festivalini takip ederler. Chabrier gibi baz� besteciler Wagner 
hayranl���n� aç�kça dile getirir: “Wagner gibi bir dahinin eserlerini tan�d�ktan sonra insan�n 
kendi yazd�klar�n� be�enmesi için ya saf ya da deli olmas� gerekir” (Porcile, 1999:22).  
Wagner, 1879’da, Frans�z bestecilere, yap�tlar�na malzeme olarak kendi halk kahramanlar�n� 
ve efsanelerini kullanmalar�n� ö�ütler (Paul, 1972: 49). Société Nationale de Musique 
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Française (SN), Wagner ç�lg�nl���n�n ortas�nda, Fransa’n�n Prusya yenilgisinden hemen sonra, 
1871’de Romain Bussine ve Camille Saint-Saëns taraf�ndan ‘ars gallica’ (Galli sanat�) 
parolas�yla kurulur. 
 

SOCIETE NATIONALE DE MUSIQUE FRANÇAISE 
Yönetim kurulu ve üyeleri aras�nda devrin en önemli müzik adamlar� César Franck ve 

Gabriel Fauré de bulunur. Bu derne�in amac�, 19. yüzy�l Frans�z müzi�ine hakim olan Alman 
romantizmi ve �talyan operalar�n�n etkisinden kurtulup Frans�z ulusal senfoni ve oda 
müzi�inin ya�at�lmas�, yeni eserler üretilmesi ve genç Frans�z bestecilerin desteklenmesiydi. 
�lk döneminde yaln�zca Frans�z müzisyenlerini kabul eden dernek, eserlerini daha önce 
tan�tma f�rsat� bulamam�� genç bestecilere tan�nma imkan� sunmu�tur. Ço�u zaman Frans�z 
devletinden de maddi destek alan SN, Fransa’n�n en tutarl� ve en uzun ömürlü müzik 
derne�idir. César Franck’�n ö�rencisi Vincent D’Indy ve Saint-Saëns’�n ö�rencisi Gabriel 
Fauré, o dönemde Frans�z müzi�ine yön veren iki etkin besteci konumundayd�. Fakat, bu 
bestecilerde, devrimci ve yenilikçi bir müzik aray���na rastlanmamaktad�r (Duchesneau, 1997: 
210). Franck’�n ölümüyle, dernek yönetimi tamamen D’Indy’nin eline geçer. Her ne kadar 
Bach ve Beethoven gibi yabanc� bestecileri göz önünde bulundursa da, asl�nda D’Indy yeni 
müzi�e ve yabanc� ak�mlara kar��, tutucu, politik olarak da cumhuriyet kar��t� bir çizgi izler. 
Bu çizgisini de 1896’da kurdu�u Schola Cantorum adl� özel okul desteklemektedir. Bu 
okulun ba�l�ca amac�, Gregoryen ve Palestrina dönemi dini müzi�in ya�at�lmas�, ihmal 
edilmi� olan Rameau, Gluck ve Charpentier’nin yap�tlar�n�n yeniden ortaya ç�kar�l�p icra 
edilmesiydi. Kontrpuan yöntemini destekleyen bu okul, armoniye çok önem veren Paris 
Konservatuar�’na kar�� bir tav�r tak�nm��t�r.   

WAGNER�ZM’DEN DEBUSSYS�ZM’E 
19. yüzy�l�n son çeyre�inde bir tablonun ya da edebi bir eserin müzikal terimler 

kullan�larak anlamland�r�lmas�, o eserin eri�ebilece�i en büyük estetik seviyeye ula�m�� 
olmas� demekti (Morton&Schmunk, 2000: 103). Ayr�ca, Baudelaire ile birlikte edebiyatta 
sembolizm ak�m�n�n ortaya ç�kmas�yla beraber betimlemelerde ço�u zaman duyular�n 
birbirinin içine geçti�i görülürdü. Bu sinestezi, di�er sanatlarda da etkili olmu�tu. “Müzik, her 
�eyden önce müzik!” diyen Paul Verlaine’in bu sözünü manifesto olarak kabul eden 
sembolistler, renklerin duyuldu�unu ve seslerin göründü�üne inan�p bunu göstermek 
istemi�ti. Gesamtkunstwerk’le sinestezi yaratmaya çal��an Wagner’in di�er sanatlar üzerinde 
büyük bir etkisi olmas� da kaç�n�lmazd�. Örne�in, Henri Fantin-Latour ve Paul Cézanne gibi 
ressamlar, Wagner’in operalar�ndaki imajlardan etkilenmi� ve hatta O’nun müzi�i gibi 
duyulan tablolar çizme giri�iminde bulunmu�lard� (Morton&Schmunk, 2000: 107). Ayn� 
dönemlerde, Claude Monet’nin ortaya ç�kmas�yla, bu e�ilim tamamen ba�ka bir yön almaya 
ba�lad� çünkü Monet’nin eserleri kesinlikle müzikal görünmüyordu. Monet’nin tarz� ne eskisi 
gibi figüratifti ne de aç�k anlamda müzikaldi. Gördü�ümüz gerçekli�i de�i�tiren Monet, 
asl�nda görünenin ard�nda yatan esas gerçekli�in pe�indeydi. Do�an�n kendi özünü 
yakalamaya çal��an sanatç�n�n resimlerinde renkler ve objeler nas�l birbirinin içine geçiyorsa, 
bunun müzikal kar��l��� olabilecek bir ak�m, ancak sesleri saf bir �ekilde yans�tarak de�i�ik 
bir t�n� alg�s� yaratmal�yd�. Bunun tam kar��l��� ise Debussy olarak görülmü�tür.  
Debussy’nin Paris’te beraber vakit geçirdi�i sanatç�lar�n hayali, sanatlar�n aras�ndaki gizemli 
ba�lar� gösterecek bir füzyon yaratmak ve böylelikle, sanatlar� birbirinden ay�ran tutucu 
kurallar� y�kmakt�. Ça�da�lar� aras�nda sadece Debussy bir ressam olmay� dü�lemi� ve daha 
sonra �iir denemelerinde bulunmu�tu. Empresyonistler ve sembolistlerle çok uyu�an bir 
sanatsal duyarl�l��� vard�. Empresyonizm, sembolizm ve �iirsel gerçeklik ayn� merak ve 
entelektüel duygularla kapl�yd�. Bu tarzda çal��an bütün ressamlar, �airler ve heykelt�ra�lar 
maddeyi inceleyerek, onu bükmü�ler, de�i�tirmi�ler ve kendi isteklerine göre yeniden �ekil 
vermi�lerdir; kelimelerin, seslerin, renklerin ve çizgilerin yeni duygu gölgelerini 
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yans�tmalar�n� sa�lam��lard�r. Di�erleri taraf�ndan ele�tirildikleri için de, bu insanlar 
birbirlerine çok ba�lanm��t�r. �air ve ressamlar konserlere gitmi�, müzisyenler �iir ve plastik 
sanatlardaki yeni ak�mlar� yak�ndan takip etmi�tir. Debussy de ça�da� müzisyen 
arkada�lar�ndan uzakla�arak bu toplulu�un içine girmi�tir. Giderek, bütün sanatlar�n 
karde�li�ine inanm��, “parfümlerin, renklerin ve seslerin birbiriyle olan ilgisini” alg�lam��t�r 
(Vallas, 1933: 53). De�i�ik ifadelerin birle�tirilmesinin çok verimli sonuçlar do�uraca��na 
inanm��t�r. 1885-90 y�llar�n�n öncü sanatç�lar�n�n estetik idealleri, Debussy’nin idealleri 
olmu�tur (Vallas, 1933: 56).   

Frans�z �air ve yazar Pierre Louÿs, Debussy’nin edebiyat zevkini �ekillendiren ki�iydi. 
Bu iki yak�n arkada� beraber resim galerilerine de giderdi. Bir seferinde, Titian’�n bir resmi 
önünde dururken, Debussy tam konsantrasyonla bakarak sanki resmin içine girmek istemi�tir 
(Vallas, 1933: 53).  
Prix de Rome’u kazand��� dönemlerde Wagner hayran� olsa da, Frans�z ulusunun geçmi�ini 
ve karakterini yans�tmak için Wagner’i taklit etmekten kaç�nm�� ve yaratt��� yeni t�n�yla 
devrim yaratm��t�r. Wagnerizm giderek yerini Debussyizm’e devretmi�tir. Debussy’e göre, 
müzik do�ay� taklit etmemeli, do�a ve hayalgücü aras�ndaki mistik ba�� göstermelidir 
(Vallas, 1933: 85). T�pk� sembolistler gibi, Debussy de aç�klanamaz �eyleri anlatma 
pe�indeydi (Roberts, 1996: 23). Bu u�urda do�al olarak, kendisinden önce var olan 
gelenekselle�mi� baz� kal�plar�n d���na ç�kt�. Beethoven ve Franck gelene�ine, yani, kendisine 
göre yüzeysel anlat�m�n ta kendisi olan s�n�rl� modlar�n içindeki simetrik melodilere, düz 
ritimlere ve bilindik armonilere kar�� gelerek, yerine de�i�ken makamlar, ritimler, kimi zaman 
ölçüsüzlük boyutuna varabilecek de�i�ken ölçüler ve serbest kadanslar kullanm��t�r. Wagner 
modas�na ise, drama unsurunu çok fazla ön plana ç�kartmas�ndan ötürü kar�� ç�km��t�r. 
Müzikte yeni bir dil yakalamas�na bir örnek olarak Prélude a l’apres-midi d’un Faune’u 
gösterebiliriz. Debussy bu eserde, Mallarmé’nin �iirini yans�tan bir eser yerine, bu �iire bir 
Prelüd yazarak, dinleyicinin kendi ça�r���mlar�n�n gerçekli�iyle ba� ba�a kalmas�n� ister 
(Cassou, 1999: 236). T�pk� sembolizmde oldu�u gibi, var olan gerçekli�in daha üzerinde bir 
gerçeklik aray���ndayd�. Debussy’nin kendisi müzikten, “üzerinden perdelerin kalkt��� bir 
rüya” olarak bahsetmi�tir (Roberts, 1996: 23).  

Ele�tirmenler ilk olarak 1894’te Debussy’ye Empresyonist tan�s� koymu�lard�r 
(Roberts, 1996: 127). Bunun bir sebebi de, Debussy’nin bir konserinin Brüksel’de bir sanat 
galerisinde yap�lmas�yd�. Burada Debussy’nin müzi�i, empresyonist ressamlar�n kanvaslar� 
üzerine çal�nm��t�. Nocturnes 1900’de ilk kez seslendirildikten sonra, Debussy’nin müzi�inin 
görsel sanatlarla kar��la�t�r�lmas� giderek ele�tirmenler aras�nda moda oldu (Roberts, 1996: 
139). Roberts, Debussy’nin Empresyonist mi yoksa Sembolist mi oldu�unu tart���rken, 
empresyonistlerin asl�nda gerçekçi olduklar�ndan bahsetmi�tir (18). Onlar, insan alg�s�n�n 
gerçekli�ini yakalaman�n pe�indeydi. Var olan gerçekli�e kar�� olan sembolistler, 
Debussy’nin müzi�inden çok etkilenmi�lerdir (Roberts, 1996: 19). Debussy, 1913’te yazd��� 
bir makalede �öyle demi�tir: “Ressamlar ve heykelt�ra�lar bize sadece evrenin güzelli�ini 
fragmanlar halinde verebilir. Onlar belirli bir zaman içinde sadece bir özelli�i gösterebilir, bir 
an� yakalayabilir. Oysa ki sadece müzisyenler, gecenin ve gündüzün, topra��n ve gökyüzünün 
bütün �iirselli�ini tek seferde yans�tabilir” (Roberts, 1996: 147). Yani, asl�nda Debussy’e 
göre, empresyonizm hiçbir zaman O’nun pe�inde oldu�u gizemi yakalayamayacakt�. 
Empresyonist etiketinden hiç memnun de�ildi.  

Debussy’nin ba�ka müzik-d��� etkile�imleri de olmu�tur: Örne�in, bütün hayat� 
boyunca illüstrasyon dergileri ve kitaplar�na hayrand�. Japon sanat�n� çok be�eniyordu. 
Roberts’a göre, Japon çizimlerinde perspektifin sürekli de�i�kenlik göstermesi, Debussy’nin 
müzi�indeki bulan�kl�l��a yans�m�� bir özelliktir Roberts, 1996: 53). 1889 Paris Fuar�’nda 
dinledi�i Cava gamelan orkestras�, O’nu pentatonik t�n�lar�n safl��� ve gizemiyle 
tan��t�rm��t�r. Pentatonik t�n�lar ve modal armoniler mistik bir atmosfer yaratt���ndan, sesler 
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renk kazan�yordu. Edward Lockspeiser, Debussy’nin sadece duru-görüsü de�il, “duru-
i�itme”si de olan biri –yani, normalde duyulamayan �eyleri duyan ki�i-oldu�unu söylemi�tir 
(Roberts; 1996: 321).  

RAVEL’�N ÖZGÜNLÜK ARAYI�LARI 
Ravel ve Debussy, ayn� ki�ilerden ve ayn� sanat ak�mlar�ndan etkilenseler de, bu 

etkileri farkl� harmanlam��lard�r. Ravel, baz� eserlerinde Debussy’den etkilendi�ini kabul etse 
de, onun bir takipçisi ve taklitçisi oldu�unu reddetmi�tir (Mawer, 2000: 14). Ravel için form 
çok önemli bir unsurdu ve O’na göre, Debussy’nin eserleri form aç�s�ndan belirli bir 
disiplinden yoksundu. Bu iki besteciyi kar��la�t�rd���m�zda, Debussy anl�k müzi�iyle, 
Empresyonizm’in da��n�k renk paletine daha yak�n gözükür, Ravel ise tam bir sembolisttir. 
Asl�nda, Empresyonizm ve Sembolizm, müzikte birle�mi�tir denilebilir. Debussy ve Ravel’in 
birçok eserinin ba�l���nda do�a ça�r���mlar� olmas� da imgelerin ne kadar önemli oldu�unu 
belirtir. Ravel’in hayat�ndaki ba�l�ca sanatsal etkilerde, ya�ad��� dönem itibariyle çok 
çe�itlilik oldu�u görülür. Empresyonizm ve Sembolizm gibi ak�mlara, Dadaizm ve Sürrealizm 
de eklenmi�ti. Ravel, bu kadar büyük bir hareketlili�in içinde, birçok esin kayna�� bulmu�tur. 
1893’te model bestecilerini bulmaya ba�lam��, Jules Massenet, Emmanuel Chabrier ve Erik 
Satie’den çok etkilenmi�ti. Yabanc� müziklere de bir ilgi duymaktayd�. Özellikle Rus ve 
�spanyol müzi�i –ki kendisi anne taraf�ndan yar�-Bask kökenlidir- her zaman onun ilgisini 
çekmi�tir. Les Apaches grubu da, Ravel’e her türlü fikrin tart���labildi�i özgür bir yarat�c� 
ortam sa�lamas�ndan ötürü, O’nun estetik anlay��� üzerinde etkili olmu�tur.  
1898’de bir SN konserinde iki piyano için yazd��� Sites auriculaires seslendirilmi�ti. 
Piyanistlerin ritmik olarak kontra gitmeleri gereken yerde ayn� anda çalmalar� sonucunda 
netice tamamen kakofonik olsa da, bu eserde Edgar Allen Poe’nun spiritüel etkisi belki de 
Ravel’in tarz�n� �ekillendirmi�tir: mekanik objeler, çanlar, saatler ve mistik do�aüstü 
varl�klara olan ilgisi. Fakat, bu eserin prömiyerinden itibaren derne�in estetik kriterlerine 
uymad��� için ayr�mc�l��a maruz kalan Ravel daha sonra istifa ederek, 1909’da Société 
Musicale Independante’nin (SMI) kurulmas�na ön ayak olur.  
 
Société Musicale Independante 

Bu dernek, yenilikçi yap�tlara f�rsat vererek yeni ak�mlar�n tan�nmas�n� sa�lam��t�r. 
Ravel hocas� Fauré’yi onursal ba�kan yapar. SN üyeli�ini b�rakmayan Fauré, �l�ml� ve 
arabulucu ki�ili�i ile hem Schola Cantorum ve SN’yi destekleyenlerin, hem de Paris 
Konservatuar� ve SMI taraftarlar�n�n güvenini kazanarak aralar�nda denge kurmay� seçer. 
Hatta Debussy’nin sanat� SMI bestecileri için yol göstericidir. Koechlin SMI’yi “Debussy’ci 
sanat derne�i” (Société de l’art Debussysist) olarak tan�mlar (Duchesnau, 1997: 108). Ancak, 
Debussy, Socite Nationale’ de Chausson, Chabrier ve Faure ile birlikte Frans�z müzi�inin 
savunucusu konumundad�r ve  kavgan�n d���nda kalmay� tercih eder. Ravel bu süreçte SN 
taraftarlar�ndan ele�tiri görmeye devam eder: 1912’de seslendirilen La Mere l’oye adl� yap�t�, 
Revue francaise politique et litteraire dergisi taraf�ndan ” küçümsenerek “D’Indy’nin 
asaletinden nasibini alamamakla” ele�tirilir (Fulcher, 1999: 210). Ravel, dogmalara kar�� bir 
özgürlükten yana oldu�u için, dönemin ulusalc� Frans�z ekolü dü�üncesinin tamamen d���nda 
tutuluyordu. Bu tutum, ironik bir �ekilde 1920’lerde tamamen de�i�mi�tir. 1.Dünya 
Sava��’nda bir süre Frans�z ordusunda hizmet veren Ravel, 1928’deki Amerika turnesi 
esnas�nda Frans�zlar’�n ba�ar� simgesi olarak gösterilir (Mawer, 2000: 9).  
 
Ravel’in Estetik Görü�ü 

Baz� ele�tirmenlere göre, Ravel sadece bir müzisyen olarak de�il, ayn� zamanda bir 
�air ve ressam olarak da alg�lanmal�d�r. Romantizmin ehlile�tirilmesi gereken bir hayvan 
oldu�unu dü�ünen Ravel, bu anlamda da sembolistlerle yak�nla�m��t�r. Özellikle Poe, 
Mallarmé ve Verlaine’den etkilenen Ravel, do�aüstü varl�klar, makineler ve egzotik ritimlere 
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duydu�u hayranl���, gerçeklikle birle�tirerek eserlerinde bu olgulara kimlik kazand�r�r. 
Örne�in, Gaspard de la Nuit’de su perisi Ondine ve korkutucu cüce Scarbo’ya adeta hayat 
verir. Dara�ac�’nda ölümünü bekleyen adam�n ac�s�n� hissetmek mümkündür 
(Hendekli&A�k�n, 2008: 6). Her zaman karma��k ama komplike olmayan bir müzi�in pe�inde 
olan Ravel’in eserlerinde, t�pk� Poe’da oldu�u gibi, derinde yatan bir mistisizm hissedilir. 
Ravel, Sembolizm ak�m�n�n roman alan�ndaki önemli bir temsilcisi olan Huysmans’�n A 
Rebours adl� roman�ndaki Des Esseintes karakterinden de derinden etkilenmi�tir. Des 
Esseintes, Paris’in yapmac�k entelektüel ya�ant�s�ndan kaçarak, �ehir d���na yerle�meyi tercih 
eder; sanata de�er vermek için topluma ihtiyac� yoktur. Kendi estetik dünyas�n� yaratan Des 
Esseintes, döneminin estetik de�erlerine kar�� ç�kan Ravel için neredeyse bir kahramand�r. 
Gerçekten de, Ravel’in evindeki mekanik oyuncaklar, minik Japon bahçesi ve porselen 
bebekler, onun kendine özgü bir dünya yaratt���n�n bir göstergesidir.  

Ravel’e göre bir besteci için bireysel bilinç ve ulusal bilinç çok önemli iki faktördü. 
Frans�z bestecilerin yabanc� bestecilerden uzak durmas�n�n Frans�z sanat�n� dejenerasyona 
u�rataca��na inanan Ravel, Rus Be�leri ve caz müzi�ine de sempati beslemi�tir. Fakat, 
Wagner’in etkisinin tehlikeli oldu�unu dü�ünmü�tür (Mawer, 2000: 17). Ravel de Debussy 
gibi Paris Fuar�’nda duydu�u müzikten çok etkilenmi�ti.  
�lk dönem eserlerinden itibaren belirli bir stili oldu�unu hissettiren Ravel’in müzi�i insan 
akl�n�n nereye kadar gidebilece�inin bir denemesi gibidir (Jankélévitch, 1976: 67). 
Jankélévitch’e göre, çocuksu bir masal dünyas�n� teknik zorluklarla ba�ar�l� bir �ekilde 
birle�tirerek yapay bir do�aüstü dünya yaratabilen Ravel, kimi zaman Manuel de Falla’dan 
bile daha çok �spanyol olabiliyordu (Jankélévitch, 1976: 122). 

 
ERIK SATIE 

Esin kaynaklar�n� müzik-d��� alanlardan arayan Erik Satie, ayn� zamanda yetenekli bir 
kaligrafi ustas�, Sanouillet’ye göre de daha ke�fedilmemi� büyük bir Dadac� �airdir (Dyan, 
2008: 409). Man Ray’�n görmeyi bilen yegane besteci olarak tan�mlad��� Satie, ressamlar�n. 
kendisine müzi�i ö�retti�ine inanm��, hayat� boyunca konserler yerine sergileri takip etmi�tir. 
�yi bir okuyucudur; Gotik mimari, mistik konular, dinler, tarikatlar ve azizlerin hayatlar�, 
Katolik kilisesinin ortaça� dönemi ve Gregoryen �ark�lar� yirmili ya�lar�n�n ilgi alan�d�r 
(Gowers, 1965: 2). Paris Konservatuar�’nda Albert Lavignac’�n ö�rencisi olan besteci okula 
gitmek yerine ortaça� mimarisi uzman� Eugene-Emmanuel Viollet-le-Duc üzerine Milli 
Kütüphane’de uzun ara�t�rmalar yapmay� ve Le Duc’un restorasyonunu gerçekle�tirdi�i Notre 
Dame Kilisesi’ni ziyaret etmeyi tercih etmi�tir (Davis, 2007:23). Konservatuar� s�k�c� bularak 
terk eden Satie’de öncelikle Bohem kültüründen bahsetmek yerinde olacakt�r. Bohem 
kültüründe özgürlük önceliktir. 19.yy’�n sonlar�nda Paris’te tek tip mimari esteti�i ortaya 
ç�kar (Watts, 2011: 70). Ayn�la�may� bir bask� olarak gören bohem sanatç�lar nehrin sol 
yakas�n� b�rakarak bakir ve mütevazi bir yerle�im alan� olan Montmartre bölgesini 
sosyalle�me noktas� olarak belirler. 1887’de buran�n en gözde kabaresi olan Chat Noir aç�l�r. 
Buras�, sanat, felsefe ve sosyal analizlerin özgürce yap�ld��� bir mekan olmu�tur. Burada, 
e�lence ad� alt�nda ta�lama, ironi ve a�a��lama ile harmanlanm�� bir gece hayat� modeli 
belirir. Bohem tarz� alayc�l�k, küstahl�k, umursamazl�k, yar�n�n belirsizli�i, fantazi, sigara 
duman�, sakal, uzun saçla �ekillenmeye ba�lar. Satie Montmartre’a ta��n�r, Chat Noir’�n önce 
müdavimi sonra da piyanisti olur. Ayn� dönemde, Pierre Puvis de Chavannes’�n sembolist 
resimleri de ona esin kayna�� olmu�tur. Satie hakk�nda ele�tirmenler tek bir a��z 
olamam��lard�r: Örne�in, ad�n� tamamen kendisinin uydurdu�u Gymnopedies adl� üçlemesi, 
kimine göre �ekilsiz ve birbirine ba�lanamayan akorlardan olu�urken, kimine göre gelece�i 
haber veren bir yap�t, kimine göre de modern dünyan�n bir harikas�d�r (Hurard-Viltard, 1988: 
125).  
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Satie için, mizah ve ironi unsurlar� kullanmak da çok önemliydi. Örne�in, icrac� için 
kulland��� ‘kibirsiz’, ‘�a��rarak’, ‘kaybolmu�’, ‘buradan ç�kma’ gibi performans 
yönlendirmeleri dikkat çekicidir. Pek çok dergide mizah yaz�lar� da yazm��t�r. Bunlardan en 
ünlüsü 1913’te Revue musicale’de bir müzisyenin günlü�ünü anlatt��� Bir Amnezinin 
Hat�rat�’d�r (Verzosa, 2008: 128).   

Mistik ve dini konular� da esin kayna�� olarak görerek, 1891’de Katolik bazl� 
Rose+Croix tarikat�na girer. Do�aüstü güçlere inan�r. Daha sonra mizahi bir aç�k mektupla bu 
tarikattan ayr�larak sadece kendisinin üye oldu�u bir kilise kurar. Hatta bir de kilise dergisi 
ç�kar�r, bu dergide tarikat y�llar�nda edindi�i polemik gelene�ini uygular. Wagner’e kar�� 
olmad���n� ama Frans�zlar’�n kendi özgün müzi�inin olmas� gerekti�ini savunur (Templier, 
1969: 18). Say�sal sembolizm kulland��� Vexations adl� eseri, 840 kez tekrarlanmak üzere 
tasarlanm�� kromatik bir ilk seriyal denemesi say�labilir (Orledge: 1998: 386-387). 1905’te 
Schola Cantorum’a ö�renci olur. Dadaizm ve gerçeküstücülük bu dönemlerde üzerinde etki 
göstermeye ba�lam��t�r. Jarry ve Apollinaire bu dönemdeki esin kaynaklar�d�r. Dönemin ünlü 
yazar/karikatürist/film yap�mc�s�/teorisyen/yetenek avc�s�/organizatör/provokatörü olan Jean 
Cocteau, Satie’yi gelecek müzisyenlerin lideri ilan eder (Whiting, 1999: 467). 

 
SONUÇ 

SN, yeni Frans�z bestecileri desteklemek amac� ile kurulmu� daha sonra D’Indy önderli�inde 
muhafazakar bir çehreye bürünmü�tür. Ravel ve yanda�lar� derne�in k�s�tlay�c� görü�lerinden 
dolay� yeni bir olu�um olan SMI’yi kurmu�tur.  
Wagnerizm Frans�z sanatç�lar aras�nda yayg�n iken Debussy, Ravel ve Satie, esin 
kaynaklar�n� müzik-d��� alanlardan seçmi�tir. Her üç besteci de Wagner’e hayranl���n� 
gizlememi� ancak Wagner taklitçili�ini de tercih etmemi�, böylelikle di�er Frans�z 
bestecilerinden ayr�lm��t�r. Debussy, yaratt��� yenilikleri ilk etapta akademiye kabul 
ettirmekte zorlanm��, Ravel ise bu yenilikleri geli�tirirken Debussy’i taklit etti�i için 
ele�tirilerek d��lanm��t�r. Satie ise, daha çok felsefi yönden yeni bir ç���r açm��t�r diyebiliriz. 
Nihayetinde bu üç besteci de, Frans�z kimli�ini ve t�n�s�n� olu�turmu� ve sa�lamla�t�rm��t�r.  
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“DE���EN YÜZYILDA AZERBAYCAN’DA KAMANÇA ÇALGISI VE E��T�M�” 
 

Ar�. Gör. Kadir VER�M 
 

�TÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuvar� 
ÖZET 

Kamança, tarihi ve çal�m gelene�i eski devirlere dayanan, Azarbaycan’da geni� 
kitlelere yay�lm�� yayla çal�nan telli bir halk müzi�i çalg�s�d�r. Azarbeycan müzi�inin Tar ile 
birlikte en önemli çalg�lar�ndan biri olup mugam örneklemelerini bu çalg�lar ile icra etmek 
gelene�i yüzy�llard�r devam etmektedir. Türk, �ran ve Arap halklar� aras�nda bu çalg�n�n pek 
çok benzerine rastlanmakta olup eldeki mevcut bilgilere göre kökeninin ise bir yayl� kopuz 
olan �kl�g’a dayand��� kaynaklarda belirtilmektedir. 

Yakla��k yüzy�l evvelinde sadece milli mus�ki aleti olarak icra edilen kamançan�n 
ö�renilmesi geleneksel olarak sadece usta-ç�rak ili�kisiyle olurken, 1921 y�l�nda Üzeyir 
Hac�beyli’nin Bakü’de modern bir anlay�� içinde konservatuar� kurmas� ile yap�lan 
yeniliklerle Kamança, bat� tarz� çal�m tekniklerinin Azerbaycan müzi�ine uygulanmas�ndan 
sonra yeni bir çal�m üslubu kazanm�� hem solo, hem de çe�itli milli halk çalg� aletleri 
topluluklar� ve bat� tarz� orkestralarda çal�nmaya ba�lam�� ve dolay�s�yla farkl� e�itim 
sistemleri meydana getirilmi�tir. 

Üzeyir Hac�beyli, Müslüm Maqomayev, Asaf Zeynall�dan ile ba�layan modern yaz�m 
teknikleri ile nota yaz�m sisteminin standartla�mas�, çal�m tekniklerinin geli�tirilmesi ve 
çalg�n�n yap�m tekniklerinin de bu do�rultuda yeniden ele al�nmas� ile kamançan�n geli�mesi 
20.yy’dan ba�layarak günümüze kadar devam eden ve devam etmekte olan bir sürece 
girmi�tir.  

Yap�lacak sunumda öncelikle kamança çalg�s� ile ilgili bilgi verilip, sonras�nda e�itimi 
hakk�nda yapt���m�z ara�t�rmalar payla��lacakt�r. Bu bilgilerin kamança ile pek çok aç�dan 
benzerlikler gösteren kemane çalg�m�z�n geli�imi ve gelece�i aç�s�ndan son derece faydal� 
olaca��n� dü�ünmekteyiz. 

Anahtar kelimeler: Kamança, Kemança, Kemane, Kabak Kemane, Kamança e�itimi, 
Kemane e�itimi, Azerbaycan 

 
KAMANÇA AND ITS EDUCATION IN AZERBAIJAN 

 IN THE CHANGING CENTURY 
 
ABSTRACT 

Kamança whose history and playing techniques date back to previous centuries is a 
string folk instrument played with a bow and widely adopted in Azerbaijan. Kamança and 
Tar, two of the most important instrument of Azerbaijan music, have been used traditionally 
for centuries to play mugam examples. It is possible to come across similar instruments to 
kamança among Turkish, Persian and Arab people. It is stated in the sources that kamança 
originally comes from a bow lute called �kl�g according to the available information.  

Approximately a century ago the education of kamança, which is invented as a 
national musical instrument relied on the master-apprentice relationship traditionally. Finally 
Üzeyir Hac�beyli founded a contemporary conservatory in 1921 and thanks to the innovations 
kamança gained a new playing style and was started to be played solo and in the various 
national folk instrument groups and western-style orchestras after the implementation of 
western-style playing techniques on Azerbaijani music. Accordingly different education 
systems have come out.  
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The development of kamança has entered into an ongoing  process of change from 
20th century on thanks to the contemporary writing techniques starting with Üzeyir Hac�beyli, 
Müslüm Maqomayev, Asaf Zeynall�dan, the standardization of the note writing system, the 
improvement of the playing technique and revision of the instrument producing techniques.  
In the presentation to be done, firstly we will give information about the instrument 
“kamança” and later share our research we made over kamança education. We think that this 
information will be very helpful for the development and future of the instrument “kemane” 
which looks like kamança from many aspects.  
 
Key Words: Kamança, Kemança, Kemane, Kabak Kemane, Kamança e�itimi, Kemane 
e�itimi, Azerbaycan.) 
 
Giri� 

Kamança, tarihi eldeki mevcut kaynaklar incelendi�inde yakla��k 8-9. yüzy�llara 
dayanan, Azerbaycan’da geni� kitlelere yay�lm�� yayla çal�nan telli bir halk müzi�i çalg�s�d�r. 
Azerbaycan müzi�inin tar ile birlikte en önemli çalg�lar�ndan biri olup mugam 
örneklemelerini bu çalg�lar ile icra etmek gelene�i yüzy�llard�r devam etmektedir. Türk, �ran 
ve Arap halklar� aras�nda bu çalg�n�n pek çok benzerine rastlanmakta olup eldeki mevcut 
bilgilere göre kökeninin ise bir yayl� kopuz olan �kl�g’a dayand��� kaynaklarda 
belirtilmektedir. 
 Saadet Abdullayeva, kamança’n�n yap�s� ve yap�m�na dâir ayr�nt�lar� Azerbaycan Halk 
Çalg� Aletleri kitab�nda aç�kl�kla belirtmektedir;  
Yap�mc�lar en büyü�ü “konser”, ortancas� “orkestra” ve en küçü�ü “ö�renci” boyu (�agird) 
olmak üzere üç farkl� ölçüde kamança üretmektedir. Kamançan�n esas bölümlerini tekne 
(çanaq), sap (qol), burguluk (k�ll�) ve metal ayak (�i�) olmak üzere dört parça 
olu�turmaktad�r. Çalg�n�n bölümlerinin ve yay�n haz�rlan��� �u �ekildedir; 
1. Tekne: Çalg�n�n teknesi merkeze do�ru gittikçe daralan kubbemsi bir �ekle sahiptir ve bu 
tekne dâhil olmak üzere çalg� ortalama 700-800 mm uzunlu�a ula�maktad�r. Teknenin 
yap�laca�� kütük erik, dut veya ceviz a�açlar�ndan seçilmektedir. Teknenin yekpâre yerine 2-
4-8 parçal� (dilimli) yap�lanlar�na da rastlanabilmektedir. Ayn� zamanda, nâdiren sukaba�� 
veya hindistancevizi kabu�u kullan�ld��� görülmektedir. Teknesi derin ve çap� küçük olan 
çalg�lar�n daha iyi ses verdi�i belirtilmektedir. Teknenin gö�süne naqqa bal���n�n* gö�üs 
bölgesinin derisi ve dana yüre�inin zar� gerilmektedir. 
E�i�in bu �ekilde yerle�tirilmesi hem yukar�, hem de a�a�� registlerde daha  
 
* Naqqa: Hazar denizinde ya�ayan 1-1,5 metre uzunlu�unda irice bir bal�k çe�idi.  
 
Güçlü ve net ses al�nmas�n� sa�lamaktad�r. E�imi tellere göre e�ik vaziyette ayarlanarak (sa� 
ucu sapa, sol ucu gö�sün merkezine yönlendirerek), boyutlar� 50-60 mm uzunluk ve 10-14 
mm geni�likte tutulan alt e�ik (kerek), ceviz a�ac�ndan yap�lmakta ve gö�sün sapa yak�n olan 
k�sm�na yerle�tirilmektedir. Yerle�tirilen e�i�in e�iklik derecesine göre, tellerin e�i�e temas 
etti�i noktalar farkl� olmaktad�r.  
2. Sap: Çalg� uzunlu�u 450 mm olan perdesiz sap� a�a�� do�ru kademeli olarak 
incelmektedir. Bu sap�n ön yüzüne klavyeyi te�kil etmek üzere boynuz yerle�tirilmektedir. 
3. Ayak: Tekne ile iyi bir �ekilde birle�mesi için sap�n alt ucundan do�ru, kamançan�n toplam 
uzunlu�unun yar�s�na denk gelecek kadar çelik ve tunçtan îmâl edilen kare kesitli mil monte 
edilmektedir. Bu mil gövdenin içerisinden do�ru 15-20 mm kadar teknenin d���na 
ç�kar�lmaktad�r. Ard�ndan, milin ucuna icrâc�n�n çalg�ya çalaca�� zaman sol dizine dayamas� 
için kullan�lan ve a�a��ya do�ru incelen ve ucuna küre �ekilli bir parça yerle�tirilen 90-120 
mm uzunlu�unda bir ayak monte edilmektedir. 
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4. Burguluk: Burgulu�un üstüne, ço�u zaman kubbe görünümü verilen bir ba�l�k monte 
edilmektedir. Burgulu�un yan taraf�na aç�lm�� deliklere, ceviz a�ac�ndan yap�lm�� olan ve 
yukar� bölümü küre veya piramit �eklinde olan burgular (a��x) geçirilmektedir. Bu burgular 
tar’dakilere nazaran büyüktür. Burguluk ve burgular sedef, kemik, metal (mis meftil) veya 
a�aç (g�z�l gülebetin) ile süslenmektedir. Süsleme için geometrik �ekiller, gül �ekilleri ve 
ulusal desenler seçilmektedir. Bazen aletin üretim tarihi ve yap�mc�n�n ad� tekneye sedef ile 
i�lenmektedir. [Abdullayeva, 2002] 
 Üçüncü ve dördüncü bas telleri sarg�l�, di�er ikisi düz çelikten seçilmek üzere 
kamançada 4 adet tel bulunmakta ve nota yaz�m�nda sol anahtar� kullan�lmaktad�r. Bazen 
yumu�ak ses elde etmek için ikinci telde ba��rsak kullan�labilmektedir. Teller gö�sün üstünde 
bulunan alt e�i�e ve burguluk ile sap�n birle�ti�i yerde bulunan üst e�i�e yerle�tirilmektedir. 
E�iklere yerle�tirilen tellerin bir ucu burguluktaki dört burguya sar�lmaktad�r. Di�er uçlar ise 
teknenin alt�ndaki milin üstüne yerle�tirilmi� metal takoza ilmek haline getirildikten sonra 
ba�lanmaktad�r. Bu teller inceden kal�na do�ru Mi-La-Mi-La olarak adland�r�l�r fakat 
piyanoda kar��l��� Fa diyez-Si-Fa diyez-Si seslerine denk gelmektedir. Yani “la” (440 mhz.) 
olarak adland�r�l�r fakat ç�kan ses bir tam ton üstündeki “si” sesidir. Bu durum di�er teller 
içinde ayn�d�r. Halk mahn�lar� ve mugamlar bu akort ile çal�n�rken sadece bat� orkestralar� ile 
konçerto vb. formdaki eserler icra edilirken “la” (440 mhz) olarak adland�r�lan ses, bu 
durumda bir tam ton yukar�daki “si” yerine bir buçuk ton yukar�da olan “do” sesine 
akortlanmaktad�r. Böylece akort piyano kar��l��� ile Sol-Do-Sol-Do olmaktad�r. Bu yöntem 
orkestra yaz�m�nda kolayl�k getirdi�i için tercih edilmi�tir.  

Yay: uzunlu�u 550-590 mm, çap� ise 10 mm olan düz veya hafif e�ri k�z�lc�k 
a�ac�ndan haz�rlanmaktad�r. Yay�n iki ucuna metal borucuklar tak�lmaktad�r. Bu borulara 
ba�l� demir halkalar ve yay�n a�a�� ucunda kay�� vas�tas� ile 160-180 adet at k�l� 
ba�lanmaktad�r. 
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�ekil 1- Kamança’n�n yap�s� [Miri�li, 2009] 
Kemança yapan ustalar aras�nda �mran �blexanov (A�dam), Qabil Dada�ov (Quba), Qas�m 
Qas�mov (Qobu), �lham A�ayev (Bak�), Pnah Qurbanov (Bak�), Tlt Qebulovun (Zaqatala) 
adlar� an�labilir.[Abdullayeva, 2002] 

Gelenekte sadece milli musiki aleti olarak icra edilen kamançan�n ö�renilmesi sadece 
usta-ç�rak ili�kisiyle devam ederken, 1921 y�l�nda Üzeyir Hac�beyli’nin Bakü’de modern bir 
anlay�� içinde konservatuar� kurmas� ile yap�lan yeniliklerle kamança, bat� tarz� çal�m 
tekniklerinin Azerbaycan müzi�ine uygulanmas�ndan sonra yeni bir çal�m üslubu kazanm�� 
hem solo, hem de çe�itli milli halk çalg� aletleri topluluklar� ve bat� tarz� orkestralarda 
çal�nmaya ba�layarak, farkl� e�itim sistemleri meydana getirilmi�tir. 

Üzeyir Hac�beyli, Müslüm Maqomayev, Asaf Zeynall�dan ile ba�layan modern yaz�m 
teknikleri ile nota yaz�m sisteminin standartla�mas�, çal�m tekniklerinin geli�tirilmesi ve 
çalg�n�n yap�m tekniklerinin de bu do�rultuda yeniden ele al�nmas� ile kamançan�n geli�mesi 
20.yy’dan ba�layarak günümüze kadar devam etmektedir. 

Yukar�da bahsedilen geli�im sürecini biraz daha yak�ndan inceleyecek olursak, tarih 
bizi Azerbaycan musikisi sisteminin kurucusu olan Üzeyir Hac�beyli’nin ilk operas� “Leyli ve 
Mecnun’un” ilk gösterimi olan 1908 y�l�na götürmektedir.  Bu operada ilk defa bat� müzi�i 
formunda yaz�lan bir eserde tar ile kamança çalg�lar� kullan�lm��t�r. Fakat kamançan�n tar 
kadar fazla kullan�lamamas�n�n sebebi, orkestradaki keman ile ayn� telli yayl� sazlar grubuna 
ait olmas� ve ses renklerinin yak�n olmas� �eklinde aç�klanabilir.[Seyidova, 2008] Ü. 
Hac�beyli, kamança çalg�s�na ne kadar de�er verdi�ini yaz�lar�nda �u �ekilde aç�kça dile 
getirmektedir; “Uzun sesli, telli aleti musikimizin yegane göstericisi de “kamança” d�r. 
Kamançan�n telleri üzerinde uzun bir çubu�a zapt edilmi� k�l desteleri ile çal�nd���ndan hâs�l 
edilen sesleri istenildi�i kadar uzatmak mümkündür. Buna göredir ki, kamançada çal�nan 
musiki, tarda çal�nan sesten daha mükemmel ve insan sesine daha yak�n olur. �lave olarak, 
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kamança sesinin mahsus “bem” de tardan daha tesirli oldu�unu dikkate al�rsak ve teller 
üzerinde parmak koyup “vibrasyon” denilen titrek sesler hâs�l edilmesini de ilave etsek, 
kamançan�n tardan daha kâmil ve daha üstün bir alet oldu�u meydana ç�kar. Zaten tar 
“akompaniman” için yararl� bir alet oldu�undan, kamança “melodik” aletlerden en 
güzelidir”.[Seyidova, 2008]  

Ü. Hac�beyli’nin kamança e�itimi ile ilgili dü�üncesi müzik adamlar�n�n; 
“ Acaba, Azerbaycan Türkleri umumi musiki ilim ve sanatlar�n� da ö�renmeliler mi, yoksa 
buna hiçbir ihtiyaç hissetmeyip, yaln�z do�u musikisi ile u�ra�malar� yeterlimidir? Di�er bir 
deyi�le biz Azerbaycan Türklerine “Alafranga” yahut bizlerde “Yevropeyski” denilen 
musikiyi de ö�renmek laz�m m�d�r?” sorusuna verdi�i;  
“Kesinlikle, laz�m ve vaciptir: yani, o kadar vaciptir ki, bizim kendi musikimizin ilerlemesi 
buna ba�l�d�r.” 
 cevab� ile daha iyi anlamam�z� sa�lamaktad�r.[Seyidova, 2008]  

Bu dü�ünceler �����nda Hac�beyli 1921 y�l�nda Bakü Müzik Akademisini (Bakü Devlet 
Konservatuar� - ilk ad�) kurmu� ve burada hem bat� çalg�lar�n�n hem de halk çalg�lar�n�n 
e�itimi bir arada verilmeye ba�lanm��t�r. Fakat o y�llarda nota bilen kamança e�itmeni 
olmad��� için, nota e�itimini Rusya’dan gelen keman ö�retmenlerinin yapt���, mugam 
e�itiminin ise, Azerbaycan’�n çe�itli yerlerindeki bu konuyu iyi bilen halk icrac�lar�n� ders 
vermek üzere akademiye getirterek verdirtti�i bilinmektedir. 2011 y�l�nda Bakü’de yapt���m 
ara�t�rmalar s�ras�nda konuyla ilgili yapt���m röportajlardan ald���m bilgiye göre, Hac�bey’in 
teklifi üzerine halk icrac�lar� nota bilmediklerini belirterek akademide nas�l ders vereceklerini 
sorduklar�nda, Hac�bey;  

“Ben sizden nota dersi de�il, iyi bildi�iniz mugam icras�n� usta-ç�rak yöntemiyle 
ö�retmenizi istiyorum.” �eklinde cevaplad��� belirtilmi�tir. Böylece akademinin ilk y�llar�nda 
kamança e�itimine, çalg� tekni�i ve nota dersleri keman ö�retmenleri, mugam dersleri ise 
halk icrac�lar� taraf�ndan verilerek ba�lanm��t�r. Bu sistem sayesinde keman e�itmenlerinin 
çalg�n�n teknik aç�dan ilerlemesinde büyük rol oynad��� da ifade edilmektedir. Zamanla nota 
bilen kamança e�itmenleri yeti�tikçe bu e�itim, tamamen kamança e�itmenlerine 
b�rak�lm��t�r.  

Akademinin aç�lmas�ndan sonra ilerleyen zamanlarda yeti�en Azerbaycanl� bestekârlar 
taraf�ndan tar ve kamança için bat� formlar�nda eserler yaz�lmaya ba�lad��� görülmektedir. 
Ancak tar için yaz�lan yeni eserlerin kamançaya göre fazlal��� dikkat çekmektedir. Bu 
sebepten,  kamança e�itimindeki teknik bo�lu�u doldurmak için, tar’a yaz�lan piyesler ve 
orijinal eserler Kamança’ya uyarlanm��t�r. Ancak iki çalg� aras�nda yaz� bak�m�ndan anahtar 
farkl�l��� oldu�undan, eserler Tar’�n kulland��� ikinci çizgi Tenor Do Anahtar�ndan 
kamançan�n kulland��� sol anahtar�na aktar�lm��t�r. Azarbaycanda özellikle de Bakü 
�ehrindeki müzik okullar�nda 1950-60’l� y�llarda bu eserler ö�retilmeye ba�lanm�� ve 
eserlerin ço�u e�itim programlar�na dâhil edilmi�tir. Bununla beraber 1989’da kamança 
e�itimi veren okullarda ilkö�retim için (1-5. s�n�flar aras�) Haf�z Kerimov ve Nevruzeli 
Bayramov’un ilk eser örnekleri yay�nlam��t�r. Bu bestecilerin eserleri ile birlikte, yirmiden 
fazla di�er Azerbaycan’l� bestecinin tar ve piano için yazd��� eserlerin kamançaya uyarlanm�� 
hali de ilave edilerek 1992 y�l�nda “�ur” yay�nevi taraf�ndan daha geni� bir �ekilde tekrardan 
bas�lm��t�r. O dönemlerde kamança için eser yazan bestekârlardan birkaç� Süleyman 
Elesgerov, Seid Rüstemov ve Avan�ir Guliyev’dir. Daha sonralar� Zakir Bag�rov, Hac� 
Xanmemedov ve Tofig Bak�xanov konçerto tarz�nda yazd�klar� eserler ile kamança 
repertuar�n� zenginle�tirmi�lerdir.[Seyidova, 2008]   

1931 y�l�nda Ü. Hac�beyli’nin kurdu�u ilk Halk Çalg�lar� Orkestras� kamança için 
önemli geli�melere neden oldu. Azerbaycan Halk Çalg�lar� Orkestras�n�n ara�t�rmac�s� Prof. 
Ogtay Guliyev bir yaz�s�nda, 1931 y�l�n�n sonlar�nda ( eylül-ekim aylar� ) Ü. Hac�beyli’nin 
13-14 müzisyeni bir yerde toplad���n�, lakin bu say�n�n az olmas� sebebiyle orkestra 
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format�nda faaliyetin ba�lamas� mümkün olamad���ndan, ancak 1932 y�l�nda 1 Ocak 
tarihinden itibaren 22 ki�i ile birlikte bu çal��malar�n ba�lad���n� belirtmi�tir. Bu orkestran�n 
ilk kamança icrac�lar� G�lman Salahov, Haf�z Kerimov’dur. [Seyidova, 2008] 

Azerbaycan Halk Çalg�lar� Orkestras� kuruldu�u ilk günden beri notas�z icra yapmakta 
ve bu güne kadar bu gelenek devam etmektedir. �cra edilen eserler mugam a��rl�kl� 
oldu�undan ve do�açlama çal�m �ekillerinin önemli bir yer tutmas�ndan dolay�, çal��malarda 
eserlerin haf�zaya al�narak icra yöntemi uygun görülmektedir. Halk çalg� orkestralar�ndaki 
notas�z icra tarz� di�er orkestra anlay���ndan biraz farkl�d�r ve tamam�yla ba�ka ihtiyaçlara 
cevap vermektedir. Bu orkestralarda repertuar� ekseriyetle halk müzi�i mahn�lar� (türküleri) 
olu�turmakta ve ço�unlukla tek sesli icra yap�lmaktad�r. Bestecilerin eserlerinden de 
faydalan�lmakla birlikte, icra yap�l�rken do�açlama, çift sesler, kontrpuan gibi teknikler 
icrac�lar�n hayal gücüne b�rak�lmaktad�r. Genellikle hazin ve duygulu müzik partilerini 
kamança seslendirmektedir. Azerbaycan Halk Çalg�lar� Orkestras�nda kamançan�n rolü inkâr 
edilemez bir seviyededir. Bu bak�mdan çalg�n�n kullan�m�n�n de�eri, kamançaya mahsus 
konçertolar�n bestelenmesine de sebep olmu�tur.[Seyidova, 2008]  

Azerbaycan bestecileri keman virtüözlü�ünde mevcut olan özellikleri kamançaya 
uygulayarak konçerto ve benzeri tarzlarda müzik eserleri yazm��lar ve yazmaya da devam 
etmektedirler. Sadece kamança için Azerbaycan’da bestelenmi� bilinen üç adet konçerto 
bulunmaktad�r. Bunlar�n ilki 1989 y�l�nda Zakir Baq�rov taraf�ndan bestelenmi� ve kamança 
repertuar�n�n halen önemli bir eseri olarak çal�nmaktad�r. Azerbaycan’da operet, süit ve 
senfoni gibi pek çok müzik eserine imza atan devlet sanatç�s� Prof. Hac� Xanmemedov 1990 
y�l�nda kamança için yaz�lan ikinci konçertoyu bestelemi�tir. Bu eser ilk kez kamança icrac�s� 
Adalet Vezirov taraf�ndan vefat�ndan önce Tekfen Filarmoni Orkestras� ile de seslendirilmi� 
olup, bu konserin CD kayd� bulunmaktad�r. Kamança için bestelenen üçüncü eser ise Tofik 
Bak�xanov’a aittir. Besteci, bu eseri 11.Mart.2001 tarihinde bitirmi� ve önceki yaz�lan 
konçertolar�n üslubunu ve gelene�ini devam ettirmi�tir.    

Kamança için bestelenmi� ve uyarlanm�� yukar�da bahsedilen eserler ile yeni 
besteleme teknikleri ve geleneksel icra do�rultusunda Azerbaycan’da uygulanan kamança 
e�itim sistemi �u �ekildedir. Azerbaycan’da müzik e�itimi be� y�ll�k musiki mekteplerinde 
ba�lamaktad�r. Bu bizim sistemimizdeki ilkö�retim üçüncü s�n�fa denk gelmektedir. 
Ö�renciler, ilkö�retimlerine devam ederken üçüncü s�n�fa geldiklerine ek olarak bu musiki 
mekteplerine giderek çalg� e�itimi de alabilmektedirler. Genellikle ebeveynlerin ço�unlu�u, 
ileride ba�ka bir dalda e�itim alacak olsa bile, çocuklar�n�n çalg� e�itimi almas�n� sa�lamak 
için bu okullara göndermektedirler. Bu da Azerbaycan’da halk�n sanata ve kültüre olan bak�� 
aç�s�n� göstermektedir. Çünkü küçük ya�ta ba�layan müzik e�itimi ile müzik, kültürel bir bilgi 
haline gelir. Bu e�itim bir nevi yar� zamanl� e�itim gibi de adland�r�labilir. Be� y�l bu 
okullarda çalg� e�itimi alan çocuklardan müzi�e kabiliyeti olanlar “kolej” veya “musiki 
teknikom” olarak adland�r�lan okullarda dört y�l süren ikinci devre çalg� e�itimi 
alabilmektedirler. Bu Türkiye’deki lise e�itimine denk gelmektedir. �kinci devrede okuyan 
ö�renciler e�itimine yaln�z bu okullarda devam etmektedirler. Sadece, Bakü’deki “Bülbül 
ad�na Musiki Mektebi” nde, birinci ve ikinci devre e�itim bir arada verilmektedir. Dokuz y�l 
süren bu iki devreyi bitiren ö�renci, ayn� zamanda musiki mekteplerinde ö�retmenlik yapma 
hakk�na da sahip olmaktad�r. Kolej e�itiminden sonra art�k ülkemizdeki üniversite ya da 
konservatuar lisans bölümüne denk gelen müzik akademisi ve ya ince sanat 
üniversitelerindeki müzik bölümlerine devam edebilmektedirler. Bu bölümlerde yak�n 
zamana kadar be� y�l olan e�itim hem lisans hem de yüksek lisans� kapsamaktayd�. Ancak son 
dönemde bu e�itim ayr�larak lisan dört y�l ve yüksek lisans iki y�l olarak okutulmaya 
ba�lanm��t�r. Yüksek lisansa isteyen ö�renci devam etmekte, devam etmeyen ise lisans 
diplomas� almaktad�r.  
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Bakü’de Konservatuar (Akademi) düzeyinde hem bat� hem de halk çalg�lar�n�n 
e�itimi, kuruldu�u 1921 y�l�ndan bu yana tek bir çat� alt�nda, �uan ki ad� ile Bakü Müzik 
Akademisinde (Üzeyir Hac�beyli ad�na) verilirken, 1991 y�l�nda “Milli Konservatuar” ad�nda 
ikinci bir konservatuar kurulmu�tur. Bu okulun kurulmas�yla, bat� ve halk müzi�i ile ilgili 
�ubeler birbirinden ayr�larak, halk müzi�i ile ilgili bölümlerin e�itimi “Milli Konservatuar” da 
verilmeye ba�lanm��t�r. 

E�itimde kullan�lan kamança çalg�s�na ait yaz�l�, bir adet metot bulunmaktad�r. Bu 
kitap, 1971 y�l�nda ayn� zamanda tan�nm�� bir besteci olan Ramiz Miri�li’ye aittir. Genellikle 
e�itime bu metot ile ba�lan�r ve yan�nda Haf�z Kerimov’un yazd��� “Gam ve Etütler” gibi 
yard�mc� kitaplar da kullan�lmaktad�r. Konservatuardaki kamança e�itimi ile verilebilecek en 
önemli ayr�nt�lardan birisi ise konservatuar�n kuruldu�u ilk y�llardan itibaren yukar�da da 
belirtildi�i gibi “nota” ve “mugam” derslerinin iki ayr� ders olarak ö�retilmesidir. Bu iki 
dersin ö�retmenleri de farkl�d�r. Genellikle ö�retmenler her iki alan� da icra aç�s�ndan 
bilmesine ra�men alanlar�n birinde ö�retici olarak uzmanla�m�� olmalar�ndan dolay�, ya nota 
dersi ya da mugam dersi vermektedirler. Nota dersi, ad�ndan da anla��laca�� üzere tamam�yla 
nota ile çalma ve çalg� tekni�ini geli�tirecek Azeri ve bat� müzi�i bestecilerinin küçük veya 
büyük hacimli eserleri ile birlikte halk mahn�lar�n�n da çal�nd��� bir müfredata sahiptir.  
Mugam dersinde ise nota kullan�lmadan usta-ç�rak yönteminde oldu�u gibi, ö�retmen ile 
ö�renci aras�nda tamamen dinleyerek çalma yöntemiyle e�itim yap�larak, mugamlar�n icras� 
ö�retilmektedir. 

  
�ekil 2- Kamança Mektebi [Miri�li, 2009] 
 
Yukar�daki aç�klamalardan anla��ld��� üzere, Azerbaycan’da çalg� e�itimi 8-9 

ya�lar�nda ba�lamaktad�r. Yukarda bahsetti�imiz müzik okullar�nda görev yapan kamança 
e�itmenleriyle yapt���m�z ki�isel görü�melerde ortaya ç�kan fikir, iyi bir çalg� icrac�s� veya 
e�itmeninin mutlak bu ya�larda e�itime ba�lamas� ve e�itimine lisans sonuna kadar devam 
etmesi gerekti�idir. Bahsetti�imiz bu sistem Azerbaycan’da çok küçük de�i�ikliklerle 
yakla��k 1940 l� y�llardan beri uygulanmakta olup, dolay�s�yla bu ülkedeki icra 
performanslar�n�n bu derece ba�ar�l� olmas�n�n tesadüfî olmad��� aç�kça gözlenmektedir. Bu 
ba�ar�y� yakalam�� ve kan�tlam�� bir sistemin ülkemizde de uygulanmas� ve müzik e�itiminin 
özellikle çalg� e�itimi aç�s�ndan milli e�itim sisteminde resmile�ecek bir yap� kazanmas� 
büyük önem arz etmektedir. Konservatuarlar�m�zda çalg� e�itimi için ö�renci alabilme resmi 



III. Uluslararas� Hisarl� Ahmet Sempozyumu  |  Müzi�i Alg�lamak |  Sempozyum Tam Metin Kitab� 
 

500 
 

ya��n�n, yeniden yap�land�r�lan 4+4+4 e�itim sistemiyle ikinci 4 y�l�n ba�lang�c�na getirilmesi, 
9-10 ya�lar�nda ö�rencilerin konservatuarlarda çalg� e�itimine ba�lamas�n� sa�lanm�� 
olaca��ndan, kemane e�itim siteminin yap�lanmas�nda Azerbaycan örne�i çalg�n�n yap�s�, 
tekni�i, icrac�lar� ve e�itmenlerinin geli�mesinde önemli bir model olu�turacakt�r. 
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ÖZET 

Geleneksel viyolonsel e�itimi ve icra repertuar� incelendi�inde, çal��malar�n (gam, 
etüt, küçük –büyük formlu eserler vb.) kapsad��� ses s�n�rlar�na göre Fa, Do ve Sol 
anahtarlar�n�n kullan�ld��� görülmektedir. Dolay�s�yla, geleneksel viyolonsel icralar�, icralarda 
bu 3 anahtar� okumaktad�rlar. Makamsal viyolonsel e�itiminde ve icralar�nda ise farkl� bir 
durum söz konusudur. Makamsal viyolonsel e�itimine yönelik repertuar incelendi�inde 
tamam�n�n Sol anahtar� üzerinden yaz�ld��� görülmektedir. Makamsal viyolonsel icrac�lar�, 
icralarda sadece sol anahtar� okumaktad�r. Genel durum de�erlendirmesi yap�ld���nda, 
makamsal viyolonsel e�itimi ve icralar�na yönelik uygulamalarda sol anahtar�n�n kullan�lmas� 
yayg�n olsa da bu alandaki baz� e�itimci ve icrac�lar�n, makamsal viyolonsel e�itimi için 
haz�rlad�klar� etütlerde eserlerde ve metot kitaplarda Fa anahtar�n� kullanmay� tercih ettikleri 
de görülmektedir. Son y�llarda makamsal viyolonsel e�itimi ve icralar� üzerine yap�lan 
ara�t�rmalar, viyolonselin Avrupa kökenli bir saz olmas�ndan hareketle Türk müzi�inde hangi 
anahtar� okumas� gerekti�i hususundaki tart��malar� beraberinde getirmi�tir. E�itim ve 
icralarda genel olarak Sol anahtar�n�n daha çok kullan�l�yor olmas�, kimi zaman akademik 
düzeyde ele�tiriler alm��, viyolonselin Türk müzi�inde Fa anahtar� okumas� gerekti�i yönünde 
görü�ler bildirilmi�tir. Makamsal viyolonsel e�itimi ve icralar�nda kullan�lacak anahtar�n 
belirlenmesine ���k tutmak amac�yla haz�rlanan bu ara�t�rmada, makamsal viyolonsel e�itim 
ve icralar�nda Fa ve Sol anahtar�n�n kullan�mlar�ndaki avantaj ve dezavantajlar, haz�rlanan 
örnek eserler üzerinde detayl� bir �ekilde tart���lm��t�r. 
 
Anahtar Kelimeler: Viyolonsel, Makamsal viyolonsel e�itimi, Makamsal viyolonsel 
e�itiminde anahtar seçimi. 
 

KEY PROBLEM IN MODAL VIOLONCELLO TRAINING AND PERFORMANCE 
 
SUMMARY 

Analyzsing the traditional violoncello training and performance repertoire we can see 
that Fa, Do and Sol keys have been used in works (scales, etudes, small and big forms’ pieces 
etc.) according to the selection preference of sound field limits. Performers read the notes 
with using these 3 keys. There is a difference situation in the modal violoncello training and 
performance repertoire. Sol key has been used in the modal violoncello training and in all the 
performance repertoire. Modal violoncello performers read the notes with using only Sol key. 
Altough it is common using Sol key in modal violoncello training and performance, some 
trainers and performers has been prefered to use Fa key in their works (scales, etudes, small 
and big forms’ pieces etc.). The recent years’ researchs about modal violoncello training and 
performance has brought the debates arising from cello’s European identity that which keys 
should be used in modal violoncello training and performance. Altough Sol key has been the 
most commonly used key in modal violoncello training and performance there has been some 
academic criticisms about the requirement of using Fa key in this applications. In this 
research, which aims to clarify which key should be used in modal violoncello training and 
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performance, advantages and disadvantages of using Fa and Sol keys is discussed using some 
prepaired samples of modal violoncello training and performances.  
 
Key Words: Violoncello, Modal violoncello training, Key selection in modal violoncello 
training. 
 

G�R�� 
 
Türk Müzi�inde Anahtar Kullan�m� 
 
 Müzik yaz�s�nda “Anahtar” ya da “Açk�”, dizek üzerine ilk olarak yaz�lan, dizek 
üzerindeki notalar�n isimlerinin belirlenmesini sa�lamak amac�yla kullan�lan i�aret olarak 
tan�mlanmaktad�r. Günümüzde, ‘uluslararas� müzik yaz�s�’ olarak isimlendirilen müzik 
yaz�s�nda kullan�lan 3 anahtardan söz etmek mümkündür. Bunlar; Sol, Fa ve Do 
anahtarlar�d�r.  
 Türk müzi�inde anahtar kullan�m�na de�inebilmek için; öncelikle Türk müzi�inde 
nota yaz�m sisteminin geli�imine yönelik süreci incelememiz gerekmektedir. Bu süreç 
incelendi�inde ise, Türklerin �slamiyeti kabulü ile ba�layan ve 18 yy. da Avrupa nota yaz�s�na 
geçi�le son bulan bir dönemden söz etmek mümkündür. Bu dönem içerisinde, El-Kindi, 
Farabi, Abdülkadir Meragi, Ali Ufki, Nayi Osman Dede, Kantemiro�lu, Hamparsum vb. gibi 
Türk müzi�i tarihinin önemli isimleri, nota yaz�m sistemleri üzerine çal��malar yapm��, 
geli�tirdikleri sistemler ile yazd�klar� eserlerin günümüze ula�mas�n� sa�lam��lard�r. 16. yy. da 
Osmanl� �mparatorlu�unun gerileme dönemine girmesi ve bat�l�la�ma hareketlerinin bir 
sonucu olarak Avrupa ile sanatsal alanda ya�anan etkile�imler, Avrupa müzik yaz�s�n� da 
müzik kültürümüze ta��m��, bu dönemden itibaren, Türk müzi�i eserleri Avrupa müzik yaz�s� 
ile yaz�lmaya ba�lanm��t�r.  
 “Avrupa nota yaz�s�n�n Türk müzik ya�am�na kesin olarak giri�i, kurulu� çal��malar�na 
III. Selim döneminde (1789-1808) ba�lanan ve II.Mahmut' un "Vak'a-i Hayriye'sinden (1826) 
sonra mehter tak�m�n�n görevlerini üstlenen Avrupa i�i muz�ka tak�m�n� çal��t�rmak ve 
yönetmek üzere �stanbul'a davet edilen �talyan sanatç� Giuseppe Donizetti'nin yönetimine 
verilen Türk muz�ka ö�rencilerine bu nota yaz�s�n� ö�retmesiyle ba�lar (1828)” (Say, 1992 
Cilt 3, 931) 
 Ahmet Say 1828 y�l�nda �stanbul'a gelen Donizetti'nin yönetimine verilen muz�ka 
ö�rencilerine, uluslararas� nota yaz�s�n� ö�reti� yöntemini Mahmut R. Gazimihal’in ‘Türk 
Askeri Muz�kalar� Tarihi’ isimli kitab�ndan �u �ekilde aktarm��t�r: 
"�stanbul'a gelir gelmez çal��maya koyulan Donizetti, ilk i�lerden biri olarak porteli notay� 
onlara orijinal ve kestirme bir yoldan ö�retiverdi (Say, 1992 Cilt 3, 936). Bu noktadan 
hareketle, Türk müzi�inde sol anahtar�n�n kullan�m�n�n Bat� müzik yaz�s�n�n kullan�m� ile 
ba�lad���n�n söylemek yanl�� olmayacakt�r. 18. yy da kullan�lmaya ba�layan ancak Türk 
müzi�i ses sistemini tam anlam�yla ifade edemeyen Avrupa nota yaz�m sistemi, 20. yüzy�l�n 
ba�lar�nda Rauf Yekta Bey taraf�ndan yeniden düzenlenerek Klasik Türk müzi�ini en iyi ifade 
edebilecek �ekilde adapte edilmi�tir. Zaman zaman tart���lan eksik yönleri olmas�na ra�men, 
Ezgi-Arel nota yaz�m sistemi olarak adland�r�lan bu sistem günümüzde yayg�n olarak 
kullan�lan nota yaz�m sistemidir.  
 Türk müzi�inde anahtar kullan�m�na yönelik bir de�erlendirme yapt���m�zda Avrupa 
müzi�indeki anahtar kullan�m�ndan farkl� bir durumla kar��la�maktay�z. Avrupa müzi�ine 
yönelik, sözlü ve enstrümantal eserler incelendi�inde, insan seslerinin ve çalg�lar�n ses 
s�n�rlar�na göre s�n�fland�r�ld��� görülür. Her sesin ve çalg�n�n seslendirmekle sorumlu oldu�u 
bir ses alan� söz konusudur ve bu ses alanlar� müzik yaz�s�nda farkl� anahtarlar kullan�larak 
ifade edilmektedir. Örne�in, korolarda; sopranolar Sol anahtar�, Altolar Do anahtar� Tenor ve 
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Baslar Fa anahtar� okumaktad�r. Saz topluluklar�nda; kemanlar Sol anahtar�, viyolalar Do ve 
Sol anahtar�, viyolonseller sahip oldu�u geni� ses alan� ile Fa, Do ve Sol anahtarlar�n�, 
kontrbaslar da Fa anahtar� okumaktad�rlar.  
 Türk müzi�i yap�s� itibariyle tek sesli bir müzik oldu�u için, Bat� müzi�indeki gibi 
farkl� anahtarlar�n kullan�m� için bir gereksinim olu�mam��, müzik yaz�s�nda sadece Sol 
anahtar� kullan�lm��t�r. Dolay�s�yla, Türk müzi�inde solistler, farkl� fiziksel özellik ve ses 
s�n�rlar�na sahip bütün çalg�lar Sol anahtar� okumu�lard�r, okumaktad�rlar. Ancak, burada 
Türk müzi�i ve Bat� müzi�i ses sisteminde yer alan ayn� isimli notalar�n frekans olarak farkl� 
(Türk müzi�i 4 ses daha tiz) seslendirildi�i unutulmamal�d�r.  
 
Makamsal Viyolonsel E�itimi ve �cras�nda Anahtar Kullan�m� 
 
 Viyolonselin müzik kültürümüze girdi�i 1800’lü y�llardan, günümüze kadarki e�itim 
sürecini de�erlendirdi�imizde, makamsal viyolonsel e�itiminin, viyolonselin Türk müzi�i 
icralar�nda kullan�lmas�ndan sonraki dönemlerde �ekillendi�ini söyleyebiliriz. Bunun nedeni; 
viyolonselin müzik kültürümüze girerken sadece fiziksel yap�s� ve t�n�s�yla girmi� olmas�, o 
dönemde geleneksel (Bat�) viyolonsel e�itiminde ve icralar�nda kullan�lan, viyolonselin Türk 
müzi�inde en verimli �ekilde kullan�labilmesine imkân sa�layacak müzik yaz�s�, e�itim ve 
icraya yönelik yöntem ve tekniklerinin hiç birisinin müzik kültürümüze al�nmam�� olmas� 
olarak gösterilebilir. Bir ba�ka de�i�le, bu süreçte, viyolonsel Bat� müzik kültüründen al�nm��, 
do�rudan Türk müzi�i icralar�nda kullan�lmaya ba�lam��t�r. Dolay�s�yla, viyolonselin Türk 
müzi�i ad�na, e�itiminden daha çok icras� ön planda olmu�tur. Makamsal viyolonsel icralar�, 
makamsal viyolonsel e�itiminin �ekillenmesinde belirleyici olmu�tur �üphesiz ancak, 
makamsal viyolonsel e�itiminin �ekillenmesinde en önemli unsur, o dönemde Türk müzi�i 
çalg�lar�n�n ö�retiminde kullan�lan ‘me�k’ yöntemi olmu�tur. 
 O dönemdeki Türk müzi�i sazlar�n�n e�itimine yönelik genel bir de�erlendirme 
yapt���m�zda, herhangi bir Türk müzi�i çalg�s�n�n e�itimine ili�kin olarak yaz�lm�� metodik 
bir çal��man�n varl���ndan söz etmek mümkün de�ildir. Hangi çalg� olursa olsun e�itimindeki 
tek yöntem, Türk müzi�i e�itiminin vazgeçilmez yöntemi olan ‘me�k’ yöntemidir. Di�er Türk 
müzi�i sazlar� gibi viyolonselde bu durumdan etkilenmi�, makamsal viyolonsel e�itimi me�k 
yöntemi içinde olu�mu�, günümüze kadarki e�itim sürecinde de bu yöntem kullan�larak 
icrac�lar� yeti�mi�tir.  
 Viyolonsel müzik kültürümüze girdi�i andan itibaren, o dönemde di�er Türk müzi�i 
sazlar�nda kulland���, henüz çok yeni olan, Bat� nota yaz�m sistemini kullanmaya ba�lam��t�r. 
Dolay�s�yla viyolonselin Sol anahtar�n� kullanma sürecinin de ayn� dönemde ba�lad���n� 
söyleyebiliriz. Viyolonsel, Türk müzi�i icralar�na do�rudan Sol anahtar�n� okuyarak ba�lad��� 
için, icralarda viyolonselin anahtar kullan�m� ile ilgili bir adaptasyon problemi olu�mam��, bu 
konu beklide gündeme bile gelmemi�tir. Viyolonselin Türk müzi�ine giri�i ve günümüze 
kadar olan süreçteki icrac�lar�na bakt���m�zda, viyolonsel icrac�lar�n ço�unlu�unu zaten bir 
Türk müzi�i saz� çalarken sonradan viyolonsel icras�na ba�layan icrac�lar�n olu�turdu�u 
görülmektedir. Türk müzi�i sazlar�n�n, icralarda Sol anahtar� okudu�unu dikkate al�rsak, 
herhangi bir Türk müzi�i saz�ndan viyolonsele geçen bir icrac�n�n makamsal viyolonsel 
icralar�nda anahtar kullan�m�na yönelik bir problem ya�amad���n� dü�ünmek yanl�� 
olmayacakt�r. Öte yandan, bu süreçte geleneksel (Bat�) viyolonsel e�itimi ald�ktan sonra 
makamsal viyolonsel icrac�s� olan ya da her iki e�itimi birlikte ald�ktan sonra icraya yönelen, 
�erif Muhiddin Targan ve Mesut Cemil gibi icrac�lar da mevcuttur. Ancak, bu isimler de Bat� 
müzi�ini ve Fa anahtar�n� bilmelerine kar��n viyolonsel ile yapt�klar� Türk müzi�i icralar�nda 
Sol anahtar� kullanm��lard�r. Makamsal viyolonsel e�itiminin, icralar�ndan çok daha sonra 
�ekillenmesi, viyolonselin Türk müzi�i icralar�na o dönemdeki di�er Türk müzi�i sazlar�n�n 
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icra ve e�itim yöntemlerini benimseyerek ba�lamas�, viyolonselin Türk müzi�i icralar�nda Sol 
anahtar� kullanmas�n� kaç�n�lmaz hale getirmi�tir. 
 Makamsal viyolonsel e�itimi, kurumsal anlamda ilk olarak 1990 y�l�nda Ege 
Üniversitesi Türk Musikisi konservatuar�nda ba�lanm��t�r (Tutu, . Ancak, viyolonselin müzik 
kültürümüze girmesinden yakla��k iki as�r sonra, e�itim ad�na ya�anan bu geli�im, makamsal 
viyolonsel e�itimi ve icralar�nda Sol anahtar� kullan�m�na yönelik mevcuttaki durumu 
de�i�tirememi�tir. E�itim ve icralarda Sol anahtar� kullan�lmaya devam edilmi�tir. Bu gün 
Devlet Konservatuarlar�’nda ve mesleki müzik e�itimi veren di�er kurumlarda makamsal 
viyolonsel e�itimi yayg�nla�arak devam etmesine ra�men, e�itiminde ve icralar�nda halen, 
ço�unlukla Sol anahtar� kullan�lmaktad�r.  
 Günümüzde, mesleki müzik e�itimi veren kurumlar�n her geçen gün art�yor olmas� 
çalg� e�itimini de olumlu yönde etkilemektedir ku�kusuz. Çalg� e�itiminin kurumsal anlamda 
günden güne yayg�nla��yor olmas�, bu alanda yap�lan yeni çal��malar� da beraberinde 
getirmektedir. Makamsal viyolonsel e�itimi ve icralar�na yönelik çal��malar da bu süreçte h�z 
kazanm��, son y�llarda bu alanlarda akademik düzeyde yeni çal��malar yap�lm��t�r.  
 Makamsal viyolonsel e�itimi ve icralar�na yönelik olarak yap�lan bu çal��malarda 
kullan�lan makam dizilerin, küçük-büyük çapl� eserlerin ve etütlerin baz�lar�nda Sol anahtar� 
kullan�l�rken baz�lar�nda da Fa anahtar�n�n kullan�ld���n� görmekteyiz. Bu durum, e�itimde ve 
icralarda hangi anahtar�n kullan�lmas� gerekti�i noktas�nda, akademik düzeydeki 
ara�t�rmac�lar ve icrac�lar taraf�ndan yap�lan ele�tirileri ve tart��malar� beraberinde getirmi�tir. 
Akademik düzeydeki bu ele�tirilerde, baz� ara�t�rmac�lar icra pratikli�i aç�s�ndan Sol 
anahtar�n�n kullan�lmas�n�n do�ru olaca��n� savunurken, baz� icrac�larda viyolonselin aslen 
Bat� kökenli bir saz olmas�ndan hareketle ve evrensel müzik dili olmas� nedeniyle Fa 
anahtar�n�n kullan�lmas�n�n do�ru olaca��n� savunmaktad�rlar. A�a��da akademik 
çal��malarda Sol Anahtar� ve Fa anahtar�n�n kullan�m�na yönelik baz� örnekler verilmi�tir. 
 Bunlardan ilki; Özgür Özgüller taraf�ndan 2007 y�l�nda yap�lan, “Türk Müzi�i’nde 
Viyolonsel” isimli yüksek lisans çal��mas�nda kullan�lan, Rast makam� dizisi ve Rast 
makam�ndaki bir etüttür. 
 

 
 
 
 

�ekil 1. Rast Makam� Dizisi (Özgüller; 2007, 49). 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

�ekil 2. Rast makam�nda etüt (Özgüller, 2007, 50). 
 
 

Görüldü�ü gibi, makam dizisi ve etüt Sol anahtar� üzerinden yaz�lm��t�r. 
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 �kincisi; S�tk� Bahad�r Tutu taraf�ndan 2001 y�l�nda yap�lan “Türk Müzi�i’nde 
Viyolonsel E�itimi” ba�l�kl� yüksek lisans tezinde kullan�lan, Hüseyni makam dizisi ve 
Hüseyni makam�ndaki bir etüttür. 
 

 
�ekil 3. 

Hüseyni makam� dizisi ve Hüseyni makam�nda bir etüt 
(Tutu; 2001,54). 

 
Görüldü�ü gibi, Hüseyni makam dizisi ve Hüseyni makam�ndaki etüt, Fa anahtar� üzerinden 
yaz�lm��t�r. 
 3. örnek, Levent De�irmencio�lu taraf�ndan, 2011 y�l�nda yap�lan “Makamsal 
Viyolonsel Ö�retim Yöntemine Sistematik Bir Yakla��m” isimli doktora tezinde kullan�lan 
Hüseyni makam�ndaki bir etüttür. 
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�ekil 4. Hüseyni makam�nda bir etüt (De�irmencio�lu; 2011, 104) 
 
Görüldü�ü gibi, Hüseyni makam�ndaki etüt Sol anahtar� üzerinden yaz�lm��t�r. 
 Konuyla ilgili 4. ve son örnek ise; Yelda Özgen ÖZTÜRK taraf�ndan 2009 y�l�nda 
yap�lan, “Türk makam müzi�inde viyolonsel: Erken dönem kay�tlar� üzerine bir analiz” isimli 
doktora tezinden kullan�lan Bestenigar makam�nda bir taksim örne�idir. 
 

 
�ekil 5. Bestenigâr makam�nda taksim (Özgen ÖZTÜRK, 2009, 61) 

 Görüldü�ü gibi, Tamburi Cemil Bey’e ait Bestenigâr makam�ndaki taksim Fa anahtar� 
üzerinden yaz�lm��t�r. 
 Makamsal viyolonsel e�itimi ya da icralar�na yönelik olarak yukar�da verilen örnekler, 
‘Makamsal viyolonsel e�itimi ve icralar�nda hangi anahtar kullan�lmal�d�r?’ sorusunu 
gündeme getirmektedir. A�a��da bu soruya cevap verebilmek amac�yla, makamsal viyolonsel 
e�itimi ve icralar�nda Sol ve Fa anahtarlar�n�n kullan�m�n�n avantaj ve dezavantajlar�na 
de�inilmi�tir. 
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Makamsal Viyolonsel E�itiminde ve �cralar�nda Fa ve Sol Anahtar�n�n Kullan�m�na 
Yönelik Avantaj ve Dezavantajlar 
 
 Önceki bölümlerde de bahsetti�imiz gibi, ses alan� ya da fiziki yap�s� nas�l olursa 
olsun Türk müzi�inde kullan�lan bütün sazlar�n e�itim ve icralar�nda Sol anahtar� 
kullan�lmaktad�r. Do�al olarak, Türk müzi�i repertuarlar�nda bulunan bütün eserlerde Sol 
anahtar�nda yaz�lm��t�r. Bu aç�dan de�erlendirdi�imizde makamsal viyolonsel e�itimi ve 
icralar�nda da Sol anahtar�n�n kullan�lmas� mevcut repertuar�n do�rudan seslendirilmesi 
aç�s�ndan e�itim ve icra aln�nda büyük bir kolayl��� beraberinde getirecektir. Çünkü Sol 
anahtar� okuyan bir icrac� (ayn� zamanda e�itimci) haz�rl�kl� ya da haz�rl�ks�z olarak kar��s�na 
ç�kan her hangi bir notay� do�rudan seslendirebilecektir. Bu durumu, Sol anahtar� 
kullanman�n avantaj� olarak de�erlendirebiliriz.  
 
Sol anahtar� kullanman�n ne gibi dezavantajlar� olabilir?  
 Son y�llarda makamsal viyolonsel e�itimi ve icralar� üzerine yap�lan çal��malarda, bu 
alandaki e�itimciler en az 1 y�ll�k temel viyolonsel dersi (Bat�) al�nd�ktan sonra makamsal 
viyolonsel e�itimine geçilmesinin uygun olaca�� konusunda görü� bildirmi�lerdir. Yani 
ö�renci, 1 y�l boyunca geleneksel (Bat�) viyolonsel e�itimi alacak sonras�nda makamsal 
viyolonsel e�itimine ba�layacakt�r. Bunun anlam� ö�rencinin Fa anahtar�yla e�itime ba�lamas� 
demektir. Bu a�amada Fa anahtar�ndan sonra Sol anahtar�na geçi� süreci biraz s�k�nt�l� ve 
uzun bir süreç olabilir. Bu süreci uzatmak ya da k�saltmak tamam�yla ö�rencinin gayretlerine 
ba�l�d�r. Fa anahtar�ndan sonra Sol anahtar�n� okumaya ba�lamak sol anahtar� kullan�m�n�n en 
belirgin dezavantaj�d�r. Türk müzi�inde yayg�n olarak kullan�lan kararlara göre transpoze 
yapmak Fa anahtar� ve Sol anahtar� kullan�m�n�n ikisi için de geçerli bir durumudur. E�itime 
hangi anahtarla ba�lan�rsa ba�lans�n, ö�rencinin (pratik icra yapabilmesi aç�s�ndan) Sol 
anahtar� ya da Fa anahtar� üzerinde Türk müzi�inde yayg�n olarak kullan�lan 1 ses, 4 ses, 5 
ses vb. kararlarlara yönelik zihinden transpoze yöntemlerini de ö�renmesi gerekecektir. Bu 
nedenle, zihinden yap�lan transpozelere yönelik yöntemler anahtar kullan�m� aç�s�ndan 
avantaj ya da dezavantaj olarak de�erlendirilmemi�tir. 
 Makamsal viyolonsel e�itimi ço�unlukla 2 farkl� yöntem ile yap�lmaktad�r. Bunlardan 
ilkine; viyolonselin geleneksel e�itimine yönelik (Bat�) ö�retim yöntem ve teknikleri 
kullan�lmadan, do�rudan Türk müzi�i ses sisteminin (nazariyat) ö�retilmesi ve icras� yoluyla 
ba�lanmaktad�r. Bu yöntemde, do�rudan Türk müzi�i ö�retimi ile ba�land��� için ö�rencinin 
müzik yaz�s�nda kar��la�t��� tek anahtar Sol anahtar� olmaktad�r. Dolay�s�yla, farkl� bir anahtar 
ö�renme ve adaptasyon noktas�nda, anahtar kullan�m�na yönelik her hangi bir problemle 
kar��la��lmamaktad�r.  
 Günümüzde, makamsal viyolonsel e�itimcileri taraf�ndan benimsenen ve yayg�n 
olarak kullan�lan ikinci yöntemde ise, ö�renci 1 y�l boyunca temel geleneksel viyolonsel 
e�itimi (Bat�) ile birlikte Türk müzi�i nazariyat derslerini almaktad�r. Ayr�ca Türk 
müzi�indeki özel baz� perdelerin hissedebilmesi, Türk müzi�inin üslubunun kavranabilmesi 
amac�yla, ö�renci Türk müzi�i dinlemeye yönelik uygulamalara yönlendirilmektedir. 56 
Böylece bir yandan saz� en verimli �ekilde kullanabilmek için gerekli temel çal�m tekniklerini 
ö�renen ö�renci, bir yandan da Türk müzi�i ses sistemini ve üslubunu ö�renmektedir. 
A�a��da, makamsal viyolonsel e�itim ve icra yöntemleri üzerine yap�lan bir ara�t�rmadan 
al�nan, e�itimci ve icrac�lar�n bu yönteme yönelik görü�lerinin yer ald��� bir tabloya yer 
verilmi�tir.  
 

                                                 
56 Ö�renci sadece Türk müzi�i nazariyat�n� ö�renmekte, viyolonsel ile Türk müzi�ine yönelik icra 

yapmamaktad�r.  
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GTSM viyolonsel e�itimci/icrac�lar�n�n ald�klar� e�itime yönelik 
cevaplar�n da��l�m� (De�irmencio�lu, 2006, 54) 

Cevaplar f % 
a) Temelde bat� müzi�i viyolonsel e�itimi ald�ktan sonra GTSM viyolonsel 
e�itimi ald�m 5 38,46 

b)Bat� müzi�i viyolonsel e�itimi almadan GTSM viyolonsel e�itimi ald�m 1 7,69 

c)Bat� müzi�i viyolonsel e�itimi ve GTSM e�itimini birlikte ald�m 2 15,38 

d)Sadece bat� müzi�i viyolonsel e�itimi ald�m, GTSM viyolonsel icras�n� 
kendi gayretlerimle ö�rendim 5 38,46 

e) Hiç e�itim almad�m 0 0 
Toplam cevap say�s� 13 100 

 
 Bu yöntemde ö�renci çalg� e�itime Fa anahtar� ile ba�lad��� için Türk müzi�i icras� 
a�amas�na gelindi�inde Sol anahtar�n� okumak ve okudu�u perdeleri çalg�s� üzerinde 
seslendirme konusunda s�k�nt�l� bir adaptasyon süreci ya�ayacakt�r. Ö�rencinin bireysel 
gayretleriyle kolayl�kla a�abilece�i bu durum, e�itimde ve icralarda Sol anahtar� kullanman�n 
en önemli dezavantaj� olarak dü�ünebilir.  
 
Makamsal Viyolonsel E�itiminde ve �cralar�nda Fa Anahtar� Kullan�m�n�n Avantaj ve 
Dezavantajlar� 
 
 Ö�rencinin 1 y�ll�k temel Bat� viyolonsel e�itimi ald�ktan sonra makamsal viyolonsel 
e�itimine ve icras�na ba�lanmas� görü�ünün bu alandaki e�itimciler taraf�ndan benimsenmi�, 
yayg�n bir görü� oldu�unu kabul edersek, e�itimde Fa anahtar�n�n kullan�lmas� ilk bak��ta Sol 
anahtar� kullan�lmas�na göre daha avantajl� gibi görülecektir. Ancak, bu durumu icra 
aç�s�ndan de�erlendirildi�imizde, Türk müzi�ine yönelik mevcut repertuarlar�n tamam�n�n Sol 
anahtar�nda yaz�lm�� oldu�unu dü�ünürsek, formu ne olursa olsun icras� (makam dizisinin, 
etüdün, �ark�n�n ya da saz eserinin) yap�lacak her eserin Sol anahtar�ndan Fa anahtar�na 
çevrilmesi gibi zahmetli bir durumla kar��la��lacakt�r.  
 Nota yaz�m ve çeviri i�lemlerinin bilgisayar ortam�nda yap�laca��n� dü�ündü�ümüzde, 
bu durum e�itimcilere ve icrac�lara hem maddi anlamda hem de i� olarak ek yükler 
getirecektir. Bu yükler, ö�rencinin bilgisayar, nota yaz�m program� edinmesi, bilgisayar� ve 
program� kullanmay� ö�renebilmesi ve beklide en önemlisi bu i�ler için gerekli zaman� 
sa�layabilmesi �eklinde s�ralanabilir.  
 Öte yandan, Türk müzi�i icralar�nda (sözlü yada enstrümantal) genelde repertuar 
önceden belirlenmekte ve icra (konser) zaman�na kadar çal���lmaktad�r. Böyle durumlarda 
çal�nacak eserlerin Sol anahtar�ndan Fa anahtar�na çevrilmesi a�amas�ndaki zaman problemi 
çal��ma süreci içinde a��labilse de, icra ortamlar�nda s�kça kar��la�t���m�z, belirli bir çal��ma 
süreci olmaks�z�n, bazen 1–2 provayla bazen de irticalen yap�lan icralarda, çevirme i�lemi 
zaman aç�s�ndan mümkün olmayacakt�r. Bu durum icrac�n�n eseri ezbere bilmedi�i 
zamanlarda icra prati�i aç�s�ndan büyük problemleri beraberinde getirecek, beklide icra 
prati�ini tamam�yla ortadan kald�racakt�r. Sonuç olarak, icrac� Sol anahtar�n� okuyamayaca�� 
için eserleri seslendiremeyecektir.  
 Yukar�da bahsetti�imiz problemler, makamsal viyolonsel e�itiminde ve icralar�nda Sol 
anahtar� kullan�lmas�n�n beklide en büyük nedenleridir. Ayn� zamanda bu problemler 
e�itimde ve icralarda Fa anahtar� kullan�lmas�n�n en büyük dezavantaj� olarak kar��m�za 
ç�kacakt�r. 
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Sonuç ve Öneriler  
 �cran�n ön planda olmad��� bir çalg� e�itiminden bahsetmek mümkün de�ildir. Çalg� 
e�itimindeki bütün uygulamalar; türü ne olursa olsun çalg�s�nda üst düzeyde icra yapabilecek 
icrac�lar yeti�tirebilmeyi hedeflemektedir. Bu nedenle, çalg� e�itimi ve icralara yönelik yeni 
fikirler, çal��malar, uygulamalar vs. hangi alanda olursa olsun yayg�n olarak kullan�lan icra 
�ekilleri dikkate al�narak de�erlendirilmelidir. Makamsal viyolonsel e�itiminde ve icralar�nda 
Sol anahtar� ve Fa anahtar� kullan�m�na yönelik olarak yukar�da bahsedilen avantaj ve 
dezavantajlar, icra odakl� olarak de�erlendirildi�inde, e�itim ve icralarda Sol anahtar�n�n 
kullan�m�n�n avantajlar�n�n Fa anahtar� kullan�m�n�n avantajlar�ndan belirgin olarak daha 
fazla, dezavantajlar�n�n da daha az oldu�u görülmektedir. 2006 y�l�nda Levent 
De�irmencio�lu taraf�nda yap�lan “Geleneksel Türk Sanat Müzi�i Viyolonsel Ö�retim ve �cra 
Yöntemleri Üzerine Bir Ara�t�rma” isimli yüksek lisans tezi için, görü�lerine ba�vurulan 
uzman e�itimci ve icrac�lar�n neredeyse tamam�, makamsal viyolonsel icrac�lar�n�n, sol 
anahtar� okumas� gerekti�i görü�ünde birle�mi�lerdir. Ayr�ca Sol anahtar� okunmas� ile daha 
pratik icralar ortaya ç�kar�laca�� yönünde görü� bildirmi�lerdir. 
 Türk müzi�i ile Bat� müzi�i aras�nda ayn� frekanstaki seslerin farkl� isimlendirildi�i (4 
ses daha tiz) mevcut sistemin yanl��l��� üzerine olan tart��malar günümüzde halen devam 
etmektedir. Yanl�� oldu�u ifade edilen bu sistemin kullan�m�n�n çok yayg�n olmas�, yanl�� 
ifadelendirmelerin düzeltilmesine ili�kin olarak yap�lacak köklü düzenlemeleri neredeyse 
imkâns�z hale getirmektedir. �u anda, makamsal viyolonsel e�itimi ve icralar�nda Sol 
anahtar�n�n yayg�n olarak kullan�l�yor olmas� da bahsedilen yanl��l�k içerisinde 
de�erlendirilmektedir. 
 Ancak Türk müzi�inin evrensel müzik dilinde, tüm unsurlar�yla birlikte, do�ru bir 
�ekilde ifade edilebilece�i, yeni bir sistem olu�turma ad�na bir reform gerçekle�ti�i zaman, 
makamsal viyolonsel e�itimi ve icralar�nda da anahtar kullan�m�na yönelik gerekli 
düzenlemelerin yap�lmas�n�n do�ru olaca�� dü�ünülmektedir.  
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“TÜRKÜLER�M�Z�N D�L�” 
 

Yrd. Doç. Dr. Mehmet SARI* 
 

Afyon Kocatepe Üniversitesi 
Fen Edebiyat Fakültesi 

 
ÖZET 

Dil, en k�sa tarifiyle bir anla�ma sistemidir. Ate�, ses, ���k, çe�itli hareketler ve 
i�aretler birer anla�ma sistemidir. Tabiattaki her canl�n�n kendine has bir anla�ma sistemi, bir 
dili vard�r. Mimarinin, resmin, dans�n, �iirin ve türkülerin de kendilerine özgü dilleri vard�r.  

Çocuklu�umda ülkemizin her kö�esinden bilip söyledi�im onlarca türkü vard�. O 
y�llarda, �imdiki gibi televizyon, telefon, bilgisayar, internet yoktu. Bununla beraber sevgi, 
a�k, tabiat, gurbet, s�la, sava� türkülerini makamlar�yla beraber biliyorduk. Bunlar� kimden, 
nereden ve nas�l ö�renmi�tik? ��te bunun s�rr�, türkülerimizin büyüsünde, gücünde ve dilinde 
sakl�d�r. 

Türkülerimiz binlerce y�ll�k geçmi�imizin dilidir. Türkülerimiz, millî kimlik 
belgelerimizdir. A�k�m�z, sevgimiz, sevincimiz, tasam�z, a��t�m�z, inanc�m�z, sava��m�z, 
bar���m�z, cengimiz, dü�ünümüz onlarda dile gelir. Bundan dolay�, “Türk’e has” anlam�nda 
“türkü” demi�iz türkülerimize. Türkçemiz yani dilimiz, türkülerimizi söyler. Türkülerimizin 
dili de bizi söyler.  

Anahtar kelimeler: Türkü, dil, kültür.  
 

LANGUAGE OF OUR SONGS 
 
        In the short definition, language is a communication system. Fire, sound, light, some 
kind of motions and  mimics are each comunication systems. Every living creatures in nature 
have their own communication systems and their own languages. Architecture, drawing, 
dance, poetry and songs also have their own languages. 
        In my childhood there are dozens of folk songs from everywhere in my country that I 
sang. In those years, there is no television, phone, computer or internet as today is. Whereas 
we knew love, nature, homesickness and war songs with their modals. We learned these from 
who, where and how? That secret comes from our song’s enchantment, power and language. 
        Our songs are the language of our history of thousands of years. They are letters of our 
national identity. We voice our love, joys, concerns, laments, beliefs, wars, peaces and 
weddings with them. Therefore, we named our songs as “Türkü” which is a specific phrase 
for Turks. Turkish which is our language voices our songs. And language of our songs voices 
us. 
        Key words: Song, language, culture. 

 
Bir kültür ta��y�c�s� olan, gizli ve gizemli bir dili bulunan türkülerimiz de dilimiz gibi 

canl� bir yap�ya sahiptir. Do�ar, büyür, ya�ar, �airi belli olsa bile bir müddet sonra halk�n 
ortak mal� haline dönü�ür.57 Yüzy�llar ötesine, do�du�u ve ya�ad��� dönemin de�erlerini, 
anlay���n� yans�t�r. Türkülerimiz hiç �üphesiz dilimizin, Türkçemizin en k�ymetli kelime 
varl���na sahiptir. “Türkülerde hiçbir sözlükte bulunmayan sözcükleri bulmak her zaman 
olabilir”58 Biz bu bildirimizde bu husus üzerinde de�il, türkülerin anlat�m gücü üzerinde 

                                                 
* Yrd. Doç. Dr., AKÜ Fen Edebiyat Fakültesi TDE Böl. Ö�r. Üyesi.  msari@aku.edu.tr 

57 Türkülerin do�u�u, yay�l���, ya�ama gücü, vatan�, konular� vs. için bk. Cahit Öztelli, Evlerinin Önü Halk Türküleri, �stanbul, 1972, s. 9- 44. 
58 Evlerinin Önü Halk Türküleri, age,  s. 21.�
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duraca��z. Bir bak�ma söyledi�imiz veya dinledi�imiz bir türküden etkileni�imizi, 
hissiyat�m�z� anlataca��z.  

Dil, en k�sa tarifiyle bir anla�ma sistemidir. �nsano�lu biri biriyle anla�mak için 
dünden bu güne birçok sistem geli�tirmi�tir. Onun için ate�, ses, çe�itli hareketler ve i�aretler 
birer anla�ma sistemi olmu�tur.59 Sadece insan�n de�il tabiattaki her canl�n�n kendine has bir 
anla�ma sistemi, bir dili, bir anlatan� ve bir anlayan� vard�r. Da�lar�n, ovalar�n, denizlerin dili 
vard�r. Hayvanlar�n, insanlar�n dili vard�r. Yavrusunu yitiren bir ceylan�n, ölüm silah�n� 
bekleyen bir at�n, kurban edilmeyi bekleyen bir koçun bak��lar� anlayana çok ama çok �ey 
anlat�r. Hele insano�lunun bak��lar�n�n dili bamba�kad�r. Korku, öfke, özlem, sab�r, bekleyi�, 
özleyi�, ümit, ümitsizlik, sevgi ve a�k ayn� gözlerin bak��lar�ndan hangisi oldu�u bak�� diliyle 
anla��l�verir tek bir kelime etmeden… Â����n bak��� ba�ka, hastan�n bak��� ba�kad�r… 
Dürüstlük de yalan da anla��l�r bak���n dilinden… “Yüzüme, gözümün içine bak da söyle” 
deyi�imiz bundand�r. Ellerin, ayaklar�n da dili vard�r, dokunduklar� her yerde ve gezdikleri 
her mekânda… Günümüzde “vücut dili” yayg�n bir hal alm��t�r…  

Güzel sanatlar�n da kendilerine özgü dilleri vard�r. Dans�n, mimarinin, resmin, �iirin 
ve di�erlerinin… Binlerce y�l ötesinden seslenirler bizlere… Kilimlerde, örmelerde, 
dokumalarda analar�m�z�n, e�lerimizin, bac�lar�m�z�n el emekleri, göz nurlar� ilmek ilmek, 
dü�üm dü�üm, nak�� nak�� dillenirler bizlere.  

�iirlerimizin ve türkülerimizin dili bir ba�kad�r… En güzel �iir yaz�lmam��, 
söylenmemi�, sanatkâr�n gönlünde dü�üm dü�üm dü�ümlenmi� �iirdir denilir… 
Türkülerimizin dili bir ba�kad�r.  Gönülden gönüle anlam kazanan, kendilerine özgü dilleri 
bulunan bir dizede bir roman, bir ömür anlat�lan türkülerimiz anonim de olsa yazan� ve 
söyleyeni belli de olsa nihayet bunlar� da ilk defa söyleyen biri olmu�tur. Bunun için 
türkülerimiz insan�m�z�n dilidir, insan�m�z�n ac�s�, feryad�, yalvar���d�r… �nsan�m�z�n duyu�u, 
hissiyat�, a�k� anlat�l�r bunlarda… K�sacas� çileke�, vefâkar, sab�rl�, sad�k, özverili Türk 
milletinin, insan�m�z�n dilidir türkülerimiz… Türkülerimiz, bir sevdal�n�n, bir â����n, bir ayr� 
kalan�n ve özlemle yol bekleyenin ifadeleridir… Zaman zaman bireyin de�il toplumun 
feryad�d�r türküler. Sava�larda, do�al felaketlerde, âfetlerde sabr�n ve tahammülün y�rt�ld��� 
halk�n ç��l�k dilidir… Türkülerimizi söyleyenler ve yazanlar, öyle anlar olur ki, kendi dilleri 
yetersiz gelir de, hisleri doru�a ç�kt�kta ölenin diliyle anlat�rlar dertlerini… 

 Çocuklu�umun ilk on be� y�l� da�da- bay�rda, ba�da- bahçede türkü ça��rmakla geçti. 
Hâlâ onlarca türkümüz makamlar�yla ezberimdedir. Zaman zaman o günleri yâd edercesine 
m�r�ldan�r�m bu türkülerimizi. Altm��l� y�llard� bu y�llar. �imdiki gibi ne televizyon, ne 
telefon, ne bilgisayar ne de internet vard� o y�llarda. Hatta elektrik bile yoktu köyümüzde. 
Pille çal��an radyolar da her evde yoktu. Rahmetli ablamla birlikte tarlalarda, da�larda 
yar���rcas�na, avaz�m�z�n ç�kt��� kadar ba��rarak ve yank�m�z� dinleyerek söylerdik 
türkülerimizi. Kendimizi öyle bir kapt�r�rd�k ki anlatmam mümkün de�il.  

�imdi dü�ünüyorum da kimden, nereden, nas�l ö�renmi�tik makamlar�yla birlikte o 
türküleri. Yöre yöre ayr�ld�klar�n�, a�k, gurbet, s�la, sava� türküleri diye adland�r�ld�klar�n� çok 
sonralar� ö�rendi�im bu türkülerden sadece yöremize, Kütahya’m�za ait olanlar� 
söylememi�iz me�er. Mesela “Bahçelere Geldi Bahar”�n Kars60, “Kadifeden Kesesi”nin 
�stanbul61, “�u Kar�� Yaylada Göç Katar Katar”�n Tercan62, “Gurbet Elde Bir Hâl Geldi 
Ba��ma”n�n Erzincan63, “Bir Mektup Yazd�rd�m Urfal� K�z�na”n�n Urfa64, “Cevizin Yapra�� 
Dal Aras�nda”n�n Afyon65, “Penceresi Cam Cama”n�n Erzurum66, “Zeynep Bu Güzellik Var 
                                                 
59 Bk. Mehmet Sar�, Fakülte ve Yüksekokullar �çin Türk Dili Ders Kitab�, Okutman Yay�nc�l�k, Ankara, 2011, s. 15. 
60 Türkünün sözleri için bk. Evlerinin Önü Halk Türküleri, age,  s. 44. 
61 Türkünün sözleri için bk. Evlerinin Önü Halk Türküleri, age,  s. 45. 
62 Türkünün sözleri için bk. Evlerinin Önü Halk Türküleri, age,  s. 49. 
63 Türkünün sözleri için bk. Evlerinin Önü Halk Türküleri, age,  s. 55. 
64 Türkünün sözleri için bk. Evlerinin Önü Halk Türküleri, age,  s. 71. 
65 Türkünün sözleri için bk. Evlerinin Önü Halk Türküleri, age,  s. 81. 
66 Türkünün sözleri için bk. Evlerinin Önü Halk Türküleri, age,  s. 83. 
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m� Soyunda”n�n Sivas67, “Hey On Be�li On Be�li”nin Tokat68, “Kara Çad�r Düzdedir”in 
Mara�69, “Ayva Çiçek Açm��”�n Bal�kesir70, “P�nar Ba�� Ben Olayd�m”�n Hatay71, 
“�emsiyemin Ucu Kara”n�n Trakya72, “Ba��ndaki Pu�u mudur”un Diyarbak�r73, “Lamba da 
�i�esiz Yanmaz m�”n�n Gaziantep74, “Ada Yolu Kestane”nin Bolu75; “Karad�r Ka�lar�n”�n 
Giresun76, “Ordu’nun Dereleri’nin Ordu yöremize ait olduklar�n� bilmeden, bilmeye gerek 
duymadan söylemi�iz. Kimi �stanbul’dan, kimi Tokattan, kimi Sivas’tan, kimi Erzurum’dan, 
kimi Ordu’dan... Nas�l ula�m��lar elektri�i bile olmayan, ku� uçmaz kervan geçmez o 
yaylalara, o da�lara bilmem. 

��te bu türkülerimizden biri “Kara Tren” türküsü biri de “Tren Gelir Ho� Gelir” 
türküsü. Köyümüzden d��ar� ç�kmam��, kara tren nas�l bir �eydir görmemi�, düdü�ünü 
duymam���z. Ya��m�z 8-10. Henüz bir yâriniz yok. Gurbet ele yâr yollamam��, hasretlik 
çekmemi�, ayr�l�k ac�s�n� tatmam���z. Yâre yaz�lan mektubun ula�may���n�n �st�rab�n� 
ya�amam���z. Elimize çanta al�p gurbet ele ç�kmam���z. Yârin bize gelece�inin heyecan�n� 
duymam���z. Öyleyse daha o küçük ya�ta bu türküleri, kendimizden geçercesine, duyarak, 
hissederek söyleyi�imizin sebebebi ne idi?   

Kara tren gelmez m’ola 
Düdü�ünü çalmaz m’ola 
Gurbet ele yâr yollad�m 
Mektubumu almaz m’ola 
** 
Tren gelir ho� gelir, ley ley limi limi ley 
Odalar� bo� gelir mini mini güzel gel bize 
Duydum yâr bize gelir, ley ley limi limi ley 
Safa gelir, ho� gelir mini mini güzel gel bize77 
 
�stanbul türküsü oldu�unu çok sonralar� ö�rendi�im “Telgraf�n Telleri” türkümüz de 

bunlardan birisi. Telgraf nedir, dire�i nas�ld�r bilmiyorsun. Sevip yanmam��s�n, yâr üstüne yâr 
sevmemi�sin, bundan dolay� da gençlikte ba��na henüz bir �eyler gelmemi� ama, feryad 
ediyorsun da�larda: 

Telgraf�n tellerine ku�lar m� konar 
Herkes sevdi�ine de yavrum böyle mi yanar 
Gel yan�ma yan�ma da yan� yan� ba��ma 
�u gençlikte neler geldi garip ba��ma78  
 
Evet treni bilmiyorsun ama “Kara Tren” türküsünü ça��r�yorsun. Telgraf� 

bilmiyorsun, dire�ini görmemi�sin, türküsünü söylüyorsun. Henüz a�k�- sevday� bilmiyorsun, 
ac�s�n� duymam��s�n, gurbeti tan�m�yorsun ama, türküsünü söylüyorsun. ��te bunun s�rr�,  
türkülerimizin büyüsünde, gücünde ve dilinde sakl�d�r. 

Yetmi�li, seksenli y�llarda radyolardan, televizyonlardan pek türkü duyamaz olduk. 
Yan�lm�yorsam doksanl� y�llardan sonra baz� tedbirler al�nd� ve yay�n organlar�na türkü 

                                                 
67 Türkünün sözleri için bk. Evlerinin Önü Halk Türküleri, age,  s. 109. 
68 Türkünün sözleri için bk. Evlerinin Önü Halk Türküleri, age,  s. 130. 
69 Türkünün sözleri için bk. Evlerinin Önü Halk Türküleri, age,  s. 136. 
70 Türkünün sözleri için bk. Evlerinin Önü Halk Türküleri, age,  s. 167. 
71 Türkünün sözleri için bk. Evlerinin Önü Halk Türküleri, age,  s. 175. 
72 Türkünün sözleri için bk. Evlerinin Önü Halk Türküleri, age,  s. 190. 
73 Türkünün sözleri için bk. Evlerinin Önü Halk Türküleri, age,  s. 193. 
74 Türkünün sözleri için bk. Evlerinin Önü Halk Türküleri, age,  s. 215. 
75 Türkünün sözleri için bk. Evlerinin Önü Halk Türküleri, age,  s. 249. 
76 Türkünün sözleri için bk. Evlerinin Önü Halk Türküleri, age,  s. 265. 
77 Türkünün sözleri için bk. Evlerinin Önü Halk Türküleri, age,  s. 82. 
78 Türkünün sözleri için bk. Evlerinin Önü Halk Türküleri, age,  s. 266. 
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program� yapma zorunlulu�u getirdi. Bu programlar da gecenin geç saatlerine konuluyordu. 
Yava� yava� çocukluk günlerimdeki türkülü günlere gelmeye ba�lad�k.  

Millî kimlik belgelerimizden olan türkülerimizde yüzlerce, binlerce y�l ötesinden 
günümüze ula�an de�erlerimiz vard�r. A�k�m�z, sevgimiz, sevincimiz, tasam�z, a��t�m�z, 
inanc�m�z, kültürümüz… Sava��m�z, bar���m�z, cengimiz, dü�ünümüz… Türkülerimiz, 
yüzlerce y�ldan beri bizi anlat�r bize. Bundan dolay� “Türk’e has” anlam�nda “türkü” demi�iz 
onlara. Türkülerimiz, her bak��ta, her okuyu�ta, her dinleyi�te ayr� bir pencere açar bizlere ve 
ayr� bir dünyaya götürür bizleri. Kütüphanemdeki türkü kitaplar�n� ne zaman elime alsam, 
okudu�um türkülerin yan�na o günkü ruh halime göre notlar yazm���md�r. Ayn� türkü beni 
farkl� zamanlarda, farkl� dünyalara götürmü�. Türkülerin dili bamba�kad�r. Ayn� ki�iyi de�i�ik 
zamanlarda de�i�ik âlemlere götürür. Ayn� türküyü okuyan veya dinleyenler, içinde 
bulunduklar� ruh hallerine göre ba�ka ba�ka hisseder onu. Bildirimde demek istedi�im 
“Türkülerimizin Dili”, benim gönlümdeki ça�r���m, benim gönlümdeki titre�im, benim 
gönlümdeki hissedi�, benim gönlümdeki duyu�tur.         

 �nsan�m�z y�llar boyu derdini, içini türkülere dökmü�. Ço�u zaman e�ine- dostuna 
söyleyemediklerini türküler arac�l���yla fele�e söylemi�. Onun k�zg�nl���n�, küfrünü, 
bedduas�n� hep felek üstlenmi�. Nas�l olsa cevap verecek, hesap soracak de�il. Di�er edebiyat 
ürünlerinde gördü�ümüz gibi türkülerimizde de görürüz i�te bu felekten �ikâyeti, fele�e 
göndermeyi. �stanbul yöresi türkülerimizden “Nideceksin Ey Felek” türküsünde seven bir 
gönül, ayr�l�k ac�s�n�, yârinden ayr�l���n� göklere yükselen âh�yla fele�e yükler: 

Hecr elinden döne döne ey felek 
Ah�m ç�kt� göklere direk direk 
Yârim ald�n, �öyle böyle diyerek 
Daha bana nideceksin ey felek79 
 
Bir Amasya türkümüz olan “Felek �ad Olacak Günün Görmedim”de de felekten 

�ikâyet vard�r: 
Felek �âd olacak günün görmedim 
Garip gönlüm bir efkâra dü�ürdün  
El uzat�p gonca gülün dermedim  
Bülbül gibi âh ü zâre dü�ürdün80  
 
Onlarca türkümüzde “kahbe felek”ten y�k�c�c�l���, yak�c�l���, ac�mas�zl���, a�lat�c�l���, 

tatl� a�a zehir kat�c�l���, kol kanat k�r�c�l���, s�ladan edicili�i, gurbete at�c�l���, sevenleri 
ay�r�c�l���  vb. yönleriyle söz edilir.81  

Kahpe felek sana nettim neyledim, 
Att�n gurbet ele parelerimi 
Ak�beti beni s�lamdan ettin 
Kestin mümkünümü çarelerimi  
 
Kayseri yöresine ait bir türkümüze bakal�m. Yâri gurbete, �stanbul’a giden, oradaki 

güzelleri gören yâri taraf�ndan unutulan,  uzun zaman, yedi y�l yol gözleyen, mektuba yazacak 
sözü bile kalmayan, ama hâlâ yârinin yolunu gözleyen seven bir gönül, karamsarl��a 
dü�meden, beddua etmeden, özlemle ve umutla hayk�r�r sevdi�inin ard�ndan: 
Yârim �stanbul'u mesken mi tuttun             
Gördün güzelleri beni unuttun 
S�laya dönmeye yemin mi ettin 

                                                 
79 Türkünün sözleri için bk. Evlerinin Önü Halk Türküleri, age,  s. 374. 
80 Türkünün sözleri için bk. Evlerinin Önü Halk Türküleri, age,  s. 66. 
81 Türkünün sözleri için bk. Evlerinin Önü Halk Türküleri, age,  s. 110, 246, 269, 285, 288, 308, 355, 374 vd. 
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Gayr� dayanacak özüm kalmad� 
Mektuba yazacak sözüm kalmad� 
 
Yârim sen gideli yedi y�l oldu 
Dikti�in fidanlar meyveyle doldu 

Seninle gidenler s�laya döndü  
Görüldü�ü gibi türküde, yârinin yolunu gözleyen, hasretlik çeken isyan etmiyor, lanet 

okumuyor, küfretmiyor, bedduada bulunmuyor ve karamsarl��a dü�müyor. Umutla bekliyor 
yârinin dönece�i günü. Günümüzdekilere bakal�m bir de. Önce, “Yata��ma gel” diye 
yalvar�yor. Sonra, “Sar�lmandan belli, k�racan m� belimi- Çok can�m ac�d�, çeksene elini” 
diye �ikayetçi oluyor. Sonunda da Allah belân� versin- Allah seni kahretsin- Bana gelen sana 
gelsin yaaa- Hayat�m� sen mahfettin- Ac�mad�n neler çektim- Kader seni de kör etsin” diye 
beddua bulunuyor.  

Bir de �u me�hur “Ben do�arken ölmü�üm”, “Bats�n bu dünya” gibi sözleri 
hat�rlayal�m. Daha dünyaya gelirken ölenden, hayata ümitsiz ba�layandan ne fayda beklenir. 
Muhakkak bunlar�n da birer hikâyesi, birer dili ve kendine göre de�eri vard�r. Ama hiç birinde 
türkülerimizdeki s�cakl�k, türkülerimizdeki samimiyet ve türkülerimizdeki sab�r yoktur. 
Türkülerimizde, Türk insan� gibi sab�r, bekleyi�, ümit, azim vard�r. K�sacas� türkülerimiz bir 
ba�kad�r do�rusu… ��te türkülerimizin dili bu: Sab�r dolu, hayat dolu, ümit dolu, özlem dolu, 
sevgi dolu.      

Türkülerin dili anlat�l�rken örnek al�nan türkülerin ço�u, seyahat esnas�nda arabamdaki 
radyodan dinledi�im türkülerdir. Bir iki ekleme d���nda özel bir seçim bile yapmad�m. Demek 
istedi�im �u ki, her türkümüzün bir hikâyesi, bir dili vard�r. Mesela “Uçun ku�lar uçun 
�zmir’e do�ru”82 türküsünde bir askerin s�la hasreti ne güzel anlat�l�r. �imdiki gibi telefon 
yok, internet yok, e�-dostla görü�me imkân� yok. Nöbette, talimde, askerlik görevinde yârini 
dü�ünen askerin gözleri, havada uçan ku�lara tak�l�r. Ku�lar, memleketine do�ru gitmektedir. 
Asker, onlarla haber gönderir yârine ve onlardan haber bekler s�ladan. Teselli bulur bir 
bak�ma. Bu bekleyi�te, bu özlemde, bu haberle�mede kimi zaman seher yeli, kimi zaman saba 
rüzgâr� kimi zaman da turna veya di�er ku�lar vard�r. Edebiyat�m�zda bunlar haber getirici, 
haber götürücü ve s�r saklay�c�d�r. Sevenle sevileni, â��k ile ma�uku, ana ile yavruyu özlem 
dolu türkülerde bulu�tururlar. Hasretli�in, özlemin, sevilenlerden haber alamaman�n 
s�k�nt�s�n� bundan daha güzel ne anlatabilir. Hem de yukar�da de�indi�imiz gibi s�r saklarlar, 
s�k�nt�lar� söylemezler, hep güzel haberler ta��rlar. “All� Turnam Bizim Ele Var�rsan” 
türkümüzün diline kulak verelim. Sevenin kolu k�r�kt�r, eli tutmamaktad�r ama all� turnadan 
memleketine vard���nda bunlar� saklamas�, güzel �eyler söylemesi; �eker, kaymak, bal 
söylemesi istenir: 

All� turnam bizim ele var�rsan, 
�eker söyle, kaymak  söyle, bal söyle 

 
Gülüm gülüm k�r�ld� kolum 

Tutmuyor elim turnalar ey 
Ah gülüm gülüm yâr gülüm 
K�z gülüm gülüm turnalar ey 

 
E�er bizi sual eden olursa 

Boynu bükük, benzi soluk, yâr söyle 
 

                                                 
82 Asker ettiler beni k�demli çavu�- Gurbet çöllerinde oldum bir bayku�- Anadan babadan yârdan bir haber yokmu�- Uçun ku�lar uçun 

�zmir’e do�ru (Derleyen Hüseyin Yalt�r�k 1992) 
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  Seher yeli de ayn� vazifeyle yükümlüdür. Halk edebiyat�m�zda, türkülerimizde “seher 
yeli” denilir, divan edebiyat�m�zda “bâd-� saba”. Fark bundan ibarettir. Öz, duyu�, yalvar��, 
yakar��, anlat�� ayn�.  Sevenden yâre haber götürücü bu defa da “seher yeli”dir. Seven gönül 
seher yeline, “Benim de bir yârim var, esti�in, gezdi�in yerlerde e�er onu görürsen Allah 
a�k�na selam�m� götür, halini sor, benim hallerimi ona anlat” diye adeta yalvar�r:   

Seher yeli sen Mevlây� seversen 
Benim de bir yârim var seher yeli 
Esti�in yerlerde yâri görürsen 
Götür selam�m� ver seher yeli 
** 

E�er görür isen gül yüzlü yâri 
Selam et hat�r�n sor seher yeli 
Bildir ahvalimi dostuma bari 
Ne söyler sultan�m gör seher yeli 
 
Seher yelinden, yine ayn� incelik, ayn� duyarl�l�k göstermesi beklenir ve sevenin nazl� 

yâre küs oldu�unun ve ba�r�na ta�lar bast���n�n söylenilmemesi, yâri üzmemesi istenir.  
A�k�n, sadakat�n, sabr�n, özlemle bekleyi�in güzelli�i bundan daha güzel hangi dille 
anlat�labilir: 

Seher yeli bizim ele gidersen 
Nazl� yâre küstü�ümü söyleme 
Ne hallara dü�tü�ümü sorarsa 
Ba�r�ma ta� bast���m� söyleme  
 

Baz� türkülerimizde de seher yelinden yâre haber götürmekle, sevenin halini 
bildirmekle kalmamas�, yârin gelmesi için “Gel hele gülüm gel hele” diye yalvar�p onu 
getirmesi istenir:  

Seher yeli selam söyle yârime 
Gel hele de gülüm gel hele 
Beni kula kul eyledi bu sene 
Gel hele de gülüm gel hele 
 
Kütahya türkülerimizden birinde Pesendi de yârine saba ile mektup yollar:  
Ey saba al bu nameyi ilet 
Hak-i paye yüz sür canan�ma ver 
Can�ma kâr etti bu derd ü hasret 
Bildir ahvalimi sultan�ma ver 

 
Erzurumlu Emrah, yârine “bâd-� saba” ile selam gönderir: 

Bad-� saba selam söyle o yâre 
Mübarek hat�r� ho� mudur nedir  
Nideyim yitirdim bulamam çare 
Mestan ela gözler ya� m�d�r nedir 

 
Günümüzden, 21. yüzy�ldan, birçok ozan�m�zda oldu�u gibi Yoksul Dervi�’te de 

görürüz seher yelinin nazl� yâre gidi�ini:   
Böyle h�zl�, h�zl� gidi�in nere,  
E�len de bir kere dur seher yeli.  
Herhalde gidi�in o nazl� yâre,  
Var da hallerini sor seher yeli.83 

                                                 
83 Mehmet Sar�, Hak Â���� ve Halk Ozan� Yoksul Dervi�, C. II, Ankara, 2010, s. 447. 
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Divan �âirlerimizden Ahmedi bundan 6 yüzy�l öncesinden, 15. yüzy�ldan seslenir bir 
gazelinde ve yâre selam�n� saba ile iletir:  

�let benüm selâmum� dildâra iy sabâ 
Arz eylegil peyâmum� ol yâre iy sabâ84 
 
Burada bir parentez açarak �unu da söylemek isterim. Görüldü�ü gibi dünden bugüne, 

divan �âirinden halk ozan�na, gazelden türküye sevgiliye haber, “seher yeli” ile “bâd-� saba” 
ile sal�n�r. Bu benzerlik, bu ortak duyu� ayn� millete, ayn� kültüre ve ayn� duyu�a sahip 
olman�n bir göstergesidir.  

�iirlerimizde, türkülerimizde turnalar�n ayr� bir yeri vard�r. Hakk�nda makaleler de�il 
kitaplar yazsan yeridir. Burada sadece çok ama çok dikkatimi çeken renk, ���k, p�r�lt�, hareket, 
canl�l�k cümbü�ü olu�an Kangal yöremize ait “Sabahtan Bizim P�nara” türküsünün p�nar 
ba��ndaki k�zlar�, gelinleri ve turnalar� gözlerimizin önünde bir tablo gibi canland�ran; 
k�zlar�n, gelinlerin ve turnalar�n p�r�lt�s�n�, p�nar�n-suyun ��r�lt�s�n� dillendiren sözlerine dikkat 
çekmek istiyorum: 

Sabahtan bizim p�nara 
�ki gelin üç k�z gelmi� 
Durnalar, all�lar, telliler, durnalar 
 
Civil civil ötü�ürler 
Sand�m köye yaz geldi 
Durnalar, all�lar, telliler, durnalar85 
 
Biraz da Tokat dolaylar�n� uzanal�m: 
Hey On be�li on be�li,  
Tokat yollar� ta�l�,  
On be�liler gidiyor,  
K�zlar�n gözü ya�l�.86  
 
Her türkümüzün bir hikâyesi vard�r demi�tik. Bu türkümüzün hikâyesi de malum. 

Yemen Harbi, 15’liler diye bilinen, askere al�nan 15 do�umlu daha b�y��� terlememi� 
gençlerimiz. Ve ard�ndan yak�lan türkü. Yine özlem, yine hasret, yine ac�. Ama isyan yok, 
sab�r var, bekleyi� var. Yavuklusu askere ça�r�lan bir k�z�n gözya�lar�. 

Yemen deyince bir ba�ka türkümüz akl�ma geliverdi. K�zlar�m�z�n gözya�lar�yla 
u�urlanan k�nal� kuzular�m�z k�r�l�r, �ehit olur, hakk�n rahmetine kavu�ur. Geride kalanlar 
yollar�n� gözlerler, haber beklerler. Buras� Mu�tur yolu yoku�tur, giden gelmiyor acep ne i�tir 
diye türküler yak�l�r yine.  

Türkülerimizdeki sadece sabr�n ve bekleyi�in dili üzerine bir kitap yapsak, s��maz. 
 
Gözüm yolda gönlüm darda 
Ya kendin gel ya da haber yolla 
Duyar�m yazm��s�n iki sat�r mektup 
Vermi�sin trene halini unutup 
Kara tren gecikir belki hiç gelmez 
Da�larda sal�n�r da derdimi bilmez 
Duman�n savurur halimi görmez 
Kan dolar yüre�im gözya��m dinmez 

                                                 
84 Bir türkümüzde: Evlerinin önü lale ba��d�r, eswer bad-� saba zülfün da��d�r” denilir.  
85 Türkünün sözleri için bk. Evlerinin Önü Halk Türküleri, age,  s. 178. 
86 Bk. Neriman Tüfekçi- Nida Tüfekçi, Memleket Türküleri, �stanbul, 1964, s. 125. 
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Yara bende derman sende 
Ya kendin gel ya da bana gel de 
Duyar�m yazm��s�n iki sat�r mektup 
Vermi�sin trene halini unutup 
Kara tren gecikir belki hiç gelmez 
Da�larda sal�n�r da derdimi bilmez 
Duman�n savurur halimi görmez 
Kan dolar yüre�im gözya��m dinmez  
 

Bu millet tarih boyunca çok ama çok çileler, s�k�nt�lar çekmi�. Ço�u zaman da 
yabanc�dan de�il, kendinden, yöneticilerinden; eliyle büyüttü�ü, eliyle seçtiklerinden. 
Romanlara, hikâyelere, filmlere, �iirlere konu olmu� çekilen s�k�nt�lar. Bu konuyu bir iki 
dizeyle en manidar Büyük �âir Yavuz Bülent Bakiler anlat�r “Anadolu” adl� �iirinde: 

Zaman zaman nankör ç�kt� büyütüp okuttu�um,   
Gölge vermedi çok kere dikti�im a�aç… 

 
Devlet denince hep vergi geldi akl�ma 
Jandarma deyince k�rbaç… 

 
Devletten, devleti temsil edenlerden çekilen s�k�nt�lar, türkülerimizde ayr� bir dile 

getirilmi� Anadolu insan� taraf�ndan. �nsan�m�z için türküler bir bak�ma içini dökme, 
rahatlama alan� olmu�. Halk, bir kurt gibi içini kemirenleri kime söyleyebilsin ba�ka. Konu�sa 
suç, anlatsa suç. O da saz�n�n tellerine, türkülerin dillerine s���nm��. Onun içindir ki, çekilen o 
s�k�nt�lar� en güzel anlatan, türkülerimiz olmu�tur. Türküler halk�n dert orta�� ve dili olmu�. 
Çocuklu�umdan hat�rlar�m. Köye jandarma geldi�i zaman veya ormanc� söz konusu oldu�u 
zaman bir tela� al�r insanlar�. Yar� misafirperverlikten, yar� korkudan ikramda ve sayg�da 
kusur etmemeye özen gösterilir. �nsan�m�z bilir ki, onlar�n arkas�nda devlet, elinde silah 
vard�r. Bir bak�ma kanun adam�d�r onlar. Ama onlar�n yapt��� zulümleri, insanlara verdikleri 
s�k�nt�lar� sorgulayan yoktur. ��te bu s�k�nt�lar yine türkülerimizde dillenir. ��te Mu�la 
yöresinden bir tanesi: 

 
Ç�kt�m Belen Kahvesine bakt�m ovaya 
Bay Mustafa ça��rd� dam’oynamaya. 
Ormanc� da gelir gelmez y�kar masay� 
Söz anlamaz ormanc� çekmi� kafay�. 
 
Aman ormanc� yakt�n ormanc� 
Köyümüze getirdin yoktan bir ac�. 
 
Burdur yöresine ait “Hoca ezan okuyor” türküsünde de köylerdeki jandarma korkusu 

aç�kça görülür: 
Aman Hatça'm 
Ba�lara gel ba�lara 
Biz de gidelim 
Candarmas�z köylere 

 
 Ölüme ve ya�l�l��a çare yoktur. Türkülerimizde özellikle de “Yolun Sonu Görünüyor” 
türkümüzde bu konu, ölüm kelimesi kullan�lmadan o kadar güzel anlat�l�r ki. Günlük 
hayat�m�zda hani hep deriz ya, “ah bir kar ya�sa, ah bir bahar gelse, ah bir yaz olsa” vb. Bir 
zamandan sonra bunlar�n hiç birisi insana yeterli gelmeyecektir. O, bir yere, bir yöne do�ru 
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odaklanacakt�r. Tükenmez sand��� günler tükenmeye ba�layacak, bitmeyece�ini sand��� yol 
bitmeye yüz tutacak ve yolun sonu görünmeye ba�layacakt�r. Üzerinde dire�i, merhametli 
yüre�i olmayan dünyadan giderken k�lavuza gerek yoktur. Say�l� günler tükenince gelen 
Azrail’e, a�a- bey, zengin- fakir, güzel- çirkin ayr�m� olmaks�z�n teslim olmaktan ba�ka yol 
yoktur: 

Bana ne yazdan bahardan 
Bana ne borandan kardan 
A�a��dan yukar�dan 
Yolun sonu görünüyor 

 
Geçtim dünya üzerinden 
Ömür bir nefes derinden 
Bak fele�in çemberinden 
Yolun sonu görünüyor 
 
Azrailin gelir kendi 
Ne a�a der ne efendi 
Say�l� günler tükendi 
Yolun sonu görünüyor 
 
Bu dünyan�n dire�i yok 
Merhameti yüre�i yok 
K�lavuzun gere�i yok   
Yolun sonu görünüyor 
 

“Kar Ya�ar Bardan Bardan” türkümüzde de özlemle yol bekleyi�, sadakat dile 
getirilir. Öyle bir bekleyi�tir ki bu, kardan yollar kapan�r, gelen giden yoktur. Yârden bir 
haber gelmez. Günler geçer, y�llar geçer. Yeni karlar ya�ar, duvar üstlerine ç�karak yol 
gözlenir, yârden hâlâ bir haber yoktur. Yârinden umudu kesip ba�ka yâr sevmesi, kalbinin 
kararmas�, gözünün körle�mesi demektir:  
Kar ya�ar bardan bardan (g�zlar) 
Yollar kapand� kardan (g�zlar) 
Ne gelen var ne giden (g�zlar) 
Haber gelmedi yârden 
 
Kar ya�ar kar üstüne (g�zlar) 
Ç�kt�m duvar üstüne (g�zlar) 
Me�er ki kör olmu�um (g�zlar) 
Yâr sevem yâr üstüne 
 

�nsan�m�z severse adam gibi sever. Dinimizde ve kültürümüzde sevip sevip ayr�lma 
ho� kar��lanmaz. Tabii bunu günümüze göre dü�ünmemek gerekir. Bütün sanat eserleri 
dönemini yans�t�r ve dönemine göre dü�ünerek anlamak, de�erlendirmek gerekir. “Evre�e 
Yollar” türkümüze bakal�m. Köylerde, kasabalarda mahalle aralar�nda dar yollar vard�. Orada 
kar��la�an iki ki�iden biri di�erine, “Bana bakma, ümitlenme, bir beklentin olmas�n. Çünkü 
ben sözlüyüm, ni�anl�y�m, evliyim. Yani benim bir yârim var. Benden sana, senden bana yâr 
olmaz diyor. Sevip sevip ayr�lmak dinimizde, kültürümüzde, huyumuzda yoktur diyor. 
Köyümüzün suyu zemzem akar derken de köylerini, zemzemin ç�kt��� kutsal topraklara 
benzetiyor. Öyleyse böylesi kutsal bir yerde, sahipli birisine bak�lmas�n�n do�ru olmad���n�, 



III. Uluslararas� Hisarl� Ahmet Sempozyumu  |  Müzi�i Alg�lamak |  Sempozyum Tam Metin Kitab� 
 

519 
 

etik olmad���n�, sevip sevip ayr�lman�n kabul edilecek bir durum olmad���n�, inançlar�nda, 
huylar�nda bulunmad���n� belirtiyor:  
Evre�e yollar� dar, dar 
Bana bakma benim yârim var 
…………………………………… 
Evre�edir köyümüz, zemzem akar suyumuz 
Sevip sevip ayr�lmak, yoktur öyle huyumuz.  
 

Bir Bal�kesir türkümüz olan “Bir Yakadan Bir Yakaya Bak�lnmaz” türküsünde de 
benzer konu dile getirilerek, elin sevdi�ine bak�lamayaca��, ona ni�an tak�lamayaca��, gonca 
gül- kadar güzel olsa bile- ba�a sokulamayaca�� söylenir: 

Bir yakadan bir yakaya bak�lmaz 
Elin sevdi�ine ni�an tak�lmaz 
Gonca güller olsa ba�a sokulmaz87  
Kültürümüzde ve dinimizde namusunu korumak kad�nlardan oldu�u kadar erkeklerden 

de beklenir. “Bir Hamam Yapt�rd�m” türküsünde all�, pullu, has güzel bir geline seslenen 
erke�in evli oldu�unu, kendisinden selam�, ümidi kesmesi gerekti�i dillendirilir: 

All� gelin, pullu gelin, has gelin 
Aya��n� nokta nokta bas gelin 
Ben evliyim, sen selam� kes gelin88    

 
Dünya yalan, dünya geçicidir. Kimler gelmi� kimler geçmi�tir. Bu dünya kimseye 

kalmam��t�r. Ama insano�lu aldanm��t�r dünyan�n i�ine, gidi�ine ve rengine. Bu aldan�� 
büyük bir cahilliktir. Ak�ll� insan yar�n�n� dü�ünür, geçici olan �eylere aldanmaz.  
Cahildim dünyan�n rengine kand�m 
Hayale aldand�m, bo�una yand�m 
Seni ilelebet benimsin sand�m 
Ölürüm sevdi�im, zehirim sensin 
Evvelim sen oldun, ahirim sensin  
** 
�u da�lar�n oylumuna 

Ku�lar konar yayl�m�na 
Gel hakk�n� helal eyle 
Geldik yolun ayr�m�na 

 
All� gelin al olayd� 

Selvilere dal olayd� 
Gelen giden yolculardan 
Nazl� yâr beni sorayd� 

 
A�k�n kuvveti, özlem, bekleyi�, yemin, sadakat dillenir Ordunun dereleri türküsünde: 

 
ORDUNUN DERELER�89 
Ordunun Dereleri 
Aksa yukar� aksa 
Vermem seni ellere 
Ordu üstüme kalksa sürmelim Amman 

                                                 
87 Türkünün sözleri için bk. Evlerinin Önü Halk Türküleri, age,  s. 65. 
88 Türkünün sözleri için bk. Evlerinin Önü Halk Türküleri, age,  s. 90. 
89 Bk. Taner Can- Salih Turhan, Ordu’nun Dereleri Ordu Türküleri, Ankara, 2007, s. 177. 
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Oh Mehmetim Mehmetim 
Sana küstüm demedim 
Beni sana geçmi�ler 
Vallahi ben demedim sürmelim Amman 
 
Ordunun dereleri 
Derin derin ça�l�yor 
Kalk gidelim sevgilim 
Annem evde a�l�yor sürmelim Amman 
 
Oy ba�lamam ba�lamam 
Zerdal� dal� m�s�n 
Garip garip çalars�n 
Benden sevdal� m�s�n sürmelim Amman 

 
Hikayesi �öyledir türknün: Hacerle Mehmet birbirini çok sever. K�skananlar aralar�n� 

bozarlar, laf getirip laf götürürler. Bu yalan sözlere inanan Mehmet memleketini terk eder. 
Hacer gece gündüz yol gözler, evinin yak�n�ndan akan dereye baka baka türkü söyler.90 

Ünye, Fatsa, Ordu aras�nda, da�lardan kapup gelen Karadenize dökülen onlarca dere 
var. Bir hafta önce otobüsle Ordu’ya giderken giderken tek tek sayd�m. Onlarca dere ismi var 
yol kenar�ndaki levhalarda. Sadece Çal��lar Deresi 27, Akçaova Deresi 11 tanedir.   

Türkülerde bazen de kendine, gönlüne sesleni� vard�r. Â��k, dert sahibi kendi kendini 
teselli eder adeta. Kab�na s��mayan gönle sab�r, tahammül tavsiye edilir, ümit vaat edilir, Hz. 
Eyüp sabr� hat�rlat�l�r…Yine karamsarl�k yoktur, sab�r ve ümit vard�r…  
Bu da Gelir Bu da Geçer 
Ne a�lars�n benim zülfü siyah�m 
Bu da gelir bu da geçer a�lama 
Göklere eri�di feryad�m ah�m 
 Bu da gelir bu da geçer a�lama 
 
 
Bir gülün çevresi dikendir hard�r 
Bülbül gül elinden ah ile zard�r 
Ne de olsa k���n sonu bahard�r 
Bu da gelir bu da geçer a�lama 
 
Daimiyem her can ermez bu s�rra 
Eyüp sab�r ile gitti m�s�ra 
Koyun oldum a�lad�m ard� s�ra 
Bu da gelir bu da geçer a�lama 

Kütahya yöresine ait “Sar�l� Yazma” türküsünde sab�r, bekleyi� çok güzel anlat�l�r: 
Sar�l� yazmam� y�rtar eklerim 
On y�l olsa yâr yollar�n beklerim91 

 
Ba�ka bir türkümüzde de yine sab�r, bekleyi� ve alna yaz�lan kara yaz�ya sab�r vard�r. 

�syan, karamsarl�k yoktur: 
Keklik gibi kanad�m� süzmedim 

                                                 
90 Ordu’nun Dereleri Ordu Türküleri, s. 362. 
91 Bk. Emel Funda Türkmen, Ulusaldan Evrensele Ses E�itiminde Kütahya Türküleri, Kütahya, 2007, s. 23. 
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Murad al�p doya doya gezmedim 
Bu kara yaz�y� kendim yazmad�m 
 
Türkülerimiz her türlü kültürümüzün de dilidir.92 Mesela bir Dinar türküsünde sand�k, 

çevre(mendil), saçak, b�çak kültürü birlikte yer al�r: 
Sand�k üstünde sand�k 
Dü�ünmeden söz verdik (Biz sizi adam sand�k) 
Çevresi saçakl� 
��te geliyor 
Elleri b�çakl�  

 
Türkülerimizde garip, gariplik konusu da dile gelir: 
Karde�im yok mezar�ma ta� döke 
Bir çal�d�r mezar ta�� garibin 
 
Türkülerimizde gurbet, hasretlik var. �syan, nefret yok. En fazla, gönül hazin hazin 

a�lar: 
Yolumuz Gurbete Dü�tü 
Hazin Hazin A�lar Gönül 
Araya Hasretlik Girdi 
Hazin Hazin A�lar Gönül 
Garip Garip A�lar Gönül 
Dertli Dertli A�lar Gönül 
 
Bu Mudur Senin Eserin 
Sinemi Yakt� Kederin 
Ölürsem Olmaz Haberin 
Hazin Hazin A�lar Gönül 
Garip Garip A�lar Gönül 
Dertli Dertli A�lar Gönül 
 
Beyhani’yem Budur Halim 
Senden Ayr� Dü�tü Yolum 
Bu Hasretlik Bize Zulüm 
Hazin Hazin A�lar Gönül 
Garip Garip A�lar Gönül 
Dertli Dertli A�lar Gönül 

Kütahya yöremize ait Çömüdüm türküsünde â��klar�n bulu�ma yeri anlat�l�r. Sevenler 
�imdiki gibi her yerde ve her zaman bulu�up görü�emezler. Dünyada yâri olmayan�n yeri 
olmayaca��, içinin kararaca��, kalays�z kaba benzeyece�i vurgulanan türküde, seveniyle 
görü�me arzusuyla yanan k�z, o�lana bulu�ma yerleri olan p�nar ba��na nas�l ve hangi bahane 
ile gelece�ini anlat�r: 

 
Ay o�lan ars�z o�lan 
Dünyada yârs�z o�lan 
Kalays�z kaba benzer 
Dünyada yârs�z o�lan 
 
                                                 
92 Bk. Mehmet Sar�, “Kütahya Türkülerinde Ya�ayan Giyim Ku�am Kültürü”, II. Ulusal Hisarl� Ahmet Sempozyumu-De�i�en Toplumda 

Kültürlenme ve Kültürle�me, 26-27-28 May�s 2011, Kütahya, 2011, s. 250. 
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Ay o�lan imâna gel 
Dön dolan p�nara gel 
Hiç bahanen yok ise 
Çevreni yuma�a gel93 
  Anadolu’da bir adet vard�r. Sava�ta, askerde, bir olayda veya kazada vefat eden birinin 
e�i, ba�kas�na gitmesin, yoksulluk içinde kalmas�n, sahipsiz olmas�n gibi sebeplerle ayn� evin 
di�er bir o�luna, ya�� küçük de olsa nikahlan�r. Veya yine ya��na dikkat etmeden mal mülk 
bölünmesin, ele gitmesin gibi sebeplerle akrabalarla evlendirilir. Evlilikte birçok sebep vard�r. 
Bunlardan birisi de haklar� olarak çiftlerin bir insan olarak dört açl���ndan birisi olarak, do�al 
olarak cinsel açl���n� gidermektir. Bir türkümüzde bir gelin edep çerçevesinde, edebi bir dille 
bu konuyu dile getirir. Sayfalarca anlatmaya gerek duymadan: 

 
Bünyan yöresinden: 
Kadifeli yast�k kadifeli yorgan yer yumu�ak 
Emmim o�lu yan�ma geldi bir u�ak  
Öpmesi yok sevmesi yok konu�ak 
Ana beni niye verdin çocu�a 
Oynar oynar ta� doldurur kuca�a  
 
Sabah olur pabucunu giyemez 
Ak�am olur yeme�ini yiyemez 
Karanl�kta yata��n� bulamaz 
Ana beni niye verdin çocu�a 
Oynar oynar ta� doldurur kuca�a 
 
Sabah olur çocuk gider oyuna 
Oynar oynar kum doldurur koynuna 
Beni verenlerin vebal boynuna 
Ana beni niye verdin çocu�a 
Oynar oynar ta� doldurur kuca�a 
 
Türkülerin dilinde iklim, bölge, yeme-içme, giyim- ku�am94 birlikte o bölgedeki hayat 

tarz� da dile gelir. Hisardan �nmem Diyor (Kütahya) türküsünde Arabistan’�n s�cak, çöl iklimi 
dile getirilirken, bizdeki giysilerden don ve fistan�n o bölgede giyilmedi�i de dile getirilir: 

Hisar�n ard� bostan 
Y�k�ls�n Arabistan 
Arabistan k�zlar� 
Ne don giyer ne fistan95 

 
Türküler, yeni geli�melere, de�i�imlere, medeniyete, teknolojiye de aç�kt�r. 

Kültürümüzde, inanc�m�zda kad�nlar erkeklerden çekinip kaçarken, evlenip evlenip bo�anmak 
ho� kar��lanmazken, turizmin yo�un oldu�u bölgelerimizden Bodrum’da belki de turizmin, 
turistlerin getirdi�i etkile�imden olmal� ki kad�nlar art�k erkeklerden kaçmaz olmu�, evlenip 
evlenip bo�anmak normal hale gelmi�tir. Türkünün dilinden anla��l�yor: 

Çekirgemin Taburu (Bodrum yöresi) türküsü: 
Çekirgem uçmaz oldu 
Kanad�n açmaz oldu 

                                                 
93Bk. Mustafa Hisarl�- �smail Pekta�, Hisarl� Ahmet Yorumuyla Kütahya Türküleri, Kütahya, 1995, s. 83; Ulusaldan Evrensele Ses E�itiminde 

Kütahya Türküleri,  43. 
94 Bk. “Kütahya Türkülerinde Ya�ayan Giyim Ku�am Kültürü, agm., s. 250. 
95 Bk. Hisarl� Ahmet Yorumuyla Kütahya Türküleri, age,  s. 85; Ulusaldan Evrensele Ses E�itiminde Kütahya Türküleri, age,  s. 25. 
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�u Bodrum’un k�zlar 
Erkekten kaçmaz oldu 
 
Dam üstünde siniler 
Fiske vursan iniler 
�u Bodrum’um k�zlar� 
Haftada koca yeniler  

 
�ster göbek havas� deyin ister roman havas�. Bugün birçok dü�ünde söylenen ve 

oynanan bir türkümüzde yabanc� bir sigaran�n türkülerimize kadar giri�i, bugünkü haliyle 
eskiden olmamakla birlikte günümüzde k�zlar�n dudaklar�n� boyay��� dile gelir: 

Oooo mastika mastika 
Sigaras� malbora 
Alay�m k�z�ma bir kutu boya 
Boyas�n kendini boydan boya.  

 
SONUÇ 

Türkülerin kimi anonim, kimi ozan� belli bir �iir, kimi bestelenme amac�yla yaz�lm�� 
sözlerdir. Okuyan�n duyu�una, vurgusuna, yorumuna göre dili anlam kazan�r. Farkl� yorumlar, 
farkl�l�klar türkülerin zenginli�ini olu�turur. Türkülerimiz sevdam�z, a�k�m�z, sevincimizdir. 
Türkülerimiz, sabr�m�z, özlemimiz, tahammülümüzdür. Türkülerimiz, tarihimiz, kültürümüz, 
geçmi�imizdir. Türkülerimiz bizi anlat�rlar bize binlerce y�l ötesinden bugüne. Dinimiz, 
dilimiz, kültürümüz gibi bizi biz yapan millî kimlik belgelerimizdir türkülerimiz. Bu millet 
türküsünü unutursa Türklü�ünü de unutur. Türklü�ümüzü ya�atmak türkülerimizi ya�atmaya 
ba�l�d�r.   
 

Türküler kadar duru, türküler kadar duygulu, türküler kadar hayat dolu olunuz. 
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“Ö�RENC�LER�N ELEKTRON�K ORG E��T�M� DERS�NE �L��K�N GÖRÜ�LER� 
(GAZ�OSMANPA�A ÜN�VERS�TES� ÖRNE��)” 

 
Yrd. Doç. Dr. Mehmet Serkan UMUZDA� 

 
Gaziosmanpa�a Üniversitesi 

 
ÖZET 

Bu çal��man�n amac�, E�itim Fakülteleri Güzel Sanatlar E�itimi Bölümü Müzik 
E�itimi Anabilim Dal� ö�rencilerinin elektronik org dersine yönelik görü�lerini belirlemektir. 
Ö�rencilerin elektronik org e�itimi dersinde zorland�klar� konular, zorlanma sebepleri, 
kar��la��lan problemlerin çözümleri ve bu dersin di�er derslere katk�s� olarak dört alt ba�l�k 
halinde dü�ünceleri al�nm��t�r. Anket, 2010-2011 e�itim ö�retim y�l�nda Gaziosmanpa�a 
Üniversitesi Müzik E�itimi Anabilim Dal� 2. s�n�f�nda ö�renim görmekte olan 25 ö�renciye 
38 adet soru yöneltilmi�tir. Ankete verilen yaz�l� cevaplar nitel ara�t�rma teknikleri 
uygulanarak analiz edilmi�tir. Ara�t�rman�n bulgular�na göre ö�renciler elektronik org 
dersinden sonra okul �ark�lar� ve di�er eserlere e�lik yapabilecekleri görü�üne kuvvetle 
kat�ld�klar�n� belirtmi�lerdir. Ö�renciler elektronik org e�itimi dersinde kazan�lan becerilerin, 
di�er alan derslerine katk�s� oldu�unu dü�ünmektedir.  
Anahtar Kelimeler: Elektronik Org E�itimi, Müzik E�itimi, Müzik Teknolojisi 

 
 

OPINIONS OF STUDENTS' TOWARDS KEYBOARD COURSE 
 
ABSTRACT 

The purpose of this study is to find out the opinions of students enrolled in Department 
of Fine Arts Faculty of Education Department of Music Education, towards keyboard course. 
Opinions of the students were received in the four sub-topics that keyboard course and forced 
to keyboard issues, the strain causes, and solutions to problems encountered. 2nd class 25 
students of Music Department in Gaziosmanpa�a University were asked the survey including 
38 questions, in 2010-2011 academic year. On the type of survey responses were analyzed 
using qualitative research techniques. According to findings of the research, students strongly 
agreed that they can accompany school songs and the other pieces by the keyboard in the 
future along their professional life.  Students think that gained abilities to playing keyboard 
effects the other fields positive.  
Keywords: Keyboard Training, Music Education, Technology of Music  

 
1.G�R�� 

 
Güzel Sanatlar E�itimi Bölümü Müzik Ö�retmenli�i Anabilim Dal� Lisans 

Program�n�n II. S�n�f II. Yar�y�l�nda yer alan Elektronik Org e�itimi dersi ile ö�rencilerin 
elektronik org ile ilgili genel bilgilere sahip olmalar� amaçlan�r.  

Elektronik org e�itimi dersinin içeri�inde -ö�rencilerin meslek ya�amlar�nda 
kullanabilecekleri- elektronik orgun tan�t�m� ve kullan�m�na yönelik bilgiler yer almaktad�r. 
Ayr�ca ders içeri�inde çocuk �ark�lar�na, uygun akor yazma ve çalma becerileri de geli�tiren 
çal��malar� bar�nd�rmaktad�r. 

Etkili bir e�lik çalg�s� olan ve müzik derslerine olumlu katk�lar� oldu�u dü�ünülen 
elektronik org, müzik ö�retmeni adaylar�na ilk defa 1997 y�l� müzik ö�retmenli�i lisans 
program�nda yer alan “Elektronik Org E�itimi” dersi bünyesinde ö�retilmeye ba�lanm��t�r 
(Kavak ve di�. 2007: 185). 
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2007 y�l�nda de�i�ikli�e u�rayan müzik ö�retmenli�i lisans program�nda da varl���n� 
sürdürmeye devam eden  “Elektronik Org E�itimi” dersi, lisans ikinci s�n�f�n ikinci 
döneminde okutulmaktad�r. Bu ders, dönem içerisinde haftada iki saat uygulamal� olarak 
gerçekle�mektedir (Kavak ve di�. 2007: 221).  
     Müzik Ö�retmenli�i program�, elektronik org e�itimi dersini ve orgu, müzik 
ö�retmeni çalg�s� olarak görmektedir. Ancak programda okul çalg�lar� dersi de mevcuttur. 
Buradan hareketle; elektronik orgun okul çalg�s� olarak di�er okul çalg�lar�na göre ayr� yere 
sahip oldu�u dü�ünülebilir. 

Müzik e�itimi alan yaz�n�nda, elektronik org e�itimi dersini do�rudan konu alan 
çal��ma say�s� oldukça azd�r. Ara�t�r�ld��� kadar�yla; müzik ö�retmenli�i son s�n�f 
ö�rencilerine ö�retmenlik uygulamas�ndaki saha çal��malar�nda elektronik org kullan�m�n�n 
zorunlu k�l�nmas� gereklili�inin vurguland��� E�ilmez (2003)’in “Türkiye'de Müzik 
Ö�retmeni Yeti�tiren Kurumlardaki Piyano Ö�retiminin Müzik Ö�retmenlerinin Müzik 
Derslerinde Piyano/Elektronik Org Kullanabilme Yeterliklerine �li�kin Görü�leri 
Do�rultusunda De�erlendirilmesi” konulu tez çal��mas� ile Acim (2004)’in elektronik org 
e�itimi dersinin, derste kullan�lan kaynaklar�n ve ö�rencinin niteli�i hakk�nda öznel 
yorumlarda bulundu�u “Müzik E�itimi Programlar� Elektronik Org E�itimi Dersinin ve 
Amaçlar�n�n Yeniden Gözden Geçirilmesi” çal��mas� bu kapsama girmektedir.  

Konuyla ilintili, bu çal��maya da örnek te�kil eden en yeni çal��ma, Çevik (2011)’in 
yapm�� oldu�u “Müzik Ö�retmeni Adaylar�n�n E�lik Dersine Bak�� Aç�lar� �le Derste 
Zorland�klar� Konulara �li�kin Çözüm Önerileri” isimli makalededir.  

Son y�llarda ö�renci görü�lerinin de önemsendi�i çal��malar art�� gösterse de, 
Elektronik Orgun bu yönüyle çal���lmam�� bir alan oldu�u tespit edilerek ara�t�r�lmaya de�er 
görülmü�tür. 

2.YÖNTEM 
Ara�t�rmada ö�rencilerin elektronik org e�itimi dersine ili�kin görü�lerine ili�kin 

durum tespiti yap�lm��t�r. 
Bu çal��maya veri toplamak amac�yla, Gaziosmanpa�a Üniversitesi E�itim Fakültesi 

Güzel Sanatlar E�itimi Bölümü Müzik E�itimi Anabilim Dal�’nda 2010-2011 e�itim-ö�retim 
y�l�nda bu dersi almakta olan 2. s�n�f 25 ö�renciye elektronik org e�itimi dersinin sa�lad��� 
katk�lar, zorluk çekilen konular, zorlanma sebepleri, olas� problemlerin çözümlerine yönelik 
38 sorudan olu�an anket kullan�lm��t�r. Ara�t�rman�n anket sorular� Çevik (2011)’in 
çal��mas�nda kullan�lan veri toplama arac�n�n elektronik org e�itimi dersine uyarlanmas�yla 
elde edilmi�tir. 

Ara�t�rmadaki�nicel�verilerin�de�erlendirmesi�için,�frekans�(f)�ve�yüzde�(%)�hesaplamalar�ndan�
yararlan�lm��t�r.�Ara�t�rmadan�elde�edilen�bulgular�maddeler�halinde�tablola�t�r�larak�sunulmu�tur�

�
�

3.BULGULAR VE YORUM 
 
Tablo 1. Ö�retmenlik Hayat�nda Dersi ��lerken Elektronik Orgla �ark�lara E�lik Edebilme 

Durumlar�na �li�kin Ö�renci Görü�leri 
Tablo 1’e bak�ld���nda, elektronik org e�itimi dersiyle birlikte 
kolayl�kla �ark�lara e�lik edebileceklerini ve derslerden daha 
çok zevk alarak dersi verimli geçirebileceklerini dü�ünenlerin 
%88’i kuvvetle kat�l�r�m görü�ünde birle�tikleri görülmektedir. 

 
 

 
 
 

Madde 

 De�er  Frekans  Yüzde 

4,00 3 12,0 
5,00 22 88,0 
Toplam 25 100,0 
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Tablo 2. Elektronik Org E�itimi Dersinin Yarat�c�l���na �li�kin Ö�renci Görü�leri  
Tablo 2’ye göre, ö�rencilerin tamam� (%100) 
elektronik org e�itimi dersinin yarat�c�l�klar�n� 
geli�tirdi�ini dü�ünmektedir. 
 
 
 
 
 

 
 

Madde 

 De�er  Frekans  Yüzde 

3,00 1 4,0 

4,00 11 44,0 
5,00 13 52,0 
Toplam 25 100,0 

Tablo 3. Elektronik Org E�itimi Dersinin Dikkat ve Konsantrasyon Geli�imine Etkisine Yönelik 
Ö�renci Görü�leri 

Tablo 3’e göre ö�rencilerin %56’s� elektronik org e�itimi 
dersinin dikkat ve konsantrasyon geli�imlerine kesinlikle katk� 
sa�lad��� görü�ündedir. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Tablo 4. Elektronik Org E�itimi De�ifre Geli�imine Yönelik Ö�renci Görü�leri 

Ö�rencilerin görü�lerine göre, elektronik org e�itimi dersinin 
de�ifre becerisini artt�rd��� söylenebilir. Ö�rencilerin tamam� 
bu dersin de�ifre becerilerinin geli�imlerinde de�i�ik 
düzeylerde rol oynad���n� belirtmi�lerdir.  
 
 
 
 

 
Tablo 5. Okul �ark�lar�na ve Di�er Eserlere E�lik Yapabilmeye �li�kin Ö�renci Görü�leri 

Elektronik Org E�itimi dersi uygulamal�d�r. Ö�rencilerden, 
derste kaynak olarak seçilen metottaki okul �ark�lar�n� 
e�liklendirerek çalmalar� beklenir. Bu derste kazan�lan her 
davran�� ve dü�ünce müzik ö�retmeni aday�n� zenginle�tirir. 
Tablo 5’te, ö�rencilerin %76’s� elektronik org e�itimi 
dersinden sonra okul �ark�lar� ve di�er eserlerde e�lik 
yapabilecekleri görü�üne kuvvetle kat�ld�klar�n� 
belirtmi�lerdir. Bu bulgu kat�l�mc�lar�n %76’s�n�n elektronik 

dersinin en temel amac�na ili�kin özgüvenlerinin tam oldu�u göstermektedir. Yine tablodan, 
ö�rencilerin bu konudaki özgüvenlerinin yüksek oldu�u anla��lmaktad�r. 
 
 
 
 
 

Madde 

 De�er  Frekans  Yüzde 

2,00 1 4,0 

3,00 2 8,0 

4,00 8 32,0 
5,00 14 56,0 
Toplam 25 100,0 

Madde 

 De�er  Frekans  Yüzde 

3,00 2 8,0 

4,00 12 48,0 
5,00 11 44,0 
Toplam 25 100,0 

Madde 

 De�er  Frekans  Yüzde 

3,00 1 4,0 

4,00 5 20,0 
5,00 19 76,0 
Toplam 25 100,0 
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Tablo 6. Elektronik Org E�itimi Dersi ile Armoni Dersini �li�kilendirilmesine �li�kin Ö�renci Görü�leri 
Elektronik Org E�itimi dersi piyano ve armoni dersleri ile de 
bir içiçelik gösterir. Di�er bir deyi�le, ö�rencinin piyano ve 
armoni dersinde ö�rendiklerini uygulayabilece�i bir okul 
çalg�s� dersi olarak planlad��� dü�ünülebilir. Müzik ö�retmeni 
adaylar�na, okul �ark�lar�na elektronik org ile basit e�likler 
yapabilme becerisini kazand�rmay� hedefler.  Tablo 6’da 
ö�rencilerin  %64’ü elektronik org e�itimi dersinin, armoni 
dersinde ö�rendikleri bilgilerin paralel gitmesi ve bu derste 
uygulama olana�� bulduklar� görü�üne kuvvetle kat�ld�klar�n� 
ifade etmi�lerdir. 

 
Elektronik Org E�itimi Dersinde Zorluk Çekilen Konular 

Tablo 7. De�ifre Konusunda 
Tablo 7’ye bak�ld���nda ö�rencilerin %64’ü elektronik org 
e�itimi dersinde de�ifre konusunda problem ya�ad�klar�n� 
belirttikleri görülmektedir. Bunun yan�nda %36’s� ise bu 
konuda hiç s�k�nt� ya�amad�klar�n� ifade etmi�lerdir.  
 
 
 
 

 
 
 

 
Tablo 8. Eserdeki Akorlar� Alg�lamada 

Kat�l�mc�lar�n %28’i akorlar� alg�lamada kesinlikle sorun 
ya�amaktad�r. Bu konuya ili�kin sorun ya�amayan ö�renci 
say�s� kat�l�mlar�n %32’sini olu�turmaktad�r.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Tablo 9. Sa� ve Sol El Uyumu Konusunda 
Tabloya göre, ö�rencilerin %52’si sa� ve sol el uyumu 
konusunda sorun ya�amaktad�r. Ellerin ba��ms�zl���n� 
sa�lamak piyano dersinin de amaçlar�ndand�r. Bu durumun bir 
haz�rbulunu�luk sorunu olmas�yla beraber, çalg�n�n 
donan�m�na al��ma sürecide bu durumu etkileyebilmektedir. 
Yap�s�ndan dolay� ezgiye e�lik eden ritim ve akor sesleri,  
çalg�y� ilk kez gören ö�rencilerin uyum sa�lamas�n� olumsuz 
etkileyebilmektedir. 
 
 
 

 

Madde 

 De�er  Frekans  Yüzde 

2,00 1 4,0 

3,00 1 4,0 

4,00 7 28,0 
5,00 16 64,0 
Toplam 25 100,0 

7.Madde 

 De�er  Frekans  Yüzde 

1,00 5 20,0 

2,00 4 16,0 

3,00 3 12,0 

4,00 6 24,0 
5,00 7 28,0 
Toplam 25 100,0 

8.Madde 

 De�er  Frekans  Yüzde 

1,00 4 16,0 

2,00 4 16,0 

3,00 6 24,0 

4,00 4 16,0 
5,00 7 28,0 
Toplam 25 100,0 

9.Madde 

 De�er  Frekans  Yüzde 

1,00 3 12,0 

2,00 6 24,0 

3,00 1 4,0 

4,00 2 8,0 
5,00 13 52,0 
Toplam 25 100,0 
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Tablo 10. Armoni Konusundaki Bilgi Eksiklikleri 
Tabloda ö�rencilerin %52’si akor ba�lant�lar� konusunda bilgi 
eksikliklerinin oldu�unu ve bu konuya ili�kin yüksek düzeyde 
sorun ya�ad�klar�n� ifade etmi�tir. Elektronik org e�itimi dersi, 
programda yer alan armoni gibi baz� dönemde� derslerle 
do�rudan ili�kilidir. Di�er derslerdeki eksikliklerin elektronik 
org e�itimi dersindeki ba�ar�y� etkiledi�inden ö�rencinin 
eksikliklerinin gidermek ad�na bu derste, tamamlayaca�� konu 
ile ilgili bilgi sahibi oldu�u söylenebilir. Elektronik org e�itimi 
dersinin di�er derslerin sa�lamas� olarak görmek mümkündür.  

  
 

 
Tablo 11. Kaynaklar�n Niteli�i 

Tabloya bak�ld���nda ö�rencilerin ço�unlu�u (%40) elektronik 
org e�itimi dersinde kullan�lan kaynaklardan memnundur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Tablo 12. Da�ar Olu�turma 

Ö�rencilerin %40’� dersin bir dönemle s�n�rland�r�lmas�ndan 
kaynaklanan eser tan�yamaman�n bir sorun te�kil etmedi�ini 
dü�ünmektedir.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tablo 13. Herhangi Bir Konuda Zorlanma 

Ö�rencilerin %64’ü elektronik org e�itimi dersinde en az bir 
konuda zorland�klar�n� ifade ettikleri görülmektedir. 
Ö�rencilerin zorland�klar� konular hakk�nda bilgi sahibi 
olmalar� sevindiricidir. Çünkü sorunlar�n belirlenmesi, 
çözülmesinde ilk ad�md�r.  
 
 
 

 
 
 

10.Madde 

 De�er  Frekans  Yüzde 

1,00 4 16,0 

2,00 5 20,0 

3,00 3 12,0 

4,00 7 28,0 
5,00 6 24,0 
Toplam 25 100,0 

11.Madde 

 De�er  Frekans  Yüzde 

1,00 4 16,0 

2,00 10 40,0 

3,00 5 20,0 

4,00 5 20,0 
5,00 1 4,0 
Toplam 25 100,0 

12.Madde 

 De�er  Frekans  Yüzde 

1,00 10 40,0 

2,00 3 12,0 

3,00 2 8,0 

4,00 4 16,0 
5,00 6 24,0 
Toplam 25 100,0 

13.Madde 

 De�er  Frekans  Yüzde 

1,00 9 36,0 

2,00 6 24,0 

3,00 2 8,0 

4,00 5 20,0 
5,00 3 12,0 
Toplam 25 100,0 
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Elektronik Org E�itimi Dersinde Zorlanma Sebepleri 
Tablo 14. Ders Süresi 

Ö�rencilerin ço�u (%56) elektronik org e�itimi ders süresini 
bir sorun olarak görmemektedir. Haftada iki saat olan bu 
dersin uygulamal� olmas�, amaçlara ula�may� 
kolayla�t�rabildi�i söylenebilir. 
 
 
 
 
 
 
 

Tablo 15. E�itim Müzi�i Kitaplar� 
Ö�renciler, e�itim müzi�i da�ar�ndan ders için kaynak olarak 
seçilen kitaplar�n�n nitelik ve nicelik olarak yeterli oldu�unu 
ifade etmi�lerdir. Bu sebepten kaynaklanan bir sorunla 
kar��la�mad�klar� görü�üne ö�rencilerin ço�u kat�lm��t�r. 
 
 
 
 
 
 
 

Tablo 16. Derse Ön Haz�rl�k  
Ö�rencilerin %40’� elektronik org e�itimi dersindeki 
zorluklar�n yeterince çal��mamaktan kaynakland���n� ifade 
etmi�lerdir. Bir özele�tiri olarak kabul edilebilecek bu bulgu 
sorunun çözümünde önemli yer tutmaktad�r. 
 
 
 
 
 
  

Tablo 17. Dikkat Eksikli�i 
Ö�rencilerin  %36’s� elektronik org e�itimi dersinde dikkat 
eksikli�i ya�amamaktad�r. Dikkati odaklamak, h�zl� dü�ünmek 
gibi beceriler elektronik org e�itimi dersinde istendiktir. 
Tabloya göre dikkatsizlikten kaynaklanan sorunlar�n orta 
düzeyde oldu�u söylenebilir. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

14.Madde 

 De�er  Frekans  Yüzde 

1,00 5 20,0 

2,00 9 36,0 

3,00 2 8,0 

4,00 3 12,0 
5,00 6 24,0 
Toplam 25 100,0 

15.Madde 

 De�er  Frekans  Yüzde 

1,00 4 16,0 

2,00 4 16,0 

3,00 13 52,0 

4,00 3 12,0 
5,00 1 4,0 
Toplam 25 100,0 

16.Madde 

 De�er  Frekans  Yüzde 

1,00 4 16,0 

2,00 4 16,0 

3,00 7 28,0 

4,00 10 40,0 
Toplam 25 100,0 

17.Madde 

 De�er  Frekans  Yüzde 

1,00 6 24,0 

2,00 3 12,0 

3,00 13 52,0 

4,00 3 12,0 
Toplam 25 100,0 
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Tablo 18: De�ifre Eksikli�i 
Ö�rencilerin %60’�nda de�ifre bilgisi eksikli�inden 
kaynaklanan yüksek düzeyde sorunlar ya�ad��� görülmektedir. 
Elektronik org e�itimi dersinde ö�rencilerin kar��la�t�klar� en 
büyük problem olarak görülen de�ifre sorunu, ö�rencilerin 
derste zorlanmalar�na neden olmaktad�r. Ö�rencilerin ço�unun 
ya�am�� oldu�u de�ifre becerisi eksikli�inin di�er dersleri de 
olumsuz etkileyece�i ve ba�ar�lar�n� ciddi bir oranda 
dü�ürece�i dü�ünülmektedir.  
 
 
 

Tablo 19. Armoni Bilgisi Eksikli�i 
Ö�rencilerin %52’si armoni bilgilerinin yeterli olmamas�ndan 
kaynaklanan sorunlar ya�ad�klar�n� ifade etmi�lerdir. Armoni 
bilgisi elektronik org e�itimi dersi ile yak�ndan ilgili 
oldu�undan bilgi eksikli�inin dersi alan ö�rencileri olumsuz 
etkiledi�i görülmektedir. 
 
 
 
 
 
 

Tablo 20. Elektronik Orga Hakimiyet 
Ö�rencilerin %36’s� elektronik orga hakim olamaman�n 
zorlanmalar�nda etkin rol oynad���n� dü�ünmektedir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tablo 21. Bir Okul �ark�s�na Akor Yazma 

Ö�rencilerin %44’ü bir okul �ark�s�na akor yazma konusunda 
zorlanmad�klar�n� belirtmi�lerdir. Akor yazma becerisi süreç 
içerisinde geli�ir ve armoniye ili�kin bilgi birikimine dayan�r. 
Ö�rencilerin ikinci s�n�fta, elektronik org e�itimi dersinden 
önce akor yazma çal��malar�n� içeren bir etkinlik 
yapmamalar�ndan kaynakland��� dü�ünülebilir. Armoni 
dersinin ilk defa o dönem al�nmas� burada bir sorun olarak 
göze çarpmaktad�r. 
 
 
 

 
 

18.Madde 

 De�er  Frekans  Yüzde 

1,00 6 24,0 

2,00 1 4,0 

3,00 3 12,0 

4,00 7 28,0 
5,00 8 32,0 
Toplam 25 100,0 

19.Madde 

 De�er  Frekans  Yüzde 

1,00 4 16,0 

2,00 6 24,0 

3,00 2 8,0 

4,00 7 28,0 
5,00 6 24,0 
Toplam 25 100,0 

20.Madde 

 De�er  Frekans  Yüzde 

1,00 5 20,0 

2,00 4 16,0 

3,00 7 28,0 

4,00 6 24,0 
5,00 3 12,0 
Toplam 25 100,0 

21.Madde 

 De�er  Frekans  Yüzde 

1,00 6 24,0 

2,00 5 20,0 

3,00 1 4,0 

4,00 3 12,0 
5,00 10 40,0 
Toplam 25 100,0 
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Tablo 22. Di�er Derslerde Akor Yazma 
Tabloda ö�rencilerin %60’� di�er derslerde akor yazabilmeye 
yönelik çal��malar�n bulunmamas�ndan kaynaklanan 
sorunlar�n var oldu�unu ifade etmi�lerdir. Ö�rencilerin, müzik 
ö�retmeni adaylar� oldu�u dü�ünüldü�ünde yeterli donan�ma 
sahip olmalar� aç�s�ndan bilgilerin zaman�nda verilmesi 
gerekti�i, verilmeyen veya geciktirilen her bilginin ö�rencinin 
ba�ar�s�na olumsuz etki etti�i dü�ünülmektedir. 
 
  
 
 

 
Tablo 23. Herhangi Bir Konuda Zorlanma 

Ö�rencilerin %64’ü elektronik org e�itimi dersinde herhangi 
bir konuda zorland���n� ifade etmi�tir. Anketin güvenirli�i 
aç�s�ndan bu sorudaki cevaplarla benzer olan 13. sorudaki 
cevaplar örtü�mektedir. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Elektronik Org E�itimi Dersinde Kar��la��lan Problemlerin Çözümleri 

 
Tablo 24. Ders Saati Fazlala�mal� 

Ö�rencilerin  %48’i elektronik org e�itimi ders saatinin 
artt�r�lmas�n�n var olan problemlerinin çözümünü büyük 
olas�l�kla sa�layaca��n� ifade etmektedir.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tablo 25. E�itim Müzi�i Da�ar� Ço�alt�lmal� 

Ö�rencilerin %48’i e�itim müzi�i da�ar�n� olu�turan kaynak 
kitaplar�n ço�almas�n� istediklerini ifade etmi�lerdir. Da�ar�n 
geni�letilmesi, amaçlara ula�mak için kullan�lan araçlar�n 
artmas�n�, dolay�s�yla amaca daha çabuk ve kesin ula�may� 
sa�layabilir.  
 
 
 
 

22.Madde 

 De�er  Frekans  Yüzde 

1,00 2 8,0 

2,00 4 16,0 

3,00 4 16,0 

4,00 14 56,0 
5,00 1 4,0 
Toplam 25 100,0 

23.Madde 

 De�er  Frekans  Yüzde 

1,00 12 48,0 

2,00 4 16,0 

3,00 4 16,0 

4,00 2 8,0 
5,00 3 12,0 
Toplam 25 100,0 

24.Madde 

 De�er  Frekans  Yüzde 

1,00 2 8,0 

2,00 3 12,0 

3,00 8 32,0 

4,00 6 24,0 
5,00 6 24,0 
Toplam 25 100,0 

25.Madde 

 De�er  Frekans  Yüzde 

2,00 3 12,0 

3,00 10 40,0 

4,00 8 32,0 
5,00 4 16,0 
Toplam 25 100,0 
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Tablo 26. Dersi Sevmek  
Ö�renciler, elektronik org e�itimi dersinde kar��la��lan 
problemlerin çözümü için dersi sevmenin ve ba�ar�l� olmay� 
istemenin önemli oldu�unu ifade etmi�lerdir. Derse ili�kin 
olumlu tutum geli�tirebilmek derste ba�ar�l� olmay� 
sa�layabilmektedir. 
 
 
 

 
Tablo 27. Yeterince Çal��mak 

Ö�renciler, yeterince çal��man�n elektronik org e�itimi 
dersinde kar��la��lan problemleri çözece�ini dü�ünmektedir. 
Ö�rencilerin elektronik org e�itimi dersinin yetene�in yan� 
s�ra çal��may� da gerektirdi�ini alg�lamalar� sevindiricidir. 
 
 
 
 

 
Tablo 28. De�ifreyi Geli�tirmeye Yönelik Çal��malar Yapmak 

Ö�renciler, elektronik org e�itimi dersinde kar��la�t�klar� 
sorunlar�n çözümü için de�ifre yapmaya yönelik bilgi ve 
becerilerini geli�tirmeye ihtiyaç duyduklar�n� ifade etmi�lerdir.  
 
 
 
 
 

 
Tablo 29. Armoni Dersinde Daha Çok Pratik Yapmak 

Tabloya göre, ö�rencilerin %48’i armoni dersiyle elektronik 
org e�itimi dersini tamam�yla ili�kili görmektedir. Ö�renciler 
için, elektronik org e�itimi dersinde ba�ar�n�n sa�lanabilmesi 
için, armoni dersinde edinilmesi hedeflenen bilgilerin 
tamamlanmas� bir önko�ul haline gelmi�tir. 
 
 
 
 
 

Tablo 30. Ders Sorumlusundan Yard�m �steme 
Ö�rencilerin %56’s� zorland�klar� konularda kesinlikle ilgili 
ö�retim eleman�ndan yard�m istenmesi gerekti�ini 
belirtmi�lerdir. Uzmandan yard�m isteme davran��� yanl��tan 
en kolay ve çabuk kurtulma olarak de�erlendirilebilir.  
 
  
 
 
 

26.Madde 

 De�er  Frekans  Yüzde 

3,00 2 8,0 

4,00 17 68,0 
5,00 6 24,0 
Toplam 25 100,0 

27.Madde 

 De�er  Frekans  Yüzde 

3,00 2 8,0 

4,00 12 48,0 
5,00 11 44,0 
Toplam 25 100,0 

28.Madde 

 De�er  Frekans  Yüzde 

3,00 2 8,0 

4,00 11 44,0 
5,00 12 48,0 
Toplam 25 100,0 

29.Madde 

 De�er  Frekans  Yüzde 

2,00 1 4,0 

3,00 5 20,0 

4,00 7 28,0 
5,00 12 48,0 
Toplam 25 100,0 

30.Madde 

 De�er  Frekans  Yüzde 

2,00 1 4,0 

3,00 1 4,0 

4,00 9 36,0 
5,00 14 56,0 
Toplam 25 100,0 
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Tablo 31.  Çalg� �le Uygulama Yap�lmas� 
Ö�renciler, ilgili ö�retim eleman�n�n elektronik org e�itimine 
yönelik eserlere ili�kin çalma uygulamalar� yapt�rmas�n�n 
gere�ine “orta” ve “yüksek” düzeyde kat�lmaktad�rlar. Dersin 
uygulamal� olmas� peki�tirme ortam�n� olu�turmas� 
bak�m�ndan önemlidir.  
 
 
 

 
Tablo 32. Yeni Ö�retim Yöntemlerine Ba�vurmak 

Ö�renciler, do�açlama �ifre yazabilmelerine, yarat�c�l�klar�n�n 
geli�imlerine yönelik çal��malarla kendilerine güven 
duymalar�n� sa�layaca�� ö�retim yöntemlerine ba�vurman�n 
elektronik org e�itimi dersinde kar��la��lan problemlerin 
çözümünde etkin rol alaca��n� dü�ünmektedir.  
 
 
 

 
Elektronik Org E�itimi Dersinde Kazan�lan Becerilerin Di�er Alan Derslerine Katk�s� 

 
Tablo 33. Piyano Dersine Katk�s� 

Ö�rencilerin % 72’si elektronik org e�itimi dersinin piyano 
dersine katk�s�n�n büyük oldu�unu ifade etmektedir. Piyano ile 
elektronik orgun klavye yap�s� ayn�d�r. Elektronik orgda ek 
olarak ezgiye e�lik eden ritim ve müzik altyap�s� mevcuttur. 
Aralar�nda çokça ili�ki bulunan bu iki çalg�n�n birbirine katk� 
sa�lamas� beklenen bir durumdur. 
  
 
 
 
 

 
Tablo 34. Di�er Müzik Derslerine Katk�s� 

Ö�renciler, elektronik org e�itimi dersinin tüm müzik 
derslerine katk�s�n�n oldu�unu belirtmektedirler. Elektronik 
org e�itimi dersinde yap�lan uygulamalar armoni bilgisini, 
çalg� çalma becerisini, müzik zekas�n�, h�zl� dü�ünmeyi, derse 
ili�kin olumlu tutumu ve çal��may� gerektirmektedir. Bu 
gereklerin mümkün oldu�unca ço�unu yerine getirebilen 
ö�renci di�er derslerde de ba�ar�l� olacakt�r. 

 
 
 

 
 
 
 
 

31.Madde 

 De�er  Frekans  Yüzde 

3,00 2 8,0 

4,00 8 32,0 
5,00 15 60,0 
Toplam 25 100,0 

32.Madde 

 De�er  Frekans  Yüzde 

3,00 6 24,0 

4,00 12 48,0 
5,00 7 28,0 
Toplam 25 100,0 

33.Madde 

 De�er  Frekans  Yüzde 

1,00 2 8,0 

2,00 1 4,0 

3,00 4 16,0 

4,00 5 20,0 
5,00 13 52,0 
Toplam 25 100,0 

34.Madde 

 De�er  Frekans  Yüzde 

2,00 2 8,0 

3,00 3 12,0 

4,00 17 68,0 
5,00 3 12,0 
Toplam 25 100,0 
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Tablo 35. Fark�ndal��a Katk�s� 
Ö�renciler, elektronik org e�itimi dersinde ö�renilen bilgilerle 
birçok �eyi fark ettiklerini ifade etmi�lerdir. Buradan hareketle 
elektronik org e�itimi dersinin fark�ndal��� artt�rd��� 
söylenebilir. 
 
 
 
 

 
Tablo 36. Di�er Müzik Derslerini Peki�tirmesine Katk�s� 

Ö�renciler, okul �ark�lar�na uygun akorlar� yazarken armoni 
dersinde ö�renilen temel bilgilerden faydalan�lmas�n�n, armoni 
konular�n�n peki�tirilmesine olanak sa�lad���n� belirtmi�lerdir. 
Elektronik org e�itimi dersinde ö�renilen bilgi ve beceriler, 
di�er ili�kili derslere de faydal� olmaktad�r. 
 
 
 

 
Tablo 37. ��itme E�itimine Katk�s� 

Ö�rencilerin %84’ü elektronik org e�itimi dersinin i�itme 
derslerine de�i�ik düzeylerde katk�s� oldu�unu belirtmi�lerdir. 
Elektronik org, ezginin yan�nda ritim ve akorlarla e�lik etmeye 
imkan sa�layan bir çalg�d�r. Ö�rencinin ba�ar�s� ezgiyi 
çalarken çalg�n�n altyap�s�ndan gelen ritim ve müzi�i 
dinlemesi ve bütün �ekilde icra etmesine ba�l�d�r. Dolay�s�yla 
elektronik org ö�rencinin i�itsel yetene�ini geli�tiren bir araç 
oldu�unu söylemek mümkündür. 
 
 

Tablo 38. Dersin Genel Katk�s� 
 
Kat�l�mc�lara uygulanan anketin son maddesi anketin 
güvenirli�inin sa�lamak amac�yla ters soru olarak 
yöneltilmi�tir. Tabloya göre, ö�rencilerin %88’i elektronik org 
e�itimi dersinde kazan�lan becerilerin, di�er alan derslerine 
katk�s� oldu�unu dü�ünmektedir. 

 
 
 
 

4.SONUÇ 
 
Ö�rencilerin tamam� elektronik org e�itimi dersinde edinilen bilgi ve beceriler ile 

meslek ya�amlar�nda kolayl�kla �ark�lara e�lik edebileceklerini belirtmi�lerdir. Bu bulgu, 
Sönmezöz (2006), Ça�lak (2008), Kurtaslan ve Delikara (2012)’n�n çal��malar�ndaki 
bulgularla örtü�mektedir. 

Ayr�ca de�ifre becerilerini, yarat�c�l�k ve dikkat düzeylerini artt�rmada yüksek oranda 
katk� sa�lad���, armoni, i�itme ve piyano gibi di�er alan derslerine katk�s� oldu�unu 
dü�ünülmektedir.  

35.Madde 

 De�er  Frekans  Yüzde 

3,00 7 28,0 

4,00 7 28,0 
5,00 11 44,0 
Toplam 25 100,0 

36.Madde 

 De�er  Frekans  Yüzde 

3,00 3 12,0 

4,00 9 36,0 
5,00 13 52,0 
Toplam 25 100,0 

37.Madde 

 De�er  Frekans  Yüzde 

2,00 4 16,0 

3,00 6 24,0 

4,00 4 16,0 
5,00 11 44,0 
Toplam 25 100,0 

38.Madde 

 De�er  Frekans  Yüzde 

1,00 16 64,0 

2,00 6 24,0 

3,00 1 4,0 

4,00 2 8,0 
Toplam 25 100,0 
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Elektronik org e�itimi dersinde kar��la��lan sorunlar�n armoni bilgisi ve de�ifre 
becerisi eksikli�inden kaynakland��� dü�ünmektedirler.  

 
4.1. Öneriler 

 
Armoni bilgisi ve de�ifre becerisi eksikli�inden kaynaklanan sorunlar�n giderilmesine 

yönelik haz�rbulunu�lu�un olu�mas� aç�s�ndan, Elektronik Org E�itimi dersinin 3. s�n�f 
düzeyine göre planlanmas� önerilebilir. 
 

KAYNAKLAR 
 
Acim, S. (2004). Müzik E�itimi Programlar� "Elektronik Org E�itimi" Dersinin ve 

Amaçlar�n�n Yeniden Gözden Geçirilmesi. XIII. Ulusal E�itim Bilimleri Kurultay�, Malatya. 
Ca�lak, E. (2008). Van �linde Görev Yapan Müzik Ö�retmenlerinin S�n�f Ortam�nda 

Çalg�lardan Yararlanma Durumlar�. Yüzüncü Y�l Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. 
Yay�mlanmam�� Yüksek Lisans Tezi, Van. 

Çevik, D. B. (2011). Müzik Ö�retmeni Adaylar�n�n E�lik Dersine Bak�� Aç�lar� �le 
Derste Zorland�klar� Konulara �li�kin Çözüm Önerileri. Kastamonu E�itimi Dergisi [2011-
No:1]. 

E�ilmez, H.O. (2003). Türkiye'de Müzik Ö�retmeni Yeti�tiren Kurumlardaki Piyano 
Ö�retiminin Müzik Ö�retmenlerinin Müzik Derslerinde Piyano/Elektronik Org Kullanabilme 
Yeterliklerine �li�kin Görü�leri Do�rultusunda De�erlendirilmesi. Gazi Üniversitesi E�itim 
Bilimleri Enstitüsü Yay�mlanmam�� Doktora Tezi, Ankara. 

Kavak, Y.ve di�. (2007). Ö�retmen Yeti�tirme ve E�itim Fakülteleri(1982-2007). 
Yüksek Ö�retim Yay�nlar�, Ankara. 

Kurtaslan, H. ve Delikara, A.(2012). Okul Çalg�lar� Dersi Kapsam�nda Verilen 
Soprano Blokflüt E�itimine Yönelik Ö�renci Görü�leri. 10. Ulusal Müzik Sempozyumu, 
Ni�de. 

Sönmezöz, F. (2006). Müzik Ö�retmeni Yeti�tiren Kurumlardaki E�lik Ö�retiminin 
Müzik Ö�retmenlerinin Görü�leri Do�rultusunda De�erlendirilmesi. Gazi Üniversitesi E�itim 
Bilimleri Enstitüsü Yay�mlanmam�� Doktora Tezi, Ankara. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



III. Uluslararas� Hisarl� Ahmet Sempozyumu  |  Müzi�i Alg�lamak |  Sempozyum Tam Metin Kitab� 
 

536 
 

     “B�R SCHUMANN �ARKISINDA TONAL YAPI VE ���R �L��K�S�” 
 

Mehmet YÜKSEL 
Serkan ÖZÇ�FC� 
Gözde GÜRÜN 
Türev BERK� 

 
Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvar� Müzikoloji Bölümü 

 
ÖZET 

Bu çal��mada, bir Schumann �ark�s�ndaki “tonal yap� ve �iir” ili�kisi analitik bir 
bak��la ortaya konulmaktad�r.  

Bu çerçevede, bestecinin Frauenliebe und – leben, Op. 42 �ark� albümünde yer alan 
Süsser Freund ba�l�kl� lied, ilk olarak form analizi ve Schenker Analizi’ne tabi tutulmu� ve 
�a��rt�c� bir bulguyla kar��la��lm��t�r: Eserin tonal yap�s�, Schenker teorisinde öngörülen ve J. 
S. Bach’tan Brahms’a uzanan geni� bir yelpazede, müzik edebiyat�n�n hemen her yap�t�nda 
geçerlili�ini koruyan, “temel çizgide, Coda’dan önce toni�e ula��lmas�” prensibine 
uymamaktad�r.  

�kinci a�amada gerçekle�tirilen metin-içerik analizi, tonal yap�daki bu s�ra d��� 
durumun, �iirdeki anlat�m�n belirsizli�ini müzi�e ta��mak amac�yla, bilinçli olarak 
kurguland���n� ortaya koymaktad�r.  

Kan�m�zca Süsser Freund, edebiyat ve müzi�in kusursuz bir bile�imi olan Romantik 
Dönem liedlerinde, �iir ve tonal mimari aras�nda ne denli güçlü bir organik ba� oldu�unun 
çarp�c� bir örne�idir.   

 
ABSTRACT 

In this study, the relationship between “tonal structure and poem” in a Schumann lied 
has been examined with an analytical approach.  

In this context, Süsser Freund, a lied in the composer’s Frauenliebe und –leben, Op. 
42, was first subjected to both formal and Schenkerian analyses and a suprising finding was 
emerged: The tonal structure of the work fails to comply with the principle of  “the arrival of 
the tonic in the fundamental line before a Coda” as prescribed by Schenkerian theory and 
valid in almost every work of musical literature from J. S. Bach to Brahms.  

A subsequent contextual reading revealed that this extraordinary situation in the tonal 
structure was deliberately established, in order to transfer the ambiguity of the narrative of the 
poem to the music.  

It can be concluded that Süsser Freund is a striking example of the strength of the 
organic bond between the poem and tonal architecture in the lieder of the Romantic era, 
which constitute perfect combinations of  literature and music. 

 
1. G�R�� 

 
1868-1935 y�llar� aras�nda ya�am�� olan ünlü Alman müzik teorisyeni Heinrich 

Schenker’in geli�tirdi�i, Schenker Analizi ad�yla an�lan yöntem; J. S. Bach, C. P. E. Bach, 
Handel, D. Scarlatti, W. A. Mozart, Beethoven, Schubert, Schumann, Chopin ve Brahms 
ba�ta olmak üzere büyük bestecilerin eserlerinin incelenmesiyle �ekillenmi� olup, tonal 
yap�lara dair çe�itli normlar ortaya koymu�tur. 
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Schenker Analizi’ne göre bir eserdeki tonal mimari; s�ras�yla ön plan, orta plan ve 
arka plan olarak adland�r�lan ve indirgemeler yoluyla giderek yal�nla�an katmanlar halinde 
incelenir ve nihayet,  temel yap�ya ula��l�r 96.   

Schenker Analizi’ne göre, bir eserin temel yap�s�; soprano partisinde, toni�in üçlü, 
be�li ya da sekizlisinden ba�layan inici bir do�rusal çizgi ile ona e�lik eden bir bas arpejinden 
olu�ur 97. 
 

 
  �ekil 1. 3’lü temel yap� 

 
 

 
 �ekil 2. 5’li temel yap� 

 
8‘li temel yap� ço�unlukla 5’li ve 3’lü temel yap�lara indirgenebildi�inden, bunlara 

oranla çok daha seyrek görülür 98. 
Bu çal��mada, Robert Schumann’�n 1840 y�l�nda kaleme ald���, Frauenliebe und - 

leben adl� �ark� albümünde alt�nc� s�rada yer alan “Süsser Freund” ba�l�kl� liedin 99 tonal 
yap�s�, Schenker Analizi kullan�larak irdelenmeye çal���lacakt�r.  

                                                 
96 Schenker, 1979, s. 3 
97 Schenker, 1979, s. 10�
98 Schenker, 1979, s. 10-21 
99 Schumann, 1840, s. 12 
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2. ANAL�Z 
 
2. 1. Form Analizi 
 
Eser üzerinde gerçekle�tirilen form analizi, üç k�s�ml� lied formunun varl���n� ortaya 
koymaktad�r. 
 
Tablo 1. Süsser Freund: Form Analiz �emas� 100 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
100 Tabloda yer alan k köprüyü ifade etmekte; her sütunun sol üst kö�esindeki rakamlar ise, ilgili form ö�esinin 

ba�lad��� ölçü numaras�n� göstermektedir. 
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2. 2. Schenker Analizi: Müzikteki “Belirsizlik”  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

�ekil 4.  Schenker Analizi, Ön Plan: ÖNr 101 1-11 

                                                 
101 ÖNr, ölçü numaras�n� simgelemektedir.  
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�ekil 5. Schenker Analizi, Ön Plan: ÖNr 12-24 
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�ekil 6. Schenker Analizi, Ön Plan: ÖNr 25-36 
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�ekil 7. Schenker Analizi, Ön Plan: ÖNr 36-44 
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�ekil 8. Schenker Analizi, Ön Plan: ÖNr 44-58 
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�ekil 9.  Schenker Analizi, Orta Plan 

 

 
 

�ekil 10.  Schenker Analizi, Arka Plan 
 

Süsser Freund’a ili�kin Schenker Analizi, kan�m�zca “tonal yap� belirsizli�i” olarak 
nitelendirilebilecek olan, �u iki çarp�c� bulguyu ortaya koymaktad�r: 
 
� A1 k�sm�nda görülen,  sopranodaki re-do-si-la inici yürüyü�ü ve bastaki sol-re ç�k�c� be�lisi; 
her iki partinin de tonik ses olan sol’e ula�mad���n�n, bu nedenle temel yap�n�n henüz 
tamamlanmam�� oldu�unun göstergesidir. Ayn� durum, A2 k�sm� için de söz konusudur. 
Temel yap�daki bu kesintiler, analizde, soprano partisinin üzerinde yer alan bir paralel çizgi 
çifti ile sembolize edilmi�tir.  
� Gerek A1, gerekse A2’de kesintiye u�rayan temel yap�, ancak Coda’n�n sonunda 
tamamlanabilmektedir.  
 

Böylesi bir durum, Schenker normlar�na ayk�r�l��� ifade eder; zira Schenker teorisine 
göre, “temel yap�da, toni�e mutlaka codadan önce ula��lmal�d�r” 102.  

Schenker’in, teorisine ili�kin normlar� olu�tururken yararland��� ba�l�ca bestecilerden 
biri Schumann’d�r. Dolay�s�yla bu ayk�r� durumun, eserlerinde yap� sa�laml���na bu denli 
önem veren bir dehan�n ellerinde, ancak ve ancak bilinçli olarak tasarlanm�� olabilece�ini 
dü�ünmek ve bu yönde bir kan�t aramak do�ru olacakt�r. 
 

                                                 
102 Schenker, 1979, s. 129 



III. Uluslararas� Hisarl� Ahmet Sempozyumu  |  Müzi�i Alg�lamak |  Sempozyum Tam Metin Kitab� 
 

545 
 

Süsser Freund bir lied oldu�una göre, bu kan�t�n, en önce �iirin sözlerinde aranmas� gerekti�i 
a�ikârd�r. Zira, �iirin ve müzi�in, özlerini kaybetmeden bir arada var oldu�u liedin yap�s�nda, 
bu iki ö�e aras�nda birtak�m etkile�imlerin ortaya ç�kmas�n� beklemek do�ald�r.  
 
2. 3. Metin-�çerik Analizi:  �iirdeki “Belirsizlik”  
 

Süsser Freund, 1830’da Adelbert von Chamisso taraf�ndan kaleme al�nm�� bir �iir103 
üzerine bestelenmi� olup, �iirin Türkçe çevirisi �öyledir: 
 
Can�m�n içi, �a�k�nl�k içinde bana bak�yorsun 
Nas�l olup da a�layabildi�imi kavrayam�yorsun 
B�rak bu nemli inciler, bu al���lmad�k ziynet 
Ne�eyle ���l ���l kirpiklerimi süslesin  
 
Gö�süm nas�l korkuyla dolu, nas�l da içim içime s��m�yor 
Ke�ke bilseydim bunu nas�l söze dökece�imi 
Gel ve suretini sineme yasla 
Kula��na bütün sevincimi f�s�ldayay�m 
 
�imdi anl�yor musun gözümden dökülebilen bu ya�lar�? 
Ey sevgili adam, onlar� görmemen mi gerek? 
Kalbimde kal, at��lar�n� hisset 
Zira ben sadece seni s�k�ca sarmay� istiyorum 
 
Burada yata��mda, 
Sar�ld���m rüyam� saklayan be�i�in bir yeri var 
Lakin rüyadan uyanaca��m sabah gelecek 
Ve kar��dan bana gülümseyecek, senin portren  
 

Görüldü�ü gibi, �iirde üzgün bir kad�n, tutkuyla sevdi�i ve çocu�unu ta��d��� bir 
erke�e seslenmektedir. �lk k�tada, erke�in, kad�n�n a�lamas� kar��s�nda ona �a�k�nl�kla 
bakt���, üçüncü k�tada ise kad�n�n gözya�lar�n� anlamak bir yana, onlar� göremedi�i 
belirtilmektedir. Kad�n�n bunca üzüntüsüne ve gözya�lar�na kar�� böylesine tepkisiz kalmas�, 
liedin tamam�na yay�lan bir “anlam belirsizli�ini” beraberinde getirmektedir. 

Ancak, liedin son sözcü�ü olan “portren” duyuldu�unda, kad�n�n ba�tan beri 
seslendi�i �eyin sadece bir resim oldu�u, belki de erke�in hayatta dahi olmad��� aç�kl��a 
kavu�maktad�r.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
103 Phillips, 1996, s. 211�
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3. BEL�RS�ZL���N “ÇÖZÜMÜ”: TON�K-PORTREN BULU�MASI 
 
 

 
�ekil 11. Tonik-portren bulu�mas� 

 
�ekil 10’da görüldü�ü üzere, eserin iki kez kesintiye u�ram�� olan temel yap�s�n� 

nihayete erdiren tonik ses, �iirdeki anlam belirsizli�inin tam da çözüme ula�t��� portren 
sözcü�üyle çak��maktad�r.  

�u halde, temel çizgide Coda’dan önce toni�e ula��lmamas�yla kendini gösteren 
ayk�r�l���n nedeni; bestecinin, �iirdeki belirsizli�i müzikte de yaratmak istemesinden ba�ka bir 
�ey de�ildir.  

Schumann’�n, dehas�n� devreye sokarak, s�ra d��� bir müziksel uygulamaya imzas�n� 
att��� Süsser Freund; kan�m�zca, edebiyat ve müzi�in kusursuz bir bile�imi olan Romantik 
Dönem liedlerinde, �iir ve tonal mimari aras�nda ne denli güçlü bir organik ba� oldu�unun 
çarp�c� bir örne�idir. 
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“1950 SONRASI FLÜT MÜZ��� VE GEL��T�R�LEN ÖZEL EFEKTLER” 
 

Merve SEÇK�N  
Yrd.Doç. Çiler AKINCI 

 
Dokuz Eylül Üniversitesi Devlet Konservatuvar� 

 
 ÖZET                                 

20. yüzy�l�n ilk çeyre�inde Debussy, Schönberg ve Stravinsky gibi isimlerin 
öncülü�ünde klasik bat� müzi�inin yüzlerce y�ll�k tarihinin sorgulanmas�, k�sa süre içinde bu 
döneme özgü müzik dinamiklerinin kendini göstermesiyle sonuçland�. Bu üç ismin yaln�zca 
ba�lang�ç oldu�u asl�nda Luigi Russolo’nun gürültücülük manifestosundan anla��lmaktayd�. 
Müzikteki deneysellik farkl� ak�mlarda kendini gösterdi ve kaç�n�lmaz olarak çalma 
tekniklerine yans�d�. Buna ko�ut olarak çalg�lar�n yap�sal anlamda de�i�ikli�e u�ramas� ya da 
elektronik kaynakl� çal�nmas� da söz konusuydu. Tüm bunlar�n uygulanmas� ve yüzy�l 
bestecisinin en belirgin anlat�m yöntemlerinden biri olmas� aç�s�ndan grafik notasyon yüzy�la 
damgas�n� vurdu. Flüt, gerek az önce de�inilen yap�sal de�i�ikliklere u�rat�lmas� gerekse yeni 
çalma tekniklerininin uygulanmas� aç�s�ndan belirgin çalg�lardan biri oldu. Kurba�a dili, f�s�lt� 
tonlar�, gürültü sesleri, multifonikler, glisando ve mikro tonlar�n uygulanabilmesi amac�yla 
tasarlanan flütler için yeni yazma ve çalma teknikleri söz konusuydu. Bu tür teknikler 
özellikle grafik notasyonla yaz�lan eserlerde kendini gösterdi.  

Flütün 20. yüzy�lda bu anlamda yeniden de�erlendirmesi üzerine kurulan bildiride 
yeni çal�m teknikleri ele al�nacak ve bu teknikler audio ve video örneklerin yan�s�ra canl� 
performansla desteklenecektir. 
 
Anahtar sözcükler: Flüt , Yeni müzik, Çalma Tekni�i 

 
 

PLAYING TECHNIQUES AND SPECIAL EFFECTS IN FLUTE MUSIC AFTER 1950’S 
 

Merve SEÇK�N  
Çiler AKINCI 

 
ABSTRACT 

A review of the centuries old classical music history with the lead of composers like 
Debussy, Schonberg and Stravinsky in the first quarter of 20th century, resulted in the 
emergence of specific musical dynamics related to the period. It was understood in Luigi 
Russolo’s manifest that these three names were just the beginning. Experimentalism in music 
showed itself in various trends and inevitably in performance techniques. Correspondingly, 
structural change occured in instruments and some began to be played electronically. 
Graphical notation, as a distinct expression technique of the 20th century composer, marked 
the century. The flute became a significant instrument with the application of previously 
mentioned structural differences and the use of novel playing techniques. Novel composing 
and playing techniques were introduced for flutes designed to play techniques like flutter 
tonguing, whisper tones, glissando and microtones. These techniques were seen particularly in 
pieces written in graphical notation. 

This proceeding adresses the new playing techniques and these techniques will be 
presented with audio and video material as well as live performances. 

Keywords: Flute, New Music, Playing Techniques    
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Giri� 
20. yüzy�lda flüt müzi�indeki de�i�imi anlatmak için öncelikle 19. yüzy�ldaki 

de�i�melere bakmak, müzi�i bu döneme ta��yan bestecilerin yaratt�klar�n� incelemek gerekir. 
Ba�lang�çta müzikteki bu geli�melerde sanat ak�mlar�n�n büyük rolü vard�r. 19. Yüzy�l�n 
sonlar�nda Post- Modernizmin getirdi�i çok seslilik, kalabal�k orkestralar ve yo�unla�an 
kromatik dizilim besteciler taraf�ndan çok kullan�lmaya ve s�n�rlar� zorlayan bir müzik biçimi 
aray���n� ortaya ç�kartm��t�r. Bu yeni biçimin ilk yarat�c�s� Arnold Schönberg’dir. 

1950’lerin, belki daha genel bir adland�rmayla ikinci dünya sava�� sonras�ndaki 
belirgin özellik geleneksel çalg�lar�n s�n�rlar�n�n zorlanmas�, elektronik müzik ve grafik 
notasyondu. Stockhausen, Boulez, Nono ve Berio gibi isimlerin de ortak özellikleri bunlard�.  
Gerek insan sesi gerekse çalg� t�n�s�ndaki aray��lar yeni ak�mlar�, yeni çalma tekniklerini ve 
yeni yaz�m tekniklerini beraberinde getirdi. Kurba�a dili gibi al���lmam�� çalma teknikleri 
kendini göstermeye ba�lad�. Berio’nun 1958’de solo flüt için yazd��� sequenza, modern flüt 
tekni�inde bir yap�ta��d�r. Eserin ölçüsü yoktur ve ritmler sayfa üzerindeki yerleri taraf�ndan 
gösterilmektedir. Tempo yakla��k olarak ölçü çizgisi gibi ayr� �ekilde partisyonda i�aretlenmi� 
bölümler ile gösterilmektedir. Eser ayr�ca flütte “ multiphonic” yani çoklu seslerin ayn� anda 
ç�kart�ld��� ilk eserdir. Bu tekni�e ek olarak “flutter-tonguing” yani kurba�a dili ve tu� 
t�klama �eklinde icrac�n�n di�er teknikleri uygulamas�n� gerektirmektedir.  

Elektronik müzi�in kendini göstermeye ba�lamas�yla birlikte ses aral�klar� ve 
entonasyonda bilinçli deformasyonlar olu�tu. �crac�lar�n da buna uymas� ve farkl� t�n�lar 
bulmas� uzun sürmedi. Bunun en önemli getirisi ise kaç�n�lmaz olarak yeni flütlerin 
yap�m�yd�. Elektro akustik flütler bu anlamda ilk reformdu. Flütçü bazen hiç nefes almadan 
uzun süre çalmak zorundad�r. Al���lmad�k seslere, dinamiklere h�zl� geçi�lere, çok fazla 
artikülasyon de�i�ikliklerini çalarken h�zl�ca yapmak zorundad�r. Buradaki bir di�er önemli 
nokta grafik notasyondu. Rastlamsall���n getirdi�i özgürlük bestecilere eserlerini farkl� bir 
boyuta getirmelerini sa�lad�. Yaln�zca grafik de�il ba�ka notasyon teknikleri de geli�tirildi ve 
sözgelimi tümüyle metinsel yaz�l�mdan olu�an eserler yaz�lmaya ba�land�. Grafik çizimler, 
anlat�mlar ve de�i�ik i�aretler söz konusuydu.   

 
20. YÜZYILDA GEL��T�R�LEN FLÜT VE FLÜT A�IZLIKLARI 
20.yy da Hindistan’l� a��zl�k yap�mc�s� Szederkenyi ‘nin üretti�i de�i�ik bir 

embouchure türüdür.Foto�raftaki a��zl�k di�erlerinden farkl� olarak paralel de�il sa� tarafa 
do�ru yat�kt�r. 

 

 
 

Dikey flüt A��zl�klar� 
Bu a��zl�klar�n akustik tasar�m�na bak�ld���nda merkezde daha kaliteli bir ses elde 

edildi�i görülür.A��zl�ktaki �ekil U �eklide bir parabolü olu�turdu�u için hava a�a�� 
akar.E�iklerdeki bölmelerhava ak�m�na sanal bir set çekerek a�a�� yönlendirir, hem daha iyi 
entonasyon ve oktavlar aras� geçi�i kolayla�t�r�r. 
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Ku�u Boyunlu A��zl�k 
Ku�u boyunlu flütte kollar� ve omuzlar� çok kald�rmaya gerek kalmaz,sola do�ru az 

bir e�im vard�r, ba� e�ilmez, kas�lmalar olmaz. Hareket alan� k�s�tlanmaz ve böylece 
çalmada kolayl�k sa�lan�r.          

 

 
 
 

Bass, Kontrabass ve Dikey Flütler 
Büyüklü�ü ve a��rl��� sebebiyle orkestralarda pek tercih edilmezler. Ancak elektro 

akustik müzikte efect ve t�n� amaçl� kullan�l�rlar. 
 
Dikey Flütler 
Dikey flüt ; ayakta çal�nd���nda klarinet ve obuadaki gibi ba�parmaklar�n arkas�nda 

tutacak sabit bir aparat vard�r.Dikey enstrumanlarda pozisyon itibari ile iki kulakta sesi e�it 
duyar ve balans� alg�layabilir. Bütün flütlerin i�leyi� mekanizmas� ayn�d�r. Dudaklar hava 
kontrolünü sa�lar ve ç�kan hava kuvvetlice boruya çarpar. Flüt borusundaki hava moleküller 
h�zla geri döner ve havay� ileri iterek sesi olu�turur. Bu çapraz flütte üfledi�iniz zaman 
havan�n kar�� boruya çarpmas�yla meydana gelir. Çapraz flütte borunun içinden h�zla a�a�� 
inen hava en uç kalak k�sm�na geldi�inde sanal bir set olu�ur ve ses sonlan�r. A��zl���n kar�� 
duvar�na çekilen set havan�n bir k�sm�n� tutar, bir k�sm� da d��ar�ya gider, t�pk� bir �i�eye 
üflenildi�indeki gibi.  

Dikey flütlerde ise havay� set çekerek hapis edilemez, hava di�er flütteki gibi ayn� 
�ekilde kar��ya geçer fakat set olmad���, aç�k boru oldu�u için hava d��ar�ya gider.  
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MODERN NOTASYON YAZILIMI VE GEL��T�R�LEN ÖZEL EFEKTLER 
 
1) Kurba�a Dili 
 
Kurba�a dilini uygularken,dilinizi döndürerek t�pk�  rrrrrr dermi� gibi titreterek dilin 

ucunda yada küçük dilde bir hareket olu�mas� sa�lan�r.Maksimum bask�yla dilin ucuyla di�in 
arkas�na sert bir vuru� yap�l�r.  

 Kurba�a dilinin bir çok farkl� çal�n�� stili vard�r. Bu dil tekni�i flütteki hava geçi�iyle 
üretilen “v�z�ldama, jet f�s�lt�lar�, multifonikler, tek sesler, f�s�lt� tonlar�” gibi özel efektlerin 
ç�kart�lmas�n� sa�lar. 

 

 
 

2) Vurgu ve Vuru� Sesleri  
Vuru� sesleri bir yada birden fazla tu�a vurmakla olu�ur,a��zl�kta güçlü bir dil vuru�u 

yank�lan�r.Tu�lara vurularak ç�kar�lan sesler parmaklar taraf�ndan belirlenir,a��zl���n ya tam 
aç�k olmas� yada normal çal��taki gibi 3/1 oran�nda aç�k olmas� yada tamamen kapal� olup 
tu�lar�n sesinin duyulmas� esast�r. Bu tekni�i 1936
 da Edgar VANESE adl� flütçü bulmu�tur. 
Tu�lara vurma tekni�i tüm seslerde, multifonikler de ve f�s�lt� tonlar�nda da yap�labilir. Ayr�ca 
bu tu�lara vurularak yap�lan vuru� notalar� dil vuru�uyla beraber kullan�l�r. Tu�lara vurularak 
ç�kart�lan t�n� e�er a��zl�k tamamen aç�k ise gittikçe ses yükselir ya da alçalarak tamamen 
kesilebilir. Ses kesildi�inde ç�kart�lan t�n�dan majör yedilisi duyulur. Bundan dolay� flüt 
tamam� ile silindir de�il konik biçimdedir. E�er konik parabolik olmasayd� ses kesildi�inde 
bir oktav alttan duyulurdu. Normal pozisyonda tu�lara vuruldu�undaki t�n� ses kesildi�inde 
oktav�n bir parças� olup daha pes duyulurdu.  
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3) Bükülmeler 
 Öncelikle bükülme sesi kal�nla�t�r�p tizle�tirmek için flütü çevrilerek elde edilir. Bir 

sesin çeyrek perde tizle�tirilmesi için flüt d��a çevrilir böylece havan�n üfleme aç�s� yükselir. 
Ayn� zaman da çene ve dudaklar öne itilerek hava ak�m� sabitlenir ve ses k�r�lana kadar 
diyaframla �iddeti art�r�l�r. Sesi yar�m perde pesle�tirmek için flüt içeri çevrilir ve a�a�� do�ru 
üflenir çene ve dudaklar geri çekilip ses kesilene kadar �iddeti azalt�l�r.  

 
4) F�s�lt� Tonlar� 
F�s�lt� tonlar�na ayn� zamanda �sl�k tonlar� da denir .Dudaklar�n çok az aç�lmas�yla 

a��zl��a çok hafif üflenmesiyle 5 ile 14 armonik  tek ses üzerinden ç�kart�labilir. Dilin 
a��zdaki duru� pozisyonu f�s�lt� notalar�n� çalarken “v�z�lt�” sesi ç�kmas�na neden olur, bu da 
bu tekni�in temelini olu�turur. Birçok çe�itli f�s�lt� tonlar� dudaklar�n çok az aralanmas�, 
minimum nefes bask�s� ve havan�n aç�s�n� yukar� do�ru yükseltmekle elde edilir. Havan�n 
aç�s� yükseldi�inde, f�s�lt� tonlar� da doru�a ula��r. 

 

 
 
 

5) Gürültü sesleri 
Residüel tonlar dudak aç�k pozisyonda ve direkt havay� a��zl��a odaklamadan 

çal�n�r.Ayn� f�s�lt� tonlar�na benzer. Notasyon a�a��daki �ekilde gösterilir. 
 

 
 
 

6) Jet �sl�klar� 
Jet �sl�klar� ; dudakla a��zl���n aras�nda üretilir,hava sesi ç�kart�rlar ve  düzenli dil 

kullan�m�yla artiküle edilir , a��zl��a do�ru dudaklarla bask� yap�l�r. Böylece hava hiç d��ar� 
kaç�r�lmaz do�ruca flütün içine üflenir. Jet �sl�klar� hava sesi ç�kart�rlar. Vah�i ç��l�klardan 
yumu�a�a ba��ndan sonuna kadar ayn� kalitede süren tonlard�r. E�er jet f�s�lt�lar�na alt 
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seslerde kurba�a dili eklenir ise seste v�z�lt� duyulabilir. Jet �sl�klar�n� yaparken a��z sesli harf 
söyler �ekilde bile kullan�labilir 

 Notasyonu a�a��daki gibidir. 
 

 
 
7) Çalarken �ark� Söylemek 
Ünisonlar� yada oktavlar� çalarken �ark� söylemek kolayd�r ya çok az modilasyon 

yap�l�r yada hiç yap�lmaz.Fakat di�er aral�klarda çalarken söylemek zordur bir yandan 
söylemeye çal���p bir yandan notalar� de�i�tiremezsiniz.  

8) Nefes Sirkülasyonu 
  Nefes sirkülasyonu eski ça�lardan beri müzisyenlerin nefeslerini çalmay� kesmeden 

alabildikleri bir tekniktir. Birçok geleneksel flüt bu nefes tekni�iyle çal�n�r. K�sacas�, nefes 
sirkülasyonu çalarken yanaklar� tamamen havayla doldurup, sonra a��zdaki havayla çalarken 
bir yandan da burundan nefes al�nmas� anlam�na gelir. Ayn� tahta nefesliler ailesinden obua 
da kullan�lan teknik gibi. Bu tekni�i geleneksel kitaplarda bulmak mümkündür. Bu teknik 
flütçülerin ve bestecilerin kulland��� en üst tekniklerden biridir 

9) Mikrotonlar 
�ki tür yap�lan mikrotonikler vard�r. Birincisi flütün bütün tipleriyle yap�labilir, di�eri 

ise sadece delikli flütlerde çal�nabilir. Akustikte kromatikleri duyurmak yerine çeyrek tonlar� 
duyurmak daha mant�kl�d�r. Do�u müzi�ine bakarsak, örne�in s�kl�kla mikrotonlar duyulur 
fakat asl�nda duyulan çeyrek tonlar�d�r. Mikroton çal�m� ve flüt için yap�lan bestelerde çeyrek 
tonlarla ilgili iki ayr� konu ba�l��� vard�r.  

1) Mikrotonal segmanlar, k�sa ve küçük ad�mlarla kolayl�kla çal�nabilir.  
2) Mikroton dizilimlerinde en alt D
 den en üst G
 e kadar en az 16 ton 

duyurabilenlerdir.  
Bu k�sa çal��malar aç�k perdeli flütlerde ki deliklerden ve a�a��daki parmak 

tu�elerinde s�radan kromatiklerin çal�nmas�yla meydana gelebilir. En küçük aral�ktan bile 32 
farkl� mikro ton ç�kart�labilir. 

 Notasyonu a�a��daki gibidir. 

1/4 yukar� 

1/4 a�a�� 

3/4 a�a�� 

3/4 yukar� 
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10) Glisando 
Glissando yap�m�nda parmaklar bükülü ve bir çember �eklinde tu�lar�n üzeride tutulup 

deliklerden a�a�� do�ru kayd�r�l�r.  
 
11) Multifonikler 
Çok seslilik olarak da bilinen multiphonikler,do�u�kanlar� ç�karma tekni�iyle 

benzerler.tam olarak pozisyon belirlendikten sonra alt ses tutulup yava�ça üst sesi ç�karmak 
için gerekli a��zl�k pozisyonuna geçilir.  

 
 

 
        

Sonuç olarak 20 yy da teknolojinin geli�imiyle üfleme aç�s�n� mükemmelle�tirmek için 
tasarlanan yeni flütleri, günden güne geli�en yeni çal�m tekniklerini ve modern  notasyon ve 
grafik yaz�l�m�n�  aç�klamaya çal��t�m .. Dünyan�n birçok yerinde elektronik müzikte 
kullan�lan bu teknikleri ö�renmek isteyenler için çal��taylar yap�lmaktad�r. Elektronik müzik 
zamanla, çalarak geli�tirilebilecek bir tekniktir. Ayr�ca bu tekniklerin kullan�ld��� eserler 
uluslararas� yap�lan yar��malar�n repertuar�na girmi�tir ve dünyada bu müzik üzerine kurulan 
modern orkestralar da mevcuttur. 
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ÖZET 
Bu ara�t�rmada müzik sektörünün, müzik hayat� aç�s�ndan durumu ve 

de�erlendirilmesi yap�lm��t�r. Bu amaçla, müzi�in tan�m�, bir sektör haline dönü�mesindeki 
tarihsel süreci, müzik sektörümüzün geli�imi, problemleri, bu günkü durumu ve 
de�erlendirilmesi yap�lmaya çal���lm��, topluma, dolay�s� ile de toplum kültürüne etkileri 
incelenip, Türkiye’deki mevcut müzik sektörünün geçmi�te var olmu� ve günümüzde var olan 
problemlerinin nedenleri ve çözümüne ili�kin görü�ler öne sürülmü�tür. Ara�t�rma için gerekli 
verilere; derleme, konuyla ilgili eserlerin ve söylemlerin taranmas� yoluyla ula��lm��t�r. Bu 
ara�t�rmadan elde edilen sonuçlara göre, insanl�k tarihi ile ya��t olan müzik, zaman içinde 
dünyan�n ve insanlar�n geli�imine paralel olarak büyüyüp bir sektör halini alm��t�r. Müzik 
sektörünün ülkemizde do�u�u ve geli�imi di�er dünya ülkeleri ile paralel bir �ekilde 
ilerlemi�tir. Müzik sektörü, zaman�n ve teknolojinin bize getirileri olan gazeteler, dergiler, 
televizyonlar ve internet gibi birçok teknolojiden yararlanm��t�r. En son sektörün yurt içi ve 
yurt d���nda takip etti�i konu ise birçok sektörde kullan�lan müzik sektöründe de 
dönemimizde çok popüler olan hologram teknolojisi çal��mamda hologram teknolojisinin ne 
oldu�undan, hangi bran�larda kullan�ld���ndan ve dünyaca ünlü pop star Hatsune Miku dan 
örnekler sunaca��m.  
 
Anahtar Kelimeler:  Müzik, Müzik Sektörü, Teknoloji, Müzik Teknolojisi, Hologram 
Teknolojisi. 
 
ABSTRACT 

In this study  the status of our music industry -in terms of  our music life- has been 
analyzed and evaluated. To this end,  the definiton of music, historical process of becoming 
an industry, the development of this industry, its problems, current situation  are tried to be 
assessed, its effects both on society and social culture are investigated and  the reasons of 
problems that existed and still exist in the current music industry in Turkey and views about 
solutions are proposed. According to the interaction order, the importance of our music that 
keeps light to the positive and the negative developments of our music industry, our music 
culture and national culture and bringing solutions to them  are the factors to choose this topic 
for the study. 

According to the results obtained from this research, music that is coeval with the 
human history became a sector in parallel to the development of the world and the people in 
time. The birth and development of the music in our country proceeded in parallel with other 
world countries. Our music industry which runs  many professional groups and people has 
been experiencing various problems in changing periods because of developing technology. 
Music received positive and negative coactions from newspapers, magazines, television and 
the internet which are the gainings of the time and technology. The latest issue of the sector 
followed by domestic and abroad in the music industry are used in many sectors of the 
holographic technology, which was very popular during our work, what is holographic 
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technology, which branches from the examples used and will present the world-famous pop 
star Hatsune Miku. 

 
Key Words: Music, Music Industry, Technology, Music Technology, Hologram Technology 
 
BÖLÜM 1 
G�R�� 

En eski sanat dallar�ndan biri olan, tarihi insanl�k tarihi ile ya��t olan ve insanlar�n 
daha anne karn�ndan itibaren tan���p hayatlar�nda var ettikleri müzik; tarihsel dönem bölge, 
kültür ve ki�isel be�enilere ba�l� olarak kesin bir tan�m� yap�lamasa da en genel tan�m�yla 
sesin biçim ve devim kazanm�� halidir. Teknoloji; �nsano�lunun gereklerine uygun yard�mc� 
alet ve araçlar�n yap�lmas� ya da üretilmesi için gerekli bilgi ve yetenektir. Sektör ise, bir 
ülkenin ekonomisini olu�turan veya sosyal hayat�n� düzenleyen bran�lardan her biridir.   
Teknolojide t�pk� müzik gibi insanl�k tarihiye beraber var olmu� ve geli�erek de�i�mektedir.  
Müzik de teknolojiden nasibini alarak, üreticilerin, al�c�lar�n ve sat�c�lar�n bulu�tu�u 
bünyesinde on binlerce insan çal��t�ran, hedef kitle olarak tüm insanl��� seçen, sürekli geli�en 
teknoloji ile beraber, yarat�lmas�, icras�, sunumu ve sonuçlar� aç�s�ndan zaman içersinde 
büyük de�i�imler göstermi�tir. Bu de�i�imlerle beraber insanlar�nda kültüre, topluma, milli 
de�erlere, hayata ve hatta dünyaya olan bak�� aç�lar� de�i�mektedir. 
 
1.1. Problem 
Müzik’ de hologram teknolojisinin kullan�m�n�n ara�t�r�lmas�. 
 
1.2. Alt problemler 
1. Hologram nedir ve Müzik’ de yeri nedir? 
2. Hologram teknolojisinin do�ru kullan�m�n�n önemi nedir? 
3. Müzik teknolojisi e�itiminde izlememiz gereken yollar nelerdir? 
 
1.3. Amaç 
Ara�t�rma ile ; 
1. Müzik teknolojisinde hologram teknolojisinin kullan�m� konusuna bir bak�� aç�s� 
kazand�r�lmas�, 
2. Üniversitelerin müzik teknolojisi bölümlerinde okumakta olan ö�rencilere, ara�t�rman�n 
konusu ile ilgilenen müzisyenlere, e�itimcilere ve ara�t�rmac�lara yönelik kaynak sunulmas� 
amaçlanm��t�r. 
 
1.4. Önem 
Müzik teknolojisinde hologram teknolojisinin kullan�m� konusuna ilgili amatör veya 
profesyonel müzisyen, ö�renci, e�itimci ve ara�t�rmac�lara kaynak olu�turmas� yönünden 
önem ta��maktad�r. 
 
1.5. Say�lt�lar 
Ara�t�rmada, 
1. Kullan�lan kaynaklar�n geçerli ve güvenilir oldu�u, 
2. Elde edilen bilgilerin gerçe�i yans�tt���, 
3. Ara�t�rma modelinin ara�t�rman�n konusuna uygun oldu�u say�lt�lar�ndan 
yola ç�k�lm��t�r. 
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1.6. S�n�rl�l�klar 
Ara�t�rma, Müzik teknolojisinde hologram teknolojisinin kullan�m� konusu örnek 

olarak Crypton Future Media taraf�ndan Yamaha i�birli�i ile Vocaloid 2 program� 
kullan�larak üretilen dijital bir karakter olan Hatsune Miku örne�i ile s�n�rl� tutulmu�tur.  
 
BÖLÜM 2 
 
YÖNTEM 
 
2.1. Ara�t�rman�n modeli 
Ara�t�rma, Müzik teknolojisinde hologram teknolojisinin kullan�m� konusuna ilgili gerekli 
donan�m ve yaz�l�mlar�n seçilmesi ve kullan�lmalar� konular�ndaki bulgular�n incelenmesi ve 
yorumlanmas� bak�m�ndan betimsel bir nitelik ta��maktad�r. 
 
2.2. Evren ve örneklem 
Ara�t�rman�n evrenini Müzik teknolojisinde hologram teknolojisinin kullan�m� konusu evren 
olarak Crypton Future Media taraf�ndan Yamaha i�birli�i ile Vocaloid 2 program� örneklem  
olarak ise bu program kullan�larak üretilen kullan�larak üretilen dijital bir karakter olan 
Hatsune Miku al�nm��t�r. 
 
2.3. Verilerin elde edilmesi 
Ara�t�rmada kullan�lan veriler kaynak taramas� ve ilgili yaz�l�mlar�n incelenmesi yolu ile elde 
edilmi�tir. 
 
2.4.Verilerin çözümlenmesi ve yorumlanmas� 
Konu ile ilgili kaynaklar�n büyük ço�unlu�u yabanc� dilde oldu�undan öncelikle Türkçeye 
çevrilmi� ve ara�t�rman�n konusu ile ilgili olmayan bölümler ay�kland�ktan sonra elde kalan 
veriler de�erlendirilmi�tir. Konu ile ilgili literatürde geçen terimler orijinal dilinde (�ngilizce 
olarak) kullan�lm��t�r. 
 
BÖLÜM 3 
BULGULAR VE YORUMLAR 
Müzik Teknolojisi ve Müzik Sektörü; 
 

Edgar VARESE 1937 y�l�nda, “Dü�üncelerime itaatkâr ve sunduklar� yepyeni ses 
dünyalar� ile kendilerini içsel ritmimin ihtiyaçlar�na adam�� çalg�lar hayal ediyorum.”sözlerini                         
söylerken belki de ça�da� müzik tarihinin en önemli at�l�mlar�ndan birisi olan bilgisayar 
müzi�inin gelece�ini önceden gördü�ünden habersizdi.( Rumsey, 1994 ) 
 Teyp müzi�i ve analog elektronik müziklerin önemi göz ard� edilmemekle birlikte, 
say�sal sistemlerin ortaya ç�k�s� VARESE’in hayalinin gerçekle�mesindeki en büyük ad�m 
olmu�tur. Say�sal sistemlere paralel olarak bilgisayar teknolojisinin olu�umu ve geli�mesi 
sadece t�n� yelpazesinin geni�lemesini sa�lamakla kalmam�� bununla beraber müzi�in 
seslendirilmesi, kaydedilmesi ve ço�alt�lmas� gibi a�amalarda da büyük kolayl�klar 
sa�lam��t�r. Bugün bilgisayarlar sayesinde besteciler, eserlerini tamamlamadan önce büyük 
orkestralara ihtiyaç duymaks�z�n seslendirip dinleyebilmekte, gerekli düzenlemeleri an�nda 
yapabilmekte ve zamandan büyük ölçüde tasarruf ederek daha h�zl� müzik 
üretebilmektedirler. 
 19. yüzy�l�n sonlar�ndan ba�layarak 20. yüzy�l boyunca artmaya devam eden müzik 
dilindeki çe�itlilik (romantizm, izlenimcilik, d��avurumculuk, kromatizm, atonalite, dizisellik 
ve rastlant�sal besteleme gibi), beraberinde yeni çalg�lar�n do�usunu ve geli�imini de zorunlu 
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k�lm��t�r. Bu dönemde pek çok yeni çalg� ortaya ç�kmas�na ra�men 1897 y�l�nda Amerikan 
Patent Bürosu ’nun kay�tlar�na giren bir icat kendisine ayr� bir yer edinmeyi ba�arabilmi�tir.  
Thaddeus CHAILL taraf�ndan geli�tirilen ve elektrik enerjisi kullanarak ses üreten 
dynamophone veya telharmonium ad�yla an�lan bu çalg�, ilk kez 1906 y�l�nda halka tan�t�lm�� 
olmas�na ra�men 200 tonluk a��rl��� ve büyük cüssesiyle k�sa zamanda tarih sahnesinden 
silinmi�tir. 1924 y�l�nda Lev TERMIN taraf�ndan geli�tirilen, elektronik bir osilatörün adl� 
çalg�y� 1928 y�l�nda Maurice MARTENOT taraf�ndan geli�tirilen ve ayn� frekans�n� 
de�i�tirerek çal�nan, sürekli bir perde aral���na sahip theremin 2 prensiple çal��an ancak t�n� 
çe�itlili�i daha fazla olan Ondes Martenot izlemi�, 1930 y�l�nda ise klavyeli bir elektronik 
çalg� olan Trautonium geli�tirilmi�tir. Her ne kadar t�n� çe�itlili�i sa�lanm�� olsa da bu 
çalg�lar, ilkel yap�lar�, ses üretme zorluklar� ve özellikle üretilen seslerin saklanamamas� gibi 
sebeplerden fazla yayg�nla�amam��t�r. ( Say, 1994 )  
 Yeni elektronik çalg�lar�n üretilmesi çabas�n�n yan�s�ra geli�mekte olan ses kay�t 
araçlar� da müzik üretiminde kendilerine önemli bir yer edinmi�lerdir. Özellikle de�i�ken 
devirli bantlar üzerine kaydedilen seslerin de�i�ikliklere u�rat�lmas� ve bu seslerin birbiri 
ard�na eklenmesi gibi yöntemler Edgar VARESE, Paul HINDEMITH, Ernst TOCH, Darius 
MILHAUD ve John CAGE gibi pek çok önemli besteci taraf�ndan kullan�lm��t�r. Bu 
bestecilerin çabalar� ve çal��malar� sayesinde geleneksel olmayan çalg�lar�n, t�n�lar�n ve 
dizgelerin müzikte kullan�lmas� geni� kitleler taraf�ndan kabul görmeye ba�lam��t�r.  
 Elektronik müzi�e ve bilgisayar müzi�ine dair en önemli geli�meler Amerika da 
görülmekle beraber, ilk ad�mlar 40’l� y�llar�n sonlar�na do�ru Fransa ve Almanya’da 
at�lm��t�r. Bu dönemde analog bant kaydediciler büyük gelimse göstermi� ve 1948 y�l�nda 
Fransa Ulusal Radyosu’nda çal��an Peter SCHAEFER ad�nda bir mühendis do�al seslerin ilk 
bant kay�tlar�n� gerçekle�tirmi�tir. Daha da önemlisi bu seslerin h�zl� ve yava� çalma, tersten 
çalma ve kes – yap��t�r gibi yöntemlerle de�i�ime u�rat�lmas�yla gerçekle�tirilen ve insan 
taraf�ndan seslendirilmeyen bir müzik dinleyiciye sunulmu�tur. Kullan�lan ses kaynaklar�n�n 
somut olusu ve ses isleme araçlar�n�n bütünüyle somut bir biçimde bestecinin kendisi 
taraf�ndan isletilmesi nedeniyle bu müzi�e somut müzik (musique concréte) ad� verilmi�tir. 
Ayn� y�llarda içerisinde hiçbir do�u�kan bar�nd�rmayan sinüs dalga sesinin elektronik 
osilatörler arac�l���yla üretilmesi de elektronik müzik tarihinde önemli bir rol oynam��t�r. 
( Rumsey, 1994 )  
 Elektronik müzi�in bir ba�ka merkezi de Almanya’n�n Köln kentindeki WDR Radyo 
stüdyolar� olmu�tur. Bu stüdyolarda çal��an Herbert EIMERT ve Werner Mayer-EPPER 
ad�ndaki iki besteci yapt�klar� müzikte Fransa’da yap�lm�� olan çal��malar�n aksine yapay ses 
kaynaklar�na yönelmi�ler, gürültü üreteçleri, yans�t�c�lar ile birlikte halka dönü�türücülerinden 
(ring modülatör) yararlanarak elektronik kaynakl� sesler üretmi� ve kullanm��lard�r. Sonraki 
süreç içerisinde bu teknoloji, Karlheinz STOCKHAUSEN taraf�ndan daha bilinçli ve 
entelektüel bir biçimde de�erlendirilmi� ve bestecinin 1953 ve 1954 y�llar�nda besteledi�i 
Elektronische Studien I (Elektronik Çal��ma I) ve Elektronische Studien II  (Elektronik 
Çal��ma II) adl� yap�tlar, ça�da� müzik tarihinin en önemli eserleri aras�nda yerlerini 
alm��lard�r. 
 STOCKHAUSEN’�n çal��malar�n�n ve çal��malar�nda kulland��� elektronik çalg�lar�n, 
geni� kitleler taraf�ndan ilgi ve kabul görmesi, dünya çap�nda müzik ve teknolojinin 
birlikteli�i ile ilgili çal��malara a��rl�k verilmesinde önemli bir rol oynam��t�r. Edgar 
VARESE’in 30 Kas�m 1955 y�l�nda New York, Town Hall’da Deserts adl� elektronik yap�t�n� 
sunmas�, Amerika’daki pek çok kurulusun bu konuya olan ilgisini art�rm��, Rockefeller 
Vakf�’n�n öncülü�ü ve maddi deste�i ile Amerika olan ilgisini art�rm��, Rockefeller Vakf�’n�n 
öncülü�ü ve maddi deste�i ile Amerika ve deniz a��r� ülkelerdeki elektronik müzik stüdyolar� 
ile ilgili ara�t�rmalar ba�lat�lm��t�r. Bu ara�t�rmalar sonucu Amerika’n�n elektronik müzik 
konusundaki imkanlar�n�n oldukça k�s�tl� oldu�u ortaya ç�km�� ve LUENING ile 
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USSACHEVSKY ad�ndaki iki ara�t�rmac� önderli�inde Columbia-Princeton Elektronik 
Müzik Merkezi kurulmu�tur. Bu merkezde 1959 y�l�nda dünyan�n ilk elektronik ses 
sentezleyicisi olan “RCA synthesizer” geli�tirilmi�, çok k�sa bir süre sonra da Mark I ve Mark 
II ad�ndaki RCA sentezleyicileri ortaya ç�km��t�r. ( Eden, 2006 ) 
 20. YY’�n önemli bestecilerinden Milton BABBITT, RCA sentezleyicisini kullanan 
bestecilerin bas�nda yer alm�� ve 1961 y�l�nda ilk elektronik yap�t� olan Composition for 
Synthesizer (Birestireç için kompozisyon) adl� eserini yazm��t�r. BABBITT, RCA 
sentezleyicisi için “bir hayalin gerçekle�mesi” ifadesini kullanm�� ve art�k as�l sorunun 
“�crac�n�n s�n�rlar� nedir ?” sorusu de�il “�nsan duyumunun s�n�rlar� nedir ?” sorusu olaca�� 
fikrini ortaya atm��t�r. ( Eden, 2006 ) 
 RCA sentezleyicisini Dr. Robert MOOG taraf�ndan geli�tirilen moog, Donald 
BUCHLA taraf�ndan geli�tirilen buchla, Paul KETOFF taraf�ndan geli�tirilen synket gibi 
klavyeli sentezleyiciler izlemi� ve bu basitle�tirilmi�, portatif çalg�lar k�sa zamanda ticari 
potansiyel kazanm��lard�r. Bu birestireçle tek sesli (monofonik) bir yap�ya sahip 
olduklar�ndan besteciler ve icrac�lar çok sesli eserleri seslendirilebilmek için üst üste kay�t 
tekni�i kullan�lmak zorunda kalm��lard�r. Edgar VARESE, Karlheinz STOCKHAUSEN ve 
Milton BABBITT gibi öncü bestecilerin ard�ndan John CAGE, Morton SUBOTNICK ve 
Wendy CARLOS gibi isimler de önemli elektronik eserler vermi�ler ve “synthesizer 
(Birestireç)” kelimesinin günlük konu�ma diline kazand�r�lmas�nda büyük rol oynam��lard�r. 
 Bilgisayar müzi�i 1950’li y�llarda do�mu� olmas�na ra�men 70’lerin ortalar�na kadar 
say�sal teknoloji geli�imini tam anlam�yla tamamlayamam�� ve voltaj kontrollü sentezleme 
yöntemleri geçerlili�ini bu döneme kadar sürdürmü�tür. Bilgisayar teknolojisindeki 
geli�meler, sonraki on y�l içerisinde h�zlanm�� ve müzikal uygulama alan�nda da büyük 
oranda kendini göstermi�tir. 1957 y�l�nda New Jersey’deki Bell Telefon Laboratuarlar�’nda 
çal��makta olan Max MATHEWS ad�nda bir mühendis, bilgisayardan yararlanarak ses üretme 
ile ilgili ara�t�rmalara ba�lam�� ve günümüz ko�ullar�na oranla çok daha hantal, yava� ve 
çal��t�r�lmas� pahal� olan bir bilgisayar üzerinde music4 ad�n� verdi�i bir yaz�l�m geli�tirmi�tir. 
Bir kaç y�l sonra Hubert HOWE, J. K. RANDALL ve Godfrey WINDHAM ad�ndaki üç 
besteci, music4 yaz�l�m�n�n farkl� bir sürümünü bir IBM bilgisayar üzerinde çal��t�rarak 
Princeton Üniversitesi’ne ba�l� bir bilgisayar müzi�i merkezi kurmu�lard�r. Bu dönem, 
bilgisayar müzi�inin çe�itli vak�f ve kurulu�lar�n bünyesinden ayr�l�p akademik platformlara 
ta��nmaya ba�lad��� bir dönemdir. ( Eden, 2006 ) 
 Max MATHEWS’un bilgisayar ile ses üretme çal��malar�na devam etti�i süre 
içerisinde Illionis Üniversitesi’nde çal��makta olan bir bilim adam� ve besteci olan Lejaren 
HILLER, bilgisayar� çok daha farkl� bir boyutuyla müzik üretimine dahil etmeye çal��m�� ve 
bilgisayarlara belli basl� besteleme kurallar� ö�retildi�inde, bilgisayarlar�n bu kurallar 
çerçevesinde besteleme yapabilece�ini 1957 y�l�nda bilgisayar yard�m� ile besteledi�i Illiac 
Suite adl� eserinde ortaya koymu�tur. Bu eser tümüyle ba�ar�l� bulunmamas�na ra�men ileriye 
dönük yapay zeka ve bilgisayar destekli besteleme ara�t�rmalar�na ön ayak olmu�tur. 
 1969 y�l�na kadar Avrupa’da bilgisayar müzi�ine dair önemli bir gelimse 
görülmemektedir. Bunu izleyen y�llarda iki Frans�z besteci Jean Claude RISSET ve Pierre 
BOULEZ, k�tada bilgisayar müzi�ine olan �üpheci yakla��mlara kars� sava� açarak 1976 
y�l�nda IRCAM’�n (Institut de Recherche et de Coordination Acoustique/Musique) 
kurulmas�na öncü olmu�lard�r. Bu kurulu� Pierre BOULEZ  yönetiminde müzisyen ve bilim 
adamlar�n� bir araya getirerek ortak ilgi alanlar� üzerinde çal��ma platformlar� yaratm��t�r. 
Bunun sonucu olarak John CHOWNING ve Max MATHEWS gibi besteciler dünyan�n pek 
çok ülkesinden bu kurulu� bünyesinde birçok çal��malar yapm��lard�r. 
 1970’li y�llar boyunca bilgisayarlar�n küçülmesi, h�zlanmas� ve ucuzlamas�, elektronik 
çalg� üreticilerinin bilgisayar teknolojisini ürünlerine adapte etmelerini kolayla�t�rm��t�r. John 
CHOWNING’in frekans modülasyonu (FM) prensibine dayanan ses üretme algoritmas� 
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üzerine çal��malar� da bu döneme rastlamaktad�r. Oldukça ilgi çekici olan bu fikir çok 
karma��k oldu�undan Amerikal� firmalarca anla��lamam�� ancak YAMAHA firmas� 
taraf�ndan yedi y�l süren bir çal��ma sonucu büyük bilgisayarlar üzerinde çal��an algoritmalar, 
mikroçiplere aktar�labildikten sonra 1983 y�l�nda DX–7 isimli FM birestireci piyasaya 
sürülmü�tür. 2000 Dolar’�n alt�ndaki fiyat�yla 200.000 adetten fazla satm�� olan bu birestireç, 
elektronik müzik tarihindeki büyük ba�ar�lardan birisidir. ( Rumsey, 1994 ) 
 Mikroçiplerin elektronik çalg�lar�n içinde yer almas�yla birlikte bu çalg�lar�n ayn� 
ortak dili konu�abilece�i fikrinin ortaya at�lmas� pek uzun sürmemi�, 80’li y�llar�n baslar�nda 
MIDI (Musical Instrument Digital Interface – Müzik Aletleri Say�sal Arabirimi) kavram� 
gündeme gelmi�tir. Bu arabirim (Interface) çalg�lar aras�nda ortak bir ileti�im protokolü 
oldu�u halde, bilgisayarlar�n müzik üretimine do�rudan giri� yapt�klar� bir kap� olmu�tur.  
 90’l� y�llar, bilgisayarlar�n süratle küçülüp h�zland��� ve ucuzlad���, bu sayede de 
neredeyse her eve girebilen vazgeçilmez bir araç oldu�u bir dönem olmu�tur. Yaln�zca 
bilgisayar teknolojisinin kendisi de�il, bilgisayarlar ile birlikte kullan�labilen yan donan�mlar 
ve yaz�l�mlar da büyük geli�me göstermi�tir. Çok h�zl� i�lemciler, bellek ve depolama 
üniteleri sayesinde örneklenmi� do�al seslerin tekrar seslendirilmeleri, bir dönemin duvarlar� 
kaplayacak kadar büyük birestireçlerinin i�ini yapabilen sanal çalg�lar�n varl���n�, MIDI 
mesajlar�n� kaydedip göndermeyi ve sabit diskler üzerine çok kanall� kay�tlar yapabilmeyi 
olanakl� k�lmaktad�r. Analog ses sinyallerinin, say�sal ifade edilebilmesi, çe�itli ortamlarda 
saklanabilmesi ve kolayl�kla ço�alt�labilmesi, üretilen müzi�in ses kalitesinin hiçbir kay�ba 
u�ramadan yay�l�p payla��labilmesi aç�s�ndan önem ta��maktad�r. 
 
Hologram Dünya ve Türkiye 
 

Hologram lazer ���n dalgalar�n�n pozitif kar���m� ile olu�an üç boyutlu kay�tt�r. 
Holografinin teknik terimi "Dalga S�n�r�n�n Yeniden Yap�lanmas�”d�r. 
 Hologram, orijinal objenin üç boyutlu gerçek kayd�, k�saca üç boyutlu lazer 
foto�raf�d�r. Ba�ka bir deyi�le; 3 boyutlu görsel bilginin lazer teknolojisiyle kaydedilmesi, 
depolanmas� ve hareket efektinin kazand�r�larak çok boyutlu ortama aktar�lmas� sonucu elde 
edilir. 
 Hologram ilk kez 1947 ‘de Nobel Fizik ödülü sahibi �ngiliz fizikçi Denis Gabor 
taraf�ndan Fourier analizi ad� verilen matematiksel teknik yard�m�yla aç�kland�. Einstein’ �n 
gözde ö�rencisi Davit Bohm ise evreninde holografik bir biçimde davrand���n� ( i�ledi�ini ) 
öne sürmü�tür. 
1 - Hologram, lazer tekni�i kullan�larak yap�lan bir veri kaydetme tekni�idir. 
2 - Kay�t yap�lan plakan�n üzerine resmin görüntüsü de�il, onu olu�turan bilgiler, yani 
frekanslar�n "giri�im a�� modeli" yans�t�l�r. Bu nedenle hologram kayd� karma��k bir giri�im-
kesi�im modeli �eklinde olur ve buru�uk bir ipek kuma� görüntüsündedir. 
3 - Daha sonra kayd�n yap�ld��� aç�dan yeni bir lazer ���n� gönderildi�i zaman, kaydedilen 
görüntü yeniden olu�turulur. 
Bu görüntünün üç önemli özelli�i vard�r: 
        a-Görüntü üç boyutludur. 
        b-Görüntünün tamam� ve her yan� nettir. 
        c-Hologram plakas� parçalara ayr�lsa bile, her parça, görüntünün tamam�n� (netli�i 
azalsa, yani detay ve veri kayb�na u�rasa da) aynen yans�tmaya devam eder. 
4 - Çünkü hologram plakas�na yap�lan kay�t, plakan�n tümüne yay�lm��t�r. Bu nedenle her 
birim, bütünün bilgisini içinde ta��r. 
 Önceleri yaln�zca laboratuarlarda kullan�lan bir teknik olan hologram, günümüzde 
giderek daha çok tan�nmakta ve geli�en teknikle paralel olarak, günlük kullan�ma dek hayat�n 
içine girmektedir. Hologram plakalar�ndan olu�an sanat sergileri aç�lmakta, tiyatro 
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oyunlar�nda dekor olarak kullan�lmakta, hatta sinema filmlerinde büyük ve kalabal�k 
sahnelerin çekiminde i�e yaramaktad�r. 
 Sanat dünyas�nda ar�iv kay�tlar�nda kullan�lmaya ba�lanm��t�r. As�llar� müzede 
dururken, dünyan�n her yerinde de�erli eserlerin hologramlar arac�l��� ile sergilenmesi 
dü�ünülmektedir. 
 Mimaride, maketleri bro�ürlere basmak yerine, küçük ve rahat ta��nabilir hologramlar 
ile mü�terilere çekici görüntüler sunulabilir. Hologram kullan�m� ile reklamc�l�k alan�nda da 
sonsuz imkânlar aç�labilir. 
 Kuyumcular art�k, k�ymetli mallar�n� içeride, kasada tutarken, vitrine o mallar�n 
hologram�n� koyacaklard�r. Teknik haberle�mede optik lifler aras� geçi�te yine hologram 
kullan�lmaktad�r.  
 Uçaklarda pilotlara kolayl�k sa�lanmas� için hologramdan yararlanma, bir süredir 
uygulanmaktad�r. 
 Bu örnekleri uzatmak mümkün �üphesiz ki, teknoloji geli�tikçe hologram�n kullan�m 
alanlar� ve sa�lad��� yararlar da artacak. �nsanlara daha iyi, daha güzel ve daha geli�mi� bir 
hayat sa�lama çabalan içindeki yeri de sa�lamla�acak. 
 Bu teknolojik geli�me hayat�m�za her anlamda girmeye ba�lam��ken müzi�e ve müzik 
sektörüne de bamba�ka bir boyut kazand�rmas� kaç�n�lmazd�.  
 Japonya’n�n en yeni ve en büyük pop y�ld�z� Hatsune Miku ülkesinde ve dünyada tam 
bir müzik fenomeni haline gelmi�tir. Ancak Miku’yu di�er pop y�ld�zlar�ndan ay�ran �ey 
hologram olu�udur.  Hatsune Miku hologram teknolojisinin müzik endüstrisine giri�inin en 
güzel örne�i olmu�tur. 
  
Hatsune Miku’yu yak�ndan tan�yacak olursak; 
  

Hatsune Miku , Vocaloid 2 program� ile yarat�lan Sanal Diva'd�r. �lk yarat�ld��� tarih 
31 A�ustos, 2007�dir. Ad�n�n Hatsu (  ilk), Ne (  ses-müzik), and Miku (  gelecek) 
kelimelerinden gelmektedir. Japon teknoloji firmas� Crypton Future Media taraf�ndan 
Yamaha i�birli�i ile Vocaloid 2 program� kullan�larak üretilen dijital bir karakter olan Miku’ 
nun sesi Japon seslendirme sanatç�s� Saki Fujita’n�n sesinin bir yaz�l�mdan geçirilmesiyle 
olu�turulmu�tur. 
 16 ya��nda, 1.58 boyunda, 42 kg a��rl���nda kendisine bir benlik yarat�lan Hatsune 
Miku,  hologram �ark�c�lar�n ilk örne�i. Daha önce de 2005 ve 2006’da MTV müzik 
ödüllerinde Gorillaz grubunun hologramlar� sahneye ç�km�� ancak Gorillaz karakterleri üç 
boyutlu görüntüler olarak sahneye ç�kmam��, sadece bir perdeye yans�t�lm��t�. 
 Miku bir anda o kadar büyük bir y�ld�z oldu ki, ç�kt��� turnelerde binlerce ki�i gerçek 
bir �ark�c�n�n konserindeymi�çesine co�arak e�leniyor.�imdiden bir fan kulübü, bir Facebook 
sayfas� bir de kendi ad�na plak �irketi var. Ayr�ca Japon televizyonunda yay�nlanan popüler 
anime programlar�na da konuk oluyor.  
 27 A�ustos 2008 y�l�nda Sony �irketi ile anla��p, �lk “canl�” konserini 2009’da yapan 
Miku, Singapur’da turneye ç�kt�. Mart 2010’da 14 bin ki�inin kat�ld��� ulusal bir kampanyan�n 
ard�ndan üzerinde Miku’nun resmi olan üç metal plaka Japon uzay arac� Akatsuki’ye konarak 
uzaya gönderildi. Japon otomobil markas� Toyota n�n reklamlar�nda oynad�. 2011 y�l�ndaki 10 
konserinin görüntülerinden olu�an Hatsune Miku, live in sappord adl� filmi bu y�l Amerika da 
gösterime girmi�tir. 
 Miku, hayranlar�na bir bilgisayar program�n� sat�n ald�klar�nda ula��yor. Bu program 
insanlara, Miku’ nun alt� farkl� seslendirme tarz� ve 3D görüntüsü ile �ark�lar�n�, hatta kendi 
istedikleri �ark�lar� da söyletme ve izleme olana�� sunuyor, yine bu program arac�l��� ile 
Miku’ nun tüm canl� performaslar�n�da ayn� anda evlerinde görme �ans� buluyorlar.  
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 Hologram teknolojisini bu boyutta ülkemizde ilk kullan�m� ise bu y�l�n ba�lar�nda 
2FRESH Kotex Young'un 3D sanal karakteri Kita'ya aç�lan www.kitanindunyasi.com sitesi 
ile ba�lad�. Sitede, kendi ki�isel özellikleri, be�enileri, istekleri ve üyeleri ile payla��mlar� 
sayesinde k�sa zamanda kendisine büyük hayran kitlesi edinen Kita, sürekli en büyük 
hayalinin �ark� söylemek oldu�unu yineledi. Ayn� s�ralarda Keremcem yeni albüm 
çal��mas�na ba�lam��t�. Sanatç� son zamanlarda http://www.kitanindunyasi.com sitesiyle k�sa 
sürede kendi hayran kitlesini kazanan Kita ile “Hayallerin pe�inde” adl� parças�nda düet yapt�. 
Tam da Kita’n�n hayaline uygun bir parça olan “Hayallerin pe�inde”yi seslendiren ikili, ayn� 
parçan�n klibinde de Türkiye’de bir ilke imza atarak bir araya geldi. Bu ülkemizde, gerçek bir 
y�ld�zla sanal bir karakterin bir araya geldi�i ilk video klip olma özelli�i göstermektedir. Kita 
hologram teknolojisi ve 3D animasyon tekniklerini kullan�larak 23 May�s 2009 gecesi 
Bostanc� Gösteri Merkezinde, Keremcem ile birlikte sahneye ç�kt�. Binlerce hayran� önünde 
muhte�em bir performans sergileyen Kita, izleyenleri bir kez daha kendine hayran b�rakt�. 
 Hologram teknolojisinin müzik sektöründe kullan��� sadece anime karakterle s�n�rl� 
kalacak gibi durmuyor. Neurosonics’ in haz�rlad��� bir video oldukça ilginç bir denemeyi 
sunuyor; çünkü hologram teknolojisinin eklendi�i bir turntable ve elektronik davul ile yap�lan 
bir performans� içeriyor. Müzikalite aç�s�ndan pek ba�ar�l� bir örnek olmasa da ilerleyen 
zamanlarda bu teknolojinin daha aktif kullan�m� ve holografik enstrümanlar için bir ilk 
niteli�indeydi.  
 
BÖLÜM 4 
SONUÇ VE ÖNER�LER 
 

Y�llard�r geli�en ve yeni de�i�en teknolojiler ve bunlarla birebir iç içe olan müzi�imiz 
ve müzik sektörümüzde de�i�ip geli�mektedir. Bünyesine yeni meslek gruplar�n�, geçi� 
dönemlerinde ya�anan sorunlar� da ekleyen müzik sektörümüz bu teknoloji ile beraber 
büyüyüp geli�meye devam edecektir. Sektörde son y�llar�n önemli ve aktif meslekleri olan 
aranjörlük, tonmaysterlik, prodüktörlük, menajerlik, gibi mesleklere, bilgisayar mühendisleri, 
grafikerler, teknikerler, yaz�l�m firmalar� ve uzmanlar� gibi mesleklerde dahil olacakt�r.  
 Ülkemizde siyasetten etkilenmeyen, sa�l�kl� ve istikrarl� bir kültür politikas� 
belirlenmeli, yap�lacak i�lerde, müzik e�itimi veren kurumlar�n ve müzik sivil toplum 
örgütlerinin görü�lerine ihtiyaç duyulmal�d�r. Alanda karar verenler mutlaka müzik alan�nda 
e�itimli ve çal��anlar olmal�d�r. 
Devletin ilgili mercilerince, geli�en teknolojiye ba�l� olarak sektörün içinde olu�an yeni 
meslek gruplar�na yönelik e�itim veren resmi kurumlar aç�lmal�d�r. 
 Devletin ilgili organlar�nca ç�kar�lan, her türlü fikir ve sanat eserini ve bu sanat eserleri 
hak sahiplerini korumaya yönelik, yasalar ve yönetmelikler geli�en teknolojinin getirdi�i yeni 
suç unsurlar�n� da bar�nd�racak �ekilde güncellenmeli ve ihlali halinde uygulanan cezai 
yapt�r�mlar artt�r�lmal�d�r. 
  Bütün bunlar�n gerçekle�ebilmesi için, gerekli “anlay��”�n, mevcut sanatç�larda, 
yöneticilerde, siyasilerde yerle�mesi ve kurumlar�yla örgütleriyle gerekli düzenin kurulmas� 
�imdiden sa�lanmal�d�r. 
 Her de�i�en dönemde oldu�u gibi bu dönemde de korsanl�k, ticari haklar, e�itim 
s�k�nt�lar�, yasal düzenlemeler, müzikalite, toplum psikolojisine ve kültürüne etkileri gibi olas� 
problemlerin ya�anaca�� ülkemizde, çözüm olabilecek yegane yöntemin daha ba�tan gerekli 
alt yap�lar�n olu�turulmas�ndan geçti�i görülmü�tür. 
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“KÜTAHYA’DA MUS�K� VE MÜZ�K KÜLTÜRÜ” 
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       Kütahya; geçmi�ten bu yana köklü tarihi ve kültürel de�erlerinin yan�nda folklorik 
özellikleriyle zengin musikiye sahip, sanat ve sanatç� �ehridir. 
        Antik ça�larda yapt�klar� müzik yar��malar�yla ünlü Frigler ile, �airleri, edipleri ve halk 
ozanlar�n� koruyan Germiyano�ullar� ve bestekar padi�ahlar�yla ünlü Osmanl�lar�n �ehzadeler 
�ehri olan Kütahya, her alanda oldu�u gibi musiki alan�nda da Türk Sanat dünyas�na önemli 
katk�larda bulunmu�tur. 
         Germiyan beyi  II . Yakup’un (1387-1429) çok iyi saz çal�p ve çö�ür ad� verilen saz�n 
mucidi oldu�u, Kütahya’l�  Seyyah Evliya Çelebi, seyahatnamesinin 9. cildinde Kütahya ile 
ilgili bölümden ö�reniyoruz. 
         Musikimizin konservatuvar� olan  Mevlevihanelerden Hz. Ergun Dergah�n�n Kütahya’da 
olmas� �ehrin musiki öneminde hayli üne kavu�mas�na vesile olmu�tur. Mevlevi Ayinlerinin 
icras�nda çal�nan ba�ta ney ve kudüm olmak üzere rebab, keman, kanun, halile gibi sazlar� 
çalan sanatkarlar bu ocaktan yeti�mi� ve Kütahyal�lar da olgun sanat zevkini bu ocaktan 
alm��lard�r. 
          Kütahya mevlevihanesinde yeti�en bestekarlar Osmanl� saray�nda �ehzadelere hocal�k 
etmi�ler, Türk musikisine de�erli eserler kazand�rm��lard�r. Bunlardan ; 
          Klasik Türk ve Tasavvuf Müzi�inde Kütahya Mevlevihanesinde yeti�mi� ve daha sonra 
�stanbul Yenikap� Mevlevihanesi �eyhi olan Sekiörenli Ebubekir Dede Efendi’nin  
(1705-1775) o�ullar�; Ali Nutki Dede (1762 – 1804) �evk-ü Tarab makam�nda Mevlevi 
Ayini,  Abdülbaki Nas�r Dede Efendi (1765-1821) III . Selim’in yan�nda  bulunmu� ve yedi 
makam bulmu� ,iki Mevlevi Ayini bestelemi�, Abdurrahim Künki Dede Efendi(1769-1831) 
Hicaz makam�nda Ayin bestelemi�tir. 
           Eski devlet ricalinden Süleyman Efendi yazd��� mecmuada 1824 tarihlerinde  
Kütahya’l� Hüseyin A�a isminde bir santuriden bahseder. Hüseyin A�a kaba lisan� ile tan�n�r, 
bu hâli mûsikî ile asla kâbil-i telif edilemezmi�. Ancak santurdaki ustal��� ça��nda büyük üne 
kavu�mas�na vesile olmu�. 
            20. asr�n ilk y�llar�nda vefat eden Tenekecilerin Mustafa Efendi gazel okuyu�u ile ün 
yapm�� bir Rü�tiye hocas� idi.  
            Kas�m 1938 de vefat eden Saatçi Mustafa Efendi Kütahya Mevlevîhânesinin neyzen 
ba�l���n� yapm��t�r. Saz�nda usta olan Mustafa Efendi Kütahya’da mûsikî zevkinin, üstün 
derecelerde kalmas�nda büyük pay sahibidir. �ntizar-� Makdeminle nev bahar eyler hulûl 
sözleriyle ba�layan aksak usulundeki  Hisarbuselik makam�ndaki �ark�s� TRT repertuar� 6712 
noda kaydolmu�tur.   

Ba� Kâtipler’in Ahmet Bey Kanun çalard�. Mûsikîye çok merakl� bir zatt�. 1920 lerden 
önce Müderris Bahçelerinde yap�lan mûsikî âlemlerinin en önemli simalar�ndan biri idi. Saray 
mûsikî Heyeti ile de Dr. Akif Pa�a tavassutu ile tan��m�� idi. 

1940 l� y�llarda vefat eden Müftüler’in Ahmet Bey iyi kemençe çalan ve mûsikîmize 
vâk�f bir kimse idi. Yine 1940 l� y�llarda vefat eden udî Kâmkâr Germiyano�lu da Kütahya’l� 
mûs�kî�inaslar�n  aras�nda önemli yeri olan bir kimse idi. 1880 - 1950 y�llar� aras�nda ya�am�� 
udî Sedreddin Bey, udî Sûzdil Ahmet Efendi de tan�nm�� mûs�kî�inaslardand�. 

1950 den sonra vefat eden Mimar Hakk� Çaldemir Saatçi Mustafa Efendi’nin o�ludur. 
�lk tahsilinden sonra �stanbul’da mimarl�k tahsil etmi�, ilk mûsikî derslerini babas�ndan alm�� 
ve kemençe ö�renmi�tir. 



III. Uluslararas� Hisarl� Ahmet Sempozyumu  |  Müzi�i Alg�lamak |  Sempozyum Tam Metin Kitab� 
 

565 
 

1909-1968 y�llar� aras�nda ya�am�� olan Faz�l Bey (Güvey)  kuvvetli nota bilgisi, 
sa�lam icrakârl��� ve bilhassa keman çalmaktaki ustal��� ile tan�n�rd�. Taksim yapmakta mâhir 
idi. Sessiz ve sakin hayat� seven Faz�l Bey ayn� zamanda iyi bir edebiyatç� idi. U��ak maka-
m�nda bestelenip mûsikî literatüründe yeri olan “Gittin bu gidi� bence ölümden de beterdir.” 
m�sra� ile ba�layan �iiri hayli ünlüdür. 

1906-1972 y�llar� aras�nda ya�am�� ve Kütahya’l� mûs�kî�inaslar içinde Haf�z Ahmet 
Bey alarak tan�nan Ahmet Akal�n sesinin güzelli�i ile ün yapm��t�r. Önceleri dînî mûsikî ile 
me�gul olmu� ve ney çalm��t�r. Daha sonralar� keman çalmay� ö�renmi� Kâmkâr 
Germiyano�lu, Tatyos Efendinin talebesi Frans�zca ö�retmeni Ekrem Canbek, Garabet 
Efendilerle, Bal�kesir’de askerli�i s�ras�nda Hanende Hâf�z Cemal Bey’le m'e�k etmi� ve 
tanbur çalmay� da ö�renmi�tir. Bu saz� tanburî Kad�köylü Fahri Beyle me�k etmi�tir. Bir kazâ 
neticesinde tanburu k�r�l�nca yeniden eski saz� kemana dönmü� Fehmi Tokay, Halil Can, 
Haf�z �ükrü Efendi, Haf�z Murat Efendi ve Faz�l Beylerle mûsikî dostluklar� olmu�tur. �yi 
nota ve usûl bilirdi. Güzel bir okuyu� tavr� ve tiz bir sesi vard�. O�ullar�na da mûsikî zevkini 
a��lam��, onlar�n ilk mûsikî hocas� olmu�, büyük o�lu Ömer Akal�n keman, Erhan Akal�n da 
kanun ö�renmi�lerdir ve babalar�n�n mûsikî âlemini uzun y�llar ya�atm��lard�r. 

Alt�n çekiç lakapl�, Üstad Ahmet R�fat Ak�ncan (1907-1984 ) Kütahya mûsikî tarihine 
hizmetleri geçmi� bir zatt�r. 1940 y�llar�nda sanatseverleri bir araya toplam��, onlara, mûsikî 
me�k etmi�tir. Bu çal��mas� 1957-1959 y�llar�nda Ye�il Cami civar�nda açt��� Me�khâne’de 
devam etmi�, günümüzün baz� mûs�kî�inaslardan M.Emin Kavd�r, Zeki Çetin ve daha 
nicelerinin yeti�mesine sebep olmu�tur. 

Ressam Ahmet Yakupo�lu otuz seneyi a�k�n hocal��� ile istidatl� gençleri etraf�nda 
toplam�� hem talebelerine ve hem de çevresine olgun mûsikî zevkini a��lam�� ve yaym��t�r. 
Neyzen olan Ahmet Bey, Süleyman Erguner, Halil Can, Halil Dikmen ve Nurullah K�l�ç 
Beylerden feyz alm��t�r. Kütahya’da çok say�da gencin ney ö�renmesine vesile olmu� ve bu 
arada neyzen Necmi Ak�n, Ahmet Gürel, Vehbi Dürrüo�lu, Mustafa Kalyon, Erhan Alt�nta�, 
Zeki Ermumcu, Sabri Cantürk, Nuri Germiyano�lu, Do�an Karaa�ao�lu, M.Ali Elifo�lu, 
�emseddin Güvey, Tuncer Türkkan, Rag�p Elifo�lu, Dinçer Dalk�l�ç ve daha pek ço�unun 
yeti�mesini temin etmi�tir. Bu neyzenlerden sonralar� Mustafa Kalyon kudüm, Ahmet Gürel 
kemençe, Zeki Ermumcu tanbur, Rag�p Elifo�lu ve Dinçer Dalk�l�ç rebab çalmay� 
ö�renmi�lerdir. Böylece klâsik fas�l heyetinin te�ekkülünü temin etmi�lerdir. Ahmet Yakup- 
o�lunun hocal���nda devam eden çal��malarda ondan fazla ney, iki tanbur, iki rebab, bir 
kemençe ve koro ile klâsik eserler me�k edilmekte idi. 

Bu musikî çal��malar�nda yeti�en gençler bu zevki okullar�nda da duyurma�a ve 
yayma�a ba�lam��lar, 1954-1957 y�llar� aras�nda Kütahya Lisesinde, 1970 den bu yâna Erkek 
Meslek Lisesinde ve 1982 den bu yana K�l�çarslan Lisesinde mûsikî çal��malar� yapm��lar ve 
sanatseverlere konserler vermi�lerdir. 

1964 y�l�nda Kütahya Halk Evinde ve daha sonra Ye�il Ay Cemiyeti �ubesince Do�an 
Karaa�ao�lunun idaresinde mûsikî çal��malar� ba�lat�lm��, günümüzün yeti�mi� baz� 
neyzenleri bu çal��malarda ilk ad�mlar�m atm��lard�r. Bu çal��malarda yeti�en sanatseverlerin 
i�tiraki ile 1965, 1966 1967, y�llar�nda Mevlevi mûsikîsinden örnekler ihtiva eden programlar 
tertiplenerek Mustafa Kalyon idaresinde' konserler verilmi� halk�n adeta susuzlu�u gideril-
mi�tir. 

1969 y�l�nda te�ekkül eden Kütahya Mûsikî Heyeti Kütahya’n�n mûsikî âlemine yeni 
bir heves ve canl�l�k getirdi. �lk sene Kütahya Belediye binas�nda ba�lay�p daha sonraki y�l 
Halk E�itimi Merkezi salonunda çal��malar�na devam eden Kütahya Mûsikî Heyeti al���lagel-
mi� da��n�kl�k ve derbederlikten s�yr�larak titiz ve ciddi bir tempoya girmi�, icrakârl��� ve 
teganniyi inceden inceye ele alm��, Türk Mûsikîsinin nazariyat bilgilerini de heyet mensup-
lar�na aktararak mûsikî sanat�n�n engin ufuklar�nda olgun, ruhlu sanatkârlar yeti�tirme�e ba�-
lam��t�r. Her y�l yedi ay süren çal��malar�n� konserlerle civar il ve ilçelerde halka aksettiren 
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heyet repertuarlar�n� ekseriyetle 14. as�rdan ba�layarak �smail Dede Efendi’nin klâsik 
tak�mlar�ndan baz�lar� ve Rahmi Bey seviyesine kadar olan sanatkârlardan seçmi�tir. 

May�s 1977 y�l�nda 55 ki�ilik kadrosu ile Türkiye Televizyonlar�nda �ehnaz eserler-
den müte�ekkil bir program yapm�� olan heyet 1979 y�l�nda radyo için de Hicaz eserlerden 
olu�an bir bant doldurmu�tur. �ftiharla sürüp giden bu çal��malar�n yan� s�ra heyet üyelerince 
bestekârl�k çal��malar� ba�lam��, 1979 y�l�nda Eski�ehir’de kom�u vilâyetlerin i�tirakiyle ter-
tiplenmi� Yunus Emre Beste Yar��mas�nda Erhan Akal�n birincilik, 3. mansiyon; Do�an 
Karaa�ao�lu da üçüncülük ve 1. mansiyon ödüllerini alm��lard�r. Do�an Karaa�ao�lu’nun 
ba�kanl���nda ve idaresinde çal��an heyette ; 

Kemanlar :  Do�an Özerdem, Metin Gümü�tekin, Ahmet Caher  
Kanunlar :   Erhan Akal�n, Suat Alk��, Ahmet Kaçan, Selahaddin Er 
Udlar       :   M.Emin Yücel, M. Emin Kavd�r, Müjgân Ho�can, Kemal Tezcanl� 
Tanbur     :  Ali Topalo�lu 
Neyler     :   M. Ali Elifo�lu, Yavuz Akal�n, Mücahit Dinç 
Kemençe :   Ümit Takma 
Rebab     :    Nuri Durmaz, Hayreddin Kula 
Kudüm    :    Nermin l��k ve say�lar� k�rka yak�n solist ve koristlerden olu�an bir ekipti. 
1978-1983 y�llar� aras� Yönetim Bilimleri Fakültesinde mûsikîmiz nazariyat� ve tatbi-

kat� ile ele al�nm��, kurslar neticesinde fakülte salonunda ve Eski�ehir �.T. �limler Akademisi 
salonlar�nda konserler verilmi�tir. 

1984 y�l�nda Kütahya Belediyesi uhdesinde olu�turulan Belediye Konservatuar� bir 
dönem mezun verdikten sonra kapat�lm��t�r. 

Günümüzde; Türk Musikisi ve Tasavvuf Musikisi’nin de�i�ik makam, usul ve 
formlar�nda 200 civar�nda bestesi bulunan  R�za Tekin U�urel yönetiminde KÜMAKSAT ( 
Kütahya Mevlana Ara�t�rma Kültür ve Sanat Derne�i ) Tasavvuf  Musikisi, klasik Türk 
Musikisi, THM e�itim ve çal��malar� ,  

Yine Türk Musikisi’nin de�i�ik makam, usul ve formlar�nda 30 civar�nda bestesi 
bulunan  Mehmet Emin Kavd�r yönetiminde Kütahya Yard�m Sevenler Derne�i TSM e�itim 
ve çal��malar�, 

Ayr�ca udi bestekar Nilüfer Özkan (1946-   ) han�mefendinin ve bestekar Celal Albey 
beyefendi’nin  TSM formundaki beste çal��malar� devam etmekte olup;  

K�sa bir süre önce kaybetti�imiz Erhan Akal�n yönetiminde Klasik Türk Müzi�i 
çal��malar� , 

H.E.M. ve Gençlik Merkezi taraf�ndan THM, TSM, Halk Oyunlar�, Saz, Gitar, Ney 
e�itim ve çal��malar� devam etmektedir. 
            Halk Mûsikîsinde ün yapm�� ki�ileri ise �öylece s�ralayabiliriz: 
Arifi, Pesendî, Dülgerin Hüseyin A�a , A��k Nuri Çavu� , Çak�r Ali, Kelerlerin Ethem Bey, 
Kambur Celal, Yeksanî, Â��k Ömer A�a, Arabac� �brahim A�a, Terzi Sad�k Türk, A��k Ömer 
Kocao�lu, Berber Kaz�m Baltao�lu, Çamur �evket �entürk, Sad�k Beyret ve Kütahya 
Türkülerimizin günümüze ula�mas�nda ve TRT repertuar�na kazand�r�lmas�nda büyük eme�i 
olan Hisarl� Ahmet ile TRT kurumundan emekli o�lu Mustafa Hisarl� iyi saz çalan ve türkü 
söyleyen sanatkârlar idi.  
            Halen Kütahya da usta ç�rak ili�kisi ile yukar�da isimleri zikredilen üsdatlardan feyiz 
alm�� genç nesil temsilcileri olarak;  

Ahmet Haldun Eralp ve Mesut Tezcan yönetimindeki Kütahya Türküleri ve Zeybek 
Alay� Ekibi ile; Mustafa Salün yönetimindeki Kütahya Türküleri ve Zeybek Ekibi.  
            Halk E�itim Merkezi ö�retmen Özkan Ya�mur yönetimindeki Zeybek Ekibi. 
            Ayr�ca Süleyman Oruç, Kudret Karayi�it, Metin K�ym�k, Zeynel Sa�, Murat 
Çiftkarde� gibi sanatç�larda Kütahya Türküleri ve folklörünü özüne uygun �ekilde tan�tma 
mücadelesine devam etmektedirler. 



III. Uluslararas� Hisarl� Ahmet Sempozyumu  |  Müzi�i Alg�lamak |  Sempozyum Tam Metin Kitab� 
 

567 
 

            Bu �ahsiyetleri a�a��da detaylar� ile anlatmaya çal��aca��z. 
 

KÜTAHYA TÜRKÜLER�M�Z� B�ZE TA�IYANLAR VE YA�ATANLAR 
 
1- AR�F�   (1780-1870) 
 
 Kütahya Saray Mahallesinde do�du. Bilecikli saz �airi Hüsni’ den ders alm�� olup 
Kütahyal� Hac� Ali Pesendi’nin ustas�d�r. Üstat hiç evlenmemi�tir. 18. yy �airleri(Firaki, 
Esrari, Nevi, Miftahi) ile s�k s�k kar��la�m�� ve düzenledi�i manzum muammalar ile hepsinin 
üsdad� oldu�unu kabul ettirmi� uyan�k, zeki ve güzel sesli olan bir halk ozan� idi. Ya�l�l���nda 
�znik’de Bayramiye tarikat�na intisap etti ve orada vefat etmi�tir. 11 ko�ma, 16 gazel, 3 
mersiye, 4 müseddes ve 1 muhummes’ den olu�an divançesi bulunmaktad�r. 
 
2- PESEND�  ( HACI AL� DEDE ) (1813-1913) 
 
 Kütahya Maruf Mahallesinde do�du. Do�larl� Osman Efendi Medresesinde e�itim al�p 
sonras� saz çal�p �iir yazmaya ba�lad�. Bir toplant�da halk �airi üstat Arifi’nin dikkatini çekti 
ve üstad� 25 y�l kendisini e�itti. Bu arada mutaf ustalar�ndan da bu sanat� ö�rendi. Askerlik 
görevini Mekke’de yap�p Kütahya’ya hac� olarak döndü. Bu ayr�l�ktan faydalan�p güzel �iirler 
ko�malar ve destanlar söylemi�tir. 

�iirlerinde Pesendi Mahlas�n� kullanan üstad�m�z evli iki o�ul sahibiydi. Sofu ad�n� 
verdi�i merkebi ile Kundukviran’daki bahçesine gidip gelen Pesendi ho�sohbeti, güzel lirik 
�iirleri ve gayet ustaca kulland��� meydan saz� ile herkes taraf�ndan sevilip say�lm��, 
nargilesini de yan�ndan ay�rmam��t�r. Pesendi manevi susuzlu�unu gidermek için bir mür�ide 
ba�lanmak istemi� fakat hepsi ona saz� b�rakmas�n� �art ko�mu�lard�r.  

Bir gün memleket Mevlevilerinin ve ileri gelenlerin bulundu�u toplant� da saz çal�p 
sofiyane mersiyeler söylerken bu toplant�ya ba�kanl�k eden Eski�ehir Mevlevi Dergah� 
Postni�ini Hasan Dede taraf�ndan be�enilir elini öper ve onunla birlikte Eski�ehir’e gider. 
Yedi y�l kendisine hizmette bulunup ir�at ve ilhamlar�nda feyiz al�r ve memleketine Mevlevi 
Dedesi olarak döner.   

Üstad� Arifi gibi Pesendi’nin mürettep ve tam bir divan� yoktur. Kendisi ayn� zamanda 
iyi bir hattat idi. Onun el t�rnak yaz�s� ile yazd��� levhalar merakl�lar�n ellerinde sakl� 
bulunmaktad�r. Kendi el yaz�s� ile yazd��� söylenen divan� ve �iir mecmuas� o�ullar� 
taraf�ndan elden ç�kart�lm�� olup bu yüzden birkaç ko�ma, �iir ve destan� derlenmi�tir. Ortakç� 
destan� me�hurdur.  

1913 y�l� bahar�nda vefat etmi� ve vasiyeti üzerine Hisar Park�’nda ki kabristana 
gömülmü�tür. Uzun süredir yeri kaybolan kabristan�n yeniden in�as� için �ahs�m Mustafa 
SALÜN olarak KÜTAV Vakf� arac�l��� ile giri�imlerde bulunarak önümüzdeki k�sa zaman 
içersinde An�tlar Kurulu oluru al�narak in�as� yap�laca�� ümidini ta��yoruz. 
 Pesendi ç�rak olarak Dülgerin Hüseyin A�ay� yeti�tirmi�tir.   
 
3- KAM�L� (A�IK HASAN DEDE )  ( 1841-1916 ) 
 
 Kütahya Hac� Evren mahallesinde do�du. Genç ya��nda �eyh Pir �smail Efendiye 
ba�lanm�� ve ondan hilafet alm��t�r. Okuyup yazmas� olmad��� halde güzel ve içli �iirleri 
vard�r. Zamanla yaz�lmad��� için a��zdan a�za söylenegelenler bilinmektedir. 
           �iirlerinde Kamili Mahlas�n� kullanan üstad�m�z�n Aç Gözlü Destan�, Çocuk Destan�, 
Garip Destan� halk dilinden uzun y�llar dü�memi�tir. 1916’da vefat etti Hac� Evren 
Kabristan�nda gömülüdür. 
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4- A�IK ÖMER (1890-1950 TAHM�N� ) 
 
 Kütahya Sultanba�� Mahallesinde do�du. Ho� sohbet bir ki�i olan A��k Ömer halk 
�airlerinin meclislerinde ko�ma ve destanlar� ile dikkat çekmi�tir. 
            Üstad Pesendi’nin son dönemlerini görmekle birlikte Dülgerin  Hüseyin A�a , Nuri 
Çavu�, Kelerzade Ethem Bey ve emsali saz ustalar�n�n yan�nda bulunmu�tur.Tahminen 1950 
y�l�nda vefat etmi�tir. 
 
5- KELERZADE ETHEM BEY (1890-1975) 
 
 Kütahya Hatuni Mahallesinde do�du. Gençlik y�llar�nda saz çal�p türkü söylemeye 
ba�lad�. Dülgerin Hüseyin A�a, Nuri Çavu�, Kambur Celal ile eski Çapraz Han�nda ve a��k 
kahvelerinde müzik icra etti. Evli bir k�z bir o�lu vard�. Türkülerimizi özüne uygun 
yorumlamas� ile tan�n�rd�. Kütahya Belediyesi Park i�lerinde çal��an Ethem Bey �imdiki 
Belediye Park�n�n �slah�n� yapm�� ve ye�illendirmi�tir. Ya�l�l���nda saz� sözü b�rakm�� 85 
ya��nda iken 1975 y�l�nda Kütahya’da vefat etti. 
 
6- DÜLGER�N HÜSEY�N A�A ( 1880- 1958) 
 
 Kütahya Yeni Mahalle’de do�du. Saza olan dü�künlü�ü dolay�s�yla büyük üstat Hac� 
Ali Pesendi’nin yan�nda uzun süre bulunarak usta ç�rak ili�kisi ile ondan çok �eyler ö�rendi. 
Üstat kendi eli ile yapt��� üç telli curay� çok iyi çalard�. Pesendi’nin ölümünden sonra kendi 
gibi üstat olan Nuri Çavu� ile birçok halk meclislerinde, çalg�l� kahveler ve hanlarda sanat� 
icra etmi�lerdir. Evli iki k�z babas� idi. Saz� kadar haf�zas� da kuvvetli olan Hüseyin A�a 
hocas� Pesendi ve Kamili’den ö�rendi�i �iir, destan, türkü vb. gibi 1935 li y�llarda ö�retmen 
Hamza Güner’e aktar�p bizlere ula�mas�nda katk�da bulunmu�tur. Kendisi Terzi Sad�k Türk 
ve Hisarl� Ahmet’i yeti�tirmi� olup 1958 y�l�nda Kütahya’da vefat etmi�tir. 
 
7- NUR� ÇAVU� (1885-1955 ) 
 
 Kütahya’da 1880’li y�llarda do�du. Ünlü Pesendi’nin son dönemlerini gördü ve onun 
ç�ra�� Dülgerin Hüseyin A�a ile aras� iyi olan üstad�m�z çok iyi ba�lama çalar ve 
türkülerimizi icra ederdi. Fakir bir ya�am sürmü�, bir kez ni�anlanmas�na ra�men fakir oldu�u 
için ni�an bozulmu� ve bir daha hiç evlenememi�tir.  
            Folklor ara�t�rmac�s� Halil Bedi Yönetken 1938 y�l�nda A��k Nuri Çavu�’tan bir çok 
türkü ve folklorik ara�t�rmalar yapm��t�r.  Ömrü A��k kahvelerinde, Hanlarda ve gezek 
ortamlar�nda saz çalarak geçmi�tir. Kendisinden Kambur Celal, Terzi Sad�k, Hisarl� Ahmet 
feyiz alm��lard�r.1942 y�l�nda Kütahya ad�na �stanbul’da yap�lan programda ve TRT Ankara 
Radyosu’nda Terzi Sad�k, Kambur Celal, Hisarl� Ahmet F�nd�k Hüseyin ile birlikte birkaç kez 
programlarda bulunmu�tur. Küçük nargilesini ve curas�n� yan�ndan hiç ay�rmayan üstad�m�z 
1955’te Kütahya’da vefat etmi�tir. 
8- KAMBUR CELAL ( 1895- 1962 TAHM�N�) TAVUKCUO�LU 
 
  Kütahya Yeni Mahalle’de do�du. Dülgerin Hüseyin, Nuri Çavu�, Hisarl� Ahmet, 
Sad�k Türk ile eski Çapraz han�n�n alt�ndaki kahvede ve Saman pazar� civar�ndaki K�rb�y���n 
kahvede çal�p söylerlerdi. Evli ve iki o�lu vard�. O�ullar�n�n Eski�ehir’de i� bulmalar� üzerine 
ailecek oraya ta��nd�lar. Orada bir kahvehaneyi mekân tutmu� olup saz�n� müzikseverlere 
dinletmi�tir. Kütahya’ l� olmas� s�fat� ile ço�u zaman Kütahya türküsü çal�p söyledi. 
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 Eski�ehir’ lilere türkülerimizi sevdirdi. Dolay�s�yla TRT repertuar� ara�t�rmalar� 
s�ras�nda baz� türkülerimiz Eski�ehir türküsü diye geçmi�tir. 1962 y�l�nda-Eski�ehir’de vefat 
etmi�tir. S�rt� kambur oldu�undan bu lakapla an�l�rd�. 
 
9- ARABACI �BRAH�M A�A (1906-1976 ) SAKARLIO�LU 
 

 Kütahya Gazi �eyh mahallesinde do�du. Gençli�inde Alt�nta� ovas�nda çobanl�k 
yaparken saza merak sard� ve ö�renmeye ba�lad�. Müzik kula�� çok kuvvetli olan üstad�m�z 
daha sonra Kütahya’ya gelerek Dülgerin Hüseyin A�a, Kambur Celal, Nuri Çavu� ile sazl� 
kahvelere gelip giderek kendini geli�tirdi. Evli iki o�lu bir k�z� vard�. Tek atl� araba ve fayton 
kullan�rd�. Ciddi yap�l� olup efe tipi k�yafet giyer ve çok iyi at biner Arapo�lu �brahim diye 
tan�n�rd�. 

 Kendisinden Hisarl� Ahmet, Terzi Sad�k, Ayakkab�c� Sad�k ve Berber Kaz�m çok 
�eyler ö�renmi�lerdir. Muhabbete dü�kün olan üstad�m�z cemiyet içinde sevilen ve say�lan 
biri olup ibadetini eksik etmezdi. Kundükviran ’deki bahçesine e�ini dostunu toplar onlar� 
e�lendirmekten büyük zevk al�rd�.  

Üstad�m�z 1976 y�l�nda Kütahya’da vefat etti. 
 
10- TERZ� SADIK TÜRK (1900- 1964 ) 
 

Kütahya Selvi mahallesinde do�du. Dülgerin Hüseyin A�a, Nuri Çavu�, Kambur Celal 
ve Ahmet Hisarl� ile saz ortamlar�nda ve gezeklerde kendisini olgunla�t�rd�.Halk Evi Kütahya 
Folklor Ekibine saz� ve sesi ile katk�larda bulundu. Kendisinden sonraki A��k Ömer Kocao�lu 
ve Berber Kaz�m Baltao�lu’na saz� ö�retti.  

Evli 3 erkek çocu�u vard�. Terzilik yapard�. Bir ara terzili�e ara verip Tav�anl�'da 
Etibank’ta 8 y�l çal��t�. Saz�n� orada da çal�p sayg�nl�k gördü. 1942 y�l�nda Kütahya Folklor 
Ekibi gösterileri için gittikleri Ankara’da Nuri Çavu�, Kambur Celal, Ahmet Hisarl� ile 
birlikte Kütahya Türküleri program� yapt�lar.  

 Sakin yap�l� sevecen yap�ya sahip üstad�m�z halk taraf�ndan sevilen biriydi. 
Çömüdüm adl� türkümüz Muzaffer Sar�sözen taraf�ndan 1942 de kendisinden derlenmi�tir.  

Üstad�m�z 1964 y�l�nda Kütahya'da vefat etti. 
 

11- H�SARLI AHMET  (�NEGÖLLÜO�LU) (1908-1984) 
 

Babas� yemenici Mustafa Usta, aslen �negöl’lü olup Kütahya'ya gelmi� ve burada 
evlenmi�tir. Üstad�m�z Kütahya’da KALE-� BALA denen Yukar� Hisarda do�du. Küçük 
ya�larda sesinin güzel ve gür olu�u ile dikkati çeken Ahmet o zaman�n Kütahya’s�nda 
babas�ndan sakl� üç mintan bu�daya ald��� saz� babas� görmü� ve k�rm��sa da o yine 
alm��t�r. Kendini zaman�n ustalar� aras�nda bulan Hisarl� Ahmet; Kelerzade Ethem Bey. 
Dülgerin Hüseyin Â�a, Nuri Çavu� ve �brahim A�a’dan çok faydalanm�� ve kendisini Gezek 
ortamlar�nda olgunla�t�rm��t�r.  

�lk zamanlar baba mesle�i yemenicilik ve kavafl��� yapt�. Askerlik sonras� 
kahvehane çal��t�rd�. Sazl� sözlü olan kahvehanede birçok genç yetene�e saz ö�retmeye 
ba�lad�. Daha sonra müzik aletleri sat�� dükkan� çal��t�rd�. Dükkan� Kütahya’ya gelen tüm 
sanatç�lar�n u�rak yeri oldu. Bu arada Halk Evi ve Ye�ilay Cemiyeti’nde Kütahya ve Folklor 
Ekibine saz� ve sesi ile büyük katk�larda bulunup türkülerimizi özüne uygun olarak ekip 
arkada�lar�na ö�retti. Ustalar�ndan ö�rendi�i ve yöremizden derledi�i türküleri TRT 
Repertuar�na kazand�rmak için Muzaffer Sar�sözen, Nida Tüfekçi, Yücel Pa�makç� ile irtibat 
kurup. Radyolarda söylenmesinde ve tan�t�lmas�nda çok büyük gayret göstermi� ve 
dinlemekten büyük haz duymu�tur.  
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Ara s�ra yan�na ziyaretine gitti�imde Mustafa bu sabah radyoda duydun mu? Bedia 
Akartürk, Me�eden Gel’i okudu veya bir ba�ka zaman Necla Abken, Kütahya’n�n P�narlar�n� 
okudu diye mutlulu�unu dile getirirdi kendisi de 1942 y�l�nda TRT Ankara Radyosunda 
canl� yay�nda Kambur Celal, Nuri Çavu�, Terzi Sad�k Türk ve F�nd�k Hüseyin ile birlikte 
Kütahya Türkülerini seslendirdiler. �lerleyen y�llarda TRT Kurumunun çekti�i bir kaç 
televizyon program�nda da ekranlardan kendisini izleme f�rsat� bulduk. 

 Evli olup iki o�lu ve bir k�z� vard�. O�lu Mustafa Hisarl�, babas�ndan saz� ö�renmi� 
olup yüksek tahsil görmü� ve �uan TRT �stanbul Radyosu’ndan emekli olmu�tur. 

Üstad�m�z,  Kütahya yöresinde Hisarl� Ahmet diye an�ld���ndan �negöllüo�lu olan 
soyad�n� de�i�tirip Hisarl� soyad�n� ald�. Hac farizesini yerine getirdi. �badet ve müzik icras� 
çevrede yad�rganmas�na ra�men son nefesine kadar ikisini de b�rakmad�. Çok iyi ezan okur 
ve selâ verirdi. Ne�eli ve sevgi dolu bir insand� onu 1984 y�l�nda kaybettik. Sa�l���nda TRT 
Repertuar�na kazand�rd��� türküleri bir kitapta toplamak istemesine ra�men bu emeline 
ula�amam��, ölümünden sonra o�lu Mustafa Hisarl� ve torunu �smail Pekta� onun bu 
hayalini gerçekle�tirip Hisarl� Ahmet Yorumuyla Kütahya Türküleri adl� kitab� 
bast�rm��lard�r. 

Ç�raklar� aras�nda Sad�k Beyret, Erdo�an Mehmet �an, Kaz�m Baltao�lu, Çamur 
�evket �entürk, A��k Ömer Kocao�lu, Muammer Radar, Osman Orya��n, Rü�tü Kurto�lu, 
Recep Atak, O�lu Mustafa Hisarl�,  Metin Tezcan, Mesut Tezcan, Süleyman Oruç, Mustafa 
Salün  ve daha niceleri say�labilir. 
 
12- ÖMER KOCAO�LU (A�IK ÖMER 1928-1991) 
 

1928 y�l�nda Kütahya’da do�du. Gençlik y�llar�nda saz ö�renmeye ba�lad�. Terzi 
Sad�k, Arabac� �brahim A�a ve Hisarl� Ahmet’ten feyiz ald�. 

Hisarl� Ahmet, Ayakkab�c� Sad�k, Berber Kaz�m, Zeki Maviler gibi üstatlar ile Halk 
Evi’nde Kütahya Folklor ekibinde saz� ve sözü ile çal��malarda bulundu. Saz� ile klasik 
eserleri de iyi icra eden üstad�m�z dü�ünlerimizin aran�lan ismiydi. 
�eker fabrikas�ndan emekli olan üstad�m�z daha sonra taksicilik yapt�. Hacca gitti son 
y�llarda saz� b�rakt�.                                                                                    

1983’de Kütahya’ya gelip kendisini bulan �.T.Ü. THM Ara�t�rma Ekibine – Bu i�ler 
bizden geçti.  Sizi bu i�leri iyi bilen birine götüreyim der ve ekibi, benim dükkan�ma getirir. 
Beni tan��t�rd� ve –Hadi Mustafam dedi. –Ömer Amca siz varken bana söz dü�mez dediysem 
de –Sen çal, söyle, anlat dedi. Bende 5-6 Türkümüzü çal�p, söyleyip, öykülerini kasete 
anlatm��t�m. 

Evli iki çocuk babas� idi. O�lu Hasan Kocao�lu’nunda iyi bir müzisyen olmas� için 
gayret etmi� kendisi gibi yeti�tirmi�tir.  

De�erli büyü�ümüz 1991 y�l�nda Kütahya’da vefat etmi�tir. 
 

13- KAZIM BALTAO�LU (1941-1993) 
 

1941 'de Kütahya’da do�du. Küçük ya�larda saz çalmaya ba�layan Kaz�m kendisini, 
Arabac� �brahim a�a, Hisarl� Ahmet, Ömer Kocao�lu, Terzi Sad�k usta gibi ya��ndan büyük 
üstatlar�n aras�nda buldu. Kaz�m Baltao�lu. Halk Evi’nde Kütahya Folklor Ekibi 
çal��malar�na saz� ve sesi ile katk�larda bulundu. Kendisi berberlik sanat� ile u�ra�t��� için 
halk aras�nda Berber Kaz�m olarak isim yapt�. 

Kütahya Türküleri ve güncel parçalar� çok iyi yorumlad���ndan dolay� 1965-1980 
aras� en çok tutulan saz üstad� oldu. Evli 4 k�z babas�d�r. Üstad�m�z sessiz, sakin yarad�l��l� 
ve olgun bir insand�. 
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Onu pek ya�l� say�lmayacak ya�ta 1993’de kaybettik. Hisarl� Ahmet döneminin 
akranlar�n�n aktif son temsilcisi idi. 
 
14- MUSTAFA H�SARLI (1938-           ) 
 
 1938 y�l�nda Kütahya Kale-i Bala da do�du. �lk ve Orta ö�renimini Kütahya’da yapt�. 
Lise ö�renimi s�ras�nda ba�lama ö�renme�e ba�lad�. 1957-58 de Yüksek ö�renimi için 
�stanbul'a geldi. Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Yüksek Mimarl�k bölümünü bitirdi. 
Ö�renimi s�ras�nda M.T.T.B. ve M.T.T.F' da ve daha sonra Türk Folklor Kurumu’nda müzik-
koro çal��malar� oldu. �stanbul Belediye Konservatuar� T ü r k  Halk Müzi�i Toplulu�unda 
uzun süre misafir saz sanatç�s� kadrosu ile çal��t�. 1966 y�l�nda TRT’nin açt��� bir seri s�nav 
ve kurslardan sonra 1971 den itibaren �stanbul Radyosu'nda saz- sanatç�s�, Repertuar �efi, 
THM Müdürlü�ü görevlerini üstlendi. �stanbul Y�ld�z Üniversitesinde dört sene müzik 
derslerinde ö�retim görevlisi olarak görev ald�. 

Babas�n�n Kütahya türkülerini TRT’ye kazand�rmas�nda Nida Tüfekçi ve Yücel 
Pa�makç� ile tan��t�rarak köprü vazifesi gördü. Kendi derlemeleri de oldu.  

Babas� Hisarl� Ahmet’in ölümünden sonra ye�eni �smail Pekta� ile birlikte Hisarl� 
Ahmet yorumuyla Kütahya Türküleri adl� kitab� yay�mlad�lar. Sanatç� TRT kurumundan 
emekli olup, halen �stanbul’da ya�amaktad�r. 
 
15- ERDO�AN MEHMET �AN ( 1935-          ) 
 
 1935’de Kütahya’da do�du. Gençlik y�llar�nda saz ö�renmeye ba�lad�. Uzun süre 
Hisarl� Ahmet’ten ders ald�. Halk Evi Kütahya Folklor ekibinde ustas�n�n yan�nda uzun y�llar 
hizmet etti ve birçok etkinliklere kat�ld�.  
            Bankac� olan üstat emekli olup halen Dikili’de ya�amaktad�r.  
 
16- ÇAMUR �EVKET �ENTÜRK (1942 -2001) 
 
 1942 y�l�nda Kütahya’da do�du. Genç ya�larda saz çalmaya ba�lad�. Hisarl� Ahmet, 
A��k Ömer, Berber Kaz�m gibi ustalardan feyz ald� ve Kütahya folklor ekibinde son 
dönemlerde  görev ald�.Sümerbank’tan emekli oldu.Evli bir k�z bir o�lu olan sanatç� uzun 
y�llar Kütahya türküleri ile ilgilendi. 2001 y�l�nda Kütahya’da vefat etti. 
  
17- MESUT TEZCAN ( 1950-         ) 
 
 1950 y�l�nda Kütahya’da do�du. Ba�lama çalmay� Hisarl� Ahmet’in ç�ra�� Abisi Metin 
Tezcan’dan ö�rendi. 1965 y�l�nda Halk Evlerinin kapanmas�ndan sonra Ye�ilay Cemiyetinde 
Hisarl� Ahmet ba�kanl���nda 1974 y�l�na kadar Kütahya Türküleri ve Zeybek Oyunlar� 
çal��malar�na kat�ld�.  
            Bu y�ldan sonra Ahmet Haldun Eralp ba�kanl���nda Kütahya yöresel k�yafetleri ve 
oyunlar� ile türküleri üzerinde ara�t�rmalar yapt�. Cemiyet ekibiyle birlikte birçok etkinlik ve 
festivallerde ekip ba�� olarak görev ald�. Ye�ilay cemiyetinin da��lmas�ndan sonra yine Ahmet 
Haldun Eralp ba�kanl���nda Kütahya Zeybek Alay� olarak Türkülerimizi ve Zeybek 
oyunlar�m�z� asl�na uygun �ekilde ekip arkada�lar�yla birlikte icra etti. 
            1984 kaybetti�imiz üstat Hisarl� Ahmet’ten son döneminde el ald�. Evli iki çocuk 
babas�d�r. Kütahya Belediyesi’nden emekli olup ya�am�n� Kütahya’da devam ettirmektedir. 
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18-  SÜLEYMAN ORUÇ ( 1958-         ) 
 
 1958 y�l�nda Kütahya’da do�du. 12 ya��nda ilk saz�n� harçl�klar� ile babas�ndan sakl� 
Hisarl� Ahmet’ten ald� ve ilk birkaç türküyü Hisarl� Ahmet’ten ö�rendi. Babas�n�n k�zmas�na 
ra�men saz çalmaktan vazgeçmedi.  

Bir süre Kütahya Ye�ilay Cemiyetinde Mesut Tezcan ve ekip arkada�lar�ndan Kütahya 
Türkü ve Oyunlar�n� ö�rendi. Üstün yetenek ve kabiliyeti ile Kütahya’n�n ileri gelen sazc�lar� 
aras�na girdi.  

Arkada�� Mustafa Salün ile 1975’li y�llardan itibaren Beyazgüller Saz Grubunu 
kurarak Kütahya’da yeni bir ç���r açt�lar.  

1976’dan itibaren k�sa fas�lalar ile gidip geldi�i Almanya’da 1981’den itibaren oturma 
izni alarak orada i�çi ve sanatç� olarak hayat�n� sürdürdü. Kütahya türküleri ve Fantazi tarzda 
15’in üzerinde albüm yap�p Türkiye ve Avrupa’da sahne ve televizyonlarda Kütahya’n�n sesi 
oldu.    

Evli iki çocuk babas� olan üstat halen i� ve müzik hayat�n� Almanya’da devam 
ettirmekte olup, Almanya’daki Kütahyal�lar Derne�i kurucular�ndand�r. Her y�l bir ayl�k 
tatilini Kütahya’da geçirmektedir. 
 
19- MUSTAFA SALÜN (1956-          ) 
 
 1956 y�l�nda Afyon Bolvadin’de do�du. Babas�n�n memuriyeti dolay�s�yla 1960 
y�l�nda Kütahya’ya geldi.52 y�ld�r Kütahya’da ikamet etmekte olup, ilk ve orta ö�renimini 
Kütahya’da, Teknik Liseyi Eski�ehir’de bitirdi. Müzi�e babas�n�n söyledi�i �ark� ve türküleri 
dinleyerek �s�nd�. Müzi�e 7 ya��nda ilkokul sahnesinde ba�lad�.16 ya��nda hiç hocas� olmadan 
saz çalmaya ba�lad�.    

Kütahya Türkülerine a��r� duyarl�l�k göstererek Hisarl� Ahmet,  Berber Kaz�m, A��k 
Ömer gibi ustalardan, arkada�� Süleyman Oruç ve TRT sanatç�lar�ndan çok �ey ö�renip 
kendini geli�tirdi. Saz� ile Ömer �an,Nurten �nnap,Eda �im�ek,Serap Kuzey,Sami Kasap vb. 
Bir çok usta sanatç�ya e�lik etti.                                                                                                                           

1975 y�l�nda arkada�� Süleyman Oruç ile Ekip enstrümanlar�n� Hisarl� Ahmet’in 
dükkan�ndan alarak kurduklar� Beyazgüller Saz Grubu ile Kütahya’da Türk Halk Müzi�ine 
yeni bir heyecan getirdiler. 

1977’de �zmir Fuar�’nda Türk Halk Müzi�i yar��mas�nda derece ald�.                        
1968-1984 y�llar� aras�nda Hisarl� Ahmet büyü�ü ile bazen kendi dükkan�nda bazen Hisarl� 
Ahmet’in dükkan�nda birlikte Kütahya Türkülerini me�k etti.                        
Ressam Ahmet Yakupo�lu, Mehmet Dumlu Hoca Efendi ve Müzik ö�retmeni �. Selman 
Co�kun’dan feyiz ald�. 

Kütahya ve Ege Türküleri ile Fantazi tarzda 10 albüm yapt�.                        
Yurt içi ve yurt d���nda Kütahya ad�na yap�lan birçok konser, festival ve etkinliklerde görev 
ald�.  

1999’da �ahs�na ait Çinili Kö�k Kültür ve Sanat Evinde kurdu�u Kütahya Türküleri 
koro-solo ve zeybek ekibinin çal��malar�n� yönetip gençlere yöre türkülerini ve zeybek 
oyunlar�n� asl�na uygun ö�retip GEZEK gelene�inin ya�at�lmas� ve unutulmamas� ad�na yerel 
ve ulusal TV.’lerde birçok programlara kat�ld�. Ba�ta o�lu, k�z� olmak üzere 35’e yak�n 
ö�renci yeti�tirdi.(Ünsal, �smet Salün, G. Kaz�m Kutlu, Ahmet Ürütük, �brahim Ta�,Y�lmaz 
Kizen,Hasan Efe daha niceleri.) 
1975 ten bu yana müzik aletleri sat�� dükkan�n� bir okul gibi müzik sevdal�lar�n�n hizmetinde 
bulundurdu.                                                                                                                                                           
Saz�m�z, Sözümüz, Türkülerimiz ve Öykülerimiz ile Kütahya1997 ile Kütahya Gezek 
Gelene�i ile Törelerimiz ve Oyunlar�m�z 2002 adl� iki kitap yay�nlad�. Üçüncü kitab� olan 
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Kütahya Kültür Ansiklopedisi çal��malar�n� tamamlad�.                        
Say�lar� 20 ye varan Kütahya Türküsü derledi ve Kültür Bakanl���na teslim etti.                        
Kütahya musikisi çal��malar�nda antoloji haz�rl�klar�nda yaz�m kurulunda görev ald�.            
Sanatç� T.K.�’den emekli olup, 2009 y�l�nda K.T.B sanatç� belgesi ald�, halen Kütahya’daki 
dükkan�n da aktif müzik hayat�na devam etmektedir.     
 
20- KUDRET KARAY���T ( 1950-       ) 
             
             1950 y�l�nda Kütahya’da do�du. Gençlik y�llar�nda saz ve ritim çalmaya ba�lad�. 
Ba�lama ve deblek çalmay� Hisarl� Ahmet’ten ö�rendi. Uzun y�llar Ye�ilay Cemiyeti saz 
ekibinde ve idarede görevler ald�. Daha sonra Ayd�nlar Oca��nda saz ö�reticili�i yap�p ekip 
çal��t�rd�. Ressam Ahmet Yakupo�lundan feyiz alarak rebap ve yayl� tambur çalmay� ö�rendi. 
Emekli olan sanatç� �uan H.E.M. ‘de gençlere ba�lama ö�reticili�i yapmakta olup, 
Kütahya’da ya�amaktad�r. 
 
 
21- MET�N KIYMIK (1951-         ) 
 
 1951 y�l�nda Kütahya’da do�du. 14 ya��nda ba�lama çalmaya ba�lad�. Berber Kaz�m, 
Çamur �evket, A��k Ömer yan�nda ba�lama çalmay� ö�rendi. Halk E�itim Merkezi Halk 
Oyunlar� Ekiplerinde 12 y�l saz� ile hizmet verdi. Yurt içi ve yurt d��� etkinliklere kat�ld�. 
Kütahya Türkülerinden olu�an bir albüm yapt�. 

Evli iki çocuk babas� olan üstad�m�z T.E.K’den emekli olup halen Kütahya’da 
ya�amaktad�r.   
 
22- �BRAH�M SELMAN CO�KUN ( 1953 - 2010  ) 
  
 1953 Y�l�nda Yozgat’ta do�du. 1981 y�l�nda müzik ö�retmeni olarak Kütahya 
K�l�çarslan Lisesine atand�. Okulunda Açt��� kurslar ve e�itimler ile her y�l aral�ks�z konserler 
verme ba�ar�s�n� gösterdi. 
 Birçok yetenekli ö�rencisini e�itim fakültelerine ve konservatuarlara yönlendirerek 
müzik camias�na kazand�rd�. 
 H.E.M.’nde T.H.M. ve folklor ekiplerini çal��t�rarak birçok ilde ve yurt d���nda 
etkinliklere kat�ld�. Kütahya kendisine çok �ey borçludur. 
 Üstad�m�z 2010 y�l�nda yakaland��� amans�z hastal��a yenilerek Kütahya’da vefat etti. 
Memleketi Yozgat’ta topra�a verildi. 
 
23- ÖMER KIRKAN (SÖYLER) (1951-     ) 
  
 Babas� ve abisinin davul zurna ve saz çalmas� nedeniyle küçük ya�larda aileden 
etkilenerek saz çalmaya ba�lad�. Arkada�lar� Mustafa Salün, Süleyman Oruç, Metin KIYMIK 
ve zeybek arkada�lar� ile birlikte gezek ortamlar�nda gezek topluluklar�n� e�lendirerek kendini 
sevdirdi.  

Evli bir o�lu bir k�z� olan sanatç�, Kütahya Türküleri ve Fantezi müzikten olu�an 8 
adet albüm haz�rlad�. Memuriyeti b�rakarak esnafl��a ba�lad�. Müzik ve kaset i�i ile ilgili 
dükkan�nda ba�ta o�lu olmak üzere bir çok genç yetene�e müzi�i sevdirdi ve ö�retti. 
(Ö�rencileri aras�nda Zeynel Sa�, Hasan Efe, �ahin Ça�lar ve daha niceleri) Kütahya Folklor 
ekibinde saz� ve sesi ile katk�larda bulundu.  

Sanatç� halen aktif müzik hayat�na devam etmektedir. 
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24- ZEYNEL SA� (  1960-            ) 
 
 1960 y�l�nda Kütahya’da do�du. Türkülerle çocukluk y�llar�nda radyo arac�l��� ile 
tan��t�. �lk orta ve lise ö�renimini Kütahya’da bitirdi. Ortaokul ve liseler aras� ses 
yar��malar�nda birincilikler ald�. Ard�ndan yerel sanatç� Ömer Söyler ( K�rkan) ile dü�ünlere 
kat�lmaya ba�lad�. Kütahya Türkülerinde Hisarl� Ahmet, Sad�k Beyret, Berber Kaz�m gibi 
üstatlardan feyiz ald�. Onlardan ö�rendi�i gibi saz� ve türkülerimizi çal�p söylemeye 
ba�lad���nda sesinin güzelli�i ile herkesçe takdir gördü.  

Ege ve Kütahya türkülerinde olu�an iki albüm yapt�. Yurt içi ve yurt d��� konser, 
festival ve etkinliklerde hem ferdi olarak hem Süleyman Oruç ve Mustafa Salün ile görev alan 
sanatç� evli üç k�z babas� olup, T.E.K.’dan emeklidir.                                                           
2010 y�l�nda K.T.B. sanatç� belgesi alm�� olup aktif müzik hayat�n� devam ettirmektedir.    
 
25- MURAT Ç�FTKARDE� ( 1970-          ) 
 
 1970 y�l�nda Kütahya’da do�du. Müzik ya�am� babas�n�n çald��� keman ve cümbü�, 
abisi Mesut Çiftkarde�’in çald��� ba�lama t�n�lar�yla 4 ya��nda ba�lad�. H.E.M kurslar�yla 
kendisini geli�tirdi.  10 ya��nda �ark� çal�p söylemeye ve sahneye ç�kmaya ba�lad�. Ritim 
aletlerini de çalabilen sanatç� 14 ya��nda eline keman ald�, babas�n�n deste�i ile k�sa sürede bu 
enstrüman� da çalmay� ö�rendi. H.E.M. müzik ve halk oyunlar� yar��malar�nda görev ald�. 

17 ya��nda müzik ö�retmeni �. Selman Co�kun’dan dersler alarak birçok koro ve halk 
oyunlar� etkinliklerine kat�ld�. Hocas�n�n tavsiyesi üzerine kabak kemane çalmay� da ö�rendi.  

Yurt içinde say�s�z yar��ma ve festivallerde görev ald�. Yerel ve ulusal televizyonlarda 
say�s�z programlara kat�lan sanatç� 1992-2010 y�llar� aras� �zmir, Dikili, Ayval�k, Salihli, 
Manisa ve Soma’da müzik yapt�.  

Bir k�z çocu�u olan sanatç� halen Kütahya’da müzik hayat�n� devam ettirmektedir. 
 

KÜTAHYA TÜRKÜLER� N�TEL�KLER� 
  
 Selçuklular, Germiyano�ullar� ve Osmanl� �mparatorlu�unun kültür birikimlerini ve 
folklorik de�erlerini çok iyi özümleyen Kütahyal�lar, bunlar� çok iyi ya�atm�� ve günümüze 
kadar getirmi�tir. El sanatlar� ve müzik yayg�n  çok geli�mi�tir. 
 Dü�ünlerde kad�nlar ve erkekler ayr� yerlerde toplan�r ve e�lenirler. K�z görme, k�z 
isteme, k�z hamam�, o�lan hamam�, çeyiz alt�, k�na yakma, ku�ak ku�atma, kakm�k, güvey 
salma, el öpme gibi evlerde devam eden dü�ünlerde konuyla ilgili türküler söylenir, oyunlar 
oynan�r. 
 Kütahya türkülerinin sözlü anlat�m�n�n güçlülü�ü, ezgilerdeki sa�lam ve zor müzik 
cümleleri ve de melodi zenginli�i dikkat çekicidir. Zor icra edili�lerinden dolay� TRT 
s�navlar�nda ve konservatuar s�navlar�nda sorular� ve icras� istenen türkülerdendir. 
 Kütahya Türküleri’nin birço�unu Türk Musîkisi Makamlar� içermesinde Kütahya 
Mevlevihanesi’nin tesiri kesindir. Zira Üstad�m�z Pesendi Ali Dede Bir Mevlevi Büyü�ü 
olarak kendinden sonra gelen Dülgerin Hüseyin A�a, Kelerzade Ethem Bey, A��k Ömer, Nuri 
Çavu� ve Hisarl� Ahmet silsilesi gibi pek çok halk musikisi sanatkar�n�n yeti�mesine önderlik 
etmi�tir.Klasik Türk Müzi�i karakteristi�indeki Türkülerimizden örnekler vermek gerekirse; 
Ahmet Bey- Gerdaniye, Kütahya’n�n P�narlar�- Kürdi, A Hamamc�- Muhayyer, Hisardan 
�nmem Diyor- Sirgüleli Hicaz, Havada Durna Sesi Gelir ve Mezar Aras� – Evç 
Makam�ndad�r.    Oyunlu ve oyunsuz türküleri vard�r. Ezgi yap�s� inici-ç�k�c�, ç�k�c�-inicidir. 
Genelde geni� aral�kl� olan ezgilere be�li aral�ktan on be�li aral��a kadar örnekler verebiliriz. 
Zeybek ve kar��lama oyunlar� yayg�nd�r. Bu nedenle dokuz zamanl� usuller (9/8, 9/2, 9/4) 
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yayg�nd�r. �ki ve dört zamanl� usullere de çok rastlan�r. Yedi ve 27/8 zamanl� usullerden de 
birer örnek vard�r. Üç ve be� zamanl� örnek yoktur. 
 Kütahya’ da Halk Çalg�lar� olarak telli ve m�zrapl� ba�lama ailesinin tümü, vurmal� 
çalg�lardan deblek-darbuka, davul,  ka��k, zil say�labilir.  Nefesli olarak orta boy zurna, kaval, 
çoban düdü�ü, yayl� olarak tek tük kabak kemaneye rastlan�r.   
 

KÜTAHYA ZEYBEK OYUNLARI 
 

Kütahya Zeybek Oyunlar�, co�rafi konumu itibariyle ve Orta Asya’ya dayanan Türk 
Töreleri ile Germiyan ve Saray Kültürü kokan kendine özgü zengin giyim ku�am vakur ve 
a��rba�l� �ekilde sergilenir.Radyolar�n ç�kmas�ndan daha evvel Nuri Çavu�, Kambur Celal. 
Terzi Sad�k, Taban A�as� Ali Çavu�, Dülgerin Hüseyin A�an�n ve içlerinde o dönem genç 
ya�taki Hisarl� Ahmet toplan�p o zaman ki "Sazl� Kahve" ad�ndaki birkaç kahvehanede yöre 
türkü ve oyunlar�m icra ederlerdi. 

O dönemde en iyi Zeybek oyununu "Gemi� R�za Efe" ve "F�nd�k Hüseyin" oynarlard�. 
�lerleyen zaman içersinde Hisarl� Ahmet yönetiminde Kütahya Halk Evi Folklor Ekibi 
olu�turuldu. Ekipte Sazlarda: Hisarl� Ahmet �negöllüo�lu, Ömer Kocao�lu, Sad�k Beyret, 
Kaz�m Balta. Mehmet �an. Muammer Radar, Hikmet �ener, Osman Oryas�n, Rü�tü Kurto�lu. 
Metin Tezcan. Darbukalar; Muhittin Canan, Tahsin K�z�lkum. Zeybekler: Mestan Turna. 
Selahattin Sezgin, Recep Atak, Hüseyin Çal, Nurettin Çelikk�ran. �zzet Kurt var idi. Ard�ndan 
Ye�ilay Dene�ine ta��nan ekip uzun süre Hisarl� Ahmet yönetiminde türkülerimizin ve 
Zeybek oyunlar�m�z�n ö�retildi�i mekan oldu. Bu dönemde de A�ç� Selahattin Sezgin ile 
Küçük Sakal� Mestan Turna en iyi Zeybek oynayanlar idi. Bu arada gençlerde yeti�meye 
ba�lad�, Ustalar�ndan ö�rendiklerini en iyi �ekilde icra eden Zeybeklerimiz içinde en ünlüsü 
Muammer Tezcan olmu�tur. Otantik tarza (asl�na uygun, yöresel, bozulmam��) birlikte 
olduklar� Zeybek arkada�lar� ile oyunlar�n�n seyrine doyum olmaz. Bu ku�ak ekipte yer 
alanlar Sazlar; Mesut Tezcan, Metin Nadaro�lu. Veli Bar�n, Ritm; Mesut Co�u, Abdullah 
Özayman, Zeybekler: Mesut Tezcan. Ahmet Alpgiray, Mehmet Alpgiray, Ahmet Özçelik, 
Ömer Ayvaz'd�r. 

Mustafa Salün yönetimindeki Kütahya Türküleri ve Zeybek ekibinde görev alan 
zeybekler: Ramazan Y�ld�r�m, Ömer Erdönmez, �smail Uyalçak,  Mustafa Yazgan,  Kadir 
Kamaçav,  Nevzat Kara, Murat Y�ld�r�m, son zamanda yeti�en müzik e�itmeni Mehmet 
�zmirlio�lu ‘da zeybek oyununu en iyi icra edenler aras�ndad�r. 

Çocuklu�unda kendilerini iyi izleyen folklor sevdal�s�, ö�retici Zafer BAYSAL 
büyüklerinden ö�rendi�i zeybek oyunlar�n� Halk E�itim Merkezi arac�l��� ile gençlerimize 
aktarm��, ard�ndan R�za TUNCAY arkada��m�zda gençlerimizin yeti�mesine yard�mc� 
olmu�lard�r. Gençlere bu yolda ���k tutan önceki H.E.M. Müdürü Rahmetli Say�n Münir 
E�RET beye ve önceki H.E.M. Mdr. Yrd.s� Say�n Kerim VURAL beye Kütahya’ l� ne kadar 
te�ekkür etse azd�r. Oyunlar�m�z�n bozulmadan icras� hepimizin dile�i olup, yozla�ma ve 
di�er illerden figürler kat�larak katline sebep olunmamas� en büyük arzu ve temennimizdir. 

Zeybek oyunlar�m�z a�a��daki s�ra ile birbirine ba�lant�l� olarak oynan�r.  
1- Garm� Ya�d� Zeybe�i 
2- Ahmet Bey Zeybe�i 
3- Sinano�lu Zeybe�i 
4- Mustafam Zeybe�i 
5- Çatal Çam Zeybe�i 
6- Kütahya Zeybe�i 
7- Ferace Zeybe�i ( Tek oynan�r. ) 
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ZEYBEK G�Y�M KU�AMI 
 
 A- Ba�a Giyilenler; çok eskiden yüksek börk iken �imdi  

a) kelepo� veya serpu�,  
b) fes,  
c)poçu 

 B- Bedene Giyilenler;  
   a) Mintan (gömlek) 

b) Gazeki (cepken) 
   c) Camedan ( Kartal kanat� ) 
   d) Entari – Cübbe- H�rka 
 C- Bele Giyilenler ; 
   a) �al (ku�ak) 
   b) Silahl�k 
 D- Bel Alt�na Giyilenler;  
   a) Elifi don ( uzun �alvar) 
   b) Potur ( �alvar ) 
 E- Aya�a Giyilenler; 
   a) Çar�k 
   b) Yemeni 
   c) Çizme 
   d) Tozluk 
   e) Çorap 
 F- Aksesuarlar;  
   a) Sald�rma 
   b) Pi�tov 
   c) ��lemeli Pe�kir 
   d) Köstekli Saat 
   e) Tütünlük 
   f) Bazubent 
   g) Muskal�k (Hamail, hamayl�) 
   h) Kütüklük 

 
 

KÜTAHYA’DA MEHTER TAKIMI ÇALI�MALARI 
 
 A- Kütahya da ilk mehter tak�m� 1960 y�l� ba�lar�nda Ressam Ahmet Yakupo�lu’nun 
gayretleri ile o zamanki Hava Er E�itim Alay� ve Kütahya Belediye Ba�kan� Abdurrahman 
Karaa�a’n�n destekleri ile Kütahya Mehter Tak�m� kuruldu. 7 y�l kadar hizmette bulundu ve 
da��ld�. 
 B- �kinci Mehter tak�m� 1994 y�l�nda Nuri Engin, Necati Ünal ve Ahmet Y�lmaz 
üçlüsünün üstün gayretleri ile 35 ki�iden olu�an Türk Oca�� Mehter Tak�m� kuruldu. 1997 
y�l�ndan itibaren Mehmet Özbak�c� yönetiminde halen çal��malar�n� devam ettirmektedir. 
 C- Üçüncü Mehter tak�m� 1997 y�l�nda Nuri Engin, Necati Ünal ve Ahmet Y�lmaz 
üçlüsü ayr�ld�klar� Türk Oca�� Mehter Tak�m�ndan sonra Kütahya Mehter Musîkisi ve Halk 
Oyunlar� Derne�i ad� alt�nda yeni bir mehter tak�m� olu�turdu. Nuri Engin’in 2007 y�l�nda 
rahats�zl��� nedeniyle mehterden ayr�ld�. 2011 sonuna kadar Necati Ünal ve Ahmet Y�lmaz 
yönetiminde çal��malara devam edilmi� olup �uan Nevzat Kara, Hikmet Tekeli ve Âdem 
Kenar yönetiminde çal��malar�n� devam ettirmektedir. 
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 D- Dördüncü Mehter tak�m� 2010 y�l�nda Mehmet Özbak�c� yönetimindeki Türk Oca�� 
Mehter Tak�m�ndan ayr�lan Suat Alt�nta� Kütahya Evliya Çelebi Mehter Tak�m�n� kurdu ve 
çal��malar�n� devam ettirmektedir.  

 Dolay�s� ile üç mehter tak�m� aktif faliyetlerini sürdürmektedir 
 

SON DÖNEM KADIN ÇENG�LER 
 

Bu bölümde de Kütahya kad�n dü�ünlerinde çengilik yapan onlar� e�lendiren üç 
insandan da bahsetmek istiyorum. 1940 ile 1965 y�llar� aras�nda icra-i sanat yapm�� ve �u 
an Allah'�n Rahmetine kavu�mu�lard�r. Bunlar lâkaplar�yla; Tülü Hatça, Selace’nin Ay�e, 
Alimam�n Ay�e Han�m'd�r. 

Tülü Hatça : Dar gelirli garip ailelerin dü�ünlerini �enlendirirdi. 
Selace’nin Ay�e :Zengin ailelerin dü�ünlerini �enlendirir. Dü�ün evinde önceden 

gelin etti�i k�zlar� tan�r ve onlar� oyuna kald�r�r. Herkes kendi bildi�ine oyuna kalkamaz, 
dü�ün ortam�n� Selace kendisi idare ederdi. 

Alimam�n Ay�e Han�m: Orta halli ailelerin dü�ünlerini �enlendirirdi. 
Bu me�hur çengilerin ölümünden sonra uzun bir müddet Eski�ehir’den kad�n 

çengiler getirtilmi�. �lerleyen zaman içersinde önüne perde gerilerek erkek cümbü�çü ve 
sazc�lardan faydalan�lm�� olup günümüzde kad�n k�na ve dü�ün e�lencelerinde müzik 
setleri ve org çalan piyanistlerden faydalan�lmaktad�r. 
  
KAYNAK K�TAPLAR 
 
Evliya Çelebi Seyahatnamesi 9.Cild Kütahya Anlat�m�  
Kütahya �ehri-1932     �.Hakk� UZUNÇAR�ILIO�LU �stanbul 
Kütahya �li K�sa Tarihi -1937   Ö�r. Mustafa YE��L �stanbul 
Türk Folklor Ara�.Der. -1959   Sad�k UZUNO�LU �stanbul 
Tarihte Kütahya -1961    Hamza GÜNER Kütahya �l Bas�m Evi 
Kütahya Camileri -1964     Hamza GÜNER Kütahya �l Bas�m Evi 
Kütahyal� �airler A��klar ve Ozanlar  - 1967  Hamza GÜNER Kütahya �l Bas�m Evi 
Hisarl� Ahmet Yorumuyla Küt. Türküleri -1995  M.H�SARLI,�.PEKTA� Küt.Ekps.Mat. 
Saz.Söz.Türk.Oyun.ile Küt.-1997   Mustafa SALÜN Küt.Eksp.Mat. 
Kütahya Gezek Gel.ile Tör.Oyun.-2002  Mustafa SALÜN Küt.Eksp.Mat. 
Giyimi Ku�am� ile Kütahya -1999    Erdo�an SEV�M Küt.Eksp.Mat. 
Do�an KARAO�LU Makale 
Rengarenk Kütahya-1991    Ahmet YAKUPO�LU �STANBUL 
 
KAYNAK K���LER 
Hamide-S�tk� BÖDELEK 
Hediye AYKANAT 
Erdo�an Mehmet �AN 
Recep ATAK 
Mehmet DUMLU 
Ahmet YAKUPO�LU 
Arif SAKARLIO�LU 
Mustafa H�SARLI 
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“MÜZ�K E��T�M�NDE DUYGUSAL BOYUTUN DE�ERLEND�R�LMES�” 
 

Doç. Dr. Mustafa USLU 
 

Marmara Üniversitesi Atatürk E�itim Fakültesi 
Güzel Sanatlar E�itimi Bölümü Müzik E�itimi Anabilim Dal� 

 
ÖZET 
 Müzik psikolojisi içerisinde yer alan, müzik e�itiminin duygusal boyutu, incelenmesi 
ve de�erlendirilmesi gereken önemli bir konudur. Müzik e�itimi kapsam�nda e�itim alan 
bireyler, bu süreçte duygusal aç�dan bir e�itilmi�lik ya�ayacaklard�r. Müzi�in etki gücünde, 
insan ruhunun derinliklerini heyecanland�rma, güzellik kavram�na ba�l� olarak zevk alma 
duygusunu tatt�rma gibi özellikler bulunmaktad�r. Sanat�n bir tan�m�nda yer alan, “Ho�a giden 
biçimler yaratma çabas�” ifadesi de müzik e�itimine indirgenebilir. 
 Müzik e�itimi alan bireylerde, baz� de�i�imlerin ve geli�imlerin ya�anmas� 
gözlemlenecektir. Bunlar aras�nda, sanatsal zevk ve be�eni düzeyindeki de�i�meler ve 
geli�meler say�labilir. Müzik e�itimi esnas�nda, bir eser çal���l�rken, bireyin müzik be�enisini 
geli�tiren ve bireyi zevk almaya sevk eden eserlerin tercih edilmesi önemli bir konudur. 
 Müzik e�itiminde, müzik yapan�n zevk alma boyutu, duygular� ifade edebilme yani, 
çal���lan eseri yorumlama boyutu vard�r. Eserin yorum a�amas�nda da zevk alma söz 
konusudur. Müzik e�itiminin geli�iminde, çalg� e�itiminin oldukça etkili oldu�u belirtilebilir. 
Bir çalg�y� iyi düzeyde çalarak duygular�n ifade edilebilmesi için, ruhsal ve bedensel 
yeteneklerin geli�mesi gerekmektedir. Müzik e�itiminin önemli bir boyutu olan yarat�c�l�k, 
duygusal ve zihinsel biçiminde her çe�it çal��mada vard�r. Müziksel bir e�itim ortam�nda çaba 
gösteren bireyler, bir eseri yorumlarken, yarat�c� yeteneklerini fark ederek, onun geli�ti�ini 
hissedebilirler. Yarat�c� yetene�ini fark eden bireylerin de bundan haz alaca�� ve bu durumu 
geli�tirmeye, de�erlendirmeye çal��aca�� dü�ünülebilir. 
 Canl� konser izleme ya da müzik dinleme esnas�ndaki etkilenme, ne�e ya da hüzün 
olsun, her ikisinin de temelinde duygusal bir yan bulundu�u belirtilebilir. Canl� konserlerde 
sanatç�larla izleyiciler aras�nda olu�an etkile�im de duygusal bir payla��m örne�idir. Müzik 
e�itiminin duygusal boyutu, bu e�itimi farkl� ve de�erli k�lan bir unsurdur. 
 
Anahtar Kelimeler: Müzik, Müzik E�itimi, Duygusal Boyut, Müzik Zevki 
 
 

ASSESSING THE EMOTIONAL FACTOR IN MUSIC EDUCATION 
 

Ass.Prof. Mustafa USLU, 
Marmara University, Atatürk Faculty of Education, 

Training Department of Fine Arts, Department of Music Education 
 

ABSTRACT 
 Emotional factor of music education which is included in music psychology is an issue 
to be reviewed and assessed. Individuals having music education will undergo an education in 
terms of emotionality during their education. Music has some characteristics such as exiting 
the depths of human spirit and enjoying in line with the concept of beauty. The statement 
“effort of creating pleasing forms” which is included in one definition of art can be used for 
music, too.  
 Individuals having music education are observed to experience some changes and 
improvements. Among these, changes and improvements in artistic joy and acclaim can be 
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counted. During music education, while working on a track, it is of high significance to 
choose the works developing the musical acclaim of the student and canalizing the student to 
enjoy.  
 In music education, there is the enjoyment factor of the one making the music, that is 
to say his interpreting factor of the work, managing to define the feelings. This enjoyment is 
also a factor in the performance of the work. In the development of music education, it can be 
say that the instrument training is quite significant. In order to define the feelings by playing 
an instrument well, the improvement of spiritual and physical skills is required. Creativity, 
which composes an important dimension of music education, is available in every kind of 
work emotionally and mentally. Individuals making efforts in a music education environment, 
while performing a work, can recognize their creativity and feel its improvement. Individuals 
who have recognized their creativity skills shall enjoy and try to improve and evaluate these 
skills.  
 The impact, either joy or sorrow while watching a live concert or listening to a music, 
has an emotional dimension in its roots. The interaction between the artists and the audiences 
in live concerts sets an example of emotional share. Emotional factor of music education is a 
condition which makes this education different and valuable.  
 
Key Words: Music, Music Education, Emotional Factor, Music Taste 
 
 

G�R��   
Sanatla duygu aras�nda yak�n bir ba�lant� bulunmaktad�r. Bazen bir müzik eserinin ya 

da �iirin bazen de bir resim çal��mas�n�n belirli heyecanlar� yans�tt��� ve duygular� ifade etti�i 
görülmektedir. Ne�e, üzüntü, öfke, kayg�, huzursuzluk, hasret, co�ku, karamsarl�k vb. 
kavramlar duygu boyutu kapsam�nda yer almaktad�r.  

�nsan� etkileme gücünün yüksek oldu�u ve insan ya�am�nda geni� kullan�m alan� 
bulundu�u bilinen müzik sanat�, özellikle derinli�i ve içsel tepkilerimizi ifade edebilmesinden 
dolay� dikkat çekmektedir. Bireylerin yeteneklerine ve özelliklerine göre de hitap edebilme ve 
etkileyebilme yan� bulunan müzik, müzik e�itimi arac�l���yla bireyin ki�ilik yap�s�na, 
dolay�s�yla duygu dünyas�na ve davran��lar�na yans�maktad�r.      

Sanatsal e�itim durumundaki müzik e�itiminde, bu e�itim içerisinde bulunanlar�n baz� 
yönlerinin geli�ti�i vurgulanabilir. Sanat arac�l��� ile insanda, duygular�n e�itiminin, 
imgelemin (dü�lem gücünün) geli�tirilmesini ve insan�n yaln�zca ak�lc� yan�n�n de�il, onun 
duyu�sal yan�n�n duygular�n�n da e�itilip geli�tirilmesini, yaln�zca bilme içgüdüsünün de�il, 
uyuma yönelen içgüdünün de e�itilmesi gereklili�ini Max Osborn, 'Ana-Baba ve Çocuklar 
�çin El Kitab�'nda �srarla talep ediyordu. (San, 1984) Böyle bir olu�um için müzik e�itiminin 
oldukça önemli ve etkili bir e�itim arac� oldu�u belirtilebilir.  

�nsan ya�ant�s�nda, müzik e�itiminin geni� i�levlerinin oldu�u bilinmektedir. Özellikle 
psikolojik boyut ta��yan e�itim biçimi olmas� itibariyle, insanlar�n müzik alan�nda müzik 
zevklerini olu�turmas�, ki�ilik geli�iminde etkili bir dal olmas�, bo� zamanlar� olumlu biçimde 
de�erlendirmede en iyi araçlardan biri durumunda bulunmas�ndan dolay�, müzik e�itiminin 
kendine özgün yanlar� mevcuttur. 

Günümüz e�itim anlay���na paralel olarak, müzik e�itimi ortam�ndaki ö�renme-
ö�retme uygulamalar�nda, aktif kat�l�m süreçleri de göz önünde tutularak ö�rencinin her gün 
her derste bir �ey ö�rendi�i, ö�rendi�ini hissetti�i, yeni ö�renmelere aç�k oldu�u ve yapt��� 
i�ten zevk ald��� bir yakla��m�n gere�i bulunmaktad�r.    
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MÜZ�K ve MÜZ�K E��T�M� 
Müzik, insanlar�n ve toplumlar�n ya�am�nda içsel baz� duygular�, dü�ünceleri, 

görü�leri, arzular� sözcüklerin ötesinde ifade eden, e�itici, ö�retici, yarat�c�, payla�t�r�c� vb... 
ö�elerin bireylerce hissedilmesinde rol oynayan, oldukça geni� etkileme yan� bulunan, içeri�i 
ve i�görüleriyle ya�amsal anlam ta��yan, seslerin hisler dünyas�yla bulu�arak olu�turdu�u, 
çe�itli kurallar� içerisinde bar�nd�ran, belirgince sanat olma özelli�ine sahip bir çal��ma ve 
e�itim alan�d�r. 
 Müzik, ruhsal anlamdaki de�er ölçütleriyle insan�n davran�� ve tepkilerini belirli 
yönlerden etkiler. Bu etkiler aras�nda sevgi, huzur, dinginlik, sevinç, uyum, ak�l yürütme, 
dü�ünme, dinamizm, üzüntü, karamsarl�k, rahats�zl�k, huzursuzluk, k�zg�nl�k, h�rç�nl�k ve 
ba�kald�r�c�l�k gibi kavramlar say�labilir. (Uslu, 2009a) 

Müzik e�itimi, ki�iye müziksel davran��lar kazand�rma ve bu davran��lar� giderek 
geli�tirme ortam� sa�layan planl�, programl� ve yöntemli uygulanan bir süreçtir. Bu süreçte, 
bireyin müzik e�itimi yoluyla, özellikle müziksel çevresi ile olan ileti�im, etkile�im ve 
payla��m�n�n artt�r�lmas� hedeflenmektedir.  

Müzik e�itiminde, do�ru ve tutarl� davran�� göstermenin e�itimdeki kaliteyi 
etkileyece�i belirtilebilir. Davran���n bir boyutu, bireyin ö�rendi�i davran��a kar�� besledi�i 
duygu durumudur. Bireyin ö�rendi�i davran��a kar�� içerisinde besledi�i; sevgi, ba�lanma, 
ho�görü, sab�r, kararl�l�k, özgüven ve ba�arma arzusu gibi duygular, davran���n etkin ve kal�c� 
olup olmamas�nda, önemli rol oynayabilmektedir.(Sa�lam, 2001; Ayd�n, 2000) 

Müzik e�itiminin boyutlar� aras�nda,  genel olarak müziksel i�itme e�itimi, çalg� 
e�itimi, ses e�itimi, yarat�c�l�k e�itimi ve duygusal e�itim say�labilir. 
 
Müzik E�itiminde Duygusal Boyutu Destekleyen Baz� Unsurlar 

�üphesiz ki çocu�a ve gence verilen ki�isel ve toplu müzik e�itimi, geli�imin ana 
ö�esidir. Bu e�itim, ki�ili�in olu�turulmas�nda ve geli�tirilmesinde üst düzeyde etkilidir. 
Müzik e�itiminin sosyal ve kültürel boyutu, bu e�itimi farkl� k�lmaktad�r. Konunun 
uzmanlar�, müzi�i tek ba��na de�il, sosyal ve kültürel etkilerle dü�ünmemizi vurgularlar. Bu 
nedenle, müzik e�itimcilerinin görevi, çocu�u ve genci, sadece yetene�i, bilgisi ve 
yarat�c�l���yla geli�tirmek de�il, bir toplum içinde ya�ayan, sosyal bir ya�am�n üyesi olan ki�i 
olarak e�itmek olmal�d�r. Ki�ilik kazanma ve sosyalle�me aç�s�ndan iyi yeti�mi�, kültür 
de�erlerinden haberdar ki�ilerin oldu�u toplumda huzur, mutluluk ve payla��m daha üst 
düzeylerde gerçekle�ebilir.(Uslu, 2009b) 

Müzik, insan ya�am�nda vazgeçilmez konumunu olu�tururken, sosyalle�me boyutuyla 
da bireylerin ve toplumlar�n kulland���, yararland���, etkilendi�i bir güzel sanat dal� olarak 
ayr� bir önem kazanm��t�r. Bireyleri ve toplumlar� geni� ölçüde etkileyen yan�n�n olmas�, 
müzi�in kendine has bir özelli�i olarak nitelendirilebilir.  

Çoklu zeka kuram�n� geli�tiren Howard Gardner zekay�, “bir veya daha fazla kültürel 
yap�da de�eri olan bir ürüne, �ekil verme ya da problemleri çözme yetene�i” olarak 
tan�mlam��t�r (Gardner,1993) 

Gardner, müzi�in e�itimde önemli ve gerekli bir rolü oldu�unu, geli�tirdi�i çoklu zeka 
teorisinde belirtir. 1997’ de yay�nlanan “The Musical Mind” ba�l�kl� makalesinde, müzi�in 
di�er zeka alanlar�ndan özel bir zeka alan� oldu�unu, di�er zeka alanlar�na göre daha duygusal 
ve kültürel a��rl�k ta��d���n�, baz� insanlara, yollar�n� organize etmede, dü�ünmede ve 
çal��malar�nda yard�m etti�ini ve daha da önemlisi di�er zeka alanlar�n� da geli�tirdi�ini 
belirtmi�tir. (Kocaba�, 2004) 

Yarat�c�l�k, konusunda çe�itli tan�mlar yap�lm��t�r. San’a göre “Yarat�c�l�k, tüm 
duygusal ve zihinsel etkinliklerde, her türlü çal��ma ve u�ra��n içinde vard�r. Yarat�c�l�k, 
sanat�n ve sanat e�itiminin ayr� ve özel bir bölümü de de�ildir. Yarat�c� yeti, insan ya�am�n�n 
ve insan geli�iminin tüm yönlerinin, temelini meydana getirir.”(San 1979) May  ise “… 
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yarat�c�l��� normal ki�ilerin kendilerini gerçekle�tirme çabas�n�n bir d��a vurumu…” olarak 
ele almaktad�r. (May 1987) Samurçay da yarat�c�l��� “… bilinen �eyleri, bilinen yap�lar� yeni 
bir biçimde kullanmak ve birbirleriyle �imdiye kadar oldu�undan ba�ka bir biçimde 
birle�tirmek, yap�la�t�rmak…” diye tan�mlamaktad�r. (Samurçay, 1983) 

Müzik e�itiminin yarat�c�l�k boyutunda, çalg� e�itimine yönelik dikkate de�er görü� ve 
aç�klamalar sunulmaktad�r. Bir çalg�sal eserin yorumlanmas�ndaki, yorumcunun yarat�c�l��� 
konusunun özellikle önemsendi�i, teknik ve müzikal içerikli bilgilendirmelerle 
kar��la��lmaktad�r. (Uslu, 2007)   

Teknik ve yorumun çalg� çal��man�n iki amac�n� olu�turdu�unu söyleyen Galamian’a 
(2002) göre yorum, çalg� e�itiminin en yüce ere�i ve vazgeçilmez temelidir. Teknik, sanatsal 
yorumun gerçekle�mesine hizmet eden sadece bir araçt�r. Bunun ötesinde e�er çal�c�, 
seslendiri�ini gerçekten sa�lam temeller üzerine kurmak istiyorsa, müzi�in anlam�n� 
kavramas�, hayal gücüne sahip olmas�, yap�ta ki�isel, duygusal ve sezgisel bir tav�rla 
yakla�abilmesi gerekmektedir.  

�ark� söyleme etkinli�i, ö�rencilerin i�itme becerilerinin geli�mesine, nota 
okumalar�na, temel müzik bilgilerini ö�renmelerine ve uygulamalar�na yard�m eder. Birçok 
e�itimciye göre �ark� söyleme, ö�rencinin müzik anlay���n� ve estetik duyarl�l���n� geli�tiren 
bir araçt�r. ( Özmente�, 2005) 

 
DUYGUSAL BOYUT AÇISINDAN MÜZ�K E��T�M� 

Genel e�itim ve ö�retimin amac�, ruhsal ve bedensel olarak insan�n geli�imine katk�da 
bulunmakt�r. Bedensel e�itim çok çe�itli yollarla ve olanaklarla yap�la gelmektedir. Daha 
karma��k ve güç olan, zaman isteyen ruhsal geli�im için, önerilebilecek en do�ru yol, insanlar� 
küçük ya�lardan itibaren do�rudan do�ruya sanatsal e�itim ve müzik e�itimi çal��malar� içine 
almakla sa�lanabilir. ( Çetin, 1984) 

Müzik e�itiminde amaçlardan biri, müzik e�itimiyle kazan�lan becerilerin topluluk 
önünde sergilenmesi olmal�d�r. Müzisyen, en çok sahnede ö�renir. Ö�retici, e�itti�i bireyin 
durumunu en iyi sahnede görür, di�er uzmanlar�n olumlu ya da olumsuz ele�tirileri orada 
al�n�r. Sahneye ç�kan birey, kendisini daha gerçekçi bir biçimde de�erlendirir, sahne 
ortam�ndan elde etti�i birikim, onun müzisyen ki�ili�inde oldukça etkili olur. Müzisyenin, 
toplum kar��s�nda kendini göstermesi ve izleyicilerle duygular�n� payla�mas� ise sosyalle�mek 
ad�na önemli bir konudur.  

�nsan�n, sanat� ve müzi�i yak�ndan tan�yabilme ve hissedebilme yollar�ndan birinin, 
onun bir çalg� ö�renmesi oldu�u belirtilebilir. Çalg� ö�renirken, çalg� ve müzik arac�l���yla 
kendini daha yak�ndan tan�ma ve gerçekle�tirme durumundaki insanda, do�al olarak baz� 
de�i�meler ve geli�meler gözlemlenecektir. Bu de�i�melerin ve geli�melerin bir bölümünün 
duyu�sal, bir bölümünün de bili�sel alanda olaca�� dü�ünüldü�ünde, çalg� ö�renerek insan�n 
duygusal yönden e�itilmesinin olanakl� olabilece�i anla��lmaktad�r. Çalg� ö�renmeye yönelen 
insan�n bu s�rada ve sonras�nda baz� de�i�imler ya�amas� ve hissetmesi söz konusu 
olabilecektir. Bu de�i�imler aras�nda onun insanlara, olaylara, konulara ve di�er nesnelere 
bak�� aç�s�nda de�i�meler ile sanatsal zevk ve be�enisindeki de�i�meler say�labilir. Bu 
ba�lamda, çalg� ö�renen insanda, ki�ilik geli�imine, toplumsal payla��ma dayal�, psikolojik ve 
sosyolojik boyutta ya�amsal anlam� olan yeni olu�umlar�n var olmas�ndan söz edilebilir. 
(Uslu, 2007) 

Müzi�i ö�renirken, deneyimlerken ve geli�tirirken müzi�i iyi dinleyebilmek en temel 
unsurdur ve dikkatli müzik dinleyicileri yeti�tirebilmek, müzik e�itiminin önemli 
hedeflerinden biridir (Sims, 1990). Cavner ve Gould’a göre, müzi�i dinleme sadece müzi�i 
ö�renmenin önemli bir parças� olarak kalmaz, ayr�ca bütün müzikal ifadelerin olu�abilmesi 
için temel bir etkendir. Bununla beraber performans, do�açlama, besteleme, düzenleme, 
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e�likleme gibi etkinlikler aç�s�ndan kritik bir önem ta��r (Cavner ve Gould, 2003; Özmente� 
2005) 

Bilinçli ve dikkatli müzik dinleme ve izleme kapasitesine ula��lmas�, müzikten 
edinilecek kazan�mlar�n derecesini olumlu yönde etkileyecektir. Bu tür kazan�mlar sayesinde 
bireylerin müzikle ilgili anlama, kavrama, de�erlendirme, yorumlama ve zevk alma 
durumlar�nda da gözle görülür bir üstünlük sa�lanabilecektir.  

E�itim aç�s�ndan en önemli kurumlardan biri durumundaki okul e�itiminin her 
döneminin bir bütün olarak dü�ünülmesi, planlanmas� ve yürütülmesi gerekmektedir. Temel 
müzik e�itiminin yap�ld��� yer olan okullarda, müzik derslerinde ve müzik dersleri d���ndaki 
çal��malarda ö�rencilere duygusal ö�retiler ad�na çe�itli katk�lar sa�lanabilir.  

Müzik dersleri ba�lam�nda dü�ünüldü�ünde, dersin zevk e�itimi bölümünde, 
ö�retmenin s�n�fta çalg�s�yla küçük dinletiler sunmas� ya da �ark�, türkü vb. söyleyen 
ö�rencilerine çalg�s�yla e�lik etmesi de ö�rencilerinin müzik zevki edinmeleri ya da var olan 
zevk alma düzeylerinin geli�tirilmesi, hatta ciddi bir müzik e�itimi almaya karar vermelerine 
neden olmas� aç�s�ndan oldukça de�er ta��maktad�r. (Uslu, 2007)  

S�n�f ortam�nda, herhangi bir müzik eserinin dinletilerek tan�t�lmas�nda, farkl� 
yöntemlerden yararlan�labilir. Sözgelimi, ayn� eserin; aral�klarla, farkl� zamanlarda 
dinletilmesi veya kasetten dinletilen ayn� eserin bir de CD'den dinletilmesi, daha dikkat çekici 
olabilir. Ayr�ca, ayn� eserin farkl� uyarlamalarla ve farkl� çal�c�lardan dinletilmesi de bu 
çekicili�i artt�rabilir.Bu tür uygulamalarla ö�rencilerin müzik dersine olan ilgi ve yönelimleri 
artt�r�labilir ve müzikten daha üst düzeyde zevk almalar� sa�lanabilir.  

 
SONUÇ ve DE�ERLEND�RME 

�nsanda etki gücü olan müzik e�itimi, bireylerin duygusal ve dü�ünsel geli�imlerinde 
yaratt��� sonuçlarla önem kazanmaktad�r. Müzik e�itimi ortam�nda bulunanlar�n ki�ilik ve 
sosyal geli�imlerinin olumlu yönde etkilendi�i belirtilebilir. Müzik e�itimi, insanlar�n özünde 
var olan güzel de�erleri geli�tirebilir, ayr�ca sosyal bir ortamda, bireysel ve toplumsal 
ili�kilerin sa�l�kl� yürütülmesine katk� sa�layabilir. Bu nedenlerden dolay� müzik e�itimi, 
önemli ve gerekli bir e�itim alan�d�r. 

Müzik, bir sanat dal� olmas�n�n yan� s�ra, bireyin kendini tan�mas�na yeteneklerini 
de�erlendirmesine ve geli�im göstermesine kaynakl�k eder. Müzi�in e�itimsel yönünden 
yararlanan bireylerin, kendilerine olan güven duygular� artacak, dolay�s�yla ilgili olduklar� ve 
yöneldikleri u�ra�larda ba�ar�l� olma �anslar� yükselecektir. (Uslu, 2009a) 

Müzik e�itiminin yap�ld��� örgün ve yayg�n e�itim kapsam�ndaki bireysel çalg�-ses ve 
toplu müzik çal��malar�nda, ö�rencilerin duyu�sal, bili�sel, toplumsal ve yarat�c� boyutlar 
aç�s�ndan yeti�melerine özen gösterilmelidir. E�itimin planlanmas� ve yürütülmesi bu amaç 
do�rultusunda düzenlenmelidir. 

Mesleki müzik e�itimi yap�lan ortamlardaki ders içi ve ders d��� çal��malarda 
ö�renciye kazand�r�lacak müziksel birikimlerle, onlar�n duygusal yönden geli�meleri 
sa�lanabilir. Dolay�s�yla, bu konuda ö�retmenlerin tutum, davran��lar� ile ders içeriklerini 
uygulay�� biçimlerinin önemi ortaya ç�kmaktad�r. E�itimde bireysel ve toplu yap�lan 
çal��malarda, ö�rencilerin be�enilerinin artt�r�lmas� ve yapt�klar� i�ten zevk almalar� ve mutlu 
olmalar� hedeflenmelidir.   

Çocuklar�n ve gençlerin çevrelerinde yap�lan müziksel aktiviteleri izlemelerine olanak 
sa�lanmal�d�r. Bu yolla, çocuklar�n müzi�e yönelmeleri ve müzi�i daha çok sevmeleri, e�itim 
ortam�nda bulunuyorlar ise düzeylerinin artmas�na katk�da bulunulabilir. Müzik e�itiminde 
takdir duygusunun önemi büyüktür. Müzik e�itimi içerisindeki çocuklar�n ve gençlerin 
konserlere, yar��malara, festivallere kat�l�mc� olarak yönlendirilmeleri gerekmektedir. 
Etkinliklerin sergilenmesi a�amas�ndan sonra, onlar�n ba�ar�s� aç�s�ndan baz� ödüllendirme 
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biçimlerinden yararlan�labilir, bu yolla onlar i�lerine daha s�k� sar�lacaklar ve duygusal 
payla��m ad�na ivme kazanacaklard�r. 

 
ÖNER�LER 

Müzik e�itiminin duygusal aç�dan kazan�mlar�n� destekleyen bilimsel ara�t�rmalar ve 
çal��malar yap�lmal�d�r. 

Müzik e�itiminin bireylerin duygusal geli�imlerindeki etkilerine dikkat çekilerek, 
müzik e�itimi özendirilmelidir. 

Müzik e�itiminin ve ö�retiminin yap�ld��� ortamlarda zevk e�itimi boyutu mutlaka 
önemsenmelidir. 

Müzik ö�retimi çal��malar� esnas�nda, çal���lan eserlerde yorum a�amas� önemsenerek 
duygusal geli�im sa�lanmal� ve artt�r�lmal�d�r. 

Uygun ko�ullar alt�nda, ilgili ve yetenekli bireylerde müziksel yarat�c�l�k geli�tirilerek 
duygusal geli�ime katk� sa�lanmal�d�r. 

Müzik e�itiminde, iyi dinleyici kapasitesi olu�turularak, bireylerin duygusal geli�imi 
artt�r�lmal�d�r. 

Birlikte müzik yap�lan ortamlarda sa�lanacak iyi ileti�im ve payla��mlarla, sevgi ve 
dostlu�a dayal� ili�kiler kurulup, müziksel duygu ortamlar� payla��lmal�d�r. 

Müzik e�itimi ortamlar�nda, müzik etkinlikleri arac�l���yla, duygusal payla��mlar�n 
olu�mas�na ve ya�anmas�na olanak sa�lanmal�d�r. 

Müziksel birikimler artt�kça duygusal geli�imin de artaca��na inan�larak, müzik 
e�itimi iyi planlanmal� ve yürütülmelidir. 

E�itimde duygusal aç�dan geli�me sa�layacak müziksel yap�tlar seçilmeli ve 
çal���lmal�d�r. 

Müzik e�itimi ve ö�retiminin ba�lad��� ilk andan itibaren müzik e�itimi boyutlar� 
birlikte dü�ünülmeli, bili�sel-duyu�sal, sosyal ve yarat�c�l�k boyutlar�, her a�amada 
önemsenmelidir. 
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 ÖZET 
Müzik ile duygu etkile�imi antik ça�dan beri süregelen tart��ma ve çal��malara konu 

olmaktad�r. Günümüzde psikoloji, nöroloji ve radyoloji disiplinlerinin de el att��� bu alan 
özellikle duygunun fizyolojik, bili�sel, davran��sal, sosyal ve kültürel bile�enleri üzerine 
odaklanmakta ve müzi�in etkisi masaya yat�r�lmaktad�r. Müzik ile duygu aras�ndaki ili�ki 
nas�l ele al�nmaktad�r, müzik gerçekten duygu üretir mi ve nas�l bir s�n�flama kar��m�za ç�kar, 
müzi�in belirli içsel karakterleri ile duygu kategorileri aras�nda nas�l ba�lant�lar söz 
konusudur? Bu ve benzeri sorular yukar�da sözü edilen disiplinlerdeki ara�t�rmac�lar�n ilgisini 
çekmi� ve müzikle ilgili duygusal deneyimlerin sözel olarak nas�l ifade edildi�i ve bu 
ifadelerin nas�l bir alg�lama durumu kar��s�nda ortaya ç�kt���n�n yan�tlar� aranm��t�r. Bildiride 
bu konuda özellikle psikolojide yap�lan çal��malara göz at�lacak ve sonuçlar� hakk�nda kimi 
tart��malara yer verilecektir.  

Anahtar Sözcükler: Müzik, duygu, beyin, nöroloji. 
 
ABSTRACT 
Since ancient times music-emotion interaction is subject to ongoing debate and 

research. Today this field which stepped in by psychology, neurology and radiology 
disciplines focus on especially physiological, cognitive, behavioral, social and cultural 
components of emotion and the effect of music is put on the operating table. How is the 
relation  between music and emotion is tackled, does music really produce emotion and what 
kind of classification we come across, What kind of relations are applicable between certain 
inner characters of music and certain categories of emotion ? These and smilar questions 
attracted the attention of researchers in the above-mentioned disciplines and the answers of 
the question of how emotional experiences of music are expressed in words and what kind of 
perception states these expressions come up in relation to are tried to find. In this paper, 
studies on this subject especially in psychology will be given an eye to and some discussions 
about results will be given place to.  
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G�R�� 
            Duygu 

Müzik ile duygu aras�nda bir ili�ki oldu�u öteden beri dü�ünülmü�, sorgulanm��, 
tan�mlanmaya çal���lm��t�r. Müzik ile duygu aras�ndaki ili�kiyi ele almadan önce duygu 
üzerinde durmak gerekmektedir. Duygu ça�lar boyunca filozoflar taraf�ndan aç�klanmaya 
çal���lm��t�r. Aristoteles, eserlerinde duygular�n yarg�lara etkisini ve erdemle ili�kisini ele 
alm��t�r. Descartes, duygular� ruhun edilgen durumda etkilendi�i alg�lar olarak tan�mlam��, 
ruh ve beden aras�ndaki ili�kinin beynin merkezinde yer alan epifiz beziyle sa�land���n� 
savunmu�tur. Hume duygular� yans�ma izlenimleri, duyu alg�lar� sonucu ortaya ç�kan 
deneyim çe�idi ve dü�ünce olarak aç�klam��, Kant ise duygular� kontrol edilemez hisler olarak 
ele alm�� ve duygular�n “yanl�� yarg�lar” oldu�unu iddia eden Stoac�lar gibi ahlaki 
de�erlendirme alan�n�n d���nda b�rakm��t�r. (Yaz�c�, 2007: 1-3). Pazarl�’ya göre, duygunun 
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insan hayat�nda oynad��� önemli roller uzun yüzy�llar göz ard� edilmi�tir. Bunun sebepleri 
duygular�n zihin faaliyetleri kadar kesinlik ve aç�kl�k gösterememesi, s�n�rlar�n�n ve 
kurallar�n�n çizilememesi, gözlemlere ve deneylere pek elveri�li olamay��� ve son derece 
çe�itlilik göstermesidir. Bir di�er sebep de kökleri ihtiyaçlarda, e�ilimlerde ve içgüdülerde 
olan ve zihin hayat�ndan çok önce ba�layan duygular�n zihin olaylar�n�n bir parças�, belirsiz 
kalan bir gölgesi farz edilmi� olmas�d�r. ( Pazarl�, 1982: 93) Günümüzde duygu kavram�, 
nörolog ve psikologlarca bilimsel çal��malarda ele al�nmaktad�r. Bugün beyin bir bilgi i�lem 
merkezi; duygular ise di�er zihinsel süreçler gibi beynin fonksiyonlar�n�n bir ürünü olarak 
kabul edilmektedir. Yani duygular da bir nevi kimyasal parçalara indirgenebilen somut 
materyaller olarak görülmekte; bili�sel nöroloji de zihinsel olgular�n ve duygular�n biyolojik 
temelini incelemektedir. Ünal, duygunun biyolojik bile�enlerini  davran��sal, otonomik ve 
hormonal olmak üzere üçe ay�rm��t�r: Davran��sal bile�eni, durumla ba�lant�l� kas etkinli�idir. 
Otonomik ( otonom sinir sistemi) bile�en, enerjiyi harekete geçirerek eylemi kolayla�t�r�r. 
Hormonal bile�en ise otonomik tepkiyi güçlendirir.  Duygu olu�um sürecini ise dört basama�a 
ay�rm��t�r: uyaranlar� alg�lama, alg�lara fizyolojik tepki verme, ortaya ç�kan duruma bili�sel 
süreçlerle anlam yükleme, ya�an�lan durumu kültürel normlar üzerinden ifade etme. 
Duygunun fizyolojik, bili�sel, davran��sal, sosyal ve kültürel bile�enleri oldu�u kabul 
edilmektedir. Vücutta fiziksel  olarak hareketli de�i�ikliklere yol açan fizyolojik bile�enine 
örnek olarak kalp çarp�nt�s�, kalbin h�zl� atmas�, göz bebeklerinin büyümesi verilebilmektedir. 
Bili�sel yakla��m duygusal tepkinin yo�unlu�unun ve tipinin  saptanmas�nda ki�inin 
dü�üncelerinin, inançlar�n�n ve beklentilerinin önemli oldu�unu öne sürmektedir. K�zg�nl�k, 
ne�e, korku, üzüntü gibi duygulara ba�l� olarak yüz ifadelerinin, vücut duru�unun, jestlerin ve 
ses tonunun de�i�mesi; di�er bir ifadeyle duygunun ifade edili� biçimleri davran��sal bile�en 
olarak de�erlendirilmektedir. Sosyal ve kültürel unsurlar, duygulara ili�kin  ki�isel 
deneyimleri- zevk ya da ho�nutsuzluk, duygu yo�unlu�u gibi- �ekillendirmektedirler. Bir 
ki�inin çok keyif ald��� bir �ey bir ba�kas� için s�k�c� olabilmektedir. Duygu sadece fizyolojik 
ve psikolojik de�il ayn� zamanda kültürel bir olgudur. Scherer, kültürel boyutuna örnek 
olarak; öfke, utanç, suçluluk duygular�n�n sosyal normlara, ahlaki standartlara ve adalete 
uygunlu�una göre de�erlendirilerek �ekillendirilmesini vermektedir. ( Scherer, 2004: 241) 
Erol’a göre duygular do�an�n evrensel olgular� de�ildir. Bilakis farkl� zamanlarda ve farkl� 
yerlerde; farkl� biçimlerde formüle edilirler. Duygu bili�sel bir üründür ve en  ba�ta 
kültüreldir. Biz nas�l hissedece�imizi, içinde bulundu�umuz ko�ullara uygun olarak çe�itli 
ba�lamlarda ve biçimlerde belirli duygular� nas�l harekete geçirece�imizi ö�reniriz. ( Erol, 
2007: 87)  

Müzik ile Duygu aras�ndaki ili�kinin ele al�nmas� 
 Müzik ile duygu aras�ndaki ili�kinin nas�l ele al�nmas�nda nörolojik ara�t�rmalar 

önemli bir yer tutmaktad�r. Bunun yan� s�ra sözsel ifadeler de müzik ile duygu aras�ndaki 
ili�kiye ���k tutmaktad�r.  

Nörolojik Ara�t�rmalar 
 Nöroloji ve psikoloji alan�nda yap�lan çal��malar sonucu, müzi�in sinir sistemimiz 

üzerinde yo�un bir etkisi oldu�u, belirli akorlar�n, t�n�lar�n ve ezgilerin insan organizmas� 
üzerinde �a��rt�c� içtepiler uyand�rd��� kabul edilmektedir. ( Laudon, 2006: 125) Bugün 
nöroloji alan�nda bu do�rultuda deneyler yap�lmakta;  kalp at���, solunum, kas hareketleri, yüz 
mimikleri gibi fiziksel belirtiler gözlenmekte; çe�itli bedensel ya da zihinsel i�levlerin beynin 
neresinden kaynakland���n� anlamak için kullan�lan “ Pozitron  Emisyon Tomografisi”( PET) 
ve “ Fonksiyonel Manyetik Rezonans �maging” ( FMRI) tekniklerinden faydalan�lmaktad�r. 
Beyindeki kan ak�m�n� çok duyarl� bir �ekilde ölçen bu cihazlar, o anda çal��an bölgenin kan 
ak�m�n�n artmas� ilkesine dayanarak beynin i�levsel haritas�n� olu�turmada yard�mc� 
olmaktad�r. Örne�in �ark� söylerken, problem çözerken ya da yemek yerken beynin de�i�ik 
yerleri aktif hale geçmektedir. Bu hareketlenme kan ak�m�nda art��a yol açmaktad�r. Artan 
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kan ak�m�, PET ya da FMRI ile görüntülenebilmektedir. ( �enel, 2003: 4) Zihin okumaya 
benzer bir çe�it beyin görüntüleme tekni�i olan bu yöntemle müzi�in beyin ile ili�kisi 
radyolog ve nörologlarca analiz edilmeye, deneye kat�lan ki�ilerin farkl� müziklere verdikleri 
tepkiler gözlemlenmeye çal���lmaktad�r. Yap�lan baz� ara�t�rmalarla benzer müziklerin benzer 
duygulara yol açmad��� aksine ayn� müziklerin farkl� bireylerde tamamen birbirinden farkl� 
deneyimlere, anlamlara sebep oldu�u sonucuna var�lm��t�r. Bu ve benzeri ara�t�rmalar müzik 
ile beyin aras�ndaki ili�kiyi aç�k bir biçimde ortaya koymay� amaçlamaktad�r.  Beyin 
incelemeleri, müzi�in farkl� yönlerinin farkl� nöral bölgeler taraf�ndan idare edildi�ini, 
beyinde perde, t�n�, tempo gibi müzikal sinyallerin özgül yönlerinin analiz edildi�i bir sistem 
bulundu�unu öne sürmektedir. Perde, t�n�, süre gibi de�erler beyinde nöral a�lar arac�l��� ile 
ayr� ayr� sinyallere dönü�türülmekte ve birbirinden ba��ms�z olarak i�lenmektedir. ( Levitin, 
2006:  84,101) Yakla��k yüzy�ld�r süregelen nöropsikolojik ara�t�rmalar, beynin fonksiyonel 
haritas�n� ç�karmaya ve belirli bili�sel faaliyetlerin yerini saptamaya çal��maktad�r. Beynin bir 
bölgesinin belirli bir i�levle e�lenmesi genellikle o bölgenin hasar� sonucu o fonksiyonda bir 
gerileme veya bozukluk görülmesi ilkesine dayanmaktad�r. Kaba bir genelleme yap�lacak 
olursa frontal lob, plan yapma, otokontrol, duyular�n kar��la�t��� karma��k ve yo�un sinyalleri 
alg�lama; temporal lob duyma ve haf�zayla, parietal lob motor hareketlerle, oksipital lob 
görme ile, beyincik ise duygularla ve hareketlerin planlanmas�yla ili�kilidir. Müziksel 
aktivite, beynin bildi�imiz hemen hemen bütün bölgelerini içermektedir. ( a.g.e., 82-83) 

Korteks,( Beyin zar�)  beynin en d�� k�sm�n� olu�turan, yo�un hücrelerin bir araya 
gelmesiyle olu�mu� beynin d�� kabu�udur. Fonksiyonlar bu kortekste ba�lar daha sonra derine 
do�ru iner. Sensory ( Alg�sal, duyusal)  korteks, bir çalg� çalma ve dans etmeyle ilgili 
dokunsal dönüt sa�lar.  ( Auditory) ��itsel korteks, ��itmenin ilk a�amalar�, alg�lama ve 
tonlar�n analizinden sorumludur. Hipokampus, müziksel deneyimler ve içeriklerin 
haf�zaland��� yerdir. Görsel ( Visual) Korteks, notalar� okumak, kendi ya da ba�kas�n�n 
performans hareketlerini görmekle ili�kilidir. Cerebellum ( Beyincik), ayak vurma, dans etme, 
bir enstrüman çalma gibi i�levlerin ayn� zamanda müzi�e duygusal tepkilerin idare edildi�i 
yerdir. Amigdala, duygusal tepkilerin idare edildi�i yerdir. Prefrontal korteks, beklentilerin 
yarat�lmas�yla, yerine gelip gelmemesiyle ilgili bölgedir. Korpus Kallasum, �ki yar�m küre 
aras�nda sinirsel ba�lant�lar� olu�turan yo�un lifli  bölgedir.  
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            http://suitesculturelles.wordpress.com/2011/12/23/this-is-your-brain-on-music/ 

 
Duygu Sözcükleri 
Müzik ve duygu aras�ndaki ili�kinin irdelenmesinde sözsel ifadeler de geni� yer 

tutmaktad�r. Sloboda bu konuda yapt��� ara�t�rmalardan birinde farkl� ki�ilerden olu�an geni� 
bir yeti�kin grubundan; 10 y�l öncesine gidip, ya�amlar�nda müzikle iç içe olduklar� bir an� 
hat�rlamalar�n�, bu olay�n onlar için anlam�n� ve do�as�n� aç�klamalar�n� istemektedir. Ço�u 
bu deneyimlerini aç�klamak için duygu sözcükleri kullanmaktad�r. Bu duygu sözcükleri üç 
genel kategoriye ayr�lmaktad�r: zevk ( ho�land�m, heyecanland�m, keyif ald�m, ne�elendim, 
mutlu oldum), �a�k�nl�k ( büyülendim, �a�k�na döndüm, deh�ete dü�tüm, ..) , üzüntü ( 
üzüldüm, endi�elendim, melankoliye dü�tüm). 

 Yine benzer bir ara�t�rmas�nda Sloboda, düzenli müzik dinleyen 67 ki�iden kendi 
sözcükleriyle, müzikle ilgili en dikkate de�er duygusal deneyimlerini anlatmalar�n� 
istemektedir. Genel olarak birkaç yorum �u �ekildedir: “ Gergin ve tasal� oldu�umda müzik 
beni gev�etiyor”, “ Ac�, keder ve �a�k�nl�k içindeyken anla��ld���m� ve rahatlad���m� 
hissediyorum”, Ba�kas�n�n müzi�indeki duygular� i�iterek, duygular�n payla��labilir oldu�unu 
ve bu konuda yaln�z olmad���m� hissediyorum”, “ Müzik bana daha iyi bir insan ( daha 
uyumlu ve sevgi dolu) olmak için ilham ve motivasyon veriyor”. Bu örneklerde müzi�in, 
ki�inin durumuna alternatif bir perspektif sunan ve ki�inin olaylar� farkl� bir �ekilde 
yorumlamas�na imkân veren yönü öne ç�kmaktad�r. Müzi�in var olan duygular�n �iddetini 
yükseltti�ine ve sal�nmas�n� destekledi�ine örnek olarak verilebilecek di�er bir yan�t demeti 
ise �u �ekildedir:  “ Müzik aksi halde bast�r�lacak duygular�m�n sal�nmas�n� sa�l�yor”, “ 
Müzik benim gerçekten ne hissetti�imi anlamama yard�mc� oluyor”, “Duygular�m bast�r�l�p 
görmezden gelindi�inde tekrar kendime dönmemi sa�l�yor”, “ Müzik daha canl�, daha kendim 
hissetmemi sa�l�yor”, “Geçmi�te ho�a giden veya ac� veren deneyimlerime ait an�lara dair 
duygular�ma aç�lma f�rsat� sa�l�yor”. Bu örneklerden yola ç�k�larak müzi�in duygu 
yaratmaktan veya duygular� de�i�tirmekten ziyade ki�inin, gündeminde zaten var olan ancak 
tamamen kavranmam�� veya üzerinde durulmam�� duygular�n deneyimine eri�mesini 
sa�lad��� söylenilebilir. ( Sloboda, 2005: 204- 205) Buna benzer daha bir çok yan�t demeti 
elde etmek mümkündür fakat Zangwill’e göre duygu sözcükleri tam olarak gerçek duygular� 
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yans�tmayabilir, duygu tabirleri ruhsal durumlar� gerçekten ifade etmeyebilir. Çünkü ifade 
edilen, duygudan ziyade duygu hakk�ndaki dü�üncedir ve duygu hakk�ndaki bir dü�ünce 
duygu olgusunun kendisini aç�klamaz. ( Zangwill, 2007: 396) Bu da bili�sel duygu kuram�n� 
akla getirmektedir. Çünkü bili�sel duygu kuram�na göre duygu özünde bir bili�tir. Duygunun 
yaln�zca bir his de�il, bir zihin durumu oldu�u ve onu deneyimleyenin dünya hakk�ndaki 
yarg�lar�n�, inançlar�n� içerdi�i fikri bili�sel duygu kuram�n� ortaya ç�karm��t�r. Bili�sel 
yakla��m, duygusal tepkinin yo�unlu�unun ve tipinin saptanmas�nda ki�inin dü�üncelerinin, 
inançlar�n�n, beklentilerinin önemli oldu�unu ileri sürmektedir.  

 
Müzik ile duygu aras�ndaki ili�ki üzerine farkl� görü�ler bulunmaktad�r:  

           Müzi�in belirli içyap�sal karakterleri duygular�m�z� yönlendirmektedir 
Müzi�in baz� içsel niteliklerinin bizde ne gibi duygulara yol açt��� ara�t�rma  konusu 

olarak kar��m�za ç�kmaktad�r. Sloboda, müzi�in belirli iç yap�sal karakterleriyle belirli 
duygular aras�ndaki ili�kiyi aç��a ç�karan böyle bir ara�t�rmadan söz etmektedir. Bu 
ara�t�rmaya göre ciddi hissetmemize yava�, alçak perdeli, düzenli ritimli, dü�ük 
uyumsuzluktaki müzikler; üzgün hissetmemize yava�, alçak perdeli, minör, yüksek 
uyumsuzluk ta��yan müzikler; mutlu hissetmemize h�zl�, yüksek perdeli, majör, dü�ük 
uyumsuzluk ta��yan müzikler; heyecanl� hissetmemize de h�zl�, gürültülü, yüksek 
uyumsuzluktaki müzikler neden olmaktad�r. ( Sloboda 2005: 220) 

Duygular aras�ndaki ince farklara tonlar sebep olmaktad�r 
 Schwartz’a göre duygular aras�ndaki ince farklara tonlar ve tonlar�n birbirleriyle 

ili�kileri neden olmaktad�r. Ne kadar farkl� müzik parças� varsa o kadar farkl� müzikal duygu 
olmas� gerekmektedir. Ona göre müzik, porte üzerinde notalar�n ili�kisi de�il; tonlar�n 
içimizde bilfiil birbirini izlemesidir. Tonlar�n düzenleni�i, bir �ekilde duygular�n 
düzenleni�idir. ( Schwartz, 1985: 100-101) David, Handel’den Mozart’a kadarki dönemde  E 
majör bir parçan�n G majör bir esere göre daha s�cak ve daha yo�un bir his verdi�ini, 
bemollerin say�s�n�n artt�kça üzüntü ve gev�eme duygusunun artt���n� iddia etmektedir. ( 
David, 1951: 430)  

Müzik alg�sal bir ilüzyondur 
Levitin’a göre müzik, seslerin düzen ve yap� olarak dayat�ld��� alg�sal bir illüzyondur. 

Örne�in notalar birbirine çok uzak oldu�unda melodi kaybolur, birbirine yak�n oldu�unda ise 
bir bütün olarak kavran�r. Müzi�in bizi duygusal olarak etkilemesinin sebebi sadece nöron 
ba�lant�lar� de�il ayn� zamanda müzi�in içinde var olan düzen, dizi ve akorlar�n yap�s�d�r. 
Müzi�in alg�sal bir illüzyon oldu�una örnek olarak Levitin, Sardinya’ya özgü bir vokal müzik 
türünü vermektedir. Bu vokal müzik türü �öyle bir illüzyon ta��maktad�r. Armoni ve ses 
renkleri kusursuz bir biçimde icra edildi�inde dört erkek sesten bir di�il ses do�maktad�r. Bu 
sesin onlar� ödüllendirmek için bakire Meryem’den geldi�ine inan�lmaktad�r.  

Müzik insan ya�am�ndaki gerilimlerin seslerle benzetilenmesidir 
Bennett’e göre  rastgele bir yarat� de�il hayal gücüyle bilgisine vard���m�z objelerin 

öykünmesi olan müzi�i, insan ya�am�ndaki gerilimlerin seslerle benzetilenmesi olarak 
tan�mlamak mümkündür; müzikal formu olu�turan temel prensip, bütün müzik skalalar�n�n 
do�as�nda var olan ve birbirini izleyen gerilim, gev�eme süreçleridir. Di�er bir deyi�le  
gerilim ve gev�eme süreçlerinde notalar�n düzenlenmesine izin veren kutupsall�kt�r. Bir 
teman�n veya komple bir eserin formu, gerilim ve uzla�man�n konumlar�n�n tayin edilme 
biçimine dayanmaktad�r. Bennet’e göre müzikal formun olu�umunda temel yasa budur, 
müzikal formu olu�turan ba�ka bir yasa olamaz. ( Bennett, 1942: 407)   

Melodik beklentilerin müzikal duygularda esas psikolojik rolü oynamaktad�r 
Krumhans ise, melodik beklentilerin müzikal duygularda esas psikolojik rolü 

oynad���n�, müzikal duygular�n bu beklentiler ile müzikal dinamikler aras�ndaki etkile�ime 
dayand���n� savunmakta ayr�ca melodik beklentilerin, evrensel oldu�u varsay�lan alg�sal 
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örgütleme prensipleri taraf�ndan yönetildi�ini öne süren bir çal��madan bahsetmektedir. ( 
Krumhans, 2002: 49)  Yak�nl�k ilkesi gere�i ��itsel uyar�c�lar�n gruplanarak alg�lanmas� , 
zamansal olarak birbirlerine olan yak�nl�klar�na göre gerçekle�mektedir. Tamamlama ilkesine 
göre organizma tamamlanmam�� etkinlikleri, �ekilleri, sesleri tamamlayarak alg�lama 
e�ilimindedir. Benzerlik ilkesine göre birbirine benzer sesler birlikte gruplanarak 
alg�lanmaktad�r. Basitlik ilkesine göre organizma, basit düzenli bir �ekilde organize edilmi� 
sesleri alg�lama e�ilimine sahiptir.  
           

  Ki�i müzik dinlerken duygulanmak zorunda de�ildir 
Elbette müzik ve duygu aras�ndaki ili�kiyi vurgulayan argümanlar�n yan� s�ra müzi�in 

illaki bir duygu ta��mas� gerekmedi�ini savunanlar yok de�ildir. Pratt, ki�inin müzik 
dinlerken herhangi bir �ekilde duygusal olarak uyar�lamayabilece�ini, ho�lanabilece�ini ya da 
ho�lanmayabilece�ini ancak öfke, ac�, üzüntü, merhamet, a�k gibi spesifik duygulara dair 
kendinde bir belirtiye rastlamayabilece�ini ifade etmektedir. ( Pratt, 1948: 67-68) Ancak 
ho�lan�p ho�lanmaman�n bile kendi ba��na bir duygulan�m oldu�u da hesaba kat�lmal�d�r. 

Sufi Hikayesi 
Do�u’da bilinen bir efsaneye göre Tanr� kendi �eklinde bir heykel yapar ve bir ruhun 

bu heykele girmesini emreder. Ruh hapsolmaktan korktu�u, özgür olma arzusu ile dolu 
oldu�u ve hiçbir tutsakl��a boyun e�mek istemedi�i için bu emri reddeder. Bunun üzerine 
Tanr� meleklerine müzik çalmalar�n� emreder. Ba�layan müzikle birlikte ruh kendinden  geçer 
ve müzi�in t�n�s�n� yakalayabilmek için kilden yap�lm�� heykelin içine girer. Bu efsane 
üzerine �ran’l� sufi Haf�z �unlar� söyler: “ �nsanlar ruhun müzi�i duyduktan sonra bedene 
girdi�ini dü�ünürler, Gerçekte ise ruh müzi�in ta kendisidir. “ ( Khan, 2001: 23-24) 

SONUÇ 
Sonuç olarak müzik ile duygu aras�nda yads�namaz bir ili�ki oldu�unu söylemek 

mümkündür. Bugün bu alanda yap�lan ara�t�rmalar müzik, duygu ve beyin aras�ndaki ili�kiyi 
aç�klay�c� kimi veriler sunsa da bu ili�kiyi bütün yönleri ve derinlikleriyle aç�klamak mümkün 
görünmemektedir. Bu konuda daha pek çok soru yan�tlanmay� pek çok  alan ke�fedilmeyi 
beklemektedir.  
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ÖZET 

Tarihte, birçok doktrin kendilerine simge olacak sanat söylemlerinin vücuda gelmesi 
yolunda etkin olmu�lar, kendi söylemlerinin yayg�nla�mas�na, öbür söylemlerin de yok 
edilmesine çaba göstermi�lerdir. 20. yy’�n ikinci yar�s�nda, �talya’da ya�anan sosyo-siyasal 
süreçlerin opera alan�ndaki yans�malar� bu durumun en somut örneklerinden biridir. Sovyet 
ve Çin sosyalizmine s�rt çeviren ve kendine “Avrupa Komünizmi” ad�n� veren siyasal ak�m, 
�talya’n�n solcu çevrelerinde büyük bir hareketlenme sa�lam�� ve a�a�� yukar�, ülkenin tüm 
belediyelerini sol koalisyonlar ele geçirmi�tir. Gerek müzik, gerek siyaset alanlar�nda, 
belediyelerdeki sol iktidarlar�n büyük etkisi olmu�tur.  

 
Ülkenin 2. Dünya Sava��’ndan ve Fa�izm’den kurtulu�unun ard�ndan gelen 30 y�l 

boyunca, Dallapiccola, Manzoni, Maderna ve Nono’nun öncü çabalar�yla, �talya’n�n 
geleneksel opera ya�am� büyük ölçüde canland�r�lm��t�r. Bunun yan�nda, müzik çal��malar�n� 
ünlü opera merkezlerinin d���na da yayan decentializatione (adem-i merkezile�me) politikas� 
sayesinde, opera etkinlikleri o güne kadar “ta�ra kasabas�” olarak görülen ve ciddi sanat 
ba�ar�lar�na ev sahipli�i edemeyece�i varsay�lan birçok yerle�me merkezlerinde ilk kez 
ba�lat�lm��t�r. Bu sayede, geleneksel operalar ve sol siyasal doktrin etraf�nda �ekillenen yeni 
operalar, sosyal yap�n�n tüm s�n�flar�na ula�abilmi�tir.  

 
Bu sunumda, yak�n tarihteki bir dönemin siyaset ve müzik alanlar� aras�ndaki bir 

süreklili�e dikkat çekilecek, operan�n i�levsel önemi siyaset sosyolojisi ba�lam�nda ve Luigi 
Nono özelinde mercek alt�na al�nacakt�r. 

 
Anahtar Sözcükler: Luigi Nono, �talyan Operas�, Siyaset Sosyolojisi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
   

                                                 
104 Bu bildiri, Elif AKTU�’un 2010 y�l�nda Ege Üniversitesi’ne sunulan “1945’TEN SONRA �TALYA’DA 

OPERA-S�YASET ETK�LE��M� - LUIGI NONO’NUN OPERALARININ �NCELENMES�” ba�l�kl� 
doktora tezinden üretilmi�tir.   
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ABSTRACT 

Many doctrines in history have been effective to produce artistic statements as their 
symbol, attempting to spread their viewpoint and to exterminate opposing pronouncements. 
This is exemplified concretely by the impact of socio-political processes on the operatic world 
that occurred in Italy on the second half of the 20th century. A political trend that rejects the 
Soviet and Chinese brands of socialism and names itself the “Euro Communism” brought a 
great mobilization to the left-wing politics of the country and almost the entirety of 
municipalities were administered by left-wing coalitions. These left coalitions contributed in a 
great manner to the activities in the fields of music and politics.  

The traditional dynamism of the Italian opera life has been revived in a great measure 
during the 30 years that followed the end of the 2nd World War and Fascism, thanks to the 
pioneering work of Dallapiccola, Manzoni, Maderna and Nono. Moreover, thanks to the 
decentralization policy that spread music activities outside the famous operatic centers, to the 
provincial urban centers that were never considered before as a host to serious artistic 
achievements. Thus, traditional operas and new ones favoring the left political doctrine could 
reach out to every single class of the social organism.      
 In this presentation, an interaction between politics and music in the recent past 
will be highlighted, and the functional importance of opera will be examined in the context of 
political sociology, specifically in the case of Luigi Nono.  
    Keywords: Luigi Nono, Italian Opera, Political Sociology. 

 
 

Luigi Nono Ve 20. Yüzy�l�n �kinci Yar�s�nda �talya’da  
Opera-Siyaset Etkile�imi  

 
G�R�� 

 
Tarihte, birçok doktrin kendilerine simge olacak sanat söylemlerinin vücuda gelmesi 

yolunda etkin olmu�lar, kendi söylemlerinin yayg�nla�mas�na, öbür söylemlerin de yok 
edilmesine çaba göstermi�lerdir. Birçok kaynakta belirtildi�i üzere, Avrupa’da, 9.yüzy�lda 
Gregoryen müzik liturjisi106 Roma Katolik dünyas�nda kullan�lmaya ba�lad�ktan sonra, bunun 
d���ndaki bir müzik liturjisini kiliselerinde kullanmakta olan ve terk etme�e raz� olmayan 
geleneksel kiliseler Papal���n gönderdi�i ordularca bas�l�p, liturjinin yaz�l� belgeleri imha 
edilmi�, baz� kiliseler yak�lm��t�.  
                                                 
105 This presentation is based on a Ph.D. Dissertation by Elif AKTUG, “INTERACTION BETWEEN OPERA 
AND POLITICS IN ITALY, AFTER 1945 – A SURVEY OF LUIGI NONO’S OPERAS,” submitted to Ege 
University in 2010. 
106 Liturji: H�ristiyanl�kta halka aç�k dinî ayinlerin nas�l yap�laca��n� belirleyen kurallar bütünü. 
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Günümüzde de, ABD’nin bir dünya imparatorlu�u haline gelme çabalar�na ko�ut olarak, 
televizyon ve sinema endüstrisinde bir tekelle�me uygulanmaktad�r. Sadece Hollywood 
stilinde ve standartlar�nda üretilen filmlerin küresel boyutta seyirciye sunulmas�yla, 21. yüzy�l 
ku�aklar�n�n dünya sinemas�na ve sinema tarihine yabanc� kalmalar� sa�lanm��t�r. ABD 
etkisindeki hükümetlerin büyük destek verdikleri bu tekelle�me, Yeni Dünya Düzeni 
doktrininin sanat dünyas�n� ele geçirme mücadelesine hizmet etmektedir.  

Türkiye’de, 1990’larda, Kültür Bakanl��� pop müzi�ini piyasada ön plana geçirmek için, 
pop müzi�i ürünlerine yüksek miktarda ödenek da��tm��, güçlü bir büyüme gösteren arabesk 
türünü bask� alt�na alm��,  hatta yasaklamay� dü�ünmü�tür. Tarihte çok s�k rastlanan bu ve 
benzeri olaylar, iktidardaki doktrinin kendi sanat�n� tekelle�tirme konusunda bazen ne denli 
kararl� oldu�unun kan�tlar�d�r. Siyasetin sanata egemenlik kurdu�u,  teknokratik ve bürokratik 
bir yap� olu�turulmakta, profesyonel sanatç�lar aras�ndaki hiyerar�i de, siyasî doktrinlerin 
dayatt��� de�er ölçülerince denetlenmektedir. 20. yüzy�l�n ikinci yar�s�nda �talya’da ya�anan 
süreç bu durumun en çarp�c� örneklerinden biridir.   
 

20. YÜZYILIN �K�NC� YARISINDA  
�TALYA’DA YA�ANAN SOSYO-POL�T�K SÜREÇLER 

 
�talya’n�n ba��ms�zl���, 2. Dünya Sava��’n�n ard�ndan, Mussolini’nin 28 Nisan 1945 

tarihinde anti-fa�ist güçler taraf�ndan öldürülmesiyle gerçekle�mi�tir. O tarihten 1955’e dek 
olan y�llar, �talyan halk� ve özellikle çal��an s�n�f aç�s�ndan, gli anni duri (zor y�llar) olarak 
bilinmektedir. Çal��an s�n�f�n en önemli s�k�nt�s� i�sizlik ve sürekli artan yoksulluktu. Bu 
i�sizlik giderek Kuzey’e ve Güney’e de yay�lm��, ayn� zamanda, �talyan halk�n�n büyük bir 
ço�unlu�u oldukça zor ko�ullarda ya�amaya devam etmi�lerdir. (Judt, 2009) 

Sovyet ve Çin sosyalizmine s�rt çeviren ve kendine “Avrupa Komünizmi” ad�n� veren 
siyasal ak�m, �talya’n�n solcu çevrelerinde büyük bir hareketlenme sa�lam��, ülkenin 
neredeyse tüm belediyelerini sol koalisyonlar ele geçirmi�tir. �talyan kentleri, giunta (cunta) 
ya da yönetim komitesi taraf�ndan yönetilmektedirler. Yönetim komiteleri bir �ehir 
konseyinin içindeki üyelerin koalisyonlar�ndan olu�maktad�rlar. Belediyelerdeki sol iktidarlar, 
siyaset alan�nda oldu�u kadar sanat alan�nda da oldukça etkili olmu�lard�r. Ülkenin 2. Dünya 
Sava��’ndan ve Fa�izm’den kurtulu�unun ard�ndan gelen 30 y�l boyunca, müzik çal��malar�n� 
ünlü opera merkezlerinin d���na da yayan decentializatione (adem-i merkezile�me) politikas� 
sayesinde, opera etkinlikleri o güne kadar “ta�ra kasabas�” olarak görülen birçok yerle�me 
merkezlerinde ilk kez ba�lat�lm��t�r. Bu sayede, geleneksel operalar ve sol siyasal doktrin 
etraf�nda �ekillenen yeni operalar, sosyal yap�n�n tüm s�n�flar�na ula�abilmi�tir. 

1950’lerin ba�lar� Komünistler için oldukça zorlu geçmi�tir. A�ustos 1950’de partinin 
Roma federasyonu polis taraf�ndan bas�lm��, partinin ikinci önemli ismi Duclos ve ��çi 
Sendikas� genel sekreteri Frachon tutuklanm��t�r. Bütün engellere ra�men, �talyan Komünist 
Partisi, 1946’dan itibaren, 36 y�l yönetti�i Bolonya’da �ehrin çal��an kesimlerini savunmak 
amac�yla politikalar geli�tirmi� ve “k�rm�z�” yönetimi kentte yasalla�t�rm��t�r. Dengeli bütçe 
ve etkin bir yönetim bu politikan�n esas�d�r. 1960 ve 70’li y�llarda Partito Comunista Italiano 
(�talyan Komünist Partisi), Partito Socialista Italiano (�talyan Sosyalist Partisi), Partito 
Socialista Democratico Italiano (�talyan Demokratik Sosyalizm Partisi), Partito 
Repubblicano Italiano (�talyan Cumhuriyetçi Partisi) ve Democrazia Cristiana (H�ristiyan 
Demokrat Parti)’n�n aralar�nda yer ald��� birçok koalisyon kurulmu�tur. (Judt, 2009) 

Ginsborg (2003), 1970’li y�llar�n, ekonomik kriz, terörizm, bütçe aç�klar� ve a��r� 
borçlanm�� kentler göz önüne al�nd���nda, �talya için oldukça zor bir dönem oldu�una dikkat 
çeker. Bu dönem, ayn� zamanda komünist güçlerin, yerel yönetimlerde a��rl�klar�n�n 
hissedildi�i bir dönemdir. Özellikle bu durum büyük kentlerde kendini göstermi�tir. 1975 
y�l�na kadar, merkezi �talya’ya egemen olan bu durum daha sonra bütün �talya’ya yay�lm��t�r. 
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Solun 1970’lerin ortalar�ndaki ba�ar�s�n�n en önemli sebeplerinden biri, güneyde i�sizlik, 
yetersiz ve standart d��� konutlar, hava kirlili�i, gürültü ve kötü sa�l�k ko�ullar� gibi sorunlara 
çözümler üretebilmesi olmu�tur. �talya’n�n hemen hemen bütün büyük kentlerinde yönetimi 
sol partiler ele geçirmi� ve bu partiler pek çok sorunun çözümüyle ilgilenmi�lerdir.  

 
�talya’n�n ilk uzun siyasal mücadele dönemi, fabrika i�çilerinin toplumsal hareketin 

merkezini olu�turdu�u 1960’l� y�llardan, 1970’li y�llara dek uzan�r. Devrimci ö�renci ve 
entelektüellerin ilgisi fabrikalara odaklanm��t�. Ne var ki, i�çilerin önemli bir k�sm�, 
“komünizm ve i�çi iktidar�” için mücadelenin, Komünist Partisi ve onun sendikalar�n�n 
d���nda, hatta ço�unlukla kar��s�nda konumlanan yeni türden ba��ms�z siyasi örgütler yoluyla 
olabilece�ini dü�ünmekteydi. (Hardt, 2005) 

Bu siyasal hareketin ikinci evresi, 1973 ile 1979 aras�ndaki dönem olarak tan�mlanabilir. 
Genel olarak, radikal mücadelelerin merkezi, yo�unla�m�� olarak fabrikalar�n d���na, 
toplumun içine kaym��t�r. Bu dönem, ayn� zamanda, K�z�l Tugaylar107 gibi terörist gruplar�n 
ayn� topraklarda ortaya ç�kt�klar� dönemdi. K�z�l Tugaylar’dan ba�ka �talya’da varl���n� 
sürdüren örgütler aras�nda Lotta Continua (Sürekli Mücadele), Potere Operaio (��çilerin 
�ktidar�), Prima Linea (Ön Cephe), Autonomia Operaia (��çilerin Özerkli�i) gibi gruplar yer 
almaktayd�. 1970 ile 1981 y�llar� aras�nda �talya’da ya�anan bu süreç, en sonunda sosyal bir 
çat��maya varm��t�r. Adam öldürme, kötürüm b�rakma, adam kaç�rma, sald�r� ve türlü 
toplumsal �iddet olaylar�n�n ya�anmad��� bir y�l geçmemi�, on y�l içerisinde üç politikac�, 
dokuz yarg�ç, altm�� be� polis memuru ve bunlardan ba�ka yakla��k üç yüz ki�i suikasta 
kurban gitmi�tir. (Judt, 2009) 

1970’lerin sonundan itibaren �talyan merkezî devleti özellikle teröre kar�� çok büyük bir 
bask� politikas� sürdürmeye ba�lam��t�r. Terörist gruplar�n yan� s�ra, toplumsal hareketlere 
kat�lanlar hakk�nda yasal takip ba�lat�lm��, böylece, 1980’li y�llar�n ba��nda toplumsal 
hareketlerin ve siyasi örgütlenmelerin sonu getirilmi�tir. (Hardt, 2005)  
 

LUIGI NONO (1924-1990)  
DARMSTADT GÜNLER� ve S�YASET YA�AMI 

 
Venedik’te do�an Luigi Nono 1941’de Venedik Konservatuvar�nda ö�renci olmu�, 

1943-5 y�llar�nda Malipiero ile müzik çal��m��, Padua Üniversitesindeki hukuk e�itiminden 
sonra Bruno Maderna’n�n te�vikiyle kompozisyona ba�lam�� ve 1948’den itibaren Scherchen 
ile çal��malar�na devam etmi�tir. 1949’da Stockhausen ve Goeyvaerts ile tan��an Nono, bu iki 
genç meslekta��n�n serial 108 tekniklerle yapt��� çal��malardan oldukça etkilenmi�tir. 
(Griffiths, 1986) 

�kinci Dünya Sava�� sonras�nda olu�an kültürel izolasyona ba�l� olarak, Avrupal� genç-
ku�ak kompozitörler kültürel miraslar�na kar�� derin bir tepki duyar hale gelmi�lerdir. Onlar 
için geleneksel Avrupa müzi�i, geçmi�ten gelen sosyal ve siyasal fiyaskolar�n içinden 
ç�k�lmaz bir görünümüydü. Genç-ku�ak kompozitörler, �kinci Dünya Sava��’n�n 
tahribatlar�n�n bertaraf edilerek daha iyi ve yeni bir dünya düzeninin yarat�lmas� çabas�nda, 
yeni bir müzik anlay���n�n oldukça önemli bir i�leve sahip olaca��na inanmaktayd�. Bu 
do�rultuda, 12-perde besteleme tekni�ini ç�k�� noktas� olarak ele alan genç kompozitörler, bu 
sistemi daha da geli�tirerek, seslerle birlikte müzi�in nüans, atak, ritim, ses-alan� gibi tüm 
parametrelerini diziselle�tirmi�, sonuç olarak integral-serializm ya da total-serializm olarak 

                                                 
107 K�z�l Tugaylar (�talyanca: Brigate Rosse): 1970 y�l�nda Alberto Franceschini, Margherita "Mara" Cagol ve 

Renato Curcio taraf�ndan kurulan, Marksist-Leninist, militan bir terör örgütüdür. Örgütün amac�, silahl� 
mücadele vererek devrimci bir devlet kurmak ve �talya'y� Bat� Blo�u'ndan ç�karmakt�. 

 
108 Serial: Dizisel  
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adland�r�lan yaz� tekni�ini geli�tirmi�lerdir. Darmstadt okulu bu yeni yakla��m�n merkezi 
olmu�tur. (Morgan, 1991)  

Nono, diktatörlü�ün ve sava��n y�k�mlar�n�n ard�ndan modern müzi�i tekrar ke�fetme 
amac�yla organize edilen Darmstadt Uluslararas� Yeni Müzik Yaz Kurslar�nda etkin bir 
biçimde yer alm��t�r. �kinci Dünya Sava�� boyunca �talyan Direni�çilerin üyesi olan 
kompozitör, müziksel aç�dan ayn� estetik yakla��m� payla�makla beraber, dikkat çekici politik 
duru�uyla, Darmstadt’ta bulunan Stockhausen ve Boulez gibi ça�da�lar�ndan ayr� bir yere 
sahip olmu�tur. Kompozitörün birçok ilk dönem çal��mas� ilk kez Darmstadt’ta 
seslendirilmi�tir. Solo ses, koro ve orkestra için bestelenen Il canto sospeso’nun 1955’de 
gerçekle�en dünya prömiyeri Nono’ya hakl� bir ün kazand�rm��t�r. 1950’lerin ba�yap�t� olarak 
kabul edilen bu çal��ma, fa�izm kurbanlar�n� anma niteli�indeydi. Eser, politik mahkûmlar�n 
infazdan önce yazd�klar� veda mektuplar�n� kaps�yordu. Bu özelli�iyle, Il Canto Sospeso 
kompozitörün siyasi görü�ünün merkezini olu�turuyordu. (Gorodecki,1992) 

1 Eylül 1959’da Nono, Darmstadt’ta, aleatorik müzi�i109 ve John Cage gibi Amerikan 
kompozitörlerinin yeni müzi�e olan etkilerini ele�tirerek polemi�e yol açacak bir konu�ma 
yapm��t�r. Stockhausen’�n, Marksist Nono’nun fikirlerini ele�tirel tarzda yapt��� konu�ma ise 
iki arkada� aras�nda �iddetli bir tart��man�n ba�lamas�na yol açm��, Il canto sospeso’nun 
tekstiyle ilgili yapt��� yorumlar ve Nono’nun buna sert tepkisi arkada�l�klar�n�n sona 
erdirmi�tir. Bu durum, Boulez, Nono ve Stockhausen’dan olu�an avangart üçlünün 
da��lmas�na neden olmu�tur. 

Sol kanad�n ideolojisini destekleyen Nono, 1952’de �talyan Komünist Partisine kat�ld�, 
1960’da da partide aktif rol ald�. Nono’nun avangart e�ilimi, sosyalist ideolojisiyle ayr�lmaz 
bir görünüm sergiler. Kompozitör, Marksist görü�ünü ve müzi�ini üniversitelerin konser 
salonlar�na ta��m��, sendikalarda ve fabrikalarda konferanslar vermi�tir. Nono’nun 
çal��malar�, polemik yaratacak �ekilde politik içerikliydi. Nükleer felaket, kapitalizmin 
sömürüsü, Nazilerin sava� esirlerine davran��lar� ve Vietnam’a uygulanan Amerikan 
emperyalizmi kompozitörün ele ald��� konular aras�nda yer almaktad�r. Opera, her zaman 
Nono’yu cezbeden bir sanat olmu�tu. Nono’ya göre bir opera eseri dilbilimsel ve sosyal 
düzeyde de politik mesajlar içerir. Opera, vicdan muhakemesi yapt�rarak, yeni sosyal 
görevlerin hayata geçirilmesine yol açar. �zleyici, varl���n� bir ayindeymi�çesine sürdürür ve 
provoke edilerek fark�ndal��� sa�lan�r. (Wignall, 1990) 

Nono, operalar�nda, planlanmam�� hareketler, hoparlörlerin, �����n ve mikrofonlar�n 
kullan�m� gibi teatral alan, teknolojik olanaklar ve tekst üzerinde yap�lan denemelere oldukça 
önem vermi�tir. Nono’nun müzikal drama anlay���, izleyicinin çe�itli yönlerden gelen i�itsel 
ve görsel efektleri e�zamanl� olarak deneyimledi�i bir yap�lanmad�r. Teatral alan�n bu son 
derece ak��kan fikri, Nono’nun müzikal t�n�s�yla bir bütün olu�turmaktad�r. (Vieria de 
Carvalho, 1999)  

R. Fearn (1997), Meyerhold, Brecht ve Piscator’un drama sanat� hakk�ndaki fikirlerini 
tan�yan Nono’nun “total tiyatro” sunun, tiyatro mekân�na dinamik bir yakla��m üzerine kurulu 
oldu�unu belirtir. Nono, bir “akustik laboratuar�” olarak nitelendirdi�i Venedik’teki San 
Marco kilisesinde, “müzi�in mekânla ili�kileri” konusunda ara�t�rmalar yapm��, ilerleyen 
y�llarda bu ara�t�rmalar�ndan söz ederken, San Marco’daki koro müzi�inden daha çok, mimari 
yap�n�n ola�anüstü akustik özelliklerinin kendisini etkiledi�ini belirtmi�tir. 
 Geleneksel opera sanat�n�n benimsedi�i konvansiyonel de�erlere de�inirken, “mekân�n total 
nötralizasyonu” sözcükleriyle ele�tirdi�i olgu da, Nono’nun bu alandaki tavr�n� 
göstermektedir. “Tiyatro mekân� ile onun içeri�i” konusu Nono’nun en büyük kayg�s� haline 
gelmi�ti. Kompozitör, tiyatro ortam�n� nötralize etmektense, dinamik hale getirmeye 
çal��m��t�r. Ses ile mekân aras�ndaki mümkün olan akustik ili�kileri ara�t�rm��, sesin 

                                                 
109 Aleatorik müzik: Bestelenme ve icra a�amas�nda �ans ve rastlamsall�k unsurlar�na yer veren müzik türü.  
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çevredeki ba�ka seslerle nas�l yeni yap�lar kurdu�unu ve sesin mekân� nas�l “okudu�unu” 
anlamaya çal��m��t�r. Nono’nun tiyatroyu kavramsalla�t�r���nda bir yandan “mekân içinde 
ses” kavram�n�n ak��kanl���, bir yandan da tiyatro mekân� içinde eylem ve sözün ak��kanl��� 
gözetilmektedir. Bu özellikleri, kompozitörün Intolleranza ve Al gran sole carico d’amore 
adl� operalar�nda gözlemlemek mümkündür. (Fearn, 1997) 

 
 

INTOLLERANZA 1960 
 

Intolleranza 1960 110 sava�-sonras� Avrupa avangard�n� temsilen yaz�lan ilk operad�r. 
Eserde, modern kapitalist toplum taraf�ndan çe�itli �ekillerde tutsak edilmi� bir göçmenin 
hikâyesi anlatmaktad�r. Çal��an s�n�f�n sömürülmesi, sokak gösterileri, politik tutuklamalar, 
i�kence, toplama kamplar� eserde yer alan ana temalard�r (Griffiths, 1986). Eserin Venedik’te 
gerçekle�en prömiyerinde, izleyiciler aras�nda sa� ve sol kanada mensup politik gruplar�n 
varl���ndan dolay� karga�a ç�km��t�r. Neo-Naziler, gaz bombalar�yla gösteriyi sabote etmeye 
çal��m��lar ancak engelleme ba�ar�s�z olmu�tur. Operan�n konusu �öyledir: 

�simsiz ba�karakter (tenor), basitçe bir göçmen i�çi olarak tan�mlan�r. Bu isimsiz karakter 
kuzeydeki endüstri kentlerinde çal��maya çabalayan güneyli �talyanlar� temsil etmektedir. 
Birinci bölümde, karakter, maden kentindeki bask� ortam�ndan ho�lanmaz ve evine dönmeye 
karar verir. Ancak kendisini bir gösterinin ortas�nda bulur ve tutuklan�r, sorgulan�r ve i�kence 
görür. Siyasi suçlular�n tutuklu bulundu�u bir hapishaneye koyulur. Ama bir Cezayirli ile 
kaçman�n yolunu bulur.  

�kinci bölümde, günlük hayat�n absürtlüklerini temsil eden bir kolâjdan sonra, göçmen, 
yolculu�u s�ras�nda kad�n bir yol arkada�� (soprano) bulur ve birlikte sosyal fanatizmin önünü 
kesmek için karar al�rlar. Sonunda, kendilerini nehir k�y�s�nda bir kasabada bulurlar. Nehrin 
üzerinde hidroelektrik güç sa�lamak amac�yla yap�lm�� bir baraj vard�r. Ancak nehir tehlikeli 
bir �ekilde kabarm��t�r. Nehir baraj� y�kar ve sular iki ba�karakteri de içine al�r. 

Gorodecki (1992), siyasal içerikli çal��malar� birçok tart��malara yol açan Nono’nun 
Intolleranza ba�l�kl� operas�n�n, fa�izme sald�r�r nitelikte oldu�unu söyler. Intolleranza, sa� 
kanad�n az�nl�klara uygulad�klar� bask�lara kar�� sert bir duru� sergilemektedir.  

Intolleranza’da, kompozitör, koroya büyük bir önem vermi�tir; koro, yarat�lmak istenen 
etki do�rultusunda rol de�i�ikli�i yapmakta ve halk� temsilen görünmektedir. Topluluktaki bir 
grup madenci, siyasi göstericiler, i�kenceye maruz kalanlar�n sesi, siyasi mahkûmlar ve Po 
nehri yüzünden sel bask�n� tehdidi alt�nda olan bir grup çiftlik i�çisi koro taraf�ndan 
betimlenmektedir. (Fearn, 1997)  

Örne�in, üçüncü perdenin aç�l���nda koro, isyan sloganlar� atan politik göstericiler 
olarak görünür. Nono, dört vokal katman� orkestrayla desteklemektedir. Dördüncü sahnede 
ise, göstericiler merhametsiz bir polis grubu taraf�ndan sorguya çekilirler. Koronun sesi 
i�kence görenlerin ç��l�klar�n� temsilen bir an için duyulur. Yar�m tonlu salk�m akorlardan 
olu�an orkestral pasajlar en yüksek gerilimi üretir. Giderek d��ar�ya do�ru aç�lan 
kelimelerdeki öfke de kendisini belli eder. 
“… ��kence düzeninin koruyucular�, i�kence, gün ve gece, gece ve gün. Ya siz? Sa��r 
m�s�n�z? Sürünün (ayaktak�m�n�n) suç orta�� m�s�n�z? Rezillik ve utanç içinde? … 
Megafonlar hayk�r��lar�m�z� yok et! Suç onu çarp�tmadan önce ve ald�rmazl�k onu bo�madan 
önce.”  

Intolleranza bask�, i�kence ve özgürlük umudu temalar� üzerine kuruludur. Ancak 
Fearn’e göre (1997), eserde baz� garip belirsizlikler vard�r. Bu durum, Richard Wagner’in 
Götterdammerung operas�n�n finalini an�msat�r. Sel bask�n�na u�rayan Po vadisiyle her �ey 

                                                 
110 Eserin “Intolleranza 1970” ba�l�kl� gözden geçirilmi� bir versiyonu daha bulunmaktad�r.   
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yok olur. Sel bask�n�yla toplum olarak temizlenme tasvir edilirken, hükümet kirlili�inin etkisi 
de anlat�l�r. Sondan bir önceki sahnenin sonunda koro Mayakovsky’nin ‘Bizim Mar��m�z’ 
ba�l�kl� �iirinden bir kesit söyler: “Dünyay� ikinci bir tufanla y�kayaca��z”. Final sahnesinde 
nehrin kenarlar� çökerken, çiftlik i�çilerinin korosu “Her y�l Kas�m ba��nda ayn� kurban” 
ba�l�kl� bölümü söyler.  

Nono’ya göre Intolleranza insan�n fark�ndal���n�n uyan���d�r. �nsan, zorunlulu�un 
taleplerine kar�� isyan eder ve insan ya�am�n�n esaslar� için sebepler arar. Birkaç hâkimiyet ve 
ho�görüsüzlük deneyiminden sonra sel kal�nt�lar�n� temizlerken, insan kendi ve di�erleriyle 
aras�ndaki ili�kileri yeniden ke�fetmeye ba�lar. Bir gün gelecek, insan insana yard�m edecek 
sonucuna var�r. (Fearn, 1997) 

Intolleranza, Nono’nun 1950’den 1960 y�l�na kadarki yaratma evresinin doruk noktas� 
olarak kabul edilir. Vilcox’a göre (1996), Intolleranza’n�n görsel yönü bütün sahnenin 
dinami�ini hedef al�r. Nono, eserde Josef Svoboda’n�n ‘hayal feneri’ tekni�ini kullanm��t�r. 
Bu teknikte, çe�itli �ekiller, hareketli perdelerin üzerine e� zamanl� olarak yans�t�lmaktad�r. 
Svoboda’n�n perdelerinin üzerine yans�t�lan slaytlar, Nono’nun arkada�� ressam Emilio 
Vedova’n�n haz�rlad��� kolâjlard�r.  
 

AL GRAN SOLE CARICO D’AMORE 
(1972-75) 

 
S�n�f mücadelesinin ve komünizm tarihinin en önemli anlar�n�n i�lendi�i opera ad�n�, 

Rimbaud’un ‘Jean-Marie’nin Elleri’ ba�l�kl� �iirinden al�r. Eserde giderek ço�alan 
devrimcilerin birle�mesi konu edilir. Eserin librettosu, Fidel Kastro, Che Guevara, Karl Marx, 
Bertold Brecht ve Malcom X gibi birçok kaynaklardan al�nt�lanan devrimci ve sosyalist 
belgelerin, ‘özgürlük mücadelesi’ temas� üzerine yaz�lan edebi tekstlerle birle�tirilmesinden 
olu�mu�tur. (Suvini-Hand, 2006) 

Di�er bir anlat�mla, Intolleranza’da var olan, ba�tan sonra geli�en ve sonuçlanan bir 
hikâye bütünlü�ü, Al Gran Sole…’de görülmez. Bununla birlikte, devrimci mücadelenin 
ortaya ç�kard��� birkaç di�i figür, birle�tirici bir tema olarak kar��m�za ç�kar. (Fearn, 1997) Al 
Gran Sole… operas� iki ana bölümden meydana gelir; birinci bölüm Paris Komünü, ikinci 
bölüm ise Rus Devrimi ba�l�klar�n� ta��maktad�r. Hikâyenin ana karakterleri, bu dönemlerde 
toplumda var olan �iddeti sona erdirmek u�runa hayatlar�n� feda eden kad�nlard�r. (Cannon, 
2012) 

Intolleranza ve Al gran sole carico d’amore aras�nda ortak bir zemin bulunan iki 
durum söz konusudur. �lk olarak, kad�na verilen önem (Intolleranza’da göçmen i�çinin kad�n 
yolda��, Al gran sole carico d’amore’de komündeki devrimci Jeanne Marie, Gorky’nin 
‘Ana’s�, Bolivya’daki mücadeleden Tania Bunka ve Pavese’nin Deola’s�), ikinci olarak, 
koronun üstlendi�i merkezi rol. Bununla birlikte, iki opera, di�er hususlarda büyük ölçüde 
farkl�l�k göstermektedir. Özellikle, Intolleranza’daki müzikal dilin sertli�ine kar��n, Al gran 
sole…’de popüler devrim �ark�lar�n�n müzikal dokuda s�kça kullan�lmas� en önemli 
farkl�l�kt�r. Bu �ark�lar, eserin koral k�sm�nda ‘halk müzi�i’ olarak bask�n bir görüntü 
olu�tururlar. Kompozitör, kulland��� popüler materyallerle ilgili olarak �unlar� söylemi�tir: 
“…Bazen popüler politik �ark�lar�n sadece ritmik unsurlar�n� kullan�r�m, bazen de sadece 
melodik unsurlar�n� ve di�er metinlere bu melodileri adapte ederim. Jeanne-Marie için asl� 
Rimbaud’un �iirlerinden al�nan ba�ka bir Rus politik �ark�s�n�n de�i�tirilmi� versiyonunu 
kulland�m (Silah�m, benim eski yolda��m). Ayr�ca Küba mar��, Bandiera Rossa, 26 Temmuz, 
Uluslararas� ve son olarak da köylülerin mücadelesini anlatan Rus �ark�s� Dubinushka’y� 
kulland�m. Asl�nda burada önemli olan, çarp�c� sahnelerin ba�da�t�r�ld��� bu �ark�lar�n 
bütününün ya da ritmik-melodik biçimlerinin kullan�m�d�r…” (Fearn, 1997) 
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Ancak, popüler malzemenin verdi�i aç�k seçik fikir sosyal ve tarihsel ba�lamda bir 
hat�rlatma olarak kar��m�za ç�kmakla birlikte, Nono’nun Al gran sole carico d’amore’nin ana 
motifini bu malzemeyle birle�tirmedi�ini belirten Fearn, burada malzemenin dönü�ümünün 
daha büyük bir önem ta��d���n� söyler. 

Bu durum özellikle çal��man�n ikinci bölümünde göze çarpmaktad�r. Nono,  1905 Rus 
Devriminden yay�lan, 1950’lerde Turin’deki i�çilerin isyanlar�ndan, Küba ve Vietnam’a kadar 
devrim mücadelelerini kapsayan unsurlar�n oldu�u ba�l�ca k�sa sahneleri yan yana yerle�tirir. 
Bu tarihsel olaylar�n her biriyle di�i varl�k aç�kça tan�nm�� olur: 1905’de Rusya’da Gorki’nin 
Ana figürü, Turin’de Pavese’in Deola figürü, Küba’da Haydée Santamaria ve Celia Sanchez, 
Vietnam’da i�kence çeken bir grup Vietnaml� kad�n.  

�kinci bölüm, ba�l�ca di�i figürler olan Ana ve Deola’n�n sunumlar� �eklinde 
tasarlanm��t�r. Ana, solo kontralto, Deola ise 4 sopranodan olu�an bir grup taraf�ndan 
seslendirilir. Final sahnesinin sonu “Anan�n Devaml�l���” olarak adland�r�l�r. Bölüm 1’in 
önemli bir unsuru olan ve Riflessioni (Yans�malar)  olarak adland�r�lan orkestral pasajlar bu 
bölümde görülmez. Orkestra bu bölümde bask�n olarak yans�t�c� bir rolden çok dramatik bir 
rol üstlenir. Schieramento della macchina repressiva (Bask�c� Mekanizman�n 
Konu�land�r�lmas�) olarak adland�r�lan yeni orkestral pasajlar�n her biri aç�klay�c� bir amaca 
sahiptir. (Fearn, 1997) 

Popüler melodilerin sembolik kullan�m�n�n ve sahnedeki hareketlerin ‘Leitmotif’ tarz� 
bir simgecilikle desteklenmesinin 2. Bölümün belirli k�s�mlar�nda aç�k bir �ekilde 
görüldü�üne dikkat çeken Fearn, 1950’de Turin’deki olaylar�n sergilendi�i 3. Sahnenin son 
bölümünde, Non più servi nè padroni �ark�s�n�n a capella olarak Turin’de dü�en i�çilere bir 
an�t niteli�inde kullan�ld���n� belirtir. 4. Sahne 1905’de bir Rus fabrikas�nda geçer. Bütün 
sahneye çe�itli �ekillerde tekrarlanan Rus �ark�s� Dubinushka hâkimdir. Bu tür melodiler 
karga�a veya tan�t�m sahnelerinde koral veya orkestral ba�lamda her zaman kullan�lmaktad�r. 

 
SONUÇ 

 
2. Dünya Sava��’ndan y�k�lm�� olarak ç�kan �talyan müzi�i, belediyeleri yöneten sol 

koalisyonlar�n tutarl� kültürel politikalar� ve olu�turduklar� siyasal-ekonomik güç sayesinde, 
eskisinden daha ba�ar�l� bir döneme girmi�tir. Sol koalisyonlar�n müzik politikas� a. toplumun 
sahip oldu�u geleneksel müzik de�erlerini içine dü�tükleri çöküntüden kurtar�p, yeniden 
canland�rmak, b. Dünya müzi�ini saran yeni müzik ak�mlar�n� �talya’da yayg�nla�t�rmak, 
ülkeyi, yeniden, ça�da� müzi�in öncüsü haline getirmek idi. 

Sava�tan yenik ç�kan Mussolini’den beri ülkeyi idaresi alt�nda tutan Amerika Birle�ik 
Devletleri, Almanya’da da yapt�klar� gibi, geleneksel de�erleri unutturmak, Darmstadt 
toplant�lar�nda benimsenen yeni müzik de�erlerini empoze etmek çabas�ndayd�. Sol 
belediyeler bu tek tarafl� müzik konseptine direnmi�ler, hem geleneksellik hem de 
ça�da�la�may� birlikte yüceltmek yönünde bir eyleme giri�mi�lerdir. Örne�in, Milano’daki, 
dünyada opera sanat�n�n öncüsü olarak hakl� bir ün kazanm�� olan La Scala opera kurumunu 
kapatmak isteyen merkezî hükümete direnerek, belediyenin deste�iyle, kurumu ya�atm��lar; 
eski yetkili mevkiini tekrar kazanmas�n� sa�lam��lard�r. 

Tabii ki, sava� sonras� �talyan müzi�ini tekrar dünya müzi�ine yön veren bir öncü haline 
getirenler yeni ku�ak kompozitörlerdir. Sol belediyelerin müzik etkinliklerini büyük �ehirlerin 
tekelinden kurtarma yolundaki çabas�n� ba�ar�ya götürenler bu yeni ku�ak kompozitörlerdir. 
Geleneksel opera türünde çok say�da eser üretirlerken, bu eserlerle, yeni müzik deyi�inin en 
seçkin örneklerini ortaya koymu�lard�r. 20. yüzy�l�n �talyan operas� “geleneksel” ile “yeni”nin 
kucakla�mas�n�n en anlaml� örneklerindendir.  

Sonuç olarak, sanatç�n�n ve dolay�s�yla sanat eserinin siyasetten ayr�lmas�n�n söz konusu 
olmad��� gözlenmektedir. Ancak, sanatç�, siyasi duru�unu, zaman içinde daha aç�k bir 



III. Uluslararas� Hisarl� Ahmet Sempozyumu  |  Müzi�i Alg�lamak |  Sempozyum Tam Metin Kitab� 
 

600 
 

biçimde gözler önüne serme ve bunu eserlerine yans�tma cesaretini göstermi�tir. Nono’nun 
1960-1 ve 1972-5 y�llar� aras�nda besteledi�i her iki operas�nda da, kompozitörün sol siyasi 
duru�u en aç�k �ekilde sergilenmi�tir. Her iki eser de, sava� sonras� dönemde �talyan opera 
sahnelerinde görülen en parlak ve en tart��mal� çal��malard�r. Intolleranza ve Al gran sole 
carico d’amore toplumda büyük hareketlenmelere neden olmu�, sadece müzik ve sanat 
çevresinde de�il, büyük tirajl� gazete ve dergilerde de çok geni� tart��malara yol açm��t�r. Bu 
aç�dan ele al�nd���nda, sosyal ve siyasal süreçlerin genel anlamda müzik alg�s�nda ve bir 
kompozitörün motivasyonunda ne denli etkili oldu�u aç�kça görülmektedir.  
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 “M. M. BAKHT�N'�N EDEB�YAT VE D�LB�L�M ALANLARINDAK� D�YALOJ� VE 
KARNAVALESK KAVRAMLARININ MÜZ�KTE GEÇERL�L���” 

 
Dr. Orhan BABA 

 
S. K. Bando Okullar� M.Y.O. 

 
 
ÖZET 

Edebiyat ve dil alan�nda diyaloji ve karnavalesk gibi birçok kavram�n üreticisi olan M. 
M. Bakhtin, bu kavramlar� aç�klamak maksad�yla müziksel davran��lara da ba�vurur. 
Günümüzde varl���n� sürdüren ve gittikçe daha çok say�da bilim adam�n� kendine çeken 
‘Bakhtin Circle’ gibi bilimsel tart��ma ve ara�t�rma gruplar�n�n varl���, ölümünden sonra da 
olsa onun edebiyat ve linguistik disiplinlerdeki dü�ünce ve felsefesinin de�erini ortaya 
koyabilmektedir. Orkestralama, kronotop, karnaval gibi kavramlar� aç�klarken, müziksel 
davran��lar�n önemli bir bölümünü bu farkl� bak��la ele almak mümkün olabilmektedir.  
 �nsan�n kendisinin, çevresinin ve kapasitesinin fark�nda olmas�, onun ba�kalar�yla 
diyalo�unu peki�tirmekte; bununla birlikte,  temas�n gülme ile güçlendirilmesi ise ileti�im ve 
me�ruiyete uygun zemin haz�rlamaktad�r. Müzik ve folklor bu karnavalesk özellikleri içinde 
bar�nd�rmas�yla insan�n hem kendisini, hem de ötekini anlamas�na olanak sa�layabilmektedir. 
 Bu interdisipliner incelemede, muhalif Rus edebiyatç� Mikhail Mikhailovich 
Bakhtin’in özellikle roman ve dil alanlar�nda ortaya koydu�u ve art�k tüm dünyada kabul 
gören dü�ünce sistemati�inin, müzik alan�nda da geçerli ve kullan�labilir oldu�u iddia 
edilmektedir. 
 
Anahtar Kelimeler:  M. M. Bakhtin, diyaloji, karnavalesk, orkestralama, alg�lama. 
 

THE VALIDITY IN MUSIC OF M. M. BAKHTIN’S DIALOGY AND 
CARNAVALESQUE CONCEPTS IN LITERATURE AND LINGUISTICS 

  
ABSTRACT 

 
Even after the person who producer of many concepts as dialogy and carnavalesque M. 

M. Bakhtin’s death, that the existence of scientific and research groups as ‘Bakhtin Circle’ 
have been attracted on many scientists shows precious of his phylosophy and ideas on 
literature and linguistic disciplines. It is possible to evaluate considerable part of musical 
behaviours with different aspect while explained concepts like orchestriation, chronotope and 
carnaval.  

The awareness of man’s existences, his environment and his capacity enforces his 
dialogue with the others; also  the enforcement of touching with laughing takes place 
convinient ground of communication and acceptance. Music and folklor with their 
carnavalesque features for mankind provide opportunities to understand not only himself but 
also the others.  

It’s claimed in this interdiscipliner research that idea system which is accepted in all of 
the world especially in the area of novel and language have been brought out by opponent 
Russian literaturist Mikhail Mikhailovich Bakhtin is available and useful in the subject of 
music as well.   

 
         Key Words:    M. M. Bakhtin, dialogy, carnavalesque, orchestration, perception. 
 



III. Uluslararas� Hisarl� Ahmet Sempozyumu  |  Müzi�i Alg�lamak |  Sempozyum Tam Metin Kitab� 
 

602 
 

AMAÇ 
  Edebiyat ve dil alan�nda diyaloji ve karnavalesk gibi birçok kavram�n üreticisi olan 

M. M. Bakhtin, bu kavramlar� aç�klamak maksad�yla müziksel davran��lara da ba�vurur.  
Günümüzde gittikçe daha çok say�da bilim adam�n� kendine çeken ‘Bakhtin Circle’ gibi 
bilimsel tart��ma ve ara�t�rma gruplar�n�n varl���, ölümünden sonra da olsa onun edebiyat ve 
linguistik disiplinlerdeki dü�ünce ve felsefesinin de�erini ortaya koyabilmektedir.  

  �nsan�n kendisinin, çevresinin ve kapasitesinin fark�nda olmas�, onun ba�kalar�yla 
diyalo�unu peki�tirmekte; bununla birlikte,  temas�n gülme ile güçlendirilmesi ise ileti�im ve 
me�ruiyete uygun zemin haz�rlamaktad�r.  Müzik ve folklor bu karnavalesk özellikleri içinde 
bar�nd�rmas�yla insan�n hem kendisini, hem de ötekini anlamas�na olanak sa�layabilmektedir. 

   Bu interdisipliner incelemede, muhalif Rus edebiyatç� Mikhail Mikhailovich 
Bakhtin’in özellikle roman ve dil alanlar�nda ortaya koydu�u ve art�k tüm dünyada kabul 
gören dü�ünce sistemati�inin, müzik alan�nda da geçerli ve kullan�labilir oldu�u iddia 
edilmektedir. 

G�R�� 
         Dilbilim, filoloji,  antropoloji, edebiyat kuram�, felsefe ve hatta etnografya  

Bakhtin'in çal��ma alanlar�d�r;  ancak Bakhtin geni� kuramsal çerçevesini bu disiplinlerin 
tamam�na yayar. Bakhtin’in temel kavramlar� "çok-dillilik”, "diyalojizm”, "diyalojik 
dü�ünme", "merkezsizlik“, “karnavalesk”, “kronotop” gibi kavramlard�r.  Diyalojizm, genel 
anlamda dünyan�n çok-dillili�ine at�fla öne sürülen bir kavramd�r. Dilin özü ve niteli�i, 
diyalojik olmas�d�r. Bu anlamda, diyaloji, monologun tam tersidir. Bunun anlam�, anlamlar 
aras�nda kar��l�kl� etkile�im ve diyalog olmas�d�r, yani diyaloji kar��l�kl� etkile�im üzerine 
kurulu bir anlamla�t�rma dü�üncesidir.  
         Bakhtin’in kavramlar�n�n müzik alan�nda geçerlili�i, bu ara�t�rmada Türkiye örne�i 
ile ele al�nmaktad�r.          

 1980’li y�llar, bütün dünyada önemli geli�melere ve büyük de�i�ikliklere sahne 
olmu�tur. So�uk Sava� y�llar�n�n geride kalmas�, Do�u Blo�unun çözülmesi, Almanya’lar�n 
birle�mesi gibi önemli olaylar, bu dönem içinde gerçekle�mi�tir. Türkiye’de, özellikle 1985 
sonras�nda, yurtta ve dünyadaki siyasi ve ekonomik geli�meler neticesinde, devlet genel bir 
strateji tespit etmi�,  halkla olan diyalogunu daha fazla güçlendirme yönünde faaliyetlerde 
bulunmaya özen göstermi�tir.  

                                   
 

  Çe�itli müziksel organizasyonlarda, müziksel anlamda in�a edilen evrensel ideallerin 
/ modern ülkülerin ihlalinin gerçekle�mesi ve bu eylemin devlet içinde eksen de�i�ikli�ini 
çerçevelemesi Bakhtin’in “Diyaloji” kavram� ile aç�klanabilir.  
             Senfoni orkestras�n�n, çoksesli korolar�n, askeri bandolar�n okullarda, al��veri� 
merkezlerinde, köylerde, meydanlarda verdi�i konserler ve benzeri kampanyalarda, klasik 
bat� müzi�i gelene�i d���nda özellikle yerel çalg�lar�n ve ezgilerin kullan�lmas�, halay 
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çekilmesi, �ive lehçe farkl�l�klar�n�n kabullenilmesi diyaloji ile ili�kilidir. O halde bu 
kavramlar�n yarat�c�s� Bakhtin’i ve onun bu alanlardaki felsefesini ele almak gerekecektir.  

 
�NCELEME 

   M. M. Bakhtin, 1895 y�l�nda Rusya’da do�mu�, 1975 y�l�na kadar Sovyetler Birli�i 
içinde bir edebiyat kuramc�s�, dil felsefecisi olarak ya�am��t�r. Muhalif kimli�i nedeniyle 
birkaç defa sürgüne gönderilmi�, kimi zaman hapis hayat� ya�am��t�r. Ö�rencileri ve 
dostlar�yla yapt��� toplant�larda edebiyat ve dil felsefesini anlatm��, onun bu çevresine 
“Bakhtin Circle” denmi�tir. Bakhtin Circle bir çok üniversitede devam etmekte, fikirleri hala 
tart���lmaktad�r. 

   “Ben ve öteki”, ya da bu terimlerin kavramsalla�t�r�lmas� anlam�nda kulland��� 
diyalog, Bakhtin’in bütün kuramlar�n�n temelinde yer al�r. “Ben ve öteki” d���nda, “ben ve 
içimdeki ben” de diyalog terimine maruz kalmaktad�r. “Bir ben vard�r bende, benden içeri”  
diyen Yunus Emre ile bu bak�mdan benzer dü�ünceler payla�t��� görülebilmektedir. Ki�i, 
kendisiyle konu�urken de bir tür diyalog içindedir.  
              Diyalog, iki aktörün (bireyin, grubun, toplulu�un vb.) birbiriyle ili�kilerini kuran, 
güçlendiren, onlar�n birbirlerini etkileyebilme olana��n�, kar��l�kl� olarak tercih ettikleri ve bu 
çerçevede etkile�ime girdikleri bir ileti�im biçimidir. Bu özellikleri nedeniyle ayn� zamanda 
anlama ve anlamland�rmay� da beraberinde getirir. Bir dü�üncenin, nesnenin, ya da bir 
olgunun, sonuç olarak beyinde bir iz b�rakabilmesi için, bir anlam ihtiva etmesi gerekir.  

 Kavramlar�n� aç�klayabilmek için, bir edebiyatç� olmas� nedeniyle özellikle roman� ve 
edebiyattaki di�er edebi biçimleri kullanmas� son derece do�ald�r. Bakhtin’e göre roman 
yaln�zca bir söylem de�il, ayn� zamanda söylemin temsilidir. Söylemin içeri�i önemlidir 
(Bakhtin 1998: 275). Dil önce kendi içinde, sonra içinde bulundu�u ulusal diller aras�nda ve 
son olarak da di�er ulusal diller içinde diyaloga yönelik davran�� geli�tirmektedir. Bakhtin, 
söylemin yani dilin diyalojik olarak anlamland�r�labilmesi için, yeni terim ve kavramlar 
ortaya atm��t�r. Bu terimlerin önemli bir k�sm�n� kendisi icat etmi�, bir k�sm�n� ise ba�ka 
disiplinlerden alarak farkl� biçimlerde kullanm��t�r. Heteroglossia, polyglassia gibi kendine 
has terimlerin yan� s�ra, müzikten de orkestralama, kanonla�ma gibi terimler alm��t�r.  
          Bunlar�n Bakhtin’deki anlamlar� ve kullan�l�� biçimleri genel olarak �u �ekillerdedir: 
          Heteroglossia, belli bir ulusal dil içinde var olan biçemlerin ve söz türlerinin 
katmanla�mas� ve çat��maya girmesidir. Heteroglossiay�, birbirinden farkl� müzik 
geleneklerine hiyerar�ik olarak de�er atfedilmesi ve belli müzik üsluplar�n�n 
ötekile�tirilmesinden do�an çat��ma olarak de�erlendirebiliriz: Klasik Bat� Müzi�ine üstün bir 
de�er biçilmesi, Arabesk gibi kimi müzik türlerinin ise ötekile�tirilmesi gibi.  
            “Romans� Söylemin Tarih Öncesinden” adl� yaz�s�nda Bakhtin, heteroglossian�n 
a�amalar�n� özetlemektedir: 
            Antik Yunan toplumunda, herkes taraf�ndan payla��lan bir dil ve ideolojik bütünlük, 
yani monoglassia söz konusudur. Bu monoglassia halk müzi�inde kendini gösterir. Roma 
�mp. ve Orta Ça�, tek bir toplumda farkl� do�al dillerin, esas olarak Latinceyle halk dillerinin 
birlikte var oldu�u, bir dilin kendini ba�ka bir dilin gözleriyle gördü�ü bir polyglossia ortam� 
yarat�r. Burada polyglassia farkl� yörelerin yerel ezgilerinde ya da popüler müziklerinde 
kendini göstermekte, çok kültürlülükten bahsedilebilmektedir. Rönesans sonras� modern 
toplumda ise do�al, ulusal dil düzeyinde bütünle�me, türler ve biçemler düzeyinde ayr��ma, 
yani heteroglassia gerçekle�ir (Bakhtin 1998: 63, 66, 67). 
             Polyglassia, tek bir kültürel sistem içerisinde etkile�imde bulunan iki veya daha fazla 
ulusal dilin e�zamanl� mevcudiyetidir.  Bir kültür içinde, hem hiyerar�ik bak�mdan 
yukar�larda bulunan Klasik Bat� Müzi�i gibi müzikler, hem de Arabesk veya benzeri 
ötekile�tirilmi� di�er popüler müzik gelenekleri ayn� anda bulunur.  Diller birbirine ���k tutar: 
Sonuçta bir dil kendini kendisini ancak ba�ka bir dilin �����nda görebilir: Türkçenin dünya 
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dilleri ve kom�u diller aras�ndaki yerini anlayabilmek için, Arapça, Farsça, �ngilizce, 
Almanca, Rusça, Çince, Gürcüce, Ermenice gibi yak�n – uzak dilleri de tan�mak gerekir.    
Müzikte de böyle bir bak�� aç�s� söz konusu olabilmektedir. 

 Diyalog içindeki ki�i, bir strateji belirler. Bakhtin’in biçemle�tirme dedi�i strateji, 
yabanc� bir söylemi ödünç al�p kendisininkinden farkl� bir amaca hizmet etmesini 
sa�lamakt�r. Strateji, belli bir söylem ya da biçem ödünç al�n�p tümüyle uyumsuz ve 
kendisininkinin tam tersi bir amaca yönelik olarak kullan�ld���nda ortaya ç�kar. Örnek olarak; 
Klasik Bat� Müzi�inin yurt genelinde yay�lmas� için çal��t���n� ifade eden bir askeri 
bandonun, senfoni orkestralar�ndaki gibi giyinerek konsere ç�kmas�, konserde “tek sesli” diye 
tabir edilen bir halk ezgisi ya da pop müzi�i parças�n� çalmas�, ya da köydeki bir konserde 
klasik bat� müzi�i ile konsere ba�lay�p yerel bir “tek sesli” parça ile bitirilmesi.  

  Bakhtin’in Rabelais ve Dünyas� adl� eseri, karnaval� anlat�r. Karnavalda, resmi 
kültüre kar��t olarak konumlanan bir halk kültürünün, kahkahay�, ya�am�n ritimlerini, bedenin 
direncini ve i�levlerini, dile ve edebiyata ta��mas� söz konusudur.  Her türlü resmi konum ve 
ciddiyete yönelik alay, tüm hiyerar�ilerin tepe taklak edilmesi, tüm a��r�l�klar�n kutlanmas� 
biçiminde kendini d��a vuran bir halk bilincidir karnaval meydan�. Bakhtin’in ifade etti�i ve 
bat� toplumunun kültüründe var oldu�u biçimde bir karnaval edimi Türkiye’de ve Türk 
kültüründe yoktur. Ancak, karnaval�ms� bir atmosferde gerçekle�tirilen faaliyetler, birçok 
bak�mdan karnaval uygulamas�yla benzerlikler gösterir. Yap�lan faaliyetlerde kimli�in 
güçlendirilmesi, devletin ideolojisinin yans�t�lmas� gibi politik hedefler göze çarpar.       

Klasik Bat� Müzi�ini tan�tma veya yard�m kampanyalar� gibi etkinliklerde, müzisyen 
ile izleyicinin özgürlü�ü, köy muhtar� ile s�radan köylü erke�in, ya�l� köylü kad�n ile genç 
köylü k�z�n hareket özgürlükleri bu faaliyet boyunca tamamen farkl�d�r. Bu ki�ilerin tarihsel 
yorumlamalar� da farkl�d�r; kimine göre devlet, gençlik zaman�nda, kimine göre terörün artt��� 
zamanlarda, bir ba�kas�na göre ise örne�in muhtarl�k seçimlerinin yakla�t��� bir anda 
uygulamay� gerçekle�tirmektedir. Ayn� �ekilde, faaliyetin mekân� olan köy okulunun bahçesi 
hem kamusal alan, hem köy meydan�, hem karnaval mekân�, hem de dü�ün bayram yeridir. 

 

                       
 

 
Devletin yerel halkla diyalog kurma çabalar�nda, karnaval mekân�nda, belki de en 

belirgin çarp��ma yeri olan bu yerde, fikirler, farkl� diller, kimlikler kar��la��r. Buras� bütün 
yollar�n kesi�ti�i bir mekând�r. Bir yandan zaman�n ak���n�n mekân içinde bir temsili olma 
i�levini gören yol, bir yandan da farkl� toplumsal kesimlerin, farkl� dillerin kar��la�t���, 
karnaval�ms� bir mekând�r. Bakhtin’in söylemiyle, Yol kronotopu hem yeni ba�lang�çlar�n 
hareket noktas�, hem de olaylar�n sonuçland��� yerdir.  
            Köy meydan�nda ya da okul bahçesinde yap�lan etkinliklerde, bölge halk�n�n kad�n 
erkek, büyük küçük demeden etkinlik mekân�na gelmesi, burada ulus devlet kimli�inin 
peki�tirilmesi amaçl� bir devlet faaliyetinin gerçekle�mesi, köylülerin yard�m almalar�, 
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dertlerine çare aramalar�, çocuklar�n orkestrayla, bandoyla tan��malar� belli bir zaman ve 
mekânda, yolda kesi�ir.  
 

 
  Bakhtin, müzikten baz� terimleri kullan�rken, bunlara yeni anlamlar da yükler. 

Roman, söz tiplerinin (raznorecie) toplumsal çe�itlili�i arac�l���yla ve böylesi ko�ullar alt�nda 
serpilen farkl� bireysel sesler arac�l���yla temalar�n tamam�n�, kendisinde betimlenen ve ifade 
edilen konular�n ve fikirlerin tümünü orkestralar.  Farkl� enstrümanlardan ç�kan farkl� sesler, 
orkestrada birlikte t�nlarken, belli bir mant�k ve uyum dizgesi içinde bulunurlar. Bakhtin’in 
müzik terminolojisinden ödünç ald��� en ünlü terim “polifonik” romand�r, ama bunu ba�arma 
arac� orkestralamad�r.  
               Bakhtin’e göre müzik, “roman bir dönemin ya�am�n�n ansiklopedisidir” tan�m�nda 
içerildi�i �ekliyle, görme ediminden, Bakhtin’in “roman dönemin tüm toplumsal seslerinin 
azami ölçüde eksiksiz kayd�d�r” diyerek yapt��� yeniden tan�mlamayla, i�itme edimine geçme 
metaforudur. Bakhtin’e göre bu, çok önemli bir de�i�ikliktir. Bir müzik parças�n�n partisyonu 
olarak kavranan roman içinde, tek bir yatay mesaj (melodi) birçok �ekilde dikey olarak 
armonile�tirilebilir ve kendi sabit ses perdelerine sahip olan bu partisyonlar�n her biri de, 
notalar�n farkl� enstrümanlar aras�nda da��t�lmas�yla ba�kala�t�r�labilir. Orkestralaman�n 
olanaklar�, metnin herhangi bir parças�na (segment) neredeyse sonsuz bir de�i�kenlik 
kazand�r�r (Bakhtin 1998: 430–431). Müzikten al�nan terimlerden biri olan kanonla�ma, her 
edebi biçimin kendi tür yap�s�n� kat�la�t�rma ve mevcut normlar� de�i�ime direnen bir model 
haline getirme e�ilimidir. Kanonla�ma, heteroglossiay� bulan�kla�t�ran, yani saf ve 
yapmac�ks�z, tek-sesli bir okumay� kolayla�t�ran, olanakl� k�lan bir süreçtir (Bakhtin 
2001:168). Kanonun birbirini takip eden, e�lik eden, bazen farkl� bölgelere gitmeye çal��an, 
yatay ve dikey olarak di�erini tamamlayan ezgisel armonisel yap�daki kat� kurallar bütünü, 
Bakhtin’i etkilemi�tir.  
              Bir dilin do�up büyüdü�ü, olgunla��rken geli�ti�i belirli bir çevre vard�r. Bu çevre 
ki�ilerin hem kendisi hem de birbirileriyle diyalojik bir ili�ki içine girmesiyle çerçevelenir. 
Okuma – yazmas� olmayan herhangi bir köylü, bir dilde Tanr�’ya dua eder, ba�ka bir dilde 
türkü söyler, bir üçüncüsünde ailesiyle konu�ur ve otoritelere dilekçe yazd���nda ise, yine bir 
dördüncü dilde, resmi okuma-yazma dilinde konu�maya çal���r. Bunlar� müzik türlerine de 
uyarlayabiliriz: Ki�i, Geleneksel Türk Sanat Müzi�i ile geçmi�i yâd eder, Klasik Bat� Müzi�i 
ile seçkinci ve elit görünür, arabesk ile rak� içer, Halk Müzi�i ile a�lar, Mar� ile aidiyet 
peki�tirir.  

  Karnaval bat� kültüründe, sahneye ç�k�lmaks�z�n, icrac�larla izleyiciler aras�nda bir 
ay�r�m yap�lmaks�z�n yap�lan bir törendir. Bu törene herkes kat�l�r. Karnavalesk ya�am 
al���lm���n d���ndad�r. �nsanlar aras�nda tüm mesafeler ask�ya al�n�r, bu an için özel bir 
kategori devreye girer: �nsanlar aras�nda özgür ve içli d��l�, teklifsiz, samimi, s�cak bir temas. 
Hiyerar�ik yap�, bu yap�yla ilgili korkutup sindirme, e�itsizlik unutulmaya çal���l�r. 
Türkiye’de, yap�lmas� üst tabaka devlet görevlilerince desteklenen bu tür karnavalvari bir 
gösteri için ön haz�rl�klar yap�l�rken, konser boyunca ve sonras�nda sayg�n�n, samimiyet 
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gösterisinin ve s�cak ili�kinin artmas� hedeflenir. Gülümseme ve gülme, samimiyet, 
memnuniyet ve me�ruluk göstergesi olarak kabul edilir.  Bu tip bir karnavalda veya etkinlikte, 
gösteride, insanlar�n bir orkestra veya askeri bando e�li�inde halay çekmesi, halk dans�na 
kat�lmas� ve gülmesi, karnavala özgü dünya görü�ünün de özünü te�kil eder. Karnaval tüm 
insanlara aittir, evrenseldir. Karnaval meydan� kendisini derinle�tiren ve geni�leten fazladan 
bir simgesel t�n� kazan�r. Bo�a güre�i, üzüm toplama �enli�i gibi milli �enliklerin ço�u, aç�kça 
d��a vurulan bir karnaval�ms� nitelik bar�nd�r�r.   
             Bütün bunlar asl�nda birer kültürel çal��mad�r. Stuart Hall’ün de aç�klad��� gibi, bu 
kültürel çal��malarda ideolojik bir mücadeleden söz edilmesi mümkündür:  
             “Kültür bir ittifak ve direnç arenas�d�r. K�smen de olsa egemenli�in (hegemonyan�n) 
ortaya ç�kt��� ve güvence alt�na al�nd��� yerdir (Hall 1997: 17–20)”.  

  M. Bakhtin de benzer dü�ünür: Kültürel konu ve uygulamalar “çok aksanl�d�r” 
(multiaccentual); yani farkl� ba�lamlarda farkl� politikalar� amaçlayan farkl� insanlar 
taraf�ndan farkl� aksanlarla telaffuz edilebilirler. Demek ki anlam toplumsal bir üretimdir ve 
dünya anlam üzerine kurulmal�d�r. �leti�imin özünde “diyalog” yer al�r. �leti�imde verici / 
gönderici (kaynak) ve al�c� bulunur. Verici/gönderici aç�s�ndan ileti�imin gerçekle�mesi, 
sonuçlanmas� için al�c�dan bir yan�t gelmelidir. Bu yan�t gelmezse ileti�im gerçekle�mez. 
Bakhtin’e göre: “Anlama ve yan�t diyalojik olarak kayna�m��t�r ve birbirlerini kar��l�kl� olarak 
ko�ulland�r�rlar, biri olmazsa öteki de olmaz” (Bakhtin 1981: 352). Jakobson da ünlü 
diyagram�yla benzer tan�mlamalar yapmaktad�r (Nattiez 1990: 18):  

     
   Verici                                                Ba�lam        
  (gönderici, kaynak)                           Mesaj                                                Al�c�  
                                                              Temas (contact)  
                                                              Kod  
 
   �ekil: Jakobson’un �emas� (Nattiez 1990: 18).  
 

Diyaloji, iki ki�i aras�ndaki söyle�i durumu de�il, esas olarak ço�ul konu�an özneler 
aras�ndaki anlamlar ili�kisidir. Bu nedenle diyalogun ba�lamlar� s�n�rs�zd�r. Buna ba�l� olarak 
da çok dillilik kavram� ortaya ç�kar. Dil ve anlam�n aç�klanmas�yla ilgili olarak Bakhtin’in 
merkezcil güçler (centripetal) ve merkezkaç güçler (centrifugal) diye kavramlar getirdi�ini 
görmekteyiz (Bakhtin 1981: 272 – 273). Bireyin kendisiyle ve kendi gibi olan ayn� yöreden 
di�er yurtta�larla diyalogu kendi aralar�nda kararla�t�rd�klar� kimlik duygusunu aç��a 
kavu�turmaya yard�m ederken, onlar�n devletle olan diyalogu da bu aidiyeti peki�tirmeye 
yöneliktir. Bu çok dilli diyalog, hepsinin belli bir mekânda ve zamanda, karnaval�ms� bir 
ortamda kar��la�mas� – bulu�mas�yla (yol kronotopu) iyice aç��a ç�kar, görünür olur. Bu özel 
kar��la�ma zaman ve mekân�nda senfoni orkestralar�, korolar, askeri bando bazen geleneksel 
resmi repertuar�n�n d���na ç�karken, orkestraya özgü çalg� ve müzisyenlerin aras�na yerel 
elemanlar� da koymakta sak�nca görmez.  

 
SONUÇ 

Edebiyat, dilbilim ve felsefe alanlar�ndaki görü�leri artan biçimde tüm dünyada yank� 
uyand�ran Bakhtin, ileri sürdü�ü kavramlar�yla müzik alan�n� da etkilemektedir. Türkiye’de, 
halkla olan ili�kilerinde,  yurtta�l�k ve aidiyet kavramlar�n�n peki�tirilmesi maksad�yla, 
özellikle 1985’lerden sonra, devlet çok seslilik gibi temalardan vazgeçme/taviz verme 
e�ilimine girmi�; senfoni orkestralar�, bandolar, korolar, folklor ekipleri gibi kurumlar� 
vas�tas�yla yap�lan karnavalvari organizasyonlarda bu dü�üncesini uygulamaya koymu�tur. 
Bu durum, M. M. Bakhtin’in “Diyaloji”, “Karnavalesk” “Kronotop” gibi kavramlar�yla 
ili�kilendirilebilmektedir. 
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             Türkiye örne�inde de görüldü�ü üzere, M. M. Bakhtin’in  pek çok kavram� müzik 
alan�nda da geçerlili�ini sürdürmekte, kültürel davran��lar�n aç�klanabilmesinde uygun 
araçlardan biri olabilecek seviyede görünmektedir.         
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ÖZET 
Alevi-Bekta�i'lerin cemaatle birlikte müzik ve semah e�li�inde yapt��� ibadete ayin-i 

cem ad� verilmektedir. K�rsal alanlarda ya�am�n� sürdüren Alevi topluluklar�n cem törenleri 
içinde ibadetin bir parças� olarak görülen semahlar, günümüzde farkl� anlamlar kazanm�� ve 
farkl� ba�lamlarda “icra” edilmeye ba�lanm��t�r. Semah art�k sadece yerel olarak farkl�l�klar 
gösteren bir ibadet biçimi de�il, ayn� zamanda kamusal alanda Alevi kimli�inin görünür 
k�l�nmas� ve temsil edilmesi çerçevesinde de�erlendirilmesi gereken bir simge haline 
gelmi�tir.  

1990'lar�n ba��ndaki Alevi uyan�� ile birlikte genç k�z ve erkeklerden olu�an semah 
gruplar� kurulmaya ba�lanm�� ve semahlar yeniden düzenlenmi�tir. Bu süreçte farkl� yörelerin 
semah tav�rlar� bir araya getirilmi� ve belli bir koreografi anlay��� içinde icra edilmi�tir. 
Türkiye'nin ve Avrupa’n�n birçok yerinde bulunan Alevi dernekleri, kültür merkezleri ya da 
cemevlerindeki semah ve ba�lama kurslar� gibi olu�umlar söz konusu yap�y� korumakta ve 
sürdürmektedir. Kentle�me, kensel örgütlenme ve kimlik ba�lam�nda ele alaca��m bu 
dönü�üm sürecini iki örnek çal��ma ile ili�kilendirece�im. �zmir Narl�dere’de ya�ayan 
Alevilerle yapt���m görü�me ve gözlemlere dayanan bu sunum, ses ve görüntü örnekleri 
e�li�inde gerçekle�tirilecek.  
 
Anahtar Kelimeler: Kentle�me, kentsel örgütlenme, kimlik, Alevi müzi�i, semah 

 
SUMMARY 
Ayin-i cem is a religious ceremony in which Alevi-Bektashi communities pray with 

ritual music and dance known as semah. Having been considered in the cem ritual as a part of 
praying service, semah gained new meanings nowadays and being “performed” in different 
contexts. Semah rituals are now not only praying practices with local differences but also 
tools for making Alevi identity more visible in public spaces. 

With the Alevi revival which started in the 1990’s semah rituals were rearranged by 
young men and women who founded dance groups that are specialized in Alevi semah rituals. 
In this process varied dance manners of diverse regions have been gathered and performed in 
choreography. Plenty of semah and baglama classes which are founded in Alevi Cultural 
centers, Alevi Associations and the cemhouses around Turkey and also Europe, maintain such 
new semah practices. In this paper, first, I am going to discuss this process of transformation 
in the context of urbanization, urban organization and identity, then try to connect this 
theoretical orientation with the two case studies that I conducted in Izmir.  My fieldwork is 
based on several interviews and observations that I made with Alevis who live in Narl�dere in 
�zmir. The presentation will be accompanied by supporting audio and visual examples. 
 
Keywords: Urbanization, urban organization, identity, Alevi music, semah    
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Giri� 
Geleneksel toplumlarda olu�an özellikler kültürel de�erler çerçevesinde, bütünle�mi� 

gruplar �eklinde yap�lan�rlar. Söz konusu kültürel ve faydac�l faaliyetler ay�rt edilemeyecek 
kadar kayna�m�� durumdad�r. Geleneksel toplumlar, sosyal de�i�imin büyük oranda 
gözlendi�i sanayi devrimiyle birlikte büyük ölçüde de�i�ikli�e u�ram��t�r. Kentle�me bu 
ba�lamda k�rdan kente dönü�üm ve de�i�imin en büyük göstergelerinden biridir. Söz konusu 
de�i�im yeniden yap�land�rmay� da beraberinde getirmi�tir.   

“Türkiye’de ki Alevi topluluklar yak�n zamana kadar geleneksel toplumsal yap�lar�n� 
koruyan, inanç sistemleriyle toplumsal yap�lar�n� denetleyen kapal� topluluklard�.”(Y�lmaz: 
1998; 7) 1950 y�l�na kadar Alevi topluluklar� geleneksel yap�lar�n� koruyan bir yap�ya sahipti, 
ancak 1950 sonras�nda kapal� olan Alevi topluluklar� kentle�meyle birlikte çözülmeye 
ba�lam��t�r.  

Günümüz Alevili�i kendini modern olarak yeniden in�a etmeye ve modernli�in 
terimiyle tan�mlamaya çal��maktad�r. Ancak, “Alevi ö�retisinin, kurumlar yoluyla 
cisimle�tirerek i�levsel k�ld��� kimi anlay��lar�n, nas�l dönü�türülerek korunaca�� ve 
geli�tirilece�i, bu kurumlar�n modernite kar��s�nda epeyce a��nm�� olmas� nedeniyle, hâlâ 
ciddi bir iç sorun durumundad�r.”(Y�lmaz: 1998; 7) 

Bu ara�t�rma Alevi topluluklar�n�n inanç sistemine ili�kin pratiklerin ve toplumsal 
kurumlar�n kentle�me ile birlikte u�rad��� de�i�iklikleri tespit etmeye çal��t�m. Söz konusu 
ara�t�rma üç bölümden olu�maktad�r; Birinci bölümde, semah özelinde Alevi inanc� ve 
örgütlenmesi, ikinci bölümde, kentle�me olgusu, üçüncü bölümde ise, Narl�dere Cemevi 
örnek olay�nda tespit edilen semah pratiklerinin,  kentle�me ile ili�kilendirilmesi �eklinde ele 
al�nm��t�r. Sonuç k�sm�nda ise,  alan ara�t�rmas�n�n ve literatür taramas�yla birlikte 
de�erlendirilerek kentle�meyle birlikte Alevi inanç sisteminin yeni boyutlar� ele al�nm��t�r.  

Geçmi�te ayin-i cem içinde ibadetin bir parças� olarak icra edilen semahlar, 
günümüzde farkl� anlamlar kazanm�� ve farkl� ba�lamlarda icra edilmeye ba�lanm��t�r. Semah 
art�k sadece yerel olarak farkl�l�klar gösteren bir ibadet biçimi de�ildir. Buna ek olarak 
kamusal alanda alevi kimli�inin görünür k�l�nmas� ve temsil edilmesi için ba�vurulan bir 
simgedir. Bu süreçte farkl� yörelerin semah tav�rlar� bir araya getirilmekte ve belli bir 
koreografi anlay��� içinde icra edilmektedir. (t�pk� Narl�dere cem evinin �zmir'de olmas� ama 
içinde cem yapanlar�n Anadolu'nun farkl� co�rafyalar�ndan gelerek orada bir topluluk 
olu�turmas� gibi) i�te ara�t�rman�n konusu Alevi semah�n�n “kentle�me” sürecinde geçirdi�i 
dönü�ümlerdir.  

Aleviler, k�rsal kesimden �ehirlere do�ru geli�en göçü en fazla ya�ayan bir topluluktur. 
Kentle�me sürecinde Alevi kültürüne adeta yabanc�la�m�� bir kimli�i yans�tt�klar� 
söylenebilir. Ne Sünni koda, ne de Alevi inanç ve de�erler sistemine yakla��m� bulunmayan 
bu gençler, profan (kutsal d���) alan içinde ya�amaktad�rlar. Bugün Alevi toplumu kentlerde, 
önemli ölçüde kültür sahalar�ndan kopmu�, kutsal d��� bir kimli�i ta��maktad�rlar. Bunun, 
nedenlerinden bir k�sm�, yirmi-otuz y�ll�k bir dönemi içeren, ülke çap�ndaki siyasal ve 
ideolojik patlamalara ve Alevi gençlerin a��r� ölçüde siyasalla�mas�na ba�layarak, geleneksel 
yap�n�n bozulmas�yla aç�klayabiliriz. Fakat Alevi kültürünün ya�anmamas�n�n ve 
ya�at�lamamas�n�n nedenlerinin bir k�sm�n� da Alevili�in kendi iç dinamiklerinde aramam�z 
gerekir. Semah kurslar�na giderek semahlar�n modern icra biçimlerini ortaya koyan gençlerin 
bu olguyu nas�l alg�lad�klar�n�, anlamland�rd�klar�n� ve uygulad�klar�n� anlayabilmektir. 
Bunun için Narl�dere cem evi semah kursu ve semah ekibini örneklem olarak seçtim. Bu 
örnek toplulu�un temsil kabiliyetinin yüksek oldu�unu dü�ünüyorum. Çünkü Narl�dere cem 
evindeki faaliyetlere kat�lanlar ve semah ekibini olu�turan gençler Anadolu'nun farkl� 
co�rafyalar�ndan gelmelerine ra�men ortak bir kimlik etraf�nda bir araya gelen modern 
Alevilerdir.  
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Alevilik 
Alevili�i tarihsel perspektif içinde tan�mlamak genel bir alg� yaratmas� aç�s�ndan 

önemlidir. Bu ba�lamda Irene Melikoff'un da tan�mlad��� üzere Alevilik: "Anadolu'ya göç 
etmi� olan Maveraünnehr'den ya da Harzem'den yani efsanenin bir nedenle Hac� Bekta�'�n 
manevi mür�idi olarak sundu�u Ahmet Yesevi'nin do�du�u bölgelerden gelen Türkmen'lerin 
�slamla�t�r�lm�� �amanl���." olarak tan�mlar. (2005: 79) Bu tan�m alevli�in ya�ad��� ve 
beslendi�i co�rafyalar� alg�lamak bununla beraber tarihsel ve günümüzdeki rolüne dair de 
basit bir çerçeve çizmektedir. Fakat Ayhan Erol'un bu tan�m aray���n�n kuramsal anlamda 
k�s�rla�t�rd��� ele�tirisini göz önüne al�rsak, bizde onun gibi Reha Çamuro�lu'nun  'Hz. Ali'nin 
tarihsel ve mitolojik ki�ili�ini simge edinen irfani bir yol" tan�m�na ba�vurabiliriz.  
 Etimolojik olarak Alevilik bilindi�i anlam�yla Ali evi Ali soyu anlam�na gelmektedir. 
(Erol; 2009: 99) Etimolojik anlam�n�n d���nda Ayhan Erol'unda söyledi�i gibi 'Ali' tarihsel 
anlam�yla beraber, bugün simgele�mi�tir. 
 K�z�lba�lar�n, Bekta�ilerin ve di�er yap�lar�n tan�mlanmas�nda ya�an�lan s�k�nt� onlara 
'yer bulma' sürecinde kar��la��lan problemler ve bütün bu inanç gruplar�n�n Alevilik ad� 
alt�nda s�k��t�r�lmas�na neden olmu�tur. (�rat; 2009: 122) Di�er taraftan "Asl�n� söylemek 
gerekirse 'Alevi', inan��lar� ve ritüelleri birbirlerinden farkl�l�k gösteren heterodoks 
topluluklar� tan�mlamak için kullan�lan bir �emsiye terimdir." (Erol; 2010: 40)  Bu nedenle, 
�emsiye ya da s�k��t�r�lm�� bir terim olarak ifade edilen Alevilik terimin kendisi zaten “Alevi-
Bekta�i” topluluklar�n�n inançlar�n�, ya�am biçimlerini, felsefelerini, dü�üncelerini, gelenek 
ve göreneklerini birle�tiren, homojenle�tiren dolay�s�yla tarihi rollerini eritip s�n�rlayan bir 
terimdir.   
 
Alevi-Bekta�i Kültüründe Semah Ritüeli 
 Semah sözcü�ünün etimolojik kökenine bakacak olursak; sözcük asl�nda Arapçada 
“sm” kökünden “sam” ve “sim” gibi mastar olup i�itmek, duymak, dinlemek, gök, gökyüzü 
ve mecazen de �ark�, na�me, raks, vecd gibi çe�itli anlamlara gelmektedir. (aktaran Onatça; 
2007: 58) Salc�'n�n terim olarak belirtti�i gibi, müzik ezgilerini dinlemek dinlerken de vecde 
gelip devinmek kendinden geçip oynay�p, dönmek anlam�ndad�r.(aktaran Onatça;  2007: 58) 
�lk bak��ta hepimize yapt��� ça��r���m gibi “sema”ya yani gö�e yükselme an�d�r. Sema 
sözcü�ü Alevi-Bekta�i dans ritüelinde metaforik bir anlam kazanm��t�r.  
 Ayin-i cemlerde önemli bir yere sahip olan “K�rklar” semah�, ayin-i cemlerde dönülen 
ilk semaht�r. Görü�me ki�ilerimden biri olan Narl�dere Cemevi semah ö�retmeninin de 
belirtti�i gibi K�rklar semah�, 3 figürle bilinir; Hz. Muhammet'in K�rklar�n cemine kat�l��� 
(Hz. Ali ile yüz yüze gelme semah�), yerinde say��� (Hz. Ali'nin ona do�ru yürümesi) ve çark 
olarak geri dönü�ü(Mekke'den geriye dönü�ünü temsil eder). Bu 3 ana temel semah ilk semah 
olarak bilinir. (Görü�me 2) 
 “Ayini-i cemlerde tevhid'den sonra Mirac'�n ezgili anlat�m� gelir. Mirac'ta söylence ve 
anlat�lar�n çiçek açt��� do�a-üstü pek çok olay geçer. Sonunda Peygamber, K�rklar�n Cem'ine 
var�r. Nerede bulundu�unu ö�renmek ister. Olay do�a-üstü bir evrende geçti�i için kendisini 
tan�yamad��� Ali, onu yan�tlar: " Biz K�rklar’�z ve K�rk�m�z Bir'iz." Ard�ndan parma��n� 
kesince K�rklar�n hepsinin parma��nda kan dökülür. Fakat Peygamber, "Siz otuz dokuz 
ki�isiniz!" diye kar��l�k verirken kanayan bir el belirir. Bu dilenci dervi�ler, kalenderler gibi 
sadaka toplamaya gitmi� olan Selman-� Farsi'nin elidir. Selman yaln�z bir üzüm tanesi ile 
dönmü�tür. Peygamber bu üzüm tanesini s�kar ve ondan K�rklar�n hepsini eritecek kadar 
�erbet ç�kart�r. Bu �erbetle K�rklar kendilerinden geçerek dönmeye ba�larlar.” (Melikoff: 
2001; 26) Zakir, bu an� sözlere dökerken ayini-i ceme kat�lanlar aya�a kalkarlar, semaha 
kat�lmak isteyenler bellerine bir ku�ak (kemerbest), genellikle bir ba�örtüsü ba�lar ve 
dönmeye ba�larlar. 
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“Mür�it ve ayin-i cem hepsi aya�a kalkarlar. K�sa süren bu ilk semah� bitince mür�it 
yerinde oturup bir gulbang (dua) okur. Halk da yerine oturup sakin olur. Bundan sonra 
yap�lacak olan semahlarda aya�a mür�it ve ayin-i cem art�k aya�a kalkmazlar.” (Oytan; 2007: 
217) Bekta�ili�in en önemli eserlerinden biri olan Bekta�ili�in iç yüzü kitab�nda ayin-i cemde 
Semah�n ba�lang�c� bu �ekilde anlat�lm��t�r. Hemen hemen bütün Alevi topluluklar�nda da bu 
�ekilde gerçekle�mektedir. 

Ayhan Erol’un yapt��� ayr�mda da aç�kça görülen farklar gelenekte ve kentteki 
semahlarda aç�kça görülmektedir bu ayr�m�n ilk bölümü olan; gelenekte semah ritüeli; 
-Semah cemdeki 12 hizmetten biridir. 
-Semah s�ras�nda isteyen herkes (genç, ya�l�, kad�n, erkek vs)semah dönebilir.  Ancak k�rsal 
alanda semah dönen herkes orta ya� üstündekilerden olu�ur. 
-Semah dönenler gündelik k�yafetleriyle semah dönerler. 
-Semah dönenlerin beceri eksikli�i önemsizdir. 
-Semah yerel tercihleri yans�tan ezgisel ve ritimsel biçimlendirmeye göre, ancak içten geldi�i 
gibi dönülür. 
-Semahlar cem törenlerinde gözlemlenerek ö�renilir. 
 
Kentle�me 

Kentle�me olgusunu, sanayile�meye ve ekonomik geli�meye ko�ut olarak kent 
say�s�n�n artmas�, kentlerin nüfus ve co�rafi anlamda büyümesi olarak da tan�mlayabiliriz. 
Ayr�ca Kentbilim Terimleri Sözlü�ü’nde Kentle�me i�leyimle�meye ve ekonomik geli�meye 
ko�ut olarak kent say�s�n�n artmas� ve kentlerin büyümesi sonucunu do�uran, toplumda artan 
oranda örgütle�meye, uzmanla�maya ve insanlar aras� ili�kilerde kentlere özgü de�i�ikliklere 
yol açan nüfus birikimi süreci olarak tan�mlan�r.  (Kele�’ten aktaran Y�lmaz: 1998; 11) 
Kentle�me bu ba�lamda toplumsal de�i�im sürecinin bir göstergesi ve k�rsal toplumdan 
kentsel topluma geçi�in bir ifadesi olarak bu çözülmeyi ve yeniden yap�lanmay� en iyi anlatan 
olgulardan biridir. 

Kentle�me beraberinde modernle�meyi de beraberinde getiren bir olgu.  Modernle�me 
sürecinde toplumsal yap�ya hakim olan feodal ili�kilerin çözülmesi; tar�m�n makinele�mesi; 
e�itimin kurumsal bir yap� kazanarak zorunlu hale gelmesi ve süresinin uzamas�; kitlesel 
üretim ve kitlesel tüketimin yayg�nla�mas�, üretimin evden ayr�larak i�lik, atölye ve 
fabrikalarda seri üretime dönü�mesi; pazar�n geni�lemesi / uluslar aras�la�mas�; siyasetin ve 
i�letmelerin bürokratikle�mesi; kent ko�ullar�n�n sa�l�kl� ve hijyenik hale getirilmesi; ileti�im 
ve ula��m teknolojisindeki geli�meler gibi çe�itli faktörler insanlar�n k�rsal alanlardan kentsel 
alanlara do�ru göç etmesine neden olmu�tur.  

Kentle�meyle birlikte belirgin olarak ortaya ç�kan ayr��malar vard�r. Bu ayr��malardan 
en belirgin olan�n hem�ehrilik oldu�u gözlenmektedir. Kentsel mekânlarda sürdürülen akraba 
kümeleri kentlerde yo�unla�m�� olarak devam etmektedir.  Kentlere göç s�ras�nda kente 
adapte olmak için hem�ehri guruplar� kurar ve örgütlenirler. �zmir Narl�dere Cem evinin 
ba�kan�, ba�lama e�itmeni ve semah e�itmeninin Mu�’lu olmas� ayn� �ekilde hem�ehrilik 
guruplar� kurularak örgütlendi�inin bir örne�i niteli�indedir. “Toplumsal katmanla�man�n 
�ekillenmesine de katk� sa�layan hem�ehrilik ba�lar�, kendine has toplumsal ve kültürel 
örgütlenme biçimlenmelerinin de ortaya ç�kmas�na neden olmaktad�r.” (Y�lmaz: 2004; 260) 

“Kentsel ortamda ayr��man�n önemli nedeni olarak dikkat çeken bir di�er etken de 
dinsel-mezhepsel farkl�l�klard�r. Genel olarak bak�ld���nda dinsel ayr�m�, farkl� dinlere 
mensup gruplar aras�ndaki ayr��ma olarak ele almak mümkündür. Ancak kentlerin ço�unlukla 
belli bir dinin etkisi alt�nda oldu�u dü�ünülürse as�l ayr��man�n, ayn� dine mensup Ortodoks 
gruplar ile heterodoks gruplar aras�nda ya�and��� dikkat çekmektedir. Örne�in Aleviler ile 
Sünni kesimler aras�ndaki fark� bu tür ayr��malar olarak ele almak mümkündür.” (Y�lmaz: 
2004; 261) Alevi ve Sünni topluluklar göç ettikleri kentlerde mahallelere bölünmü�lerdir. 
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Fiziksel çevre ve ya�ama ko�ullar�nda de�i�im, nüfusun tar�mdan endüstri ve 
hizmetlere kaymas�, uzmanla�ma �nsanlar aras� ili�kilerde kentlere özgü de�i�iklikler (anonim 
ili�kiler), k�rsal alandaki sosyal yap� özelliklerinin giderek çözülmesi,  ba�kala�mas� ve kentte 
yeniden yap�land�r�lmas� �eklinde maddelenebilir. Sonuç olarak kentle�me demografik, 
ekonomik ve sosyal-kültürel aç�dan en az üç ba�l�kta ele al�nmas� gereken bir kavram ve 
süreçtir. Ço�unlu�u kapal� k�r topluluklar� biçiminde ya�ayan Alevilerin kentli modern 
vatanda�lar haline geldi�i kentle�me süreci bu ba�l�klar do�rultusunda ele al�nacak olursa 
kar��m�za �öyle bir tablo ç�kar. 
 
Demografik Aç�dan 

“Demografik bir kavram olarak “kentle�me” özellikle köyden kente göçle beslenen 
nüfus yo�unlu�unun fazlal��� olarak ifade edilebilir.” (Bayhan’dan aktaran Y�lmaz: 1998; 12) 
Bu aç�klama ile birlikte görülüyor ki, zamanla Alevilerin ço�unlu�u kentli vatanda�lara 
dönü�mü�tür. Demografik aç�dan kentle�me, nüfusun k�rsal ve tar�msal alanlardan kentlere 
akmas�d�r �eklinde özetlenebilir.  
 
Ekonomik Aç�dan 

“Kentle�me, i�gücünün tar�m sektöründen, sanayi ve hizmetler gibi tar�m-d��� 
sektörlere aktar�lmas�d�r.” (Y�lmaz: 1998; 12) K�rsal alanda ya�amlar�n� sürdürürken tar�m 
sektöründe çal��an Aleviler, kentle�meyle birlikte tar�m d��� sektörlerde yer ald�lar.  

Ekonomik aç�dan, nüfusu istihdam edecek bir sanayi olmamams� göçün ba�l�ca 
nedenlerinden biridir.  Dolay�s�yla gelen nüfus kentlere göç ederek orada kendi olanaklar� 
çerçevesinde konut ve bar�nma ihtiyac�n� kendi içlerinde çözmü�tür.  
 
Sosyal ve Kültürel Aç�dan 
 “Sosyolojik bir kavram olarak ise; “kentle�me” “dar mekânl�” bir cemaat hayat�ndan, 
“geni� mekânl�” bir cemiyet hayat�na geçi� ve bu ikinci ya�ama �ekline göre yeni “sosyal 
münasebetlere” ve bunun gerektirdi�i “yeni te�kilatlanmalara giri�” olarak tasvir edilebilir.” 
(Sezal’dan aktaran Y�lmaz: 1998; 13) Sosyal ve kültürel aç�dan kentle�meyle birlikte Alevi 
topluluklar kentlere da��lm��t�r (ocak ve görgü sistemi zedelenmesi). Farkl� yerlerden gelen 
Aleviler örgütlenmeye ba�lam��t�r. Kentle�meyle birlikte Cemevleri kurulmu�, Alevi müzi�i 
ve dans� seküler görünümler kazanm��t�r.  
  “Bütün sosyal ve kültürel yap�larda, din kurumu önemli bir güce sahiptir. Din, sosyal 
ve kültürel yap�da kontrol kurumlar�ndan biri oldu�undan toplumu hem denetler, hem de 
yönlendirir.”(Engin’den Aktaran Y�lmaz; 1998: 8) 
 Ayhan Erol’un belirtti�i üzere geleneksel ve kent ortam�ndaki ayr�m�n ikinci k�sm� 
olan; kent ortam�ndaki semahlar ise �u �ekilde yap�land�r�lm��t�r; 
-Semahlar hem cemde hem de Alevi müzisyenlerin konserleri, festival gibi farkl� yerlerde de 
dönülmektedir. 
-Semah s�ras�nda herkes semah dönmez. Semah� cem evi yönetimi taraf�ndan belirlenmi� bir 
“uzman” bir “e�itilen” ve genç k�z-erkeklerden olu�turulan “semah gruplar�” gerçekle�tirir. 
-Semah dönenlerin özel k�yafetleri vard�r. 
-Semah gruplar�n�n performans� önemlidir. 
-Semahlar Alevi müzisyenlerin popüler repertuar�ndan seçilen ezgilerle, ortak bir 
figürasyon/koreografi ile dönülür. 
-Semah art�k Alevi-Bekta�i topluluklar için kamusal alanda kimliklerini görünür k�lman�n, 
temsil etmenin bir arac�d�r. 
-Geçmi�te kültürlenme içinde (cem ayini s�ras�nda ve kendili�inden) ö�renilen semah art�k 
kurslarda, uzman ki�iler (semah e�itmenleri) taraf�ndan aktar�lmaktad�r. 
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-Semah e�itmenleri sadece kendi yörelerinin semah�n� ö�retmekle yetinmez. Farkl� yörelerin 
semahlar�n� kimi zaman ayr� ayr� kimi zaman da bir potpori biçiminde ö�rencilere aktar�r.  
 Gelenekteki semahlar ile kentli semah pratikleri aras�ndaki farklar,  Aleviler aras�nda 
bir “ibadet - gösteri” tart��mas� ba�latm��t�r. Alevi topluluklar içinde semah�n “protest bir 
ifade arac�” olarak da kullan�lmas�n�n do�ru olup olmad���na dair farkl� tav�r ve davran��lar 
geli�mi�tir.  
 
Narl�dere Cemevi Örnekolay� 
 Narl�dere Cemevi, Anadolu'nun Sivas, Erzincan, Tunceli, Mu� gibi farkl� kentlerinden 
bu beldeye göç etmi� Aleviler ile yerli halk�n birlikte meydana getirdi�i bir yap�, bu anlamda 
kendine özgü bir Alevilik bile�imine sahip. Di�er pek çok Cemevi, kültür merkezi ve vak�f 
gibi Narl�dere Cemevi de çevrede ya�ayanlara, dernek üyelerine ve merakl�lara ba�lama 
kursu, semah kursu, halk oyunlar� kursu ve bilgisayar kursu gibi olanaklar sunuyor. 
Cemevinde görgü, birlik, Nevruz, H�z�r ve muhabbet cemleri yap�l�yor ve bu cemlerde semah 
dönülüyor.  
 Narl�dere Cemevinde semah e�itmenli�i yapan Hilal Aslan, informal bir biçimde 
1994'ten bu y�la kadar semah dersleri veren ve ayn� zamanda Narl�dere Cemevi gençlik 
kollar�nda, ayin-i cemlerde 12 hizmette yer alan bir dernek üyesi. Bu örnekte informal 
tan���kl�k ili�kilerinin semah kursu dolay�s�yla formal bir zemine ta��narak sürdürüldü�ü 
söylenebilir. Narl�dere Cem evi semah kursiyerlerinden hiçbir ücret talep edilmemi� ve halen 
de dersler ücretsiz olarak devam ediyor. Semah ekibi provalar�n�, cemlerin yap�ld��� 
meydanda gerçekle�tiriyor.  Ancak cemlerde ekip olarak semah dönülmüyor. Ayin-i 
Cemlerde semah hizmetine bireysel gönüllü kat�l�m söz konusu. (Görü�me 2) 
 Bu farkl� co�rafyalardan gelen Alevilerin olu�turdu�u topluluk tamamen homojen bir 
yap�ya dönü�memi�. Örne�in Bingöl’den gelen Aleviler Narl�dere Cemevinde yapt�klar� 
görgü cemlerini Cemevinde bulunan Erzincanl� dedenin(Veysel Karababa) de�il kendi 
Bingöllü dedelerinin yönetmesini istiyorlar. Bu ceme Bingöllü olmayan ki�iler 
al�nm�yor.(Görü�me 3) Bir anlamda Cemevini sadece mekânsal anlamda kullan�yorlar. Ya da 
Cemevinin dernek ba�kan�n�n, semah hocas�n�n ve ba�lama hocas�n�n Mu�’lu olmas� bu yap� 
içinde hem�erilik ili�kilerinin de halen etkili oldu�unun bir göstergesi.   

Semah ekibinin amac� ise, hem Narl�dere’de ya�ayan Alevi gençler semah� ö�rensin 
hem de kat�ld���m�z etkinlikler sayesinde Alevi olmayanlar da semah� görsün, tan�s�n. Farkl� 
bölgelere ait semahlar�n tümüne hâkim olabilmek, olarak aç�klamaktad�rlar.(Görü�me 1) Bu 
amaçlar Narl�dere Cemevi semah ekibinin di�er pek çok semah ekibi ile benzer kayg�lar 
ta��d���n� ve benzer uygulamalar ortaya koydu�unu gösteriyor. Semah� etnik-dinsel kimlikleri 
ile ba�lant� kurabilmek ve bu kimliklerini ifade edebilmek için kullan�yorlar. Sadece kendi 
yörelerinin semah�n� de�il, tüm yörelerin semahlar�n� dönebilmek istiyorlar. 
 
Sonuç 

Gelenekleri sarsan kentsel ortam�n ula��m imkânlar�, kitle ileti�im araçlar� toplumsal 
kesimin ya�am tarzlar�n� de�i�tirmekte, k�r ve kent aras�ndaki tezatl��� ortaya ç�kartmaktad�r. 
“Kentle�me ile birlikte “kentsel bütünle�me” ve “kentsel uyum”un gerçekle�ti�i ya da 
gerçekle�ece�i iddia edilmi�tir. Ancak son y�llarda yap�lan ara�t�rmalar kentle�me sürecinin 
daha çok farkl�la�malara ve ayr��malara neden oldu�unu göstermektedir. Yani kentle�me, 
farkl� ya�am biçimlerinin kar��la�mas�n� sa�layarak hem kentliler hem de kente yeni göç 
etmi� olanlar aç�s�ndan yeni ya�am biçimlerini zorlarken, ayn� zamanda da toplumsal kesimler 
aras�nda bir farkl�la�ma ve ayr��malara neden olmaktad�r.” (Y�lmaz: 2004; 265) 

 
1950’lerden sonra h�zlanan kentle�me olgusuna Aleviler de yo�un biçimde 

kat�lm��lard�r. Kentle�me süreci Alevilerin ya�amlar�nda ekonomik, sosyal ve kültürel 
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dönü�ümlere sahne olmu�tur. Alevi semah prati�i kentlerde cem ayininin d���na ta��nm�� ve 
Alevi kimli�inin kamusal alandaki bir temsil arac�na dönü�mü�tür. Semahlar bugün, 
geçmi�teki gibi sadece kültürlenme içinde gözlem yoluyla de�il ayn� zamanda cem evlerinde 
'semah kurslar�' ad� alt�nda e�itim süreciyle aktar�lmaktad�r. Narl�dere Cemevi semah ekibinin 
uygulamalar�, semah�n kentte kazand��� seküler icra biçimlerine örnektir.  
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ÖZET 

Bu ara�t�rmada, ça�da� Türk keman eserlerinin keman e�itimine ne �ekilde yans�d���, söz 
konusu çal��malar�n keman e�itiminde ne derece kullan�ld���na ili�kin ö�retim elemanlar� ile 
yap�lan görü�melerden elde edilen veriler “nitel ara�t�rma” yöntemine göre derinlemesine analiz 
edilmi�tir. 

Ö�retim elemanlar�n�n keman e�itiminde “Ça�da� Türk Keman Eserleri”ne yer 
verilmesinin keman e�itimini birçok aç�dan güçlü k�ld���n� ifade etmelerine ra�men, ara�t�rmada 
ayr�nt�l� bir biçimde tart���lan nedenlerden dolay� yeterince yer veremedikleri tespit edilmi�tir. Bu 
ara�t�rmadan elde edilen sonuçlara göre, Türkiye’deki E�itim Fakülteleri’ne ba�l� Müzik E�itimi 
Anabilim Dallar�’nda keman e�itimi derslerinde “Ça�da� Türk Keman Eserleri”ne, evrensel 
keman literatürüne ait malzemeler ile e�it düzeyde yer verilen çok seçenekli ortak bir programa 
gidilmesi gerekti�i vurgulanm��t�r. 

Anahtar Kelimeler: Ça�da� Türk Keman Eserleri, Keman, Keman E�itimi 
 
SUMMARY 

In this research, it has investigated that how the compositions and methods that have 
written by contemporary Turkish composers reflect to violin education and how much the 
mentioned studies have been used in violin education. Both of these information have gained 
from teaching staff who have deep information and experience and these informations have been 
analysed with “qualitative investigation method” in depth.  

Although the teaching staff have indicated that taking place to “contemporary Turkish 
violin compositions” make the violin education stronger, it is ascertained that they don’t give 
place to the contemporary Turkish compositions because of some reasons that have been 
discussed in depth. According to the results obtained from this research  it was emphasized that in 
the violin education lesson at department of music education consist in faculty of education with 
material belonging to universal violin literature modern Turkish violin compositions need to be 
scheduled by multi-choice on an equal footing and shared-mutual- program. 

Key words: Contemporary Turkish violin compositions, violin, violin education 
 

 
 

                                                 
111 Bu ara�t�rma S.Ü Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde tamamlanan Müzik Ö�retmeni Yeti�tiren Kurumlardaki Keman 

E�itiminde Ça�da� Türk Keman Eserlerinin Kullan�lma Durumuna �li�kin Ö�retim Eleman� Görü�leri isimli 
doktora tezinden üretilmi�tir. 
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G�R�� 
Türkiye’de keman e�itimi �mparatorluk dönemi ve Cumhuriyet dönemi olmak üzere iki 

dönemde incelenebilir. 1846 y�l�nda Muzika-i Humayun’a yayl� sazlar bölümü ve yayl� sazlar 
orkestras�n�n kurulmas� ile keman e�itimine yönelik ilk çal��malar�n ba�lad��� döneme birinci 
dönem, Cumhuriyet’le birlikte Ulusal Musiki Devrimi” çerçevesinde Devletçe benimsenen 
çoksesli müzi�in, e�itim ve sanat kurumlar� ile birlikte bilimsel, ça�da� bir yap�ya 
kavu�turuldu�u döneme de ikinci dönem denilebilir. �mparatorluk ve Cumhuriyet dönemlerindeki 
keman e�itimi sürecini Uçan, “öykünme ö�elerle ilk öncü olu�um süreci ve ulusal ö�elerin 
kullan�lmas� ile ilk köklü olu�um süreci” olarak ikiye ay�rm��t�r (Uçan, 2005: 147). Birinci 
dönemde keman e�itimi, tüm materyaller ile d��a ba��ml� olarak gerçekle�mi�tir. �kinci dönemde 
ise, uzmanl�k e�itimi için yurt d���na gönderilen Türk keman e�itimcileri Cumhuriyet’in ilk 
müzik e�itimi kurumlar�nda ö�renci yeti�tirmeye ba�lam��, yine bu dönemde bestecilik e�itimi 
için yurt d���na gönderilen 1. ku�ak Türk bestecileri yurda dönüp geleneksel Türk müzi�i 
unsurlar�n� içeren keman eserleri yazm��lard�r. �kinci dönem, ulusal müzik malzemelerine dayal� 
keman e�itiminin temellerinin at�ld��� dönem olarak kabul edilebilir.  

Modern keman�n 14. yüzy�ldan itibaren Avrupa’da yayg�nla�mas� sebebiyle, Avrupa 
kaynakl� keman literatürü yayg�n olarak kullan�lmaktad�r. Ancak, 19.yüzy�ldan itibaren 
yay�lmaya ba�layan müzikte ulusalc�l�k ak�m� birçok ülkede bestecileri ulusal motiflerin 
kullan�ld��� eserler yazmaya yöneltmi�tir. Bu ak�m ça�da� Türk bestecilerini (ÇTB) de etkilemi� 
olup, ulusal ça�da� çoksesli Türk müzi�i yaratma dü�üncesi do�rultusunda eserler yazm��lard�r.  

Türkiye’de mesleki müzik e�itimi kapasam�nda keman e�itimi verilen kurumlar aras�nda 
bulunan Müzik E�itimi Anabilim Dallar� (ME ABD)’n�n temel amac� ilk ve orta ö�retim 
kurumlar�na müzik ö�retmeni yeti�tirmektir. Bu okullardaki keman e�itiminin amac� ise “ilk ve 
ortaö�retim kurumlar�nda müzik ö�retmeni adaylar�na 8 dönemlik e�itim süreci içinde, keman� 
gerek müzik dersinin gerçekle�tirilmesinde gerekse zevk e�itimi uygulamas�nda gerçekle�tirecek 
düzeyde veya bu düzeyin üzerinde; keman çalmada temel teknik ve becerileri kazand�rarak, 
keman� s�n�fta ö�retmen çalg�s� olarak kullanma al��kanl���n� ve zorunlulu�unu 
gerçekle�tirmektir” (Delikara, 2002: 11). Bu amaçla müzik ö�retmeni aday�na kazand��� teknik 
ve müzikal düzeye göre hem evrensel keman eserlerinden hem de ça�da� Türk keman 
eserlerinden (ÇTKE) olu�an bir repertuar�n olu�turulmas� gerekmektedir. Bununla birlikte, 
yap�lan ara�t�rmalarda ME ABD’�nda uygulanan Bat� müzi�i çalg� e�itiminde ÇTB’nin eserlerine 
yaterince yer verilemedi�i birçok ara�t�rmada vurgulanm��t�r.  

Bu ara�t�rmada, ME ABD’nda uygulan keman e�itimi derslerinde ÇTKE’ye ne derece yer 
verildi�i, ö�retim elemanlar�n�n (ÖE) görü�leri do�rultusunda ara�t�r�lm��t�r.  Ara�t�rman�n 
problemine yönelik alt problemler a�a��daki gibidir: 

1. EF GSEB MEAB Dallar�’nda ÖE taraf�ndan bilinen ve kullan�lan ÇTKE nelerdir?  
2. ÇTKE’ye keman e�itiminde ne derece verilmektedir?  Yeterince yer verilmemekte 

ise sebepleri nelerdir?  
3. EF MEAB Dallar�’nda keman e�itimi program�n�n her a�amas�nda s�navlar ve 

konserler de dahil olmak üzere ÇTKE’ye yer verilmesi zorunlu tutulmakta m�d�r? 
4. ÖE’nin  ÇTKE’yi çal��t�r�rken kar��la�t�klar� güçlükler nelerdir? 
5. ÖE’nin, ÇTKE’nin keman e�itimine katk�lar�na ili�kin görü�leri nelerdir? 
6. Keman e�itimine yönelik repertuar�n olu�turulmas�, metodik çal��malar�n artmas� 

amac�yla bestecilerimizi ve keman e�itimcilerimizi özendirmek için ne gibi çal��malar 
yap�labilir? 
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YÖNTEM 
Bu ara�t�rma, hem nicel hem de nitel ara�t�rma modelinde durum saptamaya yönelik olarak 

yap�lm��t�r. Nicel yakla��mda, öncelikle EF GSEB MEABD’de görev yapan 20 ÖE’nin 
derslerinde ÇTKE’ye ve ulusal keman e�itimi materyallerine yer verme durumlar�n�n 
belirlenmesi için tarama modeli olarak anket uygulanm��t�r. “Tarama modelleri, geçmi�te ya da 
halen var olan bir durumu var oldu�u �ekliyle betimlemeyi amaçlayan ara�t�rma �eklidir. 
Ara�t�rmaya konu olan olay, birey ya da nesne, kendi ko�ullar� içinde ve oldu�u gibi 
tan�mlanmaya çal���l�r. Onlar�, herhangi bir �ekilde de�i�tirme, etkileme çabas� gösterilmez. 
Bilinmek istenen �ey vard�r ve oradad�r. Önemli olan onu uygun bir �ekilde “gözleyip” 
belirleyebilmektir” (Karasar, 2000: 77). ÖE’nin anketlere verdikleri cevaplardan elde edilen 
genel yakla��mlar�n daha derinlemesine analiz edilmesi için nitel ara�t�rmalarda s�kça kullan�lan 
görü�me yöntemi kullan�lm��t�r. Ara�t�rman�n betimsel analiz k�sm� ise, verilerin ara�t�rma 
sorular�n�n ortaya koydu�u temalara göre olu�turulmas�na ve görü�mede kullan�lan sorular 
dikkate al�narak sunulmas�na olanak verir (Y�ld�r�m ve Simsek, 2006). Nicel çal��malardan ç�kan 
veriler güçlü, dikkatli ve güvenilir’ olarak betimlenir. Nitel çal��malardan ç�kan veriler ise zengin 
ve ‘derin’ olarak nitelendirilir (Var��l�, 2007). Ara�t�rman�n as�l taban�n� nitel ara�t�rma modeli 
olu�turmaktad�r. “Nitel ara�t�rma, gözlem, görü�me ve doküman analizi gibi nitel veri toplama 
yöntemlerinin kullan�ld���, alg�lar�n ve olaylar�n do�al ortamda gerçekçi ve bütüncül bir biçimde 
ortaya konulmas�na yönelik nitel bir sürecin izlendi�i bir ara�t�rma modelidir” (Y�ld�r�m ve 
�im�ek, 2006:9).  

 Nitel ara�t�rma tekniklerinin do�al ortama duyarl�l�k sa�lamas�, ara�t�rmac�n�n kat�l�mc� 
rolü olmas�, bütüncül bir yakla��ma sahip olmas�, alg�lar�n ortaya konmas�n� sa�lamas�, ara�t�rma 
deseninde esnekli�i olmas� ve tümevar�mc� bir analize sahip olmas� önemli özellikleridir 
(Y�ld�r�m ve �im�ek, 2006).  

Çal��ma Grubu   
Bu ara�t�rmada amaçl� örnekleme yöntemi kullan�lm��t�r. Amaçl� örnekleme yöntemleri 

tam anlam�yla nitel ara�t�rma süreci içinde ortaya ç�km��t�r. Amaçl� örnekleme zengin bilgiye 
sahip oldu�u dü�ünülen durumlar�n derinlemesine çal���lmas�na olanak vermektedir (Y�ld�r�m ve 
�im�ek, 2006: 69). Bu örneklemede seçim için önemli oldu�u dü�ünülen ölçütler belirlenir. Bu 
ölçütlere göre seçilen örneklemin, ara�t�rma evrenini bütün nitelikleri ile temsil edebildi�i 
dü�ünülür (Tav�anc�l ve Aslan, 2001: 56). 

Bu ba�lamda ara�t�rma için görü�me ve anket uygulan çal��ma grubunu Türkiye’de müzik 
ö�retmeni yeti�tiren kurumlarda görev yapan veya yapm�� olan ara�t�rma konusuna katk� 
sa�layaca�� dü�ünülen keman e�itimcileri olu�turmu�tur. Görü�me yap�lan ÖE için A harfi 
rumuz olarak kullan�lm��t�r. 

Görü�me; GÜ GEF GSEB MEAB Dal�’ndan 4, MÜ EF GSEB MEAB Dal�’ndan 1, UÜ EF 
GSEB MEAB Dal�’ndan 1, BÜ EF GSEB MEAB Dal�’ndan 1, A�BÜ EF GSEB MEAB 
Dal�’ndan 1, YYÜ EF GSEB MEAB Dal�’ndan 1, AKÜ DK’dan 1 ö�retim eleman� olmak üzere 
toplam 10 ö�retim eleman� (A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10) ile gerçekle�tirilmi�tir. 
Ö�retim elemanlar�n�n 4’ü Profesör, 4’ü Doçent, 2’si de Yrd. Doç.’tir.  
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Tablo 1. Görü�me ve anket yap�lan ÖE’nin ki�isel özelliklerine ili�kin f, % da��l�mlar� 
De�i�ken Düzey f % 
 
 
 
Mezun Olunan Okul 

GEE 8 40 
AEE 1 5 
GÜ 4 20 
MÜ 2 10 
UÜ 3 15 
�Ü 1 5 
MSGÜ 1 5 
Toplam 20 100 

ÖE’nin Görev Yapt��� Üniversiteler 

GÜ 6 30 
MÜ 5 25 
BÜ 2 10 
UÜ 1 5 
YYÜ 1 5 
MAÜ 1 5 
AKÜ 1 5 
CÜ 1 5 
A�BÜ 1 5 
OMÜ 1 5 
Toplam 20 100 

 
 
Tablo 2. Görü�me ve anket yap�lan ÖE’nin ö�renim durumuna ili�kin f, % da��l�mlar� 
De�i�ken Ö�renim Durumu f % 
Görü�me ve anket 
yap�lan ÖE’nin ö�renim 
durumu 

Y. Lisans 3 15 
Doktora 11 55 
Sanatta Yeterlilik 6 30 
Toplam 20 100 

 
Tablo 2’ye göre ankete kat�lan 20 ÖE’den; % 55’i doktora, % 30’u sanatta yeterlilik, % 

15’i Y. Lisans derecesine sahiptir.  
 
Tablo 3.   Görü�me ve anket yap�lan ÖE’nin mesleki hizmet süresine ili�kin f,% da��l�mlar� 

De�i�ken Hizmet 
Süresi 

f % 

Görü�me 
ve Anket 
Yap�lan 
ÖE’nin 
Mesleki 
Hizmet 
Süresi 

1-5 Y�l 0 0 
5-10 Y�l 3 15 
10-15 Y�l 1 5 
15-20 Y�l 6 30 
20 Y�l ve 
Üzeri 

10 50 

Toplam 20 100 
 

Tablo 3’e göre ankete kat�lan 20 ÖE’den; % 50’sinin 20 y�l ve üzeri, % 30’unun 15-20 y�l 
aras�, % 15’inin 5-10 y�l aras�, % 5’nin 10-15 y�l aras� mesleki hizmeti vard�r. 
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Verilerin Toplamas� Ve Analizi 
ÇTB’nin keman eserlerinin kullan�lma durumuna ili�kin ÖE’lerin görü�lerini inceleyen bu 

ara�t�rmada veriler, ara�t�rmac� taraf�nda geli�tirilen likert tipi bir ölçme arac� ve yar� 
yap�land�r�lm�� görü�me tekni�i ile elde edilmi�tir. Ara�t�rmac� taraf�ndan haz�rlanan anket ve 
görü�me sorular� uzman görü�leri do�rultusunda yeniden gözden geçirilerek pilot uygulamalar� 
yap�ld�ktan sonra örneklem grubunda uygulanm��t�r. “ÖE’nin ara�t�rma konusu ile ilgi genel 
görü�lerinin al�nd��� dokuz soruluk ankette seçmeli kapal� uçlu sorular haz�rlanm��t�r. Ankette 
be� bölmeli derecelendirme, “tamamen”, “büyük ölçüde”, “k�smen”, “çok az” ve “hiç” 
seçenekleri ile ifade edilmi�tir..  

Ankete ve görü�meye kat�lmada gönüllülük esas� dikkate al�nm��t�r. Ayr�ca ankete ve 
görü�meye kat�lan kat�l�mc�lar�n kimliklerinin sakl� kalaca�� vurgulanm��t�r. Görü�meler 30 dk. 
ile 60 dk. aras�nda gerçekle�mi� olup, veriler ara�t�rmac� taraf�ndan kay�t cihaz� ile kay�t 
edilmi�tir. Toplanan veriler, içerik analizi tekni�i ile analiz edilmi�tir. �çerik analizinde temel 
amaç, toplanan verileri aç�klayabilecek kavramlara ve ili�kilere ula�makt�r. Ara�t�rman�n 
betimsel k�sm�nda elde edilen veriler içerik analizinde daha derin bir i�leme tabi tutulup fark 
edilemeyen kavram ve temalar içerik analizi ile ortaya ç�kar�lm��t�r. �çerik analizinde temelde 
yap�lan i�lem, birbirlerine benzeyen verileri belirli kavramlar ve temalar çerçevesinde bir araya 
getirerek, anla��l�r biçimde organize etmek ve yorumlamakt�r. Bu amaçla toplanan verilerin önce 
kavramsalla�t�r�lm��, daha sonra da ortaya ç�kan kavramlara göre mant�kl� bir biçimde 
düzenlenmi� ve verileri aç�klayan temalar saptanm��t�r (Y�ld�r�m ve �im�ek 2006: 227). Her 
görü�me birden ba�layarak numaraland�r�lm��t�r. Veriler okunurken anlat�lmak istenen 
dü�üncenin tespit edilmesi amac�yla kelime, cümle ve paragraflar kodlanm��t�r (Brott ve Myers, 
2002). Kodlama ara�t�rman�n amac� ve görü�me sorular� çerçevesinde yap�lm��t�r. 

 
BULGULAR VE YORUMLAR 
Bu bölümde ara�t�rman�n problemine ve buna ba�l� olarak alt problemlere ili�kin elde 

edilen bulgulara ve yorumlara yer verilmi�tir.  
 
Birinci Alt Probleme �li�kin Bulgular 
Tablo 4. ÇTKE’nin ÖE taraf�ndan bilinme ve kullan�lma durumuna ili�kin yüzde ve frekans 

da��l�mlar�    
Eserler Kullan�lma Durumu 

Çal��t�m Çal��t�rd�m 
f % f % 

Konçertolar N. Levent Op:16 No:1 3 15 3 15 
N. Levent Op:30 No:2 5 25 7 35 

Solo Keman 
Eserleri 

E.Z.Ün “Yudumluk” 9 45 9 45 
 C.Göbelez “Makamsal Çe�itlemeler” 4 20 4 20 

C.Göbelez  “Ba�lamadan Esintiler” 4 20 4 20 

Sonat ve 
Sonatinler 

C. Tanç 1 5 1 5 
N. Gedikli Op. 3 1 5 - - 

Keman-piyano 
için parçalar 

M. Sun “Keman ve Piyano �çin Üç
Parça” 

20 100 20 100 

N.Cangal “An�lar” 20 100 20 100 
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E.Tu�cular “Kemençeden Keman” 20 100 20 100 

N.Levent “Çoban Y�ld�z� Bale Suiti” 15 75 16 80 

N.Levent “Pe�rev,Beste,Semai” 15 75 16 80 

Sar� Gelin (Anonim) Düz. C.A�KIN 5 25 15 75 

N.Levent “Fantasy  Op:33” 8 40 15 75 
U.C.Erkin “Zeybek Türküsü” 11 55 11 55 
U.C.Erkin “Ninni” 11 55 11 55 
N.Levent“�ki  romance” 6 30 6 30 

A.A.Saygun “Op.33: Demet” 6 30 5 25 
U.C.Erkin “Emprovizasyon” 11 55 3 15 
Y.Tura “Üç Vals” 4 20 3 15 
K.Karkin “Ya�c�lar Zeybe�i” 3 15 3 15 
E.Tu�cular “Uzun Hava” 3 15 3 15 

�ki ve Dört 
Keman �çin 

Eserler 

T.�ncirci 23 Violin-Duos 15 75 15 75 
�.Çilden “�ki Keman �çin Anadolu
Ezgileri”  

7 35 6 30 

 
Tablo 4’e gore ÖE taraf�ndan en çok bilinen ve derslerinde ö�rencilerine çal��t�r�lan ÇTKE’nin 
keman-piyano eserleri oldu�u anla��lmaktad�r. M. Sun’un “Keman ve Piyano �çin Üç Parça” 
N.Cangal’�n “An�lar” ve E. Tu�cular’un “Kemençeden Kemana” isimli keman-piyano eserleri 
ÖE’nin tamam� (%100) taraf�ndan derslerde kullan�lmaktad�r. N.Levent “Çoban Y�ld�z� Bale 
Suiti” (%80),  N.Levent “Pe�rev,Beste,Semai”(%80), N.Levent “Fantasy  Op:33” (%75) 
U.C.Erkin “Zeybek Türküsü” (% 55), U.C.Erkin “Ninni” (%55) de ÖE taraf�ndan derslerinde 
kullan�lan eserler aras�ndad�r. 
 
�kici Alt Probleme �li�kin Bulgular 
Tablo 5. ÇTKE’ye keman e�itiminde yer verilme durumuna ili�kin f, % da��l�mlar� 

Dereceler f % 

Tamamen - - 

Büyük Ölçüde 1 5 

K�smen 13 65 

Çok Az 6 30 

Hiç - - 

TOPLAM 20 100 

Tablo 5’e göre, ÖE’nin % 5’i “büyük ölçüde”; % 65’i “k�smen”; % 30’u “çok az” 
ÇTKE’ye keman e�itiminde yer vermektedir.  
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Tablo 6. Keman e�itiminde ÇTKE’ye yeterince yer verilmemesinin sebepleri nelerdir? Sorusuna ili�kin 
ÖE yan�tlar� 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EF GSEB MEABD’de ÇTKE’ye yeterince yer verilmemesinin sebepleri ile yer 

verilmesinin gereklili�ine ili�kin özgün ifadelerden baz�lar� �öyledir: 
A4: “Her düzeye uygun keman eseri bulam�yoruz. Bulamay���m�z�n en büyük nedeni 

e�itsel nitelikte eser yazma amac� ta��yan çok fazla besteci ve e�itimcimizin olmay���. Daha çok 
repertuar amaçl�, bestecilik teknikleri aç�s�nda ele al�nm�� eserler var. Oysa bir Rieding’in, 
Seitzs’in, Kühler’in, Vivaldi’nin bütün dünyada kullan�lan e�itsel nitelikte eserleri var. Biz de ne 
yaz�k ki bu anlay�� henüz oturmad�. Bence e�itimcilerimiz ve bestecilerimiz konçerto, sonat vb. 
formlarda makamsal, keman e�itiminde rahatl�kla ba�vurulacak eserler yazmal�”.  

A2: “EF GSEB MEAB Dallar�’n�n program�nda bireysel çalg� keman dersi haftada bir saat 
bu çok az. Bu yüzden ancak önemli olan temel davran��larla ilgili etüt ya da eser verebiliyorum. 
Evrensel keman literatüründeki eserlerden daha çabuk sonuç ald���m için onlar� tercih 
ediyorum”.  

Üçüncü Alt Probleme �li�kin Bulgular 
Tablo 7. S�navlar ve konserlerde ÇTKE’ye ne derece yer vermektesiniz? Sorusuna ili�kin f, % 

da��l�mlar� 
Dereceler f % 
Tamamen - - 
Büyük 
Ölçüde 

3 15 

K�smen 11 55 
Çok Az 6 30 
Hiç - - 
TOPLAM 20 100 

Tablo 7’ye göre, ÖE’nin % 15’i “büyük ölçüde”, % 55 “k�smen”, %30’u “çok az” olmak üzere 
ÇTKE’yi s�navlar ve konserlerde zorunlu tutmaktad�r.  

 Bu alt problemle ilgili olarak ÖE’nin özgün görü�lerinden baz�lar� a�a��da verilmi�tir:  
A2: “Yeni yeni yakla��k son 2-3 y�ld�r zorunlu tutabiliyoruz. Çünkü yaz�l� kaynaklar art�k 

ço�al�yor.” 

Temalar ÖE Görü�lerinden Örnekler 

ÇTKE’nin notalar�na 
ula��lamamas�. A1, A2, A3, 
A4, A9, A10  

“Besteciler eserlerini bast�rm�yor veya 
bast�ram�yor” A1. 

ÇTKE’nin teknik aç�dan zor 
olmas�. A2, A4, A6, A8, 
A9, A10  

“Genel olarak eserlerin zorluk derecesi  ö�renci  
düzeyinin üzerinde. Ayr�ca baz� besteciler keman� 
tan�mad�klar� için ters �eyler yaz�yor bu da 
çal�nmas�n� iyice zorla�t�r�yor”. A4 

Yeterince ara�t�r�lmamas�. 
A1, A2, A7  

Belki biz yeterince ara�t�rm�yoruz belki de 
besteciler yeterince eserlerini tan�tam�yor. A2 

Al��kanl�klardan 
vazgeçilmemesi A3, A7 

“Kendi al��t���m�z repertuar�n d���na pek 
ç�kam�yoruz A3. 

Bireysel çalg� e�itimi 
dersinin 1 saat olmas�. A2, 
A8 

“ MEABD’de bireysel çalg� keman dersi haftada 
bir saat bu çok az”. A8 

�lgi gösterilmemesi. A5, 
A10 

“Baz� ö�retmenler Türk eseri çald�rma konusunda 
çaba göstermiyor” A5 
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A3: “Bu konu genel olarak atlan�yor. Zorunlu tutma konusunda bir sistem olu�turulmu� de�il. 
Bu eserlerin s�n�rl� olmas� da bizi y�ld�r�yor. Bir müddet sonra hep ayn� eserleri çald�r�yor 
oluyoruz”. 

A4: “Son iki y�ld�r zorunlu tutuyoruz. Zorunlu olarak bütün ö�rencilerden kendilerinin 
bulmak kayd�yla istedi�i GTM türünden ve formundan bir parçay� bulup onu kemana 
uyarlamalar�n� ya da mevcut albümlerden kendi seçtikleri bir parçay� çalmalar�n� istiyoruz. Bu 
�ekilde çok enterasan çal��malar yap�yor ö�rencilerimiz. Bu uygulaman�n ba�ar�l� oldu�unu 
söyleyebilirim. Eskiden sadece lisansüstü s�navlarda zorunlu tutard�k”. 
 
Dördüncü Alt Probleme �li�kin Bulgular  
 
Tablo 8. ÖE’nin ÇTKE’yi çal��t�r�rken kar��la�t�klar� güçlükler nelerdir?  
Temalar  ÖE Görü�lerinden Örnekler
Ritimsel Zorluklar (A3, A4, A5, A6, A7, 
A10)  
 

“5/8, 7/8, 9/8, 8/8 gibi geleneksel Türk 
müzi�i ritim kal�plar�n� çözmek zor 
oluyor”. (A3) “Yay yap�lanmas�nda aksak 
ritimlerde zorluklar oluyor”. (A10) 

Teknik Zorluklar (A2) “Besteci ça�da� müzik tekniklerini 
kullanarak yaz�yorsa, bu eserleri çalmak 
barok ve klasik  dönem eserlerine göre 
teknik olarak daha zor olabiliyor”. (A9) 

Makamsal Zorluklar (A3, A5, A7, A9) “Makamsal yaz�lm�� eserler sol elin 
konumu itibariyle al���lm�� kal�b�n 
d���nda oluyor”. (A3) 

 
Tablo 8’e göre, keman e�itiminde ÇTKE’nin kullan�lmas�nda kar��la��lan güçlükler, ritmik, 

teknik ve makamsal olmak üzere 3 ba�l�kta toplanm��t�r.  
 
Be�inci Alt Probleme �li�kin Bulgular 

Tablo 9. ÇTKE’nin keman e�itimine olan katk�lar� nelerdir? Sorusuna ili�kin ÖE yan�tlar�  
TEMALAR KATEGOR�LER ÖE Görü�lerinden Örnekler 
Bili�sel – Duyu�sal ve Devini�sel 
Aç�dan 

 Zevk duyma 
 
Adaptasyon 
 
Motivasyon 
 
Kendine güven    
 
Be�enilme                          

 “Ö�rencilerimiz bu tip eserleri 
çalmaktan çok büyük zevk 
duydular, önemsediler”.  A1, A2, 
A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10  
“Özellikle ba�lang�ç düzeyinde 
keman ö�retimini zevkli k�lmak 
için Türk müzik kültürüne dayal� 
melodilerle desteklemek gerekir”. 
A2, A3, A4, A7, A8, A9, A10 
 “Kemana yeni ba�layan bir 
ö�rencinin kemana adaptasyonunu 
h�zland�r�yor, motive ediyor”. A1, 
A3, A5, A7, A8, A10  
 “Kemana adapte olma sürecinin 
henüz ba��nda olan ö�renci bildi�i 
bir melodiyi çal�nca bu ö�renciyi 
motive ediyor ve çevresindekilere 
sunarak çevreyle müzik yollu bir 
ileti�ime geçiyor, kendine olan 
güveni ve be�enilme duygusu 
art�yor”. A2 
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Keman E�itim-Ö�retimi 
Aç�s�ndan 

Teknik ve müzikal becerilerin 
peki�tirilmesi 

“ÇTB’nin keman eserleri teknik ve 
müzikal ö�elerin peki�mesine katk� 
sa�l�yor”. A1, A2, A3, A4, A5, A6, 
A7, A8, A10  

Ezber 
 

“Longa, sirto, türkü vb. 
ö�rencilerimize bu tür makamsal 
parçalar pratiklik kazand�r�yor ve 
ezberlettiriyoruz”. A2 

Yorumlama “ÇTKE’nin, teknik getirisinden 
çok müzikal olarak çald�klar� 
eserleri daha rahat 
yorumlayabileceklerini 
dü�ünüyorum”. A7 

 
Repertuar ve Sunma 

“Ö�rencilere repertuar 
olu�tururken içerisinde Türk 
eserlerinin olmas� çok önemli”. A1 

Kültürel Aç�dan Ulusalc�l�k Bilinci “Ö�rencinin kendi kültürünü 
tan�mas�, Türk müzi�i 
makamlar�n�, dizilerini, ritimlerini, 
müzikal yap�lar�n� ö�renmesi 
aç�s�nda önemli”. A1, A4, A6, A7, 
A8, A9, A10 

 
 
Tablo 9’a göre,  ÖE görü�lerinden elde edilen bulgulara göre keman e�itiminin bütün 

safhalar�nda ÇTKE’ye yer vermek keman e�itimini, bili�sel aç�dan, keman ö�retimi aç�s�ndan ve 
ulusal kültürü alg�lama aç�s�ndan güçlü k�lmaktad�r. ÖE’nin orijinal görü�lerinden baz�lar� 
�öyledir: 
A1: “Kendi kültüründen ç�kan ürünler keman e�itimini kolayla�t�r�c� h�zland�r�c�, çabukla�t�r�c�, 
kemansal müzikaliteyi kavrat�c� i�levler bak�m�nda çok önem ta��yor. Evrensel keman literatürü 
oldukça geni� ve her �ey yaz�lm��. Biz bunlardan yararlan�yoruz. Amaç modern anlamda keman� 
ö�retmek ve ö�renciye keman edebiyat�n�n örneklerini çald�rmaksa ve buna giden yolun 
k�salt�lmas�nda ulusal müziklerimizi kullanmak faydal� ise neden yararlanmayal�m? Ayr�ca her 
keman e�itimi gören ö�renci bir keman da�arc��� olu�turuyor. Da�arc���n içinde Türk eserleri yer 
almas� çok büyük önem ta��yor”. 
A2: “Bence özellikle ba�lang�ç düzeyinde keman ö�renimini zevkli k�lmak için kendi 
müziklerimizle desteklemeliyiz. Ben kemana yeni ba�layan bir ö�rencime temel yay çekme 
becerisini kazand�ktan sonra hemen la telinde la, si ve do diyez seslerinden olu�an  tekerlemeler 
ö�retiyorum. Kemana adapte olma sürecinin henüz ba��nda olan ö�renci bildi�i bir melodiyi 
çal�nca kendine olan güveni ve be�enilme duygusu art�yor”. 
A5: “Çocuk kendinden bir �eyleri çald��� zaman daha severek çal���yor. Önemli olan ö�rencinin 
düzeyine uygun kemanc�l�k aç�s�ndan belirli davran��lar� kazand�ran unsurlar� bar�nd�rmas�. 
Genellikle yeni bir davran��� yerle�tirmek amaçl� veriyorum. Ba�lang�ç düzeyinde ve daha az 
yetenekli, çal��may� sevmeyen ö�rencilerin kemanla olan il�kisini art�rmak için veriyorum. 
Mesale Kreutzer 1 numaradaki yay tekniklerini çal��maktan s�k�lan ö�renciye teknik çal��malar� 
Sivas Halay�’nda uygulat�yorum. Bazen de ileri düzey olan repertuarda yer edinmi� Türk 
eserlerini etüt ettirmek için veriyorum. Örne�in Saygun Demet Suiti çok zor ancak 7-8 y�ll�k 
kemanc�lar çalabiliyor ama ö�rencinin bunu etüt etmesi bile çok �ey kazand�r�yor”. 
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A6: “Özellikle s�n�rl� yetene�i olan ö�rencilerimde GTM’den faydalan�lm�� metotlar� özellikle 
kullan�yorum. Vasat yetenekte bir ö�rencime H. Sitt’ten 4. Pozisyon etüdü çal��t�r�yordum. Fakat 
bir türlü ö�renci Mi telindeki 4. parmak Mi sesini bulam�yor. Daha sonra Burhan Hüseyin’in 
Türkü Demeti kitab�ndan Mi üzerine aktar�lm�� a��rl�kl� olarak 4. pozisyonun i�lendi�i Bülbülüm 
Türküsünü verdi�imde büyük oranda sorun çözümlenmi� oldu.  
“Ça�da� Türk keman müzi�i eserlerinde ö�rencinin müzikal yönünü geli�tirmek, içindeki 
müzikaliteyi kendi kültüründen ç�kan ürünlerle ortaya ç�kartmak daha kolay oluyor” (A1, A8, 
A9). A8: “Örne�in forteyi, piyanoyu, kre�endoyu bir türkü ile ö�retmek ö�rencinin bu müzikal 
kavramlar� anlamland�rmas�n� kolayla�t�r�yor”  
 
Alt�nc� Probleme �li�kin Bulgular 
Tablo 10 Keman e�itimine yönelik repertuar�n ve metodik çal��malar�n artmas� amac�yla bestecilerimizi ve 
keman e�itimcilerimizi özendirmek için yap�labilecek çal��malara ili�kin ÖE görü�leri. 

Temalar �fade Eden ÖE 
Yar��malar yap�lmal�. A1, A2, A5, A6, A7, A8, A10 
Sipari� verilmeli.  A1, A5, A6, A9 
Eserler s�kça seslendirilmeli A2, A4, A5, A6, A7, A9 
Bas�lmal� A1, A4, A5, A6 
Kay�t edilmeli   A4, A6 
Maddi ve manevi destek 
olunmal�, motive edilmeli 

A2, A4, A5, A9 

Seminerler, çal��taylar, projeler 
yap�lmal� 

A2, A8, A10 

 
Tablo 10’da keman e�itimine yönelik repertuar�n ve metodik çal��malar�n artmas� amac�yla 
bestecilerimizi ve keman e�itimcilerimizi özendirmek için “yar��malar yap�lmas�, sipari� 
verilmesi, eserlerin s�kça çal�nmas�, ürün verenlerin maddi ve manevi olarak desteklenmesi” 
ÖE’nin görü�lerinin yo�unla�t��� temalard�r. 

 
 
SONUÇLAR, TARTI�MA VE ÖNER�LER  
 

EF GSEB MEABD’nda ÇTKE’nin kullan�lma durumuna ili�kin 20 ÖE ile yap�lan görü�me 
sonucunda ÇTKE’ye derslerinde yer verildi�i fakat istenilen düzeyde olmad��� sonucuna 
ula��lm��t�r. En çok kullan�lan eserlerin keman ve piyano eserleri oldu�u anla��lmaktad�r. Keman-
piyano eserleri aras�nda M.Sun ve N. Levent gibi bestecilerin yan� s�ra, müzik ö�retmenli�i 
kökenli besteciler N. Cangal ve E. Tu�cular’�n eserlerinin s�kl�kla keman ö�retiminde kullan�ld��� 
tesbit edilmi�tir. Cangal ve Tu�cular’�n söz konusu eserlerinin ço�unlukla tercih edilmesinin 
önemli nedenleri aras�nda, müzik ö�retmenli�i program�nda keman e�itimine yönelik ihtiyaçlar� 
do�ru tespit etmeleri gelmektedir. Yücesan (1993)’e göre, göre, Cangal’�n “An�lar” ve 
Tu�cular’�n “Kemençeden Kemana” isimli eserleri en çok çal�nan eserler olarak, ara�t�rma 
sonuçlar� ile paralellik ta��maktad�r. Çal�nma düzeyinin kolay olmas� bu eserlerin kullan�lma 
oran�n� da artt�rmaktad�r. Yücesan’�n ara�t�rmas�n�n 1993 y�l�nda yap�ld��� dikkate al�n�rsa 
yakla��k 20 y�ld�r bu eserler MEAB Dallar�’nda en çok kullan�lan eserler olarak keman 
e�itiminde kullan�lmaktad�r.  

ÇTKE’ye yeterince yer verilmemesinin sebeplerini ÖE; ÇTKE’nin notalar�na 
ula��lamamas�na, ÇTKE’nin teknik aç�dan zor olmas�na; bireysel çalg� e�itimi dersinin 1 saat 
olmas�na ba�lamaktad�r.  
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Ara�t�rman�n sonuçlar�na gore, ÖE’nin büyük ço�unlu�unun son y�llarda ÇTKE’ye 
s�navlar ve konserlerde yer vermelerine ra�men istenilen düzeyde olmad��� anla��lmaktad�r. 
Farkl� bir uygulama olarak son y�llarda GÜ GEF GSEB MEAB Dal�’nda ve A�BÜ EF GSEB 
MEAB Dal�’nda, ö�rencinin yarat�c�l�k düzeyini ortaya ç�karmak ve ö�renilen teknik becerilerin 
ö�retmen desteksiz uygulanabilmesi amac�yla ö�rencilerin geleneksel Türk müzi�inden kemana 
uyarlamalar yapmalar� istenmi�tir. ÖE’nin son 2-3 y�ld�r uygulad�klar�n� belirttikleri bu uygulama 
2001 y�l�nda Alpagut taraf�ndan deneysel çal��ma modeli kullan�larak kapsaml� bir doktora tezi 
olarak çal���lm��t�r. Alpagut ara�t�rmas�nda “bu yöntemin ö�renci merkezli e�itim modelinde 
ö�rencilerin yarat�c� ve tasarlay�c� özelliklerinin gözlemlenmesine ve izlenmesine olanak 
tan�yaca��n� […] bununla ba�lant�l� olarak, ö�rencilerin ileride ö�retmenlikleri s�ras�nda keman� 
i�e dönük nitelikte daha etkin ve etkili kullanmalar� yönünde daha bilinçli ve duyarl� hale 
gelebileceklerini” (Alpagut, 2001: 158) belirtmi�tir. 

ÖE, ÇTKE’nin çal�nmas�nda kar��la��lan güçlüklerin ba��nda aksak ritim kal�plar�n�n 
geldi�ini ifade etmi�lerdir. �ncirci’ye göre, “ö�renciler kendi müzik kültürlerinin bir ö�esi 
olmas�ndan dolay� aksak ölçüleri çok kolay alg�lamakta fakat çalg�lar�nda uygulad�klar�nda baz� 
sorunlarla kar��la�maktad�rlar” (1997: 66).  

Alt�nc� alt problemde elde edilen bulgulara göre, ÖE’nin tamam� keman e�itiminde 
ÇTKE’ye yer vermenin keman e�itimini birçok aç�dan güçlü k�ld���n� ifade etmi�tir. Özellikle 
ba�lang�ç a�amas�nda ulusal müzik materyallerini içeren ÇTKE’ye yer vermek kemana 
adaptasyon sürecini k�saltmaktad�r. Çalg� e�itiminde en zor dönemin ba�lang�ç dönemi oldu�u 
söylenebilir. “Müzi�e yeni ba�layan ö�renci, çalg�yla ilk kar��la�mas�n�n uyand�raca�� yad�rgama 
ve güçlükler kar��s�nda belki de cesaretini yitirecektir. Müzi�in karma��k kurallar�, can s�k�c� 
al��t�rmalar� onu usand�rabilir” (Fenmen, 1991: 26). �ncirci’nin ara�t�rmas�ndan elde edilen 
bulgulara göre ÇTKE’yi çal��an ö�renciler, bu tür eserlerin kendileri için çok zevkli oldu�unu, 
çal��ma a�amas�nda hiç s�k�lmad�klar�n� ve bu tür eserler çal��man�n çalg�lar� ve kendileri 
aras�nda daha s�cak bir ba� olu�turduklar�n� ifade etmi�lerdir (�ncirci, 1997: 66). 
   ÖE’nin somut görü�leri aras�nda yaz�lan eserlerin notalar�n�n bas�lmas� gereklili�i 
vurgulanm��t�r. Çünkü eserlerin bas�m� yap�lmadan ilgili ki�iler ya da kurumlar taraf�ndan 
kullan�lmas� mümkün de�ildir. Hindemith, Türk Kü� Ya�am�n�n Kalk�nmas� �çin Öneriler isimli 
raporunda yer alan Kurumsal Kü� Ya�am� bölümünün Yay�nevi alt ba�l���nda a�a��daki önerilere yer 
vermi�tir; 

“Kü� ya�am� geli�tikçe bir nota yay�nevine ihtiyaç duyulacakt�r. Ba�lang�çta e�itimin gereksinimlerine 
yönelik çal��aca��ndan bu yay�n evinin kü� yüksekokuluna ba�lanmas�n� ve okulun sanatsal yöneticisine 
yay�nevini yönetme görevinin de aktar�lmas�n� sal�k veririm. […] Gereksinimin sürekli olmas� durumunda 
verimli çal��acak olan bir nota yaz�m evinin kurulmas� geli�menin ancak sonraki ak��� içinde zorunlu 
olabilir" (Hindemith, 1987: 79). 1950’li-1980’li y�llar aras�nda Ankara Devlet Konservatur�’nda birçok 
ÇTB’sin eserlerinin bas�ld��� günümüze ula�an notalardan anla��l�yor. Bu notalar aras�nda ÇTKE de 
bulunmaktad�r. ADK yay�nlar� k�smen bu sorunu çözse de Devlet himayesi ad� alt�nda günümüze kadar bir 
nota bas�mevi kurulamam��t�r. Bestecilerin maddi zorluklar yüzünden eserlerini bast�ramamas�ndan dolay� 
birçok eser yeterince tan�nmamaktad�r. 

Ara�t�rma sonucunda a�a��daki öneriler geli�tirilmi�tir: 
1.  ÖE’nin vurgulad��� gibi, ÇTKE’nin keman e�itiminde önemli bir yeri vard�r. Bu 

yüzden keman e�itiminin her a�amas�nda ÇTKE’ye daha fazla yer verilmelidir. 
2. Evrensel keman e�itiminde e�itsel amaçl� kullan�lan konçerto, sonat vd. formlardaki 

eserler düzeyinde ÇTKE eserleri yaz�lmal�d�r. Bestecilerin, keman e�itimine yönelik ÇTKE 
yazarken;   

Türk müzi�ine dayal� / Türk müzi�inden kaynakl�,  
Evrensel müzi�e aç�k / Evrensel müzikle etkile�imli,  
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Ulusal gerçeklere uygun / Evrensel ölçülere duyarl�,  
Türkiye’nin somut ve ça�da� ko�ullar�yla tutarl� (Uçan:1980: 10) olmas�n� dikkate 

almalar� eserlerin daha verimli kullan�lmas�n� sa�layacakt�r 
3. ÇTKE’ye kolay ula�abilmek için eserler bast�r�lmal� ya da besteciler taraf�ndan keman 

e�itimcilerinin tan�mas� için bir kopyas� müzik e�itimi kurumlar�na yollanmal�d�r. 
4. ÇTKE’ye s�nav ve konser programlar�nda yer verilmesi zorunlu tutulmal�d�r. 
5. MEAB Dallar�n’da Bireysel çalg� e�itimi dersi haftada 1 ders süresidir. Bu süre 

mutlaka artt�r�lmal�d�r.  
6. Ulusal, akademik bir keman e�itimi yöntemi olu�turmak amac� ile keman e�itimcileri 

ve keman sanatç�lar�n�n ortak çal��ma yapmas� sa�lanmal�d�r. 
7. Keman e�itimine yönelik repertuar�n ve metodik çal��malar�n artmas� için; 
� Yar��malar yap�lmal� 

�Sipari� verilmeli 
�Eserler s�kça seslendirilmeli 
�Eserler bas�l�p, kay�t edilmeli 
�Bestecilere maddi-manevi destek olunmal�, motive edilmeli 
�Seminerler, çal��taylar, projeler yap�lmal�  
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“MÜZ�K E��T�MC�S� YET��T�REN KURUMLARDA TOPLU ÇALGI E��T�M�NDE  
YEN� YAKLA�IMLAR” 

 
Yrd.Doç.Dr. R�za AKYÜREK 

rizaakyurek@yahoo.com.tr 
 

K.T.Ü. Devlet Konservatuar�,Müzikoloji Bölümü  
 

Dünyadaki teknolojik de�i�im ve geli�meler e�itimde de yeni yakla��mlar� yeni 
olu�umlar� beraberinde getirmektedir. E�itim; bilim, teknik ve sanat�n her üçünü de kapsayan bir 
içerik ta��yorsa,  bireyleri ve toplumlar� biçimlendirme, yönlendirme, de�i�tirme, geli�tirme ve 
yetkinle�tirmede en etkili süreç niteli�ini kazan�r. Sanat e�itimi bu amaca dönük e�itim sürecinin 
üç ana boyutundan, üç ana bile�eninden biridir.  

Müzik e�itimi sürecinde bireysel çalg� e�itiminde edinilen davran��lar toplu çalg� 
e�itiminde geli�tirilmekte, ilerletilmekte ve uygulamaya dönük ivme kazanmaktad�r. 
Orkestra/oda müzi�i e�itimi, bireysel çalg� e�itiminde kazan�lan davran��lar�n toplu çalma 
yoluyla geli�tirilmesi, de�i�tirilmesi, dönü�türülmesi olarak da tan�mlanabilir.  

 
YÖNTEM 
 
Ara�t�rman�n Modeli; Bu ara�t�rma, nitel ve nicel ara�t�rma yöntemlerinin kullan�ld��� 

betimsel bir çal��mad�r. Ara�t�rmaya veri sa�lamak amac�yla yap�land�r�lm�� görü�me  formu 
uygulanm��t�r. Ara�t�rman�n evrenini, E�itim Fakültelerine ba�l� Güzel Sanatlar E�itimi Bölümü, 
Müzik E�itimi Anabilim Dallar�ndaki orkestra/oda müzi�i ve bireysel çalg� e�itimi derslerini 
yürütmü�/yürütmekte olan ö�retim elemanlar� olu�turmaktad�r.Ara�t�rman�n örneklemini Alt� 
Üniversitenin E�itim Fakültelerine ba�l� Güzel Sanatlar E�itimi Bölümü, Müzik E�itimi 
Anabilim Dallar�ndaki ilgili ö�retim elemanlar� olu�turmaktad�r. 
Verilerin Toplanmas�; Örneklem grubunda yer alan üniversitelerin ilgili Anabilim dallar�nda 
orkestra/oda müzi�i ve bireysel çalg� e�itimi derslerini yürütmü�/yürütmekte olan ö�retim 
elemanlar�na görü�me formu uygulanm��t�r. 
Verilerin Çözümlenmesi; Ara�t�rman�n problemine cevap aramaya yönelik geli�tirilen 
yap�land�r�lm�� görü�me formu çözümlenmi� ve elde edilen bulgular tablolarla da 
desteklenmi�tir. Görü�me yap�lan ö�retim elemanlar�n�n ki�isel bilgilerinin gizlili�i gözetilmi�, 
bu yüzden kodlanarak bulgularda yer verilmi�tir. 
 
BULGULAR VE SONUÇLAR 
 

Ara�t�rma sonucunda müzik e�itimcisi yeti�tiren kurumlardaki bireysel çalg� e�itimi ve 
toplu çalg� e�itimi dersleri aras�nda program, ö�retim yöntemleri, davran�� kazand�rma, 
geli�tirme, dönü�türme vb… konularda i�birli�inin olup olmad��� ara�t�r�lm��, yap�lmas� gereken 
çal��malar önerilerle desteklenmi�tir. 
 Elde edilen bulgulardan hareketle müzik e�itimcisi yeti�tiren kurumlarda bireysel çalg� 
e�itimi ve orkestra/oda müzi�i e�itimi derslerindeki uyumuluk, paralellik ve program 
bütünlü�ünün daha i�levsel hale dönü�türülmesi ve kar��la��lan problemlerin çözümüne ili�kin 
önerilerde bulunulmu�tur. 
Anahtar Kemlimeler: Müzik E�itimi, Orkestra/Oda Müzi�i, Bireysel Çalg� E�itimi 
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NEW APPROACHES TO TEACHING ORCHESTRA/CHAMBER MUS�C EDUCATORS 
TRAINING INSTITUTIONS 

 
Yrd.Doç.Dr. R�za AKYÜREK 

 
K.T.Ü. State Conservatory,Department of Musicology 

(Email:rizaakyurek@yahoo.com.tr) 
 
 

INTRODUCTION; 
New approaches to technological changes and developments in education in the 

worldbrings new formations. Education, science, technology and art in a context that includes all 
three bears, individuals and societies formatting, routing, switching, the most effective process to 
develop and empower the quality wins. Art education in three main dimension ofthe educational 
process towards this purpose, one of three main components.Collective behavior of 
individual instrument from the process of teaching instrumental music education in 
development education, and practice is guided gaining momentum. The orchestra / chamber 
music training, collective behavior of individual instruments can be defined  play earned 
through education, development, modification, conversion  
METHOD; 
Model of Research; This research is a descriptive study using qualitative and 
quantitative research methods.Structured questionnaire was applied in order to ensure the 
survey data. Population of the study, due to Faculty of Education Department of Fine Arts, Music 
Teaching branches of theorchestral / instrumental chamber music and 
individual training courses conducted / been created by faculty members, which currently 
holds the sample due to the six faculties of the University Department of Fine Arts Education, 
Music Education Department faculty forbranches constitute the elements. 
Collection of Data; 

The main disciplines of the universities to which the sample group orchestra / chamber 
music andindividual instruments hasconducted training courses / instructors who conductsintervie
ws were applied. 
Analysis of Data; 

Structured interview form was developed to seek answers solved the problem of the 
studyand the findings are supported by tables. Managed confidentiality of personal information 
ofthe teaching staff interviewed, so the findings are given coded. 
 
FINDINGS  AND CONSTRUCTIONS; 
As a result ofindividual instrumental musiceducator training institutions and trainingprograms 
between public instrument training courses, teaching methods, behavioracquisition, development, 
transformation, etc ... To determine whether matters of cooperation, supported 
by recommendations of work to be done. 

obtainedin individual instrumental musiceducator training institutions,educationand orche
stra/ chamber music training lessons uyumuluk, parallelism, andconverted to become more 
functional integrity of the program and suggestions were madeconcerning the solution of the 
problems encountered. 
Key Words; Music Education, Orchestra/Chamber Music, Education of Ind�v�dual Instruments 
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1.G�R��; 
E�itim, toplumu olu�turan bireylerin yeti�tirilmesinde en önemli faktördür. Günümüz 

toplumlar�n�n geli�mi�lik düzeylerindeki art��, e�itimle do�rudan ilintilidir. Teknolojik 
ilerlemeler ve küreselle�menin bir sonucu olarak e�itim, günümüz bilgi ça��nda h�zla geli�mekte 
ve toplumlar�n ileti�iminde önemli yer tutmaktad�r.  

Her insan baz� özelliklerle donan�k bir organizma olarak belli bir toplum ve kültür içinde 
do�makta ve toplumda olu�up geli�mektedir. Bireyin içinde ya�ad��� kültürdeki özellikleri 
kazanmas�na kültürlenme denilmektedir ( Ertürk, 1994). 

Kültürlenme, bireyin do�umundan ölümüne kadar devam eden kazan�m sürecidir. Birey, 
toplumsal olaylardan, kültürel, politik, siyasi birçok de�i�im ve geli�melerden etkilenir. 
Hayat�n�n de�i�ik dönemlerinde bireyde meydana gelen bu kültürel birikim onu sosyal bir varl�k 
olarak toplumun bir parças� haline getirir. Birey ya�am sürecinde edindi�i davran��, bilgi 
deneyim ve birikimi kendi öz benli�inde yo�urup onu ya�ant�s�na yans�t�r. Bireyin 
davran��lar�nda de�i�iklik meydana getirme sürecinde e�itim kendini göstermektedir. Bilinen en 
yayg�n tan�m� ile E�itim; bireyin davran��lar�nda, kendi ya�ant�s� yoluyla ve kas�tl� olarak 
istendik de�i�me meydana getirme sürecidir ( Ertürk, 1972). 

Bir toplumun geli�mi�lik düzeyi, e�itime ayr�lan maddi kaynak ve sa�lad��� imkânlarla 
do�ru orant�l�d�r. E�itimin geli�imi ve ilerlemesi için ne kadar fazla imkân sa�lan�rsa, toplumsal 
geli�im sürecine yans�mas� o kadar olumlu olur. E�itimin amac�na uygun olarak 
gerçekle�ebilmesi için önceden planlanmas� gerekmektedir. Bireylerin davran��lar�nda meydana 
getirilecek de�i�im süreci belirlenen hedefler do�rultusunda gerçekle�ir. 

E�itimde nitelik, kalite ve gereksinimleri yerine getirme çal��malar�, birçok yeni 
yakla��mlar�, yeni yöntem, teknik, bilgi ve becerileri beraberinde getirmektedir. De�i�en ça�a 
uygun yeni yakla��mlar�n ve tekniklerin kullan�m�yla, e�itimin kalitesinde art�� sa�lanmas� 
hedeflenmekte ve ça�da� yakla��mlarla ö�renmenin ivme kazanmas� sa�lanmaktad�r. Ö�renme, 
bireyin ya�am� boyunca bulundu�u her ortamda elde etti�i, belirli bir süreklili�i olan davran�� 
de�i�iklikleridir ( Ta�p�nar, 2005). 
 Davran�� de�i�iklikleri bireyin bulundu�u her ortamda gerçekle�ebilir. Okul, sosyal çevre, 
aile, arkada� çevresi, i� çevresi vb… tüm ortamlarda ki�i çevresiyle ileti�im ve etkile�im 
halindedir. Bireyler okulda ço�unlukla ö�retim yoluyla davran�� kazan�rlar. Ö�retimin önceden 
tasarlanan amaçlara ula�mas� için etkin bir �ekilde bireye aktar�lmas�, kazand�r�lmas� ve 
kavrat�lmas� gerekmektedir. Ö�retimin gerçekle�mesinde ö�retim modellerinin, ö�retim 
yöntemlerinin ve ö�retim tekniklerinin büyük önemi vard�r. 

E�itim; bilim, teknik ve sanat�n her üçünü de kapsayan bir içerik ta��yorsa,  bireyleri ve 
toplumlar� biçimlendirme, yönlendirme, de�i�tirme, geli�tirme ve yetkinle�tirmede en etkili süreç 
niteli�ini kazan�r. Böyle bir e�itim, bireyi biyopsi�ik, toplumsal ve kültürel boyutlar�yla, 
bedensel, bili�sel, duyu�sal ve devini�sel yap�lar�yla da dengeli bir bütün olarak, en uygun ve en 
ileri düzeyde yeti�tirmeyi amaçlar. Sanat e�itimi bu amaca dönük e�itim sürecinin üç ana 
boyutundan, üç ana bile�eninden biridir. Müzik e�itimi ise, çe�itli kollara ayr�lan sanat e�itiminin 
ba�l�ca dallar�ndan birini olu�turur ( Uçan, 2005). 

Önceden olu�turulan amaç ve program içeri�inde gerçekle�tirilen çalg� e�itimi, müzik 
ö�retmeni adaylar�n� çalg�s�nda yetkin, birikim sahibi ve donan�ml� hale getirmeyi hedefler. Çalg� 
e�itimi, kapsaml�,  disiplin ve sab�r gerektiren bir süreçtir. Bu süreçte ö�retmen aday�na büyük 
görev ve sorumluluklar dü�mektedir. 

 �nsan, tüm ya�am� boyunca bir grup olgusu içinde yer almaktad�r. �nsana ait bu gerçe�i 
alg�lam�� olan e�itim, insan� insan gruplar� içinde aktive etmeyi; hem bir birey olmak, hem de bir 
grubun üyesi olmak gerçe�ini göz ard� etmeksizin insan� geli�tirmeyi temel amaç olarak 
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görmü�tür. Müzik e�itiminde grup gerçe�inin yans�mas� ise “toplu çalma/söyleme”, bir ba�ka ve 
genel bir deyi�le “birlikte müzik yapma” etkinlikleri olarak kar��m�za ç�kmaktad�r.  Bu bak�� 
aç�s�ndan bak�ld���nda müzik ö�retmeni yeti�tiren kurumlar�m�zdaki toplu çalma ve söyleme 
etkinliklerinin önemi daha da belirginle�mektedir (K�vrak, 2003). 

Müzik e�itimcisi yeti�tiren kurumlarda uygulanan lisans ö�retim program�na göre 
orkestra/oda müzi�i dersi V. Yar�y�ldan itibaren haftada 1saat teorik, 2 saat uygulamal� olmak 
üzere üç yar�y�l sürdürülmektedir. 

Çe�itli çalg� sanatç�s� gruplar�ndan olu�an ve her grubun eserdeki müzikal ifadeye katk�da 
bulundu�u dengeli ses bile�imlerini örgütleyen geni� çalg� toplulu�una orkestra denir (Say, 
2005).  

 
2.YÖNTEM; 

Ara�t�rman�n Modeli; Bu ara�t�rma, yap�land�r�lm�� görü�me modelinin kullan�ld��� 
betimsel bir çal��mad�r. Yap�land�r�lm�� görü�me, daha çok önceden yap�lan ve ne tür sorular�n 
ne �ekilde sorulup, hangi verilerin toplanaca��n� en ayr�nt�l� biçimde saptayan görü�me plan�n�n 
aynen uyguland��� bir görü�medir (Karasar, 1991). Ara�t�rman�n örneklemini Alt� Üniversitenin 
E�itim Fakültelerine ba�l� Güzel Sanatlar E�itimi Bölümü, Müzik E�itimi Anabilim Dallar�nda 
Orkestra/oda müzi�i derslerini yürütmü�/yürütmekte olan 15 ö�retim eleman� olu�turmaktad�r. 

Verilerin Toplanmas�; Örneklem grubunda yer alan üniversitelerin ilgili Anabilim 
dallar�nda orkestra/oda müzi�i derslerini yürütmü�/yürütmekte olan ö�retim elemanlar�na daha 
önceden haz�rlanm�� yap�land�r�lm�� görü�me formu uygulanm��t�r. Görü�me formunun ilk k�sm� 
ö�retim elemanlar�n�n ki�isel bilgilerine ili�kin, ikinci k�sm� ise orkestra/oda müzi�i dersi 
uygulama, planlama ve de�erlendirme a�amalar�na ili�kin sorulardan olu�maktad�r. 

Verilerin Çözümlenmesi; Ö�retim elemanlar�yla yap�lan görü�melerden elde edilen 
veriler, yaz�l� metin haline dönü�türülerek bilgisayar ortam�na aktar�lm��t�r. Ara�t�rma 
kapsam�nda kullan�lmak üzere analiz edilen görü�meler belirli ba�l�klar alt�nda toplanarak 
kategorize edilmi�tir.  Her görü�meci için kodlama sistemi kullan�lm��, böylece görü�menin 
gizlili�i ve özel yap�s� korunmu�tur. Görü�meler için G.1-10,G.2-10,G.3-10 ( görü�meci kod 
numaras� ve görü�me soru numaras�) biçiminde kodlama kullan�lm��, görü�meden yap�lacak 
al�nt�lar görü�mecinin kod numaras� ve görü�me formu soru numaras� belirtilerek ilgili bölümde 
kullan�lm��t�r. 

 
DE���KENLER N % 

Görü�me Yap�lan Ö�retim Elemanlar�n�n 
Üniversitelerin �lgili Anabilim Dallar�na 

Göre Da��l�mlar�  

Gazi Ü.G.S.E.B. M.E.A.B.D.    1 7 

Marmara Ü. G.S.E.B. M.E.A.B.D. 3 20 

K.T.Ü. G.S.E.B. M.E.A.B.D. 3 20 

A.�.B.Ü. G.S.E.B. M.E.A.B.D. 3 20 

Cumhuriyet Ü.G.S.E.B. M.E.A.B.D. 3 20 

19 May�s Ü.G.S.E.B. M.E.A.B.D. 2 13 

TOPLAM 15 100 
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Cinsiyet  

Bayan 1 7 

Erkek 14 93 

TOPLAM 15 100 

Akademik Ünvan 

Profesör 1 7 

Doçent 1 7 

Yard�mc� Doçent 4 27 

Ö�retim Görevlisi 7 46 

Okutman 1 7 

Ara�t�rma Görevlisi 1 7 

TOPLAM 15 100 

Orkestra E�itimcisi  
Hizmet Süresi 

1-5 Y�l 2 14 

6-10 Y�l 5 33 

11-15 Y�l 4 26 

16 ve üzeri 4 27 

TOPLAM 15 100 

Lisansüstü E�itim Durumu 

Lisans 2 14 

Yüksek Lisans 5 33 

Sanatta Yeterlilik 1 7 

Doktora 7 46 

TOPLAM 15 100 
Tablo:2.1. Görü�me Yap�lan Ö�retim Elemanlar�n�n Ki�isel Bilgilerine �li�kin Da��l�mlar 

3. BULGULAR VE YORUMLAR; 
Orkestra/oda Müzi�i dersi kapsam�nda kendinize ait olu�turdu�unuz 14 haftal�k 

faaliyetlerinizi içeren ders program�n�z var m�? Sorusuna ö�retim elemanlar�n�n verdikleri 
cevaplar tablo 3.1’de verilmi�tir. 
                                       Tablo:3.1; Ders program�na ili�kin ö�retim eleman� görü�leri 

 

             Ders Program�na  
 

Akademik Unvan 

VAR 
      f 

 
% 

      YOK 
     f 

 
     % 

PROFESÖR       1         7      -         - 
DOÇENT      -       -      1        7 

YARDIMCI DOÇENT      4        25      -        - 
Ö�RET�M GÖREVL�S�      6        40      1       7 

OKUTMAN      1       7      -       - 
UZMAN      -      -      -       - 

ARA�TIRMA GÖREVL�S�      1      7      -       - 
TOPLAM      13    86      2       14 
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Görü�me yap�lan orkestra/oda müzi�i ö�retim elemanlar�n�n % 86’s�n�n orkestra/oda 
müzi�i dersi kapsam�nda kendisine ait olu�turdu�u 14 haftal�k faaliyetlerini içeren ders 
program�na sahip oldu�u, görü�me yap�lan ö�retim elemanlar�n�n % 14’ünün ise böyle bir 
program olu�turmad�klar� saptanm��t�r. Buna göre, görü�me yap�lan orkestra/oda müzi�i ö�retim 
elemanlar�n�n tamam�na yak�n k�sm�n�n orkestra/oda müzi�i dersi kapsam�nda e�itim 
faaliyetlerini içeren bir program haz�rlad�klar� söylenebilir. 

Orkestra/oda müzi�i e�itimi dersinin planlanmas� a�amas�nda di�er çalg� e�itimcileriyle 
i�birli�i içerisine giriyor musunuz? ��birli�inin olmas� gerekti�ine inan�yor musunuz? sorusuna 
ö�retim elemanlar�n�n verdikleri bilgiler do�rultusunda elde edilen verilere göre; ö�retim 
elemanlar�n�n tamam�na yak�n� orkestra/oda müzi�i dersinin planlanmas�nda di�er çalg� e�itimi 
ö�retim elemanlar� ile i�birli�i içerisine girilmesi gerekti�i ve hedeflerin belirlenmesi, 
ö�rencilerin bireysel çalg� seviyelerinin tespit edilmesi ve orkestra/oda müzi�i çalg� gruplar�n�n 
olu�turulmas�nda i�birli�inin verimli olaca�� görü�ünde birle�tikleri söylenebilir. 

Orkestra/oda müzi�i e�itimi sürecinde ö�retim elemanlar�n�n ö�renci merkezli, repertuar 
merkezli ve derslik merkezli kar��la�t�klar� sorunlara ili�kin görü�leri do�rultusunda elde edilen 
veriler �����nda ö�retim elemanlar�n�n tamam�na yak�n� orkestra/oda müzi�i dersi kapsam�nda 
ö�rencilerin derse haz�rl�ks�z gelmelerinden kaynakl� bir tak�m problemlerle kar��la�t�klar�, 
ö�rencilerin çalg�lar�ndaki seviye farkl�l�klar�ndan kaynakl� sorunlarla kar��la�t�klar�, 
orkestra/oda müzi�i derslerinin yürütüldü�ü dersliklerin yeterince sa�l�kl� ve akustik olmad���, 
orkestra/oda müzi�i e�itimine yönelik yeterince kaynak kitap ve repertuara sahip olmad�klar� bu 
yüzden ders kapsam�nda sorunlar ya�ad�klar� sonucuna ula��lm��t�r. 

Müzik e�itimcisi yeti�tiren kurumlarda orkestra yap�lanmas�/olu�umu sürecinde di�er 
çalg� e�itimcileriyle ö�retim elemanlar� aras�nda i�birli�i olup olmad���na ili�kin görü�ler 
tablo:3.2 ’de sunulmaktad�r. 

Tablo:3.2’ye göre görü�me yap�lan ö�retim elemanlar�n�n % 60’� orkestra 
yap�lanmas�/olu�umu sürecinde ö�renci seçiminde ve orkestra planlamas�nda di�er çalg� 
e�itimcileri ile i�birli�i içerisine girdiklerini,  ö�retim elemanlar�n�n % 40’� ise herhangi bir 
i�birli�i içerisine girmediklerini ya da i�birli�inin gerekli olmad��� yönünde görü� belirtmi�lerdir. 
Buna göre; orkestra yap�lanmas�/olu�umu sürecinde di�er çalg� e�itimcileriyle i�birli�inin, 
bireysel çalg� e�itimcilerinin fikirlerini dikkate alman�n ya da dü�üncelerini ö�renmenin, ö�renci 
seçiminde ve orkestra yap�lanmas� gerçekle�tirmede olumlu yönde etki sa�lad���/sa�layaca�� 
söylenebilir. 

                                 ��B�RL���NE �L��K�N   
GÖRÜ�LER 

              AKADEM�K UNVAN    
          EVET         HAYIR 

   PROFESÖR      X      - 

DOÇENT      -      X 

YARDIMCI DOÇENT-1      -      X 

YARDIMCI DOÇENT-2      -      X 

YARDIMCI DOÇENT-3      X      - 

YARDIMCI DOÇENT-4      X      - 

    Ö�RET�M GÖREVL�S�-1      X      - 
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Tablo:3.2.Ö�retim elemanlar�n�n i�birli�ine ili�kin görü�leri 
 

Ertürk’ün “Bireyin davran��lar�nda, kendi ya�ant�s� yoluyla ve kas�tl� olarak istendik 
de�i�me meydana getirme sürecine E�itim denir”(Ertürk, 1972) tan�m� ve Uçan’�n “Bireye kendi 
ya�ant�s� yoluyla amaçl� olarak belirli müziksel davran�� kazand�rma, bireyin davran��lar�nda 
kendi ya�ant�s� yoluyla amaçl� olarak belirli müziksel de�i�iklikler olu�turma ya da bireyin 
müziksel davran��lar�n� kendi ya�ant�s� yoluyla amaçl� olarak de�i�tirme veya geli�tirme sürecine 
Müzik E�itimi denir” (Uçan, 2005) tan�m�ndan hareketle orkestra/oda müzi�i e�itimi 
“Orkestra/oda müzi�i toplulu�unu olu�turan bireylerin müziksel davran��lar�nda kendi ya�ant�lar� 
yoluyla ve kas�tl� olarak istendik müzikal de�i�im ve geli�im meydana getirme süreci” olarak 
tan�mlanabilir.  

Orkestra/oda müzi�inin amac�na uygun gerçekle�ebilmesi için; toplu çalma yoluyla 
orkestray� olu�turan bireylerin davran��lar�nda istenen de�i�iklikler önceden belirlenmeli, 
planlanmal� ve olu�turulan plan dahilinde uygulamaya geçilmelidir. Ö�retim elemanlar�yla 
yap�lan görü�meler ve bu alanda yap�lan bilimsel çal��malardan elde edilen verilerden hareketle 
orkestra/oda müzi�i ders program� olu�tururken a�a��daki konulara yer verilebilir. 

 
Müzik E�itimcisi Yeti�tiren Kurumlarda Orkestra/Oda Müzi�i E�itimi Ders Program�na 

�li�kin Konular 
 
� Orkestra/oda müzi�i e�itiminin tan�m�, genel amaçlar�, toplu çalma ve birlikte müzik 

yapma kavramlar�n�n incelenmesi 
� Orkestra/oda müzi�i e�itiminde çalg� gruplar�, ses dengeleri ve toplu çalg� e�itiminde 

çalg� gruplar�n�n etkile�imi 
� Bireysel çalg� e�itiminin orkestra/oda müzi�i e�itimine yans�malar� 
� Orkestra/oda müzi�ini olu�turan çalg� gruplar� aras�ndaki uyum, ses geni�likleri ve 

çalg�lar�n say�sal dengeleri  
� Orkestra/oda müzi�inde dönemler (Barok Öncesi-Barok-Klasik-Romantik ve Ça�da� 

Dönemler) ve toplu çalg� müzi�i örneklerinin incelenmesi 
� Müzik e�itimcisi yeti�tiren kurumlardaki toplu çalg� e�itimine genel bak�� 
� Toplu çalma ve birlikte müzik yapmada dikkat edilmesi gereken özellikler 

    Ö�RET�M GÖREVL�S�-2      -      X 

    Ö�RET�M GÖREVL�S�-3      X      - 

    Ö�RET�M GÖREVL�S�-4      X      - 

    Ö�RET�M GÖREVL�S�-5      -      X 

    Ö�RET�M GÖREVL�S�-6      X      - 

    Ö�RET�M GÖREVL�S�-7      X      - 

OKUTMAN      -      X 

    ARA�TIRMA GÖREVL�S�      X      - 

TOPLAM     9     6 
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� Orkestra/oda müzi�i e�itiminde repertuar olu�turma, etkinlik plan� ve konser haz�rl��� 
a�amalar�n�n incelenmesi 

� Orkestra/oda müzi�i e�itimi kapsam�nda çalg� gruplar�n�n sahne düzenleri, orkestra 
oturu� düzenleri ve olu�umlar� 

� Orkestra/oda müzi�i e�itiminde eser çal��ma a�amalar� ve ö�retim teknikleri 
� Orkestra/oda müzi�inin do�u�u, geli�imi ve günümüzdeki durumu 
� Orkestra �efinin tan�m�, tarihçesi, sorumluluklar� ve orkestra-�ef birlikteli�inin 

incelenmesi 
� Orkestra/oda müzi�i e�itiminde çalg� gruplar� ve orkestra e�itimcisi    ( orkestra �efi) 

aras�ndaki uyum 
� Orkestra/oda müzi�i e�itiminde toplu çalma disiplini, birlikte hareket etme 

davran��lar�n�n önemi 
� Orkestra/oda müzi�i e�itimi sürecinde teknik etütlerin ve müzikal al��t�rmalar�n toplu 

çalmaya etkileri 
� Orkestra/oda müzi�i e�itiminde h�z, nüans ve müzikal dinamik kavramlar� ve 

uygulamalar� 
� Orkestra/oda müzi�i e�itiminde de�erlendirme kriterleri  
� Müzik e�itimcisi yeti�tiren kurumlardaki orkestra/oda müzi�i yap�lanmalar�, orkestra 

türleri, oda müzi�i ve çalg� topluluklar�n�n incelenmesi 
� Orkestra/oda müzi�i yap�lanmalar�/olu�umlar� planlanmas�, kurulu�u ve geli�iminin 

incelenmesi 
� Orkestra/yap�lanmas�/olu�umu a�amas�nda grup üyelerinin seçimi, de�erlendirmesi ve 

çalg� e�itimcileriyle i�birli�i  
� Orkestra yap�lanmalar�/olu�umlar� kapsam�nda orkestra �efi ve çalg� gruplar�n�n görev 

ve sorumluluklar� 
� Orkestra/oda müzi�i e�itimi beklentileri (Ö�renci-E�itimci-Kurum-sosyo-kültürel 

çevrenin beklentileri) 
� Orkestra/oda müzi�i e�itiminin, müzik e�itimcisinin mesleki ya�am�na katk�lar�n�n 

incelenmesi 
� Orkestra/oda müzi�i e�itiminin, bireye ve sosyal çevresine etkilerinin incelenmesi 
� Orkestra yap�lanmalar�n�n/olu�umlar�n�n ve çalg� topluluklar�n�n sosyal sorumluluklar� 

 
4. SONUÇLAR 

1. Elde edile veriler �����nda, görü�me yap�lan orkestra/oda müzi�i ö�retim elemanlar�n�n 
tamam�na yak�n k�sm�n�n orkestra/oda müzi�i dersi kapsam�nda e�itim faaliyetlerini içeren bir 
ders program� haz�rlad�klar�, 

2.  Ö�retim elemanlar�n�n tamam�na yak�n� orkestra/oda müzi�i dersinin planlanmas�nda 
di�er çalg� e�itimi ö�retim elemanlar� ile i�birli�i içerisine girilmesi gerekti�i ve hedeflerin 
belirlenmesi, ö�rencilerin bireysel çalg� seviyelerinin tespit edilmesi ve orkestra/oda müzi�i çalg� 
gruplar�n�n olu�turulmas�nda i�birli�inin verimli olaca�� görü�ünde birle�tikleri, 

3. Orkestra yap�lanmas�/olu�umu sürecinde di�er çalg� e�itimcileriyle i�birli�inin, 
bireysel çalg� e�itimcilerinin fikirlerini dikkate alman�n ya da dü�üncelerini ö�renmenin, ö�renci 
seçiminde ve orkestra olu�umuna olumlu yönde etki sa�lad���/sa�layaca��, 

4. Orkestra/oda müzi�i ders program� haz�rlan�rken yukar�da ba�l�klar halinde belirlenen 
konulara yer vermenin orkestra/oda müzi�i e�itimi sürecinde olumlu katk�lar sa�layabilece�i 
sonuçlar�na ula��lm��t�r. 
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5. ÖNER�LER; 
1. Müzik E�itimi Anabilim dallar�nda okutulmakta olan ve mevcut programda üç dönem 

yer alan  Orkestra/oda müzi�i ders saati ço�alt�labilir, 
2. Orkestra/oda müzi�i derslerini yürüten ö�retim elemanlar� orkestray� olu�turan ilgili 

çalg�lar�n ö�retim elemanlar�yla planlama, uygulama, de�erlendirme, geli�tirme a�amalar�nda 
daha s�k i�birli�i içerisine girebilir, fikir al��veri�inde bulunabilir, hatta ilgili bölüm ba�kanl�klar� 
birbiriyle ili�kili olan dersler için dönem ba�� ve sonunda kurullar olu�turarak dersin daha etkin 
ve aktif i�leyi�ine yard�mc� olabilir, 

3.  Orkestra/oda müzi�i dersi hedefleri y�lsonu konser etkinlikleri kapsam�nda ç�kart�larak 
daha çok orkestra edebiyat� alan�nda yo�unla�abilir, 

4. Konser, dinleti ve etkinlik planlamas� yap�larak orkestra/oda müzi�i dersinde kazan�lan 
bilgi ve becerilerin de�erlendirilmesi gerçekle�tirilebilir, 

5. Bireysel çalg� e�itiminde kazan�lan davran��lar�n toplu çalg� e�itimine transfer 
edilmesi ba�lam�nda önem ta��yan ilgili iki ders aras�nda planlama ve program olu�turma da 
paralellik sa�lanabilir, geli�tirilebilir, 

6. �lgili alanda yap�lan benzer çal��malar desteklenebilir, belirlenen program içeri�indeki 
konular kullan�labilir, derslerde yer verilebilir, geli�tirilebilir.  
�
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“TÜRK SANAT MÜZ��� L�SANS Ö�RENC�LER�N�N SES E��T�M�NE YÖNEL�K 
ALGILARININ DE�ERLEND�R�LMES�” 

 
Ar�. Grv. Safiye YA�CI 

gundoner@aku.edu.tr 
 

Afyon Kocatepe Üniversitesi Devlet Konservatuvar� Türk Sanat Müzi�i Bölümü 
 
 

ÖZET 
Türk Sanat Müzi�i me�k sistemi denilen tekrar ve haf�zaya dayal� usta-ç�rak ili�kisi olarak 

da bilinen bir ö�retim yöntemiyle bugüne kadar süregelmi�tir. Bu ö�retim yönteminde özel bir 
ses e�itimine ve sesi geli�tirme çal��malar�na gerek duyulmadan taklide dayal� bir yöntemle 
eserler ö�retilmektedir. Oysa günümüz ko�ullar�,  bilimsel çal��malar �����nda repertuar 
kazand�rman�n yan� s�ra ciddi bir ses e�itimini gerekli k�lmaktad�r. Çünkü eser ö�renme ve 
seslendirme çal��malar� ses e�itimine dayal� olarak yürütülmedi�inde çe�itli sorunlar�n ç�kma 
olas�l��� bulunmaktad�r ve örnekleri pek çok kez görülmü�tür. Türk Sanat müzi�i bölümü 
ö�rencileri aç�s�ndan bak�ld���nda, ses e�itimine yönelik çal��malar�n geçmi�ten günümüze ciddi 
bir önem ta��yarak ula�mam�� olmas� konunun yeterince ciddiye al�nmamas� gibi bir sonuca yol 
açabilece�i dü�ünülmektedir. Buradan yola ç�karak lisans düzeyinde Türk Sanat Müzi�i Bölümü 
ö�rencilerinin ses e�itimine yönelik alg�lar� de�erlendirmeye al�nm��,  ses e�itimine yönelik 
alg�lar� yoluyla konuya olan ilgi ve tutumlar� da tespit edilmeye çal���lm��t�r.  
Ara�t�rma, Tük Sanat Müzi�i Bölümü ö�rencileriyle yap�lan görü�meler yoluyla yürütülmü�tür. 
Konunun, Türk Sanat Müzi�i Bölümü ö�rencilerinin ses e�itimi alg�lar�n� tespit ederek, 
yürütülmekte olan derslerin i�lerli�ine yön göstermesi ve destek olmas� umulmaktad�r. 
Anahtar Kelimeler: Türk Sanat Müzi�i, Ses E�itimi, Alg�. 

 
 

TURKISH ART MUSIC UNDERGRADUATE STUDENTS’ PERCEPTION EVALUATION 
TOWARD S VOCAL EDUCATION 

 
ABSTRACT 
Turkish Art Music has survived until today, by teaching method called “me�k” system which is 
based on memory-repetition at te same time it is known as master-apprentice relationship. In this 
teaching method  works are thought by a method on imitation without need of special work of 
voice training and voice development. However, modern conditions, in the light of scientific 
studies as well as giving repertoire requires a ser,ous voice training. Various likely problems are 
found when the works of learning and education in singing are not carried on the basis of vocal 
education and many samples have been seen. Sound education has not been taken seriously as 
subject nobody carried about this subject from the perspective of Turkish art music department 
students. Turkish art music students’ vocal education perceptions have been considered the 
interests and attitudes in subject also were determided towards vocal education perception.  
The research was conducted through interviews with students fron department of Turkish Music. 
Vocal education subjects are hoped to be benefit and supported in this research by detecting the 
perceptions of these students. 
Key Words: Turkish Art Music, Vocal Education, Perception. 
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G�R�� 
 

Türk sanat müzi�i, temsilcisi oldu�u köklü kültürün gelene�i içerisinde, büyük bir emekle 
günümüze ula�t�r�lm�� Türk kültürünün ana unsurlar�ndand�r.  Türk kültürü, kendi toplumsal 
ya�am� içerisinde gelenekselle�erek ça�lar ötesinden günümüze ula�an, kendi toplumuna ait 
maddi manevi bütün de�erleri kapsayan bir yap�ya sahiptir ve sahip oldu�u bu de�erler aras�nda 
ileti�im kurdu�u her kültürü derinden etkileyen yap�s�yla Türk müzik kültürü de önemli bir yer 
tutmaktad�r. Türk müzik kültürü, Türk toplumuna özgü sanatsal anlay��, felsefe ve davran�� 
biçimlerine uygun olarak üretti�i Türk sanat müzi�i, Türk halk müzi�i, Türk askeri müzi�i, Türk 
din müzi�i ve cumhuriyetten sonra ça�da� Türk müzi�i ve bunun alt türleriyle geli�imini 
sürdürmektedir.  

Bu geli�im ku�aklar boyunca usta ç�rak ili�kisi içerisinde ya�am�n� sürdürmü�, sanat 
müzi�inin gelenekselli�i ise 1826 sonras�nda ciddi bir yöntem farkl�l���n� içinde hissetmeye 
ba�lam��t�r. Yeniça��n, müzi�e özgü geleneklerini,  seslendirili� yöntemlerini ve gereklerini 
belirleyen en önemli unsurlar�n ba��nda ise teknolojik geli�meler ve yine bunun bir sonucu olarak 
toplumlar aras� ileti�imin h�zla geli�mesi yatmaktad�r.  
Bu etkile�im sadece müzi�in çalg�lar�n�, usul ve formlar�n� etkilemekle kalmam��, as�l etkisini 
seslendiri� biçiminde göstermi�, özellikle ses e�itimi alan icrac�lar�n getirdikleri yenilikler 
tart��ma ve görü� ayr�l�klar�na neden olmu�tur. Türk sanat müzi�inin icras�nda insan sesinin çok 
önemli bir yeri vard�r ve usta ç�rak ili�kisi içerisinde verilen bir e�itim yöntemi olan me�k 
yöntemine dayan�r. Bu yöntemde hocan�n seslendirdi�i eser aynen seslendiri� biçimiyle 
ö�rencisine geçer ve bu ku�aktan ku�a�a ufak ekleme ve ayr�nt�larla haf�za gücüne dayal� olarak 
devam eder gelir. Bu söyleyi� biçiminin gerek felsefesi, gerekse yap�s� bu gelene�in 
korunmas�nda önemli bir rol oynam��, özellikle �slam sanat anlay���n�n ve toplumsal ya�ay�� 
biçiminin seslendirme üslubuna etkileri-ya�am biçiminin kültürü olu�turmas� nedeniyle- derin 
olmu�tur.  

Oysa, Avrupa’da önceleri kilise ve sonras�nda din d��� müzik çerçevesinde geli�imini 
sürdürüp, operada en üst seviyesine ula�an ses sanat�, ustal�k ve hünerlerini geli�tirmek ve en üst 
seviyeye ula�mak ad�na, çok büyük a�amalar kat ederek bir ses e�itim sistemini ortaya koymu�, 
t�p, teknoloji ve bilimin de yard�m�yla ortaya koydu�u bu ses e�itimi sisteminin yayg�nla�mas�n� 
ve hemen her ülkenin kendi dilinin unsurlar�na uygun bir �ekilde uygulanabilmesini sa�lamas�yla 
yayg�nla�m��t�r. Türk sanat müzi�inin ciddi bir biçimde bat� etkisi alt�na girmesinden sonra, ses 
icralar� da bu aç�dan gelenekleriyle ilgili bir tak�m uygulamalarda yeniliklerle kar��la�m��t�r. 
Bunlar�n aras�nda ses e�itimi de yeni bir disiplin olarak say�labilir ve Cumhuriyet ve ard�ndan 
günümüze kadar geçen süreçte ses e�itimine olan ihtiyaç ve taleplerde ciddi bir art�� ve ilgi 
oldu�u görülmeye ba�lanm��t�r. Bu ya�anan ve ya�anmakta olan etkile�im ve de�i�imler, ses 
e�itimi kavram�n� daha dikkatli ele almay� ve içine doldurulan kavramlar� incelemeyi gerekli 
k�lmaktad�r. Özellikle sanat müzi�i ile u�ra�anlar�n ses e�itimine yönelik alg�lar�n�n nas�l bir 
yönelim gösterdi�ini tespit etmek, bilimsel yakla��mlara olan e�ilimi göstermesi aç�s�ndan 
dikkate de�er bulunmal�d�r. Alg� kavram�, d��ar�dan gelen duyumlar�n beyin taraf�ndan olumlu ya 
da olumsuz bir yakla��mla i�lenmesi süreci olarak tan�mlanmaktad�r. S�kl�kla duyu ile 
kar��t�r�ld��� görülen alg� kavram� duyu ayn� �ey de�ildir ve alg� bir süreç olarak ele al�nmaktad�r. 
Alg�lama s�ras�nda beyin, bireyin içinde bulundu�u durumdan beklentilerini, geçmi� 
ya�ant�lar�n�, di�er duyu organlar�ndan gelen ba�ka duyular�, toplumsal ve kültürel etkenleri 
hesaba katarak i�lem yapar (Cücelo�lu, 2007:118-122). �lgiler, ihtiyaçlar,  tutum ve de�erler, 
tercihler, ya�anm�� olaylar, inançlar ve sahip olunan bilgiler de alg�sal seçimi etkiler. Farkl� 
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meslek gruplar�ndan bireylerin, ya da farkl� e�itim düzeyinden gelenlerin, çe�itli nesne ya da 
olaylara kar�� alg�lar�ndaki farkl�l�k bu etkenlerden ileri gelmektedir.  
Kültürel kavramlara kar�� olan toplumsal alg�lar�n zaman içerisinde de�i�ti�i, farkl�la�t��� 
görülebilir. Bu de�i�im, faydal� zararl�, iyi kötü, olumlu ya da olumsuz olabilece�i gibi, do�ru ya 
da yanl�� da olabilir. Ayn� durum, kültürün bir unsuru olan müzik ve onun alt ö�eleri olan müzik 
türleri için de geçerlidir. ��te bu dü�ünceler çerçevesinde, Türk Sanat Müzi�indeki ses e�itimi 
kavram�na yönelik alg�lar�n nas�l oldu�u merak edilmi�, bu konuyla en yak�n ili�ki içerisinde 
oldu�u dü�ünülen Türk sanat müzi�i bölümünde ö�renim görmekte olan ö�rencilerin ses 
e�itimine yönelik alg�lar� incelenmek istenmi�tir. Bu de�erlendirmeler do�rultusunda yap�lan 
çal��malarla, verilmekte olan ses e�itimi derslerine yön verilmesi amaçlanm��t�r. Türk Sanat 
Müzi�inin geli�imine, icra ve söyleme biçimine katk� sa�lamas� dü�ünülen bu ara�t�rma için 
lisans düzeyindeki Türk Sanat Müzi�i Bölümü ö�rencilerine anket uygulanm��; ses e�itimi 
dersindeki solunum çal��malar�na yönelik alg�lar�n�n, sesin olu�umuna yönelik alg�lar�n�n, 
�ark�lar�n seslendirilmesi s�ras�ndaki seslendiri� biçimine yönelik alg�lar�n�n ve ses e�itimi 
derslerinin bireysel yap�lmas�na yönelik alg�lar�n�n neler oldu�u anla��lmaya çal���lm��t�r. Bu 
dü�üncelere ba�l� olarak, ara�t�rmada “Türk Sanat Müzi�i Bölümü lisans ö�rencilerinin ses 
e�itimine yönelik alg�lar� nas�ld�r?” sorusuna yan�t aranm��t�r. Bu problem cümlesi çerçevesinde;  
1. Ses e�itimi dersindeki solunum çal��malar�na yönelik alg�lar� nas�ld�r? 
2. Sesin olu�umuna yönelik alg�lar� nas�ld�r? 
3. �ark�lar�n seslendirilmesi s�ras�ndaki seslendiri� biçimine yönelik alg�lar� nas�ld�r? 
4. Ses e�itimi derslerinin bireysel yap�lmas�na yönelik alg�lar� nas�ld�r?  
Sorular�n�n probleme yan�t arayaca�� dü�ünülmü�tür. 
 
Problem 
Ara�t�rma, “Türk Sanat Müzi�i lisans ö�rencilerinin ses e�itimine yönelik alg�lar� nas�ld�r?” 
sorusu çerçevesinde ele al�nm�� ve a�a��daki alt problemlere yönelik cevaplara ula��lmaya 
çal���larak durum tespiti yap�lm��t�r. 
 
Alt Problemler 
1. Türk Sanat Müzi�i lisans ö�rencilerinin ses e�itiminde solunum çal��malar�na yönelik alg�lar� 
nas�ld�r? 
2. TSM Lisans ö�rencilerinin sesin olu�umuna yönelik alg�lar� nas�ld�r? 
3.TSM lisans ö�rencilerinin �ark�lar�n seslendirilmesi s�ras�ndaki seslendiri� biçimine yönelik 
alg�lar� nas�ld�r? 
4. TSM lisans ö�rencilerinin ses e�itiminin bireysel yap�lmas�na yönelik alg�lar� nas�ld�r? 
 
Ara�t�rman�n Amac� 
Ara�t�rma, Türk Sanat Müzi�i lisans ö�rencilerinin ses e�itimine yönelik alg�lar�n�n 
de�erlendirilip ö�renciler taraf�ndan yetersiz görülen konularda neler geli�tirilebilece�i 
hususundaki dü�üncelere yer verme amac� ta��maktad�r. 
 
Ara�t�rman�n Önemi 
Ara�t�rma, üzerinde az say�da ara�t�rmalar yap�lm�� bir konuyu ele almas� ve alana yönelik 
çözüm önerileri üretmesi nedeniyle büyük önem ta��maktad�r. 
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S�n�rl�l�klar 
Ara�t�rma, Afyon Kocatepe Üniversitesi Devlet Konservatuvar� Türk Sanat Müzi�i Ses E�itimi 
Bölümü ö�rencileri, ö�retim elemanlar� ve ula��labilen kaynaklarla s�n�rland�r�lm��t�r. 
  
Ara�t�rman�n Yöntemi 
Ara�t�rmada, Afyon Kocatepe Üniversitesi Devlet Konservatuvar� Türk Sanat Müzi�i Ses E�itimi 
Bölümü ö�renci ve ö�retim elemanlar�na alt problemlere cevap aramaya yönelik üçlü likert tipi 
anket uygulanm�� ve bilgilere ula��lmaya çal���lm��t�r. 
 
Verilerin Toplanmas� ve Çözümlenmesi 
Uygulanan ankette konuya yönelik on yedi soru yöneltilmi� ve al�nan cevaplar de�erlendirilmeye 
al�nm��t�r. 
 
BULGULAR ve YORUM 
 

1. Türk Sanat Müzi�i lisans ö�rencilerinin ses e�itiminde solunum çal��malar�na 
yönelik alg�lar� �u �ekilde belirlenmi�tir: 
Solunum çal��malar�na yönelik alg�lar Evet K�smen Hay�r 

f % f % f % 

Ses e�itiminde solunum çal��malar�n� gerekli buluyor 
musunuz? 

32 91.4 %2.8 1 %5.7 2 

Ses e�itimindeki solunum çal��malar�n�n her gün 
yap�lmas�na ihtiyaç duyuyor musunuz? 

20 57.1 %28.5 11 %11.4 4 

Ses e�itimi çal��malar�nda solunum tekni�inin 
geli�tirilmesine yönelik çal��malar yap�lmas� 
beklentisi ta��yor musunuz? 

24 68.5 %28.5 10 %2.8 1 

Ses e�itimi çal��malar�n�zda solunum çal��malar�na 
önem veriyor musunuz? 

28 80 %11.4 4 %8.5 3 

 
Ö�rencilerin %92 gibi önemli bir bölümü ses e�itiminde solunum çal��malar�n� gerekli bulurken; 
%6s� bu konunun önemli olmad���n� dü�ünmektedir. Ses e�itiminde solunum çal��malar� önemli 
bulunmas�na ra�men bu çal��malar�n her gün yap�lmas�na %57 oran�nda ö�renci kat�lm��t�r. Ses 
e�itimi çal��malar�nda solunum tekni�inin geli�tirilmesine yönelik çal��malar yap�lmas� 
beklentisi ta��yan ö�renciler %69luk bir oranda yer almaktad�r. Yine %80 gibi büyük bir oran ses 
e�itimi çal��malar�nda solunum çal��malar�na önem verirken %9luk bir oran bu konuyu dikkate 
almamaktad�r. 
 

2. Türk Sanat Müzi�i lisans ö�rencilerinin sesin olu�umuna yönelik alg�lar� �u 
�ekilde de�erlendirilmi�tir: 
Sesin olu�umuna yönelik alg�lar Evet K�smen Hay�r 

f % f % f % 

Sesin olu�umu, korunmas� ve ses tekni�i 
konular�yla ilgileniyor musunuz? 

22   62.8 11    31.4 2   3.7 

Sesin olu�umu, korunmas� ve ses tekni�i 
konular�yla ilgili bilgilere ihtiyaç duyuyor 
musunuz? 
 

29   82.8 6     17.1 ---    --- 
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Ses e�itimi çal��malar�nda bilimsel temellere 
dayanan ses e�itimi tekniklerine ait bilgilerin 
verilmesi beklentisini ta��yor musunuz? 
 

17   48.5 18     51.4 --- --- 

Ses e�itimi çal��malar�n�zda sesin olu�umu, 
korunmas� ve bilimsel temellere dayanan ses 
e�itimi tekniklerini kullan�yor musunuz? 
 

10   28.5 22     62.8 3   8.5 

Bilimsel temellere dayanan ses e�itimi 
tekniklerinin Türk Sanat Müzi�i üslûp ve 
seslendiri�ine ters dü�meyece�ine inan�yor 
musunuz? 

15   42.8 14      40.1 6  17.1 

 
Avrupa’da ve özellikle 20. yüzy�ldan itibaren ABD’ de  ses e�itimiyle ilgili farkl� 

görü�leri içeren birçok çal��ma yap�lm��t�r ve halen yap�lmaktad�r.  Ayn� ekolden hem iyi hem de 
kötü �ark�c�lar yeti�ebilmektedir. Bu farkl�l�klar�n nedeni her bireyin kendine özgü fizyolojik 
yap�s� ve zihinsel kavray���n�n olmas� olarak görülebilir. Ses e�itimcisinin bütün bunlar� göz 
önünde bulundurmas� ve ö�rencisinin sesini tan�ma a�amas�nda ön yarg�s�z ve sab�rl� olmas� 
gerekmektedir. ( Uçkan, 2002:53.) 

Ö�rencilerin %63lük oran� sesin olu�umu, korunmas� ve ses tekni�i konular�yla 
ilgilenirken, ses e�itimi bölümü ö�rencisi için önem arz eden bu konuyla %31lik bir oran k�smen 
ilgilenmekte, %4lük bir oran hiç ilgilenmemektedir. Bu konuyla ilgili bilgilere ihtiyaç duyan 
ö�rencilerin oran� ise %83’tür. Ses e�itimi çal��malar�nda bilimsel temellere dayanan ses e�itimi 
tekniklerine ait bilgilerin verilmesi beklentisi ta��yan ö�rencilerin oran�; neredeyse kat�l�mc�lar�n 
yar�s�n� olu�turmaktad�r. Ses e�itimi çal��malar�nda sesin olu�umu, korunmas� ve bilimsel 
temellere dayanan ses e�itimi tekniklerini kullanan ö�renciler %29luk oran� kapsamaktad�r. 
Bilimsel temellere dayanan ses e�itimi tekniklerinin Türk Sanat Müzi�i üslûp ve seslendiri�ine 
katk� sa�layaca��n� dü�ünen ö�renciler, di�er kat�l�mc�lar�n %43’ünü olu�turmaktad�r. Bu oran 
de�erlendirmeye de�er bir oran olup; konuyla ilgili çözüm gerektirebilece�i dü�ünülmektedir. 
 

3.  Türk Sanat Müzi�i lisans ö�rencilerinin �ark�lar�n seslendirilmesi s�ras�ndaki 
seslendiri� biçimine yönelik alg�lar� �u �ekilde belirlenmi�tir: 
�ark�lar�n seslendirilmesi s�ras�ndaki 
seslendiri� biçimine yönelik alg�lar 

Evet K�smen Hay�r 

f % f % f % 

Türk Sanat Müzi�i eserlerinin 
seslendirilmesinde ses tekni�ini 
kulland���n� dü�ündü�ünüz sanatç�lar� 
dinlemeye ilgi duyuyor musunuz? 
 

 
23 

 
65.7 

 
9 

 
25.7 

 
3 

 
8.5 

Türk Sanat Müzi�i’nde ses e�itimi 
alman�n bir ihtiyaç oldu�unu dü�ünüyor 
musunuz? 

 
35 

 
100 

 
     --- 

 
--- 

 
    --- 

 
--- 

Türk Sanat Müzi�i eserleri 
seslendirenlerin ses e�itimi almalar�n� 
bekliyor musunuz? 
 

 
27 

 
%77.1 

 
6 

 
%17.1 

---  
--- 

Ses e�itimi alman�n Türk Sanat Müzi�i 
üslûbunu geli�tirece�ine inan�yor 
musunuz? 
 

 
24 

 
%68.5 

 
9 

 
%25.7 

 
2 

 
%5.7 
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Ya�ant�n�zda eser seslendirirken ses 
tekni�ini kullanmaya önem veriyor 
musunuz? 
 

 
19 

 
%54.2 

 
14 

 
%40 

 
2 

 
%5.7 

 
“�an e�itiminde seslendirilen eserin sözlerinin anla��l�r olmas�na özen göstermek için 

artikülasyona önem vermek yerine legatoyu bozmamak, sesin yerini de�i�tirmemek ve sonoriteyi 
ortadan kald�rmamak ad�na sesin co�turucu etkisi ön planda tutularak ses üretmek amaçlanmakta 
ve yapay bir �ark� söyleme biçimi gerçekle�tirilmektedir. “ (Töreyin, 2008:158). 

Türk Sanat Müzi�inde ise ses e�itimine yönelik temel al��kanl�klar�n edindirilmesi 
amaçlanmal� eser seslendirilirken eserin yap�s� anla��l�rl��� ön planda ön planda tutulmal�d�r. Bu 
aç�dan bak�ld���nda �an e�itiminin temel davran��lar� kazand�r�lmal� ileri teknik özellikler ses 
e�itimi kapsam� içerisinde ele al�nmal� fakat eserlerin seslendirilmesinde geleneksel söyleyi� 
üslubu göz ard� edilmemelidir. 

Türk Sanat Müzi�i eserlerinin seslendirilmesinde ses tekni�ini kulland���n� dü�ünülen 
sanatç�lar� dinlemeye ilgi duyan ö�rencilerin oran� %66’d�r. Bu oran TSM ses e�itimi ö�rencileri 
için yüksek bir oran olmay�p tart��maya yönelik bir konu olabilece�i dü�ünülmektedir. Türk 
Sanat Müzi�inde ses e�itimi alman�n bir ihtiyaç oldu�unu %100lük bir oranla ö�rencilerin hepsi 
dü�ünmektedir. Türk Sanat Müzi�i eserlerini seslendirenlerin ses e�itimi almas� gerekti�ine 
inanan ö�rencilerin say�s� da %77lik yüksek bir oran� kapsamaktad�r. Ses e�itimi alman�n Türk 
Sanat Müzi�i üslûbunu geli�tirece�ine inanan ö�rencilerin oran� yüksek olmas�na ra�men, bu 
konu önemli oldu�u için konunun gerekli olmad���n� dü�ünen ö�renciler için çözüm önerileri 
getirilebilir. Ya�ant�s�nda eser seslendirirken ses tekni�ini kullanmaya özen gösteren ö�renciler, 
kat�l�mc�lar�n neredeyse yar�s�n� olu�turmaktad�r. 
 

4. Türk Sanat Müzi�i lisans ö�rencilerinin ses e�itiminin bireysel yap�lmas�na 
yönelik alg�lar� �u �ekilde belirlenmi�tir: 
Ses e�itiminin bireysel yap�lmas�na yönelik 
alg�lar 
 

Evet K�smen Hay�r 
f % f % f % 

Ses e�itimi çal��malar�n�n bireysel olarak 
yap�lmas� beklentisi ta��yor musunuz? 
 

 
     32 

 
91.4 

 
    3 

 
   8.5 

 
  --- 

 
--- 

Ses e�itimi çal��malar�n�n bireysel olarak 
yap�lmas� beklentisi ta��yor musunuz? 
 

      
     25 

 
    71.4 

 
    7 

 
   20 

 
   3 

 
  8.5 

Ses e�itimi çal��malar�n�n bireysel yap�ld���nda 
Türk Sanat Müzi�i üslûp ve seslendiri�ine daha 
olumlu yans�yaca��na inan�yor musunuz? 
 

 
     23 

 
    65.7 

 
   10 

 
  28.5 

 
   2 

 
 5.7 

 
“�nsanda ses ç�karan ve meydana gelen sesi en güzel, en etkileyici bir biçimde kar��daki 

varl��a iletmeye yarayan organlar 4 sistemde toplanm��t�r.” akt. Gö�ü�,1994:16. Bu 4 sistemin 
etkili bir biçimde çal��t�r�lmas�n� sa�lamak etkili �ark� söylemeyi sesi en do�ru ve sa�l�kl� bir 
�ekilde kullanmay� kolayla�t�raca��ndan ve her bireyde bu 4 sistemin kullan�m�na yönelik 
sorunlar farkl� olaca��ndan ses e�itimi çal��malar�n bireysel yap�lmas�n�n gere�i ortaya 
ç�kmaktad�r. 

 “�leri düzey ses çal��malar�nda teke tek ö�rencilerle ilgilenilmesinin bu e�itimin daha 
verimli olmas�n� sa�layaca�� belirtilmektedir. Ö�rencinin disipline edilmesi,  sesin oturmas� ve 
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zaman içinde olgunla�mas� için baz� metotlar�n kullan�lmas� gereklidir.” akt. Özcan,2010:7. Ses 
e�itimini bireysel olarak yapman�n gerekli oldu�unu dü�ünen ve bu beklentiyi ta��yan ö�renci 
say�s� yüksek oranda gözlenmektedir. Ayr�ca yine büyük bir ço�unluk yap�lan bu bireysel 
çal��malar�n Türk Sanat Müzi�i üslûp ve seslendiri�ine olumlu bir �ekilde yans�yaca��na 
inanmaktad�r. 
 
SONUÇ VE ÖNER�LER 

 
Ara�t�rmada genel olarak ö�rencilerin büyük ço�unlu�unun ses e�itiminde solunum 

çal��malar�na ihtiyaç duyduklar� fakat bunu her gün yapmaya gerek görmedikleri anla��lm��t�r. 
Bu do�rultuda ö�rencilere her gün yap�lan solunum çal��malar�n�n icraya yans�mas�n�n olumlu 
etkilerinin gösterilmesiyle bu konuda daha duyarl� olacaklar� dü�ünülmektedir. Ara�t�rmada 
önemli bir noktay� olu�turan sesin olu�umu, korunmas� ve bilimsel temellere dayanan ses e�itimi 
tekniklerinin kullan�m� konusunda ö�rencilerin büyük ço�unlu�unun yetersiz oldu�u anla��lm�� 
ve bu konuda da yeterli bilgilerin verilip sesin do�ru kullan�ld��� takdirde icra ve üslûba ne denli 
olumlu yans�yaca��n�n benimsetilmesinin yerinde olaca�� dü�ünülmü�tür. Ö�rencilerin hepsinin 
Türk Sanat Müzi�inde ses e�itimi alman�n gereklili�ine inand��� görülmü�tür. Ses e�itiminin 
önemini kavrayan ve bunu günlük ya�ant�s�na da ta��maya çal��an ö�renciler için ses e�itimini 
bireysel yapman�n önemi yads�namaz.� �ark� söyleyebilmek için ses yolunun tamamen aç�k 
olmas� gerekir. Ünlü seslerin ç�kar�lmas�nda �ark�c� fazla zorlanmazken ünsüz sesleri ç�kar�rken 
ses yollar�n�n daralt�lmas� gerekir ve bu müzikalitenin bozulmas�na neden olur. �ark� söyleme 
sanat�n�n bir yandan do�ru notalar� ç�kar�rken di�er yandan �ark� sözlerini anla��l�r biçimde 
telaffuz etmek oldu�u belirtilmektedir. (Ömür,2001:43). Bu durum, �ark� söylerken sözlerin 
anla��l�rl���na zarar verece�inden olu�acak aksakl�klar�n e�itimle düzeltilmesi gerekir. Edinilen 
bilgiler do�rultusunda, bilimsel temellere dayanan ses e�itimi teknikleriyle bireysel olarak 
yap�lan ses e�itiminin Türk Sanat Müzi�i icrâ ve seslendiri�ine olumlu yans�yaca�� fikrine 
ula��lm�� ve bu konuda yap�lan çal��malar artt�r�ld��� takdirde ö�rencilerin daha bilinçli hale 
gelece�i dü�üncesine ula��lm��t�r. 
Ek-1 Ara�t�rmaya Yönelik Anket Sorular� 
 
1- Ses e�itiminde solunum çal��malar�n� gerekli buluyor musunuz? 
(  ) Evet   (  ) K�smen  (  ) Hay�r 
2- Ses e�itimindeki solunum çal��malar�n�n her gün yap�lmas�na ihtiyaç duyuyor musunuz? 
(  ) Evet   (  ) K�smen  (  ) Hay�r 
3- Ses e�itimi çal��malar�nda solunum tekni�inin geli�tirilmesine yönelik çal��malar 
yap�lmas� beklentisi ta��yor musunuz?  
(  ) Evet   (  ) K�smen  (  ) Hay�r 
4- Ses e�itimi çal��malar�n�zda solunum çal��malar�na önem veriyor musunuz? 
(  ) Evet   (  ) K�smen  (  ) Hay�r 
5- Sesin olu�umu, korunmas� ve ses tekni�i konular�yla ilgileniyor musunuz? 
(  ) Evet   (  ) K�smen  (  ) Hay�r 
6- Sesin olu�umu, korunmas� ve ses tekni�i konular�yla ilgili bilgilere ihtiyaç duyuyor 
musunuz? 
(  ) Evet   (  ) K�smen  (  ) Hay�r 
7- Ses e�itimi çal��malar�nda bilimsel temellere dayanan ses e�itimi tekniklerine ait 
bilgilerin verilmesi beklentisini ta��yor musunuz? 
(  ) Evet   (  ) K�smen  (  ) Hay�r 
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8- Ses e�itimi çal��malar�n�zda sesin olu�umu, korunmas� ve bilimsel temellere dayanan ses 
e�itimi tekniklerini kullan�yor musunuz? 
(  ) Evet   (  ) K�smen  (  ) Hay�r 
9- Bilimsel temellere dayanan ses e�itimi tekniklerinin Türk Sanat Müzi�i üslûp ve 
seslendiri�ine ters dü�meyece�ine inan�yor musunuz? 
(  ) Evet   (  ) K�smen  (  ) Hay�r 
10- Türk Sanat Müzi�i eserlerinin seslendirilmesinde ses tekni�ini kulland���n� dü�ündü�ünüz 
sanatç�lar� dinlemeye ilgi duyuyor musunuz? 
(  ) Evet   (  ) K�smen  (  ) Hay�r 
11- Türk Sanat Müzi�i’nde ses e�itimi alman�n bir ihtiyaç oldu�unu dü�ünüyor musunuz? 
(  ) Evet   (  ) K�smen  (  ) Hay�r 
12- Türk Sanat Müzi�i eserleri seslendirenlerin ses e�itimi almalar�n� bekliyor musunuz? 
(  ) Evet   (  ) K�smen  (  ) Hay�r 
13- Ses e�itimi alman�n Türk Sanat Müzi�i üslûbunu geli�tirece�ine inan�yor musunuz? 
(  ) Evet   (  ) K�smen  (  ) Hay�r 
14- Ya�ant�n�zda eser seslendirirken ses tekni�ini kullanmaya önem veriyor musunuz? 
(  ) Evet   (  ) K�smen  (  ) Hay�r 
15- Ses e�itimi çal��malar�n� bireysel olarak yapman�n gerekli oldu�unu dü�ünüyor musunuz? 
(  ) Evet   (  ) K�smen  (  ) Hay�r 
16- Ses e�itimi çal��malar�n�n bireysel olarak yap�lmas� beklentisi ta��yor musunuz? 
(  ) Evet   (  ) K�smen  (  ) Hay�r 
17- Ses e�itimi çal��malar�n�n bireysel yap�ld���nda Türk Sanat Müzi�i üslûp ve seslendiri�ine 
daha olumlu yans�yaca��na inan�yor musunuz? 
(  ) Evet   (  ) K�smen  (  ) Hay�r 
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“SENKRET�ZM BA�LAMINDA ‘KARADEN�Z ROCK’ OLGUSU: 
GRUP MARS�S ÖRNE��” 

 
Seher AKKA�112  

 
�brahim Yavuz YÜKSELS�N113 

 
ÖZET 

Hiçbir kültürün kat���ks�z ve özgün olmad���, do�as� gere�i kültürlerin az ya da çok 
geçirgen ve sürekli de�i�im içinde olduklar�, günümüz sosyal bilimlerinin ortak kabul gören 
anlay��lar�ndan biridir. Son y�llarda bu alanda daha çok üzerinde durulan nokta, kültürlerin 
orijinal kal�nt�lar�ndan çok, de�i�im ve dönü�ümle ortaya ç�kard�klar�d�r. Bu de�i�im ve 
dönü�ümün en ilgi toplayan noktalar�ndan biri ise kültürlerin etkile�im sürecinde birbirlerinden 
neyi, nas�l ve ne �ekilde alarak içselle�tirdikleri, in�a ve yaratma sürecinde ortaya koyduklar�d�r. 
En yal�n haliyle iki ya da daha fazla �eyin bir araya gelerek yeni bir �eyin ortaya ç�kmas� olarak 
tan�mlanabilecek olan ‘senkretizm’ (syncretism), artan küreselle�me tart��malar�yla birlikte 
günümüz sosyal bilimlerinin en yayg�n kavramlar�ndan biri ve kültürel alandaki bu de�i�im ve 
dönü�ümün önemli analitik araçlar�ndand�r. 

Bu bildiri, günümüz yerel müziklerinin popüler müziklerle etkile�imi sonucu ald�klar� 
görünümü senkretizm ba�lam�nda ele almay� amaçlar. Bu ba�lamda, Karadeniz yerel müzi�inin 
rock müzikle bir arada kullan�m� ile ortaya ç�kan ve ‘Karadeniz Rock’ olarak tan�mlanan olgu, 
kendi ifade biçemini bu olgu içine konumland�ran Grup Marsis örne�i ile irdelenir ve 
somutla�t�r�l�r.  

 
Anahtar Kelimeler: Senkretizm, Melezlik, Kültürel Etkile�im, Anadolu Rock, Karadeniz Rock,  
Otantisite. 

 
‘BLACK SEA ROCK’ PHENOMENON WITHIN THE CONTEXT OF SYNCRETISM: THE 

EXAMPLE OF BAND MARSIS 
ABSTRACT 

It is one of the commonly accepted understandings of the current social sciences that no 
culture is pure or authentic and that cultures, due to their nature, are more or less pervious and 
prone to continuous changes. Recently rather than the original remnants of cultures, the emphasis 
in this field is more on the fact that cultures emerge as a result of changes and transformations. 
One of the most attention drawing points of these changes and transformations within this 
interaction process is what cultures derive from each other and how they internalize and exhibit 
their derivations with in the process of building and creation. ‘Syncretisms’ which can most 
plainly be described as the emergence of something new out of the convergence of two or more 
things, together with the increasing discussions of globalization is one of the most common 
concepts of liberal arts of the modern day as well as the important means of the change and 
transformation in the cultural domain.  

                                                 
112 Seher Akka�. Dokuz Eylül Üniversitesi, Güzel Sanatlar Enstitüsü, Müzik Bilimleri Anabilim Dal� Yüksek Lisans 

program� ö�rencisi, �zmir, Türkiye. seherakkas@gmail.com  
113 Doç.Dr. �brahim Yavuz Yükselsin. Dokuz Eylül Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bilimleri Bölümü 

ö�retim üyesi, �zmir, Türkiye. iyavuz@deu.edu.tr 
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The aim of this paper is to consider, within the context of syncretism, the perspective the 
modern day local genres obtained through their interaction with popular genres of music. In this 
regard, as a popular example, the phenomenon of Karadeniz Rock (Black Sea Rock) which has 
emerged through the combined use of Black Sea region local music and rock music is examined. 
This phenomenon is embodied with the example of Band Marsis which has located its way of 
musical expression in this phenomenon.   
Key Words: Syncretism, Hybridity, Cultural interaction, Anatolian rock, Black Sea rock, 
Authenticity 
 

Giri� 
En yal�n anlam�yla iki ya da daha fazla �eyin bir araya gelerek yeni bir �eyin ortaya 

ç�kmas� olarak tan�mlanabilecek olan ‘senkretizm’114 (Fr. syncrétisme; �ng. syncretism), artan 
küreselle�me tart��malar�yla birlikte, ‘kar���m’�n (mixture) ve kültürel alandaki de�i�im ve 
dönü�ümün tan�mlanmas�nda birçok disiplinde en çok ba�vurulan analitik kavramlardan biridir. 
Bununla birlikte, senkretizmle nerdeyse e�anlaml� olarak ayn� �eyi -kar���m�- ifade etmek üzere 
kullan�lan, ‘melezlik/hibridlik’ (hybridity), ‘kreolizasyon’ (creolization), ‘füzyon’ (fusion), 
‘ala��m’ (amalgamation) vb. terimlerden yaln�zca bir tanesi oldu�unu ve tüm bu terimlerin 
kavramsal tan�mlanmalar�ndaki karma�an�n henüz giderilmedi�ini de belirtmek gerekir. Bu 
çal��mada ‘senkretizm’, hem di�erlerine göre disipliner (biyoloji, metalurji vb.) hem de �rksal ve 
olumsuz ça�r���m�n�n görece daha az olmas� nedeniyle tercih edilmi�tir. 

�lk kez Plutark (M.Ö. 50-120) taraf�ndan, “kendi aralar�nda sürekli sava�an Giritliler’in, 
ortak bir dü�man söz konusu oldu�unda, tüm anla�mazl�klar� bir tarafa b�rak�p olu�turduklar� 
birli�i tan�mlamak için” kullan�lan ‘senkretizm’, 16nc� yüzy�ldan ba�layarak teolojik ve felsefi 
ö�retilerde eklektik kar���mlar için olumsuz anlamda kullan�ld� (Ayd�n ve Emiro�lu 2003: 730-
731). Zamanla kültür odakl� çal��malarda da i� görebilece�i anla��larak olumlu bir anlam 
yüklendi ve sosyal bilimlerin birçok alan�nda yayg�nl�k kazand�. Stewart’a (1999: 51) göre, 
kültürlerin zaman�n herhangi bir noktas�ndaki olu�ma sürecini tan�mlayan ‘senkretizm’, var olan 
bir yap�n�n/unsurun, mevcut pratiklerinden ayr��arak yeni bir tak�m pratiklerin içinde, yeni 
biçimlerle, yeniden olu�mas�n�n yollar�na i�aret eder. Müziksel ba�lamda ise ‘senkretizm’, 
“müzikte meydana gelen belli ba�l� süreçlerden biri ve toplumlar�n ya da müzik kültürlerinden 
türlerin kayna�arak yeni bir türü biçimlendirdikleri zaman ortaya ç�kan durum” olarak tan�mlan�r 
(Kaemmer 1993: 100). Belli co�rafi, ekonomik ve dilbilimsel etmenler, göç, ticaret, ortak 
yerle�im, kolonizasyon vb. nedenlerle kültürler aras�nda bir temas oldu�u zaman senkretizm 
olas�l�klar� ve biçimleri artar (Ayd�n ve Emiro�lu 2003: 732). 

A�a��daki diagramda (�ekil 1) gösterildi�i gibi, senkretik kültür; X’in yerini tutabilecek 
yerel, ulusal, k�rsal, do�ulu, geleneksel, göçmen vb. at�flardan biri ya da birkaç� ile tan�mlanan 
bir kültürün, Y’nin yerini tutabilecek küresel, ulusa��r�, kentsel, Bat�l�, modern, yerle�ik vb. 
at�flardan biri ya da birkaç� ile tan�mlanan bir kültürle kar��la�(t�r�l)mas� sonucunda ortaya ç�kan 
müzakerenin ve yeni bir in�a sürecinin sonucudur. 

 
 
 

                                                 
114 Senkretizm sözcü�ünün Türkçe kar��l��� ‘ba�da�t�rmac�l�k’ olmakla birlikte, sözcü�ün uluslararas� literatürdeki 

yayg�n kullan�m� göz önüne al�narak özgün terim (senkretizm) kullan�lm��t�r.   
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�ekil 1. Senkretik kültürün olu�umu. 
 

Senkretizm gibi ‘kar���m’� ifade eden bir ba�ka anahtar kavram olan ‘melezlik’ üzerine 
kaleme al�nma� metinler ‘senkretik olan’�n anla��lmas�nda ve tan�mlanmas�nda da i�görür. 
Suba��’n�n (2003: 64, 65; 2005) Jonathan Friedman’dan (1999:102) aktard���na göre, 
“Melezle�me, bugün hayli yayg�nl�k kazanm�� türden bir kültürel süreci ifade etmektedir. Çünkü 
melezlikle, birbirinden mekân olarak ayr� olan, farkl� tarihsel kaynaklar�n ürünü olarak günümüze 
de�in ula�an anlam ve anlaml� biçimlerin yayg�n bir tarzda kar��la�ma ve kar��mas� sürecine 
at�fta bulunulmaktad�r”. Melezlik kavram�, kültürel dinamikler göz önüne al�nd���nda geçmi�te 
oldu�u gibi günümüzde de saf, otantik hiçbir �ey olamayaca��, saf olandan söz etmenin saf ve 
bozulmu� olan aras�ndaki hiyerar�iyi yeniden üretmek anlam�na gelece�ini vurgular (�çli 2001: 
169). 

Melezlik ve senkretizmin yaln�zca küreselle�menin yaratt��� bir olgu olarak 
s�n�rland�r�lamayaca��, ba�lang�c�n�n küreselle�me idealinden çok önceye dayand��� gerçe�i 
önümüzde olmakla birlikte, günümüzde kültürlerin do�rudan ya da dolayl� olarak devam eden bir 
süreklilik içerisinde birbirlerini etkilemeleri de göz önüne al�nmal�d�r. 

Küreselle�menin Senkretik Olu�umlardaki Etkisi 
De�i�en ve dönü�en dünyay� alg�lama çabalar�m�z�n bir sonucu olarak son dönemlerde 

her alanda s�kl�kla kar��m�za ç�kan ‘küreselle�me’ (globalization) terimi, pek çok tan�mlama ile 
ifade edilmeye çal���lmas�na kar��n, hala s�n�rlar� net olarak çizilememi�, tart��maya aç�k bir 
durumdad�r. Küreselle�menin ne oldu�unun sorgulanmas� bu bildirinin odak noktas� olmamakla 
birlikte yerel ve küreselden gelen taleplerin senkretik pratikleri olu�turmada oynad��� aktif rol 
nedeniyle olgunun özetlenmesinde yarar vard�r. Bununla birlikte bu özet, ‘kültürel küreselle�me’ 
ye göndermede bulunmay� hedefler. 

Küreselle�me sadece ekonomik, kültürel, siyasal, sosyal ili�kileri de�i�tirmekle kalmay�p, 
kulland���m�z kavramlara yeni boyutlar da eklemektedir. Ülkeler aras�nda s�n�rlar� a�an 
ekonomik,  toplumsal, siyasi ba�lar, insanlar� önemli ölçüde etkilerken, dünya toplumunda 
giderek artan bir kar��l�kl� ba��ml�l�k ortaya ç�km��t�r. �çli’nin (2001: 164) de vurgulad��� gibi 
“Küreselle�me bir yandan dünya çap�nda mal ve insan hareketlili�inin art���, di�er yandan da 
kültürel süreçte ortaya ç�kan h�zl� bir de�i�me ve farkl�la�mad�r”. Yerel-küresel eksenindeki 
taleplerin ve bu taleplerin do�urdu�u al��veri�in h�z� ve görünürlü�ünün, teknolojik 
geli�melerden seyahat kolayl�klar�na kadar pek çok nedenden beslenerek kazand��� ivme, 
senkretik kültürlerin ve bu kültürlere ili�kin pratiklerin yarat�lmas�nda da ba�at rol oynar. 
Sözkonusu senkretik kültürlerin ve pratiklerin olu�mas� ise kültürlerin kar��l�kl� müzakeresi ile 
mümkündür. Çerezcio�lu bu durumu �öyle aç�klar: 

Yerel 
Ulusal 
K�rsal 

Do�ulu 
Geleneksel 

Göçmen 
Karadeniz Yerel Müzikleri 

� 

Küresel 
Ulusa��r� 
Kentsel 
Bat�l� 

Modern 
Yerle�ik 

Popüler Müzikler 
� 
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Küreselle�me, kar��l�kl� etkile�im ve etkilemenin, yani merkezden çevreye ve çevreden merkeze 
do�ru gerçekle�en bir ak���n yol açt���, dinamik bir süreç olarak anla��l�r. Bu ba�lamda öne ç�kan 
‘yersiz yurtsuzla�ma’ (deterritorialization), ‘melezle�me’ (hybridization), ‘yerelle�me’ 
(localization) ve ‘küyerelle�me’ (glocalization) gibi kavramlar, küreselle�menin kültürel düzeyde 
yaratt��� dönü�ümleri anlamak aç�s�ndan önemli analitik araçlard�r. Bu kavramlar�n baz�lar� 
yerellerin küreselin etkisine girmesi ve kendisini dönü�türerek küresele dahil olmas�na gönderme 
yaparken, baz�lar� da yerel kültürel unsurlar�n küresel ile kurdu�u müzakerelere i�aret eder. 
(Çerezcio�lu 2011: 102) 

Bir yandan geleneksel kültürel kategorileri y�karken di�er yandan yeni kültürel türleri 
birle�tiren küreselle�me, ileti�im teknolojileri ile bu yarat�c� süreci kolayla�t�r�r. Yerel, yaln�zca 
küreselin basit bir yans�ma alan� ya da edilgen kutbunu olu�turmaktan öte, cevap üreten, kar��l�k 
veren ve küresel ile sentezleme kabiliyetine sahip bir belirleyicilikle konumland�r�l�r 
(Çerezcio�lu 2011: 106). Roland Robertson’un 1990’da yay�mlanan “Küreselle�me: Toplum 
Kuram� ve Küresel Kültür” adl� kitab�nda ortaya att��� ‘küyerelle�me’ (glocalization) kavram�, bu 
duruma tan�mlamaya yöneliktir. Küreselle�menin “yerelli�in yarat�lmas�, sonra da içerilmesi” 
biçimini, küresel ile yerel olan�n ili�kisini anlatmak üzere kullan�lm�� olan terim, küreselin 
yerelle, yerelin de küreselle olan iç içe geçmi�li�ine (küreselin yerelle�mesi ve yerelin 
küreselle�mesi) dikkat çeker.  

Küreselle�me, kültürel hayat� fiziksel mekânla (place) �imdiye kadar olan yak�n 
ili�kisinden koparm�� ve süreç küreselle�mi� kültürün melezle�mi� kültür oldu�u dü�üncesini 
getirmi�tir. Bu dü�ünce gittikçe yo�unla�an kültürler aras� trafi�in, kültürle yer aras�ndaki ba��n 
çözülmesiyle beraber, yerinden ç�kar�lm�� bu kültürel pratiklerin birbirine kar��arak yeni, 
karma��k, melez kültür biçimleri üretti�ini ileri sürer. Tomlinson’a (2004: 193, 197) göre  
“kültürel s�n�rl�l�k ilüzyonuna ra�men, di�er kültürlerden dü�ünmeden al�nan onlar� taklit ederek 
kendine mal eden ö�eler, de�i� toku�lar ve bulu�larla evrilirler.” 

Küreselle�menin etkisiyle hareketlili�in artmas� çok say�da insan�n Bat�’ya ula�mas�n� 
kolayla�t�rm��, bu ivme öncesinde ulusal ya da yerel düzeyde belirli zaman ve mekânlarda 
gerçekle�tirilen toplumsal ili�kiler, art�k yeni zaman ve mekânlar içerisinde de�erlendirilmeye 
ba�lanm��lard�r. Bu yakla��ma göre, yerel kültürlere nüfuz eden küresel kültür, yeni 
senkretik/melez kültürlerin, yeni kültürel kimlik alanlar�n�n do�mas�na neden olmu�tur. 

Bu a�amada yerel-küresel müzakeresi ekseninde ortaya ç�kan bir sonuç olarak ‘Karadeniz 
Rock’�n incelenmesi, onun tarihsel geçmi�inin ne �ekilde evrildi�ine bakmay� gerektirir. Bu 
dü�ünceden hareketle ‘Karadeniz Rock’ olarak ifade edilen olguya zemin olu�turan tarihsel 
geçmi�e bakmakta yarar vard�r. 

 
Karadeniz Rock’�n Tarihsel Zemini 
Karadeniz Rock’�n senkretizm ba�lam�nda incelenmesi, bir yanda Karadeniz yerel 

müzi�inin geçirdi�i de�i�imi, di�er yanda bu bildirinin ana oda�� olmamakla birlikte, ‘Rock’ 
müzi�in dünyada ve Türkiye’deki geli�im sürecini dikkate almal�d�r. Çünkü, ana ak�m Rock 
müzi�in zemininde 60’l� y�llar�n ba��ndan itibaren yayg�nla�an Folk Rock ve akabinde Türkiye’de 
ortaya ç�kan Anadolu Rock115 ortak kavramsal içeriklere (halka, k�rsala, yerele ili�kin) 
göndermede bulunurlar. ‘Folk’ ve ‘Anadolu’ terimleri kullan�lan müziksel gerece ve söyleme 
kaynakl�k eden ‘halk müzi�i’ni, ‘Rock’ ise Bat�l�, modern, kentsel normlara dayal� üretilen ana 
ak�m popüler müzik biçemini nitelendirir. Sonuçta iki kültürel kayna��n bile�kesi olarak 

                                                 
115 Tarihsel ya da türsel yönden ortaya ç�kabilecek çeli�kileri önlemek amac�yla, bölüm içerisinde, ‘Anadolu Pop’ 

veya ‘Anadolu Rock’ tan�mlamalar� yerine, ‘Anadolu Pop/Rock’ tan�mlamas� kullan�lacakt�r. 
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tan�mlanan Folk Rock ve Anadolu Rock’�n bizatihi senkretik olmalar�ndan daha do�al bir �ey 
yoktur. Ancak as�l iddia ‘Rock’ olarak tan�mlanan ana ak�m müzi�in bizatihi senkretizmin 
sonucu oldu�udur.  

Olu�umunda Blues ve Caz’dan izler ta��mas� nedeniyle senkretik bir müzik olan Rock’�n 
ortaya ç�k���na kaynakl�k eden tür olarak Amerikan Rock’n’Roll’una bak�ld���nda Amerikan 
k�rsal�n�n izlerini ta��d��� görülür. Ayn� biçimde anaak�ma yön veren �ngiliz rock kültürü de 
ba�lang�çta Rock’n’Roll’un yan� s�ra �ngiliz ve �rlanda müziklerinden beslenerek dahil oldu�u 
ana ak�m Rock’da kendi senkretizmini in�a etti. Altm��lar�n ortalar�ndan ba�layarak Bat�l� 
gençler, genelde çok geli�mi� ülkelerden az geli�mi� ülkelere do�ru tek yönlü bir ak��a sahip 
olan emperyalist kültürde al���lagelenin aksine do�u kültürüne, mistisizmine ve elbette 
müziklerine merak sald�lar. Kimliksel varolu�unu yeniden tan�mlama çabas�na giren genç 
ku�ak müzisyenler, folk müzi�e ‘müdahale edilmemi�’, ‘otantik’ bir kimlik arac� olarak yakla�t� 
ve onu popüler müzik çark�n�n içine, yer yer oldu�u gibi fakat ço�unlukla popüler müzi�in 
t�n�sal niteliklerine uyarlayarak dahil ettiler. 

Amerika ve �ngiltere’nin ard�ndan ‘Folk Rock’ k�sa sürede dünyan�n birçok ülkesinde 
oldu�u gibi Türkiye’de de yayg�nla�t�. 60’lar�n ortalar�ndan ba�layarak �stanbul, Ankara ve 
�zmir’de kurulmu� orkestralarda, gruplarda yeti�en gençler, taklit ettikleri Bat� i�i popüler 
müzikteki geli�meye paralel olarak halk müzi�inin önemini kavrayarak, yerel de�erlere sahip 
ç�kman�n verdi�i hazla müzik yapmaya ba�lad�lar. Bat�’daki Folk ve Country ak�mlar�na denk 
dü�en ve çok k�sa sürede popüler arenada yerini alan bu ak�ma bir de isim bulunmas� 
gerekiyordu. �lk önce Cem Karaca “ulusal Türk müzi�i” diye bir ad� dillendirir, ancak bu 
adland�rma tutulmay�nca bir ba�kas�nda karar k�l�n�r: Anadolu Pop/Rock. Mo�ollar grubunun 
üyesi Taner Öngür taraf�ndan ortaya at�lan bu adland�rma benimsenir. Bu adland�rmay� ortaya 
atan Taner Öngür, Hey ve Diskotek dergilerinde amaçlar�n� �öyle aç�klar: 
… �spatlamak istedi�imiz, halk müzi�imizin çoksesli bir ruha sahip olmas�. Ayr�ca 
folklorumuzdaki dinamizmin pop müzi�in dinamizmine yak�n olmas�. Bizim yapmam�z 
gereken zengin ve i�lenmemi� öz müzi�imizi Bat� üslubu ile birle�tirip modern ve milli bir 
sanat yaratarak Bat�’ya bir an önce yeti�mektir. Anadolu popda amaç, ileri teknik ile zengin 
folk ögelerini birle�tirmektir. Kendimizden ancak bu �ekilde bahsettirebiliriz (Canbazo�lu 
2009: 27). 

‘Anadolu Pop/Rock’ da pop müzi�in uluslararas� ana ak�m� ve Bat� kültürü d���nda olan 
bir yerel müzi�in bir araya gelmesi ile ortaya ç�km��, ba�ka co�rafyalarda da birçok benzeri 
olan syncretic ya da hybrid (melez) olarak adland�r�labilecek bir türdür (Bilgin 2008: 2). 
Uluslararas� arenada ya��tlar� Country, Folk üst ba�l�klar�yla kendi halk müziklerine e�ilirken, 
Türkiye’nin kent kökenli gençleri yüzlerini Anadolu’nun müzi�ine çevirirler. Halk�n kendini, 
sorunlar�n� do�rudan ya da metaforik yollarla yans�tt��� bir araç olarak ‘halk müzi�i’, 1970’lerin 
sosyal ve politik sorunlar� içinde, halkla birlikte h�zla politize olur ve bu do�rultuda Anadolu pop 
da de�i�imini bu politik havayla sürdürür. Mo�ollar, Cem Karaca gibi isimler öncülü�ündeki 
Türkiyeli popçular�n (ya da rockç�lar�n) bir bölümü, Anadolu’yu politik muhalif duru�u ile de 
kitleleri etkisi alt�na almaya ba�layan rock müzi�in yan�na eklerler.   

Yukar�daki özetlemenin de gösterdi�i gibi, ana ak�m rock’�n, Türkiye’de ç�k���na 
kaynakl�k etti�i bir tür olarak Anadolu Pop/Rock’�n, Karadeniz Rock için de bir köprü görevi 
gördü�ü gerçe�i önümüzdedir. Dolay�s�yla Karadeniz Rock temelde Anadolu Pop/Rock 
ba�lam�nda sergilenen müziksel davran�� ve söylemleri -tek, ancak önemli farkla- model al�r. 
Anadolu Pop/Rock, bütün Anadolu’ya at�fta bulunan bir yap�dad�r. Fakat ‘Karadeniz Rock’�n 
ba��na konan Karadeniz s�fat� Anadolu co�rafyas�n�n içerisinde belli bir yere at�fta bulunur ve 
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kendi içerisinde toplamaya çal���r. Dolay�s� ile Karadeniz Rock’ta kültürel bir farkl�l�k olarak 
‘Anadolulu’ olmak de�il ‘Karadenizli’ olmak vurgulan�r. 

Anadolu Pop/Rock ak�m�yla birlikte popüler kültür arac�l��� ile türkülerle tan��an kentli 
dinleyicilerin yan�nda, köylerden metropollere göç eden herkes gibi Karadeniz insan� da 
kendisini kendi yerel müzi�i arac�l���yla tan�mlama stratejisini geli�tirir. Kentte üretilen ve ço�u 
kentlile�mi� dinleyici kitlesini hedef alan bir müzikal pratik olarak ‘Karadeniz Rock’, kendisini 
hem kentsel hem de yerel alanlarda, ‘Bat�l� ve popüler olan’a göre tan�mlayan bir 
Karadenizli’nin, yerel kültürel kimli�ine ulusötesi/küresel bir dayanak olu�turmas�na da olanak 
tan�r. Karadeniz Rock olarak ifade edilen ve bu senkretik kültürel yap�n�n, yukar�da da 
belirtti�imiz gibi, bir ucunda Karadeniz, di�er ucunda ise Rock yatmaktad�r. Bununla birlikte 
‘Karadeniz Rock’a kaynakl�k eden iki prati�in de kendi içlerinde senkretik özellikler ta��malar� 
dikkat çekicidir. 

Günümüzdeki Karadeniz Rock gruplar�na esin kayna�� olmas� bak�m�ndan özel bir yere 
sahip olan, 1993 y�l�nda Mehmet Ali Be�liler ve Kaz�m Koyuncu taraf�ndan kurulan ve ilk Lazca 
müzik yapan rock grubu olma özelli�i ta��yan Zuga�i Berepe, ‘Soft Lazca Rock’ gibi bir 
tan�mlama ile ‘Karadeniz Rock’ tan�mlamas�n�n ilk ipuçlar�n� olu�turdular. Bununla birlikte 
Zuga�i Berepe örne�inde belirli bir etnisitenin (Lazl�k) vurgulanmas� dikkat çekicidir. Oysa 
Karadeniz Rock, yerel olarak Karadeniz’de kar��la��lan tüm kültürel ve etnik yap�lanmalar� 
kapsayan senkretik bir �emsiyedir. Karadeniz yerel müzi�i denildi�inde, homojen bir yap� de�il, 
dil, biçem/üslup, çalg�lar, oturtum vb. pek çok farkl� müziksel ve müzikd��� unsurlar� bünyesinde 
bar�nd�ran bir yap� anla��lmal�d�r. Rock müzi�in yukar�da de�inilen senkretik yap�s� da göz 
önünde bulundurulursa, iki senkretik müzi�in ya da kültürün bir araya gelerek yeni bir ‘senkretik 
kültür/müzik’ yaratmas� durumu -senkretizmin senkretizmi- ile kar��la��l�r. 

 
Karadeniz Rock’�n Ana Ak�m Rock ve Yerel Bile�enleri 
Teknolojik geli�melerin h�z kazanmas�ndan önceki dönemlere ait kendili�inden geli�en 

senkretik olu�umlar, günümüz popüler müzik kültürü içerisinde yerini, yeni kar���mlar�n 
(mixtures), ya da bir ba�ka söyleyi�le ‘senkretikler’in yarat�lmas�na ve ortaya ç�kan ürünün 
tan�mlanmas� ve me�rula�t�r�lmas� amac�yla geli�tirilen yeni stratejilere b�rakm��t�r. Bu noktada, 
hem senkretizmi anlamada hem de Grup Marsis’in kendisini konumland�rd��� ‘Karadeniz Rock’a 
ili�kin bulgular� aç�klamada i� görebilecek en önemli kavramlardan biri ‘otantisite’dir.  

Müzikte otantisite, bireyin ya da bireylerin kültürel ve müziksel olarak kendilerini 
“öteki”lerden ay�ran ve bu ayr�m�n� hem söylemsel hem edimsel olarak zaman içinde in�a eden 
bir ideale gönderme yapmas�n�n yan�nda, içinde konumlad��� toplulu�a olan aidiyetini 
geli�tirmede de etkin bir rol oynar. Erol’un (2009: 212) belirtti�i gibi, “müzisyenler toplumsal bir 
itibar olarak gördükleri otantisite isnad�n� almak ve otantik bir müzik yapt�klar�n� kan�tlamak için 
çe�itli stratejilere ba�vururlar. Bunlar, yapt�klar� müzik türü/üslubu ile ilgili oldu�u kadar, özgül 
olarak in�a edilen ve alg�lanan müzikd��� bile�enlerle de yak�ndan ilgilidir” ve “kimi zaman bir 
‘aksan ya da ‘�ark� söyleme üslubu’, kimi zaman özel bir çalg� tercihi, kimi zaman giyim, 
bedensel devinim ya da bir ya�am biçimi olarak görünebilir.” Bu nedenle, kültürel kimli�in in�a 
ve aidiyet sürecinin bir ürünü olarak birle�tirilen/ba�da�t�r�lan, yani senkretik k�l�nan müzik 
pratiklerindeki yerelden ve küreselden al�nan otantik i�aretleyiciler ve bu prati�in aktar�lmas�nda 
üretilen stratejiler, yarat�lan senkretik ürünün anla��lmas�na dair önemli ipuçlar� sunar.  

Grup Marsis, öncelikle kimli�ini garantiye almak için, kendisini geni� ölçekli bir 
kolektivite olan rock müzik içinde tan�mlar. Bu tan�mlama grubun, me�rulu�u ve sa�laml��� 
apaç�k ortada olan bir bütünün parças� olma durumuna ba�l� olarak güven gereksinimini kar��lar. 
Di�er yandan, bu büyük bütünün (Rock) içinde farkl� olma gereksiniminin kar��lanmas� ise, 
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grubun kendini tan�mlama da rock müzikten daha önemli bir rol atfetti�i, söylemlerinde müzik 
yapma gerekçeleri ile özde�le�tirilen Karadeniz yerel müzi�i ile gerçekle�tirilir. Belirtildi�i gibi, 
grup böylelikle dinleyicilerinin hem büyük bir bütünün parças� olma hem de özgül bir kimli�e 
(Karadenizlilik) sahip olma ihtiyac�n� kar��lam�� olur. Ba�ta, aidiyet ve tan�mlanma sorununa 
çözüm üreten bu tutumlar ve sonras�nda bu tutum ve iddialar� ispata yönelik her iki müziksel 
alandan da dev�irilen otantik unsurlar, grubun ‘senkretik’ olarak tan�mlanmas�n�n ana 
gerekçelerini olu�turur. 

Tablo 1. Grup Marsis’in müzi�inde senkretik yap�y� olu�turan özellikler. 

B�LE�ENLER 
KÜRESEL YEREL 

ANA AKIM ROCK  KARADEN�Z 

Dil ve Anlat�m  Sert Vokal �fadeler  

Türkçe (Karadeniz �ivesi 
ile)  
Lazça  
Hem�ince  
Gürcüce  

Çalg�lar ve T�n� 

Elektrik Gitar 
Bas Gitar 
Davul 
Distortion kullan�m� 

Kemençe,  
Tulum,  
Akordeon  

Davran�� / 
Tutum  

Ana ak�m Rock’a özgü sert müziksel 
ifade ve çal�m biçemi.  

Dans (Horon) 
Kemençe ve Tulum’un 
eklendi�i yerlerde öne 
ç�kmalar�  

Giyim-Ku�am 
Kodlar�  

Uzun saç ve sakal  
Blujean  
Gömlek  

Yerel motif ve 
aksesuarlar�n kullan�m�  

Söylem  
Modernite, Kentlilik,  
Popüler 
Ana ak�m biçeme ba�l�l�k 

Karadenizlilik 
Geleneksel / Otantik 
Yerel olana ba�l�l�k 

Sahne Kurgusu  Davul ve Bas Gitar arkada 
Elektrik gitar ve solist önde  

Tulum ve Kemençe önde 
solistin iki yan�nda  

 
Yukar�daki tabloda yer alan, Grup Marsis’i ve müzi�ini tan�mlayan bile�enler, grubun 

söylemsel ve edimsel olarak sergiledikleri müziksel (ve müzik d���) davran��lar�n analizini 
yans�t�r. Tabloda, ‘Karadeniz Rock’�n dil ve anlat�m, çalg�lar ve t�n�, davran�� ve tutumlar, giyim 
ku�am kodlar�, söylem ve sahne kurgusu düzeyleri olarak tan�mlanan bile�enleri; biri Küresel 
‘Anaak�m Rock’, di�eri yerel ‘Karadeniz’ olarak tan�mlanan iki kültürel ba�lamdan al�nan 
unsurlar�/özellikleri içerir ve grubun her iki ba�lama ili�kin otantisitelerini yans�t�r. 

Ana Ak�m Rock Bile�enleri 
Grup Marsis, kendisini içinde konumland�rd��� rock müzik otantisitesinin t�n�sal 

i�aretleyicilerini öncelikle elektrogitar, davul ve basgitardan olu�an uzla��msal rock müzik 
oturtumunu kullanarak gösterir ve önemli bir i�itsel rock müzik i�aretleyicisi olan distortion 
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tonunu yo�un olarak kullan�r. Davul ise yine rock müzi�in kodlar�na uygun olarak kullan�l�r. 
Canl� performans boyunca bir ya da birden fazla kez mutlaka davulun solo icras�na yer verilir. 
Zaman zaman bu icra s�ras�nda davulcunun aya�a kalkarak �ov yapmas� hatta vücudunun üst 
k�sm�nda yer alan dövmeleri gösterecek �ekilde soyunmas� rock müzi�e özgü davran��lardan 
biridir. 

Grup Marsis’in, söylemsel düzeydeki rock otantisitesinin i�aretleyicisi, Korhan 
Özy�ld�z’la yapt���m�z görü�memizde (11.12.2011, �stanbul) oldu�u gibi, kendisini öncelikle bir 
rock müzik grubu olarak (kullan�lan yerel müzi�e vurgu yapmay� ihmal etmeden) tan�mlamas� ve 
bunu s�k s�k yinelemesidir:  
Karadeniz müzi�i yap�yoruz ama ayn� zamanda bir rock grubuyuz. Sadece Karadeniz müzi�i 
yapm�yoruz. Karadeniz müzi�i denince, hani genel olarak akl�na ba�ka bir�ey, otantik müzikler 
geliyor. Karadeniz’in daha özgün müzikleri geliyor. Biz Karadeniz Rock müzi�i yap�yoruz. Bir 
rock grubuyuz. 

Grup üyelerinin yap�lan görü�meler s�ras�nda, Grup Marsis’in “Türkiye Rock 
Müzisyenleri Antolojisi” içerisindeki yerine ve rock müzik festivallerinde yer ald�klar�na ili�kin 
vurgular�, kendilerini rock müzik içerisinde konumland�rd�klar�n� gösterir.  Kendilerini bir “rock 
grubu” olarak tan�mlamalar�na ve rock müzik içerisinde hangi kategoride konumland�rd�klar�na 
ili�kin olarak grubun gitaristi Ça�atay Kad� 08.02.2011 tarihli görü�mede �unlar� söyledi: 
Etnik rock denen ve dünyan�n her taraf�nda da yap�lan, örnekleri görülen bir tarz var. Rock 
müzik dünyan�n evrensel müzi�i ve sadece bir bölgeye ait bir müzik de�il. Dünyan�n halk 
müzi�i demek asl�nda bir yandan daha do�ru olur ki, halk müzi�i ile birçok paralel yönleri 
var. O yüzden her co�rafyan�n kendi orijinal müzi�i ile halk müzi�ini birle�tirdi�inde 
ortaya zaten tan�mlanmas� gereken bir müzik türü ç�k�yor. British Rock gibi. 

Grup Marsis’in söylemsel rock müzik i�aretleyicilerinden bir di�eri de, görü�meler 
s�ras�nda da s�k s�k vurgulad�klar� ‘folk rock’ türünün önde gelen müzisyenleri ve gruplar� ile 
kendileri aras�nda kurduklar� ba�d�r. Ayr�ca, günümüzde, dünyan�n, özellikle Avrupa’n�n çe�itli 
yerlerinde kendileri gibi yerel unsurlar kullanarak rock müzik yapan müzik gruplar�n� anmay� 
unutmazlar. Bir görü�me esnas�nda grubun yerel ezgiler ve çalg�lar kullanan Finlandiyal� rock 
müzik grubu Korpiklaani ile kendilerini örtü�türmeleri bunu do�rular.  

Rock müzi�in kadim i�aretleyicilerinden biri olarak politik muhalefet; grubun bir di�er 
söyleme dayal� otantisite i�aretleyicilerinden biridir. Görü�meler esnas�nda grup üyelerinin “Rock 
asi bir müziktir, isyankâr bir müziktir. Bizim bütün duru�umuzdan, yani sahne duru�umuzdan her 
zaman her yerdeki duru�umuza, konu�malar�m�za, hayat görü�ümüze her �ey ile do�ru 
orant�l�d�r.” ifadeleri bu durumu yans�t�r.  Grup Kaz�m Koyuncu’nun politik duru�undan da ald��� 
ilhamla çe�itli çevreci ve antikapitalist eylemler içerisinde yer almakta, yap�lan röportajlarda ve 
konser etkinliklerinde f�rsat buldukça bu yönlerine vurgu yapmaktad�rlar. Albüm tan�t�m 
reklamlar�nda ve grubun resmi sitesinde “Dikkat! Bu grup yüksek oranda radyasyon içerir.” 
ibaresi ile Çernobil facias�na ve grubun nükleer kar��t� olmas�na yap�lan gönderme, grubun tüm 
konser etkinliklerinde bu konudaki söylemlerle peki�tirilmektedir. 
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Resim 1. Grup Marsis, “Marsis Da��” albümünün tan�t�m afi�i foto�raf� (2009). 

 
Grup Marsis’in giyim tarz� ve beden dili gibi sahne performanslar�nda kullan�ld��� kodlar, 

rock müzi�in belli ba�l� otantik i�aretleyicilerinin kullan�lmas� aç�s�ndan önemlidir. Grup giyim 
tarz� ile marjinal bir rock grubu özelli�i göstermese de, rock müzi�in genel kodlar�na uygun 
davran�r. Elektrogitar, basgitar ve davul, zaman zaman anaak�m rock’�n beden diline ko�ut 
davran��larla icra edilir. Tulum, kemençe ve solistin davran��lar� da bu kodlara uygundur. 
Davulcu ve basgitarist d���nda grubun tüm üyelerinin saç� uzundur. Tulum çal�c�s� d���nda tüm 
müzisyenler piercing tarz� metal aksesuarlar kullan�rlar. Davulcunun dövmelerini öne ç�kartmas� 
dikkat çekicidir. 

 
Yerel (Karadeniz) Bile�enler 
Belli bir kimli�e sahip ç�kma iddias�yla ortada olma, di�erlerinden farkl�l���n� vurgulama 

çabas�n� da beraberinde getirir. Grup Marsis, müzikal varl���n� ayn� zamanda Karadeniz’li olma 
ve “Karadeniz müzi�ini ulusala ve oradan da evrensele ta��ma” iddias�yla da ortaya koyan bir 
gruptur. Grup bu iddiay�, “rock müzik” gibi evrensel boyutta me�rula�m�� bir müzik arac�l���yla 
gerçekle�tirme eyleminde olsa bile, yap�lan müzi�in içerisine yerle�tirilen Karadeniz yerel 
müzi�ine dair ögeler, özellikle �ive, a��z ve bölgede ya�ayan etnisitilere (Laz, Gürcü) ait dillerin 
kullan�m� �eklinde tezahür eden, dilsel boyut ve bölge yerel müzi�inin en bask�n müzikal arac� 
olarak kemençe ve tulum çalg�lar�n�n kullan�m� ile t�n�sal otantik i�aretleyiciler olarak ele 
al�nabilir. 

Dil, Grup Marsis’in müzi�inde kullan�lan en belirgin i�aretleyicilerden biridir. Karadeniz 
Rock, terimden anla��laca�� itibariyle, herhangi bir dile vurgu yapmamakla birlikte, terimin 
içeri�inde yörede konu�ulan birden çok dile ve bu dillere dair bir politik bir duru�a gönderme 
yapmas� beklenir. 
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�ekil 1. Karadeniz Bölgesi’nin co�rafi ve siyasi haritas�. 

 
Karadeniz Bölgesi birçok farkl� dili ve etnisiteyi içinde bar�nd�r�r. Düzce, Adapazar� 

çevresi’nde Çerkezler; Giresun, Trabzon (yo�un olarak �alpazar�), Çorum, Ordu, Tokat ve 
Kastamonu civar�nda Çepniler; Da�l�k Trabzon’da Pontus Rumlar�; Artvin, Hopa ve Rize’de 
(yo�un olarak Hem�in, F�nd�kl� ve Pazar) Hem�inler; yine Artvin, Ordu, Düzce, Akçakoca ve 
�zmit çevresinde Gürcüler; ve Rize’de Pazar, Arde�en, F�nd�kl� ve Çaml�hem�in de ise Lazlar bu 
co�rafyan�n çok-etnisiteli, çok-kültürlü yap�s�n� olu�turur.116 

Karadenizin yukar�da gösterilen çoklu yap�s�na kar��n, Grup Marsis’in Karadeniz 
alg�s�n�n bütün Karadeniz’i (ve Karadenizde ya�ayan tüm etnik gruplar�) de�il, yaln�zca Do�u 
Karadeniz’i (Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin) ve burada yo�unla�an etnik gruplar� (Lazlar, 
Hem�inler ve Gürcüler) içerdi�i görülür. 

Grup Marsis’in ‘Karadeniz Rock’ tan�mlamas� Zu�a�i Berepe, Kaz�m Koyuncu ve di�er 
Karadenizli müzisyenlerde oldu�u gibi yaln�zca belirli bir etnisite (Lazlar) ya da dil (Lazca) 
de�il, Do�u Karadeniz’de ya�ayan etnik dillerin ve kültürlerin ya�at�lmas�na dair bir misyon 
üzerine kuruludur. Grubun solisti Korhan Özy�ld�z, 08.02.2011’de �stanbul’da yap�lan görü�mede 
durumu �öyle ifade etmi�tir: 
Vazgeçmedi�imiz ögeler var. Yani mesela Türkçe �iveyle söyledi�imiz �ark�larda var, 
mesela Hem�in �ivesi, Hem�in a�z�, Trabzon a�z� gibi. Burada i�te �iveye ve dillerin 
hepsini kullanmaya ve gündeme getirmeye çal���yoruz. Lazca’ y� ya�atmak mesela. 
Aram�zdan iki ki�inin anadili bu ve kaybolmakta olan bir dil. Bu dilin ya�amas� için, 
kelime olarak onun özüne, geli�imine çok dikkat ediyoruz. Onun geli�imini bozmadan 
bir�eyler üretiyoruz. Hem�ince �ark� söyleyeceksek, Hem�inli biriyle konu�arak, o dilin 
do�ru telaffuzunu, her �eyini ö�renerek onu yorumlamaya çal���yoruz. Bütün dillerde 
ayn� özeni gösteriyoruz. Çünkü ayn� zamanda bir kaç kültürü birden ya�att���m�z için 
�ark�lar�m�zda bu hususlara çok dikkat etmemiz gerekiyor. 

Tablo 2. Grup Marsis’in ilk albüm çal��mas� “Marsis Da��”nda yer verdi�i 
�ark�lar ve kullan�lan diller. 

�ark�lar  Diller  

Deda  (Anne)  Gürcüce  

Siya  Lazca  

                                                 
116 Bat� Karadeniz’de varl��� yo�unla�an Çepniler ve Çerkezlerin, bu bölgeye yerle�imleri di�er topluluklardan 

öncesine dayanmaktad�r. Burada an�lmayan fakat Bat� Karadeniz’in günümüz demografik unsurlar�ndan olan 
Lazlar ve Hem�inler ise, büyük oranda, son 30-40 y�l içinde meydana gelen ekonomik nedenlere ba�l� göç 
hareketleri ile bu bölgeye yerle�mi�lerdir. �stanbul il s�n�r� içindeki topraklar�n bir k�sm� Bat� Karadeniz Bölgesi 
içerisinde yer almakla birlikte harita d��� tutulmu�tur. 
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Gyuli Çkimi (Gülüm)  Lazca  

Ma Bulur (Gidiyorum)  Lazca  

Maçven Guri (Kalbim Ac�yor)  Lazca  

Marsis Da��  Türkçe (Hem�in �ivesi ile)  

Kapiya Sandaliye Türkçe (Hem�in �ivesi ile)117 

 
Tablo 2’de görüldü�ü gibi, grubun ilk albüm çal��mas� olan “Marsis Da��”nda, Do�u 

Karadeniz Bölgesi içerisinde konu�ulan diller ve �ivelerle seslendirilen �ark�lara yer verilmi�tir. 
Grubun dil seçiminde, yörede konu�ulan dillerden özellikle Lazca’n�n ya�at�lmas�na dair son 
y�llarda artan söylemlerin popüler düzeydeki etkisi aç�kt�r.  

Grubun senkretik müzikal yap�s�n�n en önemli özelliklerinden biri kullan�lan ve ‘otantik’ 
kabul edilen t�n�sal i�aretleyicilerdir. Grubun ‘Karadeniz Rock’ olarak ifadesinin ana ögelerinden 
olan kemençe ve tulumun t�n�sal özellikleri bunda belirleyici rol oynar. Grubun albüm ve sahne 
performanslar�nda her iki çalg� da hem ayr� ayr� hem de birarada kullan�larak ‘Karadenizlilik’in 
vurgulanmas�nda önemli bir rol üslenirler. Bu noktada, yerel ortam�nda her ikisi de horona e�lik 
eden ancak gerçekte asla bir arada kullan�lmayan bu çalg�lar�n (kemençe ve tulum) ayn� sahnede 
bulu�turulmas� bile senkretik bir tutumun ve otantisite alg�s�n�n sonucudur. 

Grup, özgün rock soundunun yakalanabilmesi amac�yla, her iki çalg� içinde yeni teknik 
özellikler geli�tirme yoluna gitmi�tir. Tulumun gitar pedal� ile kullan�lmas�n�n yan�nda, grubun 
kemençecisi ve ayn� zamanda bir kemençe yap�mc�s� olan Ceyhun Demir’in, kemençeyi rock 
soundu ile örtü�türebilmek için, çalg�ya manyetik tak�p ‘elektro kemençe’ye dönü�türmesi, 
grubun, ayn� zamanda yerele ait olan formlar� rock müzik gibi genel kabul görmü� bir müzik 
içerisine eklemleme ve yeniden tan�mlama stratejisininin sonucudur. 

Grubun da�ar�na bak�ld���nda ise, yine ya yerel (anonim ya da geleneksel olarak 
tan�mlanan) Karadeniz ezgileri ya da grubun �ive, söz içeri�i ve ezgisel bak�mdan yine Karadeniz 
yerel müzi�i çizgisinde yapt�klar� yeni yap�tlardan olu�maktad�r. �lk albüm çal��malar� olan 
Marsis Da��’nda yer alan �ark�lardan üç tanesi beste çal��mas�d�r fakat �ark�lar�n sözel ve ezgisel 
ifadesi Karadeniz türküleri ile örtü�ür. 

Ayr�ca Grup Marsis’in sahne performanslar� s�ras�nda yer verdikleri yerel danslar 
(özellikle Horon) da grubun ‘Karadenizlilik’ kimli�ine dair vurgulad��� bir di�er önemli 
unsurdur. Dinleyiciler özellikle kemençe ve tulumun öne ç�kt��� icralarda geni� horon gruplar� 
olu�turarak dans ederler ve/veya dansa davet edilirler. 

Dolay�s� ile t�n�sal, söylemsel ve eylemsel olarak i�e ko�ulan otantik i�aretleyiciler bu 
aidiyetlerin peki�tirilmesine arac�l�k ederler. Bu aç�dan bak�ld���nda Grup Marsis kendisini, 
özellikle Karadeniz yerel müziklerinden beslenen bir rock müzi�i grubu olarak görür. Grup 
Marsis’in Karadeniz Rock icras�na evsahipli�i yapan mekânlara bak�ld���nda genellikle kentsel, 
Bat�l� olan davran�� ve söylemlerin ortaya konuldu�u etkinliklerle özde�le�ti�i görülür. Bunlar 
�stanbul ba�ta olmak üzere kent merkezlerindeki barlar, müzik festivalleri ya da çevreci ve insan 
haklar� merkezli eylemlerin sergilendi�i toplumsal etkinliklerdir. 

                                                 
117  Yörede ayr�ca bir dil olarak da varl��� iddia edilen ‘Hem�ince’nin Hem�in �ivesi ile ayn� �eyler olmad���n�n 

vurgulanmas� bak�m�ndan, Kapiya Sandaliye, Rize’nin Hem�in yöresine ait olup, grubun albümünde de bu 
yörede Hem�in �ivesiyle konu�ulan Türkçe ile seslendirilmi�tir.  
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Sonuç 
Do�as� gere�i farkl� hatta kimi zaman birbirine kar��t unsurlar� içeren senkretik olu�umlar, 

ortaya ç�kan sonucun bir ürüne dönü�türülmesi ve bu ürünün pazarlanmas�na yönelik yeni 
stratejiler üretilmesini de beraberinde getirmektedir. Grup Marsis örne�inde analizi yap�lan 
veriler, grubun ve ‘Karadeniz Rock’�n senkretik yap�s�n� aç�klaman�n yan�nda, senkretik 
müziklerin üretim ve me�rula�ma stratejilerine yönelik eylemlerin kültürel ve toplumsal arka 
plan�n� anlamam�z� da sa�lar. 

Kültürel kimliklerin senkretik müzikler yoluyla tan�mlanma çabalar�nda seçilen zeminin 
ifadeye uygunlu�u, ifadenin kültürel a��rl�k noktas�n� da belirlemektedir. Grup Marsis’in yerel 
müziklerinin me�ru ifade zemininin “Neden rock?” oldu�u sorusuna cevap olarak verdi�i; 
“Karadeniz Yerel Müzi�i’nin, Rock’a do�as� gere�i yak�nl��� ve yatk�nl���” söylemi bunu 
destekler. Grubun burada vurgulamak istedi�i Karadeniz yerel müzi�inin h�z, ritm ve çalg�sal 
yap�s�n�n rock ile uyumlulu�u, yöre insan�n�n do�as�n�n kendini bu zeminde ifade edebilmesini 
kolayla�t�rmas�d�r. Bu gibi gerekçeler, günümüzde farkl� müzik kültürlerinin ba�da�t�r�larak yeni 
senkretik pratiklerin olu�umunda rol oynayan etkenlerin, geçmi�in spontan dinamiklerinden farkl� 
olarak zaman zaman kurgulanarak da yarat�ld���n� gösterir. Sonuçta senkretizm, kültürlerin daima 
yeniden kar���ma aç�k ve geçirgen do�alar�n�n bir sonucu olmakla birlikte, günümüzün küresel 
ko�ullar� ve teknolojik araçlar� göz önüne al�nd���nda, senkretizmin geçmi�tekinden farkl� olarak 
tüm kültürel alanlarda çok daha h�zl� ve etkin bir biçimde uyguland��� söylenebilir.  
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ÖZET 

Müzik teknolojisi ve müzik endüstrisi alan�nda yayg�n olarak kullan�lan MIDI ve MIDI 
ile ilgili çal��malar, genellikle sequencer ve DAW yaz�l�mlar� ile uygulan�r. Müzik teknolojisi 
bölümü ö�rencilerinin mezuniyet sonras� mesleki geli�imi aç�s�ndan bu yaz�l�mlar� bilmesi 
kaç�n�lmazd�r; ancak akademik ve bilimsel geli�im aç�s�ndan tek ba��na yeterli de�ildir. Bu 
dü�ünceyle yap�lan ara�t�rman�n örneklemini Cumhuriyet Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi 
Müzik Teknolojisi Anabilim Dal� 2. ve 4.  s�n�ftan toplam otuz ö�renci olu�turur. 2011-2012 
ö�retim y�l�nda midi dersi 1. yar�y�lda DAW (Cubase 3.1.8) yaz�l�m� ile i�lendi. 2. yar�y�lda 
Max/Msp 6. 0 programlama diliyle i�lenen derslere kat�lan ö�rencilerin gözlemlenmesi ve 
görü�me yöntemiyle yap�lan çal��mada Max/Msp yaz�l�m�n�n sa�lad��� muhtemel kazan�mlar 
ara�t�r�ld�.  
Anahtar Kelimeler: Müzik teknolojisi, MIDI, Max/Msp 
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ABSTRACT 
MIDI and MIDI related studies, which find a wide range of applications in the fields 

of music technology and industry, are usually used together with sequencer or a DAW software. 
Graduate students of music technology departments will inevitably get acquainted 
with this software as a means for their professional development, but this alone will not be 
sufficient for academic or scientific researches. With this in mind subjects of a scientific study 
was formed of thirty sophomore or senior students studying in Music Technology Department in 
the Faculty of Fine Arts of Cumhuriyet University. The midi course was given in the 
first semester of the 2011-2012 academic years together with a DAW software (Cubase 3.1.8). In 
the second semester possible benefits of Max/Msp software were examined with the use of 
observations and interviews made with students attending courses held with Max/Msp 6.0 
programming languages. 
Keywords: Music Technology, MIDI, Max/Msp 
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G�R�� 
Durmaz (2000), MIDI’ y� (Musical Instrument Digital Interface), mikroi�lemci 

teknolojisi ile çal��an elektronik çalg�lar�n, kar��l�kl� anla�mas�n� sa�layan ve aralar�nda diyalo�a 
izin veren bir ba�lant� standartt�, bir computer protokolü olarak tan�mlar. Bu tan�m do�ru olmakla 
birlikte günümüzde çok çe�itli kullan�m alan� olan MIDI’ y� ifade etmek için yetersiz kal�r. 
80’lerin ba��nda müzikal çalg�lar aras�nda ileti�imi, e� zamanl� çal��may� sa�layan arabirim 
olarak standartla�an MIDI, mikro i�lemci teknolojisinin ve geni� depolama imkânlar�n�n 
geli�mesiyle, müzik endüstrisinin birçok alan�nda kullan�lan, dijital ileti�im bilgisine sahip temel 
yap� haline geldi. Bu nedenle Field (1997) MIDI’ y� daha geni� bir ifadeyle “MIDI bir donan�m 
arayüzü, bir dosya format�, Standart MIDI File içinde bir veri ya da General MIDI’n�n belirledi�i 
çalg� simülasyonudur” �eklinde ifade eder. 

Müzik üretimi alan�nda MIDI’ dan çe�itli �ekillerde faydalan�l�r: MIDI mesajlar�, perde, 
gürlük, sustain, ritim gibi müzi�in temel niteliklerini kar��lad��� gibi vibrato, legato, tenuto, 
deta�e, stakato gibi müzikal nüanslar�n ifadesi için de kullan�labilir niteliktedir. Müzikal 
performans�n "mid", "midi" dosya format�yla kaydedilebilir, editlenebilir, depolanabilir yap�s� bu 
dosya formatlar�n�n Finale, Sibelius gibi nota yaz�m ve arajman programlar�yla 
kullan�labilmesine, payla��lmas�na, kullan�c�n�n yazd��� notay� seslendirebilmesine, de�i�iklik 
yapabilmesine, ç�kt� alabilmesine ve çe�itli çalg� t�n�lar�yla tekrar tekrar seslendirmesine olanak 
tan�r. Cubase, Protools, Logic, Sonar gibi DAW (Digital Audio Workstation) yaz�l�mlar�, 
kullan�c�ya ses (audio) ve MIDI ile birlikte çal��abilece�i, editleyebilece�i, kaydedebilece�i geni� 
bir platform sa�lar. Ayn� zamanda analog ve dijital harici donan�mlar�n nerdeyse bütün becerisini 
bünyesinde bar�nd�ran VST, RTAS gibi pluginler ve sanal çalg�larla (virtual instrument) hem 
ucuz hem de kompakt bir yap�dad�r.  

Çok h�zl� i�lemciler, bellek ve depolama üniteleri sayesinde örneklenmi� do�al seslerin 
tekrar seslendirilmeleri, bir dönemin duvarlar� kaplayacak kadar büyük bire�tireçlerinin i�ini 
yapabilen sanal çalg�lar�n varl���n�, MIDI mesajlar�n� kaydedip göndermeyi ve sabit diskler 
üzerine çok kanall� kay�tlar yapabilmeyi olanakl� k�lmaktad�r. Analog ses sinyallerinin, say�sal 
ifade edilebilmesi, çe�itli ortamlarda saklanabilmesi ve kolayl�kla ço�alt�labilmesi, üretilen 
müzi�in ses kalitesinin hiçbir kayba u�ramadan yay�l�p payla��labilmesi aç�s�ndan önem 
ta��maktad�r(Eden, 2006).  

MIDI s�ralay�c�s� sayesinde herhangi bir sanal çalg� performans� yaratmak mümkündür. 
Donan�msal yap�lar�n ara yüzlerinin taklit edildi�i pluginler ve bütün bir sistem, basit bir MIDI 
klavye ya da MIDI arabirimini kullanan elektronik piyanolar, MIDI özellikli gitarlar, nefesli, 
yayl�, vurmal� MIDI çalg�lar ile seslendirilebilir. Dijital kay�t teknolojisinin yüksek örnekleme ve 
geni� depolama olanaklar� ve sürekli geli�en ses sentezleme teknikleri ile gerçe�ine çok yak�n 
t�n�lardan olu�an ses bankalar� -MIDI mesajlar�n� kullanarak- DAW yaz�l�mlar� bünyesinde 
kullan�c�n�n hizmetine sunulur. “MIDI’ n�n edit yetene�i performans�n hemen hemen bütün 
parametrelerinin de�i�imine izin verir. Dahas� ço�u yaz�l�m paketleri audio track yan�nda bir 
MIDI s�ralay�c� senkronize etme yetene�ine sahip olmakla birlikte vocal ve çalg� bölümlerine 
eklemeler yapabilir”(Airy, Parr, 2010: 42). MIDI ba�lant� normu, say�lar� binlerle ifade 
edilebilecek harici ses bankas� t�n�lar�ndan seçim yapabildi�i gibi, sentetik ve gerçek sesler DAW 
ve s�ralay�c�lar kullan�c�s�na çok yönlü çal��ma alan� sunar.  

 
Max/Msp 

Müzik teknolojisi alan�, onun geli�imine destek olmak, müzi�e dair teknolojik ve 
bilimsel geli�meleri takip eden, tasar�m ilkelerini bilen, hem “yeni”yi üreten hem de üretilene 
uygulama alan� yaratan, ara�t�ran olmak durumundad�r. Bu nedenle müzik teknolojisi ö�rencisi, 
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MIDI’ y� müzik üretiminde bir araç olarak kullanmakla birlikte, s�radan bir arayüz kullan�c�s� 
olman�n d���na ç�karak MIDI’ n�n çal��ma prensiplerinden, mesajlar�n�n içeri�inden, arka planda 
çal��an say�sal de�i�imlerden haberdar hatta MIDI’y� alternatif teknolojilerle ili�kilendirebilen 
bilgi ve beceriye sahip olmal�d�r.  

Uygulamal� MIDI derslerinin, s�ralay�c� (sequencer) ya da DAW yaz�l�mlar� ile 
i�lenmesi tercih edilebilir görünse de bu yaz�l�mlar� kullanabilmek için MIDI mesajlar�n�n nas�l 
çal��t���na dair bilgiye ihtiyaç yoktur. S�ralay�c� ve DAW yaz�l�mlar�n�n üretim amac� MIDI’ n�n 
temel niteliklerini kazand�rmaktan çok amatör ya da profesyonel kullan�c�ya h�zl� ve pratik 
biçimde mix becerisi kazand�rmakt�r. “Müzik s�ralay�c�lar MIDI verilerini düzenlemek için 
dizayn edilmi� en uygun yaz�l�mlard�r. Yaz�l�m�n dosyalar� bir bestecinin özgün i�ini yaz�l�m�n 
ç�kt�s� müzikal kompozisyonu ifade eder. Bununla birlikte Max MIDI verilerini düzenlemek için 
kullan�labilece�i gibi onun temel amac� olu�turulan MIDI verilerini manipüle etmek, üretmek, 
i�lemek ve depolamak için obje yaratmakt�r”(Todd, 1998). Note-on, note-off, control change, 
program change, pitch bend gibi temel midi kontrol mesajlar� bu yaz�l�mlar üzerinde belirli 
parametrelerle haz�r olarak sunulur. Dijital müzi�e ya da mix yapmaya ilgi duyan herhangi bir 
kullan�c�n�n (müzik teknolojisi ana bilim dal� ö�rencisi olmas� gerekmez) bu amaçla üretilmi� 
onlarca yaz�l�mdan ihtiyaç duyaca�� herhangi birini ö�renmesi kolayd�r ve kullan�c� arka planda 
çal��an MIDI mesajlar�ndan habersizdir.  
Prodüksiyon anlam�nda Cubase daha iyi olabilir ama MIDI kullanmak noktas�nda 
Max’ ten daha fazla yararland���m�z� dü�ünüyorum. Bir de Max i�in mutfa�� gibi her 
�eyi orada görüyorsun, orada ö�reniyorsun. (Görü�me, Sivas, 10.05.2012).  

Nitekim müzik teknolojisi ana bilim dal� giri� s�navlar�na ba�vuran ö�rencilerin 
ço�unlu�u bu yaz�l�mlardan bir ya da bir kaç�n� az ya da çok ö�renmi� olarak gelmi� olsa da 
MIDI konusunda yeterli bilgiye sahip de�ildir. Bununla birlikte MIDI derslerinin sadece teorik 
olarak i�lenmesi durumunda, ö�renilen konular�n k�sa bir zamanda unutulmas� kaç�n�lmazd�r. 
MIDI’ n�n uygulamal� i�lenmesi a�amas�nda, ö�rencinin aktif ö�renme süreci içinde etkin 
olabilece�i, MIDI mesajlar�n�n say�sal de�erlerini kullanabilece�i ve farkl� arabirimlerle 
ili�kilendirerek etkile�imi tecrübe edebilece�i bir çal��ma ortam� sunulmal�d�r. Bu amaçla MIDI 
uygulama çal��malar�nda kolay anla��lmas� aç�s�ndan ba�lang�çta grafiksel ara yüzü olan, 
algoritmik temelli bir programlama diliyle çal���lmas� dü�ünülmü�tür. MIDI dersi 
uygulamalar�nda tercih edilen programlama dili Max/Msp’dir. 
Max/Msp müzik, ses i�leme ve multimedya için etkile�imli bir grafik ortam�d�r. Dünya çap�nda 
müzisyenler, besteciler, ses tasar�mc�lar�, görsel ve multimedya sanatç�lar�n�n kulland���, hem 
müzikal hem de görsel projeler için teknolojik özellikli modern bir sanat haline gelmi�tir. 
Grafiksel bir programlama dili oldu�undan ö�renmesi kolayd�r ve anlat�mc�l��a büyük bir güç 
verir. Max/Msp grafiksel objeler ve sanal kablolar�n birbirlerine ba�lanmas�yla olu�turulan bir 
programd�r. Bu objeler ses ve görsel i�leme için ya da grafiksel kullan�c� arabirimi olarak 
konfigüre edilerek kullan�labilir. Ses sentezleme ve sinyal i�leme yetene�i,  sentezleyiciler, 
örnekleyiciler, dinamik i�lemciler, sinyal i�leme etkisi, MIDI ve daha birçok �ey için 
kullan�labilir(Cipriani, Giri, 2010). 

Max/Msp’yi di�er programlama dillerinden ay�ran en temel özelli�i görsel temelli olu�u 
ve MIDI ve ses i�leme uygulamalar� için geni� bir çal��ma ortam� sunmas�d�r. Bu yönüyle 
Max/Msp her ad�mda sonuçlar�n�n kontrol edilebildi�i, kullan�c�n�n sa�lama yapabilece�i, ayn� 
zamanda gerçek harici donan�mlar�n (osilatörler, MIDI kontrol üniteleri, metronom gibi) bir tür 
görsel arayüzle (interface) ifade edildi�i bir platform ve çal��ma alan� sunar. Böylece kullan�c� 
harici donan�mlarla kulland��� üniteleri birbirileriyle ili�kilendirmesine benzer uygulamalar� 
görsel bir alan üzerinde rahatl�kla yapabilir. Max/Msp çok çe�itli objeler ve mesajlardan olu�ur. 
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Her objenin belirli bir i�levi olmakla birlikte mesajlardan gelen verileri giri� biriminden al�r ve 
de�erlendirerek ç�k�� birimine iletir. Max/Msp sesin biçimlendirilmesi, t�n� taklidi, örnekleyiciler, 
filtre elemanlar� ve dinamik üniteleri, s�ralama i�lemlerini, ses sentezleme ve MIDI programlama 
çal��malar�n� birbiriyle e� zamanl� kullan�m imkân� sunar. Ayn� zamanda Jitter eklentisiyle sesle 
ilgili bütün birimleri görsel verilerle (video ve resim formatlar�) ili�kilendirebilir ve mause, 
klavye gibi standart bilgisayar donan�mlar� d���nda insan arayüz (human interface) üniteleriyle 
(gamepad, wii pad, joystick gibi) yönlendirebilir. Max/Msp gerek pratik kullan�m� gerek farkl� 
programlama dillerine dönü�türme becerisi (convert) ve gerekse harici s�ralay�c� programlar�na 
(Cubase, Ableton, Logic)  Rewire ve Host birimleriyle ba�lanmas�yla daha geni� bir çal��ma ve 
kullan�m alan� sunar.  

DAW ya da s�ralay�c�larla haz�r olarak verilen MIDI parametreleri, Max/Msp ‘de 
olu�turmak ve programlamak mümkündür. S�ralay�c� programlar�nda çal��an ö�renci MIDI 
mesajlar� ve MIDI parametrelerinin arka planda nas�l çal��t���ndan habersiz, edilgen ve pasif 
durumdad�r. Max/Msp de bütün MIDI parametrelerini kullan�c� kendisi belirler, kullanmay� 
dü�ündü�ü say�sal de�erleri kendisi girer ve do�rudan sonuca ula��r. Dolay�s�yla ö�renci 
Max/Msp de aktif ve etkin durumdad�r. 
Cubase’de MIDI’ya dair her �ey havada kal�yor, Max’te i�lem aral��� çok geni� ve her �ey daha 
aç�k. Örne�in program Change nedir dedi�imizde teorik olarak söylenebilecek �eyler varken 
Max’te ayn� zamanda uygulama �ans�m�z var. �çeri�ini tam olarak görme �ans�m�z var. Cubase 
de MIDI editöre t�klad���m�zda program change var. Ama tam olarak program change nedir? 
Max/Msp de bu daha aç�k. Cubase de program change için bas ve ses gelsin. Ama Max’te biz 
bunu kendimiz belirliyoruz(Görü�me, Sivas, 11.05.2012).  
�kisini de görmü� olmam�z (Cubase, Max) yönelimleri de belirledi. Cubase’de yapt���m�z i�in 
içini açabiliyoruz: ne yap�yoruz, ne yapm���z görebiliyoruz. Hangi obje ya da mesaj� kullan�rsak 
ne olur, proje nereye gider bunlar� görebiliyoruz. Cubase’de kapal� bir �eyler var ama Max’i 
açt���m�zda asl�nda neler yap�yormu�uz diyorum(Görü�me, Sivas, 10.05.2012).  

Max/Msp grafiksel ara yüze sahip algoritmik temelli programlama dilidir. Geleneksel 
programlama dillerinden farkl� olarak grafiksel ara yüzü ile ö�renimi kolay ve pratiktir. MIDI 
mesaj bilgileri ve ba�lant� �ekilleri, bir MIDI klavye ya da kontrol birimleriyle kullan�labilmekte 
ve MIDI’ ya özgü durum ve veri baytlar�, farkl� matematiksel, i�itsel ve görsel objelerle 
ili�kilendirilebilmektedir. “Her �ey net, matematik temelli oldu�u için, uygulayarak ö�rendi�imiz 
için daha kal�c� oldu�una inan�yorum”(Görü�me, Sivas, 11.05.2012). �çeri�inde dört i�lemi 
bar�nd�ran objeler oldu�u gibi MIDI mesajlar�n�n üretildi�i ve de�erlendirildi�i objeler de 
mevcuttur. Obje ve mesaj içeriklerinin neler oldu�unu bilmek, projenin amac� do�rultusunda 
ili�kilendirmek, do�ru ba�lant� noktalar� belirlemek yeterlidir. Bu nedenle algoritmik yap�n�n 
ö�renilmesi ö�rencinin analitik dü�ünme becerisi kazanmas�nda da etkin rol oynar. 
Max’te reverb tasarlamakla, Cubase’de reverb kullanmak aras�nda büyük bir fark var: orda bir 
tembellik söz konusu, haz�r yaz�lm�� bir �ey var. Sizin kendi tasarlad���n�z bir reverb yok, birinin 
sizin için tasarlad��� ve de�i�tiremeyece�iniz, kaynak kodunu göremeyece�iniz bir reverb var. 
Max’de çok farkl�: Sizin tasarlad���n�z bir reverb var, onun çal��ma mant���n� çok iyi 
biliyorsunuz. Kay�tta ya da mixde reverb eklerken çal��ma mant���n� bildi�imiz için Max’te 
reverb yazd���m�z için hem analitik dü�ünmeye hem de bir reverb’ün nas�l çal��t���n� ö�renmek 
noktas�nda katk� sa�lad�(Görü�me, Sivas, 11.05.2012).  
Max’te çal��mak, lego oynamak gibi, hem zevkli hem de sürekli dü�ünmeyi gerektiriyor 
(Görü�me, Sivas, 10.05.2012).  
Ben, liseyi elektronik bölümünde okudu�um için Max’i lisede kulland���m�z Bread board’ larla 
çal��amaya benzetiyorum. Orda dirençleri, lambalar�, sensörleri birbirlerine ba�lad���m�z gibi 
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Max’ te de farkl� objeleri farkl� mesajlarla birbirine ba�l�yoruz. Bu yönüyle elektronik 
mühendisli�ine benziyor (Görü�me, Sivas, 10.05.2012).  
 
MIDI Dersinin Max/Msp Programlama Dili �le ��lenmesi: 

Note-on, note-off, program change, control change, pitch bend MIDI mesajlar�n�n 
Max/Msp’de i�lenmesi a�amas�nda toplam sekiz adet seviye belirlendi. Her bir seviyede i�lenen 
konuya ait Max/Msp patch’i, sonraki seviyenin konusuna ait patch’ e eklenerek, çal��man�n 
sonunda ön görülen bütün MIDI mesajlar� için olu�turulan tek bir patch dosyas�nda birle�tirilmi� 
oldu.   
1. Seviye: 
1. seviyede, note-on mesajlar�n�n ö�renilmesi amaçland�.  En temel MIDI channel voice mesaj� 
olan note-on, bir MIDI denetleyicisinde bir tu�a bas�� bilgisi yan�nda hangi perdeye (pitch) ve ne 
�iddete (velocity) bas�ld���n�n bilgisini de içerir. “Bir note-on mesaj sinyali bir nota çal�nd��� 
zaman alg�lan�r. Bir MIDI klavyede bir tu�a bas�ld��� zaman note-on mesaj� üretilir. Di�er MIDI 
üniteleri de note-on mesaj�yla tetiklenir. Note-on mesaj�n�n ilk bayt� durum mesaj�d�r. Bunu takip 
eden ilk veri bayt� bas�lan tu�un perde de�erini, ikinci veri bayt� velocity de�erini 
verir”(Rothstein, 1995). 

�ekil 1. Soprano Ezgisi 

�
�ekil 1’de gösterilen soprano ezgisi, toplam iki ölçüden olu�an 4/4 ‘lük ölçü sistemi içinde Do 
Majör dizi sesleri kullan�larak olu�turuldu. Soprano ezgisinde sadece 4’lük ve 2‘lik tart�m 
de�erleri kullan�ld�. 
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�ekil 2. Soprano Ezgisinin 
Max/Msp’deProgramlanmas�

 
�ekil 1’de verilen ezginin Max/Msp’ de seslendirilmesi için �ekil 2’de görülen be� farkl� 

obje ve yedi adet mesaj kullan�ld�. “Metro” objesi sisteme gönderilen sinyalin h�z�n� milisaniye  
(ms) cinsinden belirlenmek (1000ms olarak belirlendi), bir sayaç olan “counter” objesi her 1000 
ms’ de 1’den 8’e kadar ki say� de�erlerini üretmek ve “select” objesi giri� biriminden (input) 
ald��� say� de�erlerini, ç�k�� birimine (output) payla�t�rmak (1-2-3-4-5-6-7-8) için kullan�ld�.  
“Makenote” giri� biriminden al�nan note-on perde de�eri, belirlenen velocity (80) ve note-on 
mesaj�yla note-off mesaj� aras�nda geçen sürenin (duration), di�er anlam�yla sustain süresinin 
(500ms) de�erlerini ekleyerek ç�k�� birimine perde ve velocity de�eri olarak yans�t�r. “Noteout” 
objesi note-on, note-off ve velocity mesajlar�n� kanal numaras�yla birlikte i�leyerek ç�k�� birimine 
gönderir. �ekil 2’de k�rm�z� ile gösterilen yedi adet mesaj, perde de�erlerini ifade eder. C5 için 
72, G4 için 67, F4 için 65, A4 için 69, D5 için 74 ve B4 için 71 ve tekrar C5 için 72 say�sal mesaj 
de�erleri kullan�ld�. Bu sayede tek sesli basit bir s�ralay�c� olu�turuldu.  
2. Seviye:  
Seviye 2, seviye 1’e gürlük i�aretlerinin eklenmi� halidir. Gürlü�ün MIDI ifadesi olan velocity 
de�erleri cressendo ile artar ve decressendo ile azal�r. Velocity, MIDI denetleyicide tu�a bas�lan 
bas�nç de�erinin ve buna ba�l� olarak üretilen seste olu�an gürlük de�erinin ifadesidir. Note-on 
mesaj�n�n son veri bayt�d�r. “Velocity MIDI içinde ayr� bir mesaj de�ildir. Her note-on durum 
bayt�na eklenmi� veri paketinin bir parças�d�r. Note-on ve note-off mesaj�ndan hariç 
tutulamaz”(Rona, 1994). 
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�ekil 3. Soprano Ezgisinde Cressendo ve Decressendo 

�
Soprano ezgisinde “piano”, “forte” ve “mezoforte” gürlük i�aretleri kullan�ld�. Piyano ile 
ba�layan soprano ezgisinin gürlü�ü ikinci ölçünün ba��na kadar cressendo ile forteye yükselerek 
artt�, ikinci ölçünün son zaman�na kadar decressendo ile azalarak mezzoforteye dü�tü.  

 
�ekil 4. Max/Msp’de Cressendo ve Decressendo 

 
�ekil 4’de velocity de�erleri 40, 80, 120 ve 80 mesajlar�yla gösterilir. 40 de�eri piano, 80 
mezzoforte ve 120 de�eri forte için kullan�ld�. �
3. Seviye:   
Bu seviyede, sustain süresinin belirlenmesi ve dolay�s�yla staccato ya da legato gibi artikülasyon 
nüanslar�n�n yap�lmas� amaçland�. 

�ekil 5. Soprano Ezgisinde Staccato ve Legato 

�
Seviye 3’de ilk ölçüde staccato, ikinci ölçüde legato artikülasyon i�aretleri kullan�ld�.  
�
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�ekil 6. Max/Msp’ de Staccato ve Legato 

 
�ekil 6’da MIDI sustain süresi Max/Msp’de,  “makenote” objesindeki “duration” giri� biriminden 
girilen milisaniye cinsinden mesajlarla belirlenir. Staccato için duration de�eri 200ms, legato için 
1000ms de�eri kullan�ld�. 
4. Seviye:  
3. seviye kullan�lan soprano ezgisine 2’lik süre de�erleriyle bas ezgisi eklenerek iki sesli piyano 
partisine dönü�türüldü.  

�ekil 7. Piyano Partisinde Bas Ezgisinin Eklenmesi 

�
Soprano ezgisinin iki zamanl� notas�na kar��l�k gelen I-IV-V-I. derecelerin temel sesleri 
kullan�larak bas ezgisi eklendi ve iki sesli piyano partisi olu�turuldu.  
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�ekil 8. Max/Msp’ de Soprano Ezgisine Bas Ezgisinin Eklenmesi 

�ekil 8’de 
soprano ezgisi (k�rm�z�) ile birlikte bas ezgisi (ye�il) eklendi. Her iki ezgiye ait note-on 
mesajlar�n�n süresi tek bir “metro” objesiyle belirlendi. 4’lük süre de�erlerinden olu�an soprano 
ezgisinin “makenote” objesindeki duration de�eri 500 ms iken, 2’lik süre de�erlerinden olu�an 
bas ezgisinin duration de�eri 1000 ms’dir.  �
5. Seviye: 
Seviye 4’de olu�turulan piyano partisine Kick, Snare ve Hi-hat’ in kullan�ld��� davul partisi 
eklendi.  
 

�ekil 9. Piyano partisine Davul Ezgisinin Eklenmesi 

�
Davul partisinde, Mi notas� üzerinde kick, Do notas� üzerinde snare, ve Sol notas� üzerinde hi-hat 
vurma çalg�lar� gösterildi.   
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�ekil 10. Max/Msp’de Davul Ezgisinin Eklenmesi 

�
�ekil 10’ da farkl� h�zlarda iki adet “metro” objesi kullan�ld�. 8’lik süre de�erlerinden olu�an hi-
hat (GM’de 42) mesaj� için 500ms, piyano, kick (36) ve snare (40) için 1000ms seçildi. General 
MIDI’ de davul sesleri 10. kanal numaras�ndan (MIDI Channel) seslendirildi�i için   “noteout” 
objesinin kanal numaras� 10 olarak belirlendi.  
6.Seviye: 
Piyano partisinin soprano ve bas ezgisi, de�i�tirilerek obua ve çello ezgisine dönü�türüldü. Bu 
seviyede hedeflenen kazan�m MIDI program change mesaj�n�n kullan�lmas�d�r. Bu mesaj MIDI 
enstrümanlar� üzerinde bulunan programlar�n de�i�imi ve kontrolü için kullan�l�r(Önen, 2007). 
Belirli bir MIDI kanal üstünde program change mesaj� ön tan�ml� bir çalg� ve sesin ya da 
program�n (0 ile 127 aras�nda) de�i�tirilmesi için kullan�l�r(Huber, 2007). 
 
�ekil 11. Soprano ve Bas Ezgisinin Obua ve Çello Ezgisine Dönü�türülmesi 

�
�ekil 11’de piyano partisi obua ve çello olarak iki ayr� çalg� partisi haline getirildi.  
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�ekil 12. Max/Msp’de Program Change ve “Pgmout” Objesi  

�
Max/Msp’ de program change i�lemi “pgmout” objesi ile uyguland�.  Obua için Pg Change de�eri 
69, çello için 43 seçildi. 
7. Seviye:  
Bu seviyede Pitch Bend ‘in kullan�m� amaçland�. Control change mesajlar�ndan biri olan pitch 
bend tampare sisteme göre akortlanm�� perde frekans de�erlerinin mikro tonal aral�klar cinsinden 
kayd�r�lmas� için kullan�lan mesaj türüdür. “Merkez de�eri 64 olmakla birlikte 64-127 aras�nda 
tizle�irmeyi, 64-0 aras�nda pesle�meyi ifade eder”(Casabona, Frederick, 1988). Hangi aral�kta 
(B2, B3, T4, T5 ya da T8 vb.) de�i�ece�i kullan�c� taraf�ndan belirlenebilir. 

�ekil 13. Re Notas� Üzerinde Kayd�rma (Bend) Hareketi 

�
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Obua partisinin ikinci ölçüsünde, Re sesi üzerinde kayd�rma (bend) hareketi yap�larak yakla��k 
çeyrek ton kadar tizle�tirildi ve Si notas�na inildi. 
 

�ekil 14. Max/Msp’ de Pitch Bend ve “Bendout” Objesi 

Max/Msp’ de 
Pitch Bend i�lemi “bendout” objesi ile uyguland�. 69 mesaj numaral� perde (A4) 
seslendirildi�inde bu perdeye ait pitch bend de�eri 64’dür. Bu perde üzerinde hiçbir ses kaymas� 
yoktur ve standart, merkezi perde de�eridir.  74 mesaj numaral� perdede (D5) pitch bend 
de�erinin 80 olmas� yakla��k çeyrek ton kadar tizle�ti�ini ifade eder. 71 mesaj numaral� perde de 
(B4) tekrar 64 pitch bend de�eri alarak standart perde de�erine geri döner.  
 8. Seviye:  
Bu seviyede Control Change kullan�m� amaçland�. Control change mesaj�, bir MIDI donan�m�n�n 
ileti�im bilgilerini üzerindeki performans parametreleri ile gerçek zamanl� kontrol edilmesine izin 
verir. “Ayak pedal�, modülasyon ve pitch bend tekerle�i, breath kontrol ve MIDI klavye 
üzerindeki kullan�c� tan�ml� swich ve knob, control change mesajlar�n� kullanan MIDI 
donan�mlar�d�r. Bir control change mesaj� üç bayttan olu�ur: MIDI kanal numaras�, controller ID 
numaras� ve ilgili controller de�eri”(Self, 2009).   
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�ekil 15. Max/Msp’ de Control Change ve “Cltin” Objesi 

�
Max/Msp’ de control change i�lemi “ctlin” objesi ile uyguland�. Bir MIDI klavye üzerinden 
seçilen 27 ve 71 nolu control change butonlar� “pgmout” objesine ba�lanarak obua ve çello ezgisi 
rastgele çalg� t�n�lar� veya efektlerle seslendirildi.  

 
SONUÇ: 

Ö�renci görü�leri de�erlendirildi�inde, MIDI dersinin Max/Msp programlama diliyle 
i�lenmesi, MIDI’n�n say�sal de�erlerinin ö�renilmesi ve uygulanmas� a�amalar�nda olumlu 
sonuçlar vermi�tir. Bununla birlikte, ö�rencilerin Max/Msp’den MIDI dersi d���nda ses i�leme ve 
ses sentezleme gibi say�sal temelli derslerde de etkin bir �ekilde kullanabilme bilgi ve becerisi 
kazand�r�larak, onlar�n analitik dü�ünme ve üretim yetenekleri geli�tirilebilir.   
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“GSSL Ö�RENC�LER�N�N  
RESM� TÖRENLERDEK� MÜZ�KLERE YÖNEL�K ALGILARI” 

 
Serenat �STANBULLU 

 
Ni�de Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi 

ÖZET 
 Bir toplumu millet yapan de�erlerin ba��nda kültür ve tarih bilinci gelir. Gelecek nesillere 

bu de�erleri güçlendirerek aktarmak, geçmi�i unutmadan dil, din, tarih, kültür ve ülkü birli�i 
temeliyle, vatan sevgisi bilincini olu�turmak, ba�ta e�itimciler olmak üzere bütün toplumun 
sorumlulu�undad�r. Bu kutsal de�erleri tan�tma ve aktarmada en güçlü araç milli günler ve milli 
bayramlard�r. 

Bu çal��ma, müzi�in bireysel ve toplumsal i�levlerinden biri olan “törensel co�ku” 
kavram�ndan yola ç�k�larak, müzi�in, törenlerdeki yerini ve fonksiyonunu ortaya koymak ve 
tören alg�s� üzerinde belirlemelerde bulunmak amac�yla yap�lm��t�r. Bu amaca yönelik olarak, 
resmi törenlerdeki ( 29 Ekim, 10 Kas�m, 18 Mart, 19 May�s vb. ) al���lagelmi� tören uygulamalar�  
hakk�ndaki görü�lerini belirlemek üzere, sanat e�itimi alan ve estetik duygular� yan�nda sanatsal 
ele�tiri ve öneri alg�lar�n�n da di�er lise ö�rencilerinden farkl� oldu�u dü�ünülen Güzel Sanatlar 
ve Spor Lisesi ö�rencilerinin görü�leri odak grup görü�mesi yoluyla al�nm��t�r. 

Ara�t�rma sonucunda, bu törenlerde kullan�lan müziklerin milli duygular� ne denli 
harekete geçirebildi�i, günün anlam ve önemini ne ölçüde yans�tt���,  yap�lan kutlamalarda ya da 
anma  törenlerinde kullan�lan müziklerin milli bilince, ö�rencilerin e�itimlerine ve müzik 
da�arc�klar�na ne ölçüde katk�s�n�n oldu�u saptanm��, ayr�ca ö�rencilerin söz konusu törenlerde 
kullan�lan müzikler hakk�ndaki ele�tiri ve beklentileri belirlenerek konuyla ilgili öneriler 
getirilmi�tir. 

Anahtar kelimeler: Tören, Ele�tiri, Alg� 
 

“THE PERCEPTION OF MUSIC BY FINE ARTS HIGH SCHOOL 
STUDENTS AT FORMAL CEREMONIES” 

 
Serenat �STANBULLU 

 
Ni�de Fine Arts and Sports High School 

ABSTRACT 
Cultural awareness and historical consciousness are the leading values that transform a 

society into a Nation.Led by educators, it is the responsibity of society to strengthen these values 
and to pass them on to future generations while using language, religion, culture and unity of 
ideals as a basis to instill patriotism. Using national holidays and festivals can be the most 
effective means to reach such goals. 

This study has been conducted to find out the importance and function of music at 
ceremonies and to determine the perception of the ceremony on the basis of 'ceremonial 
enthusiasm' which is one of the individual and social functions of music. To assist in the study, 
the ideas of students from the ‘Fine Arts and Sports High School’ were requested through target 
group interview on the subject of conventional formal ceremonies (e.g. 29th October,10th 
November, 18th March and 19th May). These students who have taken art training are thought to 
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be different from other high school students in terms of their sense of aesthetics as well as their 
ability of artistic criticism. 

At the end of the study, the results of how much music effected the arousal of patriotism 
is seen as well as the effect it had on the meaning and importance of the day. The contribution of 
music and how it is used on national holidays and anniversaries is displayed. The students' 
training and knowledge of music were essential in their feedback as suggestions have been put 
forward in light of the students' critism and expectations about the ceremonies mentioned above. 

Key Words: ceremony, criticism, perception 
 
KISALTMALAR: 
GSSL:    Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi 
MEB:     Milli E�itim Bakanl��� 
 

G�R�� 
Bir toplumu millet yapan de�erlerin ba��nda kültür ve tarih bilinci gelir. Gelecek nesillere bu 

de�erleri güçlendirerek aktarmak, geçmi�i unutmadan, gelece�e dil, din, tarih, kültür ve ülkü 
birli�i temeliyle vatan sevgisi bilincini olu�turmak, ba�ta e�itimciler olmak üzere bütün toplumun 
sorumlulu�undad�r.  

Bu kutsal de�erleri tan�tma ve aktarmada en güçlü araç milli günler ve milli bayramlard�r.  
“Tören, �enlik, kutlama, bayram vb �ekillerde adland�r�lan bu özel günler, toplumlar�n inanç 
sistemlerinden ve ulusla�ma süreçleri içinde ya�ad�klar� tarihi olaylardan, ortak ya�ant�lar�ndan, 
geleneklerinden ortaya ç�km��t�r. Bu özel günlerden biri olan ve toplumlar�n milletle�me ve ulus 
devletlerini kurma süreci içinde ortaya ç�kan milli günler ve bayramlar, milletlerin ortak bir tak�m 
idealler etraf�nda bütünle�mesini, ortak inançlar ve de�erler geli�tirmesini sa�lar” (Uzun 
2010:109). Milli günler ve bayramlar�n bu de�erleri aktarma ve bütünle�tirmesi a�amas�nda 
müzik etkili ve önemli bir araçt�r. 

 
Müzi�in insan ya�am�ndaki i�levleri/i�görüleri �u be� ana boyutta kümelenerek incelenip 

özetlenebilir. 
1. Bireysel (fizyo/biyopsi�ik) i�görüler, 
2. Toplumsal i�görüler, 
3. Kültürel i�görüler 
4. Ekonomik i�görüler 
5. E�itimsel i�görüler 

 
Görüldü�ü gibi bu boyutlar, bir bak�ma, insan ya�am�n�n da ana boyutlar�d�r ve bu nedenle 

belirli anlamlar kazanmaktad�r (Uçan 1996:21). 
Resmi olarak kutlanan özel günler ve bayramlar izleyen ve haz�rlayanlara yukar�daki 

i�görülerden bireysel, toplumsal, kültürel ve e�itimsel vas�flar� kazand�rmakta önemli bir yere 
sahiptir. “Bireyin, üyesi oldu�u toplumun iyi bir örneklemi olabilme; çevresine ve kendinden 
önceki ku�aklara örnek olup kazand�klar�n� ö�reterek toplumun söz konusu de�erlerle ya�amas�n� 
sa�layabilme, toplumsalla�man�n gerçekle�tirilebilmesi ve sürdürülebilmesi için gerekli iki 
ko�uldur” (Günay 2011:188). 

“Tören” kavram� etimoloji sözlü�ünde “töre” sözcü�ünden gelmekte olup, köke gelen –n 
ekiyle “töre ile ilgili olan, törenin gerektirdi�i, töreye de�in” anlamlar�n� ifade etmektedir 
(Eyübo�lu 2004:669). 
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“Alg� (perception)” ise organizman�n o andaki ya�ant�s� s�ras�nda edinilen duyusal bilginin 
(information) beyin taraf�ndan örgütlenip yorumlanmas� anlam�na gelir (Morgan1993:55). 

Resmi törenler, bir ulusun gençli�ine, kutlanan güne ait olaylar hakk�nda bilgi vermek ve o 
günün önemini kavratmakla kalmamakta, ayn� zamanda bir gelene�i de aktarma boyutunda 
önemli i�levler ta��maktad�r. Bu nedenle ülkemizde her y�l resmi törenlere ve milli bayramlara 
özel zaman dilimleri ayr�l�r ve belirli bir tak�m haz�rl�klarla, bu törenler mümkün oldu�unca 
özenli olarak gerçekle�tirilir. 

Bakanlar Kurulu’nca yürürlü�e konulmas� kararla�t�r�lan ve 5 May�s 2012 tarihli resmi 
gazetede yay�nlanan “Ulusal ve Resmi Bayramlar �le Mahalli Kurtulu� Günleri, Atatürk Günleri 
ve Tarihi Günlerde Yap�lacak Tören ve Kutlamalar Yönetmeli�i” ile, 1 Ekim 1981 tarihinde 
yay�nlanan  “Ulusal ve Resmi Bayramlarda Yap�lacak Törenler Yönetmeli�i” de�i�tirilerek resmi 
törenlerin kutlan�l���na ili�kin yenilemeler yap�ld�.  
 

Olu�turulan yönetmeli�e göre “Cumhuriyetin ilan edildi�i 29 Ekim günü ulusal bayramd�r. 
Türkiye’nin içinde ve d���nda Devlet ad�na yaln�z 29 Ekim günü tören yap�l�r” ibaresi konularak 
23 Nisan ve 19 May�s gibi bayram törenlerinin belirlenen herhangi bir ilde kutlanmas�, resmi 
tören ve geçi�lerin tamamen kald�r�lmas�, resmi geçitin ve gösterilerin yap�ld��� stat 
kutlamalar�n�n yap�lmamas� ve birtak�m temsili uygulamalar�n kald�r�lmas� gibi de�i�iklikler 
getirilmi�tir.  
 Yürürlü�e giren yönetmeli�e göre;  Ulusal bayram, resmi bayram ve tarihi günlerin anlam 
ve önemine uygun ve halk�n azami derecede kat�l�m�n� ve co�ku ile kutlanmas�n� sa�layacak ve 
milli onur gereklerine uygun tören ve kutlama programlar�n� haz�rlamak ve uygulanacak genel 
esaslar� belirlemek.” tören ve kutlama komitelerinin görev ve yetkileri aras�ndad�r. (Resmi 
Gazete s:28283). 

Ulusal bayramlar�n kutlan�l���na ili�kin olarak “Kutlama komitelerince haz�rlanan 
programda yer alan di�er faaliyetler uygulan�r. Programda tören geçi�i ve tebrikata yer verilmez.” 
�bareleri kullan�lm�� ve önceki yönetmelikte bulunan yönergelerin yürürlükten kald�r�ld��� 
belirtilmi�tir. 

Yönetmelikte, yap�lmas� istenen törenlerde kullan�lacak etkinliklere ili�kin olarak ayr�nt�l� 
bir ifadeye yer verilmemi� Mahalli kurtulu� günleri, Atatürk günleri ve di�er tarihi günlerin 
kutlan���na ili�kin olarak yönetmelikte “Programda, günün anlam ve önemine uygun olarak 
yap�lacak bilimsel toplant�, konferans, sergi, yar��ma, tiyatro, halk oyunlar�, gösteriler ve konser 
gibi faaliyetler yer al�r. Programda tören geçi�i ve tebrikata yer verilmez.” �bareleri ile tören 
içeri�i belirtilmi�tir (Resmi Gazete s:28283).  
  Al�nt�dan anla��ld��� üzere, yeni yönetmelikle ulusal bayramlar�n yap�l�� �ekilleri 
de�i�tirilmi� olmas�na ra�men etkinliklerin ve ara�t�rmaya konu olan resmi törenlerde müziklerin 
kullan�lmas� ve konser etkinlikleri beklentileri devam etmektedir.  

Bu ara�t�rma ulusal bayram ve törenlerin kutlan�l�� biçimindeki de�i�iklikler hakk�nda 
ö�renci görü�lerinin belirlenmesi bak�m�ndan da önem ta��maktad�r. 

Bayram ve törenlerin kutlan�l�� biçimi, hedeflerde belirtilen co�kuyu ve Büyük Atatürk'e ve 
ilkelerine ba�l�l��� geli�tirmeyi, Ulusal birli�i peki�tirmeyi aktarmada elbette en önemli rolü 
oynamaktad�r.  

Avc�’n�n (2007) “resmi bayram ve törenlerin kutlanma �ekilleri” ile ilgili ara�t�rmas�nda 
ula��lan bulgular; ulusal bayram günlerinin kutlanmas�nda birlikteli�in sa�lanamad���n�, belli 
ba�l� ö�renciler d���nda etkin bir görev da��l�m�n�n yap�lamad���n�, genellikle resmi törenlerle 
yetinildi�ini ve bu nedenle oyun ça��nda olan çocuklara bu törenlerin s�k�c� geldi�ini, bugünkü 
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çerçevelerinde düzenlenen törenselliklerin amaçlar�na tam olarak ula�amad�klar�n� ortaya 
koymu�tur.  

 
Resmi Törenlerde Kullan�lan Müzikler 
Resmi tören kutlamalar� s�ras�nda günün anlam ve önemini ile ilgili mar�lara, okul 

�ark�lar�na, Atatürk’ün sevdi�i �ark� ve türkülere ayr�ca günün anlam�yla ili�kili olarak bölgesel 
ve yerel türkülere yer verilmektedir. Ancak ö�renci seviyesine uygunlu�u, genel olarak bilinen 
�ark� ve türkülerin ö�renilmesinin kolayl��� ve halk�n bu tip parçalara kulak yatk�nl���n�n olmas� 
nedeniyle genel olarak törenlerde benzer eserlere yer verilmekte ve çe�itlilik s�n�rl� olmaktad�r. 
 Bu ara�t�rmada bayramlar�n ve milli günlerin kutlan�l���nda kullan�lan müziklerin, 
törenlerin yap�l�� amac�na uygunlu�u ve söz konusu milli de�erlerin kavrat�lmas�ndaki etkilili�i 
üzerinde durulmu�tur. Bayram ve törenlerin en çok ak�lda kalan ve ilgi çeken bölümlerinden biri 
olan konser ve dinletilerin tören co�kusuna katk�lar�, seçilen mar� türkü ve �ark�lar�n çe�itlili�i, 
konser programlar� ve amaca uygunlu�u, ö�renci görü�leriyle ara�t�r�lm��, eksiklikler ve 
uygulanan kli�ele�mi� yöntemler ve etkinlikler de�erlendirilerek konuyla ilgili öneriler 
getirilmi�tir. 
 
Problem Durumu 
  Bu ara�t�rmada, resmi törenlerde kullan�lan müziklerin mevcut durumu, i�levselli�i, 
ö�renciler üzerinde etkilili�i hakk�nda ele�tirel bir bak�� ve çözüm önerileri üzerinde 
durulmu�tur. 
  
Problem Cümlesi 
  Ara�t�rman�n problem cümlesi “Resmi törenlerde kullan�lan müzikler, törenlerin yap�lma 
amac�na ne ölçüde katk�da bulunaktad�r?” olarak belirlenmi�tir. 
 
Alt Problemler 
 
1.    Gssl ö�rencilerinin resmi törenlere yönelik alg�lar� nelerdir? 
2.    Gssl ö�rencilerinin resmi törenlerde kullan�lan müzikler ile ilgili görü�leri nelerdir?  
3.    Gssl ö�rencilerinin resmi törenlerde kullan�labilecek müzikler ile ilgili önerileri nelerdir? 
  
Yöntem 

Ara�t�rmada kaynak tarama ve odak grup görü�mesi modeli kullan�lm��t�r. 
Ara�t�rmada, al���lagelmi� tören uygulamalar� hakk�nda GSSL ö�rencilerinin görü�lerini 

belirlemek,  bu törenlerde kullan�lan müziklerin milli duygular� ne denli harekete geçirebildi�i, 
günün   anlam ve önemini ne ölçüde yans�tt���,  yap�lan kutlamalarda ya da anma törenlerinde 
kullan�lan müziklerin milli bilince, e�itimlerine ve müzik da�arlar�na ne ölçüde katk�s�n�n 
oldu�unun saptanmas�na yönelik olarak yap�land�r�lm�� sorular haz�rlanarak odak grup görü�mesi 
yap�lm��t�r. Görü�me s�ras�nda Ö�rencilerin verdikleri yan�tlar, kaydedilmi�, daha sonra bu 
yan�tlar çözümlenmi�tir. Ö�rencilerin verdikleri yan�tlardaki cümle bozukluklar�, ö�rencinin 
oluru al�narak düzeltilmi�tir. Ara�t�rma, elde edilen verilerin nitel yöntemlere göre i�lendi�i 
betimsel bir çal��mad�r.  Çal��ma grubu seçilirken, GSSL ö�rencilerinin, belirli ölçüde müzik 
e�itimi alm�� olmalar� ve müziksel birikimlerinin bulunmas�, ara�t�rma konusu hakk�nda 
alg�lar�n�n daha aç�k olmas�n� ve fark�ndal�klar�n� artt�rm�� olmas� sonucunu do�urmu�, verdikleri 
yan�tlarda tamamen samimi olduklar� varsay�lm��t�r. Sorular� yan�tlarken ilkö�retim y�llar�ndan 
ba�layarak bugüne kadar izlemi� ve kat�lm�� olduklar� resmi törenleri göz önünde bulundurarak 
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de�erlendirme yapmalar� istenmi�, konuyla ilgili uzman ö�retim üyelerinin görü�leri al�narak 9 
yap�land�r�lm�� görü�me sorusu kat�l�mc�lara odak grup görü�me yöntemiyle sorulmu�tur. 
“Bireysel görü�meler yan�nda odak grup görü�meleri de, nitel veri toplamada önemli bir i�leve 
sahiptir. Gruplar asl�nda kendine özgü normatif kal�plar� yarat�rken ayn� zamanda da içinde 
bulunduklar� kültür ve de�erler sisteminin de grup içinde temsilini sa�larlar” (Y�ld�r�m-�im�ek, 
2006:151). Odak grup görü�mesinin temelinde var oldu�u üzere, ö�renciler, yap�lan görü�meler 
s�ras�nda grup bilinciyle fikirlerini net olarak ifade edilebilmi� heyecan ve istekle sorulara cevap 
vermi�lerdir. Görü�me ö�rencilerin e�itim ald�klar� kurumun dersliklerinde gerçekle�tirilmi�tir. 
Görü�me sonras� derlenen cevaplar nitel verilerle i�lendikten sonra ö�rencilerle, cevaplar� tekrar 
payla��lm�� ve ç�kan sonuçlar�n sa�lamas� yap�lm��t�r. 

 
Çal��ma Grubu   

 
 Ara�t�rman�n çal��ma grubunu, Ni�de Güzel Sanatlar ve Spor Lisesinde ö�renim 
görmekte olan 9. 10. 11. ve 12. S�n�f ö�rencilerinden 14-18 ya� aras�, 17 erkek 52 k�z, toplam 69 
ö�renci olu�turmu�tur. 

“Ara�t�rma nitel ise, evren ve örneklem tayinine gidilmemelidir; çünkü elde edilen 
bilginin genellemesi söz konusu de�ildir. Dayand��� felsefe gere�i, her olgu ve olay her seferinde 
yeniden olu�ur ve ki�i taraf�ndan yeniden yap�lan�r. Sonra hiçbir olgu, olay, ki�i grup di�erlerine 
benzese bile onlar� temsil edemez. Her �ey o andad�r ve o olay, ki�i, grup içindir. Evrende genel 
geçer bir düzen yoktur; tersine bir düzensizlik yani kaos vard�r. Amaçl� çal��ma gruplar� nitel 
ara�t�rmalarda kullan�labilir.” (Sönmez, Alacap�nar; 2011:195) 
 

BULGULAR 
 

Ara�t�rmada çal��ma grubunu olu�turan GSSL ö�rencilerinin s�n�flara ve cinsiyete göre 
da��l�m� a�a��daki gibidir. 

Tablo 1. 
Ara�t�rmada çal��ma grubunu olu�turan GSSL ö�rencilerinin s�n�flara ve cinsiyete göre da��l�m� 

 

S�n�flar 
K�z 

ö�renci 
say�s� 

Erkek 
ö�renci 
say�s� 

Toplam 

9. s�n�f 20 10 30 
10. s�n�f 8 4 12 
11. s�n�f 14 1 15 
12.s�n�f 10 2 12 
Toplam 52 17 69 

 
 
 Tablo 1’de görüldü�ü gibi çal��ma grubunu olu�turan ö�rencilerin say�s� 52 k�z, 17 erkek 
olmak üzere toplam 69 dur. 

Ö�rencilerle yap�lan görü�me sonucunda öne ç�kan bulgular �öyledir. 
 
Birinci alt probleme yönelik bulgular 
 
  “Gssl ö�rencilerinin resmi törenlere yönelik alg�lar� nelerdir?” bu alt probleme yönelik 
olarak sorulan sorular sonucunda ö�rencilerin görü�leri �u �ekilde yo�unla�maktad�r. 
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 Ara�t�rman�n sonucunda çal��ma grubundaki ö�rencilerin tamam�, milli bayramlar ve özel 
günlerdeki resmi törenlerin yap�lmas�n� gerekli gördüklerini, bu törenlerin kendileri üzerinde 
milli birlik ve beraberli�i sa�lamada, vatan sevgisi ve tarih bilincini vermede etkili ve ö�retici 
oldu�unu ve her y�l daha da co�kulu kutlanmas� gerekti�inin ifade etmi�lerdir.  

Bu güne kadar yap�lan törenlerin kutlan�l�� �eklinin bu nitelikleri kazand�rmada yetersiz 
oldu�unu, günün öneminden uzakla�arak bir görevi yerine getirme mant���yla yap�ld���n�, bazen 
çok k�sa kesildi�ini, gerçekle�tirilen törenlerin protokol için yap�ld���n� bu nedenle böyle 
günlerde, hissetmeleri gereken heyecan� ve duyguyu hissedemediklerini söylemi�lerdir. 

Etkinliklerde görev alan ö�rencilerin bu görevleri isteyerek yapmad�klar�, ö�retmen ne 
haz�rlarsa onu yapt�klar�, bu görevlerin bir s�n�fa ya da s�n�flara ait olmay�p seçilmi� birkaç 
ö�renciyle yap�ld���n�, sorumlulu�un ö�renciye de�il ö�retmene ait oldu�unu, dolay�s�yla 
ö�rencilerin yarat�c� yönünün ortaya konulamad���n� ifade etmi�lerdir. 

19 May�s törenlerinin stadyumlarda kutlanmas�n� kald�rmas� konusunda ise o günün 
bayram oldu�unu hissedebildikleri tek yerin stadyumlar oldu�unu, stadyumlardaki törenlerin 
bayram co�kusunu halka ve kendilerine hissettirebildi�ini, kald�r�lmamas� gerekti�ini, 

 Cumhuriyetin kurulu�undan beri gerçekle�tirilen bu törenlerin bir gelenek haline 
geldi�ini, çocukluklar�ndan beri bu gelene�e al��m�� olduklar�n� ve kald�r�lmas�n� üzüntüyle 
kar��lam�� olduklar�n�, stadyum gösterilerinin her ne kadar yorucu olsa da kendilerine farkl� 
deneyimler kazand�rd���n�, okullarda devam edecek olan resmi törenlerde ayn� duygular� 
hissedemediklerini belirtmi�lerdir. 

 
�kinci Alt Probleme Yönelik Bulgular 
“Gssl ö�rencilerinin resmi törenlerde kullan�lan müzikler ile ilgili görü�leri nelerdir?”  Bu 

alt probleme yönelik olarak ö�renciler �u görü�leri ifade etmi�lerdir.  
Törenlerde kullan�lan müzikler hakk�nda her y�l ayn� ya da benzer parçalar�n 

seslendirildi�ini, genellikle ö�rencilerin bildi�i dolay�s�yla kolay ö�renilebilen �ark�lar�n 
seçildi�ini örne�in Atatürk’ün sevdi�i �ark�lardan çok fazla say�da oldu�u halde belli ba�l� 
birkaç�n�n seçildi�ini, bu durumun da ö�renciler için de dinleyenler için de s�k�c� oldu�unu, 

Seçilen �ark� türkü ve mar�lar�n zaman zaman günün anlam�yla uyu�mad���n� bu durumun 
da törenlerin özüne anlam�na inilemeden, günü geçi�tirmek için yap�lm�� olmas�ndan dolay� 
oldu�unu,  

Törenlerde en çok beklenen bölümün konserler olmas�na ra�men baz� konserlerden 
beklenilen tad� alamad�klar�n�, bunun nedeninin ise kendilerine art�k de�i�ik gelmeyen, herkesin 
bildi�i �ark�lardan seçilmi� konserlerin çoklu�undan kaynakland���n�, daha yeni, daha geni� 
repertuvarlardan olu�an konserler izlemek istediklerini ve bu tip konserlerde görev almak 
istediklerini belirtmi�lerdir. 

 
Üçüncü Alt Probleme Yönelik Bulgular 
“Gssl ö�rencilerinin resmi törenlerde kullan�labilecek müzikler ile ilgili önerileri 

nelerdir?”  
Bu alt probleme yönelik olarak, törenlere yeni bir anlay�� getirebilmek ve kaybolan ilgiyi 

yeniden kazand�rmak için yap�labilecekler hakk�nda; 
 Törenlerde, konu ile ilgili güncel tarzda ( rock, rap, pop gibi)  yeni bestelere de yer 
verilirse törenlerin hem e�itim hem de e�lence aç�s�ndan daha etkili olabilece�ini ayr�ca bu 
önemli günlerin vesile edilerek ö�rencilere kendi bestelerini sunmalar� imkan� verilmesi 
gerekti�ini, bu durumun onlar� daha çok heyecanland�raca��n� ve heveslendirip motive edece�ini, 
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ayr�ca bando tak�mlar�n�n il çap�nda Güzel Sanatlar Liseleri ö�rencilerinden olu�turulmas� 
gerekti�ini; 
 Törenlerde seslendirilen türkülerin, öykülerinin anlat�lmas�n�n, foto�raf ve slaytlarla 
desteklenmesinin, olaylar�n geçti�i yerlere ait yöresel türkülerin de seslendirilmesinin, törenlerin 
daha anla��l�r ve etkili olmas�n� sa�layaca��n�, 

Ulusal bayramlarda yap�lan törenlerin, üniversitelerin beden e�itimi bölümü ö�rencileri, 
GSSL spor bölümündeki ö�rencileri, her ildeki özel spor ve dans kulüpleri taraf�ndan 
gerçekle�tirilebilece�ini ifade etmi�lerdir. 
 

SONUÇ VE ÖNER�LER 
 
 Ara�t�rmadan elde edilen sonuçlara göre, ö�rencilerin önemli gün ve törenlere yönelik 
olarak milli bilince ve beraberlik duygusuna sahip olduklar�, bu duygular�n ya�at�l�p yeni 
nesillere aktar�labilmesi için bu törenlerin yap�lmas�n�n gereklili�ine inand�klar� görülmü�tür. Bu 
inançlar�na ra�men yap�lan törenlerin amaca tam olarak hizmet etmedi�ini, tören co�kusundan 
eksik kald���n�, resmiyetten ibaret olup, giderek heyecan� kaybettirdi�ini dü�ünmektedirler. Bu 
sonuca yönelik olarak, milli bayram ve özel günlerin sadece okul içinde de�il halka yönelik 
olarak kutlanmas� gerekti�i, okullarla birlikte, di�er kurumlar�n da i�birli�i ile halka aç�k 
gezilerin, yürüyü�lerin,  konserlerin, tiyatrolar�n, dans gösterilerinin, kermes ve seminerlerin 
artt�r�lmas� önerilmektedir. 

5 May�s 2012 tarihli yönetmelikle, ulusal törenlerin resmiyetten kurtar�larak ‘halk�n azami 
kat�l�m�’ sa�lanmak istemi�tir ancak bunun nas�l olaca�� ve uygulama birli�i konusunda bir 
düzenleme yap�lmam��t�r. Yönetmelikle bu törenlerin nas�l yap�laca�� konusunda hem uygulama 
birli�ini sa�lamak hem de halk�n azami kat�l�m�n� sa�lamak için ayr�nt�l� olarak düzenlemelerin 
ve özendirmenin yap�lmas� gerekti�i dü�ünülmektedir.    

 Ö�rencilerin törenlerde görev almak istememelerinin nedeni olarak rutin uygulamalardan 
s�k�lm�� olduklar�ndan yola ç�k�larak, ö�renciyi törenlerde daha aktif hale getirerek törenin 
sorumlulu�unu bir ya da birkaç s�n�fa verip, kendi yarat�c�l�klar�n�n kullan�lmas� sa�lanabilir. 

Törenlerde seslendirilen �ark� türkü ve mar�lar�n çe�itlili�inin s�n�rl� olmas�ndan do�an 
al���lm��l�k ve isteksizli�i engellemek için konserlerin daha geni� çapta dü�ünülmesi, farkl� 
eserlere de yer  verilmesi, sadece olaylar�n geçti�i konu ve yerlerle ilgili parçalar de�il, vatan 
sevgisi içeren, kültürümüzü anlatan de�i�ik yörelere ait türkülerin okul �ark�lar�n�n ve yeni 
bestelerin de repertuara al�nmas� gereklidir.  

 Televizyon kanallar�n�n, radyolar�n, yerel kanallar�n ve özellikle TRT’nin bu yönde 
ba�lataca�� yar��malar, programlar ve konserlerle bu amaca yönelik besteleri te�vik etmesi, bu 
türde �ark� ve türküleri s�k s�k ekrana ve radyolara getirerek halk�n kula��na a�ina hale getirmesi 
önerilmektedir 

 Günümüzde yeti�mekte olan besteci, kompozitör ve amatör olarak bu yönde besteler 
veren birçok müziksever vard�r. Bu ki�ilerin mevcut eserlerinin derlenip ilkö�retim ve 
ortaö�retim kurumlar�na kitapla�t�r�larak gönderilmesi sayesinde bu eserler tan�t�larak törenlerde 
kullan�lan müziklerin çe�itlendirilmesinin sa�lanmas�, 

 
Ayr�ca okullarda ve bas�nda yeni neslin ho�land��� yeni müzik türlerinde besteler 

yap�lmas�, örne�in rap tarz�nda milli bilinci, kahramanl�k ve zaferleri, ulusçulu�u besleyen 
�ark�lara a��rl�kl� olarak yer verilmesi, ya da �u an müzik kanallar�nda kar��la��ld��� gibi 
türkülerin rock tarz�na uyarlanmas� yoluyla olu�turulacak yeni repertuarlara yer verilmesi, 
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gençlerin, söz konusu törenleri ilgiyle dinleyece�i bir �ekle büründürmesi aç�s�ndan 
önerilmektedir. 
          Art�k ülkemizin bir çok �ehrinde belediye konservatuarlar�, dernek korolar�, orkestralar, 
yerel çalg� topluluklar� ve üniversitelerin müzik bölümleri ve konservatuarlar� bulunmaktad�r. 
Söz konusu törenlere küçük ya da büyük çapta bu topluluklar�n kat�l�mlar� sa�lanarak bilinmeyen 
ya da unutulmaya yüz tutmu� bir çok eser ortaya ç�kar�lmal� ve bu sayede ö�rencilerin ve halk�n 
müzik kültürlerine katk� sa�lan�p özel günlerin anlam�na uygun �ekilde kutlanmas�na destek 
olunmal�d�r. 
            Askeri bandolara a��rl�kl� olarak yer verilerek müzik türlerinden biri olan bando 
müzi�inin ve bando tak�mlar�n�n tan�t�lmas� ve özendirilmesi sa�lanmal�d�r. 
          Gençlerin sevdi�i türde müzik yapan ünlü solistlerin de bu konuda duyarl� davranarak bu 
özel günlere yönelik �ark�lar seçmeleri ve söylemeleri (Kenan Do�ulu’nun 10. Y�l Mar��n� 
yeniden gündeme getirmesi gibi) kitlesel etkiyi artt�rabilece�i dü�üncesiyle önerilmektedir. 
           Ara�t�rmadan anla��ld��� üzere törenlere kat�lanlar�n isteksizli�i de�il törenleri 
gerçekle�tirenlerin isteksizli�i söz konusudur. Törenler, kutlamaya kat�lanlarca de�il kutlamay� 
gerçekle�tirenlerce güzelle�tirilip, etkin hale getirilmeli, rutin halden ç�kar�lmal� ve üzerinde daha 
özel çal��malar�n yap�ld��� müzikler ve etkinlikler gerçekle�tirilmelidir. 
             Bayram co�kusunun sadece okul baz�nda dü�ünülmeyip, halka da hissettirilebilmesi 
gerçe�i ak�llardan ç�kar�lmadan, illerdeki tüm okullar� bir araya getiren mevcut okullar� halka 
tan�tan, birlik ve bütünlü�ün temsili olan bayram törenlerine gereken özenin gösterilerek, 
Atatürk’e ve Türkiye Cumhuriyeti’ne yak���r �ekilde bayram törenlerinin yap�lmas� için gerekli 
tedbirlerin al�nmas� gereklidir. 
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ÖZET 
        Dünya’da var olan 208 ülke’den resmi organlarca tan�nan ülkelerinin say�s� 193’tür. 
Ülkelerin benimsedi�i ulusal mar�lar; ba��ms�zl���n, gücün ve vatan sevgisinin bir ifadesidir. 
Ulusun bayra�� ile mar�� birlikte alg�lanan çok güçlü bir sembolik ö�edir. Ulusal mar�lar 
hükümetlerce resmile�tirilmi� olan, müzikal aç�dan toplumun çe�itli etkinliklerinde koronun 
gücüyle söylenen, ço�unlukta sade bir metne ve melodiye sahip eserlerdir. 
        Uluslar�n ya�ad��� tarihi ve siyasi süreç, edebi ve sosyo-kültürel yönler ve müzikal anlay�� 
ülkelerin mar�lar�na verdi�i önemi ve bunu ifade etme tarz�n� -ulusal mar�lar�n etkisinin ve 
i�levinin toplumdan topluma de�i�mesiyle- yans�tmaktad�r. Bu anlamda Amerikan ve Frans�z 
Mar�lar�n�n tarihi olaylar� içermesi, Romanya’n�n 1881 y�l�ndan günümüze 5 kez mar��n� 
de�i�tirmesi, 158 k�ta’l�k Yunan Mar��’n�n ve 10 k�ta’l�k Türk �stiklal Mar��’n�n ilk 2 k�talar�n�n 
söylenmesi, �sviçre Mar��’n�n ülkede kullan�lan Almanca, �talyanca, Frans�zca ve Roman 
dillerinde söylenmesi, Tayland ve Danimarka’n�n hem Kraliyet hem de ulusal mar� olarak farkl� 
iki mar�� kullanmas�, baz� mar�lar�n sadece melodisinin olmas� ya da belli bir metninin 
bulunmamas� (AB. Mar�� ve �spanya  Mar��), �sveç Mar��n�n Kuzey Avrupa’n�n co�rafi 
özellikleriyle simgeselle�tirilmesi, Afrika Ülkeleri ulusal mar�lar� tüm “Afrikal�lar” anlay���yla 
Afrika k�tas�n� sahiplenmesi örnekleri ulusal mar�lara yönelik farkl� bak�� aç�lar�d�r. 
        Ulusal mar�lar�n tarihi Latince “Hymne (ilahi-�ark�)” kavram�na dayan�r. �mparatorluk 
kültüründen do�an Hymnelere ilk örnek 18. yy.’da  Birle�ik Krall�k Mar�� “God Save The 
Queen” gösterilmektedir. Hymneler Guatemala Cumhuriyeti “Himno Nacional de Guatemala” 
mar��ndaki gibi ba�ka ülkelerde görülebilmektedir.   
         Di�er ulusal mar� türü, mar� formunda yaz�lan eserlerdir. Ritmik tart�m ve ölçüsüyle 
yürüyü�e uygun ve koro olarak söylenebilen, co�ku ve gücü simgelemek için majör tonlarda ve 
bestecilerin eserlerinde kulland��� bir biçimdir. Ulusal mar�lar tür ve form, armonik yap�, 
tonalite, ölçü, tempo, nüans ve söz-müzik özellikleri aç�s�ndan farkl�l�klar gösterir. Birle�ik 
Krall�k Mar�� (Hymne tarz�) ¾ ölçüde, mar� formunda yaz�lanlar genellikle 2/4 ve 4/4 
ölçülerindedir. Folklorik özelli�i yönüyle Polonya Ulusal Mar�� kendi halk dans� Mazurka 
Biçimi’nin etkisindedir. 
         Schiller’in “Ode To Joy” �iiri Beethoven taraf�ndan bestelenerek “Senfoni No: 9. D minor 
Op.125” son bölümünde yer alm��t�r. Eser ayn� zamanda Avrupa Birli�i’nin “Offizielle Hymne” 
mar��d�r. Evrensel de�erleri, bar�� özlemleri ile özde�le�tiren bu sözsüz eser üye ülkelerin kendi 
mar�lar� haricinde etkisini göstermektedir. 
        Ülkemizde ulusal mar� kavram� sadece bir yönüyle “�stiklal Mar��”yla ele al�nmaktad�r.      
Dünya Ülkelerinin ulusal mar� kavram�yla müzikal yap�lar�n�n ele al�n�p ayn� zamanda sosyo-
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kültürel yönlerden geni� bir boyutta incelenebilmesi ülkemizde müzik alan�nda üzerinde az 
çal���lm�� olan bir konudur.  
 
Anahtar Kelimeler: Alg�, Ulusal Mar�, Hymne, Mar� Formu. 
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ABSTRACT 

There are 208 countries in the world. The numbers of the countries that known by 
international legal institutes are 193. The numbers of national anthems of the countries nearly are 
400. Each country regards its national anthem as an expression of freedom, power and patriotism. 
The flag of the nation and its national anthem are very strength symbolic items. The national 
anthems are musical creations that regularized by the governments, and voiced by chorus in 
different activities of society, generally have pure text and melody. 

Each nation gives importance to its national anthem and this shows that the effects and 
functions of anthems change from one society to another. In this sense, there are some examples 
of different aspects of national anthems that American and French national anthems contain 
historical events, the Romania has changed its national anthem five times from 1881 to now, 
Greek national anthem which consists of 158 stanzas and Turkish national anthem that consists of 
10 stanzas are those anthems whose first two stanzas are voiced, the Swiss national anthem is 
voiced in German, Italian, French and Roman languages, Thailand and Denmark have two 
different national anthems, one is royal anthem and the other is national anthem, some national 
anthems have only melodies or have not any text (UA anthem and Spain anthem), Sweden 
national anthem is symbolized by some geographic features of North Europe, African Countries’ 
national anthems have been constituted with an understanding of (Africans). 

The history of national anthems goes back to Latin “Hymne (hymn-song)”. The first example 
of Hymnes that coming from empire culture is the United Kingdom’s anthem “God Save The 
Queen” in 18th century. Hymns can be seen in different countries like Republic of Guatemala’s 
“Himno Nacional de Guatemala”. 
 The other kinds of national anthems are written in the form of marsh. This is a form that 
can be voiced by chorus with its rhythmic size which is suitable for walking and in order to 
symbolize enthusiasm and power, the composers use this form with major tons in their works. 
National anthems vary in terms of type and form, harmonic structure, tonality, measure, tempo, 
dynamics and word-music features. Anthem of the United Kingdom (Hymne style) is usually 
written in the form of ¾ extent, 2/4 and 4/4 measures. Polish National Anthem is under the 
influence of its folk dance Mazurka because of its folkloric feature. 
 Schiller's "Ode to Joy" poem was composed by Beethoven and took place in the last 
section of "Symphony No. 9 D minor Op.125 " This work is also the he European Union's 
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"Hymne Offizielle" anthem. This non-verbal work identify the universal values with the 
aspirations of peace and shows its effects except the anthems of its member countries. 
 In our country, the concept of national anthem is discussed with only one aspect with 
"The Turkish National Anthem" Not only dealing with the World Countries' national anthems 
with their musical structures but also examining it broadly regarding socio-cultural aspects is an 
issue which is rarely handled on the field of music in our country. 
 
Key Words: Perception, National Anthem, Hymne, Starter Form. 
 
G�R�� 

Ulusal mar�lar; uluslar için ba��ms�zl���, birlik ve bütünlük sayesinde gücü ve vatan 
sevgisini sembolize ederler. Her ulusun bayra�� ve ulusal mar�� birlikte alg�lanan çok güçlü bir 
sembolik ö�edir. Ulusal mar�lar; devlet erki taraf�ndan resmile�tirilmi� olan, müzikal aç�dan 
uluslar�n çe�itli etkinliklerinde koronun gücünü arkas�na alarak söylenen, genel olarak k�sa-öz bir 
metne ve melodiye sahip eserlerdir. 
            Uluslar�n ya�ad��� tarihi olaylar, ekonomik ve politik de�i�imler, edebiyatta, sanatta ve 
sosyo-kültürel alanlardaki etkile�imler, ülkelerin mar�lar�na verdi�i önemi ve bunu ifade etme 
tarz�n� -ulusal mar�lar�n etkisinin ve i�levinin toplumdan topluma de�i�mesiyle- yans�tmaktad�r. 

Bohn 1908’de ulusal mar�larda “…ulusun baz� karakter özellikleri yans�r. Ulusal 
mar�lar�n tarzlar�n� ve de�erlerini ö�renmek bunlar� birbirleriyle kar��la�t�rmak folklor 
ara�t�rmalar�n�n güzel bir görevidir.” Demi�tir. (Tepeba��l�; 2004, 1 naklen) Toplum ile ulusal 
mar�lar aras�nda bir etkile�im vard�r. Ulusal mar�larda ülkelerin ve onun yurtta�lar�n�n 
kimliklerini nas�l yans�tt��� görülebilmektedir.  

�nsan�n bir tür yerine birey olarak alg�lanmas� kimlik kavram�n� ortaya ç�karm��t�r. 
 
Kimlik 

�nsano�lunun birey olarak alg�lanmas� Rönesans ve reform hareketleri ile ele 
al�nabilmektedir. Ö. Naci Soykan’a göre bu durum iki unsura dayan�r. Birincisi, bu dönemde 
Avrupa’da ulusal kiliselerin ortaya ç�kmas�,  ulusal dilin felsefe-bilimde, edebiyatta ve e�itimde 
kullan�lmaya ba�lam�� olmas�d�r. Ulusal bilinç uyanm��, insan kendisini H�ristiyan de�il, �ngiliz, 
Frans�z vb. diye tan�mlamaya ba�lam��t�r. Kendisine sorulan kim oldu�u sorusuna, ulusal 
kimlikle yan�t vermi�tir. �kinci unsur Rönesans’�n insan sorununu ele ald��� hümanizm ak�m�d�r. 

“Kimlik kavram�, Ayd�nlanma ça��ndan itibaren, psikoloji ve sosyal psikoloji alan�nda 
yer alm��, günümüzde toplumsal ve siyasal boyut kazanm��t�r. Kimli�in iki temel bile�eni vard�r. 
1. Tan�mlama-Tan�nma: Ki�ilerin ve çe�itli büyüklük ve nitelikteki, toplumsal gruplar�n 
“kimsiniz, kimlerdensiniz?” sorusuna verdikleri cevaplard�r.  
2. Aidiyet: Ki�inin mensubiyet konusundaki ba�vuru çerçeveleri, kimlik tutunumu’ nu 
sa�layan dayanaklard�r. Kimlik, bir �eye ait olma ihtiyac�n�n belirmesiyle kar��m�za ç�kar.  
(Kaplan, 2008,34 Güvenç, 1993 Naklen) 

Bu bile�enler ayn� kültürü payla�an insanlar aras�ndaki uyumu, kimlik kavram� içerisinde 
tutunum unsuru ile sa�lamaktad�r.” 
Ulusal Kimlik  

Ulus kavram� Avrupa’da toplumsal ve siyasal de�i�imlerin etkisiyle Feodalizmin 
y�k�lmas�yla ba�lam��t�r. Ulusun ortaya ç�kmas� için ortak aidiyetlerde bir araya gelmek bir tak�m 
yeni siyasal, ekonomik ve toplumsal ili�kileri gerektirmi�tir.  
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 Ulusu genel bir tan�mla aç�klamak toplumlar�n ve kültür yap�lar�n�n farkl�l�klar göstermesi 
aç�s�ndan zordur. Fakat ortak bir kimlik alt�na girmi� bir ulusta �u unsurlar belirgin rol 
oynamaktad�r. 
� Ortak bir dil, din, tarih ve kültür anlay���, 
� Ayn� toprak üzerinde ya�ayan (vatan) ortak ekonomik, toplumsal ç�karlara sahip bireyler, 
ulusu olu�turmaktad�rlar. 
 Demokratik toplumlar�n ulus anlay���, farkl� kültürlerden yurtta�lar�n ayn� devlet yönetimi 
alt�nda anayasal haklar�n sa�lad��� birle�tirici etkiyle olu�turulmaktad�r.  

Bu aç�klamalardan yola ç�k�ld���nda bir toplulu�u ulus yapan önemli faktör ortak 
unsurlardan ziyade bu unsurlara sahip olundu�unda duyulan dü�ünce ve inanç birli�inin 
sa�lanm�� olmas�d�r. 
Ulus Devlet �li�kisi 
 Ulus ve devlet ili�kisi �u �ekilde tan�mlanm��t�r. 

S�n�rlar� belirlenmi� bir toprak parças� içerisinde (ÜLKE), yönetimi alt�ndaki topluluklar� 
ve bunlara ait alt kimlikleri (bölgesel, etnik, dilsel ve dinsel farkl�l�klar�), gelenek ve köken/soy 
mitlerini canland�rarak ortak kültür, simgeler ve de�erler çerçevesinde türde�le�tirmeye 
çabalayan ve böylece tek bir bütün olarak genelle�tirilmi� üst ve üstün kimlik (ULUS) içinde 
onlar� örgütleyen siyasi yap�lard�r.” (Kaplan, 2008:43 KURUBA� Naklen) 
Kimlik-Müzik 

“Müzik, kimli�imizi olu�turan kültürün, simgeler ve davran�� biçimleriyle d��a 
vurumudur. Toplumsal bir varl�k olan insan, sosyal çevresi ile ileti�im için geli�tirilen sözcüklere, 
sesler arac�l���yla duygular�n�, dü�üncelerini, deneyimlerini anlatan de�i�ik anlamlar yükleyerek 
müzi�in temel yap�s�n� olu�turmu�tur.” A. KAPLAN 

Müzik ortak bir bilinç olu�turma da toplumlar üzerinde çok etkilidir. Baz� toplumlarda 
müzik ve dans�n kültürel aidiyeti onaylamak, peki�tirmek ve sürdürmek gibi önemli rolleri vard�r. 
Güney Afrika “Zulu Traditional Music” (Racism) �rkç�l�k politikas�n�n bir sonucudur. Afrika 
K�tas�’nda Yapay olarak çizilen s�n�rlar� ve sömürgecili�in yasalla�t�r�lmas� kar��s�nda Zulu 
Göçmenlerinin Lady Smith Mambazo taraf�ndan Dünyaya tan�t�lan koro müzi�i “Isicathamiya” 
sadece k�rsal bir gelene�in müzi�i olmay�p, modern ça�da sömürgecili�e kar�� mücadele veren 
Zulu Irk�’n�n çabalar�n�n bir ifadesi olmu�tur. 

Benzer bir �ekilde Dünya üzerinde yer alan ülkelerin benimsedi�i ulusal mar�lar; 
ba��ms�zl���n, gücün ve vatan sevgisinin bir ifadesi olarak kimlik kavram�n�n alg�lanmas�nda 
müzikal özellikleriyle de kendini göstermektedir.  

     Ulusal mar�lar incelendi�inde literatürde �u �ekilde tan�mlanmaktad�r. 
• Yurtseverlik duygusunun ifadesi olarak hükümet taraf�ndan resmen onaylanm�� ya da 
halk taraf�ndan benimsenmi� sözlü müzik parças�d�r. (Anabritannica, Ulusal mar� maddesi, 
1990.) 
• Milli mar�; kamu hayat�n�n çe�itli törenlerinde çal�nmak ve söylenmek üzere her milli 
toplulu�un benimsedi�i ve vatanseverlik duygular�n� dile getiren müzik parças�. (Meydan 
Larousse, 1972, s:409) 
• Ulusal mar� ya da Milli mar�, bir ülkenin ba��ms�zl���n�n ve gücünün simgesi olan, 
yurtseverlik duygusunun ifadesi olarak hükümet taraf�ndan onaylanm�� ya da halk aras�nda 
benimsenmi�, genellikle bestelenmi� haliyle çe�itli etkinliklerde seslendirilen sözlü müzik 
parças�. (wikipedia.org/wiki/ulusal_mars Eri�im Tarihi:16.12.2010) 
•         Uluslar�n sava�, zafer ve yenilgileri, umut ve beklentileri konusunda canl� belgelerdir. 
(Tepeba��l�, 2004:8 (Bohn, 1908 naklen) 
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• Bir halk�n bütünlü�ünün simgesi olarak ulusal günlerde ve tarihlerde koro olarak söylenen 
ve ço�unluk taraf�ndan ezbere bilinen vatan �ark�s�d�r. (Tepeba��l�, 2004:8 (Wilpert, 1979 
Naklen) 
            Bu tan�mlar ulusal mar�lar�n a�a��daki niteliklerini ortaya ç�karmaktad�r. 
� Ba��ms�zl�k ve Güçlü Olmak Duygusu 
� Yurtseverlik Duygusu, 
� Resmi Özellik, 
� Tarihi Belge Niteli�i, 
� Ezbere ve Koro Halinde Bilinmesi ve Söylenmesi, 
� Gelecek ve Umut Simgesi. 
 Ulusal mar� bir kavram olarak Almanca “Nationalhymne”, �ngilizce “National Anthem”, 
Latince “Hymne” �eklinde ele al�n�r. “Hymne eski bir kavram olarak, ilahi törenlerde müzik 
e�li�inde söylenen, tanr�lar� veya kahramanlar� kutsay�c� övme �ark�lar�d�r”. (Wilpert, Tepeba��l�, 
2004:8 naklen) 
 M�s�r, Yunan ve Roma Medeniyetlerinde Hymne’lere rastlan�r. Sava�ta dü�man� psikolojik 
bask� alt�na almak ve dü�man� ürkütmek amac�yla yaz�lm�� destans� metinlerdir. Goethe, Schiller, 
Hölderlin, Novalis, Nietzsche gibi baz� �air ve yazarlar�n Hymne biçimini edebiyat biliminde 
kullan�ld�klar� bilinmektedir. 
         Ulusal mar�lar�n dili ço�unlukla sade, kolay anla��lan ve ezberlenebilen, s�n�rl� bir söz 
da�arc��� ve tekrarlardan olu�an metinlere sahiptir. Birçok ulusal mar� co�ku, öfke ve 
kahramanl�k duygular�n� yans�t�rken, k�smen sakin olan mar�lara da rastlanmaktad�r. Belirli bir 
amaç için yaz�lan ulusal mar�lar�n hedefi geni� kitleler oldu�u için yurtta�lar�n duydu�unda 
kolayca anlayaca�� sözcükler ve simgeler kullan�l�r. 
 Almanya ulusal mar�� 1922 y�l�ndan bu yana kullan�lmaktad�r. Mar��n Bestesi 1797 y�l�nda 
Joseph Haydn taraf�ndan yap�lm��t�r. Alman Dil Bilimci ve �air Heinrich Hoffman Von 
Fallersleben, Haydn’�n melodisi üzerine içeri�inde devrimle ilgili sözleri olan bir �iir yazm��t�r. 
“Deutschland Deutschland Über alles” törenlerde sadece son bölümü söylenen bir mar�t�r. 24 
sat�rl�k metinde Almanya ve Alman kelimeleri 14 defa tekrarlan�r. Vatan sevgisi co�rafi 
unsurlarla vurgulan�r. 
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�

 
          Resim 1 Almanya Ulusal Mar��  (www.nationalanthems.info) Eri�im Tarihi: 16.12.2010 
  
 Ulusal mar�larda t�pk� bayrakta oldu�u gibi simgelerin (sembollerin) gücünden yararlan�l�r. 
Do�adan, renklerden ve çe�itli nesnelerden yararlanarak halk, yönetim, co�rafya ve de�er 
yarg�lar� gibi kavramlar aras�nda bir ba� kurulmas� sa�lan�r. Amaç en k�sa yoldan yurtta�lara 
ula�makt�r. Yayg�n olarak kullan�lan simgeler aras�nda “Kan, yürek, kalp, güne�, ayd�nl�k, gece, 
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y�ld�z, zincir, bayrak gibi kavramlara rastlan�r. K�rm�z�, k�z�ll�k, mavi ve ye�il renkler co�rafi 
özellikleri vurgulamak aç�s�ndan s�kça kullan�lmaktad�r.  
        �sveç Ulusal Mar��, Ülkenin ad� yerine “Kuzey” simgesini kullan�r. Çünkü;  �sveç co�rafyas� 
devlet ve halk� için bir simgedir. Tarihsel olarak eski, özgür ve da�l�k olmas� kuzey simgesi ile 
dile getirilmektedir. 
Tablo 1 �sveç Ulusal Mar�� Sözleri (Tepeba��l�, 2004:43)�

�ngilizce Yakla��k Metin Çeviri Türkçe Yakla��k Metin Çeviri 

You ancient, free and mointainous North, 
Of quiet, joyful beauty, 
I greet you, loveliest land on earth, 
Your sun, your sky, your gren meadows. 
Your sun, your sky, your gren meadows. 

Seni ezelden beri özgürlü�ün ve  
Kuzey Da�lar�n�n sessiz güzelli�iyle 
Seni ye�il çay�rlar�n 
Gökyüzünün, güne�in ve yeryüzünün  
A�k� ile selaml�yorum. 

 Simgesellik-�ark� özelli�inin en etkili örneklerinden birisi Türkiye Cumhuriyeti’nin �stiklal 
Mar��’d�r. Mar��n ilginç yönü mar��n içeri�inin bayrakla simgesel bir uyum sa�lamas�d�r. Tören 
yerlerinde bayrak kar��s�nda dururken, bayra�a ili�kin sözler bu uyumu sergiler. Bayra��m�z�n 
renkleri olan k�rm�z� ve beyaz mar� metninde egemendir.  Metin içerisinde geçen “y�ld�z, �afak 
ve hilal” kelimeleri simgesel bir özellikle kullan�lm��t�r.                       
Tablo 2 �stiklal Mar�� Sözleri�

“�stiklal Mar��” �ngilizce Yakla��k Çeviri 

Korkma, sönmez bu �afaklarda yüzen al   
sancak; 
Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son 
ocak. 
O benim milletimin y�ld�z�d�r, parlayacak; 
O benimdir, o benim milletimindir ancak. 
Çatma, kurban olay�m, çehreni ey nazl� hilal! 
Kahraman �rk�ma bir gül! Ne bu �iddet, bu 
celal? 
Sana olmaz dökülen kanlar�m�z sonra helal... 
Hakk�d�r, Hakk’a tapan, milletimin istiklal! 

Fear not and be not dismayed, this crimson flag will 
never fade.  
It is the last hearth that is burning for my nation,  
And we know for sure that it will never fail.  
It is my nation's star, shining forever,  
It is my nation's star and it is mine.  
Frown not, fair crescent, for I am ready to die for 
you.  
Smile now upon my heroic nation, leave this anger,  
Lest the blood shed for thee be unblessed. 
Freedom is my nation's right, 
Freedom for us who worship God and seek what is 
right. 

 Prof. Dr. Fatih Tepeba��l�’ya göre ulusal mar�lar metin aç�s�ndan ele al�nd���nda belirgin olarak 
�u unsurlar ortaya ç�kmaktad�r.  
1.     Vatan-Yurt ve Halk-Ulus: Mar�lar�n ç�k�� noktas�n� olu�tururlar. Özgür vatan�n sonsuzlu�u 
güçlü ifadelerle anlat�l�r. Ulus vatan için haz�rd�r. Vatan�n s�n�rlar� bellidir ve o dokunulmazd�r. 
      Vatan-yurt kavram� kimi zaman anne-baba gibi sembollerle nitelenirler. Halk-ulus kavram� 
toplumlar�n sosyo-kültürel yap�s�yla de�i�iklik gösterdi�inden tek bir tan�m alt�na almak zordur.  
      Fransa Ulusal Mar��  “La Marseillaise” Sava� esnas�nda bir subay taraf�ndan yaz�lm��t�r. 
As�l metnin ilk ve son metinleri mar� olarak söylenir. �lk bölüm yurtta�larla vatan aras�ndaki 
ili�kiyi evlat-vatan olarak simgeler. Bu ifade do�all��� ifade eder. 
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Tablo 3 Fransa Ulusal Mar��  "La Marseilleise" (Tepeba��l�, 2004:35)�
�ngilizce Yakla��k  Çeviri Türkçe Yakla��k Çeviri 

Arise children of the fatherland 
The day of glory has arrived 
Against us Ttyranny’s 
Bloody Standard is raised 
Listen to the sound in the fields 
The howling  these fearsome soldiers 
They are coming into our midst 
Form you, battalions March, March 
Let imure blood Water our furrows 

Haydi vatan�n evlatlar�,  Zafer günü geldi, 
Tiranl�k bize kar��,  Kanl� bayra��n� kald�rd�, 
Duyuyor musunuz k�rlarda  Bö�üren bu ac�mas�z askerleri 
Koynunuza kadar geldiler,  
Evlatlar�n�z�, kad�nlar�n�z� bo�azlamak için, 
Silah ba��na vatanda�lar  
Taburlar�n�z� olu�turun,  
�leri, �leri  Saf olmayan dü�man kan�  
Tarlalar�n�z� sulayana kadar. 

       Vatan anlay��� aç�s�ndan birçok Afrika Ülkesinin s�n�rlar�n� tüm Afrika K�tas� olarak 
görmesi k�ta ülkelerinin ya�ad��� sorunlar�n bütünle�mi� olmas�d�r. Güney Afrika ulusal mar�� 
olan “Nkosi sikelei Afrika” metninden hareketle Hymne tarz�nda yaz�lm�� ve dini ilahi �eklinde 
bir biçime sahiptir. Vatan tüm Afrika K�tas� �eklinde soyutland�r�lm��t�r. “Ba�kalar�na kar�� biz 
Afrikal�lar” dü�üncesini ifade eder. 
Tablo 4 Güney Afrika Ulusal Mar�� Sözleri Tepeba��l�, 2004:53) �

�ngilizce Yakla��k  Çeviri Türkçe Yakla��k Çeviri 
God bless Africa, 
Lift her horn on high, 
Hear our prayers. 
God bless us, 
Who are your people. 
God save our nation, 
End wars and strife. South Africa 
Ringing out from our blue heavens, 
From our deep seas breaking round; 
Over everlasting mountains where the 
echoing 
Crags resound. 

Tanr� Afrika’y� korusun 
Onun boynuzunu yukar� kald�r, 
Dualar�m�z� duy, 
Tanr�m bizi koru. 
Senin kullar�n�n�z, 
Tanr� ulusumuzu korusun, 
Sava�lar ve sefalet bitsin (son bulsun) 
Güney Afrika, 
Bizim mavi cennetimizden 
Zil sesleri yükseliyor. 
Derin denizlerimizden dalgalar (�ark�lar) k�r�l�yor.  
Yank�lanan sonsuz kayal�klar�n ötesinde. 

2. Simgesellik: Her ülke varl���n� bayrak ve ulusal mar� gibi sembollerle ifade eder. Devlet ve 
resmi organlar bunu onaylar ve yasala�t�r�r. Uluslar�n bayram ve kutlamalar�nda, spor 
müsabakalar�nda çal�n�r. Olimpiyat oyunlar�nda madalya seremonilerinde birinci olan oyuncunun 
ulusal mar�� gurur ifadesi olarak çal�n�r. Baz� ülkelerde okullar�n e�itim aç�l�� ve kapan�� 
günlerinde, radyo ve televizyon yay�nlar�n�n ba�lang�ç ve biti� saatlerinde ulusal mar� çal�n�p-
söylenmektedir. 
 Simgesellik yönünden Friedrich Schiller 1785 y�l�nda Ode To Joy (Ne�eye Övgü)  �iiriyle 
insan �rk�n�n karde�lik ortam� içinde ya�amas�na ili�kin bir tema ortaya koymu�, Beethoven ise 
1823’te 9. senfoni D minör Op.125 son bölümünde bu �iiri kullanm��t�r. Eser sözsüz biçimde 
Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi taraf�ndan 19 Ocak 1972 tarihinde Strazburg’da Avrupa 
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Birli�i'nin resmî mar�� olarak kabul edilmi�tir. Orkestra �efi Herbert von Karajan'dan solo piyano, 
üflemeli çalg�lar ve senfoni orkestralar� için üç ayr� düzenleme yapmas� istenmi�tir. 1993'ten bu 
yana Avrupa Birli�i olarak an�lan toplulu�un üyelerinin kabul etti�i bu mar�, üye ülkelerin ulusal 
mar�lar�n�n yerini almas� amac�yla olu�turulmam��, yaln�zca birlikteki üyelerin ortak 
kutlamalar�nda çal�nmas� dü�ünülmü�tür. Mar�, birle�ik bir Avrupa ülküsünü, özgürlü�ü, bar��� 
ve dayan�kl�l��� ifade eder. Mar��n, di�er Avrupa Birli�i simgeleriyle birlikte olu�turulmak 
istenen Avrupa Birli�i Anayasas�'na dâhil edilmesi dü�ünülmü� ancak bu tasar� kabul görmeyip 
dü�ünce, daha sonraki Lizbon Antla�mas�'nda bu simgelere ili�kin herhangi bir �ey 
belirtilmemi�tir. Bununla birlikte, Avrupa Parlamentosu ise mar��n daha çok ortamda çal�nmas� 
karar�na varm��t�r. Bu mar�, S�rbistan'dan ayr�lma kutlamalar�n� yapan Kosova taraf�ndan da 
kendi ulusal mar��n� olu�turana kadar, Avrupa Birli�i'nin ba��ms�zl�k süreçlerine verdi�i deste�e 
bir minnet olarak kullan�lm��t�r. 
�
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Resim 2 AB. Mar�� (www.nationalanthems.info) Eri�im Tarihi: 16.12.2010 

�

 
3. �ark�: �ark� anlam�nda mar�lar�n koro e�li�inde söylenmesi ki�ilerin kendi benliklerinden 
koparak toplulu�un ortak bilinci içerisine girmesi ve ayn�la�ma dü�üncesi amaçlan�r. Ulusal 
mar�lar koronun gücünden mutlaka yararlan�r. Koronun insanda olu�turaca�� kitle ruhu ve 
bütünlük, heyecan ve co�ku vazgeçilmez bir ö�edir.  
Ulusal Mar�lar�n Tarihi 
  Ulusal Mar�lar ilk olarak Avrupa’n�n Kuzey ülkelerinde görülmü�tür. 18. Yy. ortalar�nda 
söylenmeye ba�lan�lan ve örnek al�nan en eski ulusal mar� Birle�ik Krall���n Mar�� “God Save 
the Queen” dir. Dünyada çok yayg�n olmas�n�n nedeni Birle�ik Krall�k Ülkeleri’nin hala bu mar�� 
kullanmalar�d�r. Ortaya ç�k�� tarihi 1743’tür.Bu mar�tan önce sadece sözlü olarak, Kraliyet Mar�� 
ya da Hymne biçiminde amaç olarak daha farkl� ve çe�itli nedenlerle kullan�lan eserlere de 
rastlan�lmaktad�r. Bunlar�n içeri�i ve amac� tam olarak ulusal mar�lar� kapsamamaktad�r. Ulus 
anlay���n�n kraliyet, monar�i ve imparatorluktan sonra ortaya ç�kt��� dü�ünüldü�ünde bu durum 
daha da netle�mektedir. 
 Emil Bohn’a göre ulusal mar�lar içerikleri yönünden iki gruba ayr�l�r.  Bunlar; 
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1. I.Dünya Sava��’ndan önce, Kral Mar�lar� (Königshymne), (Royal Anthems) olarak 
adland�r�lan, sava�ta ve bar��ta büyük hizmetler veren, kahramanl�klar gösteren ve bunlar� dile 
getiren metinlerden olu�an mar�lard�r. 
         Günümüzde ulusal mar�lar�n yan� s�ra Kraliyet Ailesi ad�na Kraliyet Mar��n� (Royal 
Anthem)  kullanan Danimarka, Norveç, �sveç, Tayland gibi ülkeler vard�r. �sveç 19.yy. 
sonlar�nda 1844 y�l�nda yaz�lan mar��n� hem Kraliyet Mar��, hem de Ulusal mar� olarak 
kullanm��t�r. (http://www.nationalanthems.info/se^.htm) 
2. I.Dünya Sava��’ndan sonra ulusun kurtulu� mücadeleleriyle ortaya ç�kan “Halk ya da Yurt 
Mar�lar�” olarak grupland�rm��t�r. 
Ulusal Mar�larda Siyasi (De�i�im) Unsurlar�n Etkisi 
 Ulusal mar�lar ait oldu�u ülkelerin siyasi yap�s�ndan kaynaklanan özelliklerden dolay� 
de�i�imlerin etkisine aç�kt�r. Devlet yap�s�n�n ya da iktidar�n de�i�mesinden etkilenen, siyasi 
anlay��lar�n ve hükümet kararlar�n�n etkisinde kalan mar�lara rastlan�r. Örne�in Yunanistan ile 
Güney K�br�s Rum Yönetimi, Türkiye ile Kuzey K�br�s Türk Cumhuriyeti mar�lar� ortakt�r. 
Bunun yan�nda tarihi süreç içerisinde birçok kez de�i�en ulusal mar�lar da vard�r. A�a��da bu 
de�i�imleri ya�ayan ülkeler ve ulusal mar�lar� tablo olarak gösterilmi�tir. 
 
Tablo 5 Romanya Ulusal Mar�lar�n�n Tarihi De�i�im Süreci (www.nationalanthems.info) Eri�im Tarihi: 16.12.2010�
S�ra no Mar� Ad� Kullan�ld��� Tarihler 

1 Trâiascâ Regele 1881-1947 

2 Volkrepuclik 1948-1953 

3 Hymn Rumuñskiej Republiki Socjalistycznej 1953-1977 

4 Al repucl�cu Socialiste Romania 1977-1990 

5 Monitorul Oficial Al Romaniei 1990- 

Tablo 6. Çin Ulusal Mar�lar�n�n Tarihi De�i�im Süreci (www.nationalanthems.info) Eri�im Tarihi:16.12.2010�
S.No                                       Mar� Ad� Kullan�ld��� Y�llar 

1 Gong Jin  (Cup of Solid Gold) 1911-1912 

2 Zhong Guo Xione Li Yu Zhou Jian 1915-1916 

3 Qing Yun Ge (The Song to the Auspicious Cloud) 1921-1928 

4 Zhounghua Minguo Guoge 1930-1949 

5 Yiyonggjun Jinxingggu (The March of the Volunteers) 1949- 

 
 
Ulusal Mar�lar�n Müzikal (Form Biçimi) Özellikleri 
   Ulusal Mar�lar mar� formu içerisinde ele al�n�p incelenebilir. Mar� formunun çe�itli 
kaynaklardaki tan�mlamalar� �u �ekildedir.  
• Mar�, yürüyü�lerde yürüyü� ritmine uygun söylenen ya da çal�nan müzik parças�d�r. 
Frans�zca “marche” yürüyü� sözcü�ünden kaynaklan�r. Mar�lar yürüyen toplulu�un niteli�ine 
göre çe�itli adlar alabilirler, süvari, cenaze, hücum mar�� gibi. Ayr�ca senfoni ve operalarda da 
mar� bölümleri okunur. Verdi’nin “Aida” Operas�ndaki Zafer Mar��, Beethoven’in 7. 
Senfonisindeki mar� bölümü bunlardand�r. (Yeni Kültür Ansiklopedisi, 2003:17) 
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• Yal�n ve düzgün müzik cümleleriyle yaz�lm��, belirgin bir ritmi olan, temposu yürüyen bir 
ki�iye veya toplulu�a e�lik etmeye uygun müzik parçalar�n�n genel ad�. (Dictionnaire Laroiusse 
Ansiklopedik sözlük, 1993-1994:1602) 
• Mar��n dans ile çok yak�n akrabal��� vard�r. Yürüyü� anlam�na gelmekle beraber, yürüyü�e 
uygun ve yürüyü�lerde çal�nabilecek (ya da söylenebilecek) müzik parçalar�na mar� denmektedir. 
Bu yürüyü�ten düzenli ad�mlar anlat�lmak isteniyor ki, bu tart�m ö�esi ile gerçekle�tirilir. 
Mar�lar, 4/4 (bazen 2/4, 2/2) ölçüde ve bütün �ark� formlar�nda yaz�l�rlar. Okul Mar�lar�, askeri 
mar�lar, tören mar�lar� ve matem mar�lar� gibi mar�  türleri vard�r. Ulusal mar�lar yan�nda, tören 
mar�lar�na örnek olarak, Mendelssohn’un Prophet’indeki Taç Giyme Mar��, Wagner’in 
Tanhauser’indeki mar�lar� gösterebiliriz. En ünlü matem mar�lar� olarak da, Haendel’in Saul 
Eserinde; Beethoven’in Op. 26 A Bemol piyano sonat�nda ve Eroica Senfonisinde, Chopin’in 
Op.35 B Bemol piyano sonat�ndaki mar�lar� sayabiliriz. (Cangal, 2008:83) 
Resim 3 Mar� Formuna Örnek Op. 26 "Funeral Marcha Sonata" Beethoven (Cangal, 2008 s:80) 

�
 Beethoven’in Op.26 “Funeral March Sonata” eseri incelendi�inde ölçüsünün 4/4 lük 
olmas�, noktal� tart�mlarla ritmik hareketi ve yürüyü� temposunu vurgulamas�, majör tonda 
olmas� mar� formunu belirgin bir �ekilde özelliklerini göstermektedir. 
Mar� Çe�itleri 
 Mar� formunun tan�mlamalar�ndan hareketle mar��n belirgin özellikleri göz önüne 
al�nd���nda mar� çe�itleri �u �ekilde s�n�fland�r�labilir. 
 Genel Anlamda Mar�lar: Ulusal mar�lar bu gruba girmektedir. Askeri Mar�lar, özel 
günler, okul, dernek, meslek grubuna ait mar� formlar� da örnek gösterilebilir. Belli bir toplulu�a 
ya da belli bir döneme ait mar�lar da bu gruba dâhildir.    
 Cenaze Mar��:  Biçimsel olarak iki zamanl� (2/4’lük, 4/4’lük ya da 6/8’lik olabilir.) ve 
noktal� ritmik yap�lar� kullanan; cenaze alay�n�n a��r ba�l� yürüyü�ünü taklit eden, haliyle 
üzüntülü ruh durumunu yans�tmak ad�na minör tonlar� kullanan biçimdir. Genelde alt bölümsel 
olarak A-B-A ya da A-B-A¹ biçimini tercih eder. Burada A birinci, as�l cenaze temas�d�r; minör 
tondad�r. B ikinci tema ise majör tonda yaz�lan ikinci altbölümü temsil eder. Avrupa’da müzik 
sanat�nda yayg�n olarak besteciler taraf�ndan kullan�lm��t�r.  
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Resim 4 Maurice Ravel'in "Le Gibet" Adl� Eseri Giri� Motifi Notalar� (Hendekli-A�k�n, 2007 s:9-11) 

�
         Maurice Ravel’in “Le Gibet” adl� eseri Cenaze Mar�� karakteri veren, çan sesini olu�turan si 
bemol notas�ndan olu�an ritmik motiftir. Le Gibet adl� eserin giri� motifi (notalar�) incelendi�inde 
bu durum aç�kça görülür.  
Resim 5 Beethoven Op.55 3.Senfoni "Eroica" Marcia Funébre Notlar� (Cangal, 2008 s:84)�

 
         Bu eserde ana tema, cenaze mar�� biçimine uygun olarak minör tonda 2/4 ölçüsünde ve 
noktal� ritmik yap�dad�r. Mar��n bütününün formu A-B-A¹ �eklindedir. 

Folklorik Tür Mar�lar: Etno-müzikolojik özellikleri ta��yan, ulusun müzik kültürünün, 
kurallar�n�n ve teorik aç�dan özelliklerinin mar�a yans�t�ld��� müzik türüdür. Folklorik tarzda  ( 
Burma, Japonya, Sri Lanka, Tibet) Halk müzi�i kaynakl�d�r. (Tepeba��l�, 2004:16) 
 Polonya Ulusal Mar�� (Dabrowski’s Mazurka) Polonya Ulusal Danslar�ndan “Mazurka”n�n 
etkisindedir. Mazurka biçimi ¾ vuru�lu, ritmik tart�msal kal�b� �ekildeki gibidir. Keskin 
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vuru�lar�n olmas� daha enerjik, kuvvetli bir hava vermeyi amaçlar. Yumu�ak karakterli “vals” ten 
en belirgin fark� budur. 
 
Resim 6 Mazurka Dans Formunun Portede Tart�msal Ritmik Yap�s�. (Cangal, 2008 s:79) 
 

 

�
Resim 7 Polonya Ulusal Mar�� Giri� Bölümü 
Fanfara (Sözsüz) Türü Mar�lar: Yaln�zca melodisi olan ve herhangi bir metin içermeyen 
mar�lard�r. Sözün mar�lardaki etkisinin önemi ele al�nd���nda bu tür mar�lar çok azd�r. AB 
Mar��, Kosova Mar��, �spanya Mar�� örnek verilebilir.  
Hymne (�lahi) Türü Mar�lar: Hymne türü dini, vatan� ve dostlu�u ele alan yap�s�yla ulusal 
mar�lar�n temelini olu�tururlar. Edebi aç�dan da önemli olan bir türdür. Hymne’ye örnek olarak 
en belirgin, en köklü ve pek çok ülkeye ve mar�a örnek olan ulusal mar� �ngiltere Ulusal Mar�� 
“God Save the Queen” gösterilebilir. Kraliçeye övgüyü konu al�r. Hymne’nin ilahi melodisi koro 
ile aç�kça hissedilir. Tanr�ya yakar�� aç�kça vurgulan�r.  
          Macaristan, Portekiz, Arnavutluk, Kosova, Andora, Brezilya, Küba, El Salvador, Etopya 
vb. Ülkelerinin Ulusal Mar�lar� Hymne türündedir. 
          Opera ve Senfonik Mar�lar: Opera tarz�nda mar�lar genel olarak 19.yy. operas�n�n etkisi 
alt�ndad�r. Örnek olarak San Salvador Ulusal Mar�� gösterilebilir. (Tepeba��l�, 2004.16) 
Ulusal Mar�lar�n Müzikal Özellikleri 
Majör Ton Etkisi: Mar� formunun özellikleri, metin çerisinde geçen ve vurgulanan zafer, 
kahramanl�k, gurur, �iddet gibi temalar majör tonlarla daha etkili hale getirilmi�tir. 
Ölçü-Ritm Biçimi: Ritm ve tart�m mar��n icras�nda birlikte söylenebilmesi, törenlerde yürüyü�e 
uygun olabilmesi nedeniyle ço�unlukta 4/4’lük, 2/4’lük ölçülerde oldu�u gibi Hymne etkisinde 
olan ¾’lük, 6/8’lik ölçülerde bestelenmi� mar�larda vard�r. Hollanda Ulusal Mar�� “Wilhelmus 
Van Nassouwe” incelendi�inde G Majör tonda, 4/4, 2/4’lük ve ¾’lük ölçülerde oldu�u 
görülmektedir. 
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Resim 8 Hollanda Ulusal Mar�� Notalar�  (www.nationalanthems.info) Eri�im Tarihi: 16.12.2010�

 
Auftak (Eksik Ölçü) ve Sus ��reti ile Ba�lama: Ulusal mar�lar koro halinde topluluk(yurtta�) 
taraf�ndan söylenmesi amaçland���ndan ölçü ba��nda haz�rl�k amac�yla ölçü ba��nda ölçünün son 
vuru�u ile ba�lamas� ve bir sonraki ölçüye de haz�rl���n sa�lanmas� amac�yla yap�lan bir ritim 
tekni�idir. Sus i�areti ile ba�lama intro bölümlerinde koro partilerinin susmas� ve haz�rlanmas� 
amac�yla kullan�lmaktad�r. “�stiklal Mar��”nda her ikisi birlikte kullan�lm��t�r.  
Metronom H�z�: Noktal� ritmik yap� ve koro e�likli ve yürüyü�e uygun özellikleri ile ulusal 
mar�lar co�kuyu, görkemi ve sevinci ifade ederken, a��rba�l�l��� ve hüznü ifade eden cenaze 
mar�lar�ndan daha yüksek h�zlarda icra edilir. 
 
Resim 9 Türkiye Ulusal Mar�� (www.nationalanthems.info) Eri�im Tarihi: 16.12.2010 
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SONUÇLAR 
� Ulusal mar�lar, ba��ms�z devletlerin ve yurtta�lar�n�n milli bilincini artt�ran, geçmi� ile 
gelecek aras�nda ba�lant� kuran bayrak gibi simgesel özelli�i olan bir müzikal eserdir. Bu özelli�i 
nedeniyle yasalarla düzenlenen ve korunan ya da ulus taraf�ndan benimsenen bir mar� çe�ididir. 
� Vatan topraklar�n�n kutsall���, co�rafi özelliklerinin yüceltilmesi, ulusun ya�ad��� 
de�i�imlerin etkisiyle “biz” kavram�n�n vurgulanmas�, çe�itli simge ve sembollerin ön plana 
ç�kart�larak ilgi ve sayg�nl���n kazan�lmas� ulusal mar�lar�n fonksiyonel özellikleridir. 
� Ulusal mar�lar�n anavatan� Kuzey Avrupa ülkelerinin Hymne biçimi ile söyledikleri 
topraklard�r. Devletlerin ve �mparatorluklar�n varl���, yönetim anlay���, zaferleri-yenilgileri ve 
s�n�rlar� de�i�tikçe ulusal mar�lar� da de�i�mi�tir. Tarihte var oldu�u günden bu yana birden fazla 
ulusal mar�� olan ülkeler vard�r. 
� Devletler ulusal mar�larla me�ru bir varl�k olduklar�n�, övünmeyi ya da dü�man�n� yermeyi 
ve hat�rlatmay�, vatan� anne, baba, evlat benzetme ve ili�kileriyle sahiplendirmeyi, ulusal 
kahramanlar�n� övmeyi hedefleyen bir anlay��a sahiptir. 
� Ulusal mar�lar birçok özelli�inin yan� s�ra en temel unsuru belirli bir amaç için yaz�lm�� 
olmalar�d�r. Uluslar�n ba��ms�zl�k mücadelesi verdi�i y�llarda bayrakla birlikte ön plana ç�kan, 
birço�u sava� y�llar�nda bestelenen ve söylenmeye ba�layan mar�lard�r. 
� Dünya ülkeleri Ulusal mar�lar�n�n sosyo-kültürel özelliklerinin toplumdan topluma 
de�i�iklik gösterdi�i görülmektedir. Baz� devletler ulusal mar�� ortak kullan�rken, kimi ülkeler 
Kraliyet Mar�lar� ile birlikte, kimi ülkeler sözsüz (fanfar) tarzda ve kimi ülkeler de ulusal 
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mar�lar�n� bugünkü toplumsal, siyasal özellikleriyle ba�da�mayan içerikle kullanmaya devam 
etmektedirler. 
� Schiller’in “Ode To Joy” �iirinin Beethoven taraf�ndan bestelendi�i “Senfoni No: 9. D 
minor Op.125” son bölümünde yer alan bölüm ayn� zamanda Avrupa Birli�i’nin “Offizielle 
Hymne” resmi mar��d�r. Evrensel de�erleri, bar�� özlemleri ile özde�le�tiren bu eser üye ülkelerin 
kendi mar�lar� haricinde etkisini göstermektedir. Ayr�ca bu durum AB. �çerisinde  Almanya 
etkisini gösterdi�i gibi uluslar üstü bir birlikte bir mar��n varl��� ulusal mar�lar�n genel 
geçerlili�ini göstermektedir. 
� Sanat eserlerinde formun en önemli özellikleri; aç�k ve anla��l�r olmak, birlik ve bütünlü�ü 
yakalamakt�r. Müzik sanat�n�n �ark� formu içerisinde “mar� formu” incelendi�inde ulusal 
mar�lar�n da bu temel özellikleri ta��d��� sonucuna var�lmaktad�r. 
� Mar� formu dans türüne yak�n �ark� formunda yaz�lan, yürüyü� ö�esini ön planda tutan, 
yal�n müzik cümlelerinden olu�an, kolay ezberlenebilen melodik ve ritmik özellikleri olan müzik 
biçimidir. 
� Mar� formunun çe�itleri ele al�nd���nda temel özelliklerinin ayn� fakat kullan�l�� amaçlar�na 
göre ritim ve tart�m ö�esi ile tonalite farkl�l�klar�n�n oldu�u görülmektedir. Mar� çe�itleri farkl� 
terimlerle müzik terminolojisinde adland�r�lm��t�r. Bu yönlerden cenaze mar�lar� ile ulusal 
mar�lar farkl�l�k göstermektedir. 
� Müzik Sanat�nda mar� formunun birçok örne�ine rastlanmaktad�r. Besteciler senfonilerinin 
birço�unda mar� formuna yer vermi�tir.  Notaya al�nan en eski mar�,  1589 y�l�nda Thoinot 
Arbeuau’n�n bestesidir. Türkler ilk mar� örneklerini Osmanl� �mparatorlu�u Döneminde Padi�ah 
II. Mahmut Dönemi’nde (1808–1839)  Donizetti Pa�a ile vermi�tir. “Mahmudiye Mar��” bilinen 
ilk mar� örne�idir. 
ÖNER�LER 
� Dünya ülkeleri Ulusal mar�lar� her ülkenin gerçekleriyle ba�lant�l�, kendi sosyo-kültürel 
anlay��� ile ortaya ç�kan bir özelli�e sahiptir. Bu sebeple ulusal mar�lar� “en iyi, en do�ru, en 
uygun” gibi ölçütlerle anlamak,  kültür özelliklerini kar��la�t�rmak, ulusal mar�lar�, devletleri ve 
uluslar� bu anlamda birbiriyle yar��t�rmak ara�t�rma disiplininin d���ndad�r. 
� Dünya ülkelerinin ulusal mar�lar�n�n hem Hymne Tarz� hem de mar� formu özelliklerinin 
yan�nda ölçü, tonalite, h�z, auftak, sus ile ba�lama gibi öne ç�kan özellikleri ile mar� formunun 
içerisinde,  yeniden ele al�narak “ulusal mar� formu” �eklinde çal��mada belirtilen farkl� 
özellikleriyle yeniden tan�mlanabilece�i ve müzik formlar�na dâhil edilebilece�i önerilmektedir. 
� Ülkemizde ulusal mar� kavram� denildi�inde yaln�zca “�stiklal Mar��” ele al�nmaktad�r. 
Oysa edebi ve müzikal aç�dan bu durum ulusal mar� çe�itlerinden yaln�zca bir tanesini 
olu�turmaktad�r. 
� Ulusal mar� konusunda tüm dünya ülkelerinin ulusal mar�lar�n�n incelenebilece�i, bunun 
sonucunda ülkelerin, k�talar�n ve uluslar�n farkl� sosyo-kültürel kimlikleri ile farkl� müzikal yap� 
özelliklerinin de ortaya ç�kabilece�i de�erlendirilmektedir. 
� Ülkemiz e�itim-ö�retim müfredat�nda yer alan müzik e�itimi derslerinde özellikle 
ilkö�retim seviyesinde mar� formunun ele al�nmas� bununla birlikte, ulusal mar� kavram�n�n 
müfredat içerisinde çal��mam�zda belirtilen özellikleri ile yeniden yap�land�r�lmas� 
önerilmektedir. 
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“SINIF Ö�RETMEN� ADAYLARININ �LKÖ�RET�M MÜZ�K E��T�M� HAKKINDAK� 
GÖRÜ�LER�” 

 
Yrd. Doç Dr. Serpil UMUZDA�     

  
   Yrd. Doç Dr. M. Serkan UMUZDA�         

 
Gaziosmanpa�a Üniversitesi 

 
ÖZET 

Bu ara�t�rman�n amac�, Gaziosmanpa�a Üniversitesi E�itim Fakültesi’nde ö�renim gören 
s�n�f ö�retmeni adaylar�n�n ilkö�retim müzik e�itimini kendi alg�lar� do�rultusunda 
de�erlendirmeleridir. Bu amaçla,  2010-2011 e�itim-ö�retim y�l�nda bahar döneminde, 
Gaziosmanpa�a Üniversitesi E�itim Fakültesi’nde �lkö�retim S�n�f Ö�retmenli�i program�nda 
müzik ö�retimi dersini alan ve bu çal��ma için gönüllü olan 47 adet ikinci s�n�f ö�retmen aday� 
ö�renci ile mülakat yap�lm��t�r. Ö�retmen adaylar�na, ara�t�rman�n amac�na uygun aç�k uçlu üç 
adet soru yöneltilmi�tir. �lkö�retim müzik e�itiminin temel amac�,  ilkö�retim müzik e�itiminin 
çocuk geli�imine etkisi, müziksel donan�ma sahip olman�n s�n�f ö�retmeninin mesleki ba�ar�s�na 
etkisi ba�l�klar�yla her bir mülakat yakla��k 15 dakika sürmü�tür. Elde edilen veriler üzerinde 
içerik analizi gerçekle�tirilmi�tir. Analiz sonuçlar� elde edilen bulgulara göre yorumlanm��t�r. 
 
Anahtar Kelimeler: ilkö�retim müzik e�itimi, ö�retmen aday�, ö�renci  
 

ELEMENTARY EDUCATION TEACHER CANDIDATE’S  VIEWS ON ELEMENTARY 
MUSIC EDUCATION 

 
Asst. Prof. Dr. Serpil UMUZDA�     

 
 Asst. Prof. Dr. M. Serkan UMUZDA� 

 
Gaziosmanpa�a University 

 
ABSTRACT 

The purpose of this study is to determine the elementary music education perceptions of 
Gaziosmanpa�a University Education Faculty teacher candidates’. For this purpose 47 students 
volunteered for this study were interviewed.  Three open-ended questions directed to the 
preservice teachers. 
 
1. The main purpose of music education in elementary, 
2. The effects of music education in elementary on child development, 
3. The effects of being qualificated in music on teacher’s  academic success. A call lasted 
approximately 15 minutes each. 

Content analysis was performed on the data obtained from the interviews. The results 
were interpreted according to the findings of the analysis. 
 
Keywords: Elementary education teacher candidate, elementary music education, student. 
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1.G�R�� 
 

Müzik e�itimi, bireye kendi ya�ant�s� yoluyla amaçl� olarak belirli müziksel davran��lar 
kazand�rma, bireyin müziksel davran��lar�n� kendi ya�ant�s� yoluyla amaçl� olarak de�i�tirme, 
dönü�türme, geli�tirme ve yetkinle�tirme sürecidir (Uçan, 1997). 

Hoskyns (2002) de müzik e�itimini, insan�n müzi�e kar�� fark�ndal���n� ve duyarl�l���n� 
artt�ran, müzi�in anlam ve i�levlerinin anla��lmas�na olanak sa�layan, bununla birlikte insan� 
e�lendiren bir süreç olarak tan�mlanmaktad�r  (Özmente�, 2008) 

Müzik e�itimi, ö�rencinin müziksel alg�lama yetene�ini farkl�la�t�r�p çe�itlendirmeli 
ö�renciyi belli ko�ulland�rmalar�n ürünü olan tek yanl� müzik yapma, üretme ve dinleme 
al��kanl�klar�ndan kurtarmal�; ö�renciyi müzi�in çe�itli, çok yönlü t�n� özelliklerine, yap� 
ta�lar�na, kurulu� biçimlerine ve etki alanlar�na açmal�; ö�renciye müzikle ili�kilerinde daha 
yüksek düzeyde bir bilinçlilik ve ele�tirme gücü kazand�rmal�; bir çalg�, bir cd, müzikle ilgili bir 
kitap ya da kaynak seçiminde ve bir müzik eserini ya da etkinli�ini ele�tirip de�erlendirmesinde 
ö�renciye yard�mc� olacak bireysel müzik yetene�ini geli�tirmeli; ö�rencinin de�i�ik türdeki 
müzik çal��ma ve etkinliklerine etkin kat�l�m�n� sa�lamal�d�r (Uçan, 1997). Uçan’�n özetledi�i 
tüm bu istendik kazan�mlar�n ö�renciye sa�lanmas�nda ilk görev ilkö�retim düzeyinde s�n�f 
ö�retmenine dü�mektedir. 

S�n�f ö�retmeninin ta��d��� sorumluluk, ö�rencinin dengeli ve doyumlu, sa�l�kl� ve 
ba�ar�l�, duyarl� ve mutlu olmas� için, bili�sel, duyu�sal ve devini�sel yap�lar� üzerinde olumlu 
izler b�rakan müziksel uyar�lma ve tepkide bulunma biçimlerini kapsayan müzi�in, planl� ve 
programl� olarak yürütülmesini sa�lama bak�m�ndan büyüktür (Yöndem ve Sözen, 2007). Bu 
nedenle s�n�f ö�retmenin müzik e�itimi hakk�nda tutum, dü�ünce ve tav�rlar�n�n olumlu ve tutarl� 
olmas� beklenir.  

Ö�retmen adaylar�n�n mesleki e�itimleri s�ras�nda “müzik” ve “müzik ö�retimi” derslerini 
ald�klar� süreçte,  müzik e�itimiyle ilgili olu�an duygu ve dü�ünceler mesleki ya�amdaki 
uygulamalar�n�n yorday�c�s� olacakt�r.  

Ara�t�rmac�lar taraf�ndan yap�lan gözlemlerde; müzik  gibi ifade ve beceriyi geli�tiren 
derslerin önemsiz görüldü�ü, ders saatinde ba�ka derslerin i�lendi�i bulgulanm��t�r (Ba�ar ve 
di�., 2002). Y�llard�r tart���lan bu tür olgu ve olaylar�n, mesleki e�itim süreci temeline dayand��� 
dü�ünülerek s�n�f ö�retmeni adaylar�n�n ilkö�retim müzik e�itimi hakk�ndaki görü�lerinin 
al�nmas� önemsenmi�tir. 
 
1.1.Amaç 
 

Bu ara�t�rman�n amac�, Gaziosmanpa�a Üniversitesi E�itim Fakültesi’nde ö�renim gören 
s�n�f ö�retmeni adaylar�n�n ilkö�retim müzik e�itimini kendi alg�lar� do�rultusunda 
de�erlendirmeleridir. Bu amaçla s�n�f ö�retmeni adaylar�na yöneltilen mülakat sorular� �unlard�r; 
 
1. Size  göre ilkö�retim 1. kademe düzeyi müzik e�itiminin temel amac� ne olmal�d�r? 
2. Size göre çocuk geli�imi ve e�itiminde müzik e�itiminin önemi nedir? 
3. Size göre iyi bir müziksel donan�ma sahip olmak bir s�n�f ö�retmeninin mesleki ba�ar�s�na 

nas�l katk� sa�lamaktad�r? 
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2.YÖNTEM 
 

2010-2011 e�itim-ö�retim y�l�nda bahar döneminde, Gaziosmanpa�a Üniversitesi E�itim 
Fakültesi’nde �lkö�retim S�n�f Ö�retmenli�i program�nda müzik ö�retimi dersini alan 97 ikinci 
s�n�f ö�retmen aday� evreni,  bu çal��ma için gönüllü olan 47 adet ikinci s�n�f ö�retmen aday� ise 
örneklemi olu�turmu�tur. 
  Mülakat, bahar döneminin son haftas�nda yap�lm��t�r. Örneklem grubunu olu�turan 
ö�rencilerin tümü  güz döneminde “müzik” dersini, bahar döneminde de “müzik ö�retimi” 
dersini alm��lard�r. 

Çal��mada veri toplama amac�yla kullan�lan ara�t�rma sorular� Özmente� (2008)’den 
al�nm��t�r. Bu aç�k uçlu sorular kullan�larak ö�retmen adaylar�yla mülakat düzenlenmi�tir. 

Mülakat, kaynak ki�inin ilgi, görü�, tutum ve davran��lar�n� ortaya ç�karmak üzere iki ki�i 
aras�nda serbest bilgi de�i�imini sa�layan sosyal ortam� yaratmak için düzenlenir (Balc�, 2010). 

Mülakat kay�tlar� yaz�ya dökülerek incelenmi�tir. Verilerin  çözümlenmesinde içerik analizi 
kullan�lm��t�r. �çerik analizi, elde edilen ham verilerin anlamland�r�larak belirli bir çerçeve 
olu�turulmas� ve beliren durum netlik kazand�ktan sonra düzenlenerek kod ve kategorilerin ortaya 
ç�karak somutla�mas�n� sa�lamaktad�r (Yaman, 2010). �çerik analizi yakla��m�, nitel mülakat 
verilerinin ve aç�k uçlu sorular�n analizinde s�kça kullan�lmaktad�r.  

 
Ara�t�rmada içerik analizi türlerinden ‘kategorisel analiz’ kullan�lm��t�r. Kategorisel analiz, 

genel olarak belirli bir mesaj�n önce birimlere bölünmesi ve ard�ndan bu birimlerin önceden 
saptanm�� ölçütlere göre kategoriler halinde grupland�r�lmas�d�r (Tav�anc�l & Aslan, 2001). 

 
3.BULGULAR  

Tablo 1. Ö�retmen Adaylar�na Göre �lkö�retim Birinci Kademe Düzeyi Müzik E�itiminin Temel 
Amaçlar� 
Görü�ler f % 
Ö�renciye müzi�i sevdirmek 47 100 
Temel müzik bilgilerini ö�retmek 47 100 
Dersleri kolay alg�lamas�n� sa�lamak 37 78.7 

Verilen bilgileri �ark� yoluyla kal�c� k�lmak   37       78.7         

Müzik kula��n� geli�tirmek 35 74.4 
Bili�sel- duyu�sal- devini�sel geli�im sa�lamak 35 74.4 

Müzik kültürü kazand�rmak                                34        72.3 

Birlik ve beraberlik duygular�n� a��lamak 32 68 
Kendini anlatabilme yetene�i kazand�rmak 31 65.9 
Yarat�c�l���n� geli�tirmek, 30 63.8 
Müzi�e yönlendirmek 30 63.8 
Müzikle tan��t�rmak 19 40.4 
Duyarl�l�k kazand�rmak 17 36.1 
Zekâ ve özgüven düzeyini artt�rmak 16 34 
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Tablo 2. Ö�retmen Adaylar�na Göre �lkö�retim Birinci Kademe Düzeyi Müzik E�itiminin Ö�renciye 
Etkisi 
Görü�ler f % 
Bili�sel, duyu�sal, devini�sel geli�im sa�lar 47 100 
Yetene�ini ortaya ç�kar�r 47 100 
Kendine olan güveni artar                                             44 93.6 
Sosyalle�ir 44 93.6 
Zeka düzeyi artar 35 74.4 
Yarat�c�l��� artar 34 72.3 
Alg�y� kolayla�t�r�r 30 63.8 
Di�er derslerdeki ba�ar�s� artar 25 53.1 
Dil geli�imi sa�lar 24 51 
Çevreye uyum sa�lar 15 31.9 
Bak�� aç�s� sa�lar 11 23.4 
Terbiyeli ve disiplinli olur 10 21.2 
 

Tablo 3. Ö�retmen Adaylar�na Göre Müziksel Donan�ma Sahip Olman�n S�n�f Ö�retmeninin Mesleki 
Ba�ar�s�na Etkisi 
Görü�ler f % 
Ö�rencinin dikkatini derse çekebilir 46 100 
Dersi  etkili i�leyebilir 46 97.8 
Müzi�i di�er derslerde de kullan�r 45 95.7 
Yetenekli ö�renciyi ke�feder 45 95.7 
Sosyal hayatta ba�ar�l� olur       42 89.3 
Hayata farkl� bak�� aç�s� kazan�r 42 89.3 
Dersi zevkli geçer 41 87.2 
Kendine güvenir 40 85.1 
Ö�renciyle kolay ileti�im kurar 30 63.8 
Ö�rencinin ö�renme düzeyini artt�r�r 29 61.7 
Telaffuz becerisi edinir      27 57.4 
 

Bu çal��ma yoluyla s�n�f ö�retmeni adaylar�, ilkö�retim birinci kademe düzeyi müzik 
e�itimini de�erlendirmi�lerdir. �lkö�retim düzeydeki müzik e�itiminin amaçlar�n�, ö�renci ve 
ö�retmenin elde etti�i kazan�mlar� yorumlam��lard�r. Ö�retmen adaylar�na mülakat sorular� 
yöneltilirken etki alt�nda kalmamalar� için “kazan�m” veya “katk�” kelimeleri özellikle 
kullan�lmam��t�r. Ancak bulgulara bak�ld���nda, müzik e�itiminin ö�renci ve ö�retmene olumlu 
etkileri oldu�unu ifade ettikleri görülmektedir. Mülakata kat�lan hiçbir ö�retmen aday� “müzikle 
u�ra�an ö�renci di�er derslerinden geri kal�r” cümlesini telaffuz etmemi�tir. Toplumda geçmi� 
y�llarda var olan bu anlay�� nihayet yerini kaybetmi�, yap�lan ara�t�rmalar�n sonuçlar�yla, müzik 
e�itiminin ö�rencinin ve ö�retmenin sosyal ve akademik ba�ar�s�na olumlu etkisi oldu�u 
anla��lmaya ba�lanm��t�r. Bu ara�t�rman�n bulgular�na göre s�n�f ö�retmeni adaylar�n�n, müzi�in 
bireysel, sosyal, ahlaki, toplumsal ve kültürel i�levlerini anlamalar�, mesleki ya�amlar�nda 
uygulayacak olmalar� yönünde umut vericidir.  
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“DE��FRE �ARKI SÖYLEME” 
 

Ö�r. Gör. Dr. Sevan NART 
 

Gazi Üniversitesi, Gazi E�itim Fakültesi, Güzel Sanatlar E�itimi Bölümü, Müzik E�itimi 
Anabilim Dal� 

ÖZET 
 Bu ara�t�rma, Gazi Üniversitesi, Gazi E�itim Fakültesi, Güzel Sanatlar E�itimi Bölümü, 
Müzik E�itimi Anabilim Dal� birinci s�n�f ö�rencilerine bir yar�y�l süresince özgün bir de�ifre 
�ark� söyleme ö�retim metodu ile verilen sistemli ve planl� de�ifre �ark� söyleme e�itiminin, 
ö�rencilerin de�ifre �ark� söyleme ba�ar�lar�na etkisini saptamak amac�yla gerçekle�tirilmi�tir. 
Tarama ve deneme modellerinin bir arada kullan�ld��� ara�t�rmada 42 ki�iden olu�an birinci s�n�f 
ö�rencilerine ön test ve son test uygulanm��, deney ve kontrol grubuna ayr�lan deneklerin deney 
öncesi ve sonras�nda de�ifre �ark� söyleme ba�ar�lar� aras�nda anlaml� bir fark bulunup 
bulunmad��� saptanm��t�r. Ön test ve son testten elde edilen verilerin i�lenmesi sonucunda, 
geli�tirilen metot ile de�ifre �ark� söyleme e�itimi alan deney grubundaki ö�rencilerin, bu e�itimi 
almayan kontrol grubundaki ö�rencilere göre, de�ifre ve de�ifre �ark� söylemeye ili�kin 
davran��lar�nda olumlu yönde ve anlaml� derecede yüksek oranlarda geli�me oldu�u saptanm��t�r. 
Bu sonuç, derslerde yer verilecek düzenli ve sistemli çal��malar�n, ö�rencilerin, de�ifre ve de�ifre 
�ark� söyleme becerilerini; müzikalitelerini etkileyen müziksel okuma ve söyleme davran��lar�n� 
geli�tirece�ini ortaya koymu�tur. 
 

Anahtar Kelimeler: Müzik E�itimi, De�ifre,  �ark� Söyleme, Ö�retim Metodu 
 

SIGHT SINGING  
Dr. Sevan NART  

University of Gazi, Gazi Education Faculty of Fine Arts,  
Department of Music Education, Lecturer  

  
  

ABSTRACT  
This research was designed to measure the impact  of systematic and planned sight- 

singing training with a unique method on developing successful sight singing skills of first year 
students during one semester at University of Gazi, Gazi Education Faculty of Fine Arts, 
Department of Music Education  

In the study both literature review and experimental models were used. A pre-test and 
post-test was applied before and after the experiment to the first-year students consisting of 42 
individuals  which are divided into experiment and control groups to determine if there is 
significant difference between the groups’ sight singing success.  

After processing the data from the pre-test and post-test, it was determined that the 
students in the experiment group that trained with the method had significantly higher rates of 
growth and improvement in their behaviors related to sight reading and sight singing than those 
in the control group who were not trained with this method.  As a result of this research, it has 
been proven that including regular and short term exercises in classes will improve student's sight 
reading and sight singing skills.  They will also improve musical reading and singing behaviors 
that will affect their musicality.   

Key Words: Music Education, Sight Reading, Singing, Teaching Method. 
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1. Giri� 
Mesleki müzik e�itimi, müzik alan�n�n bütününü, bir kolunu ya da dal�n�, o bütün, kol ya 

da dal ile ilgili bir i�i meslek olarak seçen, seçmek isteyen, seçme e�ilimi gösteren, seçme 
olas�l��� bulunan ya da öyle görünen, müzi�e belli düzeyde yetenekli ki�ilere yönelik olup, dal�n, 
i�in ya da mesle�in gerektirdi�i müziksel davran��lar� ve birikimi kazand�rmay� amaçlar. Bu 
amaçla verilen e�itimde, bireylerin kolun, dal�n, i�in ya da mesle�in gerektirdi�i biçim, kapsam 
ve düzeyde haz�rlanmas�, biçimlenmesi, uzmanla�mas�, geli�mesi ve yetkinle�mesi esast�r. (Uçan, 
1994a: 97, 1994b: 27). 

Mesleki müzik e�itimi veren kurumlar�n programlar�nda ö�rencilerin müziksel i�itme, 
okuma ve yazma yeteneklerini geli�tirmeye yönelik dersler yer almaktad�r. E�itimini ald�klar� 
çalg� ve yönelecekleri alan ne olursa olsun i�itsel fark�ndal��� yeterince geli�memi� ve gerekli 
kuramsal bilgiyi edinmemi� ö�renciler müzik alan derslerinde istenen ba�ar�ya ula�makta 
zorlan�rlar. Ara�t�rmada, M�OY (Müziksel ��itme, Okuma, Yazma) olarak adland�r�lan bu 
derslerde ö�rencilere di�er özel alan derslerine aktaracaklar� temel müzik bilgileri 
kazand�r�lmaya, müzi�in dili ö�retilmeye çal���lmaktad�r. M�OY ö�retimiyle hedeflenen 
kazan�mlar tüm alan derslerine etki edece�inden bu alanda yetkinle�mek di�er alanlardaki 
e�itimin de etkinli�ini artt�racakt�r.  

Bu ara�t�rman�n konusu, M�OY dersinin bir boyutu olan müziksel okuma ile ili�kilidir.  
“Bir müzik yaz�s�n� seslerin süreleri, yükseklikleri ve adlar� ile h�z, gürlük, anlat�m özelliklerine 
uygun olarak okumaya müziksel okuma denir. …�lk kez kar��la��lan bir müzik yaz�s�n� 
haz�rl�ks�z olarak okuma ise müzikte ilk okuma/de�ifre olarak tan�mlanmaktad�r” (Özgür, 2001: 
933). Müzikte de�ifre, çalarak, söyleyerek ya da zihinsel okuma yoluyla yap�labilir. Mesleki 
müzik e�itimi veren kurumlarda de�ifre e�itimi M�OY derslerinin vazgeçilmez bir boyutudur. Bu 
derste kazan�lan de�ifre al��kanl��� ses ve çalg� e�itimi derslerine aktar�l�r. Bu nedenle de�ifre, 
müzik e�itimi alan her bireyin geli�tirmesi gereken bir beceridir.  

Türkiye’de çalarak, söyleyerek ya da zihinsel okuma yoluyla yap�lan müziksel de�ifre için 
ayr� ayr� sözcükler kullan�lmamaktad�r. Genellikle piyano ve orkestra çalg�lar�nda de�ifre ile ilgili 
çeviri metinlerde “de�ifre çalma” (sight-playing) terimi kullan�lm��t�r. Baz� e�itimciler (Çimen, 
2001; Ercan,1994; Fenmen, 1991 vb.) piyanoda de�ifre çal��malar� için �ngilizce’de oldu�u gibi 
“de�ifre çalma” ifadesini kullan�rken, Küçük (1994) “çalma de�ifresi” ifadesini kullanm��t�r. Pek 
çok kaynakta de�ifre okuma, çalma ya da söyleme için “de�ifre” terimi kullan�l�rken, hiçbir 
kaynakta “de�ifre �ark� söyleme” ifadesi yer almamaktad�r. �ngilizce kaynaklarda ise de�ifre 
okuma(sight-reading), de�ifre (�ark�) söyleme (sight-singing) ve de�ifre çalma (sight-playing) 
olarak üç ayr� terim kullan�lmaktad�r. �ngilizce’de “singing” eylemi bir müzik eserinin insan sesi 
kullan�larak seslendirildi�ini ifade etmede kullan�lmakta ve söyleme i�ine dikkati çekmektedir. 
Buna göre �ngilizce kaynaklar�n ço�unda “sight-singing” terimi ile de�ifre okuma ve de�ifre 
söyleme i�lerinin ayn� anda yap�ld��� bir beceri ifade edilmektedir. Bununla birlikte Telfer 
(1993a, 1993b); Demorest (1994, 2001a, 2001b, 2004); Potgieter (2003); Beck, Surmani ve 
Lewis (2003) gibi müzik e�itimcilerinin çal��malar�nda kulland�klar� “sight-singing” terimi, 
de�ifre söylemeyle ayn� anda gerçekle�tirilen, bir ba�ka i�i daha ifade etmektedir: �ark� sözlerinin 
de�ifresini. Bu ara�t�rmada “de�ifre �ark� söyleme” ifadesi, �ngilizce bir terim olan “sight-
singing” kelimesinin Türkçe kar��l��� olarak kullan�lmaktad�r. Ancak bu ara�t�rmada de�ifre 
söylemede nota adlar� yerine �ark� sözlerinin kullan�ld���n� belirtmek amac�yla de�ifre söyleme 
yerine de�ifre �ark� söyleme terimi kullan�lm��t�r. 

De�ifre �ark� söyleme, bir �ark�y� ilk görü�te müzik yaz�s�na uygun olarak sözleri ile 
seslendirebilme yetene�idir. De�ifre �ark� söyleme, de�ifre okumadan daha dar anlaml� bir 
kavramd�r ve sözlü bir müzik eserinin insan sesi kullan�larak de�ifre edildi�ini ifade eder. De�ifre 
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�ark� söyleme süreci ayn� anda gerçekle�en iki ayr� etkinli�i kapsar; müziksel okuma ve �ark� 
söyleme. Bir yandan �ark�daki notalar�n süreleri, yükseklikleri, h�z, gürlük ve anlat�m özellikleri 
çözümlenirken di�er yandan tüm bu çözümleme nota adlar� yerine �ark�n�n sözleri kullan�larak 
ifade edilmeli ve seslendirilmelidir. De�ifre �ark� söylemede birey birden fazla üst düzey zihinsel 
ve devini�sel süreci ayn� anda gerçekle�tirir. De�ifre okumada oldu�u gibi de�ifre �ark� 
söylemede de sessiz yani içten, zihinden de�ifre yapmak mümkündür. Ancak bu ara�t�rmada 
sesini kullanarak/ sesli olarak yap�lan de�ifreden söz edilmektedir. 

De�ifre �ark� söyleme becerisi, müzisyenlere hem s�n�rl� bir zaman diliminde yeni parçalar 
ö�renme ve ö�renilen bu parçalara e�lik edebilme imkân� verir hem de onlar� kuram 
uygulamaktan çok sanat yapmaya ve estetik dü�ünmeye yönlendirir, mekanik olmaktan kurtar�r. 
Müzisyenlerin ilk kez gördükleri bir eseri çalmadan ya da çalg� yard�m� almadan içsel olarak 
duymalar�na; notalar� ve müzik cümlelerini önceden tahmin edebilmelerine katk�da bulunan bu 
beceri, çalg�n�n teknik güçlüklerini dü�ünmeden, müzisyenlerin tüm dikkatini müziksel ifadeye 
yöneltmesine olanak verir. Böylece eserin de�ifresinde, müziksel ifade ilk görü�te fark edilir ve 
belle�e yerle�tirilir. Birden fazla müziksel i�levi içeren de�ifre �ark� söyleme yetene�i 
müzisyenin kendine olan güvenini artt�ran ve onu özgür k�lan bir beceridir. De�ifre �ark� 
söyleme, terimde yer alan �ark� söyleme i�i nedeniyle ses e�itimine yönelik bir beceri olarak 
alg�lanmaktad�r. Ancak Dunlap (1989), Robinson (1996), Dalby (1999), Çimen (2001), Rawlins 
(2005) gibi pek çok ara�t�rmac� çal��malar�nda çalg� e�itiminde sesin kullan�m�na ve �ark� 
söylemenin etkisine dikkat çekmi�tir. Ara�t�rmac�lara göre çalg� e�itimi alan her ö�renci sesini 
kullanarak de�ifre yapmal�d�r ve içsel duyu�un ve müzikalitenin geli�mesi, temiz ses üretmek için 
çalg� çalanlar da �ark� söylemelidir. Bu bak�� aç�s�yla, ara�t�rmada çalg� ayr�m� yap�lmaks�z�n 
mesleki müzik e�itimi alan tüm ö�rencilerin müziksel okuryazarl���n�n geli�tirilmesi amaçlanm�� 
ve de�ifre �ark� söyleme ö�retiminin tüm ö�rencilere yönelik bir ö�retim olmas� vurgulanm��t�r.  

Yurt d���nda 1800’lü y�llardan bu yana de�ifre �ark� söyleme ö�retimine yönelik çok 
say�da yay�mlanm�� kaynak bulunmas�na ve pek çok yöntemin ba�ar�l� bir �ekilde uygulanmas�na 
ra�men ülkemizde bu alanda hiçbir uygulama ya da ara�t�rma yap�lmad��� gibi kaynak da 
bulunmamaktad�r. Yurt d���nda bu alanda yap�lm�� pek çok ara�t�rma (Conrad, 2007; Floyd ve 
Bradley, 2006; Galyen, 2005; Henry ve Demorest, 1994; Dunlap, 1989; Daniels, 1986, 1988; 
Cutietta, 1979) her bireyde farkl� düzeylerde bulunan de�ifre �ark� söyleme becerisinin düzenli 
çal��malarla ve sistemli bir ö�retim metodu ile geli�tirilebilece�ini göstermi�tir. Ancak ülkemizde 
M�OY dersleri kapsam�nda ele al�nan de�ifre okuma becerisini geli�tirmeye yönelik özgün 
çal��malar birkaç kaynak kitapla s�n�rl� oldu�u gibi söz konusu derslerin, çalg� e�itimi derslerinin 
ve ses e�itiminin yer ald��� derslerin (�an, bireysel söyleme, toplu söyleme ve koro) 
programlar�nda da de�ifre �ark� söylemeyi geli�tirmeye yönelik sistemli ve planl� hiçbir 
çal��maya yer verilmemektedir.     

Bu ara�t�rmada amaç planlanm�� sistemli ve düzenli çal��malarla de�ifre �ark� söyleme 
becerisinin geli�tirilebilece�ini ortaya koymakt�r. Bu amaçla ara�t�rmada öncelikle “üç ayl�k 
e�itim sonras�nda, deney ve kontrol gruplar�n�n ön test ve son testteki de�ifre �ark� söyleme 
ba�ar�lar� aras�nda anlaml� bir fark bulunmakta m�d�r?” sorusuna; bu ana problem çerçevesinde �u 
alt problemlere cevap aranm��t�r:  

a. Deney ve kontrol gruplar�n�n ön test toplam puanlar� aras�nda anlaml� bir fark 
bulunmakta m�d�r? 

b. Deney ve kontrol gruplar�n�n �ark�larda ölçülen davran��lardan ald�klar� toplam ön test 
son test puanlar� aras�nda anlaml� bir fark bulunmakta m�d�r? 

c. Deney ve kontrol gruplar�n�n son test toplam puanlar� aras�nda anlaml� bir fark 
bulunmakta m�d�r?  
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Türkiye’de de�ifre �ark� söyleme ö�retimine yönelik yap�lm�� olan ilk kapsaml� ara�t�rma 
niteli�ini ta��d���ndan ve bu alanda yap�labilecek ba�ka ara�t�rmalara, e�itim-ö�retim 
programlar�na ve uygulamalar�na yol gösterip kaynak olu�turmas� aç�s�ndan önem ta��yan bu 
ara�t�rma, �u temel varsay�mlara dayand�r�lmaktad�r: 

1. De�ifre �ark� söyleme, müzik e�itimi alan her birey için gerekli ve faydal� bir beceridir. 
2. Kullan�lan ön test-son test kontrol gruplu deneme modelleri bu ara�t�rma için en uygun 

veri toplama tekni�idir. 
3. Uygulanan ölçme arac� (de�ifre �ark� söyleme testi) amaca uygundur. 
4. Tüm denekler e�it ko�ullarda testlere tabi tutulmu�lard�r.  
5. Uygulamada yer alacak ö�renciler, metodun ö�retiminde gerekli olan müzik bilgilerine 

sahiptirler. 
6. De�ifre �ark� söylemeyi geli�tirmeye yönelik sistemli bir ö�retim metoduna ihtiyaç 

vard�r.  
Bu ara�t�rma; 
1. 2007-2008 Ö�retim y�l�nda ö�retim gören GÜGEF GSEB MÖABD birinci s�n�f 

ö�rencileriyle, 
2. E�itimde kullan�lan metotta yer alan kuramsal bilgilerle, 
3. Uygulanan ön-test ve son-testteki sorularla, 
4. Metot için geli�tirilen ö�retim materyali ile s�n�rl�d�r. 

 
2. Yöntem 
Bu ara�t�rmada tarama ve deneme modelleri bir arada kullan�lm��t�r. Ara�t�rma için 

gerekli nitel verilerin toplanmas�nda literatür taramas� yap�lm��, ana ve alt problemleri 
cevapland�rmaya yönelik nicel veriler toplamak amac�yla da ön test-son test kontrol gruplu 
deneme modeli kullan�lm��t�r.  

Ara�t�rmada evrenden örneklem seçimine gidilmemi�, evrenin tamam� örnekleme dahil 
edilmi�tir. Bu ara�t�rman�n evrenini; GÜGEF. GSEB. MEAD. birinci s�n�f ö�rencileri 
olu�turmaktad�r. Örneklem; 48 ki�iden olu�an birinci s�n�f ö�rencilerinin tamam�d�r. 
Denekler/ö�renciler rastlant�sal olarak seçilerek e�it say�da deney ve kontrol gruplar�na 
ayr�lm��t�r.  

Ara�t�rman�n yap�laca�� e�itim kademesi olarak üniversite düzeyindeki bir müzik e�itimi 
kurumunun seçilmesinin nedeni, ö�rencilerin tamam�na yak�n�n�n bu kuruma Türkiye’deki çe�itli 
Anadolu Güzel Sanatlar Liselerinden (AGSL) gelmeleridir. Genel lise mezunu iki ve askeri 
m�z�ka lisesi mezunu bir ö�renci ise kuruma en az iki y�ll�k müzik e�itimi alarak geldi�inden tüm 
ö�renciler geli�tirilen de�ifre �ark� söyleme metodunun ö�renimi için gerekli temel müziksel bilgi 
ve becerilere sahiptirler. Buna ek olarak deneysel i�lemler oldukça homojen bir grup üzerinde 
gerçekle�tirilece�inden daha sa�l�kl� ve gerçekçi sonuçlar�n al�nabilece�i de dü�ünülmü�tür. 

Deney grubundaki ö�rencilere uygulanacak de�ifre �ark� söyleme ö�retimi için; konuyla 
ilgili yerli ve yabanc� kaynaklar�n incelenmesi sonucunda ve elde edilen bulgu ve uzman 
görü�lerine dayanarak de�ifre �ark� söyleme ö�retim metodu geli�tirilmi�tir. Ara�t�rmada 
belirlenen genel ve özel de�ifre �ark� söyleme hedef davran��lar�n� kazand�rmaya yönelik 
geli�tirilen bu metot; üç ünitelik bir ders kitapç��� ile 3 CD’den olu�maktad�r ve de�ifre �ark� 
söyleme e�itimine yönelik yaz�lm�� ilk özgün ö�retim metodudur. 

Ara�t�rma için geli�tirilen bu özgün metot ile e�itime ba�lamadan önce, deney ve kontrol 
grubuna e�itim öncesi ve sonras�nda uygulanacak ön test ve son testte kullan�lmak üzere sekiz 
soruluk bir de�ifre �ark� söyleme testi olu�turulmu�tur. Ölçme arac� olarak belirlenen testte yer 
alan �ark�lar e�itim program�ndaki s�ralama göz önünde bulundurularak ve deneklerden beklenen 
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hedef davran��lar� ölçmeye yönelik haz�rlanm��t�r. Test,  iki adet tek sesli Do majör, iki adet tek 
sesli Re Hüseyni dizisinde yaz�lm�� �ark�lar ile her iki dizide yaz�lm�� iki sesli sözlü �ark�lardan 
olu�maktad�r. A�a��da yer alan be� ortak hedef davran�� tüm �ark�larda ölçülmü�tür. 

� Ses ve suslar� do�ru yüksekliklerde ve do�ru süreleri ile okuyabilme. 
� �ark�n�n tonuna/makam�na girebilme. 
� �ark�y� ölçü say�s�n�n karakterine uygun okuyabilme. 
� �ark�y�, ba�lad��� h�zda kalarak, ak�c� bir �ekilde okuyabilme. 
� �ark�n�n sözlerini do�ru okuyabilme. 

 
Testte ölçülen ancak tüm �ark�larda yer almayan di�er alt� hedef davran�� ise �unlard�r:  
� �ark�da geçen anahtar de�i�ikliklerini uygulayabilme. 
� Yineleme terim ve belirteçlerini do�ru olarak uygulayabilme. 
� Gürlük i�aretlerini uygulayabilme. 
� Hece ba��n� uygulayabilme. 
� �ark�y� ölçü de�i�imine uygun okuyabilme. 
� �ki sesli �ark�larda partisini di�er partiyle uyumlu ve do�ru seslendirebilme. 

 
Deney grubunda metot ile e�itime ba�lamadan önce, her iki gruba ön test uygulanm��; 

çal��ma öncesi deneklerin de�ifre �ark� söyleme ba�ar�lar� aras�nda anlaml� bir fark bulunup 
bulunmad��� saptanm��t�r.  

Ön test sonras� deney grubuna M�OY derslerinin yan�nda, bir yar�y�l devam eden ve üç 
üniteden olu�an de�ifre �ark� söyleme e�itimi verilmi�tir. Kontrol grubundaki ö�renciler ise 
yaln�zca M�OY derslerine devam etmi�lerdir. 12 haftada tamamlanan derslerin ard�ndan, her iki 
gruba ön testte kullan�lan ölçme arac� ile son test uygulanm��, yap�lan düzenli ve sistemli e�itim 
sonras�nda deneklerin de�ifre �ark� söyleme ba�ar�lar� aras�nda anlaml� bir fark bulunup 
bulunmad���n� saptamak amac�yla nicel veriler toplanm��t�r. 

Ön test ve son testten elde edilen veriler SPSS 12 paket program� yard�m� ile 
de�erlendirilmi�tir. Verilere ili�kin yap�lan normallik testleri sonucunda, normal da��l�m 
göstermeyen veriler saptanm�� bu nedenle normal da��l�m gösteren veriler için iki gruplu 
kar��la�t�rmalarda “Student t testi”; verilerin normal da��lmamas� durumunda ise “Mann-
Whitney U testi” kullan�lm��t�r. Ba��ml� gruplarda ön test ve son test kar��la�t�rmalar�nda normal 
da��l�m gösteren verilerde “t testi”; normal da��l�m göstermeyen verilerde ise “Wilcoxen 
(WLCXN) i�aret testi” kullan�lm��t�r.  Anlaml�l�k seviyesi olarak 0,05 kullan�lm�� olup, 
kar��la�t�rmalarda p<0,05 olmas� durumunda anlaml� farkl�l���n oldu�u, p>0,05 olmas� 
durumunda ise anlaml� farkl�l���n olmad��� belirtilmi�tir. 

 
3. Bulgular ve Yorum 
Bu bölümde; toplanan, çözümlenen ve de�erlendirilen veriler �����nda elde edilen; 

bulgular, ara�t�rman�n alt problemlerine yan�t aranarak yorumlanm��t�r: 
Tablo 3.1. 

Deney ve Kontrol Grubunun Ön Test Toplam Puanlar�n�n Kar��la�t�r�lmas� 

Grup n Mean ss Min. Max. t p 

Deney 21 355,0 136,6 52,0 552,0 
0,277 0,822 

Kontrol 21 346,8 96,6 197,0 540,0 
             *p<0,05 
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 Tablo 3.1’de görüldü�ü gibi, deney ve kontrol grubu aras�nda ön testte sorulan tüm 
sorulara/�ark�lara ili�kin ön test puanlar� aç�s�ndan anlaml� farkl�l�k görülmemektedir. (p>0,05)  
 Ön test puanlar�ndan elde edilen bulgular, rastlant�sal olarak olu�turulan deney ve kontrol 
grubunun de�ifre �ark� söyleme ba�ar�lar�n�n birbirine yak�n oldu�unu göstermektedir. Deney 
öncesinde gruplar�n ba�ar�lar�n�n birbirine e�it ve/veya denk olmas�, yap�lan deneyin sonuçlar�n� 
etkileyece�inden bu da��l�m�n deney için uygun oldu�u görülmektedir. 

Tablo 3.2. 
Deney ve Kontrol Grubunun, �ark�larda Ölçülen Davran��lara �li�kin Toplam Ön Test Puanlar�n�n 

Kar��la�t�r�lmas� 

           Ölçülen davran��             GRUP 

Mann-Whitney U 

n Mean ss Min Max 
S�ra  
Ort. U p 

Ölçüleri do�ru yükseklikler ve 
sürelerde okuma 

D 21 39,6 20,7 8,0 77,0 21,1 
212 

162,5 
 K 21 40,4 14,9 16,0 71,0 21,9 

�ark�lar�n tonuna/makam�na 
do�ru girme 

D 21 81,7 26,4    0,0 100,0 20,0 
0,831 

0,085 
 K 21 90,0 12,8 63,0 100,0 23,0 

Ölçü say�s�n�n karakterine 
uygun seslendirme 

D 21 55,9 23,1    0,0 83,0 23,0 
189,5 

218,5 
 K 21 54,0 18,3 17,0 92,0 20,0 

�ak�n�n sözlerini do�ru ve 
anla��l�r okuyabilme 

D 21 68,0 23,8    0,0 96,0 23,5 
0,405 

0,941 
 K 21 64,0 17,5 29,0 92,0 19,5 

�ark�lar� ak�c� bir �ekilde 
de�ifre seslendirme 

D 21 52,1 23,2    0,0 88,0 24,9 
188,5 

210,5 
 K 21 44,3 13,5 17,0 71,0 18,1 

�ark�lardaki ölçü 
de�i�ikliklerini uygulama 

D 21 47,6 33,5    0,0 100,0 23,9 
0,419 

0,725 
 K 21 33,3 39,8    0,0 100,0 19,1 

�ark�lardaki anahtar 
de�i�ikliklerini uygulama 

D 21 40,5 25,6    0,0 100,0 24,3 
179,5 

163,5 
 K 21 26,2 25,6    0,0 50,0 18,7 

�ark�lardaki tekrar i�aretlerini 
uygulama 

D 21   6,0 13,5    0,0 50,0 21,6 
0,301 

0,101 
 K 21   4,8 10,1    0,0 25,0 21,4 

�ark�lardaki dolap i�aretlerini 
uygulama 

D 21 14,3 28,0    0,0 100,0 22,0 
150 

204,5 
 K 21 11,9 26,9    0,0 100,0 21,0 

�ark�lardaki gürlük 
belirteçlerini uygulama 

D 21 35,7 28,0    0,0 100,0 24,2 
0,075 

0,687 
 K 21 21,4 25,4    0,0 50,0 18,8 

�ark�lardaki hece ba�lar�n� 
uygulama 

D 21 66,6 24,3    0,0 100,0 22,3 
169,5 

210 
 K 21 66,1 17,0 25,0 94,0 20,7 

Partisini di�er parti ile uyumlu 
ve do�ru seslendirebilme 

D 21 24,4 22,8    0,0 63,0 21,0 
0,166 0,791 K 21 24,9 17,9    0,0 73,0 22,0 

*p<0,05 
 
Tablo 3.2.’de �ark�larda ölçülen davran��lara ili�kin ön test puanlar�n�n deney ve kontrol 

grubu aras�nda anlaml� bir farkl�l�k göstermedi�i belirlenmi�tir.(p>0,05) 
 Bu bulgular, deneysel çal��malardan önce olu�turulan deney ve kontrol grubunun 
homojen oldu�unu göstermektedir.  Ön testte, örneklemi olu�turan tüm ö�rencilerin belirlenen 
müziksel davran��lar� gerçekle�tirme ba�ar�lar�n�n birbirine e�it ve/veya denk olmas�, yap�lan 
deneyin sonuçlar�n� etkileyece�inden bu da��l�m�n deney için uygun oldu�u görülmektedir.  
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Tablo 3. 3. 
Deney ve Kontrol Grubunun, �ark�larda Ölçülen Davran��lara �li�kin Toplam Son Test Puanlar�n�n 

Kar��la�t�r�lmas� 
 
 

           Ölçülen davran��             GRUP 

Mann-Whitney U 

n Mean ss Min Max 
S�ra  
Ort. U p 

Ölçüleri do�ru yükseklikler ve 
sürelerde okuma 

D 21 78,7 15,9 47,9 96,9 30,5 
32 

0,000*
 K 21 43,3 17,2 7,3 71,7 12,5 

�ark�lar�n tonuna/makam�na 
do�ru girme 

D 21 98,2 4,5 87,5 100,0 27,3 
99 0,000*K 21 85,1 18,4 37,5 100,0 15,7 

Ölçü say�s�n�n karakterine 
uygun seslendirme 

D 21 94,0 6,3 75,0 100,0 31,4 
13,5 0,000*K 21 68,3 17,5 12,5 91,7 11,6 

�ak�n�n sözlerini do�ru ve 
anla��l�r okuyabilme 

D 21 95,6 4,8 83,3 100,0 29,3 
57 0,000*K 21 74,2 19,3 16,7 100,0 13,7 

�ark�lar� ak�c� bir �ekilde 
de�ifre seslendirme 

D 21 87,3 12,6 50,0 100,0 28,9 
65,5 0,000*K 21 67,1 18,4 8,3 91,7 14,1 

�ark�lardaki ölçü 
de�i�ikliklerini uygulama 

D 21 100,0 0,0 100,0 100,0 28,5 
73,5 0,000*K 21 57,1 36,4 0,0 100,0 14,5 

�ark�lardaki anahtar 
de�i�ikliklerini uygulama 

D 21 92,9 23,9 0,0 100,0 30,9 
22,5 0,000*K 21 28,6 25,4 0,0 50,0 12,1 

�ark�lardaki tekrar i�aretlerini 
uygulama 

D 21 96,4 9,0 75,0 100,0 32,0 
10 0,000*K 21 3,6 9,0 0,0 25,0 11,0 

�ark�lardaki dolap i�aretlerini 
uygulama 

D 21 95,2 15,0 50,0 100,0 30,8 
26 0,000*K 21 16,7 32,9 0,0 100,0 12,2 

�ark�lardaki gürlük 
belirteçlerini uygulama 

D 21 95,2 15,0 50,0 100,0 29,5 
53 0,000*K 21 35,7 39,2 0,0 100,0 13,5 

�ark�lardaki hece ba�lar�n� 
uygulama 

D 21 73,0 26,3 23,2 100,0 29,1 
61 0,000*K 21 32,4 25,1 0,0 86,5 13,9 

Partisini di�er parti ile uyumlu 
ve do�ru seslendirebilme 

D 21 97,7 4,5 83,3 100,0 31,6 
8,5 0,000*K 21 70,0 17,1 16,7 95,8 11,4 

*p<0,05 
 

Tablo 3.3.’te görüldü�ü gibi deney ve kontrol grubunun ölçülen davran��lara ili�kin son 
test puanlar� aras�nda anlaml� bir fark bulunmaktad�r. (p<0,05) Deney grubunun son test toplam 
puanlar� kontrol grubundan anlaml� derecede daha yüksek görülmektedir.  

 
Bu bulgular, deney grubunun de�ifre �ark� söyleme çal��malar�ndan sonra, �ark�larda 

ölçülen her davran��� uygulama aç�s�ndan daha ba�ar�l� oldu�unu göstermektedir. Ancak, her 
grubun ön test son test puanlar� aras�ndaki farka bak�ld���nda,  kontrol grubunda da baz� 
davran��larda puan art��� oldu�u saptanm��t�r. Kontrol grubunda ölçülen davran��lara ili�kin ön 
test-son test puan kar��la�t�rmas� a�a��daki tabloda (Tablo 3.4.) görülmektedir.  
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Tablo 3.4. 
Kontrol Grubunun, �ark�larda Ölçülen Davran��lara �li�kin Toplam Ön Test Son Test Puanlar�n�n 

Kar��la�t�r�lmas� 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*p<0,05 

 
 Tablo 3.4.’te kontrol grubunun “�ark�lar� ölçü say�s�n�n karakterine uygun seslendirme”, 
“�ark�lardaki ölçü de�i�ikliklerini uygulama”, “�ark�lar� ak�c� seslendirme” ve “�ark� sözlerini 
do�ru, anla��l�r okuma” davran��lar�na ili�kin ön test son test toplam puanlar� aras�nda anlaml� 
bir farkl�l�k oldu�u görülmektedir. (p<0,05) Kontrol grubunun di�er davran��lara ili�kin ön test 
son test puanlar� aras�nda ise anlaml� bir farkl�l�k bulunmamaktad�r. (p>0,05) 
 Kontrol grubunun söz konusu davran��lara ili�kin puanlar�n�n son testte yükselmesinde en 
önemli etkenin ba�ta M�OY olmak üzere lisans program�ndaki alan dersleri (çalg�, koro vb.) 
oldu�u dü�ünülmektedir. Ancak, tablolardaki sonuçlar ö�rencilerin genel olarak bir eser de�ifre 
ederken ses yükseklikleri ve süreleri d���ndaki müziksel ö�eleri dikkate almad�klar�n� 
göstermektedir. De�ifre �ark� söyleme e�itimi almayan kontrol grubundaki ö�rencilerin, de�ifre 
s�ras�nda dikkatlerini �ark� sözlerine yönelttikleri bu nedenle di�er müziksel ö�elere yeterince 
dikkat edemedikleri dü�ünülmektedir.  

�ki sesli �ark� de�ifresinde, ö�renci kendi partisini de�ifre ederken di�er partiyi de izlemek 
ve dinlemek zorunda oldu�undan dikkat etmesi gereken müziksel ö�eler ço�almaktad�r. Bu 
güçlü�e �ark� sözlerinin de�ifresi de eklenmektedir. Bu nedenlerle kontrol grubunun çoksesli 

ÖLÇÜLEN DAVRANI�LAR TEST n Mean ss Min Max p 
Ölçüleri do�ru yükseklikler  Ön Test 21 40,4 14,9 16,0 71,0 

0,231 ve sürelerde okuma Son Test 21 43,3 17,2 7,3 71,7 
�ark�lar�n tonuna/makam�na Ön Test 21 90,0 12,8 63,0 100,0 

0,175 do�ru girme Son Test 21 85,1 18,4 37,5 100,0 
Ölçü say�s�n�n karakterine  Ön Test 21 54,0 18,3 17,0 92,0 

0,002*uygun seslendirme Son Test 21 68,3 17,5 12,5 91,7 
�ak�n�n sözlerini do�ru ve  Ön Test 21 64,0 17,5 29,0 92,0 

0,033*anla��l�r okuyabilme Son Test 21 74,2 19,3 16,7 100,0 
�ark�lar� ak�c� bir �ekilde  Ön Test 21 44,3 13,5 17,0 71,0 

0,000*de�ifre seslendirme Son Test 21 67,1 18,4 8,3 91,7 
�ark�lardaki ölçü de�i�ikliklerini Ön Test 21 33,3 39,8 0,0 100,0 

0,041*uygulama Son Test 21 57,1 36,4 0,0 100,0 
�ark�lardaki anahtar de�i�ikliklerini  Ön Test 21 26,2 25,6 0,0 50,0 

0,655 uygulama Son Test 21 28,6 25,4 0,0 50,0 
�ark�lardaki tekrar i�aretlerini  Ön Test 21 4,8 10,1 0,0 25,0 

0,655 uygulama Son Test 21 3,6 9,0 0,0 25,0 
�ark�lardaki dolap i�aretlerini  Ön Test 21 11,9 26,9 0,0 100,0 

0,414 uygulama Son Test 21 16,7 32,9 0,0 100,0 
�ark�lardaki gürlük belirteçlerini  Ön Test 21 21,4 25,4 0,0 50,0 

0,134 uygulama Son Test 21 35,7 39,2 0,0 100,0 
�ark�lardaki hece ba�lar�n�  Ön Test 21 24,9 17,9 0,0 73,0 

0,145 uygulama Son Test 21 32,4 25,1 0,0 86,5 
Partisini di�er parti ile uyumlu ve do�ru  Ön Test 21 66,1 17,0 25,0 94,0 

0,521 seslendirebilme Son Test 21 70,0 17,1 16,7 95,8 
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�ark�lar� sözleriyle de�ifre etme ba�ar�s�n�n dü�ük olmas�n�n beklenen bir sonuç oldu�u 
dü�ünülmektedir. 
 Deney grubunda ise ölçülen tüm davran��larda, ba�ar�da anlaml� bir art�� saptanm��, 
özellikle ölçülerden al�nan nota de�ifresine ait puanlar�n deney grubunda anlaml� derecede 
yükseldi�i görülmü�tür. Bununla birlikte, a�a��daki tabloda da (Tablo 3.5.) görüldü�ü gibi, deney 
grubundaki ö�rencilerin testte ölçülen davran��lar�n tamam�na ili�kin son test puanlar�, kontrol 
grubundaki ö�rencilerin puanlar�ndan oldukça yüksektir. Bulgular, deney grubundaki 
ö�rencilerin müziksel ö�eleri uygulama davran��lar�n� büyük ölçüde kazand���n� göstermektedir. 
Deney grubuyla yap�lan de�ifre �ark� söyleme çal��malar�nda, bu ö�elerin üzerinde önemle 
durulmas�n�n, sonucu olumlu yönde etkiledi�i dü�ünülmektedir.   

Tablo 3.5. 
Deney Grubunun, �ark�larda Ölçülen Davran��lara �li�kin Toplam Ön Test Son Test Puanlar�n�n 

Kar��la�t�r�lmas� 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*p<0,05 
 

Yukar�daki verilerden elde edilen bulgular de�ifre �ark� söyleme e�itiminde önemle 
kazand�r�lmak istenen; de�ifreye ba�lamadan ya da de�ifre s�ras�nda, yaln�zca nota ve sözleri 
okumaya odaklanmay�p, nota üzerinde geçen tüm müziksel ö�eleri görebilme ve uygulayabilme 
davran��lar�n�n deney grubundaki ö�rencilerin büyük bir ço�unlu�u taraf�ndan kazan�ld���n� 

ÖLÇÜLEN DAVRANI�LAR TEST n Mean ss Min Max p 
Ölçüleri do�ru yükseklikler  Ön Test 21 39,6 20,7 8,0   77,0 

0,0001*ve sürelerde okuma Son Test 21 78,7 15,9 47,9   96,9 
�ark�lar�n tonuna/makam�na Ön Test 21 81,7 26,4 0,0 100,0 

0,007* do�ru girme Son Test 21 98,2   4,5 87,5 100,0 
Ölçü say�s�n�n karakterine  Ön Test 21 55,9 23,1 0,0   83,0 

0,0001*uygun seslendirme Son Test 21 94,0   6,3 75,0 100,0 
�ak�n�n sözlerini do�ru ve  Ön Test 21 68,0 23,8 0,0   96,0 

0,0001*anla��l�r okuyabilme Son Test 21 95,6   4,8 83,3 100,0 
�ark�lar� ak�c� bir �ekilde  Ön Test 21 52,1 23,2 0,0   88,0 

0,0001*de�ifre seslendirme Son Test 21 87,3 12,6 50,0 100,0 
�ark�lardaki ölçü de�i�ikliklerini Ön Test 21 47,6 33,5 0,0 100,0 

0,0001*uygulama Son Test 21 100,0   0,0 100,0 100,0 
�ark�lardaki anahtar de�i�ikliklerini  Ön Test 21   40,5 25,6 0,0 100,0 

0,0001*uygulama Son Test 21   92,9 23,9 0,0 100,0 
�ark�lardaki tekrar i�aretlerini  Ön Test 21     6,0 13,5 0,0   50,0 

0,0001*uygulama Son Test 21   96,4   9,0 75,0 100,0 
�ark�lardaki dolap i�aretlerini  Ön Test 21   14,3 28,0 0,0 100,0 

0,0001*uygulama Son Test 21   95,2 15,0 50,0 100,0 
�ark�lardaki gürlük belirteçlerini  Ön Test 21   35,7 28,0 0,0 100,0 

0,0001*uygulama Son Test 21   95,2 15,0 50,0 100,0 
�ark�lardaki hece ba�lar�n�  Ön Test 21   24,4 22,8 0,0   63,0 

0,0001*uygulama Son Test 21   73,0 26,3 23,2 100,0 
Partisini di�er parti ile uyumlu ve do�ru Ön Test 21   66,6 24,3 0,0 100,0 

0,0001*seslendirebilme Son Test 21   97,7   4,5 83,3 100,0 
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göstermektedir. Ö�rencilerin de�ifre �ark� söyleme ba�ar�lar�ndaki art���n da bu davran��larla 
ba�lant�l� oldu�u dü�ünülmektedir. McPherson (1994), ara�t�rmas�nda, de�ifre okumada ba�ar�l� 
olanlar�n, parçan�n güç bölümleri tespit etmek için okumaya ba�lamadan tamam�n� gözleriyle 
tarad�klar�n�, anahtar, ölçü, vb ö�elere dikkat ettiklerini; daha az ba�ar�l� olanlar�n ise tam tersi, 
nota ve ritme odaklan�p, di�er ö�elere dikkat etmediklerini saptam��t�r. Bu bulgular buradaki 
sonuçlarla da örtü�mektedir. 

Tablo 3.6. 
Deney ve Kontrol Grubunun Ön Test Son Test Toplam Puanlar�n�n Kar��la�t�r�lmas� 

TOPLAM GRUP n Mean ss Min. Max. t p 

ÖN  
TEST  

Deney 21 355,0 136,6 52,0 552,0 
0,277 0,822 Kontrol 21 346,8 96,6 197,0 540,0 

SON  
TEST 

Deney 21 689,5 85,9 538,0 782,0 
9,483 0,000* Kontrol 21 393,4 114,4 84,0 582,0 

       *p<0,05     
      
 Tablo 3.6.’da görüldü�ü gibi, deney ve kontrol grubu aras�nda ön testten elde edilen 
toplam puanlar aç�s�ndan anlaml� bir farkl�l�k görülmemekte (p>0,05), son testten elde edilen 
toplam puanlar aç�s�ndan ise anlaml� bir farkl�l�k (p<0,005) görülmektedir.  

Yukar�daki bulgulara göre, hem deney hem de kontrol grubunda son test puanlar�n�n 
yükseldi�i görülmektedir. Bu nedenle, ara�t�rma için anlaml� olan puan art��lar�n�n hangi grupta 
oldu�unu saptamak amac�yla gruplar�n ön test ve son test toplam puanlar� aras�ndaki fark 
al�narak, kar��la�t�r�lm�� ve a�a��daki tabloda sunulmu�tur. (Tablo 5.12) 
 

Tablo 3.7. 
Ön Test ve Son Teste �li�kin Toplam Puanlar Aras�ndaki Fark�n Kar��la�t�r�lmas� 

  Grup n Mean ss Min. Max. MWU p 
 

PUAN 
FARKI 

 
DENEY 

 
21 

 
334,5 

 
89,5 

 
210,0 

 
606,0 

 
 

1,2 

 
 

0,0001*  
KONTROL 

 
21 

 
  46,6 

 
93,5 

 
-128,0 

 
207,0 

             *p<0,05 
 

Tablo 3.7.’ye göre deney grubunun test puanlar� aras�ndaki fark, kontrol grubuna göre 
anlaml� derecede yüksektir.(p<0,05)  

Kontrol grubu ile çal��ma yap�lmamas�na ra�men, bu grubun puanlar�n�n son testte 
yükselmesi, ö�rencilerin sürdürdükleri, ba�ta M�OY olmak üzere di�er müzik e�itimi alan 
derslerinin de müziksel okuma becerilerinin geli�mesinde etkili oldu�unu göstermektedir. Bu 
durum Demorest ve May’in 1995 yapt�klar� ara�t�rma bulgular� ile aç�klanabilir. Ara�t�rmac�lar, 
gruplar�n de�ifre ba�ar�lar� aras�ndaki fark�n yaln�zca seçilen ö�retim yönteminden de�il, ba�ka 
faktörlerden de (özel müzik dersleri, erken ve sistemli solfej e�itimi, koro e�itimi, okullardaki 
farkl� de�ifre okuma de�erlendirme yollar�) kaynaklanabilece�ini saptam��lard�r. M�OY 
derslerinde de�ifre okumaya yer verildi�inden, bu puanlar�n belli bir oranda yükselmesi do�al 
görülmektedir. 

Sonuç olarak, deney grubundaki ö�rencilerin, ara�t�rmada geli�tirilen metotla verilen üç 
ayl�k e�itim sonras�nda de�ifre �ark� söyleme ba�ar�lar�n�n artt��� aç�kça görülmektedir. Bu sonuç, 
derslerde yer verilecek düzenli ve sistemli çal��malar�n, ö�rencilerin, de�ifre ve de�ifre �ark� 
söyleme becerilerini, müzikalitelerini etkileyecek müziksel okuma ve söyleme davran��lar�n� 
geli�tirece�ini ortaya koymu�tur.  
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4. Sonuç  
 

Bu ara�t�rmada, GÜ. GEF. GSEB. MEAD. birinci s�n�f ö�rencilerinden seçilen deney 
grubuna 2007-2008 e�itim ö�retim y�l�n�n bahar döneminde, bir yar� y�l süresince de�ifre �ark� 
söyleme e�itimi verilmi�tir. Bu e�itim, ara�t�rman�n amac� do�rultusunda geli�tirilen de�ifre �ark� 
söyleme ö�retim metodundaki planl� ve sistemli ö�retim yöntemi izlenerek verilmi�tir. E�itim 
süresinin bir yar�y�lla s�n�rland�r�lmas�na ra�men, uygulama öncesi ve sonras�nda yap�lan test 
sonucunda, ö�rencilerin müzi�i alg�lamalar� ve yeterli de�ifre �ark� söyleme becerileri 
kazanmalar�na ili�kin pozitif sonuçlar elde edilmi�tir.  

Bir müzisyenin elindeki en önemli anahtar, bir müzik eserini ilk bak��ta tüm ö�eleriyle 
olabildi�ince hatas�z olarak seslendirebilmektir. Ara�t�rma sonucunda, deney grubu 
ö�rencilerinin ilk kez gördükleri bir �ark�y� sözleriyle haz�rl�ks�z olarak seslendirme becerilerinin 
artt��� görülmü�tür.  Bunun yan�nda müzikaliteyi etkileyen gürlük vb. anlat�m terimlerini 
alg�lama ve uygulamaya yönelik davran��lar da de�ifre �ark� söylemeyle birlikte kazand�r�lm��t�r. 
H�z, gürlük terimleri, anlat�m ifadeleri, form bilgisi, çokseslilik ve benzeri bilgilerin ilk 
derslerden itibaren sistemli bir �ekilde ö�retilmesi ve uygulanmas� ile müzikalitenin 
geli�tirilebilece�i, de�ifre �ark� söyleme çal��malar�n�n müzikalitenin geli�imi için uygun 
ortamlar oldu�u ve ö�rencilerin kazanacaklar� davran��lar� di�er alan derslerine de (ana çalg�, 
piyano, koro, orkestra vb.) yans�taca�� dü�ünülmektedir. 
 

5. Öneriler 
� Müzisyenlere, kazanacaklar� de�ifre ve de�ifre �ark� söyleme becerilerinin, müzikte 

yetkinle�melerine sa�layaca�� katk�lar önemle kavrat�lmal�d�r.  
� Bu alanda ö�retim programlar� geli�tirilinceye kadar, mesleki müzik e�itimi 

kurumlar�ndaki ilgili derslerde de�ifre �ark� söylemeye önemle yer verilmelidir. 
� Bireysel ve toplu ses e�itimi çal��malar�nda de�ifre ve entonasyona harcanan uzun 

çal��ma süreleri dü�ünülürse, de�ifre �ark� söylemeye ayr�lacak k�sa çal��ma süreleri uzun vadede 
hem ö�renciler hem de e�itimciler için olumlu sonuçlar sa�layacakt�r. Özellikle, korolarda 
verilecek düzenli ve sistemli de�ifre �ark� söyleme e�itimiyle koristlerin müziksel okuryazarl��� 
ve koronun performans� önemli ölçüde geli�ecek, eserler üzerinde gerekti�i gibi daha uzun süre 
sanatsal çal��malar yap�labilecektir.  

� Mesleki müzik e�itimi kurumlar�nda ilgili derslerin 5-10 dakika gibi k�sa bir süresinin 
de�ifre �ark� söyleme çal��malar�na ayr�lmas� dersi zevkli bir hale getirecek ve ö�rencinin 
dikkatini yo�unla�t�rmas�n� sa�layacakt�r.  

� Müzik e�itimi alan derslerine etki edecek sistemli ve programl�, uygulamaya dönük 
de�ifre �ark� söyleme metotlar� geli�tirilmelidir. 

� Bu ara�t�rmada üç ünite olarak geli�tirilen ö�retim metodu, konuyla ilgili ara�t�rmac�lar 
taraf�ndan uygulan�p geli�tirilmelidir. 

� De�ifre konusunda yaz�lm�� ve yay�nlanm�� çok say�da yabanc� kaynak bulunmaktad�r. 
Türkiye’de bu alanda daha fazla deneysel çal��ma yap�lmal� ve konuyla ilgili kaynak 
olu�turulmal�d�r. 

� De�ifre �ark� söyleme becerisinin do�ru ve etkili ö�retilmesi, ö�renilmesi için 
öncelikle müzik e�itimcilerinin tamam�n�n de�ifre söylemenin öneminin fark�na varmalar� 
gerekmektedir. De�ifre �ark� söyleme ve de�ifrenin ö�retimi konusunda, ilgili e�itimcilere hizmet 
içi e�itimler verilmelidir. 

�  
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“�LKÖ�RET�M MÜZ�K DERS� PROGRAMI’NDAK� MÜZ�K D�NLEME ALGILARININ 
GEL��T�R�LMES�NE YÖNEL�K KAZANIMLARIN DE�ERLEND�R�LMES�” 

 
Yrd. Doç. Dr. Sevgi TA� 

 
Afyon Kocatepe Üniversitesi 

Devlet Konservatuvar� 
 

ÖZET 
 

Müzik dinlemek, herkesin farkl� amaçlar do�rultusunda farkl� derecelerde kat�l�m 
gösterdi�i bir günlük ya�am etkinli�idir. Müzik dinlemek, bireyi ruhsal olarak besleyen, duygusal 
ve dü�ünsel yetilerinin geli�imini destekleyen bir etkinliktir. Ayn� zamanda bu etkinlikler bireyin 
kültürel bütünlü�ünün önemli tamamlay�c�lar�d�r.  Çocuklukla yeti�kinlik aras�ndaki evrelerde 
bireyler, müzi�i farkl� �ekilde alg�lamakta ve müzi�e ili�kin farkl� tutumlar sergilemektedir. 
Birçok alanda ö�renmeye yatk�n olan çocuklar, müzik türlerini alg�lamaya ve kabul etmeye de 
aç�kt�r. Bununla birlikte çocuklar�n ö�renmelerinde i�itsel alg� son derece etkilidir. Bu nedenle 
çocuklar�n dinleme ve i�itme yeteneklerinin geli�tirilmesinde müzik dinleme etkin bir araç 
olabilmektedir. Di�er taraftan erken ya�larda müzikle beslenen bireyler, ileriki y�llarda müzikle 
ili�kilerinde daha ba�ar�l�d�r. Bütün bu unsurlar dikkate al�nd���nda ilkö�retim ça��nda verilecek 
müzik e�itiminin kapsam�ndaki müzik dinleme süreçlerinin önemi bir kez daha ortaya 
ç�kmaktad�r. �lkokul düzeyinde müzik dinleme e�itim hedeflerinin incelenmesi ve çocuklar� 
müzik dinlemeye te�vik edecek e�itim etkinliklerinin düzenlenmesinde s�n�f ö�retmenine dü�en 
görevlerin irdelenmesi önemli görülmektedir. Buradan hareketle, ilkö�retim çocuklar�n�n müzi�i 
alg�lay�� biçiminin, müzik dinleme süreçlerinde ö�retmenlerin yakla��mlar�n�n ve ülkemizde 
uygulanmakta olan �lkö�retim Müzik Dersi Program�’n�n kapsam�nda müzik dinleme konusunun 
incelenmesi bu çal��mada ele al�nmaktad�r. 

Anahtar Kelimeler: müzik dinleme, alg�, ilkö�retim 
 

EVALUATION OF THE BENEFITS RELATED TO ENHANCEMENTS IN PERCEPTIONS 
OF MUSIC LISTENING IN THE ELEMENTARY MUSIC COURSE PROGRAM 

 
Assist. Prof. Dr. Sevgi TA� 

 
Afyon Kocatepe University  

State Conservatory 
ABSTRACT 

Listening to music is a lifelong daily activity in individuals’ life that everyone participates 
with different purposes in different extents. Individual soul is fed by music listening and it 
supports the development of emotional and intellectual abilities. At the same time this activities 
are important complementary of individual’s cultural integrity. Individuals perceive music in 
different ways and lay out different attitudes towards music in the phases between childhood and 
adulthood. Children who have great facility in learning many areas is receptive to perceive and 
accepting music genres. In addition, audio perception is extremely effective in children’s 
learning. Because of this, music listening can be an effective implement for the development of 
children’s listening and hearing ability. On the other side, individuals who are exposed to music 
in early ages would be more successful in their relationships with music in their future life. 
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Considering all these aspects the necessity of listening to music in the elementary music 
education arises yet again. Analyzing educational aims of listening to music and considering the 
tasks of teachers in the activities which will encourage children to music listening are seem to be 
important. Therefore, the way of elementary school children’s music listening perception, teacher 
rapprochement of music listening process and examination of music listening subject of 
Elementary Music Course Program are considered in this study. 
 Keywords: listening to music, perception, elementary education. 
 

G�R�� 
�çinde ya�ad���m�z yüzy�lda müzik, bireysel ya�amda son derece etkin bir rol 

oynamaktad�r. Yak�n çevremizi sar�p sarmalayan teknoloji bireyleri, müzi�in içine her geçen gün 
daha fazla çekmektedir. �nsanlar evde, yolda, al��veri�te, i� yerinde yani ya�ad�klar� bütün 
ortamlarda, çevreden yükselen çok çe�itli müzi�e maruz kalmaktad�r. Bunun yan� s�ra tüm 
dünyay� etkisi alt�na alm�� olan müzik sektörü, insanlara s�n�rs�z say�da ve türde müzik 
sunmaktad�r. Teknoloji ise, piyasaya sunuldu�u andan itibaren bu müziklere, bireylerin 
ula�malar�n� fazlas�yla kolayla�t�rmaktad�r. 

E�er birey müzisyen de�ilse ve özengen olarak müzikle ilgilenmiyorsa, ço�unlukla okul 
sonras� bireylerin ya�ant�s�nda müzik, dinleme boyutuyla var olmaktad�r. Müzik hakk�nda az �ey 
bilerek, herhangi bir e�itim almadan, geli�igüzel bir �ekilde, bir-iki türle s�n�rl� kalarak müzik ile 
ili�ki kurulabilir mi? Hele ki güzel-çirkin-faydal�-zararl�, akla gelebilecek her tür sonuca sebep 
olabilecek müzi�e insanlar bu kadar kolay ula�abiliyorken. Elbette mümkündür ancak bu tip bir 
ili�ki, bireyin dengeli, doyumlu, sa�l�kl�, ba�ar�l� duyarl� ve mutlu olabilmesi için yeterli de�ildir. 
Bütün bunlar� sa�lamada, genel müzik e�itimi süreçleri içinde, müzik dinlemeye yönelik verilen 
e�itim ve bu e�itimin niteli�i son derece önemlidir. (Ta�, 2011: 21). 

Çocuklar ve ergenlik ça��ndaki gençler için en yayg�n bo� zaman etkinli�inin müzik 
dinlemek oldu�u bilinmektedir (Boal-Palheiros ve Hargreaves 2001). Müzi�in, çocuklar�n estetik 
anlay��� da dahil olmak üzere, zihinsel, duygusal, sosyal ve fiziksel olarak tüm geli�imine katk�da 
bulunmaktad�r (Temmerman: 2000). 

Müzik, baz� özel durumlarda “müzi�e s���nma” ile ba�layan çe�itli davran�� 
bozukluklar�na sebep olan bir unsur olarak bireylerin ya�am�n� olumsuz yönde 
etkileyebilmektedir (Aydo�an, 2007). Baz� müzik örneklerinin bireyleri umutsuzlu�a, yoksunlu�a 
ve �iddete sürükleyebildi�i bilinen bir gerçektir. Örne�in Sezer (2011), arabesk müzi�i dinleyen 
bireylerin öfkelerini kontrol edemediklerini ve öfkelerini d��a vurduklar�n� belirtmektedir. Sezer 
ba�ka bir ara�t�rmas�nda (2009), klasik Bat� müzi�i kullan�larak yap�lan müzikle terapi i�leminin, 
üniversite ö�rencilerinin öfke kontrol boyutu durumuna pozitif anlamda etki etti�ini yani 
ö�rencilerin, bu müzik türü ile terapi sonucunda öfkelerini daha iyi kontrol edebildiklerini ortaya 
koymaktad�r.(s. 132) K�sacas� bireysel ya�amda tür bak�m�ndan müzik tercihinin, bireyin ruhsal 
dünyas� üzerinde etkili oldu�u; bu do�rultuda da e�itim süreçlerinde müzik tercihi bak�m�ndan 
ö�rencilerin yönlendirilmesi gerekti�i bir gerçektir.  

Müzik dinlemenin bir ihtiyaç oldu�u göz önüne al�narak, müzik derslerinde bireylere, 
ileriki ya�amlar�nda müzik dinlerken daha seçici olmalar�na yönelik duyarl�l�k kazand�r�lmal�d�r 
(Ta�, 2011: 20). Çünkü insanlar, seçerek müzik dinlediklerinde daha fazla bireysel fayda 
sa�lamaktad�r (Sloboda, O’Neil ve Ivaldi: 2001). Müzi�i seçme bilincinin geli�tirilmesi, kaliteli 
müzi�e ili�kin fark�ndal���n olu�turulmas�, günümüzde s�n�rs�zca yay�labilen, bireyler için zararl� 
olabilecek nitelikteki müziklere kar��, bireylerin korunmas�n� sa�layacakt�r. Bu nedenle müzik 
e�itiminin her a�amas�nda, uygun müzik dinleme etkinliklerinin gerçekle�tirilmesi son derece 
önemlidir.  
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Erken ya�ta müzikle beslenen bireyler, ileriki y�llarda müzikle olan ili�kilerinde daha 
ba�ar�l�d�r (Feierabend, 1990) ve yeti�kinli�e ula�t�klar�nda, müzi�e kar�� olumlu tutumlar 
sergilemektedir (Temmerman, 1993). Woody ve Burns (2001), geçmi� ya�amlar�nda klasik Bat� 
müzi�ine ili�kin deneyimleri olan üniversite ö�rencilerinin bu müzi�e kar�� daha duyarl� 
oldu�unu ve bu müzi�e bireysel ya�ant�lar�nda daha fazla yer verdiklerini ifade etmektedir. Di�er 
taraftan LeBlanc, Sims, Siivola ve Obert (1996), çocuklar�n çe�itli müzik türlerini kabul etmede 
son derece duyarl� oldu�unu ortaya koymaktad�r.  

Müzik dinleme alg�s�n�n geli�tirilmesi en az di�er müzik etkinliklerine olan becerinin 
geli�tirilmesi kadar önemlidir. Bu noktada, müzi�i dikkatli bir �ekilde dinleyebilen, ne 
duydu�unu anlayan, müzi�in özelliklerini tarif edebilen, müzik dinlemenin zevkli ve kat�lmaya 
de�er etkinlikler oldu�unu dü�ünen bireyler yeti�tirmek, ö�retmenlerin amac� olmal�d�r. Müzik 
dinlemek çocuklar için soyut ve karma��k bir i�tir (Sims: 1990).  Bir çocu�un herhangi bir müzi�i 
(kay�ttan ya da konserde) dinleyebilmesi için öncelikle geçerli nedenlere ihtiyac� vard�r. Bunlar�n 
aras�nda müzi�i sevmek, merak etmek ve ihtiyaç duymak olabilir. Ö�retmen derslerde tüm 
bunlar� dikkate almal� ve bu nedenleri art�rabilecek yarat�c�l�kta ve donan�mda olmal�d�r. Çe�itli 
çal��malar, ö�retmenin dinletilen müzi�i onaylamas�n�n, çocuklar�n müzi�i tercih etmesinde 
önemli bir etken oldu�unu ortaya koymaktad�r (Greer, Dorow, Wachhaus ve White: 1973, 
Dorow: 1977, Droe: 2008). Ö�renciler, ö�retmenin dinletilen müzi�i takdir etti�ini fark 
ettiklerinde, o müzi�i dinlemeye yönelik olarak yeni bir nedene sahip olmu� olacaklard�r.  

Çocukluk döneminde bireyler, çe�itli müzik türlerini alg�lamaya ve kabul etmeye 
aç�kt�rlar (LeBlanc ve di�erleri 1996).  �lkö�retimin ilk üç s�n�f�, farkl� müzik türlerini 
kabullenmede en etkili dönemlerden biridir (Sims: 1990). Bu avantajl� durumun, ilkö�retim 
birinci kademe müzik e�itiminde, etkili bir �ekilde kullan�lmas�n�n önemi dikkate al�narak bu 
ara�t�rmada, �lkö�retim Müzik Dersi Program�’n�n birinci kademesinde müzik dinleme alg�lar�n�n 
geli�tirilmesine ili�kin kazan�mlar�n incelenmesine yönelik olarak;  “�lkö�retim müzik dersi 
ö�renme alanlar�na göre müzik dinleme alg�s�na yönelik kazan�mlar�n programdaki yeri nedir?” 
ve “Programda dinleme alg�s�na yönelik kazan�mlar nas�ld�r?” sorular�na yan�tlar aranmaktad�r. 

 
BULGULAR VE YORUMLARI 

1. �lkö�retim Müzik Dersi Program�nda Dinleme Alg�s�na Yönelik Ö�renme Alan�n�n Yeri 
Nedir? 

�lkö�retim Müzik Dersi Program�’nda Kazan�mlar, dört ayr� ö�renme alan�nda 
belirlenmi�tir. Bunlar; 
 A. Dinleme-Söyleme-Çalma, 
 B. Müziksel Alg� ve Bilgilenme, 
 C. Müziksel Yarat�c�l�k, 
 D. Müzik Kültürü olarak s�ralanmaktad�r.  
 
Tablo 1  
�lkö�retim müzik dersi program�’nda ö�renme alanlar�na göre kazan�mlar�n da��l�m� 

Ö�renme Alan� 1. S�n�f 2. S�n�f 3. S�n�f 
Dinleme-Söyleme-Çalma 10 9 7 

Müziksel Alg� ve Bilgilenme 2 5 5 
Müziksel Yarat�c�l�k 5 2 4 

Müzik Kültürü 6 6 7 
  
 �lkö�retimin I. Kademesini olu�turan 1, 2 ve 3. s�n�flar�n program�nda, di�er alanlara göre 
“dinleme-söyleme-çalma” ö�renme alan�nda kazan�m say�s�n�n, her s�n�fta daha fazla oldu�u 
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görülmektedir (Tablo 1). Buna göre ilk üç s�n�fta, müzi�i dinleme konusunun önemi dikkate 
al�narak, kazan�mlar�n olu�turuldu�u dü�ünülmektedir. Bilindi�i gibi bu ö�renme alan�n�n 
kapsad���, söyleme ve çalma konular� dinleme boyutundan ayr� tutulmamal�d�r. Söyleme ve 
çalma alanlar�ndaki ba�ar�n�n temelinde dinleme alg�s�n�n ne kadar geli�ti�i konusu vard�r. 
Buradan yola ç�karak “dinleme-söyleme-çalma” ö�renme alan�n�n bütünsel olarak müzik dinleme 
alg�s�n� destekler nitelikte oldu�u söylenebilir.  

Müzik Dersi Ö�retim Program�’n�n temel yap�s�n� aç�klamaya yönelik bölümde, ö�renme 
alanlar�n�n birbiriyle tamamen kenetli oldu�u, sadece gerekli hallerde ayr�labilece�i 
vurgulanmaktad�r. Bu do�rultuda genel bir bak�� aç�s�yla ö�renme alanlar� incelendi�inde, 
dinleme alg�s�na yönelik çal��malar�n sadece “dinleme-söyleme-çalma” ö�reneme alan� ile s�n�rl� 
olmad���; müziksel alg� ve bilgilenme, müziksel yarat�c�l�k ve müzik kültürü alanlar�n�n da 
kapsam�nda dinleme alg�s�n�n geli�tirilmesinin hedeflendi�i, yani her bir alan�n birbiriyle ili�kili 
oldu�u görülmektedir. Bununla birlikte, çocuklar�n gelecekte müzik dinleme tercihlerini 
do�rudan etkileyecek ö�renme alanlar�n�n, müziksel alg� ve müzik kültürü oldu�u 
dü�ünülmektedir. 
 
2.   Dinleme Alg�s�na Yönelik Kazan�mlar Nas�ld�r? 
Tablo 2 “Dinleme-söyleme-çalma” ö�renme alan� ba�l��� alt�nda toplanan dinleme alg�s�n� geli�tirmeye yönelik 
kazan�mlar 

1. S�n�f 2. S�n�f 3. S�n�f 
A.1. Çevresindeki ses kaynaklar�n� ay�rt 
eder. 
A.2. Çevresinde duydu�u sesleri taklit 
eder. 
A.3. Gürültü ve düzenli sesleri 
birbirinden ay�rt eder. 
A.8. Belirli gün ve haftalarla ilgili müzik 
etkinliklerine kat�l�r. 

A.5. Belirli gün ve haftalarla ilgili müzik 
etkinliklerine kat�l�r. 
A.6. �stiklal Mar��’n� anlam�na uygun 
dinler. 

A.5. �stiklal Mar��n� 
anlam�na uygun dinler. 

 
 Dinleme-söyleme-çalma ö�renme alan�na ait kazan�mlar�n bir k�sm�nda, dinlemeye 
yönelik hedefleri içeren ifadelerin oldu�u görülmektedir. Bu kazan�mlar, di�er s�n�flara göre 
birinci s�n�fta daha fazla say�dad�r (Tablo 2). Dinleme alg�s�n� geli�tirmeye yönelik her 
çal��man�n, içinde müzik dinleme deneyimlerinin de oldu�u çe�itli müzik etkinliklerine önemli 
bir zemin haz�rlayaca�� dü�üncesi do�rultusunda, do�rudan dinlemeye yönelik kazan�mlar�n 
olu�turuldu�u dü�ünülmektedir. 

 Birinci s�n�f kazan�mlar�na ait etkinlik örnekleri incelendi�inde (MEB, 2006: 24), 
ö�rencilerin, çevrelerindeki sesleri tan�mlamalar� ve düzensiz-ritmik olmayan sesler ile düzenli-
ritmik seslerin aras�ndaki fark� ay�rt etmeleri yoluyla ses kavram�na duyarl�l�k göstermelerinin ve 
dinlemeye dikkatlerini çekmenin hedeflendi�i görülmektedir. Bu etkinlik örnekleri ö�retmen 
taraf�ndan geli�tirilmek üzere ortaya koyulmu�tur (MEB, 2006:8). Bu noktada müzikal sese 
ili�kin tan�mlamalar�n yap�labilece�i etkinlikler geli�tirilebilir. Örne�in orkestran�n prova öncesi 
haz�rl�k an�na ait bir kay�t ile -seslendirme yapt�klar� bir kay�t kar��la�t�r�larak dinletilebilir. Baz� 
çalg�lar�n kay�tlar� dinletilerek ö�rencilerin çalg�lar� tan�maya ba�lamas� sa�lanabilir. Bu 
etkinliklerin ayn� zamanda görsel olmas� ö�renciler için ak�lda kal�c�l��� sa�layacakt�r. Özetle ilk 
s�n�ftan itibaren ö�rencilerin, çe�itli düzeylerde müzik dinlemeyle iç içe olmalar�n�n faydal� 
olaca�� dü�ünülmektedir.  

�kinci s�n�f kazan�mlar�n�n etkinliklerinde (MEB, 2006: 33) ise, ö�rencilerin kendi duygu 
ve (�stiklala Mar��’na ili�ki etkinlik örne�i verilerek) dü�üncelerini ifade etmelerine f�rsat 
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tan�nd��� görülmektedir. Üçüncü s�n�fta da anlam ve bunun yan� s�ra de�er kavram� 
vurgulanmaktad�r (MEB, 2006: 43). 

 
Tablo 3 Dinlemeye yönelik fark�ndal��� destekleyen di�er kazan�mlar 

1. S�n�f 2. S�n�f 3. S�n�f 
A.5. Ses ve nefes çal��malar� 
yapar, 
A.6. Ö�rendi�i müzikleri birlikte 
seslendirir, 
A.7 Müzik çal��malar�n� sergiler, 
A.9. Atatürk’le ilgili düzeyine 
uygun �ark�lar� söyler, 
 

A.1. Ses ve nefes çal��malar� yapar. 
A.2. Vücudunu ritim çalg�s� gibi 
kullan�r. 
A.3. Ö�rendi�i müzikleri birlikte 
seslendirir. 
A.4. Ö�rendi�i müziklere yaratt��� 
basit ritim çalg�lar�yla e�lik eder. 
A.7. Müzik çal��malar�n� sergiler. 
A.8. Atatürk’ü anlatan düzeyine 
uygun �ark�lar� söylemekten 
ho�lan�r. 
A.9. Atatürk’ü anlatan �ark�lar� 
anlam�na uygun söyler. 

A.1. Konu�urken ve �ark� 
söylerken 
sesini do�ru kullan�r. 
A.2. Birlikte söyleme ve çalma 
kurallar�na uyar. 
A.3. Belirli gün ve haftalarla ilgili 
müzikleri anlam�na uygun söyler. 
A.4. Atatürk ile ilgili düzeyine 
uygun �ark�lar� do�ru ve etkili 
söyler. 
A.6. Müzik çal��malar�n� sergiler. 
A.7. Yaratt��� ritim çalg�s�yla, 
dinledi�i ve söyledi�i müzi�e e�lik 
eder. 

 
Dinlemeye yönelik hedefleri içeren kazan�mlar�n d���nda kalan di�er kazan�mlar�n (Tablo 

3), ba�ar�yla gerçekle�tirilmesinin yolunu yine dinleme alg�s�n�n geli�tirilmesi açacakt�r. Bundan 
dolay� bu kazan�mlar dinlemeye yönelik fark�ndal��� destekleyen ö�eler olarak 
de�erlendirilebilir. 
Tablo 4 “Müziksel alg� ve bilgilenme” ö�renme alan� ba�l��� alt�nda toplanan dinleme alg�s�n� geli�tirmeye 
yönelik kazan�mlar 

1. S�n�f 2. S�n�f 3. S�n�f 
B.1. Çevresindeki 
varl�klar� hareket 
h�zlar�yla ay�rt eder.  
B.2. Müziklere uygun 
h�zda hareket eder. 

B.1. Do�ada duydu�u sesleri, 
gürlük özelliklerine göre farkl� 
ses kaynaklar� kullanarak 
canland�r�r. 
B.3. Çevresinde kullan�lan 
çalg�lar� tan�r. 
B.4. Konu�malar�nda uzun ve 
k�sa heceleri ay�rt eder. 
B.5. Duydu�u ince ve kal�n 
sesleri ay�rt eder. 

B.1. Müzikteki uzun ve k�sa ses 
sürelerini fark eder. 
B.2. Müzikteki ses yüksekliklerini 
grafikle gösterir. 
B.3. Duydu�u basit ritim ve ezgiyi 
tekrarlar. 
B.5. Müziklerdeki ayn� ve farkl� 
söz kümelerini harekete 
dönü�türür. 

 
“Müziksel alg� ve bilgilenme” ö�renme alan� ba�l��� al�nda toplanan dinleme alg�s�n� 

geli�tirmeye yönelik kazan�mlar�n, kolaydan zora do�ru, öncelikle müzik alg�s�n� geli�tirme 
yönünde olmak üzere, h�z, ses, süre, müziksel ifadeleme ve çalg�lar gibi müzi�in unsurlar�n� 
kavramaya yönelik olarak haz�rland��� görülmektedir. Bu kazan�mlar, s�n�flara göre a�ama a�ama 
zenginle�erek ve farkl�la�arak geli�mektedir. 

Birinci s�n�fta etkinlik örnekleri (MEB, 2006: 27), çevredeki sesleri ve müzik dinleme 
temelinde olu�turulmu�tur. �kinci s�n�fta ise kazan�mlar, müzik dinlemeye önemli ölçüde katk� 
sa�layacak etkinlik örnekleri ile desteklenmi�tir (MEB, 2006: 35, 36). Müzi�i alg�lamaya yönelik 
olarak belirlenen bu etkinlik örneklerinde, sesin gürlü�ü, süresi, inceli�i ve kal�nl��� gibi önemli 
müzik unsurlar�na, ö�rencilerin dikkatinin çekilmesi önemli bulunmaktad�r. 

Bu örneklerin yan� s�ra, sesin gürlü�ünü alg�lamaya ili�kin yap�lan çal��malarda, 
ö�rencilere içinde z�tl�klar� bar�nd�ran müzik örnekleri sunulabilir. Ses inceli�i ve kal�nl���n� 



III. Uluslararas� Hisarl� Ahmet Sempozyumu  |  Müzi�i Alg�lamak |  Sempozyum Tam Metin Kitab� 
 

721 

ifade etmek ad�na yayl� çalg�lar ailesi örnek gösterilebilir ve bu çalg�larla seslendirilen müzik 
örnekleri dinletilebilir.  

Üçüncü s�n�f kazan�mlar�na ili�kin belirlenen etkinlik örnekleri, süre, yükseklik, ritim, 
müziksel ifadeler gibi müzi�in çe�itli ö�elerinin alg�lanmas� bak�m�ndan son derece etkili 
bulunmaktad�r.  

Belirtilen etkinlik örneklerinde (MEB, 2006: 44, 45), ses sürelerinin sembolle�tirilmesi, 
ses yüksekliklerinin grafikle�tirilmesi gibi yöntemlere yer verilmektedir. Bunlar sadece 
ö�rencilerin kat�l�m�yla gerçekle�tirilen etkinliklerle de�il, uygun müziklerin seçilerek, müzik 
dinleme etkinli�i çerçevesinde uygulanmas� faydal� görülmektedir.  
Tablo 5 “Müziksel yarat�c�l�k” ö�renme alan� ba�l��� alt�nda toplanan dinleme alg�s�n� geli�tirmeye yönelik 
kazan�mlar 

1. S�n�f 2. S�n�f 3. S�n�f 
C.3. Basit ritmik yap�daki ezgileri 
harekete dönü�türür. 
C.4. Dinledi�i/söyledi�i okul 
�ark�lar�n�n sözlerine uygun 
hareketler olu�turur. 
 

C.2. �ark�l� oyun müziklerine, 
özgün hareketlerle e�lik eder. 

C.1. Dinledi�i müziklerle ilgili 
duygu ve dü�üncelerini ifade 
eder. 
C.2. Müziklerde yer alan farkl� 
ezgi cümlelerini dansa 
dönü�türür. 
C.4. Farkl� ritmik yap�lardaki 
ezgilere uygun hareket eder. 

 
“Müziksel yarat�c�l�k” ö�renme alan� ba�l��� alt�nda toplanan, dinleme alg�s�n� 

geli�tirmeye yönelik kazan�mlar�n, ilk iki s�n�fta hareket temelli yakla��mlara dayand�r�ld��� 
görülmektedir (Tablo 5).  

Müzi�in karakterine uygun olarak tasarlanacak etkinliklerin, ö�rencilerin dikkatle müzi�i 
dinlemelerine olanak sa�layaca�� dü�ünülmektedir. Nitekim birinci s�n�f kazan�mlar�na yönelik 
belirlenen etkinliklerde buna dikkat edildi�i görülmektedir (MEB, 2006: 28).   

Üçüncü s�n�fta ise, hareket temelli yakla��mlar�n yan� s�ra ö�rencilerin, müzi�e anlamlar 
yükleyebilmelerine, kendilerince müzi�i yorumlamalar�na f�rsatlar tan�nmas�na yer verilmektedir 
(Tablo 5). 

 
Tablo 6 “Müzik kültürü” ö�renme alan� ba�l��� alt�nda toplanan dinleme alg�s�n� geli�tirmeye yönelik 
kazan�mlar 

1. S�n�f 2. S�n�f 3. S�n�f 
D.2. Çevresindeki müzik 
etkinliklerine kat�l�r.  
D.3. Ortama uygun müzik dinleme 
ve yapma kurallar�n� bilir. 
D.4. Atatürk ile ilgili belli ba�l� 
�ark�lar� tan�r. 
 

D.1. Ortama uygun müzik 
dinleme ve yapma kurallar�n� 
uygular. 
D.2. Farkl� türlerdeki 
müzikleri dinleyerek müzik 
be�eni ve kültürünü geli�tirir. 
D.3. Atatürk’ü anlatan 
�ark�lar� ay�rt eder. 
D.5. Okulda Atatürk’le ilgili 
müzik etkinliklerine kat�l�r. 
D.6. Çevresindeki müzik 
etkinliklerine kat�l�r. 

D.2. Çevresindeki halk 
oyunlar�n� müzikleri ile tan�r. 
D.3. Farkl� türlerdeki müzikleri 
dinleyerek müzik be�eni ve 
kültürünü geli�tirir. 
D.4. Çevresindeki Atatürk ile 
ilgili müzik etkinliklerine 
kat�l�r. 
D.5. Atatürk ile ilgili �ark� 
da�arc���na sahip olur. 

 
“Müzik kültürü” ö�renme alan� ba�l��� alt�nda toplanan, dinleme alg�s�n� geli�tirmeye 

yönelik kazan�mlar�n, müzik dinleme etkinli�ini bilinçli hale getirmenin temellerini atmaya 
yönelik olarak haz�rland��� görülmektedir (Tablo 6). Bu kazan�mlara yönelik etkinlik örneklerinin 
zengin oldu�u görülmektedir (MEB: 29, 38, 39, 53). Bu örnekler �����nda çok say�da ve farkl� 
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müzik dinleme etkinli�inin gerçekle�tirilmesi, ö�rencilerin, müzik dinlemeyi al��kanl�k haline 
getirmesinin kap�lar�n� açacak, gelecek ya�ant�lar�nda seçerek, bilinçli bir �ekilde ve yo�un 
bireysel fayda sa�layarak müzik dinlemelerine yat�r�m olacakt�r.  

 
 

ÖNER�LER 
� Birinci s�n�fta, dinleme-söyleme-çalma ve müziksel alg� ve bilgilenme ö�renme 

alanlar�nda, ses kavram�na ili�kin yap�lacak etkinliklerin daha fazla müzikal ö�eler kullan�larak 
gerçekle�tirilmesi, 

� Birinci s�n�fta, müziksel yarat�c�l�k ö�renme alan�nda, sadece okul �ark�lar�n 
sözlerine uygun hareketlerin olu�turulmas� de�il, bunun yan� s�ra farkl� türdeki müzikleri 
kullanarak ö�rencilerin serbest bir �ekilde hareket etmelerine yer verilmesi, 

� �kinci s�n�fta, müziksel alg� ve bilgilenme ö�renme alan�nda, sesin gürlük özelli�i, 
sesin yükseklik özelli�i gibi konular sadece do�ada ve çevrede duyabilecekleri seslerin 
incelenmesi suretiyle de�il, zengin müziksel unsurlar�n da kullan�ld��� yöntemler ile 
desteklenmesi, 

� �kinci s�n�fta, müziksel yarat�c�l�k ö�renme alan�nda, sadece �ark�l� oyun müzikleri 
ile de�il farkl� türdeki müzikler kullan�larak, ö�rencilerin serbest-özgün hareketler üretmelerine 
f�rsat verilmesi, 

� Ba�ta müzik kültürü ö�renme alan�nda olmak üzere, tüm ö�renme alanlar�na 
ili�kin kazan�mlar�n müzik dinlemeyi gerektiren etkinliklerinde görsel ö�elerden faydalan�lmas�, 

� Tüm s�n�flar için müzik kültürü ö�renme alan�nda, farkl� türlerde müzikleri 
dinlemeye yo�unlukla yer verilmesi, önerilmektedir. 
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“V�YOLONSEL E��T�MC�LER�N�N J. S. BACH’IN V�YOLONSEL SÜ�T�NE �L��K�N 
ALGI FARKLILIKLARI VE ED�SYON SEÇ�M�NE OLAN ETK�LER�” 

 
Ö�r. Gör. Sezgi Sevi KIRAN 

 
Afyon Kocatepe Üniversitesi Devlet Konservatuvar� 

 
 

ÖZET 
Konservatuarlarda viyolonsel dersini yürüten e�itimcilerin, eserleri ö�rencilerine 

çal��t�r�rken kendilerine özgü ifadelendirme tekniklerini kulland�klar� bilinmektedir. Bu 
durumunda; ö�rencilere yorum ve edisyon ba�lam�nda farkl� seçenekler sunulmad��� ve bu 
durumun ö�rencilerin esere ili�kin alg�s�n� etkiledi�i dü�ünülmektedir. 

Bu çal��ma ile; viyolonsel e�itimcilerinin J. S. Bach'�n Viyolosel Süitine yönelik 
alg�lamadaki farkl�l�klar�n�n edisyon seçimine olan etkilerini ortaya koymak amaçlanmaktad�r.  
Betimleme yöntemine göre haz�rlanan çal��mada, viyolonsel e�itimcilerinden süitlerin 
yorumlanmas�ndaki ifadelendirme tekniklerine yönelik alg�lar� belirlenmesi amac�yla 
yap�land�r�lm�� görü�me formu ile veriler toplanm�� ve nitel ara�t�rma yöntemlerine göre analiz 
edilmi�tir.  

Viyolonsel e�itimi alan ö�rencilere ve dersleri yürüten e�itimcilere Johann Sebastian 
Bach’�n Viyolonsel Süitleri’nin farkl� edisyonlar�n�n tan�t�lmas� ve bu do�rultuda, edisyon 
tercihlerinde bilinçlendirilmeleri bak�m�ndan çal��man�n önemli oldu�u, viyolonsel e�itimine 
katk� sa�layaca��, alana kaynak te�kil edece�i ve yeni çal��malara destek olaca�� 
dü�ünülmektedir. 
 
Anahtar Kelimeler: Süit, Edisyon, Alg� 

 
“DIFFERENCES IN CELLO INSTRUCTORS PERCEPTION OF J. S. BACH’S CELLO 

SUITE AND THEIR EFFECTS ON EDITION CHOICE” 
 

Lecturer Sezgi Sevi KIRAN 
 

seviege@hotmail.com 
          

ABSTRACT 
It is known that cello instructors at conservatories use their own techniques while working 

on the works of composers with their students. In such cases, it is considered that students are not 
offered different options in the context of interpretation and edition and their perception of works 
are affected by their instructors. 

In this study, it is aimed to show the effects of differences in cello instructors’ perception 
of J. S. Bach’s Cello Suite on edition choice. 

 
In this study which has been prepared by the method of description, cello instructors have 

contributed to the collection of data through questionnaires prepared to determine the perceptions 
of interpretation techniques for the suites and these data were analyzed by qualitative research 
methods. 
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This study is important in terms of introducing students who study cello and their 
instructors to the different editions of Johann Sebastian Bach's Cello Suites and accordingly 
increasing their awareness of edition preferences. It also expected to contribute to the education 
of cello, to be a source for the researchers and to support new studies. 

      
 Keywords: Suite, Edition, Perception 
 
Giri� 
Konservatuvarlarda viyolonsel dersini yürüten e�itimcilerin, eserleri ö�rencilerine 

çal��t�r�rken kendilerine özgü ifadelendirme teknikleri kulland�klar� bilinmektedir. Bu durumda; 
ö�rencilere yorum ve edisyon ba�lam�nda farkl� seçenekler sunulmad��� ve bu durumun, 
ö�rencilerin esere ili�kin alg�s�n� etkiledi�i dü�ünülmektedir. 

Bu ara�t�rman�n temelini, viyolonsel e�itimcilerinin J. S. Bach’�n viyolonsel süitlerini 
nas�l alg�lad��� ve bu alg�lama sonucunda eseri ö�rencilerine çal��t�r�rken hangi yöntemleri tercih 
ettikleri sorusu olu�turmaktad�r. 

Bu ara�t�rma; J. S. Bach’�n viyolonsel için yazm�� oldu�u 6 süit aras�ndan 1 numaral� Sol 
Majör Viyolonsel Süiti ve ara�t�rmaya gönüllü olarak kat�lan viyolonsel e�itimcileri ile 
s�n�rland�r�lm��t�r. 

Ara�t�rman�n, viyolonsel e�itimcilerinin J. S. Bach’�n viyolonsel süitine ili�kin alg� 
farkl�l�klar�n� ortaya koymas� ve bu do�rultuda eseri ö�retme süreci içerisindeki davran�� 
farkl�l�klar�n�n belirlenmesi bak�m�ndan önemli oldu�u dü�ünülmektedir. 

Bu çal��mada; ara�t�rma için belirlenen yöntemlerin uygun oldu�u, örneklem olarak 
seçilen eserin evreni temsil edebilecek nitelikte oldu�u, ula��lan kaynaklar�n ve elde edilen 
verilerin yeterli oldu�u say�tl�lar�ndan hareket edilmi�tir. 

Bu ara�t�rma, tarama modelini esas alan, nitel ara�t�rma yöntemlerinin kullan�ld��� 
betimsel bir ara�t�rmad�r. Cebeci (2010: 7), betimleme ara�t�rmalar�n� “olgular�n, nesnelerin, 
kurumlar�n veya çe�itli durumlar�n ne olduklar�n� veya belli özelliklerinin neler oldu�unu ortaya 
ç�karma i�lemleridir” olarak tan�mlar. 

Tarama modeli ise “ geçmi�te veya halihaz�r mevcut olan bir durumu (olay, ki�i, nesne) 
kendi �artlar� içinde oldu�u gibi tan�mlamay� amaçlayan ara�t�rma modelleridir.” (Cebeci, 2010: 
14) 

Ara�t�rman�n evrenini J. S. Bach’�n viyolonsel süitleri olu�turmaktad�r. 
Ara�t�rman�n örneklemi ise 6 viyolonsel süitinden 1 numaral� Sol Majör Viyolonsel 

Süiti’dir. 
Ara�t�rmaya veri sa�lamak amac�yla yap�land�r�lm�� görü�me formu haz�rlanm��t�r.  
Görü�me formunun cevaplanmas� istemiyle Afyon Kocatepe Üniversitesi Devlet 

Konservatuvar�, Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvar�, Hacettepe Üniversitesi Devlet 
Konservatuvar�, Dokuz Eylül Üniversitesi Devlet Konservatuvar�, Mimar Sinan Üniversitesi 
Devlet Konservatuvar� ve Uluda� Üniversitesi Devlet Konservatuvar�’na ba�vurulmu�tur. Ad� 
geçen üniversiteler aras�ndan sadece Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvar�’nda görev 
yapmakta olan viyolonsel e�itimcileri görü�me formunu cevaplamay� kabul etmemi�tir. Di�er 
üniversitelerden 7’si bayan 7’si bay toplam 14 viyolonsel e�itimcisi ara�t�rmaya gönüllü olarak 
kat�lm��t�r. 

Görü�me formunu cevaplayan e�itimcilerin ya�lar� 24 ila 47 aras�nda de�i�iklik 
göstermektedir.  

Ara�t�rmaya kat�lan viyolonsel e�itimcileri aras�ndan 6 ki�i lisans, 3 ki�i yüksek lisans, 5 
ki�i ise sanatta yeterlik mezunudur. 
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Görü�me formunda �u sorulara yer verilmi�tir: 
1)J. S. Bach’�n 1 numaral� viyolonsel süitini icra ederken hangi edisyonu tercih etmektesiniz? 
2)Edisyon seçiminizde nelere önem verirsiniz? 
3)Sanat E�itiminin usta-ç�rak ili�kisine dayal� oldu�unu dü�ünerek size J. S. Bach 1 numaral� 
viyolonsel süitini çal��t�ran sanatç� ö�retmenin kulland��� edisyonu mu temel al�yorsunuz? 
4)J. S. Bach’�n 1 numaral� viyolonsel süitini ö�rencilerinize kaç�nc� s�n�fta çald�r�yorsunuz? 
5) Ö�rencilerinize kendi kulland���n�z parmak numaralar� ve ba�lar� m� ö�retiyorsunuz? 
6)Ö�rencilerinize J. S. Bach’�n 1 numaral� viyolonsel süitini çal��t�r�rken her ö�renciye ayn� 
parmak numaralar� ve ba�lar� m� ö�retiyorsunuz ya da ö�rencilerin kendi kapasiteleri ve 
farkl�l�klar�na göre çe�itli parmak numaralar� ve ba�lar m� uyguluyorsunuz? 

Ara�t�rma; viyolonsel e�itimcilerinin J. S. Bach’�n viyolonsel süitine ili�kin algi 
farkl�l�klar� ve edisyon seçimine olan etkilerini tespit etmek amac�yla haz�rlanm�� olup, 
viyolonsel e�itimcilerine uygulanan yap�land�r�lm�� görü�me formu yoluyla veriler toplanm��, 
i�lenen verilerden �u bulgular elde edilmi�tir. 
 
Tablo 1. J. S. Bach’�n 1 Numaral� Viyolonsel Süitini �cra Ederken Hangi Edisyonu Tercih Etmektesiniz? 

Kat�l�mc� Görü�ler 
1 Anna Magdalena El yazmalar�n� olabildi�ince günümüz viyolonseline uyarlamaya 

çal���yorum. 
2 Bärenreiter 
3 Bärenreiter 
4 C. F. Peters Edition 
5 C. F. Peters Edition 
6 C. F. Peters Edition 
7 C. F. Peters Edition 
8 Editio Musica Budapest 
9 G. Henle Verlag. Editörü Egon Voss, yaylar ve parmak numaralar� Reiner Ginzel 
10 Hugo Becker 
11 Hugo Becker 
12 Mistyetsvo 
13 Hemen hemen tüm edisyonlar� inceleyerek, ortak bir fikir bulabildi�im herhangi biri. 
14 �crada edisyon tercihim yoktur, tüm parmak numaralar� ve ba�lar ki�iseldir. 

 
Ara�t�rmaya kat�lan viyolonsel e�itimcilerinden dördü J. S. Bach viyolonsel süitlerini 

icras�nda Edition Peters’i tercih ederken, ikisi Bärenreiter, ikisi Hugo Becker, biri G. Henle 
Verlag, biri Mistyetsvo, biri Editio Musica Budapest’i tercih ettiklerini belirtmi�lerdir. El 
yazmalar�n� tercih eden bir ki�i olmas� dikkat çekicidir. E�itimcilerden ikisi ise tercih 
belirtmemi�lerdir. 
 
Tablo 2. Edisyon Seçiminizde Nelere Önem Verirsiniz? 

Kat�l�mc� Görü�ler 
1 �lk örne�e uygunlu�a. 
2 Müzikal ba�lara ve ifadeye. 
3 Ba�lara, parmak numaralar�na. 
4 Ba� ve parmak numaralar�n�n müzikal cümlelemelerine uygunlu�u ve o dönemi 

yans�t�p yans�tmad���n�n önemli oldu�unu dü�ünüyorum. 
5 Tek edisyona ba�l� kald���m için edisyon seçimi yapm�yorum. 
6 Parmak numaralar�, ba�lar ve nota yanl��� olmamas�na. 
7 Ba�lara ve parmak numaralar�na önem veririm. 
8 Kolay çal�nabiliyor olu�una, edisyondaki ar�e ba�lar�n�n ve müzikal cümlelerinin, 

eserin karakterine uygunlu�una önem veririm. 
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9 Zaman içinde pek çok edisyonla kar��la�t�m, çald���m ve incelediklerim oldu. Ben 
Bach’�n e�i Anna Magdalena taraf�ndan olu�turulmu� el yazmas�n� temel alan 
edisyonlar� tercih ediyorum. Daha eskilerde virtüözlerin kendi müziksel 
yakla��mlar�n� temsil eden edisyonlar vard�. Ben bunlar�n günümüzde ve gelecekte 
geçerliliklerinin kalmad���n� dü�ünüyorum. Art�k müzikologlar çok ince ara�t�rma ve 
bilimsel yakla��mlarla bestecilerin el yazmalar�n� ve ba�ka kaynaklar� 
de�erlendirerek gerçe�e en uygun notalar�n üretilmesini sa�l�yorlar. Mümkün 
oldukça urtex edisyonlar� tercih ediyorum. 

10 Ba� ve parmak numaralar�n�n rahatl�k aç�s�ndan bana uygun olup olmad���na dikkat 
ederim. 

11 Edisyonumu seçtim. 
12 Rahat okunmas�na. 
13 Ba�lar�na. 
14 Rahat okunabilen, olabildi�ince serbest, ba� ve parmak numaras� içermeyen 

edisyonlar. Özgür kalmak için elimdeki edisyondaki ba�lar� silerim. 
Viyolonsel e�itimcilerinin edisyon seçiminde en çok dikkat ettikleri noktan�n notalar 

üzerinde gösterilen ba�lar ve parmak numaralar� oldu�u anla��lmaktad�r. Bununla birlikte rahat 
okunabilmesinin de öneminden söz etmi�lerdir. E�itimcilerin önem verdi�i di�er bir nokta ise; 
edisyonun, eserin yaz�ld��� dönem özelliklerini ta��y�p ta��mad���d�r. E�itimcilerden yaln�zca iki 
tanesinin edisyon seçiminde eserin el yazmalar�n� dikkate ald��� görülmektedir. 
 
Tablo 3. Sanat E�itiminin Usta – Ç�rak �li�kisine Dayal� Oldu�unu Dü�ünerek Size J. S. Bach 1 Numaral� 
Viyolonsel Süitini Çal��t�ran Sanatç� Ö�retmenin Kulland��� Edisyonu mu Temel Al�yorsunuz? 

Kat�l�mc� Görü�ler 
1 Evet. 
2 Hay�r. 
3 Evet. 
4 Sanatç� ö�retmenin kulland��� edisyonu temel al�r�m Ancak fikir farkl�l�klar� ortaya 

ç�karsa da kendi dü�üncelerimi söylemekten çekinmem. 
5 Temel olarak hocam�n verdi�i edisyona ba�l� kald�m; gerek internetten gerekse 

konserlerdeki icralardan ve kay�tlardan uygun de�i�iklikleri zaman zaman 
yapmaktay�m. 

6 Edisyon olarak evet tercih ediyorum. 
7 Evet. 
8 Viyolonsel sanatç�s� Nuray E�en ile birlikte çal��t���m�z “Bärenreiter Kassel-Basel-

Tours- London” edisyonunu temel al�r�m. 
9 Hay�r. Ben usta ç�rak ili�kisine bu �ekilde bakm�yorum. Sanatç� ve ö�retmen kendini 

güncelleyebilmeli. Dünyadaki geli�meleri takip etmeli. Ben, benim hocamdan 20 y�l 
önce ö�rendi�im Bach’a ba�l� kal�rsam, o da bana ö�retti�i günden 30 y�l önce 
hocas�ndan ö�rendi�ine ba�l� kal�rsa dünyadaki geli�meleri hayat�m�za alamay�z. 

10 Usta – ç�rak ili�kisi e�er e�itimin belli döneminden sonra bitiyor olsayd�, ustan�n 
edisyonunu temel almayabilirdim. Ama �u da kaç�n�lmaz bir gerçek “temel” 
kavram�n�n üzerinden yorum geli�iyor. 

11 Hay�r. 
12 Ufak de�i�iklikler yapmakla birlikte ayn� edisyonu temel ald���m� söyleyebilirim. 
13 Hemen hemen. 
14 Ö�rencili�imde evet, günümüzde hay�r. Çünkü çok farkl� çellistlerle çal��t�m. 

 
Kat�l�mc�lar�n büyük bir k�sm�n�n yer yer de�i�iklikler yapmakla birlikte eseri çal��t�klar� 

sanatç� ö�retmenin kulland��� edisyona ba�l� kald�klar� görülmektedir. Bununla beraber 
e�itimcilerin bir k�sm�n�n ise bu durumu geli�ime bir engel olarak gördü�ü ve farkl� bir edisyonu 
tercih etti�i anla��lmaktad�r. 
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Tablo 4. J. S. Bach’�n 1 Numaral� Viyolonsel Süitini Ö�rencilerinize Kaç�nc� S�n�fta Çald�r�yorsunuz? 
Kat�l�mc� Görü�ler 

1 Lise IV 
2 Lise III 
3 Lise IV 
4 Lise Son s�n�fta 
5 Lise Son s�n�fta çald�rmaya ba�l�yorum 
6 Lise Son 
7 Her ö�rencinin seviyesine göre de�i�mekle birlikte, normal bir seviye için Lise Son 

s�n�fta çal�nabilir. 
8 Lisans I 
9 Lisans I 
10 Benim e�itimimde Lise III. S�n�fta Bach süit 1 çal���lmaya ba�lan�yordu ama ben 

teknik birçok �eyi halletmi� ise bir ö�rencime Lise I. S�n�fta çal��t�rabilirim. 
11 Lise III, Lise IV ya da Lisans I 
12 Lise IV 
13 Lise III 
14 Lise III 

 
Viyolonsel e�itimcilerinin, ö�rencileri eserle tan��t�rma noktas�nda farkl� yakla��mlar� 

oldu�u görülmektedir. Bununla birlikte e�itimcilerin ço�u eseri çal��maya ba�lamak için uygun 
olan s�n�f�n Lise son oldu�unu belirtmi�tir.  
 
Tablo 5. Ö�rencilerinize Kendi Kulland���n�z Parmak Numaralar� ve Ba�lar� m� Ö�retiyorsunuz? 

Kat�l�mc� Görü�ler 
1 Evet. 
2 Hay�r. 
3 Evet. 
4 Genelde evet. 
5 Kendi kulland���m ba�lar� ö�retiyorum fakat ö�rencinin gereksiz aksan vs. gibi 

durumlarda de�i�tiriyorum. Parmak numaralar�nda ise ö�rencinin pozisyon geçi�i, 
parmaklar�n�n yap�s�na göre de�i�iklik yapabiliyorum. 

6 Genel olarak evet. Ancak her ö�rencinin rahat etti�i farkl� parmak numaralar� ve 
ar�eler olabiliyor. Yani ona göre ayarl�yoruz. 

7 Her ö�rencinin fiziksel yap�s� farkl� oldu�u için ö�renciye göre parmak numaras� ve 
ba� belirlerim. 

8 Ö�rencinin anatomisine uygun parmak numaralar�n�; müzikal ba�lar� ise kendim 
belirleyerek ö�rencimden eseri icra etmesini isterim. 

9 Evet. 
10 Bunu ö�retir ama �srarc� olmam. 
11 Evet. 
12 Evet. 
13 Evet ama parmak numaras�n� ki�iye göre de�i�tirebilirim. 
14 Ö�retmem, öneririm. Ama onlar�n ki�isel hislerini yans�tmalar� için yüreklendirmeye 

çal���r�m. Fazla ayk�r� noktalara kaçmad�klar� sürece özgürdürler. Beni takip 
ederlerse, bu onlar�n tercihidir. 

 
14 kat�l�mc�dan 13’ünün ö�rencilere eseri çal��t�r�rken kendi kulland�klar� parmak 

numaralar� ve ba�lar� ö�rettikleri görülmektedir. Bununla birlikte kullan�lan ba�lar� 
de�i�tirmemeyi tercih ederken, parmak numaralar�n�n ise yerine göre de�i�tirilip ö�rencilere göre 
uyarland��� anla��lmaktad�r. E�itimcilerin bir k�sm�n�n gerek ba�lar gerekse parmak numaralar�n� 
dayatmay� uygun bulmad��� ise dikkat çeken bir di�er noktad�r. 
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Tablo 6. Ö�rencilerinize J. S. Bach’�n 1 Numaral� Viyolonsel Süitini Çal��t�r�rken Her Ö�renciye Ayn� 
Parmak Numaralar� ve Ba�lar�m� Ö�retiyorsunuz ya da Ö�rencilerin Kendi Kapasiteleri ve Farkl�l�klar�na 
Göre Çe�itli Parmak Numaralar� ve Ba�lar m� Uyguluyorsunuz? 

Kat�l�mc� Görü�ler 
1 Her ö�renciye ayn� ba�lar� ö�retiyorum. 
2 Evet. 
3 Belli ba�l� parmak numaralar� d���nda ö�rencinin ergonomisine göre de�i�tiririm. 
4 Genelde ayn� parmak numaras� ve ba�lar� ö�retmeyi tercih ederim. Fakat ö�rencinin 

alg�s�, fiziksel kapasitesi, yetene�i ve çal�� kalitesine göre de�i�iklik yapma 
konusunda esneklik gösterebilirim. 

5 Ö�rencinin fiziki yap�s�, kulland��� viyolonselin derinlik – teller aras�ndaki derinlik 
fark�, pozisyon geçi�leri gibi konularda ö�renciye uygun gelebilecek, en iyi sesi 
bulabilmesi ve icra edebilmesi aç�s�ndan kolayl�k sa�layabilecek de�i�iklikleri 
yapmaya- bulmaya-de�i�tirmeye çal���yorum. 

6 Her ö�rencinin elleri, kollar� hatta çellolar�ndan ç�kan ses bile birbirinden farkl� 
oldu�u için bu ki�iye göre de�i�iyor. 

7 Her ö�rencinin fiziksel yap�s� farkl� oldu�u için, ö�rencinin kapasitesi ve 
farl�l�klar�na göre çe�itli parmak numaralar� ve ba�lar uygular�m. 

8 Ö�rencilerin kendi kapasiteleri do�rultusunda parmak numaralar�n� belirleyip, kendi 
koydu�um ba�lar� çalmas�n� beklerim. 

9 Hepsine ayn�. 
10 Önce kendisinin kendine uygun bir �eyler bulmas�n� ve “neden” öyle istedi�ini 

sorar�m. Tabi ki kendi kapasite ve farkl�l�klar�na göre çe�itli parmak numaras� ve ba�� 
birlikte bulabiliriz. 

11 Birkaç alternatifim var. 
12 Hepsine ayn� parmak numaralar� ve ba�lar� gösteriyorum. Bununla birlikte gerekli 

olan yerlerde parmak numaralar�n� de�i�tirme konusunda esneklik gösterebilirim 
fakat ba�lar� oldu�u gibi uygulamalar�n� isterim. 

13 Evet; ö�rencinin fiziksel yatk�nl��� çerçevesinde parmak numaras� ve ba�larda 
de�i�iklik yap�yorum.  

14 Her ö�rencinin yorumu ve fiziksel özellikleri farkl�d�r. Öneririm, gösteririm ama 
zorlamam. 

 
E�itimcilerin genellikle ö�rencilerine ayn� parmak numaralar� ve ba�lar� gösterdikleri, 

fakat ö�rencilerin fiziki yap�lar�, kapasiteleri ve enstrümanlar�n�n t�n� farkl�l�klar� göz önüne 
al�nd���nda bu konuda esneklik gösterebilecekleri anla��lmaktad�r. Ö�retmenlerin, ö�rencilere 
göre farkl� parmak numaralar� belirleme hususunda esneklik gösterirken ba�lar�n 
de�i�tirilmemesi konusunda daha �srarc� davrand�klar� görülmektedir. 
 
Sonuç ve Öneriler 

Kat�l�mc�larla yap�lan görü�melerde, viyolonsel e�itimcilerinin J. S. Bach’�n viyolonsel 
süitine ili�kin farkl� alg�lara sahip olduklar� ortaya ç�kmaktad�r. Bu farkl�l�klar�n hem eserin 
icras�nda hem de e�itiminde, e�itimcileri yönlendirdi�i dü�ünülmektedir. Esere ili�kin alg� 
farkl�l�klar�n�n dikkat çekici bir biçimde ortaya ç�kt��� nokta, e�itimcilerin edisyon seçimleridir. 
E�itimcilerin önemli bir k�sm�n�n ö�rencili�inde kulland��� edisyonu baz almas�; ö�retmenlerin, 
ö�rencilerin esere ili�kin alg�s�n� belirledi�i dü�üncesini uyand�rmaktad�r. E�itimcilerin; tek bir 
edisyona ba�l� kald�klar� ve eseri ö�rendikleri �ekliyle ö�rettikleri anla��lmaktad�r. Eserin 
ö�renim ve ö�retim sürecinde, farkl� edisyonlar�n ve özellikle eserin el yazmalar�n�n 
incelenmedi�i gözlemlenmektedir. Bu durum, e�itimcilerin esere ili�kin sabit bir yakla��ma sahip 
olduklar� dü�üncesini uyand�rmaktad�r. E�itimcilerin; mümkün oldu�unca, her ö�renciye ayn� 
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parmak numaralar� ve ba�lar� ö�retmeyi tercih ettikleri görülmektedir. Bunun yan� s�ra, gerekli 
durumlarda parmak numaralar�n� de�i�tirme hususunda esnek davrand�klar� fakat ba�lar�n ayn� 
kalmas� konusunda �srarc� bir tutum sergiledikleri anla��lmaktad�r. E�itimciler; farkl� yakla��mlar 
olmakla birlikte, ço�unlukla eseri çal��maya ba�lamak için uygun olan s�n�f�n Lise Son oldu�u 
görü�ündedir. 

E�itimcilerin; eserin çal��t�r�lmas� sürecinde ö�rencilere, edisyon ba�lam�nda farkl� 
seçenekler sunmad��� dikkat çekmektedir. E�itim sürecinde, ö�rencilere farkl� edisyonlar�n ve 
eserin el yazmalar�n�n tan�t�lmas� bir gereklilik olarak görülmektedir. Ö�rencilere seçenek 
sunulmas�n�n, edisyonlar�n kendi aralar�nda ve el yazmalar�yla kar��la�t�r�lmas�n�n, hem 
ö�rencilere hem de e�itimcilere yeni yakla��mlar kazand�rabilece�i dü�ünülmektedir. 
Ö�rencilerin, henüz e�itim süreci içerisindeyken, enstrümanlar�na ve fiziki yap�lar�na göre 
seçeneklerini nas�l de�erlendirebileceklerine ili�kin geni� bir bak�� aç�s� kazanabilmeleri oldukça 
önemlidir. Bu do�rultuda; e�itimcilerin, çok yönlü dü�ünce tarz�n� benimsemelerinde ö�rencileri 
davran��lar�yla desteklemeleri önerilmektedir. Bu durumun; ö�rencilerin taklitten öteye 
geçebilmelerini sa�layaca�� ve eseri yorumlamaya yönelik çal��malar�n� destekleyece�i 
dü�ünülmektedir. 
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“TÜRK�YE’DE VER�LEN FLÜT E��T�M� VEÇALI�MA YÖNTEMLER�N�N 
�NCELENMES�” 

 
Okt. Sezin ALICI 

 
Uluda� Üniversitesi 

ÖZET 
Mesleki flüt e�itimi ülkemizde, konservatuarlarda, e�itim fakültelerinin güzel sanatlar 

e�itimi bölümlerinde ve anadolu güzel sanatlar liselerinde verilmektedir. Bu kurumlar, 
amaçlar�na yönelik olarak farkl� müfredatlar uygulasa da, çal�nan çalg� ayn�d�r ve çalg� 
tekni�inde, icras�nda hedeflenen tek bir do�ru vard�r. 

Ülkemizde müzi�in yeri ve önemi, gerçekle�tirilen konser ve festivallerin say�s� geçmi� 
y�llara oranla say�ca artm��t�r. Bununla orant�l� olarak klasik bat� müzi�ine olan ilgi ve müzik 
e�itimi alan gençlerin say�s� da artmaktad�r. Son y�llarda �zmir, Marmaris, Dinar gibi birçok 
yerde ulusal ve uluslararas� flüt yar��malar� düzenlenmi�tir. Ülkemizde düzenlenen bu flüt 
yar��malar�, flüt e�itimde önemli bir yer tutmaktad�r. Genç icrac�lar bu yar��malarda kendilerini 
s�nayarak, olumlu ve olumsuz ele�tiriler do�rultusunda daha ileri seviyelere ula�abileceklerdir. 

Türkiye’de günümüze kadar verilen çalg� e�itiminde standart bir e�itim program� yoktu 
ve e�itimciler kendi deneyimleri çerçevesinde ve ellerindeki kaynaklar� kullanarak bir e�itim 
program� olu�turmaktayd�. Sadece ö�retim teknikleri ve metotlar de�il, en temel eserlerin 
partisyonlar�na bile ula�mak zordu. Fotokopi tek payla��m arac�yd�. �nternet ile art�k dünyan�n 
herhangi bir yerinde flüt e�itimi için kullan�lan materyallere ula�mak ve dijital ortamda bunlar� 
payla�mak mümkün olmaktad�r. Sadece nota ve metot ihtiyac�n� kar��lamada de�il, bir eserin 
icras�n� birçok farkl� flütçüden farkl� yorumlarla dinlemek, izlemek günümüz teknolojisi ile 
mümkündür. Dijital dünyan�n getirisi olan kaynak payla��m� ve uluslararas� ileti�im flüt 
e�itiminde gerekli ve yararl� olmaktad�r. Fakat flüt icrac�s� için as�l olan bireysel çal��madaki 
ba�ar�d�r. 

Genç icrac�lar�n ço�u uzun süreli ve verimli çal��may� ö�renme f�rsat� bulamazlar ya da 
uzun süre çal��malar�na kar��n yeterli verimi alamamaktan �ikayet ederler. Bu sorunlar, 
ço�unlukla ö�rencilerin do�ru çal��man�n nas�l yap�lmas� gerekti�ini bilmemelerinden 
kaynaklanan e�itim problemleridir. Bu problemlerin çözümüne ili�kin, flüt icrac�lar�n�n ve 
e�itimcilerinin üzerinde çal��malar� gereken ki�isel çal��ma yöntemleri; “nas�l çal���lmal�”, “ne 
kadar süre çal���lmal�”, “neler çal���lmal�”, “dinlemenin ö�renmede önemi ve yaralar�”, “ezber 
çalman�n önemi ve yararlar�” ana ba�l�klar� alt�nda toplanarak sunulmu�tur. 

 
A REEXAMINATION OF FLUTE EDUCATION AND 

PRACTICE METHODS USED IN TURKEY 
 

Sezin ALICI 
Uluda� University 

ABSTRACT 
Flute education is studied in variety of instutitions, including concervatories, fine art 

faculties, and fine art high schools in our country. Although these institutions might have 
different objectives and different educational and training programs to reach these objectives, 
technically there is only one way playing. 

Today in Turkey the popularity of music and the number of the music festivals, the 
concert organizations are increased. The number of  the young people who wants to have musical 
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education is increasing. There are many national and international flute competitions organised in 
Izmir, Marmaris and Dinar. The critical evaluations of the jury in these competitions gives 
motivation to contestants to improve themselves.  

The teachers in Turkey usually shape their programs depending on their own experience 
with the materials they have. It was difficult to obtain not only the methods of practising even the 
basic pieces. Now it’s possible that we can easily reach any of the materiels in all over the world. 
Digital world permit us to wacth a performance of many flutist playing different pieces. These 
improvements of digital technology are important in the flute education. By using these materiels, 
the flutist must know how to exercise productively. 

Most of the musicians of instrument playing don’t have the opportunity of learning how to 
exercise productively. They complain that they practice a lot, but they can’t learn much. This is 
because the students are not taught how to exercise productively. The solutions for these 
problems are examined for a more productive and precise way of practising for the flutists under 
the titles; “how to practise”, “how long to practise”, “what to practise”, “the use and importance 
of listening”, “the use and importance of playing by memory”. 

 
 

G�R�� 
Ülkemizde mesleki flüt e�itimi öncelikle konservatuvarlarda, e�itim fakültelerinin güzel 

sanatlar e�itimi bölümlerinde ve anadolu güzel sanatlar liselerinde verilmektedir. Bu kurumlar 
amaçlar�na yönelik olarak farkl� müfredatlar uygulasa da, çalg� e�itiminde hedeflenen davran��lar 
temelde ayn�d�r. Bu davran��lar, özetle, ilgili çalg�n�n teknik olarak ‘do�ru’, artistik olarak ise 
‘güzel’ çal�nmas� biçiminde ifade edilebilir.  

Son y�llarda ülkemizde klasik müzi�e olan ilgi giderek artmaktad�r. Klasik müzik e�itim 
veren kurumlar�n ve bu kurumlarda e�itim gören gençlerin say�s� daha yirmi y�l öncesine kadar 
�imdi çok daha fazlad�r. Bu bir taraftan medya ve ileti�im araçlar�n�n globalle�mesi ve bu sayede 
e�itim ve kültür malzemelerinin çok daha ula��labilir hale gelmesi, bir taraftan da di�er 
kurumlarla birlikte e�itim kurumlar�n�n da daha bir yap�land�r�lmas� sayesindedir.  

Bu kurumlarda verilen e�itim kapsam�nda gerçekle�tirilen konser, festival ve yar��malar�n 
say�s� da giderek artmaktad�r. Örne�in, son y�llarda �zmir, Marmaris, Dinar gibi birçok yerde 
ulusal ve uluslararas� flüt yar��malar� düzenlenmi�tir. Ülkemizde yeni yeni düzenlenen bu flüt 
yar��malar�, flüt e�itiminin önemli bir unsuru haline gelmektedir.  Her �eyden önce genç flüt 
icrac�lar� bu yar��malarda ülkenin her yerinden e�itimcilerle tan��ma ve çe�itli konularla onlara 
dan��ma �ans�na sahip olmaktad�r. Ayr�ca bu yar��malarda kendilerini s�nayarak, olumlu ve 
olumsuz ele�tiriler do�rultusunda performanslar�n� ve genel anlamda çal��ma al��kanl�klar�n� 
geli�tirme olana��na sahip olmaktad�rlar. Ama daha da önemlisi, uzun çabalardan sonra umutla 
kat�ld�klar� bu yar��malardan elde ettikleri ödüller, iyi performansa ve sonuca götüren 
al��kanl�klar�n�n ödüllendirilmesi ve peki�mesiyle sonuçlanmaktad�r.  

Ödül ve ba�ar�ya ula�mak ancak do�ru ve bilinçli bir çal��ma al��kanl���yla mümkündür.  
Ödül alan her bir performans�n ard�nda, asl�nda uzun süren düzenli al��t�rmalar yatmaktad�r. 
Önemli olan bu al��t�rmalar�n etkin ve verilmli k�l�nmas�d�r. Bu kurumlarda e�itim gören 
ö�rencilerin pek ço�unun en büyük s�k�nt�lar�ndan birisi, uzun süre al��t�rma ve prova 
yapmalar�na kar��n bu al��t�rmalardan bekledikleri sonucu alamamalar�d�r.  
 
 Flüt e�itimi her enstrüman e�itiminde oldu�u gibi uzun süren bir ö�renme sürecini 
kapsar. Bu süreç içerisinde sab�rl� ve dikkatli olmak, gerekli egzersizleri gerekti�i kadar ve do�ru 
�ekilde yapmak ba�ar�ya ula�man�n tek ko�uludur. Çal��man�n malzemesi ku�kusuz önemlidir, 
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ancak bu malzemenin ne oldu�u kadar nas�l çal���laca�� da önemlidir. Çal��man�n h�z�, her bir 
al��t�rman�n tekrar say�s� ve toplam çal��ma süresi, çal��man�n sonucunu belirleyen en temel 
etkenler olarak kar��m�za ç�kmaktad�r. Bunlar�n da ötesinde, teknik egzersizler, gamlar, arpejler, 
etütler, parçalar, ton ve nefes al��t�rmalar� ve nihayet eserlerin olu�turulmas�, çal��man�n 
yap�land�r�lmas� konusunda kar��m�za ç�kan alt ba�l�klard�r. Belli bir zamanda üzerinde çal���lan 
konu bunlardan hangisi olursa olsun, verimli bir egzersiz ve etkin ö�renme her zaman için ödül 
ve ba�ar�n�n tek ko�uludur.   
 Ö�retmenlerin bu uzun ö�renme sürecinde çok önemli bir rolü vard�r. Ö�rencilere 
olabildi�ince yap�c� ve olumlu yakla�malar�, onlar� pedagojik yöntemlerle motive etmeleri, 
konserlerle ödüllendirmeleri ve do�ru örnek olmalar�, bu süreç içinde önemli yer tutar. “Bir flüt 
s�n�f� sadece enstrümantal konular üzerine yo�unla�t�r�lmamal�, daha genel bir ba�lamda, müzik 
kültürünün özümsenmesi ile zenginle�tirilmelidir” (ARTAUD, 1996; 31). Günümüzde 
düzenlenen kurslar, ileri-seviye çal��taylar ve yar��malar bu e�itim sürecinde genç müzisyenlere 
cesaret ve güçlü bir motivasyon  kazand�r�r. 
 

TÜRK�YE’DE FLÜT E��T�M� VE FLÜT YARI�MALARI 
 

Türkiye’de çalg� e�itiminde çok yak�n zamanlara kadar verilen standart bir e�itim 
program�ndan söz etmek pek olanakl� görünmemektedir. E�itimciler kendi deneyimleri 
çerçevesinde ve ellerindeki kaynaklar� kullanarak, deyim yerindeyse ‘usta-ç�rak’ ili�kisine 
dayanan bir e�itim program�na dayan�rlard�. Bu ili�ki ö�rencinin e�itiminde hala önemli bir yer 
tutar ve tutmal�d�r da; ancak yaln�zca bununla s�n�rl� kalmamal�d�r. Yak�n zamanlara kadar di�er 
kurumlar�n e�itim malzemelerine, teknik ve metot içeren kaynaklara, hatta en temel eserlerin 
partisyonlar�na bile ula�mak önemli bir çaba gerektirirdi. Fotokopi, en önemli e�itim 
malzemesiydi. Oysa �imdi dünyan�n her yerinden, flüt e�itiminde kullan�lan malzemelere 
ula�mak ve bunlar� payla�mak daha bir kolay hale gelmi�tir. Dijital payla��m ortamlar� ve internet 
gibi olanaklar neredeyse her �eyi ula��labilir hale getirmi�tir. Yaln�zca kitap türü kaynaklar ve 
notalar  de�il, bir eserin di�er ustalar taraf�ndan canl� icras� ve yorumu bile kolayl�kla ula��labilir 
hale gelmi�tir.  

Günümüzde flüt e�itimi alan�nda ülkemizde gerçekle�en en önemli geli�melerden biri, 
düzenli olarak gerçekle�tirilen ulusal ve uluslararas� flüt yar��malar� gelene�inin yerle�meye 
ba�lamas�d�r. Bu y�l ikincisi düzenlenen Uluslararas� �zmir Flüt yar��mas�, Dinar’da ikinci kez 
düzenlenen Uluslararas� Marsyas Flüt Yar��mas�, Güzel Sanatlar Liseleri Flüt yar��mas� ya da  
Marmaris’de Prof. Cahit Koparal an�s�na düzenlenmi� olan Flüt Yar��mas�, bu gelene�in öncü 
i�aretlerindendir. Bu yar��malar�n flüt e�itimine çok önemli katk�lar sa�lad��� ku�kusuzdur. 
Her�eyden önce farkl� �ehirlerden, farkl� okullardan gelen genç flütçülerin birbirlerini 
dinlemelerine ve yar��ma ruhu içerisinde birbirlerinden esinlenmelerine yol açmakla kalmay�p, 
bu yar��malar kapsam�nda haz�rlanm�� zorunlu eserleri çal��ma, tan�ma ve farkl� yorumlar�na 
maruz kalmalar�na olanak sa�lamaktad�r. Her ne kadar konservatuvar ve di�er flüt e�itim 
kurumlar�nda, s�nav ya da konserler için benzer çal��malar yap�l�yor olsa da, yar��ma durumunun 
ö�rencileri daha bir motive etti�i, daha bir hevesle çal��malar�na neden oldu�u gözlenmektedir. 
Genç bir flüt ö�rencisinin kendi ö�retmenine çalmas� ile onu tan�mayan bir jüriye çalmas� 
ö�renciye farkl� bir heves ve heyecan kazand�rmaktad�r. Üstelik jüriden gelen olumlu ve olumsuz 
ele�tirilerin ö�rencinin ileride yapaca�� çal��malar� yönlendirmede önemli katk�lar� olmaktad�r. 
Bu �ekilde hem yar��ma eserlerinin seçimi, hem de bu eserlerin yar��ma kapsam�nda icras� 
s�ras�nda jürinin tavsiyeleri, ö�rencilerin ve e�itmenlerinin kendi kurumlar�nda al���k olduklar� 
müfredatlar� da dolayl� olarak �ekillendirmektedir. 
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FLÜT E��T�M�NDE ÇALI�MA YÖNTEMLER� 
Çal��ma, esas olarak al��t�rma yapmakt�r. Çal��t���m�z her ne olursa olsun,  defalarca 

tekrar eden al��t�rmalarla ö�reniriz. Elbette bunun bir amac� vard�r: “Çal��man�n her zaman bir 
amac� olmal�d�r ve al��t�rmalar o amaca göre seçilmelidir. Bütünü olu�turan program, her �eyi 
kapsayan yo�un bir çal��ma için uygulanmal�d�r” (AKINCI, 1996; 3). Bu konuda sab�rl� olmak 
gerekmektedir, çünkü hemen sonuçlanacak bir geli�me bekleyemeyiz; Geoffrey Gilbert’in 
söyledi�i gibi, “Unutmay�n, gelecek hafta için de�il, gelecek y�l için çal���yorsunuz” (FLOYD, 
1990; 123). 

 
Nas�l Çal���lmal� 

Schuring’e göre “Birçok ö�renci, yeni bir parçaya, önce parçay� özensizce ve dolay�s�yla 
kötü çalarak ba�lar. Daha sonra bu düzensiz halini tekrarlar yoluyla gittikçe iyile�tirerek ve 
düzelterek çal��maya devam eder. Halbuki defalarca yanl�� çald�ktan sonra gün boyu çal��man�n 
sonunda ellerinde kalan, yapt�klar� hatalar� tekrarlamaktan ve peki�tirmekten ba�ka bir �ey 
de�ildir” (SCHURING, 2001; 13). 

 Her ad�mda dikkatlice yap�lm�� bir çal��man�n en büyük ödülü, her zaman iyi bir 
performanst�r. Bu konuda e�itmenlerin önerdikleri temel baz� ilkeler vard�r. Öncelikle eseri ya da 
parçay� özensiz ve kötü �ekilde, öylesine çalarak ba�lamamak gerekir. Müzisyenin yapmas� 
gereken, do�ru pozisyon ve iyi bir enstrüman ile ba�lamak, ve al��t�rman�n her a�amas�nda do�ru 
notalar� do�ru yerde ve do�ru parmaklarla çalmakt�r. Hatal� bir ba�lang�c� hatas�yla birlikte 
tekrarlamak, o hatay� daha sonra gidermeyi daha da zorla�t�r�r. Bu nedenle mümkünse hatalardan 
en ba��ndan kaç�n�lmal�d�r.  

Genel anlamda “ö�renme” süreci farkl� düzlemlerde ve farkl� �ekillerde tan�mlanabilir 
(ALICI, 2010; 27). Söz konusu müzikal bir enstrüman� çalmay� ö�renmek oldu�unda, ö�renme, 
çal��ma süresince hatadan zaman�nda kaç�nmay� ve hatay� önlemeyi sa�lamakt�r. Bir ba�ka 
de�i�le, muhtemel hatalar�n zaman�nda engellenmesini egzersiz etmektir. Tüm ö�renmeler 
asl�nda bu �ekilde özetlenebilir; ve bu süreç, ö�rencinin ya da bireyin mental olarak aktif 
olmas�n� gerektirir. Ö�renen organ beyin, ö�renme süresince elbette her zaman aktiftir; ama, 
ö�rencinin çabas�yla ve konsantrasyonuyla mental aktivitenin derecesi art�r�labilir. Ö�renmenin 
h�z� da ö�rencinin mental konsantrasyonu oran�nda artacakt�r.  

Ö�retmenler, gerekti�i gibi derse haz�rlanamam�� ö�rencilerine, özellikle daha konsantre 
ve daha dikkatli çal��malar�n� önerirler. Sözünü etti�imiz “dikkat” ve “konsantrasyon” ile 
ö�renmenin h�z� aras�ndaki do�ru orant�l� ili�kinin �üphesiz her ö�retmen fark�ndad�r. Ama bu 
sözcüklerden ö�rencinin ne anlad���, ve ne anlamas� gerekti�i her zaman aç�k ve anla��l�r 
olmayabilir.  Bize göre çal��ma süresi boyunca ö�renciden beklenen “dikkat ve konsantrasyon”, 
geçmi� al��kanl�klar�ndan dolay� ö�rencinin yapmaya e�ilimli oldu�u hatalar�, yapmadan, 
do�rusunu dü�ünüp, do�rusunu icra etmek için gerekli mental programlar� haz�rlamas� ve 
uygulamas�d�r. Bu yüzden ö�rencinin, çal��ma boyunca, herhangi bir egzersizin ba�lang�c�nda, 
yapabilece�i hatalar� önceden kestirip, önlemek için kendisine zaman tan�mas� gerekir; ve bunun 
için de ö�rencinin ba�lang�çta performans�n� olabildi�ince yava� tutmas� ve ilk performans�n�n 
tam ve do�ru olmas�na özen göstermesi gerekmektedir. 

Yine Schuring’e göre “�lk ba�ta bir parçay� mükemmel olarak çalabilmenin tek yolu, 
tempoyu olabildi�ince dü�ürüp, beynin parmaklardan daha önce hareket etmesine olanak 
sa�layacak kadar yava� çalmakt�r. Yanl��lar genellikle beynin parmaklara yeti�ememesinden ve 
parmaklar�n daha önceki al��kanl�klardan kaynaklanan hatalar� düzeltmeye zaman 
bulamamas�ndan kaynaklanmaktad�r” (SCHURING, 2001; 13). 
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Çal��mada Tekrar 
Ba�ar�n�n s�rr�, do�ru çal�p daha fazla tekrar yapmaktad�r. Yanl�� çalmak kadar, do�ruyu 

az al��t�rma yapmak da ayn� ba�ar�s�z sonuca ula�t�r�r. On kere do�ru tekrar edilmi� ama on kere 
de hatal� tekrar edilmi� bir pasaj�n sonunda ba�ar� beklenmemelidir. Bu yaln�zca çal��ma 
süresinin bo�a harcanmas�d�r. Dahas�, kimi zaman yanl��lar çal��ma boyunca düzeltilmi� gibi 
görünse de, beyinde sakl� kal�r ve konser ya da s�nav s�ras�nda yeniden ortaya ç�kar. Zaten bir 
davran���n hata olarak ortaya ç�kmas� demek, bu davran���n en ba��ndan bireyin geçmi� 
al��kanl�klar�na yer etmi� olmas� anlam�na gelir. Çal��ma s�ras�nda hatal� çal���n ilk ortaya 
ç�kmas�, bu davran���n farkl� ba�lamlarda defalarca tekrarlanm�� ve peki�tirilmi� olmas�ndan 
kaynaklan�r. O halde müzisyenin bu hatay� düzeltebilmesi için, öncelikle bu hatan�n yerine yeni 
ve do�ru bir davran�� geli�tirmesi ve bu davran��� hatal� davran�� say�s�ndan çok daha fazla tekrar 
etmesi gerekir. Doksan kere do�ru on kere yanl�� çalmak daha görece iyi bir performans olmakla 
beraber, beyin on hatay� yine de hat�rlayacakt�r. Bu an�msama, konser ya da yar��ma s�ras�na bu 
hatan�n belki de yine yüzde on olas�l�kla ortaya ç�kmas� anlam�na gelir ki, bu da profesyonel bir 
müzisyen için ciddi bir riske yol açar.   

Parça ya da eserin ne kadar tekrar edilmesi gerekti�i, eserin ne oldu�una ve çalan�n hangi 
düzeyde oldu�una göre de�i�mekle birlikte, evrensel literatürde bunun kestirme bir ölçüsü vard�r: 
defalarca hatas�z çalana kadar! Bir ba�ka deyi�le, parça basit de olsa, karma��k da olsa, 
ö�renildi�inin ölçüsü, hatas�z çalmakt�r. Yar��malarda her bir düzey için seçilmi� parçalar farkl� 
zorluktad�r. Önemli olan ö�rencilerin bu parçalar�, yani kendi düzeyleri için dü�ünülmü� parçalar� 
hatas�z çalabilecek kadar al��t�rma yapm�� olmalar�d�r. Bir yar��ma kapsam�nda yeni ba�layan bir 
ö�rencinin üst düzey bir eseri çalmas� beklenemeyece�i gibi, ö�rencinin de kendine verilen bir 
eseri zor bulup eksik ya da hatal� çalmas� beklenemez.  

 
Çal��mada H�z 

Ö�rencilerin bir pasaj� h�zl� çalabildiklerini ama yava� çalamad�klar�n� söylemeleri, 
genellikle asl�nda bu parçay� çalmay� do�ru bir biçimde ö�renemedikleri anlam�na gelmelidir. Bir 
eserin tamam�, küçük parçalara ayr�larak, yava� tempodan gittikçe artan bir h�za do�ru, farkl� 
ritimlerle ve çe�itli artikülasyonlarla çal���lmal�d�r. H�zl� tempodaki birçok flüt eserinde kar��m�za 
ç�kan teknik pasajlar, ak�c� ve seri çal�nmak durumundad�r ve ö�renciler kimi zaman bunlar� h�zl� 
çalabilirler fakat yava� çalmalar� istendi�inde, parmaklar�n dengeli bir biçimde her nota de�eri 
için e�it oranda al��t�rma yapmad��� görülür. Bu tür pasajlar yava� ve dengeli çal�namad��� 
sürece, gerçek temposunda do�ru olarak çal�namaz. Teknik olarak zor bir pasaj� her tempoda 
kusursuz çalabiliyor olmal�y�z. Profesyonel müzisyenin ya�am�nda orkestra provalar�nda s�kça 
rastlanabilecek bir durum, eserleri fakl� tempolarda çalma gere�idir. �efler bir parçay� nadiren 
gerçek temposunda ve müzisyenlerin bekledi�i bir stilde çal��t�rmaya ba�lar. Orkestra sanatç�lar� 
stil ve tempoyu istenilene göre de�i�tirebilmek zorundad�r. 

 
H�z Nas�l Art�r�lmal� 

“Birçok ö�renci metronomu gere�inden fazla kullanarak, içindeki ritim duygusunu 
kaybedip,  onsuz çalmakta zorlan�r hale gelse de, metronom tempoyu ve teknik pasajlar� disipline 
sokan, ko�ma ve tempoyu çekme gibi e�ilimleri kontrol eden kullan��l� bir araçt�r. Metronom ile 
çal���ld���nda onunla tam olarak birlikte çal�nd���ndan emin olmak gerekir. Her vuru�ta duyulan 
“klik” sesinde, tam olarak metronomla birlikte olabilmeyi sa�lamak gereklidir. Bu yeti zamanla 
geli�tirilir. Ö�renciler bir sonraki klik sesinin geli�ini önceden tahmin edebilmeyi ö�renmelidir ki 
bu, do�ru ritmi dengeli ve düzenli olarak içlerinde hissedebildiklerini gösterir” (SCHURING, 
2001; 14). 
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 Bu �ekilde senkronize çalabilme rahatça yap�labildi�inde, parça metronom e�li�inde 
hatas�z çal�nabilmesi ko�uluyla, tempo giderek art�r�labilir. Tempo gere�inden fazla 
h�zland�r�lm��sa hatalar ortaya ç�kacakt�r. Bu durumda tekrar rahat çal�nabilen bir tempoya 
dü�ürülmeli ve acele etmeden ad�m ad�m çal���lmal�d�r. Çal�nacak parça ne kadar h�zl� bir 
tempoda olursa olsun, yava� çal��mak o parçan�n daha kusursuz çal�nabilmesi için en önemli 
ko�uldur.    

Ö�renciler h�zl� eserleri bir süre yava� çal���p, bir an önce gerçek tempolar�nda çalmaya 
heveslenirler. Böyle hissettikleri için, yava� tempolardan do�rudan h�zl� tempolara s�çray�p, 
parçay� h�zl� temposunda çalmaya haz�r olduklar�n� san�rlar.  Ancak, ad�m ad�m h�zland�r�lmad��� 
için teknik olarak yeterince sa�lamla�t�r�lmam�� bir eser performans s�ras�nda heyecan ve 
stresinde etkisiyle ö�renci taraf�ndan daha gev�ek bir kontrolle çal�n�r ve sonuç, yar��ma ve 
konserlerde yap�lan hatalar olarak kar��m�za ç�kar.  

Öncelikle, parça ö�renci taraf�ndan iyi de çal�nabilse, haz�r gibi de olsa, bu parçalar� 
metronom e�li�inde tam haliyle bir süre al��t�rma yapmak gerek bir ko�uldur. Ko�ma ve çekme 
e�ilimli bölümler, örne�in ko�arak çal�n�p iyi artiküle edilemeyen, dengeli ve do�ru çal�namayan 
pasajlar tespit edilip, belirlenmeli, gerekirse parçalara  ayr�lmal� ve bol tekrarla yava�tan h�zl�ya 
do�ru temposu art�r�larak çal���lmal�d�r. Metronom temposu dijital bir metronom ise  be�er be�er, 
iki�er iki�er gerekirse birer birer art�r�lmal�d�r. 

Ba�lang�çta yava� çalmak eserin do�ru çal�nmas�n�n yan� s�ra, h�zl� çal�nd���nda mümkün 
olmayacak ya da zor olacak nüanslara, farkl� ses renkleri elde etmeye ya da vibratoya olanak 
sa�layarak, parçan�n daha sonra mükemmelle�tirilmesi için gerekli olan zemini haz�rlayacakt�r. 
Hiçbir parmak kaç�rmadan, her bir notan�n gerektirdi�i resonanslar� vererek, aç�k ve temiz bir 
entonasyon sa�layacakt�r. Çal��ma boyunca h�zland�r�ld���nda bunlar�n bir k�sm� do�al olarak 
duyulmayacakt�r, ama izleri kalacak ve en h�zl� halinde bile tutkulu bir performansa dönü�ecektir.  
 

NE KADAR SÜRE ÇALI�ILMALI 
Ne kadar süre çal���lmal� sorusuna verilen yan�t, her�eyden önce elbette ö�rencinin ya��na 

ve amac�na ba�l�d�r. 10 ya��ndaki ba�lang�ç düzeyinde bir ö�renci için günde 30 veya 40 
dakikal�k bir çal��ma yeterli olabilir. Fakat konservatuvarda ö�renim gören yeti�kin bir ö�renci 
için 40 dakika, 3 ile 5 saat sürmesi gereken günlük çal��malar�n yaln�zca �s�nma a�amas�d�r.  

Ögrenciler, görünürde ne kadar kusursuz çal�yor olsalar da k�sa süreli al��t�rmalardan tam 
sonuç beklememelidirler. Al��t�rmalar uzun süreli ve düzenli olmal�d�r. Beyin ve zihinde bir 
süreklilik olu�turulmal�d�r ki, bu da konser salonlar�na çal�nan parçan�n ‘sa�laml���’ olarak 
yans�yabilsin. Düzensiz yap�lan çal��malar, hem sonuca, yani parçan�n hatas�z çal�nmas� 
a�amas�na daha yava� götürür, hem de ki�i de güvensizlik duygular�na yol açar. Ögrenci, bir 
parçay� ne kadar çok çal���rsa, o kadar iyi çalaca��n� ve bunun da sonu olmad���n� bilmelidir.  

“Çok çal��mak kadar çal���lan süre boyunca konsantre olmak da önemlidir. Çal��ma 
yöntemleri rejim yapmaya benzer. Rejim yapan ki�i ilk bir iki hafta boyunca rejimin tüm ac� ve 
s�k�nt�lar�n� çeker ama orada b�rak�rsa hiç bir sonuç alamaz. Oysa bir y�l süren bir rejimin 
sonunda ki�i tamam�yla yeni bir fiziksel görünümle birlikte ömür boyu sürecek sa�l�kl� 
al��kanl�klar kazan�r. Bir müzisyenin ö�rencili�i s�ras�nda edinece�i çal��ma al��kanl�klar� 
yaln�zca ö�rencili�i boyunca icra edece�i parçalar�n düzgün olmas�na yaramakla kalmayacak, 
daha önemlisi, ömür boyu uygulayabilece�i al��kanl�klar edinmi� olacakt�r” (SCHURING, 2001; 
13). 

Düzenli olarak yeterli çal��mayan ö�renciler çal��may�, yani al��t�rma yapmay� genellikle 
a��r ve s�k�c� bir i� olarak görürler. Çok çal��ma onlar için i�in sadece daha a��r ve s�k�c� oldu�u 
anlam�na gelir. Oysa bu tür tutumlar ço�u zaman ö�rencinin do�ru sonuca daha önce bir kere bile 
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ula�amam�� olmas�ndan kaynaklan�r. Ö�rencinin do�ru çal��t��� ve sonuç ald��� için daha önce en 
az bir kere ödüllendirilmi� olmas�, daha sonra yine ayn� sonuca ula�mak için harcayaca�� çabalar� 
daha kolay ve katlan�l�r hale getirecektir. Psikoloji bilimi ‘ödüllendirilen davran��lar�n peki�ti�ini 
gösteren bulgularla doludur’ (ALICI, 2011 128). Makalenin ba��nda sözünü etti�im yar��malara 
kat�lmak ve bu yar��malardan ödül elde etmek, bu noktada bir kez daha önemli hale gelmektedir. 
Hatta buradan yola ç�karak �unu da söyleyebiliriz: Bu yar��malarda farkl� dallarda, farkl� 
düzeylerde olabildi�ince fazla say�da ö�renci ödüllendirilmelidir.  

Ancak yine de sonuçta ö�rencinin al��t�rmalar�n�n devam�n� sa�layacak en temel 
gereklilik, ö�rencinin kendi kendini ödüllendirebilece�i a�amaya ula�mas�d�r. Yar��malardan elde 
edilen ödüller ö�rencinin bu a�amaya ula�mas�nda önemli bir ad�m te�kil eder; ama iyi bir 
müzisyenin as�l ödülü, çald��� eserden ald��� keyif olmal�d�r. Bunun da tek ko�ulu, ö�rencinin 
çald��� eserle bestecisinin ne anlatmak, ne tür bir duyguyu ifade etmek istedi�ini 
özümseyebilmesidir. Ö�renci uzun al��t�rmalar s�ras�nda bir taraftan teknik do�rulara ula�maya 
çal���rken, bir taraftan al��t�rmas�n� yapt��� küçük parçalarda bestecinin hissettiklerini aramal�d�r.  
 
Çal��ma S�ras�nda Dinlenme S�kl���  

Çal��ma süresi ö�rencinin ya��, düzeyi ve amac�  ile orant�l� olarak farkl�l�k gösterir. Her 
ne kadar profesyonel bir e�itim alan flüt ö�rencisinin üç ile be� saat gibi uzun bir süre çal��mas� 
gerekse de, vücut ve beyin fazlaca yorgun dü�ece�i için be� saatin üzerindeki bir çal��ma 
verimsizle�ebilir. Üstelik unutulmamas� gereken, flütün nefesli bir enstrüman oldu�udur. Bu 
etken çal��ma boyunca fazlaca oksijen harcamam�za neden olacakt�r ve bu sadece fiziksel 
yorgunluk, uyu�ukluk getirmekle kalmay�p zihnimizin de yorulmas�na neden olacakt�r. Flüt 
al��t�rmalar�n� gün içinde k�s�mlara ay�rmak, vücudumuzun ve beynimizin dinlenebilmesi için 
gerekli bir ko�ul olabilir. Her bir saatlik çal��madan sonra en az 10 dakika ara verilmesi gerekti�i, 
pek çok ünlü flütçünün ortak kan�s�d�r.   

Bu türden genel ilkelere pek çok temel kaynakta rastlanabilir, fakat bunlar� söylemekle 
sorun bitmemektedir. Bir ö�rencinin üç ya da be� saatlik çal��ma süresi içerisinde ne yapaca��n� 
da bilmesi gerekmektedir. Asl�nda her duraksama, ölçüler aras�nda ald���m�z birkaç nefes bile bir 
dinlenme olarak dü�ünülürse, tart��ma konusunun pek de kolay olmad��� ortaya ç�kar. Baz� 
ö�renciler bir saat boyunca çal��t���n� dü�ünüp henüz yorulmam��ken yar�m saat ara vermeyi 
kendilerine hak görebilirler. Di�er baz�lar� ise tam tersine yar�m saat çok dikkatlice çal���p, yar�m 
saatin sonunda bitkin dü�mü� olabilir. Hangisinin daha verimli bir sonuç elde etti�ini anlamam�z 
için, bu bir saat ya da yar�m saatlik çal��ma boyunca ya�ananlara daha ayr�nt�l� bir gözle 
bakmam�z gerekir. 

Çal���lacak parçan�n tonalitesini, temposunu, karakterini ilk de�ifre ile belirledikten sonra 
gelen çal��ma süresinin ilk on dakikas�na büyüteç tutmu� gibi daha ayr�nt�l� bir gözle bakal�m. Bu 
on dakika içerisinde ö�rencinin tekrar edece�i bölümün uzunlu�u, bu bölümün tekrarlar� aras�nda 
beklemesi gereken süre ve nihayet gerçekten parçay� temizledi�ine emin olabilmesi için gerekli 
olan tekrar say�s� genellikle ö�renciye ö�retmeni taraf�ndan söylenmez. Oysa ki�isel deneyimler 
ve deneme yan�lma yoluyla ba�ar�ya geç ula�maktansa, do�ru çal��man�n bu zaman ölçe�inde 
bile bilimsel olarak belirlenmesi ve yap�land�r�lmas� hem ö�renciler hem de e�itimciler aç�s�ndan 
yararl� olacakt�r.    
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NELER ÇALI�ILMALI 
Genellikle e�itimciler çal��ma zaman�n�n dört bölüme ayr�lmas� gerekti�i konusunda 

hemfikirdir. Bunlar, �s�nma ve gamlar, etütler ve teknik egzersizler, parçalar ve eserler, ve son 
olarak de�ifre a�amas�ndan olu�ur. Yava� ve h�zl� gamlar�, uzun sesleri ve çe�itlendirilmi� 
gamlar� çal��man�n önemini sonuna kadar vurgulamak gerekir. Bu egzersizler ton ve tekni�in 
temelini olu�turur. Müzik temelde zaten  gamlar ve gamlar�n çe�itemelerinden olu�ur; bu 
durumda etkin bir çal��ma yöntemi bu temel unsurlar� bol bol çal��may� içermek zorundad�r.  

Fenmen’e göre “Çal��man�n hedefi az zamanda büyük sonuçlar elde etmektir. Bunun için 
ö�renci çal���rken her bir davran���n� kontrol etmeli ve bütün dikkatini çal��t��� notalar üzerinde 
yo�unla�t�rmal�d�r. Bir ba�ka deyi�le, ilk al��t�rmalar s�ras�nda kendisini ö�retmeninin kula��yla 
dinlemelidir. Gündelik çal��may� dört k�s�ma ay�rabiliriz: 
 1. Tekni�i geli�tirmek 
 2. Yeni eserler üzerinde çal��mak 
 3. Eskiden çal���lm�� eserleri tekrarlamak 
 4. Müzik edebiyat�n� tan�mak amac�yla de�ifre yapmak” (FENMEN, 1947; 106). 
 

Eserler ve teknik çal��malar�n hangi s�rada yap�laca�� konusunda farkl� dü�ünceler vard�r. 
Baz� e�itmenler gamlar� ve egzersizleri, parçalardan önce dinlemeyi tercih eder. Ö�rencinin bu 
s�rada nefesinin, ellerinin, tonunun aç�laca��n� ve sonra gelen eserlerin daha kolayl�kla 
çal�nabilece�ini söylerler. Bu do�ru olmakla beraber, dersin as�l hedefi teknik çal��madan çok, 
artistik çal��mad�r. Di�er bir deyi�le teknik, bizim müzik yapabilmemiz için gereken ara 
kaynaklard�r. As�l amaç de�il, sadece araçt�r. Böyle dü�ünüldü�ünde eserler üzerindeki çal��may� 
ön plana almak, teknik çal��man�n getirece�i yorgunlu�u da engelleyece�inden daha do�ru 
olabilir. Ya da e�er haftal�k ders program� buna elveri�li ise bir ders tamamen teknik, di�er bir 
ders ise eser üzerine çal��acak �ekilde ikiye ayr�labilir. 

Etütlerin amac�, spesifik teknik ve müzikal problemleri çözmektir. Ço�unlukla etüt 
boyunca zorluklar ve çözümleri kolayl�kla görülebilir. Etütler çal�nmas� istenilen h�zda ve �ekilde 
çal���lmad��� sürece amac�na ula�maz. Etütleri çal���rken etüt içinde ortaya ç�kan spesifik 
problemleri çözebilecek farkl� egzersizler dü�ünülüp ve üretilmelidir. Örne�in bir pasaj�n ritmik 
varyasyonlarla çal���lmas� ya da artikülasyonlar�n de�i�tirilmesi, farkl� tempolarda çal���lmas�, o 
pasaj�n temiz ve düzgün çal�nabilmesi için gerekli al��t�rmalardand�r.  

Etütlerin  mekanik �ekilde çal�nmamas�na dikkat edilmesi gerekir. Ö�renci çal��t��� 
etüdün hangi zorluklar� yenmek amac�yla yaz�ld���n� bilmelidir. Etüdü çalarken güzel ton 
(sonorite) kullanmal� ve form bak�m�ndan önemli eleman ve motifleri belirtmelidir. Sonuç olarak 
�unu söyleyebiliriz; bir etüt, kuru, mekanik bir eser de�ildir. Etüdün ço�u zaman karakteri ve 
kompozisyon de�eri olan bir parça oldu�u unutulmamal�d�r. 

Turgay’�n da söyledi�i gibi “�yi bir ton geli�tirebilmek için enstrüman�n her oktav�nda 
sesi iyi odaklamak gerekir. Bunun için iki temel üfleme pozisyonun -forte ve piyano- çal���lmas� 
önemlidir. Müzi�i daha heyecan verici ve ifadeli k�lan, de�i�ik dinamikler, de�i�ik renkler ve 
vibrato aras�ndaki ili�kilerin çe�itlili�idir. Forte çalarken iyi odaklanm��, armonikleri aç�s�ndan 
zengin, do�al bir ton ile h�zl� ve derin bir vibrato gereklidir” (TURGAY, 2002; 9). 

Yeni bir eseri çal��maya ba�lamadan önce bu eser hakk�nda baz� bilgiler edinmek yaral� 
olacakt�r. Örne�in ne zaman bestelendi�i, hangi döneme ait oldu�u, formu, eserde ne gibi 
zorluklar bulundu�u, nüanslar�n nas�l bir alçalma ve yükselme izledi�i, temponun ne gibi 
de�i�ikliklere u�rad���, ritmik ve melodik müzik elemanlar�n�n bulunup bulunmad��� gibi 
konularda bilgi sahibi olmak, kesinlikle o eseri daha iyi çalabilmemizi sa�layacakt�r. Bu ön 
çal��madan sonra s�ras�yla gereken programl� çal��ma yap�lmal�d�r. 
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Daha önce çal��t���m�z eserleri de zaman zaman tekrar etmek ve çalmak hem motive 
edicidir hem de onlar� unutmamak için faydal�d�r. �yice çal��t���m�z bir eseri, bir süre ara 
verdikten sonra daha rahat çalabildi�imizi görürüz. Bunu sebebi, teknik oturmu�tur ve 
parmaklar�m�z, vücudumuz ne yapmas� gerekti�ini tam olarak ö�renmi�tir. 

Çal��man�n son 10-15 dakikas�nda de�ifre yapmak tavsiye edilebilir. Ba�ar�l� de�ifre 
de�eri ölçülemez profesyonel bir beceridir; özellikle günümüzde müzisyenlerin bazen tek bir 
provadan sonra sahneye ç�kmak durumunda  kald�klar� dü�ünüldü�ünde, bunun önemi daha iyi 
anla��labilir. Gamlar ve teknik iyi bir düzeyde ise, de�ifre sadece ö�renilen tekniklerin, h�zl� bir 
biçimde yeni kombinasyonlara dönü�türülmesidir. 

 
DiNLEMENiN  Ö�RENMEDE ÖNEM� VE YARARLARI 

 
Günümüz konservatuarlar�nda, müzik okullar�nda verilen klasik bat� müzi�i e�itiminde, 

sürekli partisyon ile çalma gereklili�i bir süre sonra ö�rencilerin çald�klar�n� duyamamalar�na, 
mekanikle�melerine ve hatta kulaktan, partisyonsuz çalamamalar�na neden olmaktad�r. 

Jamie Baum, Amerika’da “New School” ve “Long Island University” de do�açlama 
(improvisation) dersleri veren bir caz flütçüsüdür.  Baum, alm�� oldu�u hem klasik hem de caz 
müzi�i e�itimine ve deneyimlerine dayanarak, geleneksel klasik müzik e�itiminde, caz 
dünyas�ndaki tekniklerin kolayl�kla ve yararl� bir biçimde kullan�labilece�ini dü�ünmektedir. 
2005 y�l�nda yapt��� “Fear-Free Approaç to improvisation for the classically-trained Flutists” 
(Klasik müzik e�itimi alm�� flütçüler için do�açlama semineri) ba�l�kl� workshop, Jamie 
Baum’un Amerika Ulusal Flüt Derne�i’nde ve ülke çap�nda çe�itli flüt festivallerinde verdi�i ilk 
e�itim semineridir” (JICHA, 2005; 9). 

“Klasik müzik icra eden müzisyenler genellikle i�itsel de�il, görsel bir e�itim al�rlar. 
Müzi�i okumay� ve çalabilmeyi ö�renirler. Okuduklar� partisyondaki notalar� an�nda do�ru 
parmaklarla çalabilme gibi bir beceriyi e�itimleri boyunca peki�tirirler. Ayn� beceri i�itsel olarak 
da ö�renilebilir. Bu tür bir e�itim ile müzisyen sesi duydu�unda parma��n� hangi notaya 
basaca��n� bilecektir, t�pk� notay� görerek yapt��� gibi” (JICHA, 2005; 9). Do�açlama, melodiyi 
zihnimizde duyabilme ve duydu�umuzu enstrüman�m�zla çalabilme beceridir.  Halk aras�nda bu 
“kulaktan çalma” olarak adland�r�l�r ve ço�unlukla do�u�tan gelen bir yetenek oldu�u varsay�l�r. 
Oysa bu beceriye sahip olabilmesi için müzisyenin dinleme, ve dinleyerek yorumlama 
al��t�rmalar� yapmas� yeterli olabilir. Müzisyenin bu beceriyi kazanabilmesi için duydu�u 
müzikle söyledi�i müzi�i, söyledi�i müzikle duydu�u müzi�i ili�kilendirebilmesi gerekir. 
Kulaktan çalabilmenin do�u�tan gelen bir yetenek oldu�unu ve sonradan ö�renilemeyece�ini 
gösteren herhangi bir delil yoktur; bu da di�er beceriler gibi, örne�in müzik okuman�n 
ö�renilmesi gibi geli�tirilebilir bir beceridir.  

 
EZBER ÇALMANIN ÖNEM� VE YARARLARI 

 
Her müzisyenin amac� �üphesiz müzi�i anlamak, en iyi �ekilde yorumlamak, müzikle bir 

anlamda bütün olabilmektir. Bunun için, müzi�i ezberlemekten daha iyi bir seçenek olamaz. 
Performans�m�z� ezbere yapmak zorunda olmasak bile bir müzi�i ezbere biliyor olmak zaten onu 
yeterince tan�d���m�z anlam�na gelir. Ezbere çalabildi�imizde her�eyden önce çald���m�z eseri 
çok iyi tan�d���m�z� hissederiz ve bu duygu beraberinde tabi ki kendimize güveni de bize 
kazand�r�r. Güven ve esere teknik hakimiyet daha iyi müzik yapabilmemizi sa�lar. Bu konuda 
piyanistler ve opera sanatç�lar� �üphesiz daha avantajl�d�r. Repertuvarlar�n� ezbere icra etme 
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zorunlulu�u, onlar� bu beceriyi biran önce kazanmaya te�vik eder. Yayl� enstrümanlar ise 
piyanistler kadar olmasa da yine de solist olarak ezber performanslar gerçekle�tirmektedir. 

“Birçok farkl� haf�za çe�idi vard�r ve bunlar birlikte kullan�ld���nda her biri di�erini 
güçlendirir:  
 - dokunsal 
 - i�itsel  
 - görsel 
 - sembolik 
 - analitik” (GARRISON, 2001). 
 

Dokunma yolu ile ezberlemeyi bir müzik eserini çalan herkes mutlaka deneyimlemi�tir, 
çünkü defalarca çal�nm�� olan bir eserde parmaklar otomatik olarak neyi çalacaklar�n� hangi tu�a 
dokunacaklar�n� ezberler. “Bu haf�za çe�idi neredeyse bilinç d���d�r, sanki sinirler beyinden emir 
almadan çal���yormu� gibi kontrol d��� çal���r ki bu çok tekrar�n sonucudur.  Fakat dokunma yollu 
haf�za kolayca yoldan ç�kabilir. Dokunma yollu haf�zay� güvenilir k�lmak için egzersiz 
yapabilirsiniz. Bir parçay�, bir nota iki saniye sürecek kadar yava� bir h�zda çalabilirsiniz. E�er 
bu �ekilde çok yava� çalarsan�z, dokunma yollu tam bir ezber yapabilirsiniz.   

��itsel haf�za yani kulaktan çalma mazur görülebilir bir ezberleme �eklidir. Herhangi bir 
yerde, herhangi bir zamanda flütsüz olarak müzi�inizi çal��abilirsiniz. Ba�tan sona ezberlemek 
istedi�iniz parçay� �ark� gibi söyleyebilirsiniz. Flüt çald���n�zda kula��n�z sizi bir sonraki 
cümleye götürecektir” (GARRISON, 2001). 

Baz� ki�iler öyle güçlü bir görsel haf�zaya sahiptir ki, bu tip haf�za fotografik haf�za olarak 
da bilinir. Bu ki�iler gördükleri sayfada ne oldu�unu t�pa t�p hat�rlayabilirler, gördüklerini oldu�u 
gibi kaydedebilirler. Ara�t�rmalar bu becerinin herkes taraf�ndan en az�ndan bir miktar 
geli�tirilebilece�ini göstermektedir. Bunun için basit bir al��t�rma yapal�m: partisyonunuzu 
kald�r�n ve beyaz bo� bir ka��t al�n. Müzi�inizde olan her �eyin kopyas�n� ç�kar�n, akl�n�zda 
müzi�inizde olan ne varsa bo� sayfaya yaz�n. Eserin ba�l��� dahil, bestecisini, donan�m�n�, 
temposunu, nüanslar�n�, artikülasyonlar�n� hatta ö�retmeninizin elle yazd��� notlar� bile 
hat�rlamaya çal���n. Bu al��t�rmay� bir süre devam ettirirseniz, görsel haf�zan�z�n geli�ti�ini 
görürsünüz.  

Yine Garrison’a göre “Sembolik haf�za, notalar�n adlar�n� ezberlemeyi içerir. Bu yönde 
haf�zay� geli�tirmek için parçan�zdaki notalar� sesli olarak okuyun. Kula�a çok etkili bir yöntem 
gibi gelmese de, asl�nda o kadar yarars�z de�ildir”  (GARRISON, 2001). Müzi�i okumak k�smen 
bilinçsiz ve otomatik bir süreçtir. Notalar� adland�rmak bu süreci bilinçli hale getirir. Yaz�l� nota 
o notan�n  sesi ve bu sesi  üretmek için kulland���m�z parmak hareketi ve a��zl�k pozisyonu 
aras�ndaki ili�kiyi peki�tirir. Analitik haf�zaysa, müzikal analizi gerektirir. “Hangi gamlar� 
kullan�yoruz? �çeri�inde hangi aral�klar bulunuyor? Müzikal motifler ritmik mi melodik mi? 
Hangi tonda yaz�lm��? Modülasyonlar var m�d�r? Parçan�n formu nedir? Sekvensler ya da 
tekrarlar var m�d�r? Varsa neler de�i�iyor? Cümlelerin uzunlu�u ve geli�imi nas�ld�r? Cümlelerin 
birbiriyle ba�lant�lar� nas�l olmal�d�r?”  gibi sorular, analitik haf�zay� gerektiren i�levlerle 
ilgilidir.   

 
Ezber Çalma Yetisini Geli�tirme Yollar� 

Kimileri ezber çalman�n onlar için imkans�z oldu�unu iddia etse de bu do�ru de�ildir. 
Herkes ezberleme yetene�ine sahiptir, sadece do�ru yöntem ve egzersizlerle bu yetene�i 
geli�tirmek gerekir. Ezberlemeye mutlaka küçük cümlelerden ba�lanmal�. T�bk� bir çocu�un 
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ba�lang�çta k�sa cümleler kurarak konu�urken, büyümesi ve olgunla�mas�yla daha uzun 
cümlelerle konu�abilmesi gibi.  

Oray’a göre “Konser veya resitallerde ezber çalmak, co�ku hissi yaratarak gösteriyi 
parlakla�t�rabilir. Nefesli enstrümanlar için ezberden çalma standart olarak benimsenmi� bir 
uygulama de�ildir fakat özellikle konçerto gibi solo çal�nan eserleri ezbere çalmak müzikal 
aç�dan oldukça yararl� olacakt�r.” Ayr�ca, “Ezberlemeyi geli�tirmek için yap�labilecek al��t�rmalar 
�unlard�r: Ezberlemeye en ba�larda k�sa bir pasajdan, örne�in iki ölçü, dört ölçü sonra da tüm 
cümle olarak ba�lanmal�d�r. Eserin bütün bir bölümünü bu �ekilde çal��madan ezberlemekten 
kaç�n�lmal�d�r. Dokunma refleksine dayal� bu ezber �eklinde  müzi�i ak�l de�il parmaklar 
ezberler ve herhangi bir küçük aksilik durumunda tehlikeli olabilir, müzisyen kald��� yeri unutur, 
devam edebilmesi için tekrar ba�a dönmesi gerekir. Eserleri cümle cümle ezberlemek en sa�l�kl� 
yöntemdir.” (ORAY, 2006;77) 

Ünlü flütçü James Galway’e göre, müzi�i ezberlemek disiplin için, kulak e�itimi için ve 
e�itimci ya da solist olarak gelecek kariyerimiz için do�ru ve yararl�d�r. James Galway’in 
ezberleme üzerine tavsiyelerini ise �öyle s�ralayabiliriz; 

 
1. “Parçay� önce analiz edin ve ard�ndan pasajlar� küçük k�s�mlar halinde bol tekrarla çal�n. 
Tekrar ettikçe ezberledi�inizi göreceksiniz ve her tekrarda çalarken her �ey daha kolay gelecek. 
2. Parçan�z�n ayr�nt�l� formunu da bilmeniz gerekmektedir. 
3. Flütsüz yap�lacak mental çal��ma da yard�mc� olacakt�r. 
4. Küçük parçalara ay�rarak çal��maktan vazgeçmeyin, bu �ekilde sa�l�kl� ezberleyebilirsiniz. 
5. Lo� veya karanl�k bir ortamda çal��mak da, notalar� okumak mümkün olmayaca��ndan sizi 
ezber çalmaya zorunlu k�lacakt�r” (GALWAY, 2004). 
 

SONUÇ  VE ÖNER�LER 
Dijital dünyan�n getirisi olan kaynak payla��m� ve uluslararas� ileti�im tüm dünyada 

oldu�u gibi, ülkemizde verilen flüt e�itiminde de dönü�ümlere yol açmaktad�r.  Bu sayede 
ülkemizde flüt e�itimi veren tüm kurumlarda ortak bir repertuvar ve müfredat olu�maya ve e�itim 
metod ve tekniklerinde ortak yöntemler kullan�lmaya ba�lam��t�r. Özellikle son y�llarda 
düzenlenen flüt yar��malar� ve bu yar��malara kat�l�m bunu do�rulamaktad�r. Kurslar, master- 
class’lar ve özellikle yar��malar�n, genç flütçülerin gelecek kariyerleri üzerinde çok önemli 
katk�lar� oldu�u �üphesizdir. Yar��ma bilinci, bir yar��maya haz�rlanmak, yar��may� 
deneyimlemek ve sonucunda olumlu ve olumsuz tüm ele�tirilerle yüzle�mek genç bir sanatç� için, 
temel e�itiminin bir parças�d�r.  

Bu amaç do�rultusunda ba�ar�, yap�lacak ki�isel çal��man�n do�ru ve bilinçli yap�lmas�yla 
elde edilebilir. Do�ru çal��ma, yap�lan her egzersizin, çal��madaki her a�aman�n nedenini ve nas�l 
yap�laca��n� bilmek, bunu pratikte uygulamakt�r.  

Flüt e�itimi uzun süren bir ö�renme sürecini kapsar. Bu süreç içerisinde sab�rl� ve dikkatli 
olmak, gerekli egzersizleri gerekti�i kadar ve do�ru �ekilde yapmak ba�ar�ya ula�man�n tek 
�art�d�r. Neler çal���laca�� �üphesiz önemlidir, fakat neler çal���laca�� kadar nas�l çal���laca�� da 
çok önemlidir. Çal��madaki en önemli etkenler çal��ma h�z�, tekrar say�s� ve çal��ma süresidir. 
Teknik egzersizler, gamlar, arpejler, etütler, parçalar, eserler, ton ve nefes çal��malar� ve de�ifre 
çal���lmas� gereken temel konulard�r. Üzerinde çal���lan bunlardan hangisi olursa olsun, do�ru 
ö�renme, yava�, dikkatli ve bol tekrarl� al��t�rmalarla yap�land�r�lmal�d�r.  
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“MESLEKI ÇALGI E�ITIMI MOTIVASYONUNDA YOUTUBE” 
 

Yrd.Doç.Dr.�ebnem Y. ORHAN 
 

Gazi Üniversitesi, Gazi E�itim Fakültesi 
 
ÖZET 

Bu ara�t�rma dünyan�n en büyük video portal� olan  youtube’un mesleki çalg� e�itiminde 
motivasyona etkisi ile ilgili olarak ö�renci ve ö�renmelerin görü�lerini saptamak amac�yla 
yap�lm��t�r. Ara�t�rman�n evrenini mesleki çalg� e�itimi veren kurumlardaki ö�renci ve 
ö�retmenler örneklemini ise Gazi E�itim Fakültesi Müzik Ö�retmenli�i bölümü ö�retmen ve 
ö�renciler olu�turmu�tur. Bu amaçla ara�t�rmada  mesleki çalg� e�itiminde motivasyonun önemi 
üzerinde durulmu�, mesleki çalg� e�itimi alan ö�rencilerin youtube kullan�mlar�na ili�kin 
görü�leri ile ö�retmenlerinin bu konudaki görü�leri saptanm��t�r. En yayg�n olarak kullan�lan 
video payla��m sitesi olan youtube-motivasyon ili�kisini saptamak amac�yla lisans ö�rencileri ve 
çalg� ö�retmenleriyle yüzyüze görü�me yap�lm�� ayr�ca  çoktan seçmeli ve aç�k uçlu sorulardan 
olu�an anket uygulanm��t�r. Veriler tablolar halinde sunulmu�tur. Youtube’da yer alan görsel ve 
i�itsel  materyallerin  ö�renci ve ö�retmenlerin  e�itim amaçl� olarak derslerde kullanma durumu  
saptanm��t�r. Bulgular yorumlanarak öneriler getirilmi�tir. 
Anahtar sözcükler: Youtube, çalg� e�itimi, mesleki çalg� e�timi, motivasyon 
 

YOUTUBE IN VOCATIONAL INSTRUMENT TRAINING 
 

ABSTRACT 
In this study, carried out to establish the opinions of the students and the tutors on the 

effects of Youtube, the biggest video sharing portal in the world, on the motivation in vocational 
instrument training.  The research was held in professional music schools giving instrument 
training and sampling consisted of students and teachers at Gazi University, Faculty of Music 
Education, Music Teacher Training Department. To this end, the significance of motivation in 
vocational instrument training was emphasized, and students and teachers were asked alike about 
their opinion on usage of  Youtube.   
In order to establish the motivation correlation of Youtube, an enquiry, consisting of a multiple 
choice and open-ended questions, was given to university students and tutors of instrument. The 
data were presented in charts. The findings were interpreted and suggestions were made.  
 
Key words: Youtube, instrument training, vocational instrument training, motivation  
 

G�R�� 
E�itime teknolojik bir nitelik kazand�rma gere�i ve ihtiyac� güncel konulardan biri 

olmu�tur. Teknolojik olanaklardan yararlanmayan e�itim, art�k günün toplumsal ve bireysel 
beklenti ve gereksinimlerine yan�t verememektedir. Genel müzik e�itiminde teknoloji kullan�m� 
art�k oldukça yayg�nd�r. Cd’li müzik kitaplar�, nota yaz�m programlar�, internet kullan�m� 
bunlardan bir k�sm�d�r. 
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Mesleki Çalg� E�itimi, Çalg� Ö�retmeni 
Mesleki müzik e�itiminin boyutlar�ndan olan çalg� e�itimi, müzik ö�retmeni aday�n�n 

müzi�i alg�lamas�, müzisyenlik yönünü geli�tirmesi kendini ifade etmesi, disiplin kazanmas�  
bak�m�ndan çok önemli bir derstir.   

 Çalg� e�itimi, bir çalg�y� çalma becerisini gösterebilmek için birtak�m becerilerin 
sistematik olarak kazan�lmas�ndan olu�an uzun bir e�itim sürecidir (Çoban;2012). 

Ülkemizde mesleki çalg� e�itimi konservatuarlar, güzel sanatlar liseleri, e�itim fakülteleri 
müzik ö�retmenli�i bölümleri ve güzel sanatlar fakültelerinde verilmektedir.  

Ça��n  ö�retmeni,  kendini  yenileyen ve bildiklerini ö�renciye  sunabilen, ö�rencinin 
hangi bilgiyi nereden nas�l bulabilece�inin yolunu gösteren, günün �artlar�na uygun bilgi ve 
teknik donan�ma sahip, ufku aç�k ö�retmen modelidir (Levento�lu, 2004).  

Mesleki çalg� e�itimi veren Gazi e�itim fakültesi müzik ö�retmenli�i anabilim dal�nda 
çalg� dersleri bireyseldir. Ö�retim üyelerinin odalar� ayn� zamanda derslikleridir. Odalar 
bilgisayar, internet gibi teknik donan�ma sahiptir. Ücretli gelen ö�retim elemanlar�n�n bu teknik 
donan�m� yoktur. Ancak günümüz teknolojisinde bilgiye, bilginin kayna��na ula�mak son derece 
kolayd�r. Telefon operatörlerinin sundu�u hizmet ile internete cep telefonu ile girme olana��, 
bilgiyi cebimizde ta��ma imkan� vermi�tir.  

 
Teknolojinin E�itimde Kullan�m� 
 �leti�im teknolojilerinin geli�mesiyle birlikte, “ula��m-eri�im” daha kolayla�m��t�r. Artan 

nüfus ve gereksinimlere cevap verebilmek için, her konuda, büyük kitlelerle ileti�im kurma 
gere�i do�mu�tur. Bu kitlelerle ucuz ve etkili ileti�im kurabilmenin önemli yollar�ndan biri 
olarak, yeni ileti�im teknolojilerinin kullan�lmas� gündeme gelmi�tir. �çinde bulunulan ça�a 
ileti�im ça�� denmesinin ana nedenlerinden biri de, ileti�im teknolojisindeki yeniliklerin günlük 
ya�ama h�zla girmesidir. �leti�im teknolojisindeki yenilikler her alanda oldu�u gibi, e�itimde de 
etkili olmaktad�r. E�itim ortam�, bu teknolojilerle h�zla de�i�mektedir. E�itim araç ve 
gereçlerinin, teknolojideki bu yeniliklerle birlikte yenilenmesi, günün gereksinimlerine cevap 
verebilir duruma gelmesi kaç�n�lmazd�r. Böyle bir geli�im ortam� içinde e�itime teknolojik bir 
nitelik kazand�rma gere�i de güncel konulardan biri olmu�tur. Teknolojik olanaklardan 
yararlanmayan e�itim, art�k, günün toplumsal ve bireysel beklenti ve gereksinimlerine yan�t 
verememektedir (Karasar 2004). 

Teknoloji, ö�renmeyi ki�iye özel ve ki�isel bir tecrübe haline getirerek, bireyi en üst 
düzeyde motive etmektedir. Bireyler istedikleri  �eyi, istedikleri zaman, ya�amlar�n�n her 
a�amas�nda ö�renebilirler. Özellikle geleneksel e�itim modelleri ile zorluk çeken yeti�kinler ve 
çocuklar için teknoloji ile ö�renme, ba�ar�n�n ba�kalar� taraf�ndan yarg�lanmas�n� önler ve ki�inin 
istedi�i h�zda ö�renmesine olanak tan�r ( Tecimer, 2006).  

 
Internet/Youtube 
�nternet ileti�im a�� olarak tan�mlan�r ve bu ileti�im a�� üzerinden her kullan�c�n�n 

kolayl�kla ula�abilece�i bilgiler sunar.  
 Türkiye, Internet’e ilk ba�lant�s�n� ODTÜ’den Nisan 1993 y�l�nda yapm��t�r çok uzun bir 

sürede tüm ülkenin tek ç�k��� olmu�tur. Hemen ard�ndan da s�rayla: Bilkent Üniversitesi (1995), 
Bo�aziçi Üniversitesi (1995) ve �TÜ (1996) �nternet ç�k�� ba�lant�lar� gerçekle�mi�tir. 1996’da 
Turnet çal��maya ba�lam��, 1997’de ULAKNET çal��maya ba�lam��t�r. Böylece üniversiteler 
omurga yap�s�yla birbirlerine ba�lanm�� ve �nternet kullan�r hale gelmi�tir. 1999-2000 y�l� 
içerisinde, TURNET'in yerini TTnet ad�n� alm��, ticari kullan�c�lar için TTNet omurgas� 
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üzerinden; akademik kurulu�lar ve ilgili birimler de Ulaknet omurgas� üzerinden �nternet 
eri�imine sahip olmu� olmu�lard�r (Agc�y�z.net,2010). 

�nternet günümüz insan�n�n hayat�nda vazgeçilmez  olmu�tur. Genellikle e-mail yollamak 
veya almak, msn, skyp, facebook, twitter ile arkada�lardan haber almak , her hangi bir konuda 
ara�t�rma yapmak, zahmetsiz al��veri� imkan� ile bir �eyler  sat�n almak insanlar�n günlük 
al��kanl�klar� aras�na girmi�tir. Dünyan�n en büyük payla��m sitesi olan “Youtube” da özellikle  
müzi�i meslek olarak seçen  insanlar için vazgeçilmez bir hal alm��t�r.  

YouTube.com,2005’de kurulmu� �nternet'te Google'dan sonra en fazla günlük araman�n 
gerçekle�ti�i, insanlar�n video yükleyebildi�i, payla�t��� ve izledi�i bir sitedir.  2006 y�l�nda 
google taraf�ndan sat�n al�nm��t�r. Bu Google tarihindeki en büyük al�md�r. Üyelerine  say�s�z 
videoyu indirme imkan� sa�l�yor.  Youtube  üye olmayanlar  sadece videolar� izleyebiliyor. Tube 
televizyon tüpünden gelmektedir. Slogan� “broadcast yourself” yani  “kendini yay�nla” olan 
youtube dünyan�n en yayg�n video portal� yani video bar�nd�rma sitesidir. YouTube platformunda 
kullan�c�lar var olan video klipleri izleyebilmekte ayr�ca istenildi�inde kendi video klibini 
YouTube'a ekleyebilmektedir. Kullan�c�lar taraf�ndan Youtube'a günlük yakla��k 65.000 adet 
yeni video klip eklenmekte ve 100 milyona yak�n video klip izlenmektedir. Kullan�m ko�ullar�na 
uymayan video klipler kullan�c�lar�n bildirimleri ile Youtube yetkilileri taraf�ndan incelenerek 
silinmektedir. Youtube üyeleri izledikleri video klipleri de�erlendirip not verebilmekte ayr�ca 
izledikleri video klip hakk�nda yorum yazabilmektedir (Wikipedia,2012). 

Youtube kullan�m�n�n kullan�c� için akla gelen ilk yarar�, profesyoneller (ünlüler) ve 
amatörler taraf�ndan haz�rlanan ta��nabilir videolardan olu�an dünyan�n en büyük envanterine 
eri�ime ve bu toplulukla etkile�im halinde bulunan büyük bir kitleye kat�l�ma imkan vermesidir. 
Ayn� bilgisayardan youtube’a girerseniz youtube ak�ll� ajanlar sayesinde  daha önceki 
aramalar�n�z� referans kabul eder ve size önerilerde bulunur. Bu da  ilgi alan�n�zla  ili�kili yeni 
yüklenen videolardan haberdar olman�z� sa�layan iyi bir imkand�r. 

 
Motivasyon, Çalg� E�itiminde Motivasyon  
Motivasyon (Güdü) bireysel farkl�l�k gösteren çalg� e�itiminde ba�ar�y� etkileyen oldukça 

önemli bir faktördür.  
Ö�renmeyle ba�lant�l� bir kavram olan motivasyon, bir amaç arac�l���yla davran��� 

harekete geçiren, devam ettiren ve yönlendiren güç olarak tan�mlan�r (Dilts,1998;Lumsden,1994). 
Eylemi ba�latan ve sürdüren motivasyon, ba�ar� ve etkinli�in olu�umunda belirleyici bir ö�edir 
(Dilekmen, Ada;2005). 

Ö�renciler ilgi duyduklar� konular� genelde daha k�sa sürede ö�renirler. Güdü 
organizmay� belirli tepkilerde bulunmaya ve dolay�s�yla bir �eyler ö�renmeye zorlamaktad�r. 

Maher ve Meyer 1997’e göre; Motivasyon kavram�, ya�amla ilgili pek çok etkinlikte 
oldu�u gibi ö�retme ve ö�renme konusunda da merkezi bir role sahiptir. Günümüzde 
motivasyonun önemine ili�kin artan fark�ndal�k geçmi�te baz� gereksinimleri kar��lanan birer 
makine olarak görülen ö�rencilerin, art�k sonuçlar� ve olas�l�klar� de�erlendirerek karar verebilen, 
belirledi�i amaçlar�n� ya�ama aktarabilen ve anlam olu�turabilen bireyler olarak görülmesini 
sa�lam��t�r (Ery�lmaz, Aypay, 2011).  

Öncü, 2004: 169’a göre ara�t�rmalar, güdülenme ve ba�ar� aras�nda kuvvetli bir pozitif 
ili�ki oldu�unu göstermektedir . Güdülenmedeki art��, ö�retmen ve ö�rencilerin okuldan daha 
çok haz duymalar�na imkan sa�lar (Akbaba,2006 ). 

Motivasyon, ki�iye enerji vererek, bireysel hevesin olu�mas�nda etkili oldu�undan 
ö�renme-ö�retme sürecinin etkinli�ini vurgulayan önemli etkenlerden biridir (Berk, Gültekin, 
2011) .  
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Çalg� e�itiminde, ö�rencinin çalg�ya sevgisi ve sa�l�kl� bir geli�im sa�lanabilmesi için 
sürekli ve disiplinli çal��mak oldukça önemlidir. Böylesine zorlu ve disiplinli bir sürece uyum 
sa�lamak ancak yüksek düzeyde  motivasyonla sa�lanabilir. Ö�rencide bu ölçüde motivasyonu 
sa�lamak veya olan� korumak büyük ölçüde ö�retmene dü�mektedir (Orhan, 2006). Ba�aran’a 
göre ö�retmen ö�rencilerin davran��lar� üzerinde çal���r, e�itti�i her ö�rencisinin, önceden 
saptanm�� amaçlar�na ula�mas�na yard�m eder. Onlar�n istenilen davran��lara sahip olan ki�iler 
olmas�n� sa�lar. Bu anlamda ö�retmen ö�rencisinin davran��lar�n�n mimar�d�r (Y�ld�r�m,1998).  

 
2.YÖNTEM 
Youtube’un mesleki çalg� e�itimi motivasyonu üzerindeki etkisini  belirlemeye yönelik 

yap�lan bu çal��mada veriler Gazi üniversitesi, müzik ö�retmenli�i bölümünde lisans e�itimi alan 
100 ö�renci ile bu kurumda  çalg� e�itimi veren  27 ö�retim üyesi, ö�retim elemanlar� (ücretli-
kadrolu) ve ara�t�rma görevlisine uygulanan anketler ve görü�me yoluyla elde edilmi�tir. 
Ö�rencilere youtube kullanma al��kanl�klar� ile youtube’un çalg� e�itimlerine katk�s�n�n olup 
olmad��� ve çalg� e�itimi motivasyonlar�n�  olumlu etkileyip etkilemedikleri konusunda 5 soru , 
ö�retmenlere ise 10 soru yöneltilmi�tir. 

2.1.Amaç 
Bu ara�t�rma dünyan�n en büyük video portal� olan  youtube’un mesleki çalg� e�itimi 

motivasyonuna etkisi ile ilgili olarak ö�renci ve ö�retmenlerin görü�lerinin saptanmas� amac�yla 
yap�lm��t�r. 

2.2.S�n�rl�l�k 
Ara�t�rma, 
2011-2012 ö�retim y�l� ile, 
- Gazi üniversitesi Gazi e�itim fakültesi güzel sanatlar e�itimi bölümü, müzik 

ö�retmenli�i anabilim dal� lisans ö�rencileri ve bu ö�rencilerin çalg� derslerine giren ö�retmenler 
ile s�n�rland�r�lm��t�r. 

2.3.Evren ve Örneklem  
Ara�t�rman�n evrenini mesleki çalg� e�itimi veren kurumlardaki ö�renci ve ö�retmenler 

örneklemini ise Gazi e�itim fakültesi müzik ö�retmenli�i bölümü ö�retmen ve ö�renciler 
olu�turmaktad�r. 

 2.4.Veri Toplama Araçlar� 
Ara�t�rma  betimsel bir çal��mad�r. Çal��ma konusu ile ilgili olarak  ö�renci ve 

ö�retmenlere olmak üzere çoktan seçmeli sorulardan olu�an anket ara�t�rmac� taraf�ndan 
haz�rlanm��t�r. Ayr�ca ö�retmen ve ö�rencilerle yüzyüze görü�me yap�lm��t�r. 

 2.5.Verilerin Analizi 
Veriler çoktan seçmeli bir soru için kendi içinde 3 seçenek olu�turulmu�tur. Üçlü likert 

ölçe�i ( (a)Kat�l�yorum (b) K�smen kat�l�yorum (c)Kat�lm�yorum ) ile yüzde (%) ve frekans ile 
de�erlendirilmi�tir.  

 
3. BULGULAR VE YORUMLAR 
Mesleki  çalg� e�itimi alan müzik ö�retmeni adaylar�na ve bu e�itimi veren çalg� 

ö�retmenlerine uygulanan ankette youtube’u çalg� dersi materyali olarak görüp görmedikleri, 
çalg� dersine katk�s�n�n olup olmad���, çalg� dersi motivasyonuna olumlu etkisi olup olmad���na 
dair görü�leri   tablolarla sunulmu�tur. Bulgular ve yorumlar üç ana ba�l�k alt�nda toplanm��t�r. 

1- Ö�renci anketlerine ili�kin bulgular ve yorumlar, 
2- Ö�retmen anketlerine ili�kin bulgular ve yorumlar, 
3- Yüzyüze görü�meler sonucunda elde edilen bulgular ve yorumlar. 
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1. Ö�renci anketlerine ili�kin bulgular ve yorumlar, 
Tablo.1.Youtube kullan�yorum 

 
Kat�l�yorum 

6 6 
K�smen 

kat�l�yorum 
Kat�lm�yorum 
Toplam 

00 00 
 
Tablo 1’de görüldü�ü gibi mesleki müzik e�itimi alan ö�rencilerin neredeyse tamam� 

youtube kullanmaktad�rlar.  
Tablo.2.Youtube çalg� e�itimime katk� sa�lar 

 
Kat�l�yorum 

0 0 
K�smen 

kat�l�yorum 
Kat�lm�yorum 

4 4 
Toplam 

00 00 
 
Tabloda görüldü�ü gibi mesleki müzik e�itimi alan ö�rencilerin %80’i youtube’un çalg� 

e�itimlerine katk� sa�lad��� dü�üncesindedirler.  
Tablo.3.Youtube çalg� e�itimi motivasyonumu olumlu etkiler. 

 
Kat�l�yorum 

3 3 
K�smen 

kat�l�yorum 
Kat�lm�yorum 

0 0 
Toplam 

00 00 
  
Tablo 3’de görüldü�ü gibi youtube ö�rencilerin çalg� e�itimi motivasyonlar�n� olumlu 

etkilemektedir.  
Tablo 4. Ö�rencilerin kulland�klar� anahtar kelimeler  

 
Eser ad� 

2 2 
Besteci ad� 

1 1 
Çalg�n�n ad� 
Opus numaras� 
 Yorumcunun 

ad� 8 8 
Hepsinden 

faydalan�yorum 4 4 
Toplam 

00 00 
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Tablo 4’te görüldü�ü gibi ö�renciler daha çok eser ad� (%42) ile arama yapmaktad�rlar. 
Ö�rencilerin arama yaparken opus numaras� kullanmad�klar� görülmektedir. 

 
Tablo 5. �li�kili videolar� izlerim (Arama sonucunda  önerilen di�er videolar) 

 
Kat�l�yorum 

2 2 
Kat�lm�yorum 

8 8 
K�smen 

kat�l�yorum 0 0 
Toplam 

00 00 
 
Anahtar kelimeler ile aran�lan video d���nda  önerilen ili�kili videolar� izleme oran� 

%52’dir. Ö�rencilerin büyük bir ço�unlu�u youtube’un önerdi�i ili�kili videolar� da izleyerek 
kar��la�t�rma yapt�klar�, yeni yorumcular�, eserleri tan�ma imkan� bulduklar� söylenebilir. 

2-Ö�retmen anketlerine ili�kin bulgular ve yorumlar, 
 
Tablo.6.Youtube kullan�yorum 

 
Kat�l�yorum 

2 6 
Kat�lm�yorum 

4 
K�smen 

kat�l�yorum 0 
Toplam 

9 00 
 
Gazi üniversitesi müzik ö�retmenli�i bölümünde görev yapan çalg� dersi ö�retmeninden 

29 ö�retim üyesi, ö�retim görevlisi ve ara�t�rma görevlisinin %76’s� youtube kullan�c�s�d�r.  
 
Tablo 7. Kulland���m anahtar kelimeler:  

 
Eser ad� 

2 
Besteci ad� 
Çalg�n�n ad� 
Opus numaras� 
Yorumcunun ad� 
Hepsinden 

faydalan�yorum 0 0 
Toplam 

5 00 
 
Tablo 7’de görüldü�ü gibi ö�retim elemanlar� besteci ad� ve çalg� ad� d���nda di�er 

anahtar kelimelerden  faydalanmaktad�rlar 
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Tablo 8.�li�kili videolar� izliyorum 
 
Evet 

6 4 
Hay�r 
Nadiren 

8 
Toplam 

5 00 
Tablo 8’de anahtar kelimeler ile arama sonucu kar��m�za ç�kan di�er videolar� izleme 

durumlar� görülmektedir. Ö�retmenlerin %64’ü arama motoruna yazd�klar� anahtar kelimelerle 
ili�kili di�er videolar� da izlediklerini belirmi�lerdir. Bu durumda ö�retmenlerin büyük bir 
ço�unlu�unun youtube’un önerdi�i ili�kili videolar� da izleyerek daha çok örnekle kar��la�t�klar�, 
kar��la�t�rma yapt�klar�, yeni yorumcular�, eserleri tan�ma imkan� bulduklar� söylenebilir. 

 
Tablo 9. Ö�retmenlerin videolar� kimlerden izlediklerine ili�kin görü�leri 

 
Profesyoneller 

0 0 
Amatörler 

2 
Her ikisi de 

2 8 
Toplam 

5 00 
 
Tablo 9’da, çalg� ö�retmenlerinin daha çok profesyonellerden dinlemeyi tercih ettikleri 

gibi amatör videolardan da faydaland�klar� görülmektedir. Sadece amatör videolardan 
faydalananlar�n say�s� %12’dir.  

 
Tablo 10.Youtube’da videom var 

 
Evet 

4 6 
Hay�r 

1 4 
Toplam 

5 00 
Tablo 10’da görüldü�ü gibi ö�retmenlerin %56’s�n�n youtube’da videolar�n�n oldu�u 

görülmektedir. Yap�lan yüzyüze görü�melerde ö�retmenlerin youtube’daki videolar�n�n orkestra 
ve oda müzi�i konser videolar� oldu�u ifade edilmi�tir. 

Tablo 11.Youtube ö�rencilerin çalg� e�itimine katk� sa�l�yor. 
 
Kat�l�yorum 

7 2 
K�smen 

kat�l�yorum 6 
Kat�lm�yorum 

2 
Toplam 

5 00 
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Tablo 12.Youtube ö�rencilerin çalg� e�itimi motivasyonunu olumlu etkiliyor 
 
Kat�l�yorum 

3 2 
K�smen 

kat�l�yorum 6 
Kat�lm�yorum 

2 
Toplam 

5 00 
 
Ö�retmenler’in %52’si  youtube’un çalg� e�itimi motivasyonunu olumlu etkiledi�i fikrine 

kat�ld�klar�n� belirtmi�lerdir. Yap�lan görü�melerde özellikle e�itim fakültesinin yap�s� gere�i 
çal���lan eserlerin daha çok küçük boyutludur. Bu eserleri youtube da daha çok küçük çocuklar�n 
çal�yor olmas�n�n ö�rencilerin motivasyonunu olumsuz etkiledi�ini belirtmi�lerdir. 

Tablo 13. Youtube  e�itim mataryeli olarak kullan�labilir  
 
Kat�l�yorum 

2 8 
K�smen 

kat�l�yorum 2 
Kat�lm�yorum 

0 
Toplam 

5 00 
 
Tablo 14.Youtube mesleki  geli�imime katk� sa�lar 

 
Kat�l�yorum 

5 0 
K�smen 

kat�l�yorum 8 
Kat�lm�yorum 

2 
Toplam 

5 00 
 
Tablo 14’de görüldü�ü gibi ö�retmenlerin %60’� youtube’un mesleki geli�imlerine katk� 

sa�lamaktad�r.. 
Tablo 15. Youtube’un  ö�rencilerin müzik be�enilerini geli�tirdi�ini dü�ünüyorum. 

 
Kat�l�yorum 

3 2 
K�smen 

kat�l�yorum 6 
Kat�lm�yorum 

2 
Toplam 

5 00 
 
Tablo 15’de  ö�retmenlerin  youtube’un ö�rencilerinin müzik be�enilerini geli�tirdi�ini 

dü�ündükleri görülmektedir. 
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Tablo 16.Youtube’un  ö�rencilerin ele�tirel bak��lar�n� geli�tirdi�ini dü�ünüyorum 
 
Kat�l�yorum 

5 0 
K�smen 

kat�l�yorum 8 
Kat�lm�yorum 

2 
Toplam 

5 00 
 
Tablo 16’da görüldü�ü gibi ö�retmenler youtube’un müzi�e ele�tirel bak��lar�n� 

geli�tirdi�ini  dü�ünmektedir. Bu durumda youtube’un ö�renci ve ö�retmenleri bu konuda da 
geli�tirdi�i söylenebilir. 

Tablo 17.Youtube’u alan�mda literatür tarama arac� olarak kullan�yorum 
 
Kat�l�yorum 

3 2 
K�smen 

kat�l�yorum 2 
Kat�lm�yorum 

6 
Toplam 

5 00 
 
Tablo 17’de görüldü�ü gibi çalg� ö�retmenlerinin %42’si eser tan�ma, kaynak bulma 

aç�s�ndan youtube’dan faydaland�klar�n� ifade etmi�lerdir. Bu durumda youtube ö�retmenler için 
önemli bir kaynak oldu�u söylenebilir. 

 
  3-Yüz yüze yap�lan görü�melerden elde edilen bulgular; 
Ö�rencilerle yap�lan yüzyüze görü�melerde lisans ö�rencileri kendi çal��t�klar� eserleri 

küçük çocuklar h�z�nda ve solistik çald�klar�nda motivasyonlar�n�n olumsuz etkilenlerini ifade 
etmi�lerdir. Ö�rencilerin s�n�flar� büyüdükçe bu durumun onlar�n motivasyonlar�n� daha az 
etkiledi�i saptanm��t�r. Daha çok kendi alanlar�yla ilgili videolar� takip ettikleri, kendilerini 
k�yaslad�klar� ve özellikle tan�mad�klar� yeni eser ve yorumculara ula�t�klar� için youtube’u tercih 
ettiklerini ifade etmi�lerdir. 

Ö�rencilerin ifadeleri: 
“Ula�amad���m ve asla ula�amayaca��m birçok ö�retmenin dersini izlememe imkan 

sa�l�yor” 
“ Küçük çocuklar moralimi bozuyor” 
“Kendimi k�yaslama imkan� buluyorum” 
“ Farkl� yorumlar dinlemek müzikalitemi artt�r�yor” 
“ Çal��t���m eseri gözleyerek dinlemek bana çok yard�mc� oluyor” 
“Ö�retmenimden dinleyemedi�im eserleri dinleyebiliyorum” 
“Ö�retmenimle derste beraber dinlemek isterim” 
“Ülkemizde göremeyece�imiz solistler evimize geliyor” 
“Ufkum geli�iyor” 
“Muazzam bir görsel e�itim f�rsat�” 
Ö�retmenlerin ifadeleri  ;  
“Sahne duru�u ile ilgili örnek görmemizi sa�l�yor”, 
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“Fark�ndal���m�z art�yor”, 
“Di�er çalg� ö�retmenlerinin derslerini izlerken bir yandan kendimi do�ruluyor bir 

yandan eksiklerimi fark ediyorum,” 
“Literatür tarama aç�s�ndan önemli. Pek çok yeni esere ula�abiliyoruz”, 
“Kütüphanemiz zenginle�ti”, 
“�nteraktif bir platform oldu�undan yapt���m�z i�in (ürünün) be�enilip be�enilmedi�ine 

ili�kin dönüt alma �ans� var. Bu aç�dan önemli buluyorum”, 
“Payla��m platformu oldu�undan dünyadaki örnekleri görme �ans� veriyor”, 
“Ö�renci farkl� düzeydeki çal�c�lar� görerek kar��la�t�rma yapabiliyor. Hem amatörler hem 

de profesyonellerden dinleyerek be�enisini geli�tiriyor” 
“Çal���lan eserlerin farkl� edisyonlar�n� ( kolayla�t�r�lm��- orijinal) görme imkan� 

sa�l�yor”. 
“Farkl� parmak numaralar�, yaylar ve müzikalite bak�� aç�m�  geli�tiriyor” 
“ �u anda hayatta olmayan hocalar�n derslerini tekrar tekrar izleyebiliyorum” 
“ Orkestra ve  oda müzi�i eserleri konusunda geli�memi sa�l�yor” 
“ Özellikle ilk y�llardaki ö�rencilerime önermiyorum çünkü yanl�� k�yaslamara giderek 

demoralize oluyor. Lisans son s�n�f ve sonras� için uygun buluyorum” 
“Eserlerin ö�retmen ile çal���ld�ktan sonra izlenmesini uygun buluyorum”. 
 
4.SONUÇ 
Ö�rencilerden elde edilen bulgulara göre; 
-Mesleki müzik e�itimi alan Gazi üniversitesi müzik ö�retmenli�i bölümü ö�rencilerinin 

neredeyse tamam�n�n youtube kulland���,  
-Ö�rencilerin daha çok eser ad�yla arama yapt�klar�, 
-Ö�rencilerin seçtikleri anahtar kelimelerle yapt�klar� arama d���nda youtube’un önerdi�i 

ili�kili videolar� izleme oran�n�n %52 oldu�u,  
-Ö�rencilerin %80’inin youtube’un çalg� e�itimlerine katk� sa�lad���,  
-Youtube’un ö�rencilerin %83’ünün çalg� e�itimi motivasyonlar�n� olumlu etkiledi�i, 
-Ö�rencilerin müzik be�enisini ve  ele�tirel bak��lar�n� geli�tirdi�i sonuçlar�na 

ula��lm��t�r. 
Ö�retmenlerden elde edilen bulgulara göre;  
-Gazi üniversitesi müzik ö�retmenli�i bölümünde görev yapan çalg� dersi ö�retmeninden 

29 ö�retim eleman�n�n %76’s�n�n youtube kullan�c�s� oldu�u, 
-Ö�retmenlerin %64’ü arama motoruna yazd�klar� anahtar kelimelerle ili�kili di�er 

videolar� da izlediklerini belirmi�lerdir.  
-Çalg� ö�retmenleri,  profesyonellerin videolar�n� daha çok  müzikalite, tempo gibi 

yorumla ilgili birikim sa�lamak,  amatör videolar� ise duate belirlemek için kulland�klar�n� (Tablo 
9 ),  

-Ö�retmenlerin %48’inin  youtube’u bir e�itim materyali olarak kullan�labilece�i 
görü�ündedirler.  Youtube, ö�retmenin  farkl� kaynaklara ula�mas�n� çabukla�t�r�r. E�itim 
fakültelerinde e�likle çalma önemli bir sorundur. Özellikle büyük boyuttaki piyano-cello 
(Bethoven, Brahms  cello-piyano sonatlar�), piyano-keman sonatlar� gibi eserlerin müzi�inin  
anla��lmas�-alg�lan�lmas� aç�s�ndan gözlemleyerek dinlenebilmesi çalg� e�itiminde oldukça pratik 
bir olanakt�r. 

 -Ö�retim üyelerinin %56’s�n�n youtube da videolar�n�n oldu�u ve  youtube’daki 
videolar�n�n orkestra ve oda müzi�i konserleri oldu�unu, 
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-Ö�retmenlerin %60’� youtube’un mesleki geli�imlerine katk� sa�lad�klar�n�, youtube’daki 
konserler d���nda  e�itim için kurgulanm�� videolar�n hem kendi hem de ö�rencileri için oldukça 
önemli oldu�unu, (Tablo 14) 

 -Çalg� ö�retmenlerinin %42’si eser tan�ma, kaynak bulma aç�s�ndan youtube’dan 
faydaland�klar� belirtmi�lerdir. Youtube ile yeni eserlere ula��ld��� gibi, ellerinde var olan 
konçertolar�n kolayla�t�r�lm�� edisyonlar�na ula��l�r. Dolay�s�yla youtube sayesinde ö�retmen 
kütüphaneleri zenginle�ebilir. Youtube nota arama sitesi de�ildir  ancak yeni notalara ula�makta 
referans- yol göstericidir.  

  
5.ÖNER�LER 
-Youtube  videolar�, görsel ö�renme avantaj� sa�lad���ndan derslerde e�itim materyali 

olarak kullan�labilir. 
-Derslerde yap�lan çal��malar Youtube’a  yüklenebilir. Böylece k�sa sürede beceriyle-

kay�tla ilgili dünyan�n di�er bir kö�esinden objektif dönüt al�nabilir. Üye olunursa di�er videolar 
hakk�nda yorum yapabilir bu konudaki beceri de geli�tirilebilinir.  

-E�itim fakültelerinin yap�s� gere�i çal���lan eserlerin küçük ya�taki çocuklar�n çalmas� 
baz� ö�renciler için demotivason oldu�u ö�renci ve ö�retmen görü�lerinde ifade edilmi�tir. 
Ö�rencileri bu konuda uyarmak ve ikna etmek  çalg� ö�retmeninin kolayl�kla yapabilece�i bir 
konudur. Yap�lan ara�t�rmalarda çalg� ö�retmeninin ö�rencinin hayat�nda  önemli bir rol model 
oldu�u ortaya konmu�tur.  

-Ö�retmenlerin, ö�rencilerinin seçici olmamalar� ya da olamamalar� konusunda  çalg� 
e�itimleri ile ilgili olarak kayg� ta��d�klar� yap�lan görü�melerde ortaya ç�km��t�r. Ö�renciler 
e�itimlerini olumlu etkileyen-  destekleyen videolar� izledikleri gibi  çalg� e�itimlerini olumsuz 
etkileyip yanl�� çal��ma al��kanl�klar� kazand�klar� videolar� da  izlediklerinden ö�retmenlerin 
ö�rencilerini bu konuda e�itip yönlendirmeleri önerilir. 

-Çalg� e�itiminin en temel özelli�i olan ö�rencilerdeki bireysel  farkl�l�klar bu konuda da 
oldukça önem ta��maktad�r. Ö�rencinin ki�ili�ine göre eser çal���lmadan önce ve sonras�nda 
youtube kullan�lmal� �eklinde  2 tür öneri vard�r. Otokontrollü ö�renciye ö�retmeni  eseri verdi�i 
günden itibaren youtube’dan farkl� ki�ilerden ve ünlü solistlerden  dinleme-izlemesini önerebilir.  
Ancak kolay demoralize olan ve çal��mada henüz kontrolü sa�layamayan ö�renciye ö�retmeni ile 
çal��t�ktan sonra izlemesi önerilir. 

 -Youtube, ö�rencilerin müzik be�enisini geli�tirdi�i gibi ele�tirel bakarak müzik 
ele�tirilerini de geli�tirir. Ö�retmeni ile derslerinde bunu uygulayan ö�renci bu konuda uslup da 
kazanabilir. Yap�lacak düzeyli ele�tirilerle youtube’da ki videolara  seviyesiz yorumlarda bulunan 
bir tak�m ki�iler de e�itilebilir. 

-Bilinçli anahtar kelime seçimleri ile daha do�ru örneklere ula��labilir. Bu konuda 
ö�rencilerin daha çok dü�ünmeleri, ö�retmenlerin ise ö�rencilerini yönlendirmeleri önerilebilir. 
Bu teknolojinin e�itimde kullan�lmas� ile  ö�retmen sadece bilgiyi aktaran de�il birlikte ö�renen, 
rehberlik eden ki�idir. 
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 ÖZET 
 Türklerde askeri müzi�in bilinen tarihi Hun Devleti’ne dayanmaktad�r. Bu dönemden 
itibaren, sava�, ibadet ve e�lencelerinde askeri müzi�i hep var olmu�tur. Hunlarda ve Kök 
Türklerde hanl�k davulu ve tu� tak�m� egemenli�i simgeler iken halk�n bir ve birlikte olmas�n�n 
sesi, ahengi olmu�tur. Uygurlara gelindi�inde ise askeri müzik toplulu�u, sava�lar�n haricinde, 
kadrosuna eklenen melodi icra edebilen zurna ile dü�ünlerde ve e�lencelerde daha çok rol almaya 
ba�lam��t�r. 

Erken Türk-�slâm devleti olan Selçuklular’da bu topluluk, �slâmiyet’in bak�� aç�s�ndan 
ötürü e�lence ve dü�ünlerden ç�kart�lm��t�r. Bu dönemde askeri müzik, saraya ba�l� olarak, 
nevbet tak�m� ad� ile var olmu�tur. Bu dönemden sonra askeri müzik topluluklar�, Selçuklu ve 
Türkiye Selçuklu Devleti’nde �slâm’�n sesi ve avaz� olmu�tur. Be� namaz vaktinde çalan bu 
nevbethaneler, �slâmiyet’in ve Türk egemenli�inin simgesi haline gelmi�tir. 

Osmanl� döneminde ise mehterhaneler te�kilat ve müzik sanat� aç�s�ndan oldukça ileri bir 
düzeye ula�m��t�r. Bu dönemde �slâm dini ile bütünle�en mehterhanelerin kadrosuna zurnalar 
tekrardan girmi�tir. Art�k askeri müzi�in bu me�hur toplulu�u hem resmi hem de gayri resmi 
kurulu�lar�n bünyesinde faaliyetlerini sürdürür olmu�tur. 

Bu ara�t�rmada Türk askeri müzi�inin, Türk halk�n�n ya�am�ndaki rolü ve önemi yap�lan 
kaynak taramas� sonucunda vurgulanarak, askeri müzi�in genel durumu ve alg�lan�� biçimi 
sergilenmeye çal���lm��t�r. 

Anahtar Kelimler: Askeri müzik, mehter, müzik alg�s�, müzik tarihi, müzikoloji 
 

TURKISH MILITARY MUSIC PERCEPTION  
 

Ö�r. Elm. Dr. Timur VURAL 
 

ABSTRACT 
 Turkish military music is based on The Huns Period. Since this period, military music has 
always been used in wars, worship and entertainment. Sultan’s drums and brigadier (tu�) bands 
were symbols of sovereignty in the Huns and the Kok Turks and it had been sign the unity of the 
Turkish people. Shawn (zurna), which an instrument capable of playing melodies joined the 
military music teams in Uyghur period and then, military music has begun to take a more 
important role in weddings and entertainments.  
 This military music teams, took part in palaces rather than entertainments and weeding, 
name of Naubathane in Seljuk Period because of the attitude of Islam. After this period, military 
music was the sound of Islam in The Great Seljuk and The Anatolian Seljuk States. Naubathanes, 
which play on five daily prayers, became a symbol of Islam and Turkish sovereignty.  
 Mehter has completed the development, in terms of organization and music in Ottoman 
Period. Shawn rejoined to the mehter which completely integrated to Islam. This famous military 
music band had begun to pursue activities both official and unofficial organizations.  
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In this research, it has been emphasized to the role and importance of the Turkish military 
music in the life of Turkish people and it has been exhibited to the general status of military 
music and its perception style. 

Key Words: Military Music, Mehter (Janissary Band), Musical Perception, History of 
Music, Musicology. 

 
Giri� 
Alg� bir nesneye veya olguya dikkat yönelterek, duyular yoluyla o �eyin bilincine 

varmakt�r(Felsefe Terimleri Sözlü�ü, 1975: 16). Müzikal alg� ise bir toplulu�un, bir müzik eserini 
veya müzikal bir olguyu, duyular� yoluyla (bunlar i�itme, görme, dokunma) bilincine varmas�d�r. 
Ba�ka bir deyi�le, müzik duyular arac�l���yla alg�lan�r, ancak müzikal alg� duyusal izlenimlerden 
daha fazla bir �eydir, bilinçli bir fark�na varmad�r, duyumlar�n ve duygular�n bilince iletilmesiyle 
olu�ur. 

Türklerin askeri müzik alg�lar� karanl�k ça�lardan itibaren, ya�ad�klar� do�a, sosyal 
ortamlar�, kar��la�t�klar� toplumlar ve dini inan��lar� ile birlikte �ekillenmi�tir. Uygurlar dönemine 
kadar göçebe ya�am tarz�n� benimseyen Türkler, müziklerini de yanlar�nda ta��m�� ve 
ta��nabilecek müzik aletleri kullanm��lard�r. �lk Türkler Orta Asya’n�n zorlu co�rafi ve çetin 
iklim ko�ullar�na sahip, bozk�rlar�nda kar��m�za ç�km��t�r. Böyle bir do�a ile mücadele eden 
Türkler, dev hakanl�k davullar�n� vurarak ilk askeri müzik örneklerini vermi�lerdir. Bu ilk 
örneklerden, Osmanl�’n�n son dönemine kadar, askeri müzik bazen davullar�n gümbürtüsüyle 
co�turucu, zurnan�n sesiyle e�lendirici, yüzlerce kösün kükremesiyle korku verici, zil nameleriyle 
�a��rt�c� ve her zaman oldukça yüksek telden çalan, bazen ise iç g�c�klay�c� bir musiki olmu�tur.  

Her milletin kendine özgü bir müzi�i ve her müzi�inde kendine özgü bir icra tarz� vard�r. 
Türklerdeki müzi�in kökeni orduya ve dinsel müzi�e dayal�d�r. Yani Türklerdeki müzi�in ç�k�� 
noktas�, ço�u zaman dini ile bütünle�en, askeri müzik ve ordudur(Vural, 2012: 66). Türk 
müzi�inin, ç�k�� noktas� olarak da ifade edebilece�imiz askeri müzik, yak�n dönemlere kadar, 
tamam� sava�ç� olan bu milletinin, ortak paydas� olmu�tur. Bu husus günümüzde yap�lan birçok 
müzikolojik çal��mada, gözden kaçmakta ve askeri müzik alan�nda yeterli say�da çal��malar 
yap�lamamaktad�r. Yap�lacak bu çal��malar Türk kimli�inin ve Türk müzi�inin ifade edilmesinde 
oldukça önem arz edecektir.  

 
 �slâm Öncesi Türklerde Askeri Müzik Alg�s� 
 Türkler, askeri müzi�i ve çalg�lar�n� “sava� alameti” ve “sava� aleti” olarak alg�lam��t�r. 
Yapt�klar� sava�larda hükümdar�n yan�nda bulunan tu� tak�m� (Hun-Kök Türk-Uygur dönemi 
askeri müzik toplu�u) ordulara sava� takti�ini iletirken, yi�it Türk askerlerine sava�ma �evki 
vermi�tir. “O dönemin ba�komutan� olan hakan�n yan�nda bulunan “hâkani kös” onun 
komutlar�na göre çalar ve yüksek sesiyle ordunun hareketlerini yönlendirirdi. Hun halk� bu 
kösleri ilahi güçlerin çald���na ve seslerinin ise, gök gürültüsü gibi, do�aüstü bir olay olarak, 
insanlar�n içlerini titretti�ine inan�rlard�” (Ögel, 1986: 19–20). 
 Bu kösler sava�lardaki fonksiyonu sayesinde, Hun halk�n�n her an ruhunu tazelemi� ve 
ulu hâkan�n varl���n� hat�rlatm��t�r. Ayr�ca davullar�n, bir hükümdar�n ba��ms�zl�k alameti olarak 
kullan�l���, bu devirden itibaren görülmektedir. Buna örnek olarak Erendil’in aktard��� bir sava� 
hikâyesi dikkat çekicidir: “Hunlar�n sol büyük generaline arkadan hücum eden Çin general, onun 
ba��n� kesti. Onun davulu ile tu�unu ald� ve ayr�ca esirler elde etti.”(Erendil,1992: 1). Sava�t��� 
ordunun davulunu ele geçirmek, o birli�in ve o milletin onurunu ayaklar alt�na almak anlam�na 
gelmektedir. Ba��ms�zl�k sembolü olan davulun kayb�, Hunlarda büyük moral bozuklu�una sebep 
olmu�tur. 
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 Yine Hunlar döneminde, sözlü askeri müzik gelene�inin olu�tu�una yönelik, elimizdeki 
�u kay�t, oldukça ilgi çekicidir. MS. IV-V yüzy�llar aras� Türklerin en mühim halk edebiyat� 
kahraman� olan “Mu Lah”’�n söyledi�i �ark�lar bilinmektedir. Bu �ark�lardan 66 adeti tespit 
edilebilmi�tir. Bu �ark�lar, davul, flüt, kaval, gonk, boynuz, zil, tao-pi-pi-li, pi-li, hu-chia (son üç 
çalg� üflenerek çal�n�r), p’i-p’a (telli bir âlet) gibi çalg�lar ile seslendirilmi�tir. Son dört çalg� 
Türklere aittir. Çinliler bunlar� eski zamanlarda, Türklerden alm��lar ve benimsemi�lerdir. Bu 
�ark�lar�n ço�u, Türk ordusunda, askeri müzik olarak sava�larda ve resmi merasimlerde 
kullan�lm��t�r(Özerdim, 1943: 90). 
 Hunlarda oldu�u gibi, tu� tak�m� Kök Türkler’de de hâkimiyet alâmeti olarak 
kullan�lm��t�r. Birbirinin artç�l� olan bu iki toplumun askeri müzik gelenekleri de benzer 
yap�dad�r. Tahta ç�kan hakanlara kurt ba�l� bir sancak (tu�) ve davul verilmi�tir. Sava�lar 
s�ras�nda ordunun sald�rmas� ve duraklamas� hâkanl�k kösünün sesi ile belirlenmi�tir (Özayd�n, 
2007: 39). Kök Türklere ait olan Orhun kitabelerinde, Türklerdeki askeri müzi�in zikri oldukça 
önemlidir. Burada, köbürge(davul) ve tu� tak�m�ndan söz edilmesi askeri müzi�in ya�amlar�ndaki 
önemini simgelemektedir(Vural, 2011: 135).  
 Siyasal ba��ms�zl�k alâmeti olan davul, isyan eden Kök Türk ka�an� I�bara’ya Çinliler 
taraf�ndan yollanan alet ve edevat içinde de yer alm��t�r(Ögel, 1986: 42). Bu �ekilde I�bara’y� 
Çinliler, Kök Türk hâkan� olarak tan�d�klar�n� bildirmi�lerdir. 
 Yine bu dönemlere ait festivallerde askeri müzi�in, kullan�ld��� dü�ünülmektedir. “Hun ve 
Kök Türklerin üç festivali vard�r, bunlar y�l�n birinci, be�inci ve dokuzuncu aylar�n�n be�inci 
gününde yap�l�rd�. Festivalden istifade ederek toplanan kabile reisleri ayn� zamanda devlet 
i�lerini de görü�ürlerdi. Ayn� zamanda yap�lan at ve deve yar��lar� ile e�lenirlerdi.”(Mori, 1978: 
220) Bu tür yar��larda günümüzde halen davul ve zurnan�n birlikteli�i devam etmektedir. 
Osmanl� ve Selçuklu döneminde ise bu yar��lara hükümdar�n mehterinin kat�ld���na dair tarihi 
kay�tlar mevcuttur. Görüldü�ü üzere spor müsabakalar� ilk Türklerden beri askeri müzi�in 
kullan�m alan� içine girmektedir. 
 Kutlu Da�, Kök Türk hükümdar�n�n ya�ad���, ölen hükümdarlar�n mezarlar�n�n ve Ming-
t’ang tap�na��n�n bulundu�u yerdir. Hükümdar�n tu� tak�m� da burada bulunmaktad�r. Tu� 
tak�m�n�n, bu da�da düzenlenen gök ayinlerinde ve ba�ka merasimlerde çald��� 
bilinmektedir(Emel, 2004: 28). Bu örnek askeri müzi�in Türkün dini ile nedenli iç içe oldu�unun 
göstergesidir. 
 Bir di�er örnekte ise M.S. 682 y�l�nda Kök Türk topraklar�na gelen, piskopos �srail 
aktard�klar� askeri müzi�in ba�ka bir yönünü sergilemektedir. “Kök Türklerin cenaze 
merasimlerinde ölünün üstünde davul ve zurna(?)çald�klar�n�, b�çak ve hançerlerle yanaklar�n�, 
el ve ayaklar�n� çenterek kan ak�tt�klar� aktarmaktad�r.” (akt:Acao�lu, 2003: 29) Askeri müzi�in 
cenaze merasimlerinde kullan�l���, bu müzi�in mistik ve ruhani yönüne i�aret etmektedir. 
Günümüzde askeri �ah�slara ait cenaze törenlerinde, askeri bandolar�n çalmas� gelene�inin, bu 
kadar eskilere dayand���n� söylemek yanl�� olmayacakt�r.      
 Hun ve Kök Türklerin, sava�, merasim ve festivallerinde müzi�in ayr�lmaz bir parça 
olmas�, halk aras�nda ve saraylarda geli�imini devam ettirmesi Uygurlar döneminde de sürmü�tür. 
Uygur dönemine kadar Türklerin dini, �amanizm/Kaml�k ile Gök Tanr� inanc�n�n iç içe girmi� 
bir �eklidir. Bu dönemdeki din adamlar� olan kamlar, tedavi yapan, do�aüstü güçleri olan, ruhlar 
ile ileti�ime geçen, hem de üzerlerinde kozmik âlemi yans�tan davullar� ve �ark�lar�yla büyü 
yapan müzisyenlerdir. Bu döneme kadar Kaml�k inanc�n�n askeri müzi�e de katk�lar�n�n oldu�u 
bilinmektedir.  
 Uygur devletine gelindi�inde ise müzi�in ileri ivmelenmesi daha da artm��t�r. Kabul 
ettikleri Budizm ve Maniheizm dinleri güzel sanatlar� te�vik etmi�tir. Bunun yan� s�ra Uygur 
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Türkleri’nin yerle�ik ya�ama geçmeleri, sanat alan�ndaki geli�melerine de vesile olmu�tur. 
Nevbet vurma dedi�imiz konser verme gelene�inin düzenli hale gelmesi yine bu döneme 
rastlamaktad�r. Tu� tak�m�n�n Uygurlar’da, alt�n davul ile beraber her gün nevbet vurdu�u 
bilinmektedir(Vural, 2011: 192). Uygurlar’daki askeri müzik çalg�s� olan davuldan Finch �öyle 
bahsetmi�tir: “Onlar gün ve gün geçtikçe, davula vururlar, bu adet ile duyurular� yaparlar”, 
“Ay�n on yedinci günü, �afak sökerken, Prens Kalyanamkara en büyük davulun ç�kart�l�p 
vurulmas�n� ve nelerin oldu�unun duyurulmas�n� emretti”, “Ve alt�n davul her yan�ndaki güzel 
���lt�lar ile sanki bir güne� gibi parlam��t�r” (Finch, 1997: 321). Bu kaynak Uygurlar’�n 
törenlerinde önemli havadisleri duyurmak için alt�n davulun kullan�ld���n� göstermektedir. 
 VIII ve IX. Yüzy�llarda Uygurlar’da askeri müzik tak�m�nda surnay (zurna) kullan�ld��� 
yaz�l� metinlerden anla��lmaktad�r. Baz� kaynaklarda daha önceki dönemlerde zurnan�n varl���na 
i�aret edilse de, bunlar�n borular ile kar��t�r�lm�� olmas� muhtemeldir. Uygurlar dönemdeki baz� 
minyatür ve duvar resimlerinden zurnan�n varl��� belirgindir(Sertkaya, 1982: 16).  
 Görüldü�ü üzere �slâmiyet’ten önceki dönemde ya�am�� olan Türkler’de çok karakteristik 
bir askeri müzik gelene�i bulundu�u, tarihi kay�tlar ile sabittir. Türklerin geli�en kültürel yap�lar� 
ile orant�l� olarak, müzi�in yap�s�, enstrüman cinsleri ve topluluklar� da geli�mi�tir. Sava�lar�nda, 
törenlerinde, festivallerinde, cenazelerinde, tap�naklar�nda ve sportif e�lencelerinde askeri müzik 
var olmu�tur. 
  

�slâmiyet Döneminde Türklerde Askeri Müzik Alg�s� 
 Türk-�slâm devleti olan Büyük Selçuklu ve Türkiye Selçuklular�’nda, askeri müzik 
gelene�i devaml�l���n� sürdürmü�tür. Bu dönemde askeri müzik toplulu�una nevbet veya nevbet 
tak�m� denirken, çalanlara ise nevbetiyan denilmi�tir. Askeri müzik gelene�i Selçuklular 
döneminde �slâm dini ile bulu�mu�tur. �slâm dinini yayan Araplar Türk askeri müzi�inden ve 
ritüellerinden etkilenirken, Türklerde, �slâmi geleneklere dayanarak, askeri müziklerinde ve 
ritüellerinde baz� yenilikler yapm��lard�r. Bu dönemdeki en dikkat çekici husus, namaz 
vakitlerinde nevbet vurma gelene�idir. Böylece nevbet müzi�i, camilerden okunan ezan sesi gibi, 
�slâm dinin bir sedas� ve simgesi olmu�tur. Hükümdarlar statülerine göre günde be�, üç veya iki 
kere nevbet vurdurmu�lard�r.  
 Her hükümdara �slâm halifesinin yollad���, hükümdarl�k alâmetleri ve nevbet vurma 
yetkisi, onlar�n ba�l� veyahut ba��ms�z bir hükümdar oldu�unun belgesidir. Be� nevbet vuran 
hükümdar ba��ms�z iken iki veya üç nevbet vuranlar ba�l� hükümdarlard�r.      

Selçuklu dönemi nevbet müzi�ine “Kök” denildi�i bilinmektedir. Rauf Yekta’da, alat-� 
musiki (çalg�) ile hakan�n huzurunda çal�nmaya mahsus bir tak�m musiki parçalar�na Türklerin 
“Kök” dedi�ini belirtir. Nevbethanelerin çald��� köklerin, tarihi olaylar�n an�msanmas� için 
yap�lm�� ve günümüzdeki bandolar�n çald�klar� “Mar�” türünden eserler oldu�unu 
aktarm��t�r(Yekta, h.1331:s.yok). Bu bilgi ile nevbet müzi�inin konular�n�n oldu�una ve tarihi 
olaylardan yola ç�karak bestelendi�i anla��lmaktad�r. 

Recep Uslu’da Selçuklu dönemine ait nevbet-i müretteb yani sözlü mar�lardan 
bahsetmektedir. Bu tür eserler kaynaklarda “g�nau’l-guzat” (gazi �ark�lar�) veya “receziyyat” 
(kahramanl�k türküleri) adlar�yla yer alm��t�r. Bu �ark�lar�n konular� halk� sava�a te�vik, Allah 
için hayat� feda etmenin önemi, askerli�e kat�lanlar� co�turmak ve cesaretlendirmektir. Gazi 
�ark�lar�na ait Divanü Lûgat-it Türk’ten al�nan bir örnek ise �öyledir: 

 
Tan atarken yola ç�kal�m – Ba�bu� Burdaç’�n kan�n� isteyelim. 

Basm�l beyini yakal�m – �imdi yi�itler burada toplans�n(Uslu, 2010: 95). 
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  VIII. ve IX. yüzy�llarda yaln�z davul ve ilkel borular ile vurulan nevbet, XI. Yüzy�lda 
kös, davul, boru ve zil ile vurulmaya ba�lanm��t�r. XII. Yüzy�lda “nay-� Türki” ad� verilen Türk 
borusunun da çalg� grubuna kat�lmas�yla, bugünkü mehter yap�s�na benzer bir �ekle 
kavu�mu�tur(Erendil-Eralp, 1992: 7-1990: 741). 

Bu dönemde askeri müzi�in halka ait dü�ün, e�lence gibi yerlerde kullan�ld���na dair 
elimizde belge bulunmamaktad�r. Nevbet tak�mlar�, hükümdar�n ululu�unu simgelemi�lerdir. 
Sultanlar saraylar�nda nevbet çald�rd�klar� gibi, seferlerde, bir ki�iye hil’at verildi�inde, zafer 
kazan�ld���nda veya bir isyan bast�r�ld���nda, hükümdar ve elçilerin kar��lanma ve 
u�urlanmas�nda, bayram törenlerinde, �ehzadelerin do�umunda ve sünnetlerinde, hac�lar�n 
kar��lanmas�nda ve u�urlanmas�nda, halife ve sultanlar yakaland�klar� a��r bir hastal�ktan 
kurtulduklar�nda ve sultan Ba�dat’tan döndü�ünde nevbet çal�n�rd�(Turan, 2005: 199-202). 

Köymen, nevbethanenin Selçuklular’daki kullan�l�� yerlerini �u �ekilde ifade etmi�tir:  
Hükümdar seferde iken nevbethaneleri yan�ndad�r. Nevbet çalma gelene�i hükümdar�n saray�n�n 
veya çad�r�n�n önünde günde be� defa ile s�n�rl� de�ildir. Öyle görünüyor ki, hükümdar her 
emretti�i zaman, kendisini e�lendirmek için veya hükümdar olman�n gururunu duymak için 
nevbet çald�r�yordu(Köymen, 1963: 26-27). 

Selçuklular dönemindeki ba�ka bir Türk-�slâm devleti olan Karahanl�lar’da ise vezir tayin 
edilen yani “yu�ru�” olan ki�iye unvan, tu�, davul, z�rh, hilat, vs levaz�mat 
verilmektedir(Hunkan, 2011:117). Di�er bir Türk-�slâm devleti olan Gazneliler’de ise saray�n 
kap�s�nda veya saltanat çad�r�n�n önünde muayyen zamanlarda, ekseriya namaz vakitlerinde 
nevbet çal�n�rd�. Bunun d���nda yap�lan tantanal� sünnet dü�ünleri, kar��lama ve u�urlama 
törenleri, bilhassa bayram kutlamalar� gelenekler çevresinde gerçekle�tirilirdi(Cöhce, 2011: 188). 
Görüldü�ü üzere Türk devletleri nevbet gelene�ini birbirine benzer �ekillerde muhafaza ederek, 
devlet ya�ant�s�n�n içinde önemli yerlere getirmi�lerdir. 12. yüzy�l Artuklular dönemi Türk 
mühendisi olan El-Cezerî’nin Diyarbekir saray�ndaki görevi esnas�nda kaleme ald��� kitab�nda, 
bulunan saraydaki nevbet sahnesi oldukça k�ymetli bir tasvirdir(El-Cezerî, 1990: 33).  

Anadolu Beylikleri döneminde de askeri müzik gelene�inin devam etti�i 14. yüzy�l yazar� 
olan Aziz Bin Erde�ir-i Esterâbadî’nin Kad� Burhaneddin Ahmed Devleti’nde (1381-1398) 
ya�ad��� s�rada yazm�� oldu�u eserinde �öyle zikir edilmektedir: “Sultan kendine isyan ederek, 
suikast düzenleyen Ahi Nevruz’u affetmi�tir. Ona davul, bayrak, asker ve hizmetçi vererek makam 
ve mevkinin en yükse�ine ula�t�rm��t�r”(Esterâbadî, 1990: 268). Görüldü�ü üzere davul bu 
dönemde de mevki göstergesi olarak kullan�lmaktad�r. 

Osmanl� dönemi askeri müzik gelene�i, art�k tam bir Türk-�slâm sentezi halini alan, 
mehterhane olarak kar��m�za ç�kmaktad�r. Erken devir Türk-�slâm devletlerinde kar��la�t���m�z 
tüm askeri müzik gelenekleri, Osmanl�lar’da da devam ettirilmi�tir. Bunlar �öyledir; sava�larda 
gazileri cenge te�vik etmek, orduyu sava� esnas�nda yönlendirmek, namaz vakitlerini duyurmak, 
sarayda belirli zamanlarda yap�lan divan toplant�lar�nda e�lendirmek ve duyurmak, sportif 
faaliyetlerde e�lendirmek, saraya ait sünnet, dü�ün, cülus, do�um, çeyiz ta��nmas�, bayram 
töreni, cuma namazlar�, padi�ah�n sakal� kesilmesinde(Reinhard, 2002: 759-777) ve haç 
kervanlar�nda, mehter tak�mlar� görev alm��t�r. 

Bu dönemde askeri müzik te�kilat�nda gerçekle�en yenilikler ise �öyledir. Fatih devrinde, 
hükümdarl���n dört bir taraf�ndaki nevbethanelerin sabah ve yats� vakti nevbet vurmalar� kanuna 
ba�lanm��t�r. Bu dönemden itibaren mehter icrac�lar�n�n kadrolar�na dair kay�tlara, saraya ait 
maa� defterlerinden ula��labilmektedir. Bu icrac�lar�n o dönemde oldukça iyi maa�lar� oldu�u 
bilinmektedir. Mehterhaneler birer e�itim kurumuna dönü�mü�tür. Mehterhanelerin 
kurulu�lar�nda bulunan, �akirdan yani ö�renci bölüklerinde, kendi icrac�lar�n� yeti�tirmi�lerdir. 
Ba�l� olduklar� mevkiye göre katlar� yani her enstrümandan kaçar tane bulunaca�� belirlenmi�tir. 
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Sözlü mehter mar�lar�n�n ve guyende denilen �ark�c�lar�n varl��� tarihi kay�tlarla sabit olsa da 
günümüze ula�m�� sözlü bir Osmanl� dönemi mehter mar�� mevcut de�ildir. K�yafetleri ve 
hiyerar�ik yap�lanmalar�n�n da kanunlara ba�land���n� Arifi Pa�a’n�n eserinden anla��lmaktad�r. 
“Ve ayr�ca saraya ba�l� olan bu mehteran�n yan�nda, esnaf loncalar� da çok say�da mehter 
kurmu�tur. Bu k�talar� kaplayan topraklar�n her yan�nda resmî ve sivil olmak üzere bin civar�nda 
mehterhane bulundu�u bilinmektedir. Esnaf mehterleri de sava� durumunda saray mehterlerine 
dâhil olup, heybetli bir silah haline dönü�mü�lerdir”(Gazimihal, 1955: 6).  

Sonuç olarak, Askeri müzi�in alg�lanmas�nda öne ç�kan iki boyut vard�r. Biri 
hükümdarl�k ve saray halk� taraf�ndan alg�lan���, di�eri ise halk taraf�ndan alg�lan���d�r. Türk 
hakan� askeri müzi�i ba��ms�zl�k sembolü olarak kullan�rken, halk bunu hâkanlar�n�n ululu�u ve 
kutsall��� olarak de�erlendirmi�tir. Yine hâkanlar festivallerde ve sportif e�lencelerinde bu müzik 
ile e�lenirken, halk da onlara e�lik etmi�tir. Buradaki rolü oldukça önemlidir, hem hâkan, hem de 
halk�n ayn� müzik e�li�inde e�lenmeleri, ulusun birli�inin sa�lanmas�nda önemli bir etkendir. 
Müzi�in saray ve halk taraf�ndan ayn� dilde alg�lanmas� ulusal bir kimli�in olu�mas�nda faydal� 
olmu�tur. 

Cenazelerinde ve ibadetlerinde askeri müzi�e yer veren Eski Türkler bu müzi�i, 
ibadetlerinin bir parças� olarak alg�lad�klar�n� göstermi�lerdir. �badetlerinden sava�lar�na kadar 
yanlar�nda olan bu müzik, ordu ve ulus, ulus ve din, hâkan ve halk bütünle�mesinde her zaman 
önemli bir rol oynam��t�r. Türk-�slâm döneminde yine Türkler askeri müziklerini dinleri ile 
kenetlemi�tir. Kahramanl�k ve gazilik konulu mar�lar� ile nevbet ve mehter tak�mlar� halk�n 
tamam�n�n kabulünü görmü�tür. Osmanl� dönemine gelindi�inde say�s� bini bulan nevbethaneler, 
askeri müzi�in neredeyse her köye kadar yay�ld���n�n göstergesi durumundad�r. Art�k bu 
dönemde halk ve saray halk�, e�lencesini ve duas�n� bile mehterin “yektir Allah” na�meleri 
aras�nda yapar olmu�tur. Mehter müzi�i halk�n müzi�i olmu�, halk müzi�i mehter müzi�i olarak 
alg�lanm��t�r.    
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ÖZET 
            Klâsik Türk Müzi�i geni� bir co�rafyay� etkilemi�,  kendine özgü kurallar�, üslûbu ve özel 
yap�s�yla derin ve köklü bir geçmi�e sahip olan bir kültür miras�d�r. Geçmi�te saray ve çevresince 
desteklenen Klâsik Türk Müzi�i bestekârlar�ndan günümüze birçok eser “me�k” ad� verilen 
e�itim yöntemi ile intikal etmi�tir. Sözlü eser repertuvar�n�n a��rl�kl� olmas�yla birlikte, Klâsik 
Türk Müzi�i’nin bir üslûp ve tav�r müzi�i oldu�unu söylemek mümkündür.  
           Günümüzde Mesleki e�itim veren Devlet Konservatuvarlar�nda verilmekte olan 
Repertuvar e�itiminde ö�renciye Klâsik Türk Müzi�i üslûbu ve tavr� kazand�r�lmas� oldukça güç 
ve zaman gerektirmektedir. Bu konu üzerindeki ara�t�rmalar�n az oldu�u ve bu konunun Klâsik 
Türk Müzi�i Repertuvar E�itimi aç�s�ndan oldukça önem te�kil etti�i dü�üncesi ile ara�t�rmaya 
de�er görülmü�tür. Çal��ma bu amaç do�rultusunda, Repertuvar e�itimi sürecinde geçilen 
eserlerin Nüans, Makam, Form, Usûl, Güfte aç�s�ndan ö�renci alg�s�n� etkileyen problemler 
nelerdir? Repertuvar e�itimi sürecinde üslûp ve tav�r ö�renimine yönelik olumsuz alg�lar�n 
olu�mas�na sebep olan unsurlar nelerdir? Repertuvar e�itimi sürecinde üslûp ve tav�r ö�renimine 
yönelik alg�lar� etkileyen ve alg�lar�n de�i�mesini sa�layan unsurlar nelerdir? Repertuvar 
e�itiminde üslûp ve tav�r ö�renimine yönelik ö�rencilerin görü�leri nelerdir? gibi sorulara cevap 
aramak üzere yap�lm��t�r. 

Ara�t�rma genel çerçevesi, amac� ve yöntemi bak�m�ndan tarama modelini esas alan 
betimsel bir ara�t�rmad�r. Konuyla ilgili çe�itli kaynaklar�n taranmas�yla ön bilgilere ula��lm��, 
örneklemde yer alan Afyon Kocatepe Üniversitesi Devlet Konservatuvar� Türk Sanat Müzi�i 
Bölümü Üslûp ve Repertuvar dersi alan Ses E�itimi 3. ve 4. s�n�f ö�rencilerine yap�land�r�lm�� 
görü�me uygulanm��t�r. Mevcut duruma ili�kin verilere ula��lm��, Klâsik Türk Müzi�i tavr�n� 
geli�tirme konusunda katk� sa�layaca�� dü�ünülen önerilerde bulunulmu�tur. 
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SUMMARY 
              Classic Turkish Music is a wide spread, deep rooted cultural heritage with its rules and 
unique style. Classic Turkish Music composers of old, have been supported from patronage of 
Ottoman palace, they have been able to leave behind many music pieces. It is possible to say that 
Classic Turkish Music is a style and manner music mainly with its verbal repertoire.  
              At the present time in the repertoire courses taught in state conservatories, requires a lot 
of effort and time to instill Classic Turkish Music style and manner to the students. Due to 
limited research on this topic and because this topic is important in regards to  the Turkish 
Classical repertoire education therefore it has been worthy of research. This research aims, to 
identify What are the problems that affect the students perceptions of music type such as nuans, 
music type, form, style and lyrics  studied during the repertoire study period? What are 
the factors that result in forming  negative perceptions in the learning of style and manner during 
the  repertoire study period? What are the factors that affect and make change the perceptions in 
the learning of style and manner during the repertoire study period? What are the opinions of the 
students in the learning of style and manner in the repertoire study? This research has been 
established to find answers to these similar questions. 
              In regard of outlines, objectives and method this research is a descriptive study based on 
review model. Preliminary findings were gathered by literature review, and surveys were 
conducted with Afyon Kocatepe University State Conservatory, Institute of Classic Turkish 
Music, Department of Voice Training students of 3rd and 4th years in repertoire courses. Data 
were gathered on the current situation and suggestions are made which is believed will contribute 
to development of Classic Turkish Music style and manner training. 
Key Words: Classical Turkish Music, Repertoire, Style, Manner, Perception. 
 
G�R��  
            Türk kültürünün önemli bir ö�esini olu�turan Klâsik Türk Müzi�i, tarih boyunca kendine 
özgü yap�sal ve karakteristik özellikleri ile geli�mi�, makamsal bir özelli�e sahip olan bir müzik 
türüdür. Klâsik Türk Müzi�i bestekârlar� her dönemde, sözlü müzi�i ön planda tutarak çe�itli 
formlarda, makamlarda ve usûllerde, Klâsik Türk Müzi�i repertuvar�na çok de�erli eserler 
kazand�rm��lard�r. Repertuvar e�itiminin nota kullan�lmadan me�k yöntemi ile gerçekle�mi� 
oldu�u bu gelenekte, bireylere eserlerin yan� s�ra Klâsik Türk Müzi�i icra üslûbunun ve tavr�n�n 
da kazand�r�lmaya çal���ld��� bilinmektedir. Bu köklü miras tarih boyunca bu �ekilde ustadan 
ç�ra�a aktar�larak günümüze ula�abilmi�tir. Elde edilen bu kültürel birikim, gelecek ku�aklara 
aktar�ld��� sürece hayatta kalacakt�r.  
           Klasik sözcü�ü al���lm�� olan� yenilik getirmeyeni gelenekseli belirler. Bu nedenle tüm 
sanat dallar�nda klasik olan her �ey kuramc�d�r. Müzikte de al���lm�� duruma gelmi�, üzerinden 
çok zaman geçti�i halde de�erini yitirmemi�, türünde örnek olmu� yap�t ya da sanatç� için klasik 
deyimi kullan�l�r (Sözer, 2005: 396). 
      Klâsik Türk Müzi�i’nin tarihsel geli�imini alt� süreçte incelemek mümkündür. 
 
1. Ba�lang�c�ndan Meragal� Abdülkadir’e (1360-1435) kadar uzanan haz�rlay�c� dönem. 
2. Meragal� Abdülkadir’den Itrî’ye (1435-1712) kadar uzanan ilk klasik dönem. 
3. Itrî’den Dede Efendi’ye (1712-1778) kadar uzanan son klasik dönem. 
4. Dede Efendi’den Zekâi Dede’ye (1778-1825) uzanan neoklasik dönem. 
5. Zekâi Dede’den Hüseyin Saadettin Arel’e (1825-1955) kadar uzanan romantik dönem. 
6. Hüseyin Sadeddin Arel ile ba�lay�p halen devam etmekte olan reform dönemi (1955-
günümüze kadar olan süreçtir. (Çakar, 2004:1) 
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              Onalt�nc� yüzy�l�n sonlar�na do�ru, yani �stanbul’un fethinden bir buçuk yüzy�l kadar 
sonra, müzikte özgün bir Osmanl� sentezinin olu�umuna, bu Osmanl�/Türk özgün gelene�inin 
daha önceleri egemen olan �slâm-Ortado�u müzikleri potas�ndan dökülü�üne ve kimlik ve ki�ilik 
kazanmas�na tan�k oluruz. (Behar 1998: 113). Daha önceki dönemleri Klâsik Türk Müzi�i’nin 
haz�rl�k dönemi olarak, �ark-�slâm musikisi bestekâr ve müzik adamlar�n� da Klâsik Türk 
Müzi�i’nin haz�rlay�c�lar� olarak görmek mümkündür.  
                Onalt�nc� yüzy�l sonlar�nda yeni, yani Osmanl� kentsel kültür merkezleri giderek Erat, 
Ba�dat ya da Halep’in yerini al�yor ve dönemin bestecileri art�k �stanbul’da, Bursa’da, Edirne’de 
yeti�meye ba�l�yor. Sözlü eserlerde Türkçenin kullan�m� Arapça ve Farsçaya oranla giderek 
a��rl�k kazan�yor. Yepyeni bir müzik üslûbu beliriyor. Özellikle sözlü müzik eserlerinde Beste, 
Nak��, Semai, �ark� gibi yeni formlar ortaya ç�kmaya ba�l�yor. Bir yüzy�l içinde müzi�imizin 
belkemi�i olan usuller neredeyse tamamen yenileniyor. Kullan�lan çalg�lar de�i�iyor veya 
de�i�tiriliyor. Dini ve tasavvuf müzikleri de (özellikle Mevlevîlerde) özgün form ve ifade 
biçimleri edinmeye ba�l�yor.  Ayr�ca ve belki de en önemlisi, Osmanl� müzi�inin temel ta�lar� 
olan makamlar, bir buçuk yüzy�l önce Abdülkâdir Merâgi taraf�ndan verilen tan�mlar�ndan 
tamamen s�yr�l�p bugün de bildi�imiz Türk/Osmanl� kimliklerine çok yak�n bir niteli�e ve 
kapsama kavu�uyorlar. Yani onyedinci yüzy�l�n ba�lar�nda Osmanl� kentlerinin müzik 
gelene�inde estetik, anlam ve içerik olarak önemli bir kimlik ve kabuk de�i�tirme olay� ya�anm��. 
O dönemde olu�an yeni Osmanl�/Türk gelene�i de, ba�ka hiçbir önemli kesinti ya da kopma 
olmaks�z�n kendini a�a�� yukar� dört yüzy�l kadar devam ettirmi�tir. (Behar 1998: 113, 114).  
 
Repertuvar 

Repertuvar bir müzik toplulu�unun ya da sanatç�n�n yorumlamaya haz�r oldu�u, bir müzik 
türünde yaz�lm�� parçalar�n tümüdür. (Sözer, 2005:580). Klâsik Türk Müzi�i bestekârlar� her 
dönemde, sözlü müzi�i ön planda tutarak Klâsik Türk Müzi�i repertuvar�na çok de�erli eserler 
kazand�rm��lard�r. Oldukça zengin bir repertuvara sahip olan Klâsik Türk Müzi�i’nde klâsik, 
romantik, neo-klâsik ve ça�da� üslûp ile bestelenmi� dini ve din d��� formda birçok eser 
mevcuttur. “Bugün ar�ivlerde, en eski dönemlerden 20. yüzy�l ba�lar�na de�in bestelenmi� 
binlerce eserin notalar� vard�r. Nota kullan�lmad��� için unutulanlar�n say�s�n�n ise bilinenlerin 
çok üstünde oldu�u ileri sürülmektedir. Güfte derlemelerindeki bestesi unutulmu� eserlere ait 
güfteler bunun en önemli kan�t�d�r. Notalar� arac�l���yla günümüze ula�abilmi� eserlerin ço�u 
sözlüdür. Sözsüz eserlerin büyük ço�unlu�unu ise pe�revler ve saz semaileri olu�turmaktad�r.” 
(Koç, 2005: 8)  
 
Repertuvar E�itimi 
          Repertuvar e�itimi, bireylere eser da�arc��� kazand�rmay� amaçlayan bir e�itim yöntemi 
olmakla birlikte, ilgilenilen sanat ile ilgili birçok inceliklerin ve icrâ özelliklerinin de 
aktar�lmas�n� amaçlamaktad�r. Farkl� yap�larda ve dönemlerdeki eserlerin analiz edilerek 
ö�renilmesi, seslendirme biçimlerinin kavranmas�, kullan�lan güftelerin edebi yap�lar�n�n tahlil 
edilip eserleri seslendirmede diksiyon özelliklerinin bilinmesi repertuvar e�itimi sürecinde 
üzerinde durulmas� gereken önemli a�amalard�r. Klâsik Türk Müzi�i’nde bestelenmi� binlerce 
eserin tamam�n� ö�renebilmek mümkün olmad��� için, repertuvar e�itiminde bir seçicilik söz 
konusu olmaktad�r.  
  
Cumhuriyet Öncesi Klâsik Türk Müzi�i Repertuvar E�itimi (Me�k Yöntemi) 

Me�k kelimesini Behar �u �ekilde tan�mlam��t�r “ Musiki dünyas�n�n hat sanat�ndan ödünç 
ald��� “yaz� al��t�rmas� ya da yaz� karalamas�” anlam�na gelen bir terimdir. Ancak bu kelime 
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mutlak olarak ders ve ö�renim anlam�nda da kullan�labilmi�tir. (1998: 13),  Arapça ve 
Osmanl�ca’da kelimenin temel anlam� benzetmeye çal��arak, kopya etmektir. (Meydan Larousse, 
1985). T�pk� hat sanat�nda oldu�u gibi musikide de talebe e�itimcisini taklit etmeye 
çal��maktad�r. Me�kin, tekrar ve taklit üzerine kurulmu� bir e�itim yöntemi oldu�unu 
söyleyebiliriz.  
             Bundan seksen doksan y�l öncesine kadar geleneksel Osmanl�/Türk musikisinin ö�retimi 
ve aktar�m� bütünüyle me�k ad� verilen usule dayan�rd�. Hem ses veya saz ö�renimi hem de 
ö�rencilerin bir eser da�arc��� edinmeleri, me�k etmekle gerçekle�irdi. (Behar 1998: 13), Bu 
�ekilde dönemlere ait birçok bestelenmi� eser ve icrâ üslûplar� me�k yöntemi ile ku�aktan ku�a�a 
aktar�lm��t�r. 
             Geçilecek eserin güftesi talebeye yazd�r�l�r veya yazma ya da bas�lm�� bir güfte 
mecmuas�ndan yararlan�l�r. Geçilecek eserin usûlü bellidir. E�er hat�rlatmaya gerek varsa esere 
ba�lamadan önce bu usûl birkaç kere vurulur. Ö�renci usûlü sa� ve sol eliyle – dizlerini kudüm 
itibar ederek – vurur. Sonra eser hep usûl vurularak hoca taraf�ndan okunur, ö�renciye tekrar 
ettirilir. Hoca eseri k�s�m k�s�m (zemin, nakarat, meyan, varsa terennüm vs.) ve bir bütün olarak 
ö�rencinin haf�zas�na iyice ve eksiksiz yerle�inceye kadar defalarca okutturur. Ö�rencinin 
tereddütleri ve yanl��lar� ortadan kalk�ncaya dek tekrar ettirir. Nihai amaç me�k edilen eserin 
talebenin haf�zas�na nak�edilmesidir. (Behar, 1998 : 16). 
              Me�k yönteminde güfte mecmualar� d���nda herhangi bir yard�mc� araç-gereç 
kullan�lmam��t�r. Nota kullan�lmas�n� desteklemeyen bu gelenekte, notan�n me�k yönteminin 
yerini hiçbir zaman tutamayaca��, ayr�ca me�ke ve haf�zaya verilen önemin azalt�lmas�n�n 
musikinin gerileyece�i anlam�na gelece�i dü�üncesi yayg�n olmu�tur. “Nota yaz�m�n�n iyice 
yayg�nla�mas�ndan çok sonralar� bile bu görü� müzisyenlerin sanat anlay��lar�nda önemli bir yer 
tutmay� sürdürmü�tür.” (Behar, 1993:42). Zaman zaman ra�bet gören çe�itli nota yaz�lar� müzi�i 
icra etmek için de�il sadece eserleri hat�rlatmak için kullan�lm��t�r. (Kaçar, 2009:27).  
               �craya özgü inceliklerin benimsenmesini amaçlayan me�k yöntemi, dinleyerek alg�lama 
yetene�ini geli�tirmektedir. Usûl vurman�n önemi oldukça büyüktür. Eserlerin haf�zaya 
yerle�mesini kolayla�t�ran yard�mc� bir unsur olmu�tur. Ayr�ca usûlün eser icras�nda her zaman 
zihinde tutulmas�,  eserlerin usûlü bozulmadan icra edilmesi çok önemlidir. Bir di�er yard�mc� 
unsur da güfte mecmualar�d�r. Eserlerin sözlerinin haf�zada daha kolay bir �ekilde yer etmesi için 
bas�lm�� güfte mecmualar� kullan�lm��t�r. Me�kin haf�zaya dayal� bir yöntem olmas� sebebiyle, 
me�ke ö�renci al�m�, hocan�n ö�renciye küçük bir haf�za testi uygulamas� sonucu gerçekle�mi�tir. 
Me�k yöntemi bireysel olarak yap�ld��� gibi toplu olarak ta uygulanm��t�r. Me�kin süresi ise 
hocadan hocaya de�i�ti�i gibi ö�renciden ö�renciye de de�i�en bir durum olmu�tur. Bu süre, 
ö�rencinin müzik sevgisine, ay�rd��� zamana yetene�ine ve ö�renme kapasitesine ba�l� olmu�tur. 
Sab�r ve sadakat gerektiren bu zahmetli e�itim yöntemi birçok müzisyen, bestekâr ve icrac� 
ku�aklar�n� birbirine ba�lam��, ayn� zamanda bireylere sanat ve müzik ahlak� ve baz� kal�c� 
de�erler kazand�rm��t�r.  
             Musiki me�kleri, Enderûn-i Hümâyun, Mevlevihâne, Mehterhâne, Tekkeler, Camiler, 
Musiki Esnaf� Loncalar� ve Özel Me�khaneler gibi birçok de�i�ik kurum ve mekânlarda 
yap�lm��t�r. Bu kurum ve mekânlar Klâsik Türk Müzi�i’nin toplum içinde tan�n�p sevilmesinde 
ve yayg�nla�mas�nda çok büyük rol oynam��, dini, dind��� ve askeri musiki e�itiminin verilmesini 
sa�lam��lard�r. Bu sayede birçok dâhi �ahsiyetlerin yeti�mesine katk� sa�lanm��t�r. 
             1826’da Mehterhâne kald�r�larak yerine “ Muz�kâ-i Humâyun ” aç�ld�. �lk bat� müzi�i 
ö�retimi bu kurumda ba�lad�. Bu kurum padi�ah�n �ahs�na ve saraya ba�l� bir te�kilatt�. Bat� ve 
Türk musikisi k�s�mlar� vard�. Her iki musikiyi de ö�renen ilk Türkler buradan yeti�ti. (Ak, 2002: 
28) 



III. Uluslararas� Hisarl� Ahmet Sempozyumu  |  Müzi�i Alg�lamak |  Sempozyum Tam Metin Kitab� 
 

766 

              Behar, düzenli bir program çerçevesinde musiki dersi okutulan ilk resmi mektebin 
Darü��afaka oldu�unu, 1874 y�l�ndan 1897’de ölümüne dek Zekâi Dedenin burada aral�ks�z 
musiki dersi verdi�ini belirtmi�tir. Bunu Zekai Dede’nin her y�l okula yeni giren ö�renciler 
aras�ndan güzel sesli olanlar� seçip onlara eski usul üzere eser me�k etti�ini, ayr�ca bu mektepte 
uzun y�llar me�k usulünden sap�lmad���n� belirtmi�tir. (1993: 71). 
              Bir di�eri Dârü’l-Mu’allimât yani K�z Ö�retmen Okulu idi. Burada Medeni Aziz Efendi 
uzun y�llar Türk Musikisi ö�retmi� ve çok de�erli müzisyen han�mlar yeti�tirmi�tir. Nihayet 
birçok müzisyen, merakl� konak ve evlerine giderek evin han�m�na, k�z�na, o�luna musiki me�k 
etmi�ler, dini ve dind��� parçalar geçmi�ler, piyano, ud, tanbur, kanun, ney vs. ö�retmi�lerdir. 
(Öztuna 1987: 68). 
 
Cumhuriyet Dönemi Klâsik Türk Müzi�i Repertuvar E�itimi 

Cumhuriyet dönemi repertuvar e�itimine bakt���m�z zaman müzik e�itiminde bat�l�la�ma 
hareketlerinin etkileri görülmektedir. E�itim kapsam�nda ve uygulanan yöntemlerde de�i�imler 
görülmekte, bu de�i�imler Türk müzi�inin yan� s�ra bat� müzi�inin de ö�retilmesine yönelik 
gerçekle�tirilmi�tir. 
              II. Me�rutiyet’te (1908) Saray te�kilat� çok küçültüldü ve Muz�kây-� Hümâyun da bu 
arada merkez askeri bandosu ve saray orkestras� durumuna dü�tü. Bo�lu�u doldurmak için, 
do�rudan do�ruya Bat� konservatuvarlar� tarz�nda bir müesseseye kesin ihtiyaç ba� gösterdi.     
1914’te Maârif Nezâreti, “Dârülelhân” (na�meler evi müessesesi) ad�yla devlet konservatuvar�n� 
açt�. Eski maârif nâz�rlar�ndan bestekâr Vezir Ziyâ Pa�a bu müessesenin ba��na getirildi. 
Müessesenin tiyatro ve musiki olarak iki k�sm� vard�. Musiki k�sm� da Türk ve Bat� Musikileri 
olarak ikiye ayr�l�yordu. Musiki k�sm�n�n ba��nda ölünceye kadar her iki musikiye de vâk�f olan 
Mûsâ Süreyya Bey ve Muz�kay-� Hümâyûn’da kaymakam (yarbay) olan �smail Hakk� Bey 
an�labilir. Bu k�s�mda Türk Musiki, ameli ve nazari olarak ö�retiliyordu. (Öztuna, 1987: 67, 68). 
             Darü��afaka’da da 1925’ten sonra Maarif Vekâletinin müzik e�itimini bat�l�la�t�rma 
konusundaki kesin direktiflerine uymak gerekmi� ve mecburen dersin kapsam ve yöntemi biraz 
de�i�tirilmi�tir. 1927 y�l�nda ise durum �udur: 
 “Elyevm [Bugün] Darü��afaka’da iki türlü musiki tedris olunmaktad�r [ö�retilmektedir]. Birisi 
resmî programa göre suret-i umumîde [genel olarak] ders olarak solfej, di�eri de eskisi gibi arzu 
edenlere suret-i hususide [özel olarak] me�k edilen musikidir.” ( Behar 1993: 71 ).  
            Cumhuriyet döneminde Klâsik Türk Müzi�i’nin geli�mesi ve yayg�nla�mas�n� sa�lamak 
amac�yla daha birçok musiki e�itimi veren mektepler ve cemiyetler kurulmu�tur. Bireylerin 
geli�mesinde etkin bir rol oynayan bu müesseselerin toplumlar üzerindeki etkileri son derece 
önem arz etmektedir.  
             Bu musiki mekteplerinden biri olan Mûsiki-i Osmâni Mektebinde çalg�, nota usûl, solfej 
ve musiki nazariyat� dersleri verildi�ini belirten Behar, ö�retimin temelinin yine de haftada iki 
gece yap�lan me�k-i umumî’lere dayand���n� belirtmektedir. Ayr�ca bu dönemde kurulmu� olan 
özel musiki mektebi, me�khane ve dershanelerin en önemlisi ve en uzun ömürlülerinden biri olan 
Dar-üt Talim-i Musiki’de de durumun bundan farks�z oldu�unu ileri sürmü�tür. 
             Cumhuriyet döneminde kurulmu� olan musiki müesseselerinde yap�lan e�itimin, 
genellikle me�k yöntemi ile gerçekle�ti�i görülmektedir. Ayr�ca nota ve solfej derslerinin de 
verilmesi, me�kten tamamen vazgeçmeden, modern ve ça�da� bir e�itim yönteminin sa�land���n� 
ve Klâsik Türk Müzi�i’nin teknik aç�dan da geli�tirilmeye çal���ld���n� göstermektedir.  
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Günümüzde Klâsik Türk Müzi�i Repertuvar E�itimi 
Günümüzde Devlet Konservatuvarlar�, Belediye Konservatuvarlar�, Kültür Bakanl��� 

Devlet Korolar�, TRT, Müzik Dernekleri gibi birçok kurumda Repertuvar e�itimi verilmektedir. 
Profesyonel topluluklarda repertuvar edindirmeye yönelik derslerde, eserlerin öncelikle solfeji 
yap�l�p, daha sonra ise eserler güftesiyle birlikte icra edilmektedir. Eserlerdeki icrâ biçimlerinin 
alg�lanmas� ve benimsenmesi aç�s�ndan eserler e�itimci ya da koro �efi taraf�ndan 
yorumlanmaktad�r. Amatör topluluklarda bulunan ve nota okumas�n� bilmeyen bireyler göz önüne 
al�nd���nda, eserlerin toplulu�a e�itimci ya da koro �efi taraf�ndan güftesi ile bölüm bölüm icrâ 
edildi�i ve toplulu�a tekrar ettirildi�i görülmektedir. Repertuvar e�itimindeki uygulamalar 
kurumlara göre de�i�iklik gösterse de amaç bireylerin Klâsik Türk Müzi�i repertuvar� 
kazanmas�n� ve icrâ tarz�n�n benimsenmesini amaçlamaktad�r. Mesleki müzik e�itimi veren 
devlet konservatuvarlar�nda repertuvar e�itimi genel olarak toplu uygulanmaktad�r. Bu 
çal��malarda toplu halde icra edilen müzik üzerinde yorumlamaya dayal� çal��malar grup 
düzeyinde kalmakta, bireysel sorunlara e�ilmek mümkün olamamaktad�r.  
 
Klâsik Türk Müzi�inde Üslûp Ve Tav�r 

Her milletin kendine mahsus temel de�erleri mevcut olmakla birlikte, bu temel de�erler 
toplumlar�n kültürüne, sanat�na ve davran��lar�na yans�maktad�r. Müzikte de sanatkâr kendi milli 
temel de�erlerinden etkilenmekte, sanat�na bunu ço�u zaman yans�tmaktad�r. Bu de�erler 
sanatkâr�n hayata ve sanat�na bak�� aç�s�n�n ve icra tarz�n�n olu�mas�nda oldukça etkili 
olmaktad�r. Klâsik Türk Müzi�inde de tarih boyunca birçok bestekâr�n ve ses sanatkâr�n�n 
ya�ad��� toplumun de�erlerinden etkilendi�i, bunu icrâs�na, üslûp ve tavr�na yans�tt��� 
görülmektedir. 
             Üslûp Arapça kökenli bir kelimedir. “Özgünlük ta��yan anlat�m biçimi” anlam�na gelen 
bu kelimenin güzel sanatlarda kullan�ld��� görülmektedir. Baz� kaynaklarda �u �ekilde 
aç�klanm��t�r: 
             Gazimihal’e göre üslûp “ Duygular�n ifadesine bilhassa karakterli bir �ahsiyet 
verdirmesini bilen bir bestecinin yazd��� esere (veya bir yorumcunun yorumlad��� musikiye) 
kazand�rd��� tarz, tav�r ve ç���r. (1961:401) 
             Tura’n�n fikirlerine göre üslûp ise, “ bir eseri güftesine uygun bir ifade tarz� ile 
besteledi�i makam�n özelliklerine uygun olarak, usûl ve formunu bozmadan ve de bestekâr�n 
estetik anlay���na sayg�l� kalma kayd� ile kendi estetik anlay���n� da katarak icra etmek olarak 
tan�mlanabilir.” (1988: 83, 84).  
              Tav�r, Türk musikisinde okuyu� (tegannî) üslûp ve usûlü. Büyük hânendelerin 
kendilerine mahsus tav�rlar� vard�r ki, peyrevleri taraf�ndan taklîd edilir. Sazendeler için de bu 
terim kullan�l�r. (Öztuna, 1976: 1180)  
              Sanat alan�nda üslûp ve tav�r için, sanatkâr�n yetene�i, kazand��� tecrübeleri ve göz 
önünde bulundurmas� gereken baz� sanatsal kurallar do�rultusunda sanatkâr�n müzik kimli�ini 
ortaya koyan, kendine özgü bir icra tarz� olu�turmas�d�r diyebiliriz. 
              Öztuna, musikide gerek bestekârda gerek icrakârda üslûp meselesinin çok mühim 
oldu�unu, zira sanatkâr�n ibdâ kabiliyetini gösterdi�ini belirtmektedir. Bütün büyük bestekârlar�n 
ve büyük icrakârlar�n mutlaka bâriz, di�erlerinden az veya çok, fakat mutlaka farkl� üslûplar� 
vard�r. Ayn� musiki anlay���na ve ekolüne mensup olanlarda üslûp fark� küçülür, fakat gene 
mevcuttur. �ahsi üslûbu olmayan bir sanatkâr�n sanat cephesinden �üphe edilir. Üslûbu meydana 
getiren unsurlar meselesi de mühimdir. Asl�nda bu bahsin, musiki esteti�ine ait monografilerde 
incelenmesi icab eder. Sanatkâr�n kulland��� malzemeye verdi�i yön, bu malzemeyi kullan�� tarz�, 
üslûbu meydana getirir. Bestekâr�n belirli bir güfteyi, makam�, usûlü, formu, geçkileri seçmesi, 
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üslûbu meydana getiren ilk unsurlard�r. Bu ve ikinci derecede unsurlar�n �ahsî bir anlay��la 
terkîbi, üslubun ta kendisidir. Türk musikisinde bestekârlar�n mukayeseli üslûbu üzerinde henüz 
çal���lmam��t�r. (1976: 1210) 
          Bestecilerin kendi eserlerini notaya al�rken icra ettikleri gibi yazmad�klar�n� belirten Kaçar, 
eserin adeta çat�s�n� olu�turduklar�n�, bestelenen eserin notas� tam olarak yaz�lmad��� için 
icrâc�n�n üslûbuna ba�l� olarak ufak tefek de�i�iklikler gösterdi�ini ve bu durumun eserin farkl� 
�ekillerde ö�retilmesine sebep olurken di�er taraftan icrac�ya kendi üslubunu katabilme imkân� 
sa�lad���n� belirtmi�tir. (2009:27). 
           Türk musikisinde ses icrac�l��� ile ilgili; “klâsik, hâf�z, gazelhân, radyo, piyasa” gibi 
tan�mlar�n tav�r-üslûp için kullan�ld���n� belirten �en, terminolojik önemi ve bilimselli�i tart���l�r 
olan bu kavramlara Türk musikisi çevrelerinde s�kça rastlanabildi�ini belirtmi�tir. 
     “Klâsik Tav�r-Üslûp” denildi�inde, musikimizin büyük formdaki; “Kâr, beste, a��r ve yürük 
semâi ile klâsik anlamda �ark�” v.b. eserlerin ra�bet gördü�ü, melodik zenginli�in ön plânda 
oldu�u dönemlerde, usûlden fedakârl�k yap�lmadan, ritmin önem kazand��� ve nüanss�z bir icra 
tarz� akla gelmektedir. Sade ve temiz bir icrâ tarz� oldu�u söylenebilir. 
     “Hâf�z veya Gazelhân Tavr�-Üslûbu” ise; biraz abart�lm�� g�rtlak na�mesi ve süslemenin 
hakim oldu�u, kur’an tilâveti ve dînî mus�kî izlerini ta��yan bir icrâ olarak kar��m�za ç�kmaktad�r. 
Bu icrâc�lar, “tenor” vasf�nda, tizleri güçlü bir sese sahip, genellikle de eserleri “Bolâhenk” yani 
yerinden, makam�n kendi tonundan okumay� tercih eden ki�ilerdir. 
      “Radyo Tavr�-Üslûbu” asl�nda böyle isimlendirilen bir tavr�n-üslûbun terminoloji içerisinde 
pek yeri olmamas� gerekir. Ancak bununla; nüans�, g�rtlak na�mesi, süslemeleri, nefes bölmeleri 
yerli yerinde ve yeterince, abartmas�z, ölçülü, güzel ve temiz bir tavr�n-üslûbun ifade edildi�inin 
bilinmesi bu kavrama önem kazand�rm��t�r. 
      “Piyasa Tavr�-Üslûbu” daha do�rusu piyasa a�z� ise; o zaman diliminde gazino veya 
e�lence yerleri ile günümüzde plâk-kaset-cd gibi amaçlarla hafif ve e�lence müzi�i diye de 
tan�mlayabilece�imiz sanat seviyesi de fazla olmayan parçalar�n icras� ile, ciddi müzi�i 
benimseyen çevrenin makbul saymad��� çe�itli yönleri ile iyi olmayan icrâ tarz�d�r. (�en, 
1998:96-97) 

Klâsik Türk Müzi�i icras�nda  üslûp ve tavr�n önemi oldukça büyüktür. Prof. Dr. Alaeddin 
Yava�ça 1997 y�l�nda konu�mac� olarak kat�ld��� “K�rm�z� Salon Etkinlikleri” adl� etkinlikte 
“Türk Müzi�inde �cra Üslûplar�” konu ba�l��� alt�nda üslûbun önemine �u �ekilde de�inmi�tir 
“Dünyan�n en güzel sesi olsa, üslûbu olmasa, o ses on para etmez.”   
            Prof. Dr. Alaeddin Yava�ça üslûp konusundaki aç�klamalar�na �u �ekilde devam etmi�tir 
“Radyolar kuruldu, konservatuvarlar var. ��lerin daha iyiye gitmesi gerekir. Fakat nota var de�il 
mi? Nota varsa hocaya ne gerek var. Ben notay� al�r okurum. ��te bu bir adama, ‘Al �u kitab� oku’ 
demeye benzer; o kitab� okumakla o notay� okumak aras�nda hiç fark yok. Ruh olmaz, estetik 
olmaz ve �ark�n�n bestekâr� taraf�ndan o esere i�lenen ruh olmaz. Ne zaman ki, bestekâr�n arzu 
etti�ini eserde hisseder, i�te o zaman olur ve bu da hep tecrübeyle mümkündür. Tecrübe de üslûbu 
kazand�r�r.” (1997:57) 
            Musiki dergisinde yer alan “Klâsik Türk Müzi�i’nin Bugünkü Sorunlar� adl� makalede 
Timuçin Çeviko�lu’nun görü�leri �u �ekildedir “ Klâsik Türk Müzi�i’nin en belirleyici unsuru, 
müzi�in besteleni�i esnas�nda bestecinin sad�k kald��� klâsik üslûptur. Eserin konusunu ve 
bestecinin k�smen somut ya da tamamen soyut olarak i�ledi�i konuya yakla��m�n� da belirleyen 
bu üslûbun icrâ esnas�nda korunmas� ve öne ç�kar�lmas� klâsik icrân�n vazgeçilmez �art�d�r.” 
http://www.mutriban.com/klasik-turk-muziginin-bugunku-sorunlari 
             Klâsik Türk Müzi�i icras�nda perde kavram� da oldukça önem te�kil etmektedir. Cinuçen 
Tanr�korur bu konu ile ilgili �unlar� belirtmi�tir “ Zira bizim müzi�imiz, her zaman söyledi�im 
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gibi, nota musikisi de�il, perde musikisidir. Notadan ö�renilme, notalara bak�larak icra edilmez. 
Türk musikisi bir me�k ve ezberden icra musikisidir.” (2003:150) 
              Klâsik Türk Müzi�i üslûbu her �eyden önce bireyin sahip oldu�u müzik a�k�, 
e�iticisinden edinmi� oldu�u tecrübeleri, ö�rendi�ini ayn� �ekilde aktarmaya çal��mas� ve sabr� 
ile kazan�lmaktad�r. Klâsik Türk Müzi�i’nin önemli ses sanatkârlar�ndan biri olan Bekir S�tk� 
Sezgin de klâsik üslûbun olu�abilmesi için ancak usta bir a��zdan dinlenilmesi gerekti�ini �u 
�ekilde aç�klam��t�r. “…�ayet fem-i muhsin dedi�imiz usta bir a��zdan dinleyip ses mefhumlar�n� 
(kavramlar�n�, anlamlar�n�) kula�a iyice ve sa�l�kl� bir �ekilde yerle�tiremezseniz, görülen e�itim 
nâfiledir. Türk Musikisi kitaptan ö�renilmez! Ancak bir ustan�n rahle-i tedrisinde diz çökmek 
mecburiyeti vard�r. Bununla da bitmez; ayr�ca y�llar boyu yap�lm�� olan klâsik âsâr�m�z� da, bilfiil 
me�k edip makamlar�n nas�l kullan�ld���n� tetkik etmek lüzumu vard�r.”  
               Üslûp k�sa süreli bir olu�um olmamakla birlikte, sab�r, istek ve disiplin gerektiren uzun 
bir süreci kapsamaktad�r. Nazari kitaplar�n ve notan�n yan� s�ra ö�rencinin usta ses icrac�lar�n� da 
dinlemesi gerekmektedir. Ö�rencinin üslûp ve  tav�r edinimi sürecinde ba�ar�l� olabilmesi için bu 
�artt�r. Eserleri yaln�zca notaya ba�l� bir �ekilde, sadece do�ru ses vermek olarak alg�lamak yanl�� 
olur. Eserlerin güfte manalar�n� anlamak, bu manalara göre eseri do�ru diksiyon ve artikülasyon 
ile ifade ve telaffuz etmek laz�md�r. Bestekârlar� ve eserlerini tahlil etmek ve icraya kendi 
anlay���n� da yans�tarak esere ruh vermek gerekmektedir. Çünkü bir sanatkâr icra edece�i sanat 
eseri ile dinleyici kitlesi aras�nda bir arac�, aktar�c� rolünü üstlenir. Bunu da en do�ru ve etkili 
biçimde yapabilmesi için o eserin gerektirdi�i ruh haline bürünüp dinleyici kitlesine bunu 
hissettirmesi gerekir. Bu �ekilde sanatkâr dinleyicinin üzerinde etki b�rakm�� ve gönüllere hitap 
etmi� olacakt�r. Bestelendi�i makam�n perdelerini do�ru �ekilde seslendirmek, usûl ve formuna 
uygun �ekilde icra etmek te oldukça önemlidir. Ayr�ca hafzaya al�nmadan bir eseri özümsemek ve 
o esere yorum ve tav�r koymak mümkün olmayacakt�r. Klâsik Türk Müzi�i üslûbu ve icrâs�n�n 
güzelli�i bütün bu inceliklerin bir arada dü�ünülmesi ve uygulanmas� ko�uluyla olu�acakt�r. 
 
Ara�t�rman�n Amac� 

Bu çal��ma, Klâsik Türk Müzi�i Repertuvar dersi alan ö�rencilerin üslûp ve tav�r 
ö�renimine yönelik alg�lar�n� etkileyen unsurlar� ve ö�rencilerin görü�lerini tespit etmek 
amac�yla haz�rlanm��t�r. 
 
Ara�t�rman�n Önemi  

Çal��ma; Klâsik Türk Müzi�i Repertuvar dersi alan ö�rencilerin üslûp ve tav�r ö�renimine 
yönelik alg�lar�n� etkileyen unsurlar�n ve ö�renci görü�lerinin belirlenmesi bak�m�ndan önemlidir. 
Ara�t�rman�n Say�tl�lar� 
� Uygulanan yöntemlerin bu ara�t�rman�n amac�na ve konusuna uygun oldu�u 
� Evren ve örneklemi belirlemek yerine çal��ma grubunun belirlenmesinin ara�t�rma için veri 
toplamada yeterli olaca��, 
� Kullan�lan yöntemler ile elde edilen bilgilerin ara�t�rmay� desteklemesi 
� Ara�t�rmaya kat�lanlar�n verdikleri cevaplarda samimi olduklar� dü�üncelerinden hareket 
edilmi�tir. 
 
Ara�t�rman�n S�n�rl�l�klar� 
� Ara�t�rma yap�land�r�lm�� görü�me ile, 
� Türkiye Cumhuriyeti’nde Üniversite bünyesinde müzik e�itimi vermekte olan Afyon 
Kocatepe Üniversitesi Devlet Konservatuvar� ile, 
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� Bu üniversitede Türk Sanat Müzi�i Bölümü Üslûp ve Repertuvar e�itimi görmekte olan Ses 
E�itimi Bölümü 3. ve 4. s�n�f ö�rencileri ile, 
� Ara�t�rmac�n�n sa�layabilece�i maddi olanaklar ile s�n�rl�d�r. 
 
Ara�t�rman�n Problem Cümlesi  

Klâsik Türk Müzi�i Repertuvar dersi alan ö�rencilerin üslûp ve tav�r ö�renimine yönelik 
alg�lar� nas�ld�r? 
 
Ara�t�rman�n Alt Problemleri 

Afyon Kocatepe Üniversitesi Devlet Konservatuvar� Türk Sanat Müzi�i Bölümü Üslûp ve 
Repertuvar dersi alan Ses E�itimi 3. ve 4. s�n�f ö�rencilerine göre: 
1. Repertuvar e�itiminde eserlerin çal���lma sürecinde (Nüans, Makam, Form, Usûl, Güfte) 
ö�renci alg�s�n� etkileyen problemler nelerdir?  
2. Repertuvar e�itimi sürecinde üslûp ve tav�r ö�renimine yönelik olumsuz alg�lar�n olu�mas�na 
sebep olan unsurlar nelerdir? 
3. Repertuvar e�itimi sürecinde üslûp ve tav�r ö�renimine yönelik alg�lar� etkileyen unsurlar 
nelerdir? 
4. Ö�rencilerin Repertuvar e�itimine yönelik görü�leri nelerdir? 
 
YÖNTEM 

Bu bölümde ara�t�rman�n modeli, çal��ma grubu, veri toplama araçlar� ile verilerin 
çözümlenmesi ve yorumlanmas�na ili�kin aç�klay�c� bilgilere yer verilmi�tir. 
 
Ara�t�rman�n Modeli 
            Ara�t�rmada nitel ara�t�rma teknikleri kullan�lm��t�r. Nitel ara�t�rmalar, gözlem, görü�me 
ve doküman analizi gibi nitel veri toplama tekniklerinin kullan�ld���, alg�lar�n ve olaylar�n do�al 
ortamda gerçekçi ve bütüncül bir biçimde ortaya konmas�na yönelik nitel bir sürecin izlendi�i 
ara�t�rmalar olarak tan�mlanmaktad�r (Y�ld�r�m ve �im�ek, 2000:19).  
Ara�t�rma genel çerçevesi, amac� ve yöntemi bak�m�ndan tarama modelini esas alan betimsel bir 
ara�t�rmad�r. Betimsel ara�t�rmalar varolan durumu tasvir etmeyi amaçlamaktad�r. 
 
Ara�t�rma süresince �u esaslar gerçekle�tirilmi�tir;  
1. Konuyla ilgili çe�itli kaynaklar taranm�� ve ön bilgilere ula��lm��t�r. 
2. Ara�t�rmada evren ve örneklem tayin edilmemi�, çal��ma grubu saptanm��t�r. 
3. Ara�t�rmaya ili�kin yap�land�r�lm�� görü�me ile veri toplanm��t�r. Elde edilen bulgular 
yorumlanm��t�r.  
 
Çal��ma Grubu  
            Ara�t�rmada evren ve örneklem tayin edilmemi�tir. Çal��ma grubu saptanm��t�r. Çal��ma 
grubu; Afyon Kocatepe Üniversitesi Devlet Konservatuvar� Türk Sanat Müzi�i Bölümü Ses 
E�itimi Anasanat Dal� 3. ve 4. S�n�f ö�rencileri ile yap�lm��t�r. 
 
Verilerin Toplanmas� ve Çözümlenmesi 

Yap�land�r�lm�� görü�me ile elde edilen veriler çözümlenmi�tir. ‘‘ Yap�land�r�lm�� 
görü�me, survey olarak da adland�r�l�r. Görü�melerde aç�k uçlu sorular önceden belirlenmi�tir. 
Görü�meciler, görü�ülenlerden yüz yüze, elektronik ortamda, telefonla ya da bunlar�n bir veya 
birkaç�n�n bir arada oldu�u surveyler uygulayabilirler’’ (Neuman&Wiegand, 2000 akt. Böke, 
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2009: 291). Ara�t�rmada kat�l�mc� ve ara�t�rmac� sorular�n sorulmas� ve yan�tlanmas�nda esnek 
olmu� ve zaman s�n�rlamas� olmaks�z�n görü�meler yap�lm��t�r. 
 
BULGULAR VE YORUM 

Ara�t�rma; Klâsik Türk Müzi�i Repertuvar E�itimi gören ö�rencilerin üslûp ve tav�r 
ö�renimine yönelik alg�lar�n� etkileyen unsurlar� ve ö�renci görü�lerini tespit etmek amac�yla 
haz�rlanm�� olup, ö�rencilere uygulanan yap�land�r�lm�� görü�me ile veriler toplanm��, i�lenen 
verilerden bulgular elde edilmi� ve bu bulgular yorumlanm��t�r.  

13 bayan ve 5 erkekten olu�an bir çal��ma uygulanm��t�r. Çal��maya kat�lanlar�n 
ço�unlu�unun 25-30 ya� aras�nda oldu�u, %38.9’ununda 20-25 ya�  aras�nda oldu�u 
görülmektedir. 30 ve üzeri ya� grubunda ise 2 ki�i mevcuttur. Ö�rencilerin büyük bir ço�unlu�u 
lisans e�itimine ba�lamadan önce Klâsik Türk Müzi�i e�itimi ald�klar�n� belirtmi�lerdir. 
%55.6’s�n�n 3-6, %27.8’inin 6-9, %5,6’s�n�n 9-12, %11.1’inin ise 12 ve üzeri y�ld�r müzikle 
ilgilendikleri görülmektedir. Ö�rencilerin hepsi konservatuvar okuma dü�üncelerinin kendi ilgi 
ve sevgileri do�rultusunda gerçekle�ti�ini belirtmi�lerdir. Ö�rencilerin konservatuvar öncesi 
%44.4’ü dernek ve korolarda, %27.8’i Belediye Konservatuvar�nda, %11.1 Trt’de bulundu�unu, 
ö�rencilerin %22.2’si ise Özel Ders ald���n� belirtmi�tir. 2 ö�rencinin ise konservatuvar öncesi 
herhangi bir kurumda bulunmad��� görülmektedir. 
Birinci Alt Probleme Yönelik Bulgular ve Yorum 

“Repertuvar e�itiminde eserlerin çal���lma sürecinde (Nüans, Makam, Form, Usûl, Güfte) 
ö�renci alg�s�n� etkileyen problemler nelerdir?” 
Bu alt problemlere yönelik olarak ö�renciler Repertuvar e�itiminde eserlerin çal���lma sürecinde 
(Nüans, Makam, Form, Usûl, Güfte) ö�renci alg�s�n� etkileyen problemleri �u �ekilde 
aç�klam��lard�r: 

Nüans Aç�s�ndan: 9 ki�i eser içerisinde yap�lmas� gereken nüanslar� belirlemekte zorluk 
çektiklerini söylemi�, 2 ki�i hem eser içerisinde yap�lmas� gereken nüanslar� belirlemekte zorluk 
çektiklerini hem de derste e�itimcinin seslendirdi�i nüanslar� alg�lamakta zorluk çekti�ini 
belirtmi�tir. Görü�me yap�lan 7 ki�i bu tür s�k�nt�lar� olmad��� görü�ünü dile getirmi�tir. 

Makamsal Aç�dan: 3 ki�i tan�mad��� veya daha önce duymad��� makamlar� yorumlarken 
zorluk çektiklerini, 4 ki�i ise baz� makamlar�n perdelerini alg�lamakta ve seslendirmede zorluk 
çektiklerini belirtmi�lerdir. 8 ki�i hem tan�mad��� veya daha önce duymad��� makamlar� 
yorumlarken hemde baz� makamlar�n perdelerini alg�lamakta ve seslendirmede zorluk 
çektiklerini belirtmi�lerdir. Görü�me yap�lan 3 ki�i bu tür problemleri olmad��� görü�ünü dile 
getirmi�tir. 

Form Aç�s�ndan: 3 ki�i formlar�n dönemlerine yönelik yorumlama üslûbunu alg�lamakta 
zorluk çektiklerini, 8 ki�i ise formlar�n yap�s�na yönelik yorumlama üslûbunu alg�lamakta zorluk 
çektiklerini belirtmi�lerdir. Görü�me yap�lan ki�ilerden 5 ki�i ise hem formlar�n dönemlerine 
hemde yap�s�na yönelik yorumlama üslûbunu alg�lamakta zorluk çektiklerini dile getirmi�lerdir. 2 
ki�i ise bu tür s�k�nt�lar� olmad��� görü�ünü dile getirmi�tir. 

Usûl Aç�s�ndan: 9 ki�i usûl vurarak okurken esere yorum katmakta zorluk çektiklerini 5 
ki�i ise hem usûl vurarak okurken esere yorum katmakta hemde büyük usûllü bestelenmi� eserleri 
seslendirirken zorluk çektiklerini belirtmi�lerdir. Görü�me yap�lan 4 ki�i ise bu tür s�k�nt�lar� 
olmad��� görü�ünü dile getirmi�tir. 

Güfte Aç�s�ndan: 8 ki�i güfteleri telaffuz ve ifâde etmekte zorluk çektiklerini 6 ki�i ise 
eser içerisindeki hecelerin nerelerde bölünmesi ya da bölünmemesi konusunda zorluk çektiklerini 
belirtmi�lerdir. Görü�me yap�lan 4 ki�i ise bu tür problemleri olmad��� görü�ünü dile getirmi�tir. 
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Bu bulgulardan anla��laca�� üzere, ö�rencilerin ço�unlu�u repertuvar eserlerin çal���lma 
sürecinde bu problemlerle kar��la�t�klar�n� belirtmi�lerdir. Bu problemler repertuvar e�itimi 
sürecinde s�k kar��la��lan problemlerdir.  
 
�kinci Alt Probleme Yönelik Bulgular ve Yorumlar  

“Repertuvar e�itimi sürecinde üslûp ve tav�r ö�renimine yönelik olumsuz alg�lar�n 
olu�mas�na sebep olan unsurlar nelerdir?” 

Bu alt problemlere yönelik olarak ö�renciler, Repertuvar e�itimi sürecinde üslûp ve tav�r 
ö�renimine yönelik olumsuz alg�lar�n�n olu�mas�na sebep olan unsurlar� �u �ekilde 
cevaplam��lard�r; 
� Ya�an�lan zorluklar 
� Uygulama ve teori aras�ndaki farkl�l�k 
� Üslûp ve Tav�r ö�renimine yönelik çal��malar�n yetersizli�i 
� Eski net olmayan ses kay�tlar� 
� Notaya al�nm�� baz� eserlerin yeterince düzgün ve anla��l�r olmamas� 
� Derste ya�an�lan kayg�lar ve heyecan unsuru 
  

Bu bulgulardan anla��ld��� üzere bu gibi unsurlar repertuvar e�itiminde ö�rencilerin 
olumsuz alg�lar�n�n olu�mas�na neden olmaktad�r. Ya�an�lan zorluklar ö�rencilerin derse yönelik 
kayg�lar�n� art�rmakta zaman zaman kendilerinde güvensizlik hissi yaratmaktad�r. Ö�renciler, 
Klâsik Türk Müzi�i’ndeki uygulama ve teori aras�ndaki farkl�l�klar�n alg�lama sürecinde s�k�nt� 
ya�amalar�na sebep oldu�unu belirtmi�lerdir. Bu da olumsuz alg�lar�n olu�mas�na sebep 
olmaktad�r. Üslûp ve tav�r ö�renimine yönelik çal��malar�n yetersizli�inin de olumsuz alg�lar�n 
olu�mas�na sebep oldu�u görülmektedir. Ö�renciler, eser da�arc��� kazanmanlar�n�n yan� s�ra 
üslûp ve tav�r ö�renimine yönelik çal��malar�n art�r�lmas� gerekti�i görü�ünde ve beklentisi 
içerisinde olduklar�n� belirtmi�lerdir. Baz� eski net olmayan, zor anla��lan ses kay�tlar�n�n ve 
notaya al�nm�� baz� eserlerin yeterince düzgün ve anla��l�r olmamas� da bir di�er olumsuz 
alg�lar�n olu�mas�na sebep olan unsurlar aras�ndad�r. Temiz ve anla��l�r notalar�n verilmesi 
gerekti�i dü�üncesi ve beklentisi içerisinde olduklar�n� ayr�ca belirtmi�lerdir. Ö�rencilerin 
ço�unlu�u derslerde eser icrâs� s�ras�nda kendilerini ifâde etmek istediklerini fakat heyecanlar�n�n 
ve acaba yanl�� yaparm�y�m gibi kayg�lar�n�n buna engel oldu�u görü�ündedirler. Kendilerini 
ço�u zaman rahat hissetmediklerini, bu hislerinin de olumsuz alg�lar�n�n olu�mas�na etki etti�ini 
belirtmi�lerdir.  
 
Üçüncü Alt Probleme Yönelik Bulgular ve Yorumlar 
 “Repertuvar e�itimi sürecinde üslûp ve tav�r ö�renimine yönelik alg�lar� etkileyen 
unsurlar nelerdir?” 
Bu alt problemlere yönelik olarak ö�renciler, Repertuvar e�itimi sürecinde üslûp ve tav�r 
ö�renimine yönelik alg�lar�n� etkileyen unsurlar� �u �ekilde cevaplam��lard�r; 
� Konservatuvar öncesi Belediye Konservatuvarlar�, Dernekler, Radyolar ve Özel Derslerin 
Klâsik Türk Müzi�i üslûp ve tav�r ö�renimine yönelik ö�renci alg�lar�na olumlu yönde etki etti�i 
� Populer kültürün (piyasa üslûplar�n�n) Klâsik Türk Müzi�i üslûp ve tav�r ö�renimine yönelik 
ö�renci alg�lar�na olumsuz yönde etki etti�i 
� Repertuvar e�itimi sürecinde farkl� yorumcular� ya da ses kay�tlar�n� dinlemenin üslûp ve tav�r 
ö�renimine yönelik ö�renci alg�lar�n�n de�i�mesine sebep oldu�u 
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Ö�rencilerin %11,1’i (2 ki�i) Konservatuvar öncesi Belediye Konservatuvarlar�, 
Dernekler, Radyolar ve Özel Derslerin Klâsik Türk Müzi�i üslûp ve tav�r ö�renimine yönelik 
alg�lar�na olumlu yönde “K�smen” etki etti�i %88,9’u ise “Oldukça” etki etti�i görü�ündedirler. 
Ö�rencilerin büyük ço�unlu�u alg�sal aç�dan belirli bir altyap�ya sahip olman�n avantajlar�n� 
ya�ad�klar�n� belirtmi�lerdir. 
              %50 bir oranla ö�renciler, populer kültürün (piyasa üslûplar�n�n) Klâsik Türk Müzi�i 
üslûp ve tav�r ö�renimine yönelik alg�lar�na olumsuz yönde “K�smen” etki etti�i görü�ündedirler. 
Ö�rencilerin %27,8’i (5 ki�i) “Oldukça” etki etti�ini 4 ki�i ise etki etmedi�ini belirtmi�lerdir. Bu 
durum Klâsik Türk Müzi�i icrâ üslûp ve tavr� aç�s�ndan oldukça önem te�kil etmektedir.  
               Ö�rencilerin %50’si Repertuvar e�itimi sürecinde farkl� yorumcular� ya da ses 
kay�tlar�n� dinlemelerinin üslûp ve tav�r ö�renimine yönelik alg�lar�n�n de�i�mesine “Oldukça” 
sebep oldu�unu, %38,9’u (7 ki�i) “K�smen” sebep oldu�unu belirtmi�lerdir. Ö�rencilerin %11,1’i 
(2 ki�i) ise Repertuvar e�itimi sürecinde farkl� yorumcular� ya da ses kay�tlar�n� dinlemelerinin 
üslûp ve tav�r ö�renimine yönelik alg�lar�n�n de�i�mesine sebep olmad���n� belirtmi�tir. 
“Oldukça” veya “K�smen” de�i�mesine sebep oldu�unu belirten ö�renciler, dinlemi� olduklar� 
ses icrâc�lar�n�n üslûp ve tav�rlar�n� zihinlerinde kar��la�t�rma yapt�klar�n� ve e�itim süreci 
içerisinde her bir ses icrâc�s�ndan kendi icrâs�na katk� sa�layaca��n� dü�ündü�ü nüanslar� 
seslendirmeye çal��t�klar�n� belirtmi�lerdir. Ö�renciler farkl� ses icrâc�lar�n� dinledikçe üslûp ve 
tav�r ö�renimine yönelik alg�lar�n�n zamanla de�i�ti�ini, sonuç olarakta kendi icrâs�na ve ifâde 
biçimine yak�n buldu�u ses icrâc�s�n� kendilerine örnek ald�klar�n� belirtmi�lerdir.  
 
Dördüncü Alt Probleme Yönelik Bulgular  ve Yorumlar 

“Repertuvar e�itiminde üslûp ve tav�r ö�renimine yönelik ö�rencilerin görü�leri 
nelerdir?” 
Bu alt probleme yönelik ö�renciler görü�lerini �u �ekilde belirtmi�lerdir; 
� Repertuvar ders saati süresinin Klâsik Türk Müzi�i üslûp ve tavr�n� alg�lama ve geli�tirme 
aç�s�ndan yeterli olmad��� 
� Repertuvar dersinde uygulanan yöntemlerin Klâsik Türk Müzi�i üslûp ve tavr�n� alg�lamaya 
K�smen katk� sa�lad��� 
� Günümüzde me�k yönteminin uygulanmamas� ve notaya ba��ml� e�itim yönteminin 
gerçekle�mesi Klâsik Türk Müzi�i üslûp ve tav�r ö�renimine yönelik alg�lar� eserlerdeki 
perdelerin do�ru seslendirilmesi ve eserlere yorum katmak ve nüanslar aç�s�ndan k�smen 
etkiledi�i 
� Me�k yöntemi (Fem-i Muhsin) Türk müzi�i e�itim sistemi içerisinde Klâsik Türk Müzi�i 
üslûp ve tavr�n�n alg�lanmas� ve geli�imi aç�s�ndan oldukça gerekli oldu�u 
 
             Ö�rencilerin %66,7’si (12 ki�i) Repertuvar e�itimi ders saati süresinin, Klâsik Türk 
Müzi�i üslûp ve tavr�n� alg�lama ve geli�tirme aç�s�ndan “K�smen Yeterli” oldu�u, %27,8’inin 5 
ise “Yetersiz” oldu�u görü�ündedirler. Ö�rencilerin %5,6’s� 1 ise Repertuvar e�itimi ders saati 
süresini “Oldukça Yeterli” �eklinde belirtmi�tir.  
             Ö�rencilerin %72,2’si (13 ki�i) Repertuvar dersinde uygulanan yöntemlerin Klâsik Türk 
Müzi�i üslûp ve tavr�n� alg�lamaya olan etkilerini “K�smen Katk� Sa�l�yor” �eklinde, %16,7’si (3 
ki�i) “Oldukça Katk� Sa�l�yor” �eklinde, ö�rencilerin 2’si ise “Katk� Sa�lam�yor” görü�ündedir.  
             Ö�rencilerin %88,9’u (16 ki�i) me�k yönteminin Türk müzi�i e�itim sistemi içerisinde 
Klâsik Türk Müzi�i üslûp ve tavr�n�n alg�lanmas� ve geli�imi aç�s�ndan “Oldukça Gerekli” 
oldu�u görü�ündedirler. Ö�rencilerden 2 ki�i ise “K�smen Gerekli” oldu�u görü�ündedir. 
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Ö�rencilerin %72,2’si (13 ki�i) günümüzde me�k yönteminin uygulanmamas� ve notaya ba��ml� 
e�itim yönteminin gerçekle�mesi Klâsik Türk Müzi�i üslûp ve tav�r ö�renimine yönelik alg�lar� 
“K�smen” etkiledi�i, %27,8’i (5 ki�i) ise “Oldukça” etkiledi�i görü�ündedirler. Oldukça veya 
K�smen etkiledi�i görü�ünde olan ö�rencilerin %16,7’si (3 ki�i) eserlerdeki perdelerin do�ru 
seslendirilmesi aç�s�ndan, %38,9’u (7 ki�i) eserlere yorum katmak ve nüanslar aç�s�ndan, 
%44,4’ü (8 ki�i) ise hem eserlerdeki perdelerin do�ru seslendirilmesi, hemde eserlere yorum 
katmak ve nüanslar aç�s�ndan kaynakland���n� belirtmi�lerdir.  
 
TARTI�MA-SONUÇ VE ÖNER�LER 

Klâsik Türk Müzi�i ve e�itiminin, tarihi süreç içerisinde de�i�im ve geli�im gösterdi�i 
görülmektedir. Gelenekte me�k yöntemi ile gerçekle�tirilmi� olan repertuvar e�itimi, günümüzde 
yerini gerek eser bestelemek, gerekse icra ve aktar�m için nota kullan�m�na b�rakm��t�r. Bu 
yüzy�l�n ba�lar�ndan itibaren nota kullan�m�nda artan yo�unlukla birlikte e�itim sürecinde yine de 
me�k’in izlerine hala rastlanmaktad�r. Eserlerin gerek yap�s�n�n makamlar�n�n ve yorumlama 
biçimlerinin hazmedilmesi aç�s�ndan me�kin önemi büyüktür. Bu önemi benimsemi� olan birçok 
sanatkâr iyi bir icran�n ve tavr�n�n, geleneksel yöntemin avantajlar�ndan yararlan�lmadan elde 
edilemeyece�i görü�ünü ço�u zaman dile getirmi�ler, ezberden icrâ etmenin notaya ba��ml� 
icraya nazaran yorumsal aç�dan daha ruhlu ve etkili oldu�unu savunmu�lard�r. Notaya ba��ml� 
icra türünün eserin hakk�n� vermeye yetmeyece�i dü�üncesi hâkim olmu�tur. 
             Günümüzde ö�rencilerin repertuvar e�itimi sürecine bakt���m�zda ya�an�lan birçok 
problemin oldu�u, notaya ba��ml� e�itim sürecinde kulak e�itimi ve ezbere icra gibi konular�n 
k�smen zay�f kald��� dikkat çekmektedir.  
             Repertuvar e�itimi sürecinde geçilen eserlerin Nüans, Makam, Form, Usûl ve Güfte 
aç�s�ndan ö�renci alg�lar�n� etkileyen problemlerin oldu�u sonucuna ula��lm��t�r. Bu problemler 
Klâsik Türk Müzi�i Repertuvar E�itimi sürecinde ö�renci alg�lar�n� olumsuz yönde etkileyen ve 
s�k kar��la��lan problemlerdir. Eser içerisinde yap�lmas� uygun olan nüanslar�n belirlenmesi 
Klâsik Türk Müzi�i üslûp ve tavr� aç�s�ndan oldukça önemlidir. Nüanslar�n belirlenmesine 
yönelik çal��malar yap�lmas� gerekmektedir. Örn. Klâsik Türk Müzi�i alan�nda do�ru ses 
icrac�lar�n� dinleyerek eserler üzerinde küçük notlar alarak çal��malar yap�labilir. Üslûp ve Tav�r 
ö�renimine yönelik e�itimci ve ö�renci aras�nda dinlenilen ses icrâc�lar�n�n nüanslar� mukayese 
edilip tart���labilir, eser da�arc��� edinmenin yan� s�ra yoruma dayal� bir ders yöntemi de 
geli�tirilebilir. Makamsal aç�dan ya�an�lan zorluklar, ö�rencinin problem ya�ad��� makamlar� 
daha önce duymam�� olmas� veya baz� makamlar�n perdelerini yeterince duyu�sal ve bili�sel 
olarak alg�layamad���ndan kaynaklanan zorluklard�r. Problem ya�an�lan makamlardaki eserlerin 
daha fazla dinlenilmesi, özelliklerinin kavran�p içeri�inde kullan�lan de�i�tirici i�aretlerin 
ö�renilmesi ve özümsenmesi gerekmektedir. Bu bireylerin makam�n seslerini do�ru �ekilde 
seslendirme ve eserleri alg�lama becerisi kazanmalar�n� sa�layacakt�r. Usûl aç�s�ndan ya�an�lan 
zorluklar�n eserlerin haf�zaya al�nmadan notaya ba��ml� bir �ekilde icrâ edilmesi sebebiyle 
gerçekle�ti�i dü�ünülmektedir. Eserlere hâkim olmak, eserlere yorum katabilmeyi 
kolayla�t�rmaktad�r. Esere hâkim olmayan bireyler zihninde hem melodiyi, hem usûlü dü�ünmek 
zorunda kalacakt�r. Bu da, eser icrâs� s�ras�nda ikisinden birinin aksamas�na ve bozulmas�na 
sebep olacakt�r. Eseri ve usûlü özümsemek gerekmektedir. Form aç�s�ndan ö�rencilerin eserleri 
daha bilinçli bir �ekilde icra edebilmesi için, repertuvar e�itimi sürecinde geçilen eserlerin 
dönemlerine ve yap�s�na yönelik üslûp ve tav�r çal��malar�n�n yap�lmas� gerekti�i ve bu 
çal��malar�n ö�rencilere oldukça katk� sa�layaca�� dü�ünülmektedir.  Güfte aç�s�ndan 
ö�rencilerin güfteleri telaffuz ve ifâde etmekte ve hecelerin nerelerde bölünmesi ya da 
bölünmemesi gerekti�i gibi konularda zorluk çektikleri görülmektedir.   Ö�rencilerin dil ve 
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edebiyat� do�ru �ekilde ö�renmesi ve güftelere nüfuz etmesi gereklili�i ortaya ç�kmaktad�r. 
Güftelerin aç�klan�p kelimelerin do�ru telaffuzlar�n�n ö�retilmesi oldukça önemlidir.  
             Repertuvar e�itiminde ya�an�lan problemlerin ve sorunlar�n ö�rencilerin olumsuz 
alg�lar�n�n olu�mas�nda etkili oldu�u görülmektedir. Bu sorunlara yönelik daha kapsaml� 
çal��malar yap�l�rsa, ö�renciler bu problemlerle daha az kar��la�acaklard�r.  
             Repertuvar e�itimi sürecinde üslûp ve tav�r ö�renimine yönelik alg�lar� etkileyen unsurlar 
dikkat çekmektedir. Konservatuvar öncesi Belediye Konservatuvarlar�, Radyolar, Dernekler ve 
Özel Derslerin Klâsik Türk Müzi�i üslûp ve tav�r ö�renimine yönelik ö�renci alg�lar�na olumlu 
yönde etki etti�i sonucuna var�lm��t�r. Bu kurumlarda bulunmu� veya özel ders alm�� ö�rencilerin 
Klâsik Türk Müzi�i üslûp ve tav�r ö�renimine yönelik alg�lar� duyu�sal ve bili�sel olarak geli�mi� 
bulunmaktad�r.  
              Populer kültürün (piyasa üslûplar�n�n) de Klâsik Türk Müzi�i üslûp ve tav�r ö�renimine 
yönelik ö�renci alg�lar�na olumsuz yönde etki etti�i görülmektedir. Ö�rencilerin bu gibi icrâ 
biçimlerinin etkisinde kald�klar� görülmektedir. Bu olumsuz etkiler makbul olmayan icrâlar�n 
olu�mas�na sebep olmaktad�r. Ö�renciler bu konuda bilinçlendirilmeli, do�ru ses icrâc�lar�n� 
dinlemeleri te�vik edilmelidir.  
              Repertuvar e�itimi sürecinde farkl� yorumcular� ya da ses kay�tlar�n� dinlemeleri 
ö�rencilerin üslûp ve tav�r ö�renimine yönelik alg�lar�n�n de�i�mesine sebep oldu�u 
görülmektedir. Bu süreç içerisinde birçok ses icrâc�s�n� dinleyen ö�renciler sonunda kendi üslûp 
ve tavr�n� bu icrâc�lar� örnek alarak olu�turmaya çal��maktad�r.  
              Repertuvar e�itimi ders saati süresinin Klâsik Türk Müzi�i üslûp ve tavr�n� alg�lama ve 
geli�tirme aç�s�ndan k�smen yeterli bulundu�u ve uygulanan yöntemlerin ö�rencilere k�smen 
katk� sa�lad��� sonucuna ula��lm��t�r. Ders saati süreleri art�r�labilir. 
              Ö�renciler, Me�k yönteminin Türk müzi�i e�itim sistemi içerisinde Klâsik Türk Müzi�i 
üslûp ve tavr�n�n alg�lanmas� ve geli�imi aç�s�ndan oldukça gerekli oldu�u görü�ündedirler. Nota 
ve me�k yöntemi ile ö�renme birle�tirilebilir. Bu ö�rencilerin eser da�arc��� edinmelerinin yan� 
s�ra eserlerdeki icrâ inceliklerini de kazanmalar�n� sa�layacakt�r. Notaya ba��ml� e�itim 
yönteminin Klâsik Türk Müzi�i üslûp ve tav�r ö�renimine yönelik alg�lar� k�smen etkiledi�i, bu 
etkinin eserlerdeki perdelerin do�ru seslendirilmesi aç�s�ndan ve eserlere yorum katmak ve 
nüanslar aç�s�ndan kaynakland��� sonucuna var�lm��t�r.  
               Repertuvar e�itiminde üslûp ve tav�r ö�renimine yönelik alg�lar�n olumlu yönde 
geli�ebilmesi aç�s�ndan daha fazla icrâya yönelik çal��malar�n art�r�lmas� gerekti�i görülmektedir.  
Ezbere icrân�n da zay�f kalmamas� ad�na i�itmeye ve yoruma dayal� yöntemlerden ve gelenekteki 
e�itim yöntemi avantajlar�ndan faydalanmak gerekmektedir. Ayr�ca bu geleneksel icran�n 
ilerlemesi bak�m�ndan oldukça önemlidir. Bu sayede, gelene�in üslûp ve tav�r özellikleri gelecek 
ku�aklara kal�c�l���n� koruyarak aktar�labilecektir. 
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ÖZET 
 

Bu çal��mada, Ahmed Adnan Saygun’un Aksak Tart�lar Üzerine On Etüd, Op. 38 ba�l�kl� 
albümü üzerinde özgün bir tart� analizi gerçekle�tirilmi�tir. 

Analiz, her bir etüd için “birim de�erin belirlenmesi” ve “ölçü anahtarlar� ve tart� 
kal�plar�n�n ölçü baz�nda saptanmas�” olmak üzere iki ana boyutu kapsamaktad�r. 

Analiz sonuçlar�, albüm genelinde 10 farkl� ölçü anahtar� ve 38 ayr� tart� kal�b�n�n 
kullan�ld���n� ve Saygun’un, tart� kullan�m�nda çoklu aksak gibi kendine özgü yakla��mlar 
sergiledi�ini ortaya koymaktad�r. 

Albümde kullan�lan [2 5], [4 3] ve [1 3 4] gibi kal�plar, Türkiye’de bugüne dek yerle�mi� 
olan aksak tart� alg�s�n�n yeniden irdelenmesi gerekti�ini gözler önüne sermektedir. Bu nedenle, 
aksak tart� kavram� üzerine yap�lm�� olan geleneksel tan�mlar�n, Saygun’un ça�da� yakla��m� göz 
önüne al�narak geli�tirilmesi önerilmektedir. 

 
ABSTRACT 

In this study, an original rhythm analysis has been conducted on Ten Études on Aksak 
Rhythms, Op. 38 by Ahmed Adnan Saygun. 

The analysis consists of two main parts which cover “identification of the beat unit” and 
“identification of the time signatures and rhythmic patterns on the basis of measure”. 

 The analysis concludes that in Ten Études ten different time signatures and thirty-eight 
distinct rhytmic patterns have been used and Saygun is considered to have unique approaches 
such as polyaksak in his use of rhythm. 

The patterns such as [2 5], [4 3] and [1 3 4] indicate that the perception of aksak rhythm 
which has been used in Turkey should be reconsidered. It is therefore suggested that traditional 
definitions of aksak rhythms should be improved in the light of Saygun’s contemporary 
approach. 

 
 

 

                                                 
118 Bu çal��ma, Eylül 2010’da Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müzikoloji Anabilim Dal�’nda 

tamamlanan, Ahmed Adnan Saygun’un Dört Piyano Yap�t�na �li�kin Bir Aksak Tart� Analizi: Opus 38, 45, 47, 58 
ba�l�kl� Yüksek Lisans tezi üzerine kuruludur. Bununla birlikte, tezde sergilenen analiz, bu çal��ma için 
geli�tirilmi� ve tüm eserler üzerinde yeniden uygulanm��t�r. Bu nedenle, elde edilen kimi sonuçlar teze oranla 
farkl�l�klar göstermektedir.   
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1. G�R�� 
 

Bugüne dek aksak tart� için yap�lm�� tan�mlar�n tamam�n�n, “iki�erli ve üçerli bölünme” 
biçiminde özetlenebilecek bir ortak payda üzerine in�a edildi�i görülmektedir (Bartók, 1938; 
Fracile, 2003, s. 198; Br�iloiu, 1984, s. 134; �lerici, 1981, s. 423; Danhauser ve Baran, 1988, s. 
58; Sun, 2008, s. 73). 

Ahmed Adnan Saygun’un 1966 tarihli Musiki Temel Bilgisi’nde yer alan aksak tart� 
tan�mlamas� da yukar�daki saptamay� do�rular niteliktedir: 

 
“�ki�erli ve üçerli bölünmelere ba�l� vuru�lar�n, bu bölünmeler aras�ndaki fark� 

belirten süre de�erinin h�z� de�i�memek �art�yla, kar��t�r�lmas�ndan meydana gelen tart� 
çe�idine Aksak Tart� ad� verilir.” (Saygun, 1966, s. 104) 

 
Saygun’un besteci ve müzikolog olarak geleneksel Türk müziklerine duydu�u ilgi, 

kaç�n�lmaz olarak ritmik ö�eler ve dolay�s�yla aksak tart�lar için de geçerlidir. Bu ilginin en 
somut kan�t�, bestecinin solo piyano için de�i�ik y�llarda kaleme ald��� ve ba�l�klar�nda Aksak 
Tart�lar Üzerine ibaresi bulunan dört albümdür.  

 
Tablo 1. Saygun’un Aksak Tart�lar Üzerine ibareli solo piyano albümleri 

Albüm Ba�l��� O
pus Nr. 

Yaz
�m Y�l� 

Aksak Tart�lar Üzerine On Etüd 38 196
4 

Aksak Tart�lar Üzerine Oniki Prelüd 45 196
7 

Aksak Tart�lar Üzerine Onbe� Parça 47 196
7 

Aksak Tart�lar Üzerine On Taslak 58 197
6 

 
Kan�m�zca, böylesi bir tablo; bestecinin “söz konusu yap�tlarda aksak tart�y� nas�l ele 

ald���” ve “tart� kullan�m�nda kendine özgü yakla��mlar sergileyip sergilemedi�i” sorular�n�n ele 
al�naca�� analitik bir çal��may� zorunlu k�lmaktad�r. ��te, bu çal��mada, taraf�m�zdan geli�tirilen 
bir analiz yöntemi (Erdem, 2010), bestecinin Aksak Tart�lar Üzerine On Etüd 119 ba�l�kl� albümü 
(Saygun, 1964) üzerinde uygulanacakt�r.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
119 Bundan böyle “On Etüd” olarak an�lacakt�r. 
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2. ANAL�Z 
 

2.1. Etüd 1 
 

Tablo 2. Etüd 1: Ölçü anahtarlar� ve tart� kal�plar�n�n da��l�m� 120 
ÖNr ÖA Tart� Kal�b� ÖNr ÖA Tart� 

Kal�b� 
1-14 4   14/16 [ 4 3 2 5 ] 16 107 4   14/16 [ 2 5 2 5 ] 
15-20 2     7/16 [ 2 5 ] 108-113 2     7/16 [ 4 3 ] 
21-28 [ 4 3 ] 114-122 4   14/16 [ 4 3 2 5 ] 
29 [ 2 5 ] 123-124 2     7/16 [ 4 3 ] 
30 [ 4 3 ] 125 4   14/16 [ 3 4 2 5 ] 
31-33 [ 3 4 ] 126 [ 4 3 2 5 ] 
34-37 [ 4 3 ] 127 [ 4 4 2 4 ] 
38 [ 3 4 ] 128-131 2     7/16 [ 4 3 ] 
39-46 [ 4 3 ] 132 4   14/16 [ 4 4 4 2 ] 
47 4   14/16 [ 2 5 4 3 ] 133-134 [ 4 3 4 3 ] 
48-93 2     7/16 [ 4 3 ] 135-137 [ 4 3 3 4 ] 
94-101 [ 2 5 ] 138-144 2     7/16 [ 4 3 ] 
102 [ 4 3 ] 145 -       5/8 -  
103-106 [ 2 5 ] 146 2     7/16 [ 4 3 ] 

 
Yukar�daki tabloda sergilenen analiz bulgular�; Etüd 1’de, iki ayr� ölçü anahtar�na 

da��lm�� bulunan 11 farkl� tart� kal�b�n�n varl���n� gözler önüne sermektedir. Bunlardan [4 3 2 5], 
[2 5], [4 3], [3 4], [2 5 4 3], [2 5 2 5], [3 4 2 5], [4 3 4 3] ve [4 3 3 4] olmak üzere 9’u aksak; [4 4 
2 4] ve [4 4 4 2] olmak üzere 2’si ise aksak olmayan tart� kal�b�d�r. 

 
Etüdün 133. ölçüsünün, sol anahtar�ndaki sekizlemelere ra�men [4 3 4 3] olarak kabul 

edilmesi, fa anahtar�ndaki ritmik yap�n�n esas al�nmas�ndan kaynaklanmaktad�r. 
  

 
                                                     Nota 1. Etüd 1, ÖNr 133 

                                                 
120 Tabloda yer alan ÖNr ölçü numaras�n�, ÖA ise ölçü anahtar�n� simgeleyen k�saltmalard�r. 14/16 ve 
  7/16, ilgili ölçü için geçerli olan ve fakat notada gösterilmeyen ölçü anahtarlar�n�; 4 ve 2, bestecinin 
  standart ölçü anahtar� yerine kulland��� ve vuru� say�s�n� gösteren rakamlar� simgelemektedir. [4 3 2 
  5] tart� kal�b�n�n sa��nda yer alan 16 ise, etüdün tümünü temsil etti�i belirlenen birim de�er olan  
  onalt�l��� göstermektedir.    
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Etüdün 145. ölçüsündeki be�lemelerin, - notalar�n grupland�r�lma biçimi ve sekizliklerin 

tamam�ndaki aksanlar dikkate al�narak  -  bünyesinde [2 3] ya da [3 2] gibi bir bölünüm 
bar�nd�rmad��� ve dolay�s�yla bir tart� kal�b� olarak de�erlendirilemeyece�i kanaatine var�lm��t�r. 
Ölçünün 5/8 ölçü anahtar� alt�nda s�n�fland�r�lmas�n�n gerekçesi ise, böyle bir yap�n�n 7/16’� fiilen 
geçersiz k�ld��� ve ancak 5/8 dü�ünülerek seslendirilebilece�i gerçe�idir. 

 

 
                                                       Nota 2. Etüd 1, ÖNr 145 
 

Tablo 3. Etüd 1: Tart� kal�plar�n�n kullan�m s�kl��� 
Tart� Kal�b� Tart� Kal�b�n�n Kullan�ld��� Ölçü Say�s� Tart� Kal�b�n�n Kullan�lma Oran� (%) 
[ 4 3 ] 88 60,3 
[ 4 3 2 5 ] 24 16,4 
[ 2 5 ] 19 13,0 
[ 3 4 ] 4 2,7 
[ 4 3 3 4 ] 3 2,1 
[ 4 3 4 3 ] 2 1,4 
[ 2 5 4 3 ] 1 0,7 
[ 2 5 2 5 ] 1 0,7 
[ 3 4 2 5 ] 1 0,7 
[ 4 4 2 4 ] 1 0,7 
[ 4 4 4 2 ] 1 0,7 

 
 

2.2. Etüd 2 
Tablo 4. Etüd 2: Ölçü anahtarlar� ve tart� kal�plar�n�n da��l�m� 

ÖNr ÖA Tart� Kal�b�  ÖNr ÖA Tart� Kal�b� 
1

-2 
3       8/8 [ 3 2 3 ] 8 50  [ 3 3 2 ] 

3  
 

[ 3 3 2 ] 51-59 [ 3 2 3 ] 
4

-7 
[ 3 2 3 ] 60-61 [ 3 3 2 ] 

8 [ 3 3 2 ] 62 [ 1 3 4 ] 
9

-14 
[ 3 2 3 ] 63 4       8/8 [ 2 2 2 2 ] 

1
5-17 

[ 3 3 2 ] 64-65 3       8/8 [ 3 2 3 ] 

1
8-35 

[ 3 2 3 ] 66 [ 3 3 2 ] 

3
6 

[ 3 2 3 ] 67 [ 3 2 3 ]  
[ 2 2 2 2 ] 68 4       8/8 [ 2 2 2 2 ] 

3
7-45 

[ 3 2 3 ] 69-70 3       8/8 [ 3 2 3 ] 

4
6-47 

4       8/8 [ 2 2 2 2 ] 71 4       8/8 [ 2 2 2 2 ] 
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4
8 

3       8/8 [ 3 2 3 ] 72-85 3       8/8 [ 3 2 3 ] 

4
9 

[ 2 3 3 ] 86-88 4       8/8 [ 2 2 2 2 ] 

 
Yukar�daki tabloda sergilenen analiz bulgular�; Etüd 2’de, tek bir ölçü anahtar� alt�nda 

toplanm�� bulunan 5 farkl� tart� kal�b�n�n varl���n� ortaya koymaktad�r. Bunlardan [3 2 3], [3 3 2], 
[2 3 3] ve [1 3 4] olmak üzere 4’ü aksak; [2 2 2 2] ise aksak olmayan tart� kal�b�d�r. 

Etüdün en ilgi çekici özelli�i, 36. ölçüde, sa� eldeki [3 2 3]’e kar�� sol elde [2 2 2 2] 
bölünümüne yer verilmi� olu�udur. Bu durum çoklu tart� olarak adland�r�labilir.  

 
Nota 3. Etüd 2, ÖNr 36 

 
Tablo 5. Etüd 2: Tart� kal�plar�n�n kullan�m s�kl��� 

Tart� Kal�b� Tart� Kal�b�n�n Kullan�ld��� 
Ölçü Say�s� 

Tart� Kal�b�n�n Kullan�lma 
Oran� (%) 

[ 3 2 3 ] 69 78,4 
[ 3 3 2 ] 9 10,2 
[ 2 2 2 2 ] 9 10,2 
[ 2 3 3 ] 1 1,1 
[ 1 3 4 ] 1 1,1 

 
2.3. Etüd 3 
Tablo 6. Etüd 3: Ölçü anahtarlar� ve tart� kal�plar�n�n da��l�m� 

ÖNr ÖA Tart� Kal�b� ÖNr ÖA Tart� Kal�b� 
1-5 4

       9/8 
[ 2 2 2 3 ] 8  

13 
 [ 2 2 2 3 ] 

 
6 

 [ 2 2 2 3 ] [ 3 3 3 ]  
[ 3 2 2 2 ] [ 2 3 2 2 ] 
[ 2 2 3 2 ] 14-15 [ 2 2 2 3 ] 

7 [ 2 2 2 3 ] 16 [ 2 2 3 2 ] 
[ 3 2 2 2 ] 17-21 [ 2 2 2 3 ] 

8 [ 3 2 2 2 ] 22 3       9/8 [ 3 3 3 ] 
9 3

       9/8 
[ 3 3 3 ] 23-24 4       9/8 [ 2 2 2 3 ] 

10-11 4
       9/8 

[ 2 2 2 3 ] 25-26 [ 3 2 2 2 ] 

12 [ 2 2 2 3 ] 27 [ 2 2 2 3 ] 
[ 2 2 3 2 ]  

 
Yukar�daki tabloda sergilenen analiz bulgular�; Etüd 3’de, tek bir ölçü anahtar� alt�nda 

toplanm�� bulunan 5 farkl� tart� kal�b�n�n varl���n� gözler önüne sermektedir. Bunlardan [2 2 2 3], 
[3 2 2 2], [2 2 3 2] ve [2 3 2 2] olmak üzere 4’ü aksak; [3 3 3] ise aksak olmayan tart� kal�b�d�r. 

Etüdün en ilgi çekici özelli�i; 6. ölçüde üç farkl� aksak tart� kal�b�na; 7. ve 12. ölçülerde 
iki farkl� aksak tart� kal�b�na; 13. ölçüde ise iki farkl� aksak ve bir aksak olmayan tart� kal�b�na 
ayn� anda yer verilmi� olu�udur. Bu durum, çoklu aksak olarak adland�r�labilir. 
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Nota 4. Etüd 3, ÖNr 6 

 

 
Nota 5. Etüd 3, ÖNr 7 

 
 

 
Nota 6. Etüd 3, ÖNr 12 

 

 
Nota 7. Etüd 3, ÖNr 13 

 
Tablo 7. Etüd 3: Tart� kal�plar�n�n kullan�m s�kl��� 

Tart� Kal�b� Tart� Kal�b�n�n Kullan�ld��� 
Ölçü Say�s� 

Tart� Kal�b�n�n Kullan�lma 
Oran� (%) 

[ 2 2 2 3 ] 21 77,8 
[ 3 2 2 2 ] 5 18,5 
[ 2 2 3 2 ] 3 11,1 
[ 3 3 3 ] 3 11,1 
[ 2 3 2 2 ] 1 3,7 

 
2.4. Etüd 4 
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Tablo 8. Etüd 4: Ölçü anahtarlar� ve tart� kal�plar�n�n da��l�m� 
ÖNr ÖA Tart� Kal�b� 
1-4 4       9/8 [ 2 2 2 3 ] 8 
5 [ 2 3 2 2 ] 
6 [ 3 2 2 2 ] 
7-10 [ 2 2 2 3 ] 
11-12 [ 2 3 2 2 ] 
13-17 [ 2 2 2 3 ] 
18 [ 2 3 2 2 ] 
19 [ 3 2 2 2 ] 
20-35 [ 2 2 2 3 ] 

 
Yukar�daki tabloda sergilenen analiz bulgular�; Etüd 4’de, tek bir ölçü anahtar� alt�nda 

toplanm�� bulunan 3 farkl� tart� kal�b�n�n varl���n� ortaya koymaktad�r. Bunlar�n tamam� aksak 
tart� kal�b�d�r.  

 
Tablo 9. Etüd 4: Tart� kal�plar�n�n kullan�m s�kl��� 

Tart� Kal�b� Tart� Kal�b�n�n Kullan�ld��� Ölçü Say�s� Tart� Kal�b�n�n Kullan�lma Oran� (%) 
[ 2 2 2 3 ] 29 82,9 
[ 2 3 2 2 ] 4 11,4 
[ 3 2 2 2 ] 2 5,7 

 
2.5. Etüd 5 
Tablo 10. Etüd 5: Ölçü anahtarlar� ve tart� kal�plar�n�n da��l�m� 

ÖNr ÖA Tart� Kal�b� 
1-84 2       5/8 [ 2 3 ] 8 
85 6/8 - 
86-124 2       5/8 [ 2 3 ] 

 
Yukar�daki tabloda sergilenen analiz bulgular�; Etüd 5’de tek bir tart� kal�b�n�n varl���n� 

gözler önüne sermektedir.  
Etüdün 25. ölçüsünün, sol anahtar�ndaki alt�lamaya ra�men [2 3] olarak kabul edilmesi, fa 

anahtar�ndaki ritmik yap�n�n esas al�nmas�ndan kaynaklanmaktad�r.  
 

 
Nota 8. Etüd:5, ÖNr 25 

 
Etüdün 85. ölçüsünde her iki elde yer alan alt�lama, bünyesinde herhangi bir bölünüm  

bar�nd�rmad���ndan, bir tart� kal�b� olarak de�erlendirilmemi� ve söz konusu ölçü, - Etüd 1’in 
145. ölçüsüne getirilen yoruma paralel olarak - 6/8 kabul edilmi�tir. 
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Nota 9. Etüd 5, ÖNr 85 

 
Tablo 11. Etüd 5: Tart� kal�plar�n�n kullan�m s�kl��� 

Tart� Kal�b� Tart� Kal�b�n�n Kullan�ld��� 
Ölçü Say�s� 

Tart� Kal�b�n�n Kullan�lma 
Oran� (%) 

[ 2 3 ] 123 99,2 
 

2.6. Etüd 6 
Tablo 12. Etüd 6: Ölçü anahtarlar� ve tart� kal�plar�n�n da��l�m� 

ÖNr ÖA Tart� Kal�b� 
Nr 

ÖA Tart� Kal�b� 

1-9 4     10/8 [ 3 2 2 3 ]�8 
5-53 

[ 3 2 2 3 ] 

10-11 
 

[ 3 2 3 2 ] 
4 

[ 2 3 3 2 ] 

5-60 
[ 3 2 2 3 ] 

12-17 [ 3 2 2 3 ] 
1-62 

2       5/8 [ 2 3 ] 

18 
[ 2 3 2 3 ] 

3-65 
4     10/8 [ 3 2 2 3 ] 

[ 3 2 2 3 ] 
6 

[ 3 2 2 3 ] 

19 
[ 3 2 2 3 ] [ 2 3 2 3 ] 
[ 2 3 2 3 ] 

7-117 
[ 3 2 2 3 ] 

20 [ 2 3 2 3 ]   
21-43 [ 3 2 2 3 ] 
44  [ 2 3 2 3 ] 

Yukar�daki tabloda sergilenen analiz bulgular�; Etüd 6’da, iki ayr� ölçü anahtar�na 
da��lm�� bulunan 5 farkl� tart� kal�b�n�n varl���n� ortaya koymaktad�r. Bunlar�n tamam� aksak tart� 
kal�b�d�r. 

Etüd 3’de de�inilen çoklu aksak anlay���n� Etüd 6’n�n 18., 19. ve 66. ölçülerinde görmek 
mümkündür.  

 

 
Nota 10. Etüd 6, ÖNr 18 
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Nota 11. Etüd 6, ÖNr 19 

 

 
Nota 12. Etüd 6, ÖNr 66 

 
Etüdün 108. ölçüsünün, sol anahtar�ndaki üçlü gruplamalara ra�men [3 2 2 3] olarak 

kabul edilmesi, fa anahtar�ndaki ritmik yap�n�n esas al�nmas�ndan kaynaklanmaktad�r. 
 

 
Nota 13. Etüd 6, ÖNr 108 

 
Etüdün 109. ölçüsünün ikinci yar�s�nda yer alan onalt�l�klar, - besteci taraf�ndan 

belirtilmemesine ragmen - onbe�leme olarak dü�ünülmelidir. Bu durumda her üç onalt�l��� bir 
sekizlik kar��layaca��ndan, ölçünün ikinci yar�s� için geçerli olan [2 3] bölünümünde herhangi bir 
de�i�iklik olmayacakt�r. Bu nedenle ölçünün tamam�         [ 3 2 2 3] olarak kabul edilmi�tir.  

 

 
Nota 14. Etüd 6, ÖNr 109 

 
Tablo 13. Etüd 6: Tart� kal�plar�n�n kullan�m s�kl��� 
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Tart� Kal�b� Tart� Kal�b�n�n Kullan�ld��� 
Ölçü Say�s� 

Tart� Kal�b�n�n Kullan�lma 
Oran� (%) 

[ 3 2 2 3 ] 110 94,0 
[ 2 3 2 3 ] 5 4,3 
[ 2 3 ] 2 1,7 
[ 3 2 3 2 ] 1 0,9 
[ 2 3 3 2 ] 1 0,9 

  
2.7. Etüd 7 
Tablo 14. Etüd 7: Ölçü anahtarlar� ve tart� kal�plar�n�n da��l�m� 

ÖNr ÖA Tart� Kal�b� 
1

-2 
4     11/8 [ 3 3 3 2 ] 8 

3 [ 3 2 3 3 ] 
4 [ 3 3 2 3 ] 
5

-6 
[ 3 3 3 2 ] 

7 [ 3 3 2 3 ] 
8

-10 
[ 3 2 3 3 ] 

1
1-37 

[ 3 3 3 2 ] 

 
Yukar�daki tabloda sergilenen analiz bulgular�; Etüd 7’de, tek bir ölçü anahtar� alt�nda 

toplanm�� bulunan 3 farkl� tart� kal�b�n�n varl���n� gözler önüne sermektedir. Bunlar�n tamam� 
aksak tart� kal�b�d�r. 
Tablo 15. Etüd 7: Tart� kal�plar�n�n kullan�m s�kl��� 

Tart� Kal�b� Tart� Kal�b�n�n Kullan�ld��� 
Ölçü Say�s� 

Tart� Kal�b�n�n Kullan�lma 
Oran� (%) 

[ 3 3 3 2 ] 31 83,8 
[ 3 2 3 3 ] 4 10,8 
[ 3 3 2 3 ] 2 5,4 

 
 
 
2.8. Etüd 8 
Tablo 16. Etüd 8: Ölçü anahtarlar� ve tart� kal�plar�n�n da��l�m� 

ÖNr ÖA Tart� Kal�b� 
1

-67 
4   13/16 [ 3 3 3 4 ] 16 

6
8 

[ 4 4 2 3 ] 

6
9 

[ 4 2 3 4 ] 

7
0-84 

[ 3 3 3 4 ] 

 
Yukar�daki tabloda sergilenen analiz bulgular�; Etüd 8’de, tek bir ölçü anahtar� alt�nda 

toplanm�� bulunan 3 farkl� tart� kal�b�n�n varl���n� ortaya koymaktad�r. Bunlar�n tamam� aksak 
tart� kal�b�d�r. 

 
Tablo 17. Etüd 8: Tart� kal�plar�n�n kullan�m s�kl��� 
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Tart� Kal�b� Tart� Kal�b�n�n Kullan�ld��� 
Ölçü Say�s� 

Tart� Kal�b�n�n Kullan�lma 
Oran� (%) 

[ 3 3 3 4 ] 82 97,6 
[ 4 4 2 3 ] 1 1,2 
[ 4 2 3 4 ] 1 1,2 

 
2.9. Etüd 9 
Tablo 18. Etüd 9: Ölçü anahtarlar� ve tart� kal�plar�n�n da��l�m� 

ÖNr ÖA Tart� Kal�b� 
1-21 4   15/16 [ 4 4 4 3 ] 16 
22 [ 4 4 3 4 ] 
23 [ 4 3 4 4 ] 
24-26 [ 4 4 4 3 ] 
27 [ 4 4 3 4 ] 
28 [ 4 4 4 3 ] 
29 [ 4 3 4 4 ] 
30-39 [ 4 4 4 3 ] 

 
Yukar�daki tabloda sergilenen analiz bulgular�; Etüd 9’da, tek bir ölçü anahtar� alt�nda 

toplanm�� bulunan 3 farkl� tart� kal�b�n�n varl���n� gözler önüne sermektedir. Bunlar�n tamam� 
aksak tart� kal�b�d�r.     

 
Tablo 19. Etüd 9: Tart� kal�plar�n�n kullan�m s�kl��� 

Tart� Kal�b� Tart� Kal�b�n�n Kullan�ld��� 
Ölçü Say�s� 

Tart� Kal�b�n�n Kullan�lma 
Oran� (%) 

[ 4 
4 4 3 ] 

35 89,7 

[ 4 
4 3 4 ] 

2 5,1 

[ 4 
3 4 4 ] 

2 5,1 

 
 
 
 

2.10. Etüd 10 
Tablo 20. Etüd 10: Ölçü anahtarlar� ve tart� kal�plar�n�n da��l�m� 

ÖNr  ÖA Tart� Kal�b� 
1-37 3   10/16 [ 3 3 4 ] 16 
38 [ 3 4 3 ] 
39-95 [ 3 3 4 ] 
96-103 1       5/8 -  
104 3   10/16 [ 4 3 3 ] 
105-110 [ 3 3 4 ] 
111 [ 3 4 3 ] 
112-114 [ 3 3 4 ] 
115 [ 3 4 3 ] 
116-117 [ 4 3 3 ] 
118-137 [ 3 3 4 ] 

 
Yukar�daki tabloda sergilenen analiz bulgular�; Etüd 10’da, tek bir ölçü anahtar� alt�nda 

toplanm�� bulunan 3 farkl� tart� kal�b�n�n varl���n� ortaya koymaktad�r. Bunlar�n tamam� aksak 
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tart� kal�b�d�r. 
 
Bununla birlikte, etüdün 96. ve 103. ölçüleri aras�nda sol elde aç�kça görülen [2 3] 

bölünümünün de�erlendirme kapsam� d���nda b�rak�lmas�, bestecinin, bu ölçülerin her birindeki 
vuru� say�s�n� 1 olarak öngörmesinden kaynaklanmaktad�r.    

 

 
Nota 15. Etüd 10, ÖNr 96-97 

 
 
 
 

Tablo 21. Etüd 10: Tart� kal�plar�n�n kullan�m s�kl��� 
Tart� Kal�b� Tart� Kal�b�n�n Kullan�ld��� 

Ölçü Say�s� 
Tart� Kal�b�n�n Kullan�lma 

Oran� (%) 
[ 3 3 4 ] 123 89,8 
[ 3 4 3 ] 3 2,2 
[ 4 3 3 ] 3 2,2 
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3. SONUÇLAR 
Tablo 22, Tablo 23 ve Tablo 24’de, On Etüd üzerinde gerçekle�tirilen analiz 

sonucunda elde edilen istatistiksel bulgulara yer verilmektedir: 
Tablo 22. On Etüd: Ölçü anahtarlar� ve tart� kal�plar�n�n da��l�m� 

ÖA 

ÖA’n�n 

�ç
er

di
�i

 V
ur

u�
 

Sa
y�

s�
 

Kullan�ld��� Ölçü Say�s� 

O
n 

E
tü

d 
G

en
el

in
de

 
K

ul
la

n�
lm

a 
O

ra
n�

 (%
) 

E
tü

d 
1 

E
tü

d 
2 

E
tü

d 
3 

E
tü

d 
4 

E
tü

d 
5 

E
tü

d 
6 

E
tü

d 
7 

E
tü

d 
8 

E
tü

d 
9 

E
tü

d 
10

 

O
n 

E
tü

d 

5/8 

2 - - - - 123 2 - - - - 125 
5,0 

6,1 1 1 - - - - - - - - 8 9 
,1 

8/8 

3 - 80 - - - - - - - - 80 
,6 

0,6 4 - 8 - - - - - - - - 8 
,0 

9/8 

4 - - 25 35 - - - - - - 60 
,2 

,4 3 - - 2 - - - - - - - 2 
,2 

10/8 4 - - - - - 115 - - - - 115 13,8

11/8 4 - - - - - - 37 - - - 37 4,4

7/16 2 111 - - - - - - - - - 111 13,3

10/16 3 - - - - - - - - - 129 129 15,5

13/16 4 - - - - - - - 84 - - 84 10,1

14/16 4 34 - - - - - - - - - 34 4,1

15/16 4 - - - - - - - - 39 - 39 4,7

 834  
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Tablo 23. On Etüd: Tart� kal�plar�n�n, ölçü anahtarlar�na da��l�m�  

ÖA 
ÖA’n�n 
�çerdi�i 

Vuru� say�s� 
Tart� Kal�b� ÖA’n�n Ölçü 

Say�s� 

Tart� 
Kal�b�n�n 

Ölçü Say�s� 

Tart� 
Kal�b�n�n, ÖA 

�çinde 
Kullan�lma 
Oran� (%) 

5/8 2 [ 2 3 ] 134 125 93,3 
1 - 9 6,7 

6/8 1 - 1 - - 

8/8 3 

[ 3 2 3 ] 

88 

69 78,4 
[ 3 3 2 ] 9 10,2 
[ 2 3 3 ] 1 1,1 
[ 1 3 4 ] 1 1,1 

4 [ 2 2 2 2 ] 9 10,2 

9/8 4 

[ 2 2 2 3 ] 

62 

50 80,7 
[ 3 2 2 2 ] 7 11,3 
[ 2 3 2 2 ] 5 8,1 
[ 2 2 3 2 ] 3 4,8 

3 [ 3 3 3 ] 3 4,8 

10/8 4 

[ 3 2 2 3 ] 

115 

110 95,7 
[ 2 3 2 3 ] 5 4,4 
[ 3 2 3 2 ] 1 0,9 
[ 2 3 3 2 ] 1 0,9 

11/8 4 
[ 3 3 3 2 ] 

37 
31 83,8 

[ 3 2 3 3 ] 4 10,8 
[ 3 3 2 3 ] 2 5,4 

7/16 2 
[ 4 3 ] 

111 
88 79,3 

[ 2 5 ] 19 17,1 
[ 3 4 ] 4 3,6 

10/16 3 
[ 3 3 4 ] 

129 
123 95,4 

[ 3 4 3 ] 3 2,3 
[ 4 3 3 ] 3 2,3 

13/16 4 
[ 3 3 3 4 ] 

84 
82 97,6 

[ 4 4 2 3 ] 1 1,2 
[ 4 2 3 4 ] 1 1,2 

14/16 4 

[ 4 3 2 5 ] 

34 

24 70,6 
[ 4 3 3 4 ] 3 8,8 
[ 4 3 4 3 ] 2 5,9 
[ 2 5 4 3 ] 1 2,9 
[ 2 5 2 5 ] 1 2,9 
[ 3 4 2 5 ] 1 2,9 
[ 4 4 2 4 ] 1 2,9 
[ 4 4 4 2 ] 1 2,9 

15/16 4 
[ 4 4 4 3 ] 

39 
35 89,7 

[ 4 4 3 4 ] 2 5,1 
[ 4 3 4 4 ] 2 5,1 

 
Tablo 24. On Etüd: Tart� kal�plar�n�n kullan�m s�kl���  

Tart� Kal�b� Tart� Kal�b�n�n 
Ölçü Say�s� 

Tart� Kal�b�n�n 
Kullan�lma Oran� (%) 

[ 2 3 ] 125 15,0 
[ 3 3 4 ] 123 14,8 
[ 3 2 2 3 ] 110 13,2 
[ 4 3 ] 88 10,6 
[ 3 3 3 4 ] 82 9,8 
[ 3 2 3 ] 69 8,3 
[ 2 2 2 3 ] 50 6,0 
[ 4 4 4 3 ] 35 4,2 
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[ 3 3 3 2 ] 31 3,7 
[ 4 3 2 5 ] 24 2,9 
[ 2 5 ] 19 2,3 
[ 3 3 2 ] 9 1,1 
[ 2 2 2 2 ] 9 1,1 
[ 3 2 2 2 ] 7 0,8 
[ 2 3 2 2 ] 5 0,6 
[ 2 3 2 3 ] 5 0,6 
[ 3 2 3 3 ] 4 0,5 
[ 3 4 ] 4 0,5 
[ 2 2 3 2 ] 3 0,4 
[ 3 3 3 ] 3 0,4 
[ 3 4 3 ] 3 0,4 
[ 4 3 3 ] 3 0,4 
[ 4 3 3 4 ] 3 0,4 
[ 3 3 2 3 ] 2 0,2 
[ 4 3 4 3 ] 2 0,2 
[ 4 4 3 4 ] 2 0,2 
[ 4 3 4 4 ] 2 0,2 
[ 2 3 3 ] 1 0,1 
[ 1 3 4 ] 1 0,1 
[ 3 2 3 2 ] 1 0,1 
[ 2 3 3 2 ] 1 0,1 
[ 4 4 2 3 ] 1 0,1 
[ 4 2 3 4 ] 1 0,1 
[ 2 5 4 3 ] 1 0,1 
[ 2 5 2 5 ] 1 0,1 
[ 3 4 2 5 ] 1 0,1 
[ 4 4 2 4 ] 1 0,1 
[ 4 4 4 2 ] 1 0,1 

 
Tablo 22, Tablo 23 ve Tablo 24’de sergilenen bulgular bir bütün olarak 

de�erlendirildi�inde, a�a��daki özet sonuçlara ula��lmas� mümkündür: 
 
On Etüd genelinde, 
 
� 10 farkl� ölçü anahtar� kullan�lmaktad�r (5/8, 8/8, 9/8, 10/8, 11/8, 7/16, 10/16, 13/16, 

14/16, 15/16). 
 
�� %10’un üzerinde kullan�lan ölçü anahtar� say�s� 6’d�r. Bunlardan 5/8, %16,1’lik 

kullan�lma oran�yla ilk s�rada yer almakta; bunu s�ras�yla %15,5’le 10/16, %13,8’le 10/8, 
%13,3’le 7/16, %10,6’yla 8/8 ve %10,1’le 13/16 izlemektedir.  

 
� Ço�unlukla,  “her etüd için farkl� ve tek bir ölçü anahtar�” kurguland��� 

görülmektedir.   
�
� �38 farkl� tart� kal�b� kullan�lmaktad�r. Bunlar�n 34’ü aksak, 4’ü ise aksak olmayan 

tart� kal�b�d�r. 
 
�� %10’un üzerinde kullan�lan tart� kal�b� say�s� 4’dür. Bunlardan [ 2 3 ], %15,0’l�k 

kullan�lma oran�yla ilk s�rada yer almakta; bunu s�ras�yla %14,8’le [ 3 3 4 ], %13,2’yle [ 3 2 2 
3 ] ve %10,6’yla [ 4 3 ] izlemektedir. 
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Kan�m�zca, Saygun’un, On Etüd genelinde, tart� kullan�m�na yönelik olarak sergiledi�i 
kendine özgü yakla��mlar �u iki ba�l�k alt�nda toplanabilir: 

 
� Çoklu tart� ve çoklu aksak kullan�mlar�  
 

Tablo 25. On Etüd: Çoklu tart� ve çoklu aksak kullan�mlar�n�n da��l�m� 
E

Etüd Nr 
Ayn� Anda Kullan�lan Tart� 

Kal�plar� 
Adland�r

ma 
E

Etüd 2 6 
[ 3 2 3 ]  
[ 2 2 2 2 ] 

Çoklu tart� 

E
Etüd 3 

[ 2 2 2 3 ] 
[ 3 2 2 2 ] 
[ 2 2 3 2 ] 

Çoklu aksak 

[ 2 2 2 3 ] 
[ 3 2 2 2 ] 

Çoklu aksak 

2 
[ 2 2 2 3 ] 
[ 2 2 3 2 ] 

Çoklu aksak 

3 
[ 2 2 2 3 ] 
[ 3 3 3 ] 
[ 2 3 2 2 ] 

Çoklu aksak 
 

E
Etüd 6 8 

[ 2 3 2 3 ] 
[ 3 2 2 3 ] 

Çoklu aksak 

9 
[ 3 2 2 3 ] 
[ 2 3 2 3 ] 

Çoklu aksak 

6 
[ 3 2 2 3 ] 
[ 2 3 2 3 ]  

Çoklu aksak 

 
�
� Geleneksel ölçü anahtarlar� yerine vuru� say�s� gösterimi 
 

 
Nota 16. Etüd 4, ÖNr 1 

 
Saygun, hiçbir etüdde 5/8, 9/8 ya da 7/16 gibi standart bir ölçü anahtar� simgesine yer 

vermemekte; bunun yerine, ölçülerdeki vuru� say�s�n� gösteren bir rakam kullanmaktad�r. Bu 
kullan�m�n, “aksak tart�lar�n yer almad��� kültürden gelen bir yorumcuya, bu kavram� daha 
kolay alg�latma” amaçl� olup olmad���, kan�m�zca ayr� bir inceleme ve ara�t�rma konusudur.  

 
4. TARTI�MA: YEN� B�R AKSAK TARTI TANIMI ÖNER�S� 

 
On Etüd genelinde kullan�ld��� saptanan [2 5], [4 3] ve [1 3 4] gibi tart� kal�plar�; 

kan�m�zca, Türkiye’de bugüne dek yerle�mi� olan aksak tart� alg�s�n�n yeniden irdelenmesi 
gerekti�ini gözler önüne sermektedir.  

 
Bu nedenle, Saygun’un ça�da� yakla��m� da göz önüne al�narak taraf�m�zdan 

geli�tirilen yeni bir aksak tart� tan�m�, ilgili çevrelerde tart���lmak üzere a�a��da 
sergilenmektedir:  
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Bir ölçüde, biri 2 (ya da 4) birim ve di�eri 3 (ya da 6) birim uzunlu�unda iki farkl� 
vuru� yer al�yorsa, ölçüdeki di�er vuru�lar�n varl���, say�s� ve uzunlu�una bak�lmaks�z�n, 
“aksak tart�” söz konusudur. 

 
Tan�mda yer alan birim ifadesi, “bir ölçüdeki en küçük süre de�eri” de�il, o ölçünün 

içinde yer ald��� “eserin tümünü temsil edebilecek” bir süre de�eridir: 
 

 
Nota 17. Etüd 4, ÖNr 1  

 

 
Nota 18. Etüd 4, ÖNr 23 

 
Nota 19. Etüd 4, ÖNr 33 

 
Nota 17, Nota 18 ve Nota 19’da sergilenen üç ölçü de ayn� eserden al�nm��t�r. Bu 

ölçüler tek tek göz önüne al�nd���nda,  
• Nota 17’deki en küçük de�erin�sekizlik,�
• Nota 18 ve Nota 19’daki en küçük de�erin ise otuzikilik 
oldu�u kolayl�kla görülmektedir.  
 
Bununla birlikte, Nota 18 ve Nota 19’daki notalar�n besteci taraf�ndan grupland�r�lma 

biçimi dikkate al�nd���nda, sekizli�in, bu üç ölçünün tamam�n� temsil edebilecek tek süre 
de�eri oldu�u ortaya ç�kmaktad�r. �u halde, söz konusu ölçülerde [ 2 2 2 3 ] 8� biçiminde 
gösterilebilecek bir aksak tart� kal�b� mevcuttur.   

 

 
Nota 20. Saygun, Aksak Tart�lar üzerine On Taslak, Taslak 10, ÖNr 10 
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Nota 21. Saygun, Aksak Tart�lar üzerine On Taslak, Taslak 10, ÖNr 12 

 
Nota 20 ve Nota 21’de sergilenen iki ölçü de ayn� eserden al�nm��t�r. Bu ölçülerde 

birim de�erin  onalt�l�k�oldu�u göz önüne al�nd���nda, tart� kal�plar�n�n, s�ras�yla [4 4 5] ve [4 
4 6] olaca�� aç�kt�r.  

 
[4 4 5] gibi bir bölünümün bir aksak tart� oldu�u, ilk bak��ta anla��lmayabilir. Ancak, 

burada önemli olan husus, tart� kal�b�nda yer alan “5”in, - Saygun’un, ilgili ölçü için tart� 
kal�b� gösterimine uygun �ekilde - “2 + 3” biçiminde bir görünüm arz etti�i ve buradan 
hareketle, tart� kal�b�n�n gerçekte [4 4 2 3] oldu�udur.  

 
Nota 21’de sergilenen ritmik yap� ilk bak��ta [2 2 3] bölünümünü akla getirse de, 

ölçüdeki birim de�erin onalt�l�k�olu�u nedeniyle tart� kal�b� [4 4 6] olarak kabul edilmelidir. 
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ÖZET 

Son dönemde otantisite, kültürel kimlik, göç ya da kentle�me boyutlar�nda tart���lan 
türkü barlar birçok disiplinde bir ara�t�rma konusu olarak kendisine yer bulur. Özellikle 
müzikoloji ve sosyoloji disiplininden ara�t�rmac�lar�n ilgi oda�� haline gelen türkü bar ve 
kafeler, mekân-müzik ili�kisi ba�lam�nda da de�erlendirilir. Bu çal��ma türkü bar fenomeni, 
burada yap�lan ve de�i�kenlik gösteren da�ar, müzisyen profili, seslendirme pratikleri ve 
mekân özelliklerini kapsayan ve Sivas’ta 2011 y�l�nda gerçekle�tirilen bir alan çal��mas�d�r. 
Makalede mekân sahipleri, müzisyenler ve izlerkitleyle yap�lan görü�meler sonucu �ekillenen 
ara�t�rman�n sonuçlar� tart���ld�. 

 
Anahtar kelimeler: Türkü bar, mekân, müzisyen profili, izlerkitle.   
 

SIVAS TURKU BARS IN THE CONTEXT OF CULTURAL IDENTITY 
 

ABSTRACT 
Türkü Bars, which have recently been studied in terms of authenticity, cultural 

identity, immigration or urbanization, have found its place in many disciplines as a research 
subject. Türkü Bars and Cafes, which has become a focus of interest for researchers especially 
from the disciplines of musicology and sociology, have been studied in terms of space-music 
relationship. The present study, which is a field study conducted in Sivas in 2011, includes the 
phenomenon of Türkü Bar, its repertoire showing transformations, the profile of musicians, 
the practices of performances and the characteristics of the space. In this article, the results of 
the study, which has been formed in accordance with the interviews with the owners of the 
spaces, the musicians and the audience, discussed.  
 
Key words: Türkü bar, space, the profile of the musician, audience.   
     

Türkü barlar�n sosyal ve kültürel ya�am içerisindeki yerini anlamak için 1980’li 
y�llar�n Türkiye’sine bakmak yerinde olur. Asl� Kayhan �stanbul Beyo�lu’nda yapm�� oldu�u 
bir alan ara�t�rmas�nda türkü barlar�n geçmi�ini �öyle aç�klar:  

Türkü barlar�n büyük �ehirlerdeki geçmi�i, 1950’lere uzanan k�rdan kente göç tarihine 
dayan�r. 1950’lerden sonra ba�layan görece demokratik ya�am kentlerin bile�enlerine yans�d�. 
Özellikle kent ya�am� bir özgürlükler ve kazan�mlar toplam� olarak sunulunca k�rdan göç 
edenlerde büyük bir art�� ba�lad�… 1980 sonras� özellikle Özal’la ba�layan yeni liberal 
demokrasi anlay��� istense de istenmese de art�k kentin parças� olan bu insanlara kamusal 
alanda kendini ifade etme cesareti kazand�rd�. Bu anlam�yla türkü barlar özellikle �stanbul’da 
ilk olarak 1980’li y�llar�n ba�lar�nda aç�lmaya ba�lam��t�r.  (Kayhan, 2003:125) 
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Bu süreçle köyden kente göç �ehirlerin sosyal ve kültürel yap�lar�nda de�i�ikli�e 
neden olur. Endüstrile�menin ekonomik bir sonucu olarak insanlar kent merkezlerinde 
toplanmaya ba�lar. Böylece kentli olmak ya da kentlilik olarak adland�rabilece�imiz bir 
kavram ortaya ç�kar.  

 Mekânsal a��rl�kl� tan�mlamaya göre; kente göç ile birlikte ba�layan nüfus 
dinami�inin kentin belli bir kesiminde kararl�l�k kazanmas�na kadar süregelen a�ama 
“kentlile�me’’ olarak adland�r�labilir. Bu kente göç eden nüfusun yeni ko�ullara uygun 
ili�kiler bütünü geli�tirerek kentin bir ö�esi olma, toplumsal de�i�me, uyum ve bütünle�me 
sürecidir [ERKAN, 2002, s.20]. Görüldü�ü gibi, tan�m her ne kadar sosyal ve kültürel 
özellikleri kapsamakta ise de, temel vurgu mekâna ili�kindir. Oysa kentlile�me, sadece kentte 
ya�ama ya da kentin belli bir kesiminde ya�amaya karar k�lma ile s�n�rl� de�ildir. Hatta bu 
süreç, kentlile�menin temel zeminini olu�turmakta ise de, as�l özellikleri kültürel- sosyal 
boyutlarda ortaya ç�kmaktad�r. (Kaya, 2007: 26-27) 

Görüldü�ü üzere kentlilik kavram�n� sadece mekân ili�kisine indirgemek dar bir 
yakla��m� beraberinde getirir. Kentlili�i kültürel ve sosyal bile�enleriyle dü�ünerek daha 
bütünlüklü bir bak�� aç�s� elde edilebilir. Bal’a göre, “Sosyo-kültürel aç�dan kentlile�menin 
tan�m�n�, kente göç edenlerin ve kentte ya�ayanlar�n, kent toplumunun de�er-norm sistemini, 
kentli insan�n dü�ünme, davran�� biçimlerini ve giderek ya�ama biçimlerini benimsemesidir” 
(Kaya, 2007: 27). 

 
�ehir Toplam nüfus Ald��� göç Verdi�i göç 

(Province) 2009 2010 2011 
2008-
2009 

2009-
2010 

2010-
2011 

2008-
2009 

2009-
2010 

2010-
2011 

Erzincan 213.288 224.949 215.277 11.966 14.198 11.523 11.189 12.365 14.218 
Giresun. 421.860 419.256 419.498 16.970 17.474 17.058 19.567 20.514 19.346 
Gümü�hane 130.976 129.618 132.374 8.681 8.848 10.426 10.444 10.128 8.988 

Kayseri 1.205.872 1.234.651 1.255.349 31.075 37.842 34.387 28.831 30.380 31.787 

Malatya 736.884 740.643 757.930 25.806 25.320 32.925 28.208 30.931 29.515 

Kahramanmara� 1.037.491 1.044.816 1.054.210 18.521 21.182 21.716 26.934 28.592 31.005 

Ordu 723.507 719.183 714.390 30.335 27.896 23.963 31.296 36.241 34.472 
Sivas 633.347 642.224 627.056 23.217 23.467 22.884 28.585 31.362 30.131 
Tokat 624.439 617.802 608.299 32.655 25.430 29.576 34.213 40.995 36.342 

Yozgat. 487.365 476.096 465.696 17.705 16.181 15.251 25.546 29.618 26.921 
 
Kaynak: Adrese Dayal� Nüfus Kay�t Sistemi Sonuçlar� 
 
Sivas ilinden göç edenlerin say�lar�na bakacak olursak kom�usu olan illere göre Sivas 

fazla göç veren yerle�im yerlerinden birisidir. Binnur Metin’e göre: 
   …endüstrinin geli�imi insanlar� kentte y���nlar halinde ya�amaya iter. Kentlerde 

yerle�ik düzene geçi� hayat ak���n� ev-i� ve yine eve dönü� döngüsü içine al�r. Manevi ve 
maddi yorgunluk bireysellikten toplumsall��a, giderek daha çok etkile�ime ve daha çok 
art���na yol açar. Art�k mekânlarda bir araya gelen insanlar için mekân, temel payla��m 
arac�d�r. Mekânlar dünyay� ya�an�r k�lan ve insanlar�n duygusal aç�dan ba��ml� olduklar� 
önemli alanlar haline gelir. (2006: 22) 

Payla��m arac� olan e�lence mekânlar�ndan türkü barlar da kentli olman�n sosyo- 
kültürel etkilerinden birisi olarak kar��m�za ç�kar. Kayhan’a göre �stanbul’daki türkü barlar�n� 
“di�erlerinden ay�ran en önemli özelliklerinden biri, bar sahiplerinin Do�u ve Güneydo�u 
Anadolu’dan ve Alevilerin çokça bulundu�u Sivas’tan �stanbul’a gelmi� olmalar�d�r” 
(2003:126). 
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Türkü barlar ço�unlukla canl� olarak Türk halk müzi�i repertuvar� seslendirilen “…ve 
mü�terilerinin bu müzik grubunu ya da türünü dinlemek için geldi�i içkili mekânlard�r” (Erol, 
2009: 85). Bu tan�ma Sivas’ta ara�t�rma yapt���m�z iki türkü bar da uyar. Mekan sahipleri, 
müzisyenler, görü�me yapt���m�z 12 mü�teri ve onlar�n aileleri de Türk halk müzi�i dinler. 
Türkü dinleyen aile ve çevrede yeti�mi� olmalar� görü�me yapt���m�z herkesin neden türkü 
dinledi�inin ya da türküye olan ilgilerinin sebebidir.  

 
ADI 

SOYADI 
DO�UM 
TAR�H� NEDEN TÜRKÜ BARA G�D�YOR 

C. A. 02.02.1988 Türkü Dinlemek �çin 

C. Y. 22.01.1972 Türkü Dinlemek �çin 

F. A. 05.10.1989 Ortami Sevdi�i �çin 

M. Y. 23.03.1992 Kendini Daha �yi Hissetti�i Ve E�lendi�i �çin 

S. B. D. 26.03.1990 Ortami Daha Samimi Oldu�u �çin 

S. Y. 08.02.1975 Türkü Dinlemek �çin 

C. Y. 11.09.1985 Ortami Samimi Geldi�i Ve Türkü Dinlemek �çin 

E. Y. Ç. 06.10.1988 Daha Sicak Bir Ortami Oldu�u �çin 

�. B. 20.10.1990 Canli Türkü Dinlemek Ve Bira �çmek �çin 

M. E. 11.11.1987 Canli Müzik Ve Türkü Dinlemek �çin 

S. Ö. 10.10.1991 Canli Türkü Dinlemek �çin 

C. T. 08.11.1989 Cafelerde �yi Müzik Yapildi�ini Dü�ünmüyor, Türkü Dinlemek �çin 

Türkü barlar�n tercih edilmesinin en önemli sebebi burada yap�lan müzik türüdür. 
Görü�me yap�lan mü�teriler sadece etnik köken, siyasi dü�ünce, din ba�� aç�s�ndan de�il; 
türkü dinleyen ve türkü barda kendilerini rahat hisseden ki�ilerden olu�maktad�r. 26 ya��nda, 
hiç müzik e�itimi almam��, Sivasl�,  i�letme 3. s�n�f ö�rencisi ve Malatyal�, 23 ya��nda 
Gazetecilik 2. s�n�f ö�rencisi türkü dinlemek için gittikleri türkü barlar� daha samimi ve daha 
s�cak ortamlar olarak tan�mlar (Görü�me, Sivas, 12.12.2011).  

2011 y�l�nda yap�lan bu ara�t�rma Sivas merkezindeki iki türkü bar�n mekân sahipleri, 
müzisyenleri ve bara gelenlerle yap�lan görü�melerle �ekillendi. �ki ortakl� olan Captan 
Crown isimli türkü barda biri ba�lama, biri de klavye çalan iki müzisyen çal���r. Tek ki�iye ait 
olan Merkez Türkü Bar isimli mekânda ise bir ba�lama çalan tek müzisyen çal��maktad�r. 
Görü�me yap�lan bu üç mekân sahibi ve üç müzisyen de Sivasl�’d�r.  
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Mekân sahiplerinden biri hariç hepsi alevidir. “�ki kültür aras�ndaki farklar zamanla 
azalmaya yüz tutar” (2002: 88) diyen Bozkurt Güvenç’i do�rular �ekilde Alevi olmayan 
mekan sahibi “ben aslen Alevi de�ilim ama kendimi o insanlara daha yak�n hissediyorum kan 
ba��m olamasa bile dü�ünce olarak onlardan biriyim” (Görü�me, Sivas, 02.02.2012) diyerek 
kendini ifade eder. Ki�inin bu �ekilde kendini tan�mlamas�nda ay�rt edilme iste�i, farkl� ve 
kar�� olandan yana olma tavr� söz konusudur. Ayhan Erol’a göre kültürel kimlik:  

…“kültürel farkl�l�k” temeline göre bir araya gelmi� insanlardan olu�an 
gruplar�n/topluluklar�n, ay�rtedilme, kar�� olma ve kendisi olma arzusu ile, kendilerini di�er 
topluluklardan farkl�la�t�rarak geli�tirdi�i bir aidiyet bilincidir. “Kültürel farkl�l�klar” terimi 
ile kastedilen din, etnik köken, ulus, ideoloji, dünya görü�ü ya da tercih edilmi� ya�am tarz� 
esas�na göre biçimlenmi� kimlikler aras�ndaki ayr��ma sürecidir. (2002: 219) 

Hem güvende olma, hem de kar�� olma iste�inin getirdi�i aidiyetlik duygusuyla ayn� 
ya�am tarz�n� benimseyenlerin bir araya geldikleri türkü barlarda da ki�iler kendilerini 
dinledikleri müzikle ay�rt eder. Rummels’e göre kimlik; 

 …herhangi bir bireye ait olan veya belirli bir sosyal kategorinin veya grubun tüm 
üyeleri taraf�ndan payla��lan ay�rt edici özellik olarak tan�mlanabilir. Latince idem (ayn�) 
s�fat�ndan türeyen bu terim belirli bir yerde belirli bir zamanda di�erleri ile belirli bir derecede 
ayn� olma veya bir olma özelli�ini vurgular. (2001: 3) 

 
Barlar�n�n Fiziki Özellikleri 
Dört y�l önce aç�lm�� olan Captan Crown isimli türkü bar biri i�letme mezunu ve 15 y�l 

muhasebecilik yapm��, di�eri ise beden e�itimi ve spor yüksekokulundan mezun ve 15 y�l 
profesyonel futbol oynam�� iki ortakl�d�r. Türkü çalmaya özen gösterilen bu bar�n isminin 
nereden geldi�i sorusuna �öyle cevap verilir: 

Biz iki orta��z. Orta��m Sivas Spor’un eski kaptanlar�ndan. Captan ismi oradan 
geliyor. Benim de önceden lakab�m�n karga Cahit olmas�ndan dolay� Crow koyal�m dedik. 
Turizm Bakanl���nda ruhsata yanl��l�kla Captan Crown yazm��lar. �smi de�i�tirmek için bütün 
resmi i�lemleri yeniden yapmak gerekiyordu. O yüzden u�ra�mad�k. �sim dolay�s�yla böyle 
kald�. (Görü�me, Sivas, 2011) 

�ncelemi� oldu�umuz di�er türkü bar�n ismi de Merkez Türkü Bar. Risk almamak için 
daha önceki mekân�n ismini de�i�tirmeden aynen b�rak�lmas� sonucu bu isimde oldu�u 
belirtildi. 2,5 y�l önce aç�lan ve tek ki�iye ait olan Merkez Türkü Bar 150 m²lik bir i�letmedir.  

Her iki mekânda da sigara içilmez levhas� olmas�na ra�men saat 21.00’den sonra 
sigara içilebilir. Mekânlar�n en dolu oldu�u günler Cuma, Cumartesi ve Pazar günleridir. Her 
iki mekân da iyi bir havaland�rmaya ve �s�tma sistemine sahip. Garsonlar tek tip ve temiz 
giyimliler. Garsonlar�n mü�terilerle olan diyaloglar�nda son derece seviyeli ve sayg�l� 
olduklar� gözlenir. S�cak ve so�uk mezelerin bulundu�u zengin bir mutfa�a sahip olan bu 
mekânlarda en çok tüketilen içki rak� ve birad�r.  

Kullan�m alan� 350 m² olan Captan Crown’da daha çok mavi rengin tercih edildi�i ve 
tavanda spot lambalar� olan bir ayd�nlatma sistemi oldu�u görülür. �çeri girildi�inde sa� taraf 
bar ve erkek mü�terilere hizmet veren giri� bölümü olarak düzenlenmi�tir. Canl� müzik bar�n 
üst kat�nda yap�l�r. Erol’un �zmir’deki türkü barlarda yapt��� alan ara�t�rmas�nda mekânlar�n 
duvarlar�na as�lan ve türkü barla özle�tirilen objeler bizim ara�t�rma yapt���m�z iki türkü 
barda da yoktur:  

�çeri girildi�inde dikkat çeken en önemli karakteristiklerinden biri, hemen tüm 
mekânlar�n duvarlar�na çe�itli boyut ve desenlerde as�lm�� olan geleneksel Türk kilimleri. 
Baz� mekânlarda ise geleneksel köy ya�am�n� (hasat, dü�ün vb) betimleyen çizimler var. 
Ayr�ca büyük ço�unlu�unun duvarlar�nda ya�am�n� yitirmi� olan gelene�in a��t toplar� (Â��k 
Veysel, Muhlis Akarsu, Mahzuni vb) ile genç müzisyenlerin (özellikle Sivas katliam�nda 
ya�am�n� yitiren Hasret Gültekin) foto�raflar� ya da resimleri mevcut. (Erol, 2009: 87) 
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�zmir’deki birçok türkü bar�n duvarlar�nda as�lan bu resim ya da foto�raflardan 
baz�lar�n�n Sivas â��klar�na ait olmas�na kar��n Sivas’taki ara�t�rma yapt���m�z iki türkü bar�n 
duvarlar�nda ne bu ki�iler, ne de yerel motifler kullan�lm��t�r. Captan Crown’�n duvarlar�nda 
sadece alkollü içeceklerin reklamlar� as�l�d�r. Mekâna genelde Sivasl� sayg�n esnaf�n, 
üniversite ö�rencilerinin, hocalar�n geldi�ini belirten ve do�um günleri gibi özel günlerde 
ekstra hizmet verildi�ini söylenen mekân sahiplerinden biri bu konuya �öyle aç�kl�k getirir: 

 Mekân�n dekorasyonu önceki i�yerinden kalma, biz çok fazla masraf yapmad�k. Zaten 
bu mekânda önceden restoran i�letiliyordu. Masraf olamamas� için bu dekorun yeterli 
oldu�unu dü�ünüyorum. Ayr�ca 1. s�n�f bar/restoran ruhsat�m�z var, dekorasyonda kilim, 
ba�lama gibi objeler asarak bürokratik problemler ya�amak istemiyoruz. Geleneksel 
motiflerin oldu�u bir dekorasyonun mü�teri profilini etkileyip ciddiyeti azaltaca��n� 
dü�ünüyorum. (Görü�me, Sivas, 19.11.2011) 

Merkez Türkü Bar’da k�rm�z� ve mavi renklerin a��rl�kl� olarak kullan�ld��� bir 
ayd�nlatma mevcut. �çeri girildi�inde kar��m�za bak�r kaplamas� olan bar bölümü ç�kar. 
Toplamda 90 ile100 aras�nda mü�teriye hizmet verebilen mekânda paravan ile ayr�lm�� erkek 
ve bayan mü�terilere hizmet veren bir bölüm mevcut. Canl� müzik performans�n�n 
sergilendi�i alan sahne olarak düzenlenmi�. Arzu eden mü�teriler zaman zaman canl� müzik 
performanslar�na vokal e�li�i de edebilmekte. 

Futbol maçlar� d���nda televizyon kapal� oluyor. Canl� müzik d���nda önemli maçlarda 
Lig TV yay�n� yap�l�yor. Merkez Türkü Bar isimli mekân sahibi bu konu ile ilgili 
dü�üncelerini �öyle belirtiyor: “Belirli günlerde önemli futbol maçlar�n� izlemeye gelen 
mü�terilerimiz var. Bu yüzden Lig TV yay�n� yap�yoruz. Ama maç bittikten sonra televizyon 
kapal� oluyor, sonuçta canl� müzik yap�l�rken televizyonun aç�k olmas� ho� bir durum de�il’’ 
(Görü�me, Sivas, 20.11.2011). 

 
Mü�teri Profili 
Sivas’ta gözlem yapt���m�z türkü barlara giden mü�terilerin ya� ortalamas� 19-40 

aras�ndad�r. Mü�terilerin büyük bir ço�unlu�unu üniversite gençli�i ve akademisyenler. 
Görü�me yapt���m�z mü�terilerin sadece üç tanesi Sivasl�, di�erleri de�i�ik memleketlerde 
do�mu�tur.  

 
ADI 

SOYADI YA�I MEMLEKET� MESLE�� /OKUDU�U OKUL 

C. A. 23 G�RESUN Ö�renci/ C.Ü Antropoloji  1. Sinif 

C. Y. 39 S�VAS Esnaf/ Lise Mezunu 

F. A. 22 G�RESUN Ö�renci/ C. Ü. Çevre Müh. 2. Sinif 

M. Y. 19 K.MARA� Ö�renci/ C. Ü. �n�aat Müh. 1. Sinif 

S. B. D. 21 SAMSUN Ö�renci/ C. Ü. Jeofizik Müh. 3. Sinif 

S. Y. 36 ANKARA Muhasebeci/ C.Ü. 2 Yillik Muhasebe Mezunu 

C. Y. 26 S�VAS Ö�renci/ C.Ü. ��letme 3. Sinif 

E. Y. Ç. 23 MALATYA Ö�renci/ C.Ü. �leti�im Fak. Gazetecilik 2. Sinif 
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�. B. 21 �STANBUL Ö�renci/ C.Ü. �eti�im Fak. Gazetecilik 2. Sinif 

M. E. 24 KARAMAN Ö�renci/ C.Ü. ��letme 2. Sinif 

S. Ö. 20 BALIKES�R Ö�renci/ C.Ü. �leti�im Fak. Gazetecilik 2. Sinif 

C. T. 22 S�VAS Ö�renci/ C.Ü.  Tarih Bölümü 4. Sinif 

 
Captan Crown’a gelen mü�teriler genelde spor k�yafetlilerdir, erkek ve kad�n oranlar� 

birbirlerine e�it say�l�r. Hatta kad�nlar�n bu mekân� daha çok tercih ettikleri görülür. Merkez 
Türkü Bar’�n mü�terileri ise a��rl�kl� olarak erkeklerden olu�ur.  

 
Mekân sahipleri mü�teri seçiminde titiz davrand�klar�n� belirtir. Captan Crown isimli 

mekân�n sahiplerinden birisi bu konu ile ilgili dü�üncelerini �öyle dile getirir: “Mü�teriler 
aç�s�ndan biraz seçiciyiz ö�renciler, akademisyenler ve tan�d���m�z esnaf arkada�lar 
geliyorlar. Tan�mad���m�z, hal ve hareketleri ho�umuza gitmeyen mü�terileri kesinlikle 
mekâna alm�yoruz’’ (Görü�me, Sivas, 03.11. 2011). 

 
Mü�terilerle yap�lan görü�melerde gittikleri mekânlar� seçerken güvenli�e, temizli�e 

ve sunulan hizmete dikkat ettiklerini söyler. Bu tür mekânlar�n Sivas’taki sosyal ya�am için 
çok önemli oldu�u ama halen say�lar�n�n yetersiz oldu�u belirtilir. Sivas’ta e�lence 
mekânlar�na bak�ld���nda çok fazla bir çe�itlilik olmad��� gözlemlenir. Özellikle gençlerin 
gidebilece�i mekânlar�n say�s�n�n yeterli oldu�u söylenemez.  

 
Türkü barlar� kendilerini daha rahat hissettikleri, samimi mekânlar olarak tan�mlayan 

ve büyük oranda türkü dinleyen mü�terilerin birço�u: Sivas’ta rock bar, club ya da disko gibi 
e�lence yerleri aç�lsa bile yine türkü bar� tercih edeceklerini belirtir. Captan Crown’u tercih 
eden bir erkek mü�teri ise bu görü�e kat�lmayan, türkünün yan�nda rock müzik dinlemeyi de 
sevdi�ini belirten birkaç ki�iden biridir: “Alternatif e�lence mekânlar� olsa benim tercihim 
rock bar olurdu. Çünkü ben rock müzik dinlemeyi de seviyorum. Rock bar olmad��� için türkü 
bara gidiyorum’’ (Görü�me, Sivas, 08.12. 2011).  

  
Müzisyen Profili ve Sivas’taki �ki Türkü Barda Çal�nan Repertuvar 
 
Ara�t�rmam�z�n mekânlar�ndaki müzisyenler erkektir ve Sivasl�d�r. Hepsinin ortak 

özelli�i küçük ya�lardan itibaren Türk halk müzi�i dinlenen ve seslendirilen bir çevrede 
yeti�mi� olmas�d�r. Müzik yaparken özel bir sahne k�yafeti giymeyen, günlük spor k�yafetleri 
ile müzik yapan müzisyenlerden A�k�n ve Serhat lise mezunu; Ahmet ise Cumhuriyet 
Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Teknolojisi 4. s�n�f ö�rencisidir.  

Captan Crown’da müzik yapan A�k�n ve Serhat gruplar�n�n ismini koyarken kendi 
isimlerinden yararlanm��t�r: A�k-� Ser. A�k�n k�sa sap ba�lama, Serhat klavye çalar. �ki 
müzisyen de öncelikle Captan Crown’da müzik yapt�klar�n� ama para kazanmak için özel 
günlerde ba�ka mekânlarda da müzik yapt�klar�n� belirtir.  

 
Slobin’e göre törenlerde, festivallerde, gece kulüplerinde, konser salonlar�nda vb. boy 

gösteren müzik topluluklar� iki tiptedir. Birinci ´gruplar’ (bands), para ödeyen mü�terileri 
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memnun etmek için çal��an profesyonel ve yar� profesyonel müzisyenlerden olu�ur. �kincisi 
`ilgi/cazibe’ gruplar�d�r (affinity groups) ve belirli bir türe gönül ba�� ile ba�lanm�� 
müzisyenlerin bir araya geldi�i müzik topluluklar�d�r. Türkü Bar müzisyenlerinin olu�turdu�u 
gruplar Slobin’in ikinci tip gruplar� içinde yer al�yor gibi görünüyorsa da, birinci kategori 
içinde de rahatl�kla de�erlendirilebilirler. Çünkü müzisyenler hem “mü�terilerin isteklerini 
çalmak” için oradad�rlar hem de gönül ba�� ile ba�l� olduklar� bir türün parçalar�n� 
seslendirirler. (Erol, 2009: 92-93) 

Ayhan Erol’un bu saptamas� Sivas’taki iki türkü bar müzisyenleri için de aynen 
geçerlidir; hem çald�klar� müzik türü olan türküye gönül veren, hem de para kazanmak ve 
mü�terileri memnun etmek amac�yla müzik yapar. Captan Crown’da ortalama 35- 40 TL ücret 
alarak çal��an müzisyenler repertuvar�n� mü�terilere göre �ekillendi�ini söyler. Grubun en çok 
seslendirdi�i parçalardan baz�lar� �unlard�r: Â��k Veysel’den “Uzun �nce Bir Yolday�m” ve 
“Kara Toprak”; Zaral� Halil’den “Bugün Günlerden Cumad�r Cuma”; Hasret Gültekin’den 
“Çeke Çeke” ve “Da�lar Atamad�m Sevdam�”.  

Müzisyenler seslendirdikleri repertuvarda siyasi içerikli parçalar çal�nd��� zaman 
mekân sahipleri taraf�ndan müdahale edildi�ini söylüyor. Captan Crown isimli mekân�n 
sahiplerinden birisi bu konuyla ilgili dü�üncelerini �öyle belirtir: “Müdahale etti�im zamanlar 
oluyor. A��r� siyasi parçalar ve arabesk müzik çal�nmas�n� istemiyorum. Kendim Cumhuriyet 
Halk Partiliyim. Kendi siyasi dü�üncemle bile ilgili olan parçalar�n çal�nmas�na izin 
vermiyorum’’ der (Görü�me, Sivas, 2011). 

Mü�terilerin büyük bir ço�unlu�unda herhangi bir rahats�zl�k vermemesine ra�men 
mekan sahipleri a��r� uç siyasi içrekli parçalar�n ve özellikle de arabeskin çal�nmas�na izin 
vermez.  Bu tutumda mekân sahiplerinin ticari kayg�lar�n�n etkili oldu�u söylenebilir. Merkez 
Türkü Bar’da da siyasi içerikli parçalar çalmas�na izin verilmez. Mekan sahibi: “A��r� bir 
siyasi içerik içermedikçe müdahale etmiyorum. Takdir edersiniz ki, buraya her siyasi 
dü�ünceden insan geliyor, huzursuzluk ç�kabilir. Ayr�ca kalitesiz, ne oldu�u belli olmayan 
arabesk müzikler çald�rm�yoruz’’ (Görü�me, Sivas, 20.11.2011) diyerek konuyu de�erlendirir.  

Merkez Türkü Bar’da tek ba��na k�sa sap ba�lama ile müzik yapan Ahmet ö�renci 
oldu�u için derslerini aksatmamak amac�yla ba�ka bir yerde müzik yapmaz. Müzik e�itimine 
gitti�i bir kursta ba�lama çalmay� ö�renerek ba�lad���n� belirten müzisyen Sal�, Per�embe, 
Cumartesi ve Pazar günleri 50 TL ücretle canl� müzik yapar. Ahmet’in ses seviyesinin a��r� 
olmad��� ve sadece mikrofon kulland��� mekânda en çok seslendirdi�i parçalardan baz�lar� 
�öyle: “Bugün Sabah Misali Yardan”, “Bugün Bayram Günü Derler”, “Suya Gider All� 
Gelin”, “Sivas Ellerinde Saz�m Çal�n�r”, “Telli Turnam”, “Ah Yalan Dünya”, “Keklik Gibi 
Kanad�m� Süzmedim’’ (Görü�me, Sivas, 23.11.2011). 

Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bilimleri’nde yap�lan alan 
ara�t�rmalar�ndan biri yüksek lisans tezi, di�eri lisans bitirme çal��mas�na bakt���m�zda 
(Metin, 2006; Akbal, 2005); �zmir’deki türkü barlarda çal�nan repertuvarla Sivas türkü 
barlarda çal�nanlar hem benzerlik, hem de farkl�l�k gösterir.  

Gözlem yapt���m mekanlar�n ço�unda, ba�lama, bendir, gitar ve org’dan olu�an 
çalg�lar mevcuttu. Gruplar repertuarlar�n� ald�klar� ortak kararlar ve mekan�n dinleyici 
kitlesinden gelen istekler do�rultusunda olu�tururlar.  Ayr�ca repertuarlar�n� albümleri olan 
sanatç�lar� dinleyerek de �ekillendirirler. (Onur Ak�n, Yavuz Bingöl, Musa Ero�lu, Arif Sa�, 
Kubat, Hüseyin Turan, Edip Akbayram, Zülfü Livaneli, Ahmet Kaya, �lkay Akkaya, Grup 
K�z�l�rmak, Erkan O�ur vb…). Program ba�lad���nda genellikle aç�l�� parçalar� enstrümantal 
olur. Bu parçalar neredeyse kal�pla�m��t�r (A�r� Da�� Efsanesi, Devlerin A�k� vb…). Daha 
sonra temposu dü�ük parçalar seslendirilir. �nsanlar gelmeye ba�lay�p, vakit ilerledi�inde 
tempo yükselir ve gecenin sonuna do�ru tekrar duygusal parçalar seslendirilir. Program�n 
bitiminde ise hareketli türküler söylenerek halay çekilir. (Akbal, 2005: 20-21)  
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Sivas türkü barlarda daha çok �ç Anadolu yöresine ait türküler yer al�r. Özellikle 
Sivasl� halk ozanlar�n�n parçalar�na yer verilir. �zmir türkü barlarda çal�nan Â��k Veysel ve 
Alevi türküleri ile Sivas’la benzerli�i vard�r. Ancak �zmir’deki türkü barlarda Ege ve 
Karadeniz yöresindeki türkülerin; özellikle de siyasi içerikli türkülerin seslendirilmesi ve 
siyasi içerikli �iirlerin okunmas� ile Sivas’taki türkü barlardaki repertuvardan ayr�l�r.  

 
SONUÇ 
Türkü barlar kültürel ve sosyal ya�am�n de�i�imi sonucunda giderek yayg�nla�an ve 

kent merkezlerinde kendine yer edinen canl� performanslar�n sergilendi�i mekânlard�r. 
Sivas’ta ara�t�rma yap�lan iki türkü bar da dekor aç�s�ndan geleneksel e�yalar�n kullan�lmad��� 
mekânlard�r. Fakat icra edilen müzik, çal��an müzisyenler ve izler kitle a��rl�kl� olarak Türk 
halk müzik gelene�ini benimseyen ve bu kültür içinde yeti�mi� ki�ilerden olu�ur; yani türkü 
dinleyen ve icra eden aile ve çevrede yeti�mi�tir. Görü�me yapt���m�z mü�teriler için türkü 
“hayat�n kendisini”, ya�ad��� topraklar�”, “Anadolu insan�n�”,  “Anadolu kültürünü ve 
geçmi�ten bugüne gelen hayk�r���n�”, “ya�anm�� olaylar�”, özümüzü” ifade eder. 

Sivas tarihsel olarak Türk halk müzi�inin Anadolu’daki önemli merkezlerinden biri 
olarak kabul edilebilir. Bizim inceledi�imiz türkü barlar�n repertuvar�nda Sivasl� halk 
ozanlar�n�n eserlerinin önemli yer tuttu�u gözlemlenir. Özellikle Â��k Veysel, Pir Sultan 
Abdal, Hasret Gültekin, Zaral� Halil gibi ozanlar�n eserleri Sivas türkü barlar�nda seslendirilir. 
�zmir türkü barlar�nda yap�lan alan ara�t�rmalar�n� inceledi�imizde yerel düzeyde popülerlik 
kazanm�� olan müzisyenlerin bestelerine de yer verildi�i görülüyor. Sivas türkü barlar�nda ise 
böyle bir durum görülmez.  

Müzisyenlere bak�ld���nda hepsi Sivas do�umlu ve Alevi kültürüyle yeti�mi� ki�ilerdir 
ama bu konu ile ilgili daha fazla görü� belirtmek istemedikleri için ara�t�rmam�zda bu kadar 
yer verilmi�tir. Gerek i�letme sahipleri, gerekse izlerkitle ve müzisyenler Sivas’� e�lence 
mekânlar�n�n say�s� ve çe�itlili�i aç�s�ndan yeterli bulmaz. Ö�renci kenti olan Sivas’�n 
ilerleyen süreç içerisinde e�lence mekânlar�n�n say�s� ve çe�itlili�i aç�s�ndan bir art�� 
gösterece�ini söylemek olas�d�r.  

�zmir ve �stanbul gibi büyük �ehirler d���nda küçük �ehirlerde yap�lm�� popüler kültür 
çal��malar� azd�r. Sivas’ta 2011 y�l�nda geçekle�tirilen bu alan ara�t�rmas�yla hem ileriki 
senelerde Sivas’taki türkü barlardaki de�i�menin net olarak gözlenebilmesi, hem de di�er 
benzer alan ara�t�rmalar�yla saptanan verilerle kar��la�t�r�larak Türkiye’de popüler e�lence 
mekânlar�ndaki tarihsel sürecin izlenmesi sa�lanacakt�r.  
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ÖZET 

Duyu organlar�na ula�an ses, koku, ���k, tat, �ekil gibi uyaranlar�n fark�na var�lmas�na 
alg� denilmekte. 20 desibelin alt�ndaki sesleri i�itemedi�imiz gerçe�i ortada iken hiç 
i�itemedi�imizde bir di�er deyi�le sesin varl��� olmad���nda müzi�i nas�l alg�layaca��z? 
Sessizlikte müziktir teorisi ne kadar geçerli veya herkes için geçerli mi? Kula�a ho� gelsin, 
gelmesin anlaml� veya anlams�z sesler/ezgiler duydu�umuzda tepki veririz. Peki, hiç ses/ezgi 
duymazsak? Alg�lama da seçici davran�r�z. Bununla birlikte her bireyin tepkileri ayn� m�d�r? 
Bireyin sosyo-kültürel geli�mi�li�i, ilgisi vb. birçok etken yan�nda uyarandan kaynaklanan 
güzellik, çirkinlik vb. etkenlerde alg�lardaki seçicili�i etkiler. Sessizlikteki alg� seçicili�i nas�l 
aç�klanabilir? Bu çal��man�n kavramsal çerçevesinde;  geli�im ve ö�renme kuramlar� 
temelinde alg� ve alg�lama, alg�lamada beklentiler ve ilgiler, inanç ve tutumlar, önceki 
bilgilerin alg�lamaya etkileri, alg�lamada uyarana yönelik eylemler konular�na de�inilecektir. 
Çal��man�n merkezine John Cage’in 1952 y�l�nda besteledi�i üç bölümden olu�an “4’33” adl� 
eseri konulacak, kavramsal çerçeve içerisinde örneklem grubundan eseri alg�lamalar�na 
yönelik yap�land�r�lm�� görü�me formu ve gözlem arac�l��� ile veriler elde edilecektir.  
Örneklem grubunun Cage’in eserine ve özellikle “herhangi bir ses müzik meydana getirebilir” 
dü�üncesine yönelik alg�lar� tespit edilmeye çal���lacakt�r. Verilerin çözümlenmesinde ise 
nitel çözümleme teknikleri kullan�lacakt�r. Çal��man�n özellikle duyusal alg� çal��malar�na 
destek olaca�� dü�ünülmektedir. 

 
Anahtar kelimeler: Alg�, tutum, seçicilik. 
 

“NO VOICE NO MUSICAL PERCEPTION? 
TO  PERCEIVE THE 4’33” 

 
ABSTRACT 

Sound, smell, light,taste, shape realizing, reaching the sensory organs and called the 
peception. While there is the fact that we can’t hear below 20 decible sounds, by another 
words, how can we perceive the music if there is no sound ?  How valid is the music theory in 
silence, or is it valid for everyone? We react nomatter does it sound good or not, are 
voices/melodies meaningful or not.  Well, if we don’t hear any sound/melody?  We will be 
selective in perception.  However, are reactions of each individual the same?  �ndividual’s 
socio-cultural sophistication, interest,etc, as well as a very effective stimulus of 
beauty,ugliness etc affect the  factors  of selectivity   in perception.  How do we explain the  
perception selectivity in the silence?The conceptual frame work of this study will be 
addressed on the basis of development  and learning theories, perception and detection, 
expectations and interests in perception, beliefs and attitudes,the effections of prio-
information, perception of stimuli of action.Into  the study center will be put John Cage’s 
compozition of 1952,  consisting of three parts  , "4’33" , the conceptual framework for 
perceptions of a work group within the sample by means of structured interview and 
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observation data will be obtained.it will be made to determine perceptions about  the samples 
and Cage’s work and especially his idea that " any sound can produce  music"  the qualitative 
analysis  will be used in the data analysis techniques  It is thought to give support especially 
to sensory perception in the study 
Key Words: Perception, Attitude, Selectivity. 
 

Sanat  
Bireyde heyecan ve hayranl�k uyand�ran edebiyat, resim, heykel, mimarl�k, müzik, 

tiyatro ve dans gibi sanatlar�n ça��m�za gelinceye kadar ki ortak özelli�i hiç ku�kusuz somut 
özelliklerinin a��rl�kta olmas� idi. Bununla birlikte sanat eserini soyut, somut, öznel, nesnel, 
estetik kayg� boyutlar� ile anlamland�rmak gerekmektedir. Sanat yap�t�n�n nitelikli olmas� bir 
di�er deyi�le sanat yap�t�n�n tek-özgün olmas�,  yararl�-ho� olmas�, iyi olmas� (uygunluk-
yak���rl�k), tekrarlanabilir olmas�, -teknik becerilerin ön planda olmas� sanat eserinin 
anlamland�r�lmas�ndaki di�er etkenlerdir. 

Sanat eserine de�erlendirme sürecinde �u konular üzerinde hassasiyetle durmak 
gerekmektedir. 
a) Teknik ele�tiri (yap�t bana ne diyor?, Ne ile diyor?, Nas�l diyor?) 
b) Sanat Psikolojisi (duygular�ma nas�l hitap ediyor?) 
c) Estetik ele�tiri (güzellik kavram�na ne kadar yan�t veriyor?) 
d) Sanat sosyolojisi (toplum bilimi kurallar�n� bilme zorunlulu�u) 

Aristoteles’e göre sanat eseri üç grupta toplan�r: Yans�tt�klar� �ey bak�m�ndan-araçlar 
bak�m�ndan-yans�tma biçimleri taraf�ndan. Yüzlerce y�l sonra ayn� s�n�flamay� yapabilmek 
güç de�ildir. Ama günümüzde somutluk, kullan�lan araç ve gereçler söz konusu oldu�unda 
bile zorlay�c� olmaktad�r. Örne�in  Gasset ça�da� sanat için �u aç�klamay� yapar: “Duyular�n 
ve dü�ünenlerin soyutla�t�r�lmas� ile sanat da anlat�m olu�ur” (Pamir, 1981:203). 
 

Ça�da� Sanat ve Müzik 
 
Klasik: Sadelik ve düzen. 
Romantik: En üstünlük, incelik ve düzensizlik. 
Peki, ça�da� müzik? 
 
Sanatç�lar duygular�n� soyutla�t�rmak için her türlü denemelere girmektedirler. 

Sanatç�n�n yarat�l���na göre, müzikteki anlat�m�, ya geni�ler ya da daral�r… Ça�da� müzik 
öznellikten ar�nm�� t�n�s� ile gelece�e yönelmi�tir (Pamir,1981:203). Toplumdaki de�i�im ve 
geli�imler müzikteki de�i�im ve geli�imleri de etkilemi� üretimden sergilemeye birçok farkl� 
ürün ortaya ç�km��t�r. Müzi�in bireysel, toplumsal, kültürel, e�itimsel, ekonomik i�levleri 
ça�da� dönmede de geçerlili�ini sürdürmekle beraber, yeni i�levlerde yüklenmi�tir. 
Adorno’ya göre toplumsal sürecin de�i�tirilmesine müzik olarak müdahale edilmelidir. 
Müzik; “kendi malzemesinde ve kendi formel kurallar�nda (bunlar�n kendi ko�ullar�na ve 
gereklerine uygun olarak) ya�anan toplumdaki çeli�kileri göstermeli, bu çeli�kileri temsil 
etmelidir” (Oskay,2001:100). Birey bilgi ile donat�ld�kça yaln�zla�m�� ve sanatsal üretimlere 
yans�m��t�r. 
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John Cage 
 

1912-1992 y�llar� aras�nda ya�ayan öncü besteci ve piyanist 
Cage; ilk eserlerinden ba�layarak deneysel çal��malara yönelmi�, 
1939’da vurmal� çalg�lar�n de�erlendirilmesine a��rl�k verdi�i First 
Construction in Metal (ilk metal yap�) ve “haz�rlanm�� piyano” 
(preparedpiano) için Baküs �enli�i (1938) gibi eserleriyle dikkat 
çekmi�tir (Say,2005:277). Enstrümanlar� al���lm���n d���nda 
kullanan, elektronik ve rastlant�sal müzi�in önemli isimlerinden 
Amerikal� besteci, filozof ve müzik yazar� John Cage, ülkesinde 
uzun y�llar öncü müzi�in (avant-garde) merkezi olarak kalm��, 
eserleri ve estetik dü�ünceleriyle pek çok çevreyi etkilemi�tir 

(Aktüze, 2002:492). Kulland��� malzeme (tarak, karton vb.) yan�nda kimi zaman da gürültüyü 
merkeze alan anlay��� ile  Cage’in müzi�i al���lm���n d���ndad�r.  Aktüze; Cage’in eserlerinin 
yer ald��� konserlerin konserden çok gösteriye dönü�tü�ünü, Cage’in i�itsel ve görsel eserlerin 
öncüsü oldu�unu, icrac�lara baz� farkl� görevler yükledi�ini (piyaniste düdük çald�rmak, su 
dolu kaplara üflemek vb.) belirtir (2002:492). 

 
Müzikte tuhaf süreler ve  4’33 
Mahler “re minör” 3 numaral� senfoni: 1 saat 34 dakika sürer ve guines rekorlar 

kitab�na girmi�tir. Hint as�ll� besteci �apurgi Sorabji’nin “Klaviçembalistikum” adl� eserinde 
hiç tekrar yoktur ve 12 bölümden olu�an eser tam 2 saat 45 dakika sürer. Eric Satie’nin 
“Vexations” adl� eseri “k�zd�r�p sinirlendirici �eyler”  ad�n� ta��yor. Eser 180 notadan 
kuruludur. Bir bölümün tam 840 kez tekrar� istenir. Eser 1963’te on piyanistin nöbetle�e 
yorumuyla tam 18 saat 40 dakikada tamamlanm��. 1967 y�l�nda ise �ngiliz piyanist Richard 
Toop bu eseri kesintisiz tam 25 saatte tamamlayabilmi� (Yener, 1990:93-94). Sessizlik 
üzerine beste yapanlarda olmu�. 1919 y�l�nda bestelenen “Five Picturesques” adl� eserin “In 
Futurum” adl� bölümü suslardan olu�makta. Beste Çek Erwin Schulhoff’a ait.  

Cage; 1954’de denemesini yapt��� 4’33 adl� piyano parças�nda, bu süre boyunca 
piyano çalmaks�z�n piyanonun ba��nda oturmu�, piyanonun kapa��n� aç�p kapatm��t�r. (Say, 
2005:278). Cage eserinde ses olgusu kadar sessizli�inde müzikte önemli bir unsur oldu�unu 
belirtmek istemi�tir. “Amerikal� John Cage e�er deyim yerindeyse eseri olan “4 dakika 33 
saniye”de dinleyenlerin belirtilen süre boyunca kesinlikle susmalar�n� ister. John Cage’e göre 
susku da bir yerde müziktir, herkes kafas�ndan geçeni dinler” (Yener, 1990:94). 

Eser ilk olarak ve genelde piyano ile icra edilse de, her türlü enstrümanla icra 
edilebilir. (Afyonkarahisar Klasik Müzik Festivalinde Polonyal� bir kemanc� bu eseri 
konserinde yer vermi�tir). Üç bölümden olu�an eserin bölümlerine ait süreler icrac�ya 
b�rak�lm��t�r. Cage’in 1951 y�l�nda Harvard Üniversitesi’nde çal���rken duvarlar�ndan sesin 
yans�mad���, sessizli�i duyabilmek amac�yla haz�rlanan bir odada çal���rken bu eseri üretme 
fikrinin olu�tu�u bilinir. Cage bu odada çal���rken bir bas, biri tiz iki ses duydu�unu 
söylemi�tir.  

Demirkaya ve Mürtezao�lu’nun bu konudaki dü�ünceleri �öyledir: “Cage her zaman 
ses ç�karan bir �eyin var olmas� nedeniyle mutlak sessizlik diye bir �eyin bulunmad���n� 
söyler. Ona göre gerçekten dinlemeye ba�lad�ktan sonra kimsenin kafas�nda bir fikir olamaz 
ve hiçbir ses kendini yok eden sessizlikten korkmaz. Sese gebe olmayan sessizlik yoktur. 
Cage’in perspektifinden bakt���m�zda 4’33 seslerin müdahale edilmemi� varl�klar�n�n 
mekandaki ve zamandaki salt kendilik hallerinin müzik performans�na dâhil edildi�i bir 
kompozisyondur. Seslerin birbirleriyle hiyerar�ik ili�kileri olmad���n� dü�ünen Cage, 
armoninin, seslerin hayattan kopar�lmam��, yal�n hallerini içerisine alamay���na i�aret eder. 
Atmosferin sesinin, kat�l�mc�lar�n seslerinin, gündelik hayat seslerinin, olduklar� gibi sessizlik 
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performans�na dolmalar�n� beklemektedir. Buradan hareketle 4’33’teki sessizli�e maruz kalan 
izleyicinin, sessizli�in yaratt��� iktidarla kurdu�u ili�kiyi, Alma’n�n Elizabet’in suskunlu�u 
kar��s�nda kap�ld��� buhrana benzetebiliriz” (2011).  

 
Birey ve Alg� 
Ses, koku, renk, �ekil, �s�, vb. uyaranlar�n duyu organlar�na ula�mas� alg� olarak 

tan�mlan�r. Duyu organlar�n�n alg� e�ikleri vard�r. Örne�in 20 desibelin alt�ndaki sesleri 
duyamay�z. Alg� ayn� zamanda  “duyusal bilginin yorumlanmas� ya da anlamland�r�lmas� 
i�lemidir. Bir uyaran�n anlamland�r�labilmesi için öncelikle bireyin, o uyaranla ilgili 
bilgilerinin olmas� gerekir” (Suba��,2011:378). Bilginin yan�nda bireyin beklentileri de alg�y� 
etkiler. Senemo�lu bu durumu; bireyin zihinsel kurulu�u, geçmi� ya�ant�lar�, güdülenmi�lik 
düzeyi ve pek çok ba�ka içsel faktörden etkilenir” olarak aç�klam��t�r” (2004:293). Bireyin 
müzikal alg�lar�n�n evrensel oldu�u dü�üncesi zorlay�c� olabilir, bununla birlikte sosyal ve 
müzikal kültürün bireyin tutum ve davran��lar�n� etkiledi�i, alg�lar�na yön verdi�i dü�üncesi 
de yaban at�lamaz. Bireyin ruhsal ve kültürel birikimi alg�lar�n� etkilemekte ve yön 
vermektedir. Bili�sel birikiminde alg�y� etkiledi�i ve yön verdi�i dü�ünülür. Senemo�lu alg�y� 
etkileyen faktörleri temel olarak iki grupta ele al�r; 1- Geçmi�te kazan�lan ya�ant�lar, ön 
ö�renmeler ve 2-Beklentiler  (2004:293). Cücelo�lu konuyu �u �ekilde aç�klar: Alg� duyudan 
farkl�d�r. Alg�lama an�nda beyin, bireyin içinde bulundu�u durumdan beklentilerini, geçmi� 
ya�ant�lar�n�, di�er duyu organlar�ndan gelen ba�ka duyular�, toplumsal ve kültürel etkenleri 
hesaba katar. Gelen duyular� seçme, baz�lar�n� ihmal etme, baz�lar�n� kuvvetlendirme, arada 
olan bo�luklar� doldurma ve beklentilere göre anlam verme bu a�amada yap�l�r (2007;118-
119). 

Ön ö�renmeler 
�lk kez duydu�u bir çalg�ya ait sesi anlamland�rabilmesi için bireyin o çalg�ya ait 

özellikleri bilmesi gerekir. Örne�in bestecilik e�itimi alan bir ö�renci halk çalg�lar�n�n ses 
s�n�rlar�n� bilmiyorsa bu çalg�lar� eserlerinde kullanabilme zorlu�u çekebilir. E�er bu eksik 
bilgiler tamamlanmazsa ö�renci e�itiminin di�er süreçlerinde de zorlanacakt�r. 

 
Beklentiler ve Alg�lama 
Bir besteci hakk�ndaki olumlu ele�tiri ve görü�ler ö�rencinin o besteciye ait eserleri 

seslendirme sürecine etki edebilir. Yine eser hakk�ndaki yorumlar ve yönlendirmeler de alg�y� 
etkiler. Örne�in, “bu eser çok zordur” dü�üncesini çevresinden duyan ö�renci eseri çalarken 
zorlanabilir. Derse yönelik alg�lamalarda beklentiler den etkilenir. “Ö�renci bir dersi ilginç, 
ö�renmeye de�er bulur, böyle bir beklenti içinde olursa, dersle ilgili alg�lamalar� ve 
etkinlikleri olumlu olacakt�r. Dersin ad�na bakarak zor ve s�k�c� olaca��na ili�kin beklenti 
olu�turursa, o zamanda alg�lamalar� olumsuz etkilenecektir (Senemo�lu,2004:295). 
Cücelo�lu; ilgilerin yan�nda inançlar�n ve bireysel de�erlerin de alg�lamay� etkiledi�ini 
belirtir. “Dindar bir ki�i bir konu�man�n dinle ilgili k�s�mlar�na, öbür yandan bir sanatkâr, ayn� 
konu�man�n sanatla ilgili yönlerine dikkat eder” (2007:123). 

 
Sanat ve Alg� 
Sanat olarak müzik “seslerin estetik olarak birle�tirilmesi” olarak tan�mlan�r.   

Besteleme ve yorumlama süreçleri her toplumda ve sosyo-kültürel yap�da farkl�l�k gösterir. 
Merriam müzi�in genel kabul gören özelliklerini �öyle aç�klar “müzik yaln�zca toplumsal 
etkile�imle var olan e�siz bir insanl�k görüntüsüdür.  Yani insanlar için öteki insanlar için 
yap�l�r ve ö�renilmi� bir davran��t�r. Yaln�zca kendi için ve kendinden olu�maz.  Her zaman 
hem onu üretecek insanlara hem de onun ne olup olmad���na karar verecek insanlara 
gereksinim duyar” (Akt:Erol,2002:77).  
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Tüm bu aç�klamalar �����nda. Bu çal��ma ile sessizli�inde bir müzik olup olmad��� 
dü�üncesinden yola ç�k�larak müzik ve alg�, bili�selli�in alg�da etkisi konular� üzerinde 
durulmu�tur. 

 
Çal��man�n Amac� 
Çal��ma; Cage’in 4’33adl� eseri arac�l��� ile sessizli�in de bir müzik olup olmad���, 

sessizli�in merkeze al�nd��� bir üretimde dinleyici, icrac� ve yorumcu ili�kisinin kurulup 
kurulamayaca��, sessizli�in merkeze al�nd��� bir yap�t�n estetik, ele�tiri ve psikoloji 
boyutlar�yla nas�l alg�lanaca�� sorular�na yan�t bulmak amac�yla haz�rlanm��t�r.  

 
Çal��man�n Önemi 
Çal��man�n; müziksel alg�, müzik psikolojisi, sosyal psikoloji ve müzik çal��malar�na 

katk� sa�layaca�� dü�ünülmektedir. 
 
Çal��man�n Varsay�mlar� 
Sessizlik bir müziktir dü�üncesi kabul edilebilir bir dü�üncedir, 
Müzik e�itimi alan bireyler sessizli�i alg�layabilmektedirler, 
Ön ö�renmeler alg�y� etkiler. 
 
Çal��man�n S�n�rl�l�klar� 
Odak grup görü�mesi amaçlanm��, çal��ma grubu buna göre belirlenmi�tir. 
Çal��ma grubu; 2011-2012 e�itim ö�retim y�l�nda Afyon Kocatepe Üniversitesi Devlet 

Konservatuvar� Müzik Bölümü Güzel Sanatlar Dersini alan 9 ö�renci ve ara�t�rmaya gönüllü 
olarak kat�lan 6 ö�retim eleman� ile s�n�rland�r�lm��t�r.  

 
Problem Cümlesi 
Sessizli�in merkeze al�nd��� bir yap�t estetik, ele�tiri ve psikoloji boyutlar�yla nas�l 

alg�lanmaktad�r? Olarak belirlenmi�tir.  
 
Alt Problemler 
Kat�l�mc�lar sessizli�in müzik oldu�una kat�lmakta m�d�rlar? 
Kat�l�mc�lara göre 4’33adl� eser ile dinleyen-besteci-icrac� ili�kisi kurulabilmekte 

midir? 
Kat�l�mc�lar Cage’in eserini estetik boyutuyla nas�l alg�lamaktad�rlar? 
Kat�l�mc�lar  Cage’in eserini ele�tiri boyutuyla nas�l alg�lamaktad�rlar? 
Kat�l�mc�lar  Cage’in eserini psikolojik  boyutuyla nas�l alg�lamaktad�rlar? 
E�itimcilerin 4’33 adl�  esere yönelik dü�ünceleri nelerdir? 
 
Yöntem 
Ara�t�rmada nitel ara�t�rma teknikleri kullan�lm��t�r. Çal��ma “olgu bilim” kapsam� 

içerisinde yürütülmü�tür. Kat�l�mc�lara Cage’in 4’33 adl� eseri dinletilmi� ve müzikal 
alg�lamalar�na yönelik duygu ve dü�üncelerini yaz�ya dökmeleri istenmi�tir. Yap�land�r�lm�� 
odak görü�mesi yap�lm�� ve elde edilen veriler çözümlenmi�tir. 

 
Ara�t�rman�n Modeli 
Bu ara�t�rma, müzik e�itim alan ve veren bireylerin müzikal alg�lar�n� belirlemeye 

yönelik betimsel bir çal��mad�r. “Betimsel ara�t�rma ya�ayanlar�n, hali haz�rda var olanlar�n, 
ya�ananlar�n ne oldu�unun belirlenip aç�klanarak ortaya konulmas� olarak ele al�nabilir” 
(Sönmez,Alacap�nar 2001:46). 
 Ara�t�rma sürecinde �u esaslara gerçekle�tirilmi�tir. 
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1. Konuyla ilgili bilgi ve belgeler, ilgili ara�t�rmalar taranm��, 
2. Yurt içi ve d��� (yaz�l�, görsel, i�itsel vb.) kaynaklar incelenmi�, 
3. Ara�t�rmaya ili�kin verilerin elde edilebilmesi için yap�land�r�lm�� görü�me formu 
haz�rlanm��, 
4. Ara�t�rman�n çal��ma grubu belirlenmi�, 
5. Uygulama sonucu elde edilen veriler yaz�l� ortama aktar�lm��, 
6. Veriler çözümlenmi� ve yorumlanm��, 
7. Tart��ma ve önerilere yer verilmi�tir. 
 

Çal��ma Grubu 
Ara�t�rmada evren ve örneklem tayinine gidilme yolu tercih edilmemi�tir. Çal��ma 

grubu saptanm��t�r.  Çal��ma grubu; 2011 -12 e�itim ö�retim y�l�nda Afyon Kocatepe 
Üniversitesi Devlet Konservatuvar� Müzik Bölümü Birinci S�n�f “Güzel Sanatlar Dersi” 
ö�rencileri ile konservatuvar e�itimcilerinden olu�maktad�r. Gerek e�itimci gerekse ö�renci 
çal��ma grubu bilinçli olarak seçilmi�tir.   

 
Verilerin Toplamas� ve Çözümlenmesi 
Ara�t�rmadaki veriler yap�land�r�lm�� görü�me formlar�n�n ara�t�rmaya gönüllü olarak 

kat�lanlar taraf�ndan doldurulmas� ile toplanm��t�r. Kat�l�mc�lardan ara�t�rmayla ilintili 
konularda dü�ünceleri yan�nda, Cage’in 4’33 adl� eserinin estetik, ele�tiri, psikolojik boyutlar� 
ile alg�lamalar�na yönelik dü�üncelerini de yaz�ya dökmeleri istenmi�tir. Verilerin 
çözümlenmesinde nitel veri çözümleme tekniklerinden yararlan�lm��t�r. �çerik analiz yöntemi 
kullan�lm�� ve veriler irdelenmi�tir. Kat�l�mc�lar�n verdikleri yan�tlar s�n�fland�r�lm��, 
ayr��t�r�lm��, dü�üncelerdeki yo�unla�malar saptanmaya çal���lm��t�r.  

 
Bulgular ve Yorum 
Ara�t�rma, sesin kar��s�nda bir varl�k olarak sessizli�i de�erlendirmekte olup, aç�k 

uçlu sorularla kat�l�mc� bireylerin görü�lerini almaya ve bir yarg�ya varmay� planlamaktad�r. 
Aç�k uçlu sorular�n tercih edilmesi, oldukça farkl� bir yap�ta oldukça farkl� görü�lerin 
ç�kmas�n�n beklentisi içerisinde olmaktan ileri gelmektedir. Bu aç�k uçlu sorular evet/hay�r 
seçenekli sorularla daha kesin verilere ula�may� sa�layan bir bölümle devam etmektedir.  

 
Birinci Alt Probleme �li�kin Bulgular 
Kat�l�mc�lar sessizli�in müzik oldu�una kat�lmakta m�d�rlar? 
Kat�l�mc�lar�n verdikleri cevaplar�n tamam� “evet kat�l�yorum” olmu�tur. Cage’in 

sessizlikte bir müziktir felsefesi ile kat�l�mc�lar�n sessizlili�i alg�lamalar� örtü�mektedir. 
 
�kinci Alt Probleme �li�kin Bulgular 
Kat�l�mc�lara göre 4’33 adl� eser ile dinleyen-besteci-icrac� ili�kisi kurulabilmekte 

midir? 
Bu alt problemin yan�tlanmas� için kat�l�mc�lara birbiriyle ba��nt�l� dört soruya 

sorulmu�tur. 
Kat�l�mc�lar�n tamam�; eser ile, dinleyen-besteci-icrac� ili�kisi kurulabilece�ini 

dü�ünmektedirler. Dinletilen orkestra yorumunun ve konser salonundaki atmosferin 
kat�l�mc�lar�n alg�lamalar�na yön verdi�i dü�ünülmektedir. 

Çal��ma grubundaki ö�renciler “Bu yap�t�n çok ciddiye al�nabilece�ini sanm�yorum, 
ama ben bu yap�t� her gün dinliyorum” diyen Cage’in sözüne kat�lmaktad�rlar. Bir kat�l�mc� 
“bazen otobüste, bazen lavaboda, bazen uykuya dalarken” sözlerini görü�me formuna 
ekleyerek dü�üncelerini desteklemi�tir. 
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Eser evrensel midir? Sorusu ise dinleyen besteci icrac� ili�kisinin irdelenmesi için 
sorulmu�tu. Kat�l�mc�lar bu soruya verdikleri cevaplar incelendi�inde a��rl�kl� olarak eserin 
evrensel oldu�u dü�ünülmektedir. Sadece bir kat�l�mc� bu görü�e kat�lmamaktad�r. Bu görü�e 
yönelik informal görü�melerde kat�l�mc�lar zaman ve mekân ne olursa olsun günümüz 
insanlar�n�n en çok ihtiyaç duydu�u �eyin stresten uzak bir ya�ant� oldu�u ve sessizli�inde 
buna imkan sa�lad��� dü�ündükleri anla��lm��t�r.   

Eser; daha önce duyulmam�� ve bilinmemi�li�i ile fark�ndal�k yaratm�� m�d�r? 
Sorusuna kat�l�mc�lar�n tamam� ayn� cevab� vermi�lerdir. Eserin; fark�ndal�k yaratma alg�s�na 
yönelik önemli bir örnek te�kil etti�i dü�ünülmektedir. 

Kat�l�mc�lara “Eser’in yer ald��� bir konsere gider misiniz?” sorusu yöneltilmi�tir. 
Kat�l�mc�lar�n tamam� bu soruya evet cevab�n� vermi�tir. Konser ortam�n�n ve sessizli�in 
getirdi�i dü�ünce yo�unlu�unun kat�l�mc�lar� eserin yer ald��� konsere gitmeye yöneltti�i 
söylenebilir. 

 
Üçüncü Alt Probleme �li�kin Bulgular 
Kat�l�mc�lar Cage’in eserini estetik boyutuyla nas�l alg�lamaktad�rlar? 
Ön ö�renmelerin alg�y� etkiledi�i bilinmektedir.  Bununla birlikte ilk kez dinlenilen bir 

esere yönelik hem de fark�ndal�k yaratan bir eserin dinlenmesi sonucunda ki alg�lar�n ne 
oldu�u bilinmemektedir. Bu alt problem ile Güzel Sanatlar dersini alan ve sanat� estetik, 
ele�tiri, psikolojik boyutlar� ile irdeleyebilen kat�l�mc�lar�n verdikleri yan�tlar �����nda 
yorumlar yap�lmaya çal���lm��t�r. 

Burada ele al�nan kavramlar yoluyla, eser hakk�ndaki estetik dü�üncelerin; soyut, 
öznel, yararl�, estetik, ho�lan�labilir özellikler üzerinde yo�unla�t��� belirlenmi�tir. Sanat 
eserini estetik boyutu ile de�erlendirebilecek bilgi ve birikime sahip oldu�u dü�ünülen 
kat�l�mc�lar�n verdikleri cevaplardan eseri be�endikleri ve felsefesini alg�lad�klar� sonucu 
ç�kar�labilir.  

 
Dördüncü Alt Probleme �li�kin Bulgular 
Kat�l�mc�lar Cage’in eserini ele�tiri boyutuyla nas�l alg�lamaktad�rlar? 
Bu soruya verilen cevaplar incelendi�inde kat�l�mc�lar�n cevaplar�nda; eserin; teknik 

becerisi ön plandad�r, tekrarlanabilir ve teknik ele�tiri yap�labilir dü�üncelerinde 
yo�unla�t�klar� belirlenmi�tir. Bu sonuçlardan kat�l�mc�lar�n sessizli�in de ele�tirilebilece�i 
yönünde alg�lamalara sahip olduklar� sonucu ç�kar�labilir. 

 
Be�inci Alt Probleme �li�kin Bulgular 
Kat�l�mc�lar Cage’in eserini psikolojik boyutuyla nas�l alg�lamaktad�rlar? 
Kat�l�mc�lar�n tamam� eserin; psikoloji aç�dan duygulara (mutluluk, k�zg�nl�k, hüzün, 

duyarl�l�k, korku vb.)  hitap etti�ini dü�ünmektedirler. Genelde sesin oldu�u ve ritmin oldu�u 
müzik yap�tlar�nda bu tür yorumlara rastlan�r ve genel kabul görürken sessizli�i merkez 
al�nd��� bir eserin yorumlanmas�n�n dinlenilmesi sonucunda duygulara hitap etti�ine yönelik 
veriler elde edilmesi üzerinde durulmas� gereken konulardan biri olarak görülmü�tür. 

Bu alt problemi destekleyici sorulara verilen yan�tlardan kat�l�mc�lar�n dü�üncelerinin 
eserin güzellik kavram�na yan�t verdi�i, eserin felsefesinin oldu�u ve eserin toplum taraf�ndan 
da kabul edilece�i yönünde yo�unla�t��� belirlenmi�tir. Özellikle eserin toplum taraf�ndan 
benimsenece�i ve kabul edilece�ini yönelik dü�ünce yo�unla�mas� ara�t�rmac� taraf�ndan 
ilginç ve üzerinde durulmas� gereken bir sonuç olarak görülmü�tür. 
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Alt�nc� Alt Probleme �li�kin Bulgular 
Konservatuvar e�itimcilerinin esere yönelik alg�lamalar�n�n belirlenmesinin 

ara�t�rmaya destek olaca�� dü�üncesi ile yap�land�r�lm�� görü�me formu haz�rlanm�� ve 
e�itimcilere uygulanm��t�r. 

Elde edilen verilere göre e�itimcilerin; 
Cage’in eserini “avangard” bir çal��ma olarak alg�lad�klar�, 
“Eser’in üretilmesindeki en önemli etkenin Cage'in zen budizmiyle  olan ilgisi ve 

dolay�s� ile 1949-1951 y�llar� aras�nda D.T. Suzuki'nin Columbia University' de verdi�i 
derslere kat�lmas� olarak gösterilir. Bat�da ne bulamad� ki do�u felsefesine yöneldi. Do�udaki 
dingin ve huzurlu hayat�m� ifade etmeye çal��t�” dü�üncesine kat�ld�klar�, 

E�itimcilerin, Cage’i bu  eseri üretmeye iten gerekçeleri; dünyan�n yoruculu�u, dikkat 
çekme, gündelik hayat�n ko�u�turmas� ve bizi biz yapan de�erlerden uzakla��lmas�, susman�n 
insana huzur verdi�inin vurgulamas�, sanatç�n�n aray�� içerisinde oldu�u, hayattan s�k�ld���, 
ilgi çekmek amac�yla bu eseri üretti�i yönünde  alg�lad�klar� belirlenmi�tir. 

E�itimciler; sanat eseri  “hayat�n yerini tutmal�d�r” dü�üncesinden hareketle eser; 
ça��n getirilerini  (de�i�im ve dönü�ümleri) yans�tmad��� dü�üncesinde yo�unla�m��lard�r. 
Buna gerekçe olarak ise ça��n en önemli özelliklerinin ba��nda “gürültü”nün geldi�ini 
belirtmi�lerdir.  

E�itimciler sessizli�i bir müzik olarak alg�lamaktad�rlar. 
E�itimciler eser ile; dinleyen-besteci-icrac� ili�kisi kurulabilece�ini dü�ünmektedirler. 
E�itimciler; “Bu yap�t�n çok ciddiye al�nabilece�ini sanm�yorum, ama ben bu yap�t� 

her gün dinliyorum” diyen Cage’in sözüne kat�lmaktad�rlar. T�pk� ö�renciler gibi; bir 
kat�l�mc�, uykuya dalma sürecine dikkat çekmi�tir. 

E�itimciler eserin evrensel oldu�u dü�üncesinde yo�unla�mam��lard�r. Sadece bir 
kat�l�mc� hiçbir eserin evrensel olamayaca�� görü�ünü belirtmi�tir. 

E�itimciler eseri estetik olarak; somut, öznel, estetik, yarars�z, ho�lan�labilir 
dü�üncelerinde yo�unla�t�klar� belirlenmi�tir. Özellikle eserin yararl� olmad��� dü�üncelerinin 
ilginç oldu�u söylenebilir. 

E�itimcilerin, Cage’in eserini ele�tiri  boyutuyla ele ald�klar�nda teknik becerisi ön 
planda olmad���, tekrarlanabilir özelliklerinin olmad���, teknik ele�tirinin yap�lamayaca�� 
yönünde alg�lamalar sahip odlular� belirlenmi�tir. 

E�itimciler; psikolojik aç�dan duygulara (mutluluk, k�zg�nl�k, hüzün, duyarl�l�k, korku 
vb)  hitap edebilece�ini belirtmi�lerdir. 

E�itimciler; eserin güzellik kavram�na yan�t verdi�i, felsefesinin oldu�u, yönünde 
alg�lamalara sahiptirler.  

E�itimciler eseri toplumun kabul etmeyece�i yönündeki dü�ünde yo�unla�m��lard�r. 
 
Sonuçlar ve Tart��ma 
Ses, müzi�in temel ö�esi olma vasf�n� ta��r. Bo� bir tuvalde resim aramak kendi 

hayallerini seyretmek gibi, sessizli�i dinlemek de mümkün olabilmektedir. 
Çal��ma günümüz insan�n�n müzi�i stresten ar�nma arac� olarak görülebilece�i 

dü�üncesini desteklemektedir. 
Ö�renci ve e�itimcilerin sessizlik alg�lar�nda ortak dü�ünce ve görü�ler Cage’in 

çal��mas�n�n öneminin, felsefi dü�üncesinin geçerlili�ini desteklemektedir. 
Sessizlikte bir müzik olarak alg�lanmaktad�r. Ö�renci ve e�itimciler Cage’in 

dü�üncesine kat�lm��lard�r.  
4’33 adl� eser ile dinleyen-besteci-icrac� ili�kisi kurulabilmektedir. “Ses yoksa müzikal 

alg�da m� yok? Sorusunun cevaplar� bu alt problemdeki veriler ile verilmi�tir. Sessizlik ile 
dinleyen-besteci-icrac� ili�kisi/ili�kileri rahatl�kla kurulabilmektedir. Özellikle fark�ndal�k 
yaratt��� dü�üncesi bu ili�kileri destekleyici ciddi bir veridir. 



III. Uluslararas� Hisarl� Ahmet Sempozyumu  |  Müzi�i Alg�lamak |  Sempozyum Tam Metin Kitab� 
 

812 
 

Eser; estetik boyutuyla alg�lanabilmekte, güzel bulunabilmektedir. Ki�iye, topluma, 
kültüre göre de�i�ebilen güzellik kavram� do�al olarak burada da kar��m�za ç�kmaktad�r. 
Bununla birlikte eser; soyut, öznel, yararl�, estetik, ho�lan�labilir bulunmu�tur. Bu sonuç, 
sessizli�in de estetik boyutuyla de�erlendirilebilece�ini göstermektedir. 

Cage’in eseri ele�tirilebilir bulunmu�tur. Sesin olmad��� yerde ele�tiri yap�labilir 
dü�üncesi rahatl�kla dile getirilebilir. 

Cage’in eseri psikolojik  boyutuyla (mutluluk,k�zg�nl�k, hüzün, duyarl�l�k) 
de�erlendirebilir bulunmu�tur. Bu duygular� ifade etme, ya�am f�rsat� verdi�i dü�üncesine 
ula��lm��t�r. Günümüz insan�n�n rahat� ve huzuru arama arac� olarak sessizli�i gördü�ü 
dü�üncesi dile getirebilir.  

E�itimciler eser; anvangard bir çal��ma olarak görmü�ler, felsefesinin oldu�unu 
dü�ünmü�ler,  sanatç�n�n kendisinin içinde ya�ad��� duygular� (s�k�nt�, yaln�zl�k vb.) ifade 
etmek için bu yolu seçti�ini dü�ünmü�ler ve alg�lam��lard�r. Elbette Cage’in eseri yazarken bu 
dü�ünceler içinde olmad��� söylenebilir ve bu çal��ma eserin nas�l alg�land���n�n 
belirlenmesine yöneliktir. E�itimcilerin verdikleri cevaplar ö�rencilerle ço�u zaman 
örtü�mektedir. 

E�itimcilerin, eserin evrensel olamayaca��n�, teknik ele�tirinin yap�lamayaca��n� 
belirtmeleri ise ö�rencilerden farkl� olmas� bak�mlar�ndan dikkat çekicidir. Bu durumun alg� 
ve bilgi ili�kisi ile aç�klanabilece�i dü�ünülmektedir.  

Cage’in eseri için dü�üncemiz ise �udur. 
� Hiçbir �ey söylemeden, çok �ey söylemek… 
� Hem de müzikte… 
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ÖZET 
               Müzisyenlik, beynin neredeyse tüm bölgesine yay�lan ve bu bölgelerin hepsini ayn� 
anda harekete geçiren ender insan etkinliklerinden biridir. Ara�t�rmac�lar� “müzisyen beyni” 
üzerine çal��maya yönlendiren neden, bu yo�un sürece erken ya�ta giren müzisyenlerin 
beyinlerindeki kimi yap�lar�n ve fonksiyonlar�n müzisyen olmayanlardan daha farkl� 
olabilece�i olas�l���d�r. Konu üzerine ilk somut veriler 1990’lar�n ortalar�nda, Gottfried 
Schlaug ve ekibinin modern beyin görüntüleme tekniklerinden yararlanarak yapt�klar� 
çal��malarla elde edilir. Müzisyenlerden olu�an deney gruplar�n�n ve müzisyen olmayan 
kontrol gruplar�n�n beyin haritalar�n� kar��la�t�ran Schlaug, hipotezini destekleyecek nitelikte 
bulgulara ula��r; müzisyenlerin beyin bölgelerindeki kimi yap�lar farkl�l�k göstermektedir. 
Beynin büyük bir bölümünü kapsamas�na ra�men ö�renme ve zihinsel beceriler ile ilgili etkin 
rolü son y�llardaki çal��malarla ke�fedilmeye ba�lanan “beyaz madde” (white matter), DT-
MRI (Difüzyon Tensor Manyetik Rezonans Görüntüleme) tekni�inin geli�mesiyle müzisyen 
beynindeki yap�sal durumunun ne oldu�u konusunda ara�t�rmac�lar�n odakland��� bir konu 
haline geldi. Konu üzerine yap�lan az say�daki çal��ma müzisyenlerin beynindeki beyaz 
madde yap�lar�n�n daha farkl� düzeylerde oldu�unu kan�tl�yor. Bununla beraber, yap�lan 
çal��malar bu farkl�l�klar�n belli bir plastisiteye (de�i�me yetene�i) sahip olan beynin artan 
kullan�ma verdi�i bir tepki mi oldu�u yoksa kal�tsal parametrelerin erken dönem müzik 
e�itimiyle iç içe geli�tirdi�i kapasiteyi mi yans�tt��� sorular�n� hala net olarak yan�tlayam�yor. 
           Bu çal��mada 21-43 ya� aras� sa� el bask�n 11 kad�n müzisyen ile ya�, cinsiyet ve el 
bask�nl��� uyumlu 8 ki�ilik kontrol grubunun DT-MRI arac�l���yla elde edilen beyin haritalar� 
kar��la�t�r�lm��, müzisyenlerde beynin korpus kallozum ve internal kapsül bölümlerinde beyaz 
madde yap�s�nda dikkate de�er bir art�� oldu�u saptanm��t�r. Elde edilen veriler, çocukluk 
döneminde ba�layan ve uzun bir döneme yay�larak sürdürülen fiziksel ve zihinsel müzik 
pratiklerinin beynin belli bölgelerindeki beyaz madde yap�lar�nda önemli farkl�l�klara neden 
olabilece�i hipotezini destekler niteliktedir.  
Anahtar kelimeler: Müzisyen Beyni, Beyaz Madde, Difüzyon Tensor Manyetik Rezonans 
Görüntüleme. 
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“THE MUSICIAN’S BRAIN and STRUCTURAL DIFFERENCES IN WHITE MATTER 
OF MUSICIANS: A DT-MRI STUDY” 

 
ABSTRACT 
         Musicianship is one of the rare human activities that spreads almost the whole brain 
regions and motive them smiltaneously. Researchers study “musician brain” due to the 
probability of the difference in some brain structures and functions between musicians 
participate this intensive process at early ages and non-musicians. First datas were obtained in 
1990's by Gottfried Schlaug and his team via studies using modern brain imaging techniques. 
By comparing the brain maps of musician subjects and non-musician control group, Schlaug 
finds evidences supporting his hypothesis; brain regions of musicians show differences. 
However it covers a majority of brain “white matter”, whose active role in learning and 
mental abilities was discovered by recent studies, has become a subject that researchers focus 
on about the structural state of musician brain due to the development in DT- MRI technique. 
Few studies prove that the white matter structures in musicians' brain are different. However 
studies can't answer the questions whether these are response of brain, which has plasticity, to 
excessive use or reflect the capasity which heritable parameters developed within the early 
age musical training.�
         In this study, using DT-MRI, brain maps of 11 right handed woman musicians aged 
between 21-43 and control group of 8 person with matched age, sex and handedness are 
compared and an important increase of white matter in corpus callosum and internal capsule 
in musicians is observed. The datas support the hypothesis that the physical and mental 
musical trainings started in childhood and last for a long period can cause important 
differences of white matter structures in some brain regions.  
 
Key Words: Musician’s Brain, White Matter, Diffusion Tensor Imaging. 
                                               

 
G�R�� 
         Müzik; perde, t�n�, tart�m, ezgi, armoni gibi unsurlar�n yan�s�ra duygu, alg�, be�eni gibi, 
kültürün, e�itimin, haf�zan�n ya da ki�isel an�lar�n etkisindeki boyutlar�yla da beyinde oldukça 
zor ve karma��k nöral süreçleri gerektirir. Söz konusu bile�enlerin beyinde birbirinden farkl� 
i�leme merkezleri oldu�u dü�ünüldü�ünde bir müzik parças�n� yaln�zca dinlemenin bile 
birçok beyin bölgesini e�zamanl� harekete geçiren detayl� bir koordinasyonu gerektirdi�i 
anla��l�r. Müziksel alg� ve müziksel performans�n insan beyniyle olan ba�lant�lar�, müzi�in 
beyindeki bili�sel süreçleri ve belli bir de�i�im potansiyeline sahip olan beyni nas�l etkiledi�i 
sorular� son birkaç ony�lda farkl� disiplinlerden bilim insanlar�n�n giderek artan bir merakla 
ara�t�rd�klar� konular haline geldi. Müzi�i fiziksel ve kültürel bir olgu yapan bile�enleri, 
beynin bili�sel ve nörofizyolojik süreçleri ile birlikte ele alan ve bu yüzden çok say�da 
disiplinin kapsam�na giren bu ara�t�rmalar, konunun ili�kilendi�i alanlarla beraber müziksel 
alg� ve performansa ili�kin de�i�kenlerin çoklu�u nedeniyle kategorizasyonu zorla�t�ran bir 
çe�itlilikle art�yor. 
         Müziksel pratikler, beynin hemen her bölgesine yay�lan ve bu bölgeleri ayn� anda 
harekete geçiren ender insan aktivitelerinden biridir. Dolay�s�yla beyindeki nöral süreçleri 
ke�fetmek için ara�t�rmac�lara benzersiz bir olanak sunar. Bu özelli�iyle müzik; nas�l çal��t���, 
kapasitesi ve s�n�rlar� hala tam olarak bilinmeyen insan beynini inceleyen nöropsikoloji ve 
bili�sel nöroloji gibi disiplinler için yak�n bir zamana kadar yaln�zca i�levsel bir araç 
niteli�indeydi. Günümüzde ise bu alanlarda müzik üzerine yap�lan ara�t�rmalar�n geldi�i 
düzey, bu çal��malar�n nöromüzikoloji ad�yla ayr� bir disiplin olma yolunda ilerlemesidir 
(Kar��c� 2007:2).  
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         Son y�llarda nöromüzikoloji alan�nda, en dikkatle üzerinde durulan bulgular, 
profesyonel müzisyenlerin beyin yap�lar�n�n ve fonksiyonlar�n�n müzisyen olmayanlara –kimi 
çal��malarda da amatör müzisyenlere- göre gösterdikleri farkl�l�klard�r. Bu farkl�l�klar� 
inceleyen çal��malar, müzisyenlerin uzun döneme yay�lan ve kariyerleri boyunca yo�un 
biçimde devam eden fiziksel ve zihinsel müzik pratiklerinin, beynin statik (de�i�mez) 
olmayan yap�s�n� etkilemesinin kaç�n�lmaz oldu�u varsay�m� üzerine kurulur. Söz konusu 
varsay�m� ç�k�� noktas� kabul eden ara�t�rmalar, MEG (Magnetoencephalography), PET 
(Positron Emission Tomography), fMRI (functional Magnetic Resonance Imaging) gibi 
modern beyin görüntüleme teknikleriyle, profesyonel121 müzisyenlerin olu�turdu�u deney 
gruplar� ve müzisyen olmayan ya da amatör olarak müzikle u�ra�an ki�ilerin olu�turdu�u 
kontrol gruplar�n�n beyin haritalar�n�n kar��la�t�r�lmas� esas�na dayan�r. Müzisyenlerin beyin 
yap�lar�n�n ve fonksiyonlar�n�n kimi aç�lardan müzisyen olmayanlardan ayr�ld���na ili�kin çok 
say�da bulgu sa�layan çal��malar, çocukluktan itibaren içinde bulunduklar� yo�un müziksel 
süreç ile “ayr�cal�kl�” bir konumda bulunan “müzisyen beyni”ni farkl� bir kategori alt�nda 
incelemenin gereklili�ini ortaya koyar.  
 
Müzisyenlik ve Müzisyenli�in Beyinde Yaratt��� Varsay�lan Farkl�l�klar: Literatüre 
Genel Bak�� 
         Donnelly ve Limb (2008) müzi�i, “alg�lamas� çok çe�itli nöral süreçlerle ba�lant�l� 
kompleks bir insan fenomeni” olarak nitelerler. Bu ifade ayn� zamanda müzi�in bütün 
toplumlarda var olan, tüm insanlar�n o veya bu �ekilde “maruz kald���” yayg�n bir fenomen 
olma yönüne gönderme içerir. Müzik herkes taraf�ndan isteyerek ya da istemeyerek 
deneyimlenebilir. Yayg�n müziksel beceriler insanlar�n büyük ço�unlu�u taraf�ndan efor sarf 
edilmeden de ö�renilebilir. Ancak çok az insan müzik performans� için gereken motor 
beceriler (Peretz, Zatorre: 2003) ve kimi görsel, i�itsel beceriler konusunda uzmand�r. Bu 
çal��mada da deney grubu olarak belirlenen profesyonel müzisyenler, çok küçük ya�lardan 
itibaren perde alg�s�, zamanlama, birbirinden ba��ms�z el ve parmak hareketleri yapma, 
müziksel sembolleri motor operasyonlar�na aktarma, nota okuma, uzun müziksel öbekleri 
hat�rlama, müzi�i do�açlama gibi oldukça zor ve karma��k fiziksel ve zihinsel süreçlerden 
geçerler (Schlaug ve ekibi: 2003a). Bu nedenle müzisyen beyni, i�itsel (dinleme), ve etkisel 
(duygusal anlam yükleme) olmak üzere müzisyen olmayanlarla beraber ama onlara göre çok 
daha yo�un kulland�klar� süreçlere ek olarak, motor geli�imsel (bir çalg� çalma), görsel (nota 
okuma) ve mnemonik (bellekteki bir parçay� çalma) süreçlerin çe�itlili�i ile de hassas biçimde 
donat�lm��t�r (Donnelly, Limb: 2008). Müziksel süreç için gereken nöral ba�lant�lar (network) 
beynin, motor korteks, sensori korteks, i�itsel korteks, prefrontal korteks, görsel korteks, 
beyincik, korpus kallozum, hipokampus, nukleus akumbens ve amigdalan�n da dahil oldu�u 
çok say�da bölgesiyle ili�kili oldu�u için (Levitin ve Tirovolas’dan aktaran Sarroff: 2009), 
performans s�ras�nda bu bölgelerin hemen hepsi ayn� anda aktive olur. Profesyonel 
müzisyenlerde beyindeki bu yo�un aktivitelerin küçük ya�lardan ba�layarak tüm kariyerleri 
boyunca devam etmesi, müzisyenlerin beyninin nöroanatomik ve nörofizyolojik aç�dan 
müzisyen olmayanlardan farkl� olabilece�i olas�l���na dikkat çekmi�tir.    
 
 
Nöroplastisite Hipotezi ve Müzisyenlerde Beynin Fonksiyonel ve Yap�sal Adaptasyonu  
         Çevresel ihtiyaçlara adapte olabilmek için hayat boyu gerekli olan yetenekler, merkezi 
sinir sisteminin yap�sal ve fonksiyonel de�i�imler için olan kapasitesi üzerine temellenir 
(Pantev ve ekibi: 2001). Bu de�i�im kapasitesi beyin çal��malar�n� kapsayan disiplinlerde 
                                                 
121 Bu çal��mada “profesyonel”  terimi,  çocukluk y�llar�ndan itibaren formal çalg� e�itimi alan ya da sürekli ve 
düzenli çalg� prati�inin içinde bulunan müzisyenler için kullan�lm��t�r. 
�
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“nöroplastisite” olarak adland�r�l�r. S�k s�k belirtildi�i gibi müzisyenler beyin geli�iminin 
kritik bir döneminde ba�lad�klar� müzik pratiklerini y�llar boyunca yo�un olarak sürdürürler. 
Bu nedenle nöroplastisite hipotezi, müzisyen beyni çal��malar�nda ele al�nan temel yakla��m 
olarak kar��m�za ç�kar.  
         Müzisyenlerin sahip oldu�u becerilerin beyindeki yans�malar�na ilgi asl�nda PET, fMRI 
gibi günümüz teknolojilerinin el verdi�inden çok daha öncesine; 20. yüzy�l�n ba��na kadar 
uzan�r. Sözgelimi Auerbach, birkaç otopsi sonras� ünlü müzisyenlerin beyinlerinde temporal 
ve parietal alanlarda kimi farkl�l�klar saptayarak, bu farkl�l�klar� müziksel aç�dan belli 
yeteneklere sahip olma ile ili�kilendirir (Aktaranlar Münte ve ekibi: 2002; Stewart: 2008). 
Günümüzde nöroradyoloji alan�ndaki teknolojik geli�meler art�k sa�l�kl� bireylerin beyinlerini 
de detayl� olarak görüntülemeye olanak sa�l�yor. Bu sayede özellikle son yirmi y�lda sa�l�kl� 
müzisyenlerden olu�an deney gruplar� ve müzisyen olmayan kontrol gruplar� üzerinde çe�itli 
de�i�kenler esas al�narak yap�lan çal��malar çok daha net veriler ortaya koyuyor.           
         Müzisyenlerde yap�sal beyin farkl�l�klar�yla ilgili ilk net bulgulara ula�an ara�t�rmac� 
Alman nörolog Gottfried Schlaug, yapt��� çal��mada (1995a), In Vivo manyetik rezonans 
görüntüleme arac�l���yla müzisyen beyninde, daha sonraki çal��malarda da (Zatorre: 1998; 
Keenan: 2001) s�k s�k mutlak i�itme becerisiyle ili�kilendirilen planum temporalde beynin sa� 
ve sol yar�küresinde belirgin bir asimetri oldu�unu saptar. Gaser ve Schlaug (2003) taraf�ndan 
yap�lan di�er bir çal��mada müzisyenlerde motor, i�itsel ve vizyo-spatyal beyin bölgelerinde 
müzisyen olmayanlarla k�yasland���nda daha yo�un gri madde oldu�u tespit edilir. Sonraki 
y�llarda benzer yöntemlerle yap�lan çal��malarla, müzisyenlerde Heschl girus ve anteromedial 
bölüm (Schneider: 2002) ile sol inferiyor frontal girus ve Broca bölgesinde de (Slumming: 
2002) gri madde yo�unlu�unun fazla oldu�u gözlenir. Schlaug taraf�ndan yap�lan di�er bir 
çal��mada (1995b) müzisyenlerde -özellikle 7 ya��ndan önce müzi�e ba�layanlarda- korpus 
kallozumun ön bölümünün müzisyen olmayanlara göre dikkate de�er biçimde büyük oldu�u 
görülür.  
          Di�er taraftan, müzisyenlerin beynindeki farkl�l�klar�n yaln�zca yukar�daki bulgularda 
sözü geçen �ekil, hacim ya da yo�unlukla s�n�rl� olmad���n�; çe�itli uyaranlara verdikleri 
tepkilerin ve bu tepkilerin olu�turdu�u aktivasyon derecelerinin de kontrol gruplar�ndan farkl� 
oldu�unu öne süren çok say�da çal��ma söz konusu. Buna göre farkl�l�klar� fonksiyonel ve 
yap�sal olarak ay�rmak olas�. Daha net bir ifadeyle yap�sal farkl�l�klar, müzisyenlerin beyin 
kortekslerinin ve di�er beyin bile�enlerinin �ekline, hacmine, yo�unlu�una ili�kin farkl�l�klar 
olarak tan�mlan�rken, fonksiyonel farkl�l�klar, uyaranlara reaksiyon gösterdikleri beyin 
bölgeleri ve bu bölgelerdeki aktivasyon dereceleri ile ilgilidir. Pantev (1998) ve Ohnishi 
(2001), müzisyenlerin beyinlerinde prefrontal ve i�itsel kortekste uyaranlara verdikleri 
tepkilerin aktivasyon derecelerinin müzisyen olmayanlara göre daha �iddetli oldu�unu ortaya 
koyar.  Koelsch ve ekibi (2002), akor dizisi çal�n�rken, armonik yap�y� bozan seslerin, 
profesyonel müzisyenlerde (amatör müzisyenlerle k�yasland���nda) beynin bozuk uyaranlara 
tepki vermesiyle karakterize edilen ERAN (early right anterior negativity) bölgesinde daha 
geni� aktivasyona neden oldu�unu saptar. Ara�t�rmac�lara göre bunun nedeni profesyonel 
müzisyenlerin daha spesifik müziksel beklentilerinin olmas�d�r. Lotze ve ekibi (2003), 
çal��malar�nda normal bir hareket ya da bir i�itsel uyaranla beynin yaln�zca bir bölgesi aktive 
olurken (ya motor ya da i�itsel korteks) profesyonel müzisyenlerin çalg�lar�n� çald�klar�n� 
hayal ettiklerinde bile -e�itimin bir sonucu olarak- motor ve i�itsel sistemin birlikte aktive 
oldu�unu gözlemlerler.  
           Dawson (2011), müzik e�itimine ba�lanan ya��n, bu e�itimin yo�unluk derecesinin ve 
e�itimin süresinin de farkl�l�klar�n çok boyutlulu�unu ve beyne yay�ld��� alanlar�n geni�li�ini 
etkiledi�ini öne sürer. Konu üzerine yap�lan kimi çal��malar bu de�i�kenleri esas alarak, 
müzi�e daha erken ya�ta ba�layan ya da belli periyodlardaki çal��ma s�kl��� daha fazla olan 
müzisyenlerde farkl�l�klar�n daha net oldu�u sonucuna var�r. Sözgelimi Schlaug, (1995b, 
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2003b), bir çal��mas�nda deney grubunu müzi�e 7 ya��ndan önce ba�layanlar ile 7 ya� ve 
sonras�nda ba�layanlar olarak ikiye ay�rm��, bu iki grubu birbirleriyle ve müzisyen olmayan 
kontrol grubuyla kar��la�t�rm��t�r. Analizi sonucunda, müzi�e 7 ya��ndan önce ba�layan 
müzisyenlerin beynin iki yar�küresini birbirine ba�layan korpuz kallozumun boyutlar�nda, 7 
ya� ve sonras�nda ba�layan müzisyen grubu ve müzisyen olmayan kontrol grubuna oranla 
daha dikkate de�er bir fark gözlemlemi�tir. Bu veri, beynin plastisite yetene�inin daha erken 
ya�larda (7 ya� öncesi) daha fazla oldu�u hipotezini desteklemektedir; müziksel egzersizler ne 
kadar erken ya�ta ba�larsa beyindeki yap�sal farkl�l�klar (ilgili beyin bölgelerinin boyutu, 
yo�unlu�u) da o denli fazla olmaktad�r. Bengtsson ve ekibi (2005) ise piyanistlerde beyaz 
madde farkl�l�klar�na ili�kin çal��mada piyano pratikleriyle geçirilen zaman ve beyaz madde 
yo�unlu�u aras�nda güçlü pozitif bir ba�lant� oldu�unu saptam��lard�r; daha fazla piyano 
prati�ine giren müzisyenlerde beyaz madde yo�unlu�u daha yüksektir. Bu iki bulgudaki 
önemli nokta, tamam� e�itimli müzisyenler olsa da onlar�n aras�nda da çal��ma yo�unlu�una 
ba�l� olarak yap�sal farkl�l�klar�n derecesinin artabilece�idir.  
          Müzisyen beyninin farkl�l�klar�n� ara�t�ran hemen her çal��mada de�inilen ve hala 
ara�t�rmac�lar�n kafas�n� kurcalayan bir ba�ka önemli faktör de müzisyenli�in ve beyinde 
yaratt��� varsay�lan etkilerin kal�tsall�kla ba�lant�s� olup olmad��� ya da ne kadar ba�lant�s� 
oldu�u yönündedir. Müzisyenlerde hem kendi aralar�nda hem de müzisyen olmayanlara göre 
gösterdikleri söz konusu yap�sal ve fonksiyonel farkl�l�klar, beynin uzun dönem müziksel 
pratiklere verdi�i bir tepki midir? Yoksa müzisyenler düzenli olarak devam eden müziksel 
pratiklerin geli�tirmesine uygun nöroanatomik ve nörofizyolojik altyap�lara zaten do�u�tan 
sahip midir? Kimi müzisyenlerin, ayn� ya�lardaki ba�ka müzisyenlere göre daha belirgin 
farkl�l�klar göstermesinde daha yo�un müziksel pratikler mi yoksa, beynin kal�tsal olarak 
daha uygun bir altyap�ya sahip olmas� m� daha büyük etkendir? Bu sorular, müzisyenlerle 
ilgili nörolojik çal��malarda devam eden tart��malar�n önemli bir boyutunu olu�turur. Bir 
taraftan beyin plastisite yetene�i sayesinde çevresel ko�ullara uyum sa�layabilir; yaln�zca 
fonksiyonel beyin a�lar�ndaki de�i�im yetene�ine sahip de�ildir, ayn� zamanda artan 
kullan�mlara cevap veren yap�sal tamamlay�c� durumundad�r. Di�er taraftan müzisyenlerin 
beyni hem anatomik hem de fonksiyonel olarak e�itimlerinden önce de “tipik olmayan”  bir 
yap�da olabilir. Bundan dolay� beyinde özel bir anatomiye ya da fonksiyonlara sahip olmak, 
müziksel yetenek edinmede daha fazla önko�ul durumunda olabilir (Schlaug: 2003a). Mevcut 
çal��malar uzun döneme yay�lan müzik e�itiminin, müziksel becerilerin geli�mesi için 
gereken nöroanatomik altyap�ya sahip beyin bölgelerini kullan�ma ba�l� olarak zamanla 
de�i�tirebildi�ine ili�kin kan�tlar sunsa da müziksel yeteneklerin bu farkl�l�klarla ne derecede 
ili�kili oldu�u sorusu hala net olarak yan�tlanamamaktad�r (Schlaug 2003b). Günümüze kadar 
olan çal��malar�n bu iki yakla��ma ili�kin kesin veriler ortaya koymamas�, hemen her 
çal��mada kal�tsall�k olas�l���n�n da vurgulanmas�n�n nedenidir. Ancak, alternatif hipotezlerin 
gerçek olmad���n� kan�tlaman�n zorlu�una kar��n, birçok ara�t�rmac� beyindeki 
adaptasyonlar�n ço�unun do�u�tan gelmekten çok e�itimle kazan�ld��� görü�üne daha yak�n 
durmaktad�r (Sarroff: 2009).            
         Son birkaç y�lda müzisyen beyni üzerine yap�lan kimi çal��malar, e�itimin etkisine 
ili�kin tart��may� netle�tirmeye odaklan�yor. Massachusetts’de aralar�nda Krista Hyde, 
Gottfried Schlaug ve Ellen Winner’�n bulundu�u bir grup ara�t�rmac�n�n birkaç y�la yay�lan 
ve bir dizi deneyi içeren çal��mas�, bu tart��maya yeni veriler sa�lad�. Ara�t�rmac�lar, 5, 6 ve 7 
ya�lar�nda çalg� çalmaya ba�layan çocuklardan olu�an bir deney grubu ve ya�lar� uyumlu, 
müzik ya da çalg� e�itimi almayan bir kontrol grubu belirledi. Dört y�l boyunca deney grubu 
yo�un çalg� derslerini sürdürürken kontrol grubundaki çocuklar herhangi bir çalg� ya da 
müzik e�itiminden geçmediler. Çal��man�n ba�lang�c�nda bu iki grubun beyin yap�lar�na ait 
verileri kar��la�t�rarak her hangi bir farkl�l�k olmad��� saptayan ara�t�rmac�lar, 15 aydan sonra 
deney grubunun, üç beyin bölgesinde kontrol grubuna k�yasla de�i�ikler olmaya ba�lad���n� 
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belirlediler; motor bölgesinde daha h�zl� hareketler, beynin iki yar�küresini birbirine ba�layan 
korpus kallozumun daha büyük olmas�, seslerin i�itildi�i ve yorumland��� sa� primer i�itsel 
bölgenin daha geni� olmas�. Çal��malar� hakk�nda Winner,“…e�er yeti�kin müzisyen 
beyinlerine bakarsak beynin baz� bölümlerinin daha geni� oldu�unu görürüz. Deney ve 
kontrollerin ba�lang�çta ayn� beyin yap�s�na sahipken uzun döneme yay�lan pratikler 
sonras�nda de�i�tiklerini gördük. Beyindeki farkl�l�klar�n do�u�tan m� geldi�ini uzun zamana 
yay�lan e�itimle mi oldu�unu belirlemek istiyoruz” diyor (Aktaran Olson, 2010).  
          Sözü edilen, müziksel beceriler ve beynin sahip oldu�u farkl�l�klar�n nedenleri üzerine 
yap�lan çal��malar, kal�tsall�ktan çok e�itimin etkisinin yo�un oldu�unu kan�tlamaya yak�n 
dursa da, günümüze de�in yap�lan hiçbir çal��man�n bu soruyu kesin olarak yan�tlayabilecek 
verileri ortaya koymad���n� yeniden hat�rlatmak gerekir.  
 
Müzisyen Beyni ve Beyaz Madde Özellikleri 
 
         Beynin beyaz maddesi, sinir hücrelerindeki sinyal iletimini sa�layan aksonlardan olu�ur. 
Aksonun en önemli özelli�i yüksek oranda miyelin k�l�fl� olmas�d�r. Miyelin büyük oranda 
ya� içerdi�i için beyaza yak�n renktedir ve ad�n� buradan al�r (Demir: 2008: 4). Yani beyinde 
beyaz madde olarak adland�r�lan alanlar, sinir hücrelerinin, beyaz renkteki miyelinle kapl� 
oldu�u bölgelerdir. Bir beyin bölgesindeki beyaz madde yo�unlu�unun ölçütü o bölgedeki 
“miyelinle�me” derecesidir. Miyelinle�me yani beyaz madde yo�unlu�u ne kadar fazla olursa 
bölgede nöral network, organizasyon ve ileti o kadar iyi ve sa�l�kl�d�r.   
          Bilim adamlar� uzun bir süre beyaz maddeyi, beynin pasif bir altyap�s� olarak 
dü�ünseler de yeni çal��malar, beyaz maddenin, beyin bölgeleri aras�nda düzgün bilgi 
transferindeki önemini, ö�renmeyi, zihinsel becerileri ve zihinsel hastal�klar� aktif olarak 
etkiledi�ini, beyindeki yo�unlu�unun sözgelimi piyano çalma gibi kimi farkl� zihinsel 
deneyimlere göre de�i�ebilece�ini göstermektedir (Fields: 2008). Beyaz maddenin beyindeki 
yo�unluk derecesi, DT- MRI (Difüzyon Tensor Manyetik Rezonans Görüntüleme) 
arac�l���yla ölçülür. 1980’lerin ortalar�ndan beri kullan�lan ve henüz yeni bir teknoloji olarak 
kabul edilen DT-MRI, beyin içerisindeki beyaz maddenin yo�unluk derecelerini hesaplamay� 
sa�layan bir MR yaz�l�m�d�r. Bir bölgedeki beyaz madde yo�unlu�u ne kadar fazlaysa DTI 
sinyalleri o kadar artar (FA-fractional anisotropy = 0 -1).  
          Müzisyenlerde, motor hareketleri kontrol etti�i için oldukça önemli olan kimi beyin 
bölgeleri, beyaz madde liflerinin merkezi geçi� noktalar�nda yer al�r. Burada da t�pk� di�er 
beyin yap�lar�nda oldu�u gibi müzisyenlerce çocukluktan itibaren yo�un olarak kullan�lan 
bölgelerin beyaz madde yo�unluklar�nda farkl�l�klar olabilece�i varsay�m�yla hareket edilir. 
Literatürde müzisyenlerde beyaz madde farkl�l�klar�n� ara�t�ran yaln�zca dört çal��maya 
ula��ld�. 2001’den itibaren yap�lmakta olan az say�daki bu çal��malar müzisyenlerde beyaz 
madde yap�lar�nda dikkate de�er farkl�l�klar oldu�unu kan�tlasa da (bu çal��malar�n verilere 
“sonuç” bölümünde yer verilmi�tir) çal��malar�n verilerinde kimi tutars�zl�klara rastlanm��t�r. 
Bu da yeni verilerin gereklili�ini ortaya koymaktad�r. Bu gereklilik do�rultusunda yap�lan bu 
çal��man�n amac�, çocukluktan ba�layarak uzun bir sürece yay�lan yo�un fiziksel ve zihinsel 
müzik pratiklerinin, müzisyenlerde baz� beyin yap�lanmalar�n� de�i�tirebildi�i hipotezini 
“beyaz madde” özelinde yeniden test etmektir. 

 
 

MATERYAL, YÖNTEM ve BULGULAR 
         Çal��maya müzik e�itimine 12 ya��ndan önce ba�lam��, en az 10 y�l olmak üzere 
ortalama 23 y�ll�k çalg� deneyimine sahip, 21-43 ya� aras�, sa� el bask�n 11 sa�l�kl� kad�n 
müzisyen  (flüt-piyano) ile; ya�, cinsiyet ve el bask�nl�klar� uyumlu, daha önce hiç müzik 
e�itimi almam�� sa�l�kl� 8 ki�i kat�ld�.  
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         Siemens Magnetom Symphony Maestro Class 1.5T MRI ayg�t� ile Difüzyon Tensor 
Manyetik Rezonans Görüntüleri (DT-MRI) arac�l���yla her iki grubun FA (Fractional 
Anisotropy = beyaz maddedeki fiber yo�unlu�u ve beyaz maddenin miyelinle�me oran�n�n 
say�sal birimi) haritalar� elde edildi. Bu haritalardan edinilen FA de�erleri iki farkl� yöntemle 
analiz edildi. Bunlardan ilki TBSS arac�l���yla yap�lan iki ayr� grup analizi, ikinci ise manuel 
bir yöntem olan ROI (Region of interest = ilgili bölge) analizi idi.   
TBSS ile yap�lan birinci grup analizi  
         DT-MRI çekimleriyle elde edilen veriler önce TBSS uygulamas� ile iki ayr� grup 
analizine tabi tutuldu. �lk olarak FA verisinin voksel tabanl� istatistiksel analizi TBSS (Tract-
Based Spatial Statistics) uygulamas� ile yap�ld�. Difüzyon görüntülerinin tensor de�erleri 
hesapland�. Bu de�erler ortak bir uzaya hizaland� ve ortalama bir FA görüntüsü elde edildi. 
Her dene�in FA verisinin bu ortalamaya izdü�ümü sa�land� ve ç�kan sonuçlar denekler aras� 
voksel istatistiksel hesaplamalar�nda kullan�ld�. Bu sayede elde edilen görüntülerde iki grubun 
fark olu�turan alanlar� siyah noktalar halinde gösterildi (�ekil 1a./1b.ve �ekil 2.). 
       

             
�ekil 1a./1b. Müzisyen grubunun internal kapsüldeki beyaz madde yo�unluklar�n�n birinci grup analizi 
ile elde edilen DT-MRI görüntüleri. 
  

 
�ekil 2. Müzisyen grubunun korpus kallozumdaki beyaz madde yo�unlu�unun birinci grup analizi ile elde 
edilen DT-MRI görüntüsü.  
 
         TBSS ile yap�lan birinci grup analizi, müzisyenlerin internal kapsül ve korpus 
kallozumdaki beyaz madde miktarlar�n�n kontrol grubundan dikkate de�er biçimde fazla 
oldu�unu göstermi�tir. 
 
 
 
TBSS ile yap�lan ikinci grup analizi  
         Birinci TBSS analizinin ard�ndan, edinilen verilerin sa�lamas�n� yapmak için ikinci bir 
grup analizi daha yap�ld�. Önce her iki grubun difüzyon a��rl�kl� görüntüleri üzerinde FSL 
yaz�l�m� ile baz� ak�m düzeltmeleri yap�ld�. Her denek için FA de�erleri hesapland�. Bu 
de�erler TBSS analizine sokularak müzisyen ve müzisyen olmayanlar aras�ndaki farklar 
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hesapland�. �statistiksel hesap için nonparametrik permutasyon testi kullan�ld�. p<0.05 
de�erleri istatistiksel olarak anlaml� kabul edildi. �ekil 3. ve �ekil 4.’deki FA haritalar�nda 
müzisyen grubuna ait beyaz madde alanlar� siyahla, kontrol grubuna ait olanlar ise gri ile 
gösterildi.  

 

 
�ekil 3. Müzisyenler ve kontrol grubu aras�nda internal kapsülde ikinci grup analiziyle elde edilen beyaz 
madde farkl�l�klar�. 
 

 
�ekil 4. Müzisyenler ve kontrol grubu aras�nda korpus kallozumda ikinci grup analiziyle elde edilen beyaz 
madde farkl�l�klar�n�n koronal, aksiyal ve sagital görüntüleri.  
 
         Birinci analizde oldu�u gibi TBSS ile yap�lan ikinci analizde de internal kapsülde ve 
korpus kallozumda müzisyenlere ait beyaz madde yo�unlu�unu gösteren simgelerin (siyah 
lekeler), kontrol grubuyla kar��la�t�r�ld���nda (gri lekeler) belirgin biçimde bask�n oldu�u 
görülür (�ekil 3. ve �ekil 4.). 
 
ROI Analizi  
              DT-MRI ile edinilen beyin haritalar� son olarak manuel bir yöntem olan ROI (Region 
of Interest – �lgili bölge) ile tekrar analiz edildi. Edinilen veriler üzerindeki istatistiksel analiz 
ise Paired-Samples "t" testi ile yap�ld�. ROI analizi sonucu deney ve kontrol gruplar�nda sol 
taraftan sa� taraf ç�kar�larak internal kapsüldeki beyaz madde yo�unluk farklar� Tablo1.’de 
özetlendi. Her iki grupta da sol taraftaki yo�unlu�un daha fazla oldu�u gözlendi. Yap�lan 
istatistiksel analize göre deney grubunda sa� ile sol aras�ndaki farkl�l�k anlaml� bulunurken 
(p=0.034), kontrol grubunda bu farkl���n anlaml� olmad��� (p=0.433) görüldü.  
          
 
 
 
 
Tablo1. �ki grubun kendi içinde Sol ve Sa� �nternal Kapsüldeki Beyaz Madde Yo�unluk Düzeylerinin 
Kar��la�t�r�lmas� (Sol-Sa� fark� için Ortalama�Standar Sapma, E�le�tirilmi� �ki Grup için t-Testi). 
 

Deney (n=11) 20.02�39.250 p=0.034 

Kontrol (n=8) 9.15�9.933 p=0.433 
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         Bu analiz sonucunda TBSS analizlerinden farkl� yeni bir bulgu daha edinilmi� oldu; 
müzisyen grubunda sa� ve sol internal kapsül aras�ndaki beyaz madde yo�unluk fark�n�n 
kontrol grubuna oranla daha yüksek oldu�u saptand�. 
  
SONUÇ 
          Yap�lan tüm analizler sonucunda müzisyen grubu ve kontrol grubunun beyaz madde 
yap�lar�nda istatistiksel aç�dan anlaml� farkl�l�klar tespit edildi. TBSS ile yap�lan iki grup 
analizi sonucunda müzisyenlerde, korpus kallozum ve internal kapsüldeki miyelinle�me 
oran�n�n (beyaz madde miktar�n�n) kontrol grubuyla k�yasland���nda dikkate de�er biçimde 
fazla oldu�u saptand�. Beyindeki görevlerine bak�ld���nda bu iki bölümün müzisyenlik için 
önemi aç�kt�r. Korpus kallozum, sa� ve sol beyin yar�kürelerindeki ilgili merkezleri birbirine 
ba�lar ve kal�n miyelinli liflerden olu�ur. Bir yar�küreye ula�an bilginin di�er yar�küreye 
iletilmesinde rol oynayan en büyük ve en önemli yoldur (Eser 2010:14). �ki elin beraber ve 
ba��ms�z kullan�m�nda, hareket serilerinin ve ellerin koordinasyonunda müzisyenler için 
merkezi öneme sahiptir. Dolay�s�yla müzisyenler taraf�ndan yo�un olarak kullan�l�r. �nternal 
kapsül de primer sensori korteks ve motor hareketlerini kontrol eden liflerin geçti�i beyin 
bölgesidir ve t�pk� korpus kallozum gibi ba��ms�z parmak hareketleri için oldukça önemlidir.  
        Müzisyenlerin yo�un olarak kulland�klar� beyin bölgelerinde, FA de�erlerinde (beyaz 
maddede) art�� olmas�n�n, erken ya�lardan itibaren sürdürülen müzik pratiklerinin gerektirdi�i 
yo�un bili�sel ve motor süreçlerin bir sonucu oldu�unu varsay�yoruz. Belli bir art�� 
kapasitesine sahip olan beyaz madde, müzisyenlerde müziksel i�itme, alg� ve performans 
sürecindeki hareket devrelerinin çok tekrarl� kullan�m�na ba�l� olarak daha da artmaktad�r. 
ROI analizi ile elde edilen “müzisyenlerde sol internal kapsülde daha bask�n beyaz madde” 
oldu�u bulgusu, müzisyen grubunun tamam�n�n sa� el bask�n olmas�yla aç�klanabilir (sa� 
beyin vücudun sol taraf�n�, sol beyin ise sa� taraf�n� yönetmektedir).  
         Müzisyenlerde beyaz madde farkl�l�klar�n� saptamay� amaçlayan dört çal��man�n tamam� 
profesyonel müzisyenlerle müzisyen olmayanlar�n DT-MRI ile elde edilen FA haritalar�n�n 
kar��la�t�r�lmas� üzerinedir. Çal��malar�n ikisinde kontrol grubuyla k�yasland���nda 
müzisyenlerde daha yüksek FA (daha yo�un beyaz madde) de�eri saptanm��t�r. Bu çal��mada 
grup analizleriyle edinilen sonuçlar, internal kapsülde, korpus kallozumda ve arkuat fasikülde 
ayn� bulgular� elde eden Bengtsson (2005)’�n deney sonuçlar� ile uyumludur. Han ve ekibi 
(2008) de çal��malar�nda sa� internal kapsülün arka baca��, beyin sap� ve sol anteriyor frontal 
girusta yüksek oranda FA bulurlar.     
         Çal��mam�zdaki bulgular, Schmithorst (2001) ve Imfeld (2009)’in bulgular�yla ise 
tutars�zl�k göstermektedir. Schmithorst ve ekibi, müzisyenlerde kontrol grubuna k�yasla 
korpus kallozum genuda daha çok, korona radiata ve internal kapsülde ise daha az FA 
saptarlar. Imfeld ve ekibi ise ayn� yöntemle yapt�klar� çal��mada müzisyenlerde, internal 
kapsülde çift tarafl� olarak dikkate de�er biçimde az FA saptam��t�r. Ancak bu iki çal��mada 
dikkat çeken ve genel olarak çal��malarda temel al�nan plastisite hipotezine ters dü�en tutars�z 
bir durum söz konusudur. Beyaz madde nöroplastisitesi hipotezine göre, yo�un bili�sel 
süreçler beyindeki beyaz maddenin azalmas�na de�il artmas�na neden olur. Beyaz madde 
ancak hasarl� beyinlerde normale göre (kontrol grubuna) daha az FA de�eri gösterebilir. Ayn� 
bili�sel ve motor süreçleri yöneten beyin bölgelerindeki beyaz madde yo�unluklar�n�n 
birbirinden çok farkl� düzeylerde olmas� (kontrol grubuna göre biri çok daha fazla di�eri çok 
daha az) bu iki çal��man�n kendi içinde de tutars�z oldu�u izlenimi b�rak�r.   
         Birbirinden farkl� birçok disiplinde farkl� yakla��mlarla ele al�nan insan beyninin 
yüzy�llard�r süren say�s�z çal��maya ra�men hala tam olarak ke�fedilememi� olmas� bu 
çal��malardaki en büyük k�s�tl�k olsa da farkl� ara�t�rmac�lar taraf�ndan edinilen ortak 
bulgular, müzisyenlerde uzun döneme yay�lan yo�un müziksel pratiklerin beyindeki etkilerini 
do�rular. Bu çal��mada müzisyenlerin çocuklukta ba�layarak yo�un olarak sürdükleri müzik 
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pratiklerinin beynin kimi yap�lar�n� de�i�tirdi�ine -kullan�ma ba�l� olarak geli�tirdi�ine- ve 
müzisyen olmayanlardan dikkat çekici biçimde farkl�la�t�rd���na ili�kin genel hipotez beyaz 
madde özelinde de desteklenmi�tir.  
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“NECDET LEVENT’�N 1 NUMARALI KEMAN KONÇERTOSU’NUN TEKN�K VE 
MÜZ�KAL ANAL�Z�: 1. BÖLÜM ÖRNE��NDE122” 

 
Ö�r.Gör.Dr. Zafer KURTASLAN123 

 
Yrd.Doç.Dr. Güler DEM�ROVA124 

 
ÖZET 

Bilindi�i gibi Bat� müzi�i çalg� e�itiminde konçertolar�n yeri önemlidir. Konçertolar 
teknik ve müzikal düzeyi kapsaml� bir �ekilde sergileyen önemli bir çalg� müzi�i formudur. 
Evrensel keman literatüründe üstün icrac�l�k isteyen konçertolar�n yan� s�ra hedeflenen 
davran��lar�n geli�tirilmesine yönelik yaz�lm�� her seviyeye göre birçok e�itsel konçerto 
bulunmaktad�r. Türk Bestecileri taraf�ndan yaz�lm�� keman konçertolar� incelendi�inde 
ara�t�rman�n konusunu içeren Necdet Levent’in yazm�� oldu�u 1 Numaral� Keman 
Konçertosu’nun e�itsel amaçl� kullan�labilece�i tespit edilmi�tir. Eser, keman ö�retimindeki 
temel davran��lar� içermesi, hem de Türk Müzi�i makamlar�n�n kullan�lmas� bak�m�ndan 
keman e�itimi veren kurumlarda orta ve ileri düzeyde çald�r�lacak bir keman eseri 
niteli�indedir. 

Bu ara�t�rmada teknik ve müzikal analizi yap�lan N. Levent’in 1 Numaral� Keman 
Konçertosu’nun 1. Bölümüne yönelik çal��ma önerilerinde bulunulmu�tur.   

Ara�t�rman�n amac�; Necdet Levent’in söz konusu keman konçertosunun teknik ve 
müzikal analizinin yap�larak “ulusal keman e�itimi repertuar�na” katk�da bulunmakt�r.  

Ara�t�rma, nitel ara�t�rma modelinde olup, doküman analizi ve içerik analizi 
yöntemleri kullan�lm��t�r.  

 
Anahtar Kelimeler: Necdet Levent No:1 Keman Konçertosu, Keman E�itimi Keman, 

Keman Konçertosu, Ça�da� Türk Bestecileri, Keman  
 

“TECHNICAL AND MUSICAL ANALYSE OF NECDET LEVENT’S VIOLIN 
CONCERTO NO 1” 

 
Dr. Zafer KURTASLAN 

 
Dr. Güler DEM�ROVA 

 
ABSTRACT 

As it is known, the concertos have important role in western classical music.  
Concertos are important instrument music forms which represents the technical and musical 
level extensively. In universal violin literature, besides the concertos which require 
outstanding performance, there are a lot of other pedagogic concertos which are written for 
developing the targeted skills. When the concertos that were written by Turkish composers 
are investigated,it was determined that Necdet Levent’s two violin concertos could be used 
pedagocically. 

Necdet Levent’s violin concerto no 1. that is analysed as technical and musical in this 
study, is a composition that has the caracteristics of  a violin coposition which could be played 
in the middle and advanced level in the violin education schools because of including both  
the basic skills and using Turkis Music modes. 
                                                 
122 Bildiri sunulduktan sonra yazarlar taraf�ndan eserin  seslendirilmesi yap�lm��t�r. 
123 NEÜ AK E�itim Fakültesi Güzel Sanatlar Bölümü Müzik E�itimi ABD/KONYA 
124 Ankara Üniversitesi Devlet Konservatuvar�/ANKARA 
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The aim of this study by analysing Necdet Levent’s violin concerto no 1. tecnically 
and musically, to contribute the “national violin education repertoire”. In the study from 
qualitative research methods the “document analyse method” from qualitative research 
methods has been used. 

Key Words: Necdet Levent’s Violin Concerto No: 1, Violin Education, Violin 
Concerto, Contemporary Turkish Composers, Violin 

 
G�R�� 

 “Konçerto, uluslararas� sanat müzi�inde solo çalg�(lar) ve orkestra için, iki temal� sonat 
formunda yaz�lan etkileyici, görkemli eser biçimidir. Konçerto, müzik tarihinde çalg� müzi�i 
olarak yerini alsa da ba�lang�çta çalg� müzi�i olarak de�il, bir ses müzi�i formu olarak ortaya 
ç�km��t�r. �lk olarak Lodovico Viadana (1560-1627)’n�n “Cento concerti ecclesiastici” (1602) 
isimli vokal eserlerinde örneklenir. Çalg� müzi�ine geçi�, 17. Yüzy�l�n ikinci yar�s�nda 
“Concerto Crosso” biçimiyle gerçekle�mi�tir” (Say, 2005: 300).  Solo keman ve orkestra için 
ilk keman konçertosunu Giovanni Maria Bononcini (1642-1678), 1677 y�l�nda yazm��t�r. 
Giuseppe Torelli (1658-1709)’nin 1698’de yay�nlanan “Concerti musicali a 4 (Op.6)” isimli 
eseri sürekli bas ile orkestra için suitlerden olu�sa da solo kemandaki parlak ve gösteri�li 
pasajlar keman konçertosuna haz�rlay�c� eserlerden say�lmaktad�r. Müzik tarihinde 
konçertonun babas� olarak kabul edilen Vivaldi (1678-1741), 454 konçerto yazm�� bunlardan 
124’ü keman konçertosudur (Oransay, 1967:9).  

Klasik dönemde konçerto Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791)’la olgunla�ma 
dönemine girmi�tir. Bu dönemde 3 bölümlü olarak yaz�lan konçertolar�n birinci bölümü sonat 
allegrosu formundad�r. �kinci bölüm a��r bölüm olarak yaz�l�r ve duyarl�, �ark�sal bir özellik 
ta��r. Üçüncü h�zl� bölüm ise genellikle ne�eli, parlak, soliste ustal���n� gösteren bir rondo 
formundad�r (Say, 2005: 300) . Klasik dönem keman edebiyat�n�n en ünlü keman konçertolar� 
Mozart taraf�ndan yaz�lm��t�r. Keman edebiyat�n�n bir di�er ba�yap�t� olan Ludwig van 
Beethoven (1770-1827)’in Op. 61 (1806) keman konçertosu klasik bir konçerto formunda 
olmas�na ra�men klasik dönemle romantik dönemim müzikal unsurlar�n� birlikte ta��maktad�r.  

Romantik dönemde birçok formda oldu�u gibi konçerto formunda da daha özgür bir 
anlay�� egemen olmu�tur. Baz� konçertolara scherzo bölümü eklenerek dört bölümlü 
olmu�tur. Romantik dönemde Niccolo Paganini (1782-1840) sadece kemanda de�il çalg� 
müzi�inde de ç���r açm��t�r. Özellikle keman için yazd��� eserlerde çalg�n�n teknik 
imkanlar�n� zorlam��, birçok besteciye de ilham vermi�tir. Paganini, Felix Mendelssohn 
(1809-1847), Johannes Brahms (1833-1897), Max Bruch (1838-1920), Henryk Wieniawski 
(1835-1880), Peter Ilyich Tchaikovsky (1840-1893), Antonin Dvorak (1841-1904), Jean 
Sibelius (1865-1957)’un keman konçertolar� Romantik dönemin ünlü keman konçertolar� 
aras�ndad�r. 

 
1.1 Ça�da� Türk Bestecileri’nin Keman Konçertolar� 
Türkiye’de Ça�da� Çoksesli Türk Müzi�i yaratma süreci incelendi�inde Cumhuriyet 

döneminde yap�lan çal��malar�n besteci yeti�tirme sürecinin temelini olu�turdu�u 
görülmektedir. Cumhuriyet döneminde geleneksel Türk müziklerinin son müzik kurallar�na 
göre i�lenmesi dü�üncesi “Ça�da� Çoksesli Türk Müzi�inin” olu�um ve geli�im seyrini 
belirlemi�tir. Bunun için de en önemli görev, ‘ulusal ça�da� çoksesli Türk müzi�i’ eserleri 
yaratacak bestecilere dü�üyordu. Bu amaç do�rultusunda yap�lan ilk i�, yurt d���na bestecilik 
e�itimi için ö�renci gönderilmesi olmu�tur. Bestecilik e�itimlerini tamamlay�p yurda dönen 
birinci ku�ak Türk bestecileri (Türk Be�leri)125 birçok formda eserler vermi� olup, keman 
konçertolar� da yazm��lard�r. Türk Be�leri aras�nda keman konçertosu yazan besteciler, Cemal 
                                                 
125 Cemal Re�it Rey (1904-1985), H. F. Alnar (1906-1978), Ulvi Cemal Erkin (1906-1972), Ahmet Adnan 

Saygun (1907-1991) ve Necil Kaz�m Akses (1908-1999) 
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Re�it Rey (1904-1985), Ulvi Cemal Erkin (1906-1972), Ahmed Adnan Saygun (1907-1991), 
Necil Kaz�m Akses (1908-1999) olmu�tur. Türk Be�leri aras�nda ulusal ve uluslararas� alanda 
en çok seslendirilen ve kaydedilen keman konçertosu Ulvi Cemal Erkin’in keman konçertosu 
olmu�tur. Saygun’un ve Akses’in keman konçertolar� da ulusal ve uluslararas� alanda 
seslendirilmi� olup, kayd� yap�lm��t�r.  

Tablo 1. Türk bestecilerinin yazd��� keman konçertolar� 
Besteci Ad� Do�um-Ölüm 

Tarihi 
Bestelenme 
Tarihi 

1. Cemal Re�it REY  1904-1985 1939 

2. Ulvi Cemal ERK�N  1906-1972 1947 

3. Ahmed Adnan SAYGUN Op. 44 1907-1991 1967 

4. Necil Kaz�m AKSES  1908-1999 1969 

5. N.Celal ANDEL  1908-1957 ? 

6. Ekrem Zeki ÜN  1910-1987 1961-1982 

7. Bülent TARCAN  1914-1991 1958 

8. �lhan USMANBA�  1921- 1947 

9. Ertu�rul O�uz FIRAT Op. 27 No:1 1923- 1965-1967 

10. Ertu�rul O�uz FIRAT Op. 34 No:2 1923- 1968 

11. Ertu�rul O�uz FIRAT Op. 73 No:3 1923- 1984 

12. Necdet LEVENT Op:21 No:1 1923- 1981-1983 

13. Necdet LEVENT Op:39 No:2 1923- 1992-1993 

14. Ali Do�an S�NANG�L Op.17 1934- 1996 

15. Yalç�n TURA  1934- 1965-1972-1993 

16. Çetin I�IÖZLÜ Op.7 1939- 1976 

17. Nejat BA�E�MEZLER  1950- 1996 

18.Kamran �NCE “�n White” 1960- 1999 

19. Münir Nurettin BEKEN “3 Keman �çin Konçerto” 1964- 2003 

20. Emre ARACI “Bo�aziçi Mehtaplar�” 1968- 1997 

21. Faz�l SAY “Haremde Binbir Gece” 1970- 2007 

22.Musa GÖÇMEN No.1 “GA�A” 1974- 2005 

23.O�uzhan BALCI 1977 2009 

Türk bestecileri taraf�ndan 1939-2009 y�llar� aras�nda yaz�lm�� 23 adet keman 
konçertosu bulunmaktad�r (Kurtaslan, 2010). 

 
Keman e�itiminde konçertolar�n önemli bir yeri vard�r. Keman e�itiminin ilk 

y�llar�ndan itibaren e�itsel içerikli keman konçertolar� ö�rencilere çald�r�l�r. Günümüzde 
kullan�lan e�itsel keman konçertolar� dönemin ünlü keman pedagoglar� taraf�ndan yaz�lm��t�r 
(Rieding, Saitzs, Kuchler, Rode, Viotti vd.). Bu tarz e�itsel konçertolar sa�lam bir teknik ve 
müzikal alt yap�n�n olu�mas�n� sa�lamas�n�n yan� s�ra, birkaç y�ll�k ö�rencilerin orkestra 
önünde çalma f�rsat� bulabilmelerini sa�lamaktad�r.  
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Ça�da� Türk Bestecileri’nin keman konçertolar� incelendi�inde hiçbir bestecinin e�itsel 
anlamda bir keman konçertosu yazmad��� görülmü�tür. Ara�t�rman�n kapsam�n� olu�turan 
Necdet Levent’in 1 numaral� keman konçertosu yal�n, anla��l�r bir müzikal dille yaz�lmas�n�n  
yan� s�ra, hem geleneksel Türk müzi�i malzemelerini, hem de keman e�itiminin belirli 
evrelerinde teknik becerileri geli�tirici unsurlar� ta��mas� bak�m�ndan keman ö�retiminde 
kullan�labilirli�inin oldu�u tespit edilmi�tir. 
 

Necdet LEVENT No:1 Keman Konçertosu’nun Genel Özellikleri 
�zmirli besteci N. Levent (1923), 1944-1949 y�llar� aras�nda Hukuk Fakültesi’ne devam 

ederken �stanbul Belediye Konservatuar�’nda Seyfettin Asal (1901-1955) ile keman ve armoni 
çal��m��t�r. Önce Bülent Arel (1918-1991) ile “12 Ton Tekni�i” üzerine çal��m�� olan Levent, 
daha sonra bestecilik çal��malar�n� Kemal �lerici (1910-1986)’nin geli�tirdi�i “4’lü Armoni” 
sistemi üzerine yo�unla�t�rm��t�r. Eserlerinde Klasik Türk Müzi�i ve Türk Halk Müzi�i’nin 
form, usul ve makamsal yap�s�na a��rl�kl� olarak yer vermektedir (Kurtaslan, 2001: 20). 

No: 1 Keman Konçertosu 1983 y�l�nda tamamlanm�� ve bestecinin yak�n dostu Erdo�an 
Acarlar’a ithaf edilmi�tir. Konçertonun dünya prömiyeri solist Muharrem Cenker taraf�ndan 
Warendorf VHS Orkestras� ile gerçekle�tirilmi�tir (Almanya, 1987). Türkiye’deki ilk 
seslendirili�ini yine Muharrem Cenker �zmir Devlet Senfoni Orkestras� ile yapm��t�r (1992) 
(Sözay, 1992). Ayr�ca eser �zmir Müzik E�itimcileri Orkestras� ile Cihat A�k�n taraf�ndan da 
seslendirilmi�tir (2011) (http://www.dailymotion.com/video/xlepb2_yzmeo-cihat-aykin-
necdet-levent-keman-koncertosu-no-1-bolum-1_music) 

 
Ara�t�rman�n Amac�  
Bu ara�t�rman�n amac�, Necdet Levent’in yazm�� oldu�u 1 numaral� Keman 

Konçertosu’nun 1. bölümünde tespit edilen teknik ve müzikal zorluklara yönelik çal���lma 
önerilerinde bulunmakt�r. Bu amaç do�rultusunda a�a��daki sorulara cevap aranm��t�r: 
1. Eserin form ve makamsal yap�s� nas�ld�r? 
2. Eserde teknik olarak kar��la��labilecek zorluklar nedir? 
3. Eserde müzikal olarak kar��la��labilecek zorluklar nedir? 
4. Eserde kar��la��labilecek teknik ve müzikal problemlere yönelik nas�l çal���lmal�d�r? 
 

2. YÖNTEM 
Ara�t�rman�n Modeli 
Bu ara�t�rma nitel ara�t�rma modelinde olup durum saptamaya yönelik olarak 

yap�lm��t�r. Verilerin toplanmas�nda doküman analizi, verilerin analizinde ise içerik analizi 
yöntemi kullan�lm��t�r. Nitel ara�t�rma, gözlem, görü�me ve doküman analizi gibi nitel veri 
toplama yöntemlerinin kullan�ld���, alg�lar�n ve olaylar�n do�al ortamda gerçekçi ve bütüncül 
bir biçimde ortaya konmas�na yönelik nitel bir sürecin izlendi�i bir ara�t�rma yöntemidir 
(Y�ld�r�m ve �im�ek, 2011: 39).  

 
Verilerin Toplanmas�  
Ara�t�rmada eserle ilgili veriler (konser kay�tlar�, konser programlar�, eserle ilgili gazete 

ve dergilerde yer alan haberler) doküman analizi yoluyla incelenmi�tir. Nitel ara�t�rmalarda 
do�rudan gözlem ve görü�menin olanakl� olmad��� durumlarda veya ara�t�rman�n geçerlili�ini 
artt�rmak amac�yla, görü�me ve gözlem yöntemlerinin yan� s�ra, çal���lan ara�t�rma 
problemiyle ili�kili yaz�l� ve görsel materyal ve malzemeler de ara�t�rmaya dahil edilebilir 
(Y�ld�r�m ve �im�ek, 2011: 187).  
Eserin bestecisi Necdet Levent’le ileti�ime geçilerek eserle ilgili dokümanlara ula��lm��t�r. 
Besteci eserin Almanya’daki ilk seslendirili�i ile ilgili bas�nda yer alan ele�tirileri içeren 
gazete haberlerini ve Türkiye’deki ilk seslendirili�ine ait CD kayd�n� göndermi�tir. Ayr�ca 
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eseri seslendiren bir di�er kemanc� Cihat A�k�n’dan kendi seslendirdi�i konser kayd�na 
ula��lm��t�r. 
 

Verilerin Analizi ve Yorumlanmas� 
Toplanan veriler, içerik analizi tekni�i ile analiz edilmi�tir. �çerik analizinde temel 

amaç, toplanan verileri aç�klayabilecek kavramlara ve ili�kilere ula�makt�r. �çerik analizinde 
temelde yap�lan i�lem, birbirlerine benzeyen verileri belirli kavramlar ve temalar çerçevesinde 
bir araya getirmek ve anla��l�r biçimde organize etmek ve yorumlamakt�r (Y�ld�r�m ve 
�im�ek, 2011:227). 
Konçertonun mevcut olan edisyonu daha önceki seslendirmeleri de referans al�narak 
ara�t�rmac� taraf�ndan yeniden duvatelendirilmi�tir. Duvatelendirme eserin müzikal yap�s� ön 
planda tutularak yap�lm��t�r.  
Ara�t�rman�n güvenirli�i için ara�t�rmac�n�n verilerden elde etti�i bulgular 3 uzman taraf�ndan 
kontrol edilerek teyit edilmi�tir. 
 

BULGULAR   
Eserin Form Özelliklerine �li�kin Bulgular 
Besteci ile yap�lan görü�mede besteci, eseri klasik konçerto formunda yazmad���n� ifade 

etmi�tir. Bu yüzden eserin 1. bölümünde sonat allegrosu yap�s� yoktur.  
I. Bölüm (Modereto) Mi eksenli Hüseyni Makam�’ndad�r. 15 ölçülük orkestra giri�inden sonra 
solo keman A konusunu duyurur (16-24). Orkestran�n sundu�u 4 ölçülük köprüden sonra (25-
28) solo keman A konusunu bir oktav tizden seslendirir (29-36). Orkestran�n 4 ölçülük 
köprüsü ile (37-40) geli�me ba�lar (41-65). B konusu (66-69) birkaç kez keman ve orkestra ile 
tekrarlan�r (70-81) ve bir köprü ile (82-105)  Si Hüseyni olarak A konusunun tekrar� ve 
geli�imi yap�l�r (106-166). Kadansdan (167-182) sonra A konusu (183-202) serilir. Bu bölüm 
bir koda ile (203-214) son bulur.  
II. Bölüm (Andante) Sol eksenli Rast Makam’�nda olup A��r Saz Semaisi formundad�r (AB 
CB D AB) Orkestran�n 8 ölçülük A konusunu sunmas�ndan sonra (1-8) ana konu obuadan 
duyulur (9-17). Solo keman küçük bir köprü ile ana konuyu 1 oktav tizden duyurur. Daha 
sonra solo keman C konusunu (37-50) duyurduktan sonra 8 ölçülük (51-58) bir köprü ile A 
konusu, Do Çargah olarak orkestra taraf�ndan tekrar edilir (59-66). Solo keman 16 ölçülük D 
konusunu (67-82) sunduktan sonra, A konusu tekrar edilir (83-90). Solo keman ana konuyu 
(B) tekrar sunar (91-106) ve ikinci bölüm son 6 ölçüden olu�an bitirmelik ile son bulur (107-
112).  
III. Bölüm (Allegro non troppo). La eksenli Hüseyni Makam�’ndad�r. Ana konu (1-16) önce 
solo keman taraf�ndan sunulduktan sonra orkestra taraf�ndan tekrar edilir (17-32). Yan 
konular 33-54 (B), 55-58 (C), 89-112 (D) ölçüler aras�nda belirtildikten sonra geli�tirme 
bölümü 113-136 ölçüler aras�nda sürer. Yeni bir konu (Moderato assai) solo keman 
taraf�ndan cantabile olarak sunulur (E 137-166). Sonra ikinci bir geli�tirme bölümü gelir ve 
solo keman orkestra ile birlikte kar��l�kl� at��arak (167-188), ad libitum (iste�e ve yoruma 
ba�l� olarak serbest) ile ana konuya gider (189-210). Bölüm bir koda ile sona erer (211-225). 
 

Eserin 1. Bölümündeki Makamsal Bulgular   
Besteci ile yap�lan görü�mede, eserde 1., 2., ve 3., bölümde kullan�lan ana makamlar 

d���nda, zaman zaman kullan�lan makamsal malzemelerin, GTM’deki gibi makam�n temel 
özelliklerine bire bir ba�l� kal�nmad���n�, içinden nas�l geliyorsa öyle yazd���n� belirtmi�tir. 
Bununla birlikte bestecinin 1. Bölüme yönelik yapt��� makamsal analiz a�a��daki gibidir. 
Eserin birinci bölümü, 1. ölçüden 36. ölçüye kadar Mi Hüseyni  makam�ndad�r. 46. ölçüden 
itibaren Mi Nihavent, Süzinak (48), Fa diyez Rast (50-51), Fa diyez Zirgüleli Hicaz (55), Mi 
Hicaz ve Mi bemol Zirgüle’den (59) geçi� ve yan tema (66-69) Mi Nikriz’le sunulmu�tur. 106 
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ve 154. ölçüler aras�nda ana konu Si Hüseyni olarak tekrar sunulur. 155. ve 166. ölçüler 
aras�nda yan tema Si Nikriz olarak sunulmu�tur. Kadanstan sonra (167-182), orkestra ana 
konuyu Mi Hüseyni olarak tekrar duyurur ve bölüm koda ile sona erer. 

Sol Elde Kar��la��labilecek Zorluklar Ve  Çal��ma Önerileri 
1. bölümde kar��la��lacak en önemli sorun entonasyondur. Entonasyon aç�s�ndan sorun 

olabilecek pasajlar tespit edilmi� olup bu pasajlara yönelik çal��ma biçimleri a�a��da 
verilmi�tir. 

Eserde A konusunun duyuruldu�u 17 ve 24. ölçüler aras�ndaki melodik çizgi eserin 
karakterine uygun olarak “re” teli üzerinde duyurulmu�tur. Melodi “re” telinde I., III. ve V. 
pozisyonlarda i�lenmektedir. 
 

Örnek 1 (Ölçü: 17-24) 

 
Mi Hüseyni dizi üzerine yaz�lm�� olan bu pasaja yönelik ilk çal��ma bir oktav re teli 

üzerinde Mi Hüseyni dizinin I., III. ve V.  pozisyon geçi�leri ile  çal���lmas� ile olmal�d�r.  
Pasaja bak�ld���nda re telinde I. pozisyondaki mi sesinden III. pozisyondaki si sesine 3. 
parmakla geçilmi� daha sonrada III. pozisyondan V. pozisyondaki do diyeze 2. parmakla 
geçi� yap�lm��t�r.  Bu pasaj�n geli�tirilmesine yönelik olarak Ivan Galamian-Frederick 
Neumann126’n�n yazm�� oldu�u Modern Dizi ve Arpej çal��ma kitab�nda yer alan ayn� tel 
üzerindeki pozisyon geçi�leri çal��malar� (Scales on One String) yap�labilir. Galamian bu tip 
dizi çal��malar�nda ayn� diziyi 1. ve 2., 2. ve 3., 3. ve 4. parmaklarla ayr� ayr� çal��t�rmaktad�r. 
Bu çal��ma ile 2’�er olarak grupland�r�lm�� parmaklar�n e�it oranda güçlendirilmesi 
sa�lanmaktad�r.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
126 Galamian, Ivan – Neumann, Frederick (1966). Contemporary Violin Technique, Volume I, Scala and Arpeggio 

Exercises. Galaxy Music Corporation, Boston. 
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A�a��da 17 ve 24. ölçüler aras�ndaki pasaja yönelik çal��ma önerileri verilmi�tir. 
 

Örnek 2 
  

 
Orkestran�n 4 ölçülük köprüsü ile (37-40) ba�layan geli�me bölümündeki (41-65) 

alt�lamalar, sol el için ajelite ve entonasyon problemini birlikte getirmektedir. Alt�lamalar 
çal�n�rken 3+3 ya da 2+2+2 olarak grupland�r�lmaktad�r. Eserdeki alt�lamalar melodik yap� 
itibariyle 3+3 olarak dü�ünülmelidir.  
46-49. ölçüler aras�ndaki alt�lamalar�n oldu�u pasajlara yönelik örnek duvatelendirme a�a��da 
verilmi�tir. 

 
Örnek 3 (ölçü: 46-49)  

 
 

Yukar�daki pasaja yönelik parmak numaras� dü�ünülürken sa� eldeki tel de�i�imleri ve 
sol el parmaklar�n�n do�al yap�s�na göre daha güçlü parmaklar tercih edilmi�tir. 3+3 olarak 
grupland�r�lan alt�lamalar çal�nd��� tele göre ilk 3 ve son 3 notas� ayn� tel üzerinde çal�nacak 
�ekilde parmak numaras� yaz�lm��t�r.   

71. ölçüde ba�layan I., III. ve V. pozisyonlar� içeren dizi  özel olarak etüt edilmesi 
gereken bir pasajd�r.  Bu tarz pasajlar önce nota de�erleri geni�letilerek çal���lmal�d�r. Daha 
sonra h�zland�kça nota de�erleri küçültülmeli ve orijinal haline getirilmelidir. Can’�n “Keman 
�çin Günlük Çal��malar” isimli kitab�ndaki gam çal��malar�na bak�ld���nda Can da dizileri 
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önce iki vuru�luk notalarla geni�leterek çal��t�rm�� daha sonra bir vuru�, yar�m vuru�, üçleme 
ve onalt�l�k grupland�rmalarla h�zland�rm��t�r.  
 
 

Örnek 4 (Ölçü: 71-73)  

 
Öncelikle bu pasaja ön haz�rl�k olarak I., III., ve V. pozisyon geçi�lerini içeren 3 

oktavl�k sol majör dizi çal���lmal�d�r. Daha sonra ara�t�rmac� taraf�ndan geli�tirilen a�a��daki 
örnek çal��malar yap�labilir. 

 
Yukar�da verilen örnek çal��mada dikkat edilmesi gerek do bekar ve re diyez art�k ikili 

aral�klar�n�n temiz çal�nmas�d�r.  
88-90. ölçüler aras�nda re telinde 1., 2., ve 4. parmakla ayn� anda (re telinde 1., la 

telinde 2. ve mi telinde 4. parmak)  IV. pozisyondan III., II. ve I. pozisyona geçi�ler 
yap�lmaktad�r.  
 

Örnek 5 (Ölçü:88-90) 

Yukardaki pasajda entonasyon için pozisyonlara elin do�ru yerle�mesi ve parmak tutma çok 
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önemlidir. Bu pasaj çal���l�rken 3 telde yürüyen melodi önce 2’�er 2’�er çal���lmal�d�r. Önce 
re ve la teli üzerindeki pozisyon de�i�imleri çal���lmal� sonra da la ve mi üzerindeki pozisyon 
de�i�imleri çal���lmal�d�r. Örnek 6’da pasaja yönelik çal��ma biçimleri verilmi�tir. 
 
 

Örnek 6 (ölçü: 88-90) 

 
 

Bu pasaja yönelik bir di�er çal��ma da çift seslerle yap�labilir. Bilindi�i gibi çift ses 
t�nlatarak çal��mak kemanda do�ru bir entonasyon için çok önemlidir. Bu pasaja yönelik çift 
ses çal��malar� da grupland�r�larak yap�lmal�d�r. Çift ses çal��malar� ba�lang�çta kesintili, yay� 
durdurarak, daha sonra kesintisiz, yay� durdurmadan yap�lmal�d�r. Auer (1926)’in “Graded 
Course of Violin Playing”  isimli 7. kitab�nda çift ses gamlar çal��t�r�l�rken önce kesintili yay� 
durdurarak, sonra kesintisiz yay� durdurmadan, sonra da legato olarak çal��ma biçimlei 
verilmi�tir. Çift ses çal��malar�nda bu temel kural dikkate al�nmal�d�r. Bu çal��malar 
yerle�tikten sonra pasaj orijinal haliyle çal���labilir.   

Birinci bölümdeki kadans, teknik olarak en çok üzerinde durulmas� gereken bölümdür. 
Kadans�n ilk 3 ölçüsü I., III., ve V. pozisyon üzerine yap�lanm��t�r.  
 

Örnek 7 

 
�lk üç ölçünün pozisyon yerle�iminin gösterildi�i 7. örnekten de anla��ld��� gibi 1. ve 4. 

parmaklar�n oktav olarak pozisyona yerle�mesi önemlidir. Bu pasaj�n ana seslerine yönelik 
a�a��daki egzersizler çal���labilir. 
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Örnek 8 

 
Örnek 9 

 
 

Örnek 10 

 
 

Örnek 11 

 
 

Kadans�n 6. ölçüsünde mi telinde 2. pozisyondaki la diyezden (2. Parmak)  6. 
Pozisyondaki sol notas�na (4. Parmak) geçilmi�tir. Pasaja yönelik olarak geli�tirilen örnek 
12’deki çal��mada sol elin do�ru konumlanmas� önemlidir. Özellikle 3. ölçüde 6. pozisyona 
giderken yerinde bir glissando sesi do�ru bulmada kolayl�k sa�layacakt�r. 
 

Örnek 12 

 
Kadans�n 10. ölçüsünün 3. vuru�unda I. pozisyondan aç�k mi  teli arac�l��� ile V. 

pozisyon la telindeki sol notas�na  2. parmakla geçi� yap�lm��t�r. Daha sonra sol el V. 
pozisyonda kal�rken VI. pozisyondaki sol notas� 4. parmak uzat�larak çal�nm��t�r. Bu parmak 
numaraland�rmas�ndaki amaç bo� tel arac�l��� ile I. pozisyondan V. pozisyona direkt geçilerek 
istenilen h�zda daha rahat çalmakt�r. Burada entonasyon aç�s�ndan dikkat edilmesi gerek 
nokta, I. pozisyondan sol elin bo� telden sonra direkt olarak V. pozisyondaki 2. oktav sol 
notas�n� do�ru bulmas�d�r. Örnek 13’de orijinal pasaj geni�letilerek yaz�lm�� ve çift bas�lmas� 
gereken yerler gösterilmi�tir. 
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Örnek 13 

 
 

Çal��ma Biçimleri 

 
 

Kadans�n 10. ve 11. ölçüsünde V. pozisyondan 1. pozisyona oktav yürüyü�leri 
bulunmaktad�r. Bu pasaj çal���l�rken bir önceki ölçü ile ili�kilendirilerek çal���lmal�d�r. Çünkü 
bir önceki ölçüde sol el V. pozisyonda kalarak VI. pozisyondaki sol notas�n� çalm��t�. Daha 
sonra sol el V. pozisyonda kalarak 4. parmak fa diyez notas� ile oktav yürüyü�lerini 
ba�latm��t�r. Burada önemli olan, sol notas�ndan fa diyez notas�na 4. parma��n geri çekilerek 
do�ru konumland�r�lmas�n� sa�lamakt�r.  
 

Örnek 14 (Ölçü 177-178) 

 
Bu pasaj çal���lmadan önce sol majör 3 oktav gam ve çift sesli oktav gam çal���lmal�d�r. 

Oktav çal��malar�nda 1. ve 4. parmak önemlidir. As�l pozisyonu belirleyen parmak 1. 
parmakt�r, bu yüzden entonasyon aç�s�ndan 1. parma��n do�ru yerle�mesi önemlidir. K�r�larak 
yap�lan oktav çal��malar�nda da iki parma��n telden kald�r�lmadan çal���lmas� oktav kal�b�n�n 
olu�mas�n� kolayla�t�racakt�r. Ayr�ca tüm çift ses çal��malar�nda oldu�u gibi oktav çift ses 
çal��malar�nda da sol eli s�kmamak gerekir. Can’�n “Keman E�itimi 6 Günlük Çal��malar” 
isimli kitab�nda oktav çal��malar� çift ses olarak çal���lmaya ba�lanmadan önce, ayr� ayr� tek 
ses olarak çal��t�r�lm��t�r. Kolaydan zora do�ru yap�land�r�lm�� bu çal��malar oktav 
çal��mam�� ö�renciler için pasaja yönelik ön haz�rl�k olabilir.  
 

Sa� elle ilgili kar��la��labilecek zorluklar ve çal��ma önerileri  
1. bölümde kullan�lan yay tekniklerine bak�ld���nda détaché, aksanl� détaché, legato, 

martele gibi temel tekniklerin kullan�ld��� görülmektedir. Eserde yo�un olarak détaché ve 
legato uygulamalar� görülmektedir. Détaché uygulamalar� genellikle onalt�l�k notalar�n 
çal�nmas�nda kullan�lm��t�r. H�zl� tempodaki 16’l�k notalar k�sa détaché ile çal�n�rken yay�n 
ortas� ve yukar�s� tercih edilir. Yay telin üzerinde hafifçe s�k��t�r�l�r ve sadece ön kol 
kullan�l�r. Ön kolun ve bile�in esnek olmas� kaliteli ve enerjik bir ton elde etmek için 
önemlidir. Arka kolun geriye kaçmadan yay�n e�ikle paralel bir konumda olmas� gerekir  
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Örnek 15 (Ölçü:176) 

 
 

Eserde, tekrarlanan tel geçi�li détaché uygulamalar� görülmektedir. Bu uygulamalarda 
bazen bo� tel sabit kal�rken melodi di�er telde duyulur. Bazen de iki telde melodik yürüyü�ler 
olabilir. Genelde bu yürüyü�ler kontras melodi olu�turmak için kullan�l�r. Bu tarz çal��larda 
sa� kol iki tele de yak�n olmal�, büyük hareketlerden kaç�nmal�, ön kol ve bilek yumu�ak 
olmal�d�r. Sürekli devam eden üç ya da dört tel de�i�imli détaché uygulamalar�nda da ayn� 
kural geçerlidir, sa� kol bütün tellere merkez olabilecek bir konumda olmal� ve geni� arka kol 
hareketlerinden kaç�nmal�d�r.  
 

Örnek 16 (Ölçü:61) 

 
Örnek 17 (Ölçü: 71) 

 
Eserde ayn� zamanda détaché ve legato uygulamalar�n�n birlikte kullan�ld��� 2 ba�l� 2 

ayr�, 2 ayr� 2 ba�l� grupland�rmalara verildi�i görülmektedir. Onalt�l�k h�zl� tempoda gelen bu 
grupland�rmalar�n çal�n���nda en önemli zorluk sa� el ve sol elin senkronizasyonudur. Bu tür 
grupland�rmalar�n çal�n���nda dikkat edilmesi gereken en önemli nokta, yay�n orta noktas�nda 
küçük yaylar�n kullan�lmas�d�r. Gere�inden fazla büyük yay kullan�l�rsa sa� el ve sol elde 
senkron uyumsuzlu�u olabilir. Tel de�i�imlerinin s�k oldu�u bu pasajda da sa� arka kol büyük 
hareketlerden kaç�nmal�, pozisyon olarak bütün tellere yak�n bir merkezde olmal�d�r 
 

 
Örnek 18 (Ölçü:88-89) 

 
Eserin müzikal yap�s� ve yorumlanmas�na yönelik öneriler 
Keman ö�retiminde ö�renciye kazand�r�lmas� gereken önemli bir davran�� da müzikal 

çalma bilincidir. Müzikal çalma, ifade ve yorumu içerir. “Yorum, tüm çalg�sal çal��malar�n 
son hedefidir” (Büyükaksoy, 1997: 61). 
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1. bölüm orkestran�n sundu�u lirik yap�da yal�n, fakat güçlü bir ifadeye sahip bir 
�ark�yla ba�lar. Bir öykünün betimlenmesi gibidir. �lk be� ölçüyü 1. kemanlar unison olarak 
sunduktan sonra, be�inci ölçüden itibaren ikinci kemanlar ikinci ses olarak �ark�y� sunmaya 
devam ederler. 16. ölçüden itibaren orkestra, solo keman� A konusunu duyurmas� için yaln�z 
b�rak�r. Solo keman orkestran�n b�rakt��� Mi Hüseyni üzerinden �ark�y� devam ettirir. A 
konusunu solo keman bir oktav yukar�dan tekrar ederken, orkestrada temay� destekleyen 
staccatolarla sunulmu� ritmik bir e�lik vard�r. Bilindi�i gibi Hüseyni dizinin 5’lisi makam�n 
güçlüsüdür ve makam ad�n� 5. derecedeki sesten al�r. Mi Hüseyni’nin güçlüsü Si sesidir. Solo 
keman ve orkestra sürekli si sesi etraf�nda dola�arak Hüseyni makam�n� tam anlam�yla 
göstermektedir.  

Bölümün ba��ndan itibaren solo keman ve orkestran�n sundu�u lirizm, 37. ölçüden 
itibaren de�i�mektedir ve müzi�e heyecan kat�lmaktad�r. 47. ölçüden itibaren solo keman bu 
heyecan� arda arda tekrar etti�i alt�lamalarla duyurmaktad�r. 66. Ölçüden itibaren solo keman 
cantabile ezgisini sunmaktad�r. 88. ölçüden itibaren keman partisindeki 4’lü yürüyü�e e�lik 
partisinde 5’lilerle destek verilmektedir. 97. ölçüden itibaren orkestra solo keman� destekler 
bir �ekilde sekvenslerle Si Hüseyni’ye götürmektedir. Si Hüseyni orkestrada co�kulu ve geni� 
bir �ekilde verilmektedir. 114. ölçüden itibaren 4 ölçülük köprüden sonra ana tema orkestrada 
devam ederken, solo keman alt�lamalarla virtüöz bir karakterde orkestraya e�lik etmektedir.  
126. ölçüde ba�layan 4 ölçülük köprüden sonra tekrar ba�taki geli�me tekrar edilmektedir. Bu 
geli�me 155. ölçüde solo keman�n duyurdu�u cantabile ezgi ile son bulur. Cantabile’den 
sonra orkestra heyecanla soloyu kadansa götürmektedir. Kadansta temadan al�nan 
malzemelere yer verilmi�tir. Kadansta eserin içinde kullan�lan teknik ögeler geni� bir scala 
içinde soliste çalg�s�n�n teknik imkanlar�n� sunma f�rsat� vermi�tir. Kadansta da makamsal 
yap� devam etmektedir. Kadanstan sonra A konusu orkestradan gösteri�li bir �ekilde son kez 
duyulduktan sonra, 3 ölçülük bir köprü ile solo keman�n da A konusunu son kez duyurmas� 
sa�lan�r. Eser bir koda ile Mi Hüseyni olarak son bulur. 
Eser geleneksel Türk müzi�i tarz�nda yaz�ld��� için eserin Türk müzi�i stilinde yorumlanmas� 
gerekmektedir. Özellikle cantabile olan yerlerde glissandolar yap�lmas�, Türk müzi�i icra 
tarz�n� daha iyi yans�tacakt�r. 

Eser nüans olarak genelde piyano, mezzo forte, forte, crescendo ve decrescendolar 
üzerine kurgulanm��t�r.  Decrescendolar�n s�kl�kla kullan�ld��� pasajlar alt�lamalar�n ve 
dörtlemelerin oldu�u pasajlard�r. Yayl� çalg�larda crescendo yay�n yap�s�ndan dolay� daha çok 
yay�n ucundan dibe do�ru iterek yap�lmaktad�r. Yay�n uç k�sm�n�n hafif, dip k�sm�n�n a��r 
olmas�ndan dolay� uçta piyano ba�layan crescendo dibe do�ru do�al olarak forteye do�ru 
gitmektedir. Decrescendolarda da tam tersidir. Eserdeki bu tarz pasajlar buna göre 
duvatelendirilmi�tir. Eserde arka arkaya tekrar eden ayn� melodilerin kontras nüanslarla 
(forte-piyano) tekrarlanmas� eseri monoton bir havadan kurtarmaktad�r. Ayr�ca zaman zaman 
kullan�lan aksanl� yay vuru�lar� gösteri�li bir etki yaratmaktad�r. 
 

 
4. SONUÇ VE ÖNER�LER 
N. Levent’in No:1 Hüseyni Keman Konçertosu’nun 1. bölümü genel itibariyle keman 

e�itiminin ilk y�llar�ndan itibaren kazand�r�lmas� amaçlanan temel teknikleri geli�tirici 
niteliktedir. Eserde détache, legato, ve martele gibi temel sa� el teknikleri kullan�lm�� olup 
özellikle détaché ve legatonun geli�tirilmesine yönelik birçok uygulamaya rastlanmaktad�r. 
Sol elde ise I., II., III., IV., V.,  ve VI.  pozisyonlar�n kullan�ld��� tespit edilmi�tir. I. bölümde 
moderato tempoda, alt�lamalarda ve onalt�l�k notalarda pozisyon de�i�imlerinin fazla olmas� 
sol elin ajilitesini geli�tirmek ve entonasyon sorunlar�n� azaltmak için faydal�d�r.  

Eserin yorumlanmas�na yönelik bulgulardan elde edilen sonuçlara göre 1. bölümde 
piyano, mezzo forte, forte, crescendo ve decrescendo gibi temel nüans uygulamalar� vard�r. 
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Ayr�ca 2 yerde ritardando tespit edilmi�tir. Eserin temel keman tekniklerini içermesinin yan� 
s�ra, temel müziksel ifadeleri de içermesi hem teknik hem de müzikal olarak ö�retici, 
peki�tirici nitelikte oldu�unu göstermektedir.  

Levent, eserlerinin büyük ço�unlu�unda oldu�u gibi Keman Konçertosu’nda da Türk 
müzi�i makamlar�n� kullanm��t�r. Eser Hüseyni makam� üzerine kurgulanm�� olup 1. bölümde 
Nihavent, Süzinak, Rast, Hicaz, Zirgüleli Hicaz, Nikriz makam�na ait malzemeler 
bulunmaktad�r. 

Esere haz�rl�k a�amas�nda 3 oktav Sol majör, 3 oktav Mi Hüseyni dizi  ve Sol majör çift 
ses oktav diziler çal���lmal�d�r. Esere yönelik dizi çal��malar� için Can’�n “Keman E�itimi 6 
Günlük Çal��malar” isimli kitab� uygun olabilir. Esere katk�s� olmas� için Dancla’n�n 49, 
Mazas’�n 20 ve 31, Kreutzer’in 13 ve 15, Fiorillo’nun 10 numaral� etütleri çal���labilir.  

Sonuç olarak; Ara�t�rmada da vurguland��� gibi konçertolar�n keman e�itiminde önemi 
büyüktür. Bu yüzden ça�da� Türk keman e�itiminde Türk bestecilerinin yazaca�� ulusal 
müzik kültürümüzü yans�tan e�itsel keman konçertolar�na ihtiyaç duyulmaktad�r.  ÇTB 
taraf�ndan yaz�lm�� olan e�itsel nitelikte olabilecek di�er keman konçertolar�n�n keman e�itim 
müzi�ine kazand�r�lmas�na yönelik çal��malar art�r�lmal�, bu nitelikteki eserler s�kça 
seslendirilerek tan�t�m� yap�lmal�d�r.  
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“GEÇM��TEN GÜNÜMÜZE �ANLIURFA’DA MÜZIK KÜLTÜRÜ” 
 

Zafer TELL�127 
 

ÖZET 
�nsan�n kendisini ifade edebilmesi, ruhun madde içindeki görünümü olan sanat� 

geli�tirebilmesi ve kendisini dönü�türebilmesiyle söz konusu olabilir. Sanat hangi alanda 
olursa olsun kültürü, duygular� ve dü�ünceleri günümüze çe�itli �ekillerle, seslerle ta��m��t�r. 
Dolay�s�yla kültür dünyam�z�n sa�l�kl� bir biçimde olu�turulmas�nda, gelene�in tan�nmas�, 
ya�at�lmas� ve gelene�e katk�da bulunmas�nda de�i�ik kültürlere sahip yörelerimizin pay� 
büyüktür. 

Geleneksel kültürümüz içerisindeki halk türkülerimiz çok renkli ezgi, ritim, a��z, tav�r 
ve çalg� özellikleri yan� s�ra ayn� zamanda dil, din, tarih ve edebiyat alanlar�yla ilgili önemli 
verileri bünyelerinde bar�nd�r�rlar. Yakla��k 11.000 y�ll�k geçmi�e sahip olan �anl�urfa da 
tarihi boyunca birçok farkl� medeniyetin hâkimiyeti alt�na girmi� ve bunlar�n kültürlerini 
etkilemi� ve etkilenmi�tir. �pek yolu üzerinde ilginç bir kav�akta bulunan bölge önemli bir 
ticaret merkezi ve medeniyetlerin geçi� noktas� olmas� sebebiyle birçok kültürün, medeniyetin 
ve dolay�s�yla birçok dinin de merkezi olmu�tur. 

Nuh tufan�ndan sonra dünya üzerinde kurulan ilk yedi yerle�imden ilki olan Urfa’n�n 
tarihi kadar müzik kültürü de ilgi çekicidir. Bu sebepten dolay� tarihte dil, kültür ve sanat 
merkezi olan �anl�urfa’da müzik alan�nda büyük geli�meler görülmü� ve bu sayede çok 
de�erli müzik sanatç�lar� yeti�mi�tir.  

Geleneksel Türk Sanat Müzi�i ile Geleneksel Türk Halk Müzi�i’nin bir arada 
i�lenildi�i nadir �ehirlerden biri olan �anl�urfa s�ra gecesi gelene�i ile bu kültürünü geçmi�ten 
bu güne ta��m��, bu gelenek ile birçok önemli sanatç� ve eserler kazand�rm��t�r kültürümüze. 
Osmanl� döneminde sürgün edilip Urfa’ya gönderilen birçok musiki�inas�n yöre halk�n�n 
müzik kültürüne çok önemli katk�lar�n�n olmas� s�ra gecesi gelene�ini zengin k�lm�� ve s�ra 
gecelerini adeta aç�k bir konservatuar haline getirip bu müzik kültürünü usta ç�rak ili�kisi ile 
günümüze ta��m��t�r. 

Özetle, �anl�urfa’da müzik kültürü, tarih boyunca köklü bir gelenek içerisinde var 
olmu�tur. Dünya üzerinde kurulan ilk yerle�im yerlerinden olan Urfa bu nedenle içinde çok 
zengin bir müzik kültürü bar�nd�r�r.  

Anahtar Kelimeler: �anl�urfa, tarih, kültür, müzik, sanat, toplum 
 

 
THE MUSIC CULTURE IN �ANLIURFA FROM PAST TO THE PRESENT 

 
Zafer TELL�128 

 
ABSTRACT 

The human being can only express him/herself as much as he/she can enhance art. Art, 
no matter which field of it, brought the culture, the feelings and the thoughts to the present in 
different shapes or sounds. Thereby, our regions, which have different customs, take great 
part in constituting our cultural world properly, getting to know and maintain the traditions. 

                                                 
127 50. Y�l �lkö�retim Okulu Müzik Ö�retmeni, Ad�yaman 
Lisans: Selçuk Üniversitesi E�itim Fakültesi Müzik Ana Bilim Dal� Müzik Ö�retmenli�i Bölümü. 
Yüksek Lisans: K�r�kkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Ana Bilim Dal� Müzik 

Bilimleri Bölümü. 
128 50. Y�l Primary School Music Teacher, Ad�yaman 
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Our folk music involves a great many of varied tunes, rhythms, dialects, tones and 
instruments beside important data about the language, religion, history and literature. 
�anl�urfa whose history dates approximately 11.000 years back influenced and is influenced 
by the cultures of the civilizations that lived throughout these years in the area. The region 
became the heart of many civilizations and religions because of the fact that it is located on 
the Silk Road and it is a trade center. 

Urfa was the first of the seven settlements after the flood, so both its history and the 
music culture are interesting. Because of this, music has showed a great progress and 
respectable musicians are brought up in Sanliurfa where has been a language, culture, art 
center in the history. 
     Sanliurfa is one of the cities where traditional Turkish folk music and traditional Turkish 
classical music are performed together. The city itself brought the sira night tradition from 
past to the present and by this tradition the culture is enriched with many important musicians. 
The proscription of the musicians to Urfa in Ottoman period enriched the music tradition in 
sira nights and this made sira nights almost a conservatoire where music is learned via mentor 
system. 

In brief, the music culture has always been in Urfa as a rooted tradition. Urfa city, 
which is one of the first settlements in the world, is a place where a rich music culture takes 
place. 
 
Key words: �anl�urfa, history, culture, music, art, community 
 
 

G�R�� 
 
�anl� Urfa, geçmi�te medeniyetler için merkezi bir co�rafi konumda olmas� ve birçok 

farkl� medeniyetin hâkimiyeti alt�nda kalmas�yla birçok kültüre ev sahipli�i yapm�� ve 
günümüze kadar bu renkli yap�s�n� korumaya çal��m��t�r. Bu zenginli�i yörenin müzi�inde de 
görmek mümkündür. Geçmi�te dini ayinin müzikle icra edilmesi, bu dönemden çok sonra 17. 
ve 18. yüzy�lda Urfa’ya sürgün edilen musiki�inaslar�n yöre halk�na müzi�i makam 
gelene�ine ba�l� icraat�n� aktarmalar� yörenin müzik kültürü yap�s�n� çok önemli ölçüde 
geli�tirmi�tir. �anl�urfa, sanat müzi�i ve halk müzi�i sazlar�n�n birlikte icra edildi�i toplumsal 
sorunlar�n konu�uldu�u, yöresel yemeklerin yendi�i ve sonunda muhabbetin müzikle tatl�ya 
ba�land��� bir dost meclisi olan s�ra gecesi kültürüne sahiptir. 

Tarihi kadar müzik tarihiyle de köklü bir geçmi�e sahip olan �anl�urfagerek Klasik 
Türk Müzi�i gerekse Geleneksel Türk Halk Müzi�i ve Tasavvuf Müzi�i ile çok geni� bir 
müzik kültürüne sahiptir.Dolay�s�yla bu yöreninmüzik ara�t�rmalar� için ciddiyetle 
incelenmesi gerekir. Bu ara�t�rmada �anl�urfa müzik kültürü genel bir perspektifle 
incelenmi�tir.  
 

YÖNTEM 
 
Bu ara�t�rma nitel bir ara�t�rma olup, betimsel yöntemle, tarama modeli kullan�lm��t�r. 

�anl�urfa bölgesiyle ilgili yaz�lan kitap, tez, ve tebli� gibi kaynaklar taranm��t�r. Daha sonra 
saha ara�t�rmas�na geçilmi�tir. Ara�t�rmada bilgisayar, cd çalar ve gibi görsel-i�itsel araçlar 
kullan�lm��t�r. 
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BULGULAR 
 
Yerle�im merkezi olarak M.Ö ki dönemlere uzanan bir tarihe sahip olan �anl�urfa, 

musiki tarihi yönünden de ayn� tarihlere kadar uzanan bir seyir takip etmektedir. (�anl�urfa 
Valili�i,1997,s.165) �anl�urfa musikisiyle ilgili ilk bilgiler M.Ö ki dönemlere kadar dayan�r. 
 “�anl�urfa’n�n Eyyubi mahallesinde yap�lan kaz�lar s�ras�nda bulunan bir mozaikte 
sihirli musiki�inas orfius ve onun musikisini dinleyen ku�,aslan,geyik ve meleklerin resmine 
rastlanm��t�r.” (�anl�urfa Valili�i,1997 �l Y�ll���,s.165). Miladi 168 senesinde Edessa’da 
dünyaya gelen ve 222 senesinde ölen büyük bir din 
filozofu, �air ve kuvvetli bir sportmen olan musikiye çok 
dü�kün olan Bar Dai�an, musiki�inas o�lunun ad�n� 
ahenk anlam�na gelen “Harmonius” koymu�tur. Dini 
konularda uzman olan Dai�an mersiyeler yazar, bunlar� 
besteler ve besteletirdi. “ Onun zaman�na kadar ayinler 
musikisiz icra edilirdi. (�l Kültür ve Turizm Müd. 
Mozaikler �ehri Urfa) Bar Dai�an dini ayinlerle musikiyi 
birle�tiren ilk fikir ve sanat adam� olarak �anl�urfa musiki 
tarihinde yer alm��t�r.”( �anl�urfa Valili�i1997,165) 
 
 Tarihte ipek yolu üzerinde çok ilginç bir kav�akta bulunan �anl�urfa önemli bir ticaret 
merkezi ve medeniyetlerin geçi� noktas� olmas� sebebiyle birçok kültür,medeniyete ve 
dolay�s�yla birçok dininde merkezi olmu�tur. Bu sebepten dolay� tarihte din,kültür ve sanat 
merkezi olan �anl�urfa’da müzik alan�nda büyük geli�meler görülmü� ve bu sayede çok 
de�erli musiki�inaslar yeti�mi�tir. (�anl�urfa Valili�i1997,s.165 ) Örnek olarak miladi 789-
857 seneleri aras�nda ya�ayan Zeriyab’dan bahsedebiliriz. “�anl�urfa yak�n�ndaki Musul’da 
do�an Zeriyab Ba�dat’ta Abbasi halifelerinin saray�nda vazife gördükten sonra �spanya’n�n 
Kordoba �ehrinde Halife Abdurrahman’�n saray�na ba� musiki�inas olarak gönderilmi�tir. 
Zeriyab’�n Kordoba’da kurdu�u konservatuar “Endülüs müzi�i”’nin temelini atm��, “Arap ve 
�spanyol” müzi�ine tesir etmi�tir. Ud denilen müzik aletine Zeriyab’�n be�inci teli ilave 
edildi�i bilinmektedir.”( �anl�urfa Valili�i1997,s.165) 
 �slamiyet’in gelmesiyle “buraya yerle�en Müslümanlar�n �anl�urfa’da musikinin 
bilhassa dini musikinin geli�mesinde büyük etkileri olmu�tur. Hatta �anl�urfa’daki gerek 
klasik gerekse halk müzi�imizin temelini dini tasavvuf musikimiz olu�turmu�tur diyebiliriz. 
Bugün içinde �anl�urfa musikisi içerisinde dini musikinin çok büyük yeri vard�r. Urfa’da 
müzik icra edenler içerisinde birçok haf�z, hoca veya tarikat ehli ki�iler vard�r. Bunlar yeri 
geldi�inde klasik, yeri geldi�inde halk müzi�i, gazel ve hoyrat okuduklar� gibi yeri geldi�inde 
ilahi, çifte gibi tasavvuf müzi�i örneklerini de en güzel �ekilde okumaktad�rlar.” (�anl�urfa 
Valili�i1997, s.166) 
 “�anl�urfa’da çok geli�mi� bir dini musiki mevcuttur. �stanbul ve Anadolu tasavvuf 
müziklerinden çok farkl� nitelikleri olan bu tasavvuf musikisi günümüzde de 
kullan�lmaktad�r.”(�anl�urfa Valili�i, 1999,s.31) 

. Di�er bölgelerdeki dini müzikten çok farkl� özellikleri olan bu musiki yörede çifte 
ad�yla adland�r�lm�� ve geni� bir kabulle günümüzde de kullan�lmaktad�r. 

Çifteler di�er bölgelerdeki tasavvuf müzi�ine göre ezgi olarak oldukça k�vrak, co�kulu 
ve ritme dayal�d�r. Bu musikiye ”çifte” denmesinin sebebi bu ezgilerin koral (toplu) olarak 
icra edilmesindendir. Ayn� zamanda bu meclislerdeki ritimsiz uzun hava tarz�ndaki solo 
icralara da “ tek” denmi�tir.(Alt�ngöz, www.urfakultur.gov.tr ) 

“Urfa’da müzi�in geli�me sebeplerini ve seyrini ara�t�rd���m�zda baz� kaynak ki�iler 
ise Osmanl� döneminde saraydan sürgün edilen birçok musiki�inas�n Urfa’ya gönderildi�ini, 
bu insanlar�n y�llarca müzik birikimlerini yöre insanlar�na aktard�klar�n� ifade etmi�lerdir. 20. 
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yüzy�l�n ilk ba�lar�nda sava�lardan dolay� musikinin duraklama dönemine girdi�i 
görülmektedir. Daha sonra Cumhuriyet dönemiyle birlikte yeniden geli�meler görülmü�tür.” 
(ekitap.kulturturizm.gov.tr) 
 “�anl�urfa için müzik vazgeçilmesi imkâns�z bir hayat tarz�d�r. �anl�urfal�n�n 
ya�am�n�n her döneminde müzik mevcuttur. Dü�ünde, k�na ve asbap gecelerinde, 
bayramlar�nda, da� yat�lar�nda, s�ra gecelerinde, cenazesinde, taziyelerinde müzik vard�r. 
�anl�urfa’da her esnaf�n kendine özgü bir hoyrat söyleyi�(Bahçac�, Da�ç�, Keçeci, Kalayc� 
gibi) tarz� olmas�, yedisinden yetmi�ine kadar hemen hemen her �anl�urfal�n�n müzik 
toplant�lar�na kat�larak türkü, �ark� gazel ve hoyrat söyleyebilmesi de �anl�urfa’da ne derece 
yayg�n oldu�unu bizlere göstermektedir.” (�anl�urfa Valili�i 1999,s.30) 
 “�anl�urfa’daki bu zengin ezgi hazinesinin ve dinleyiciyi büyüleyen icra biçiminin 
varl���n�n temel sebebi, eskiden beri süregelen s�ra gecesi ve yat� gelene�idir. Radyo ve 
televizyonun olmad��� dönemlerde, her ak�am bir evde toplanarak s�ra gezen gruplarda, sanat 
ve edebiyat sohbetlerinden sonra s�ra müzi�e gelirdi. Her grubun bir çalg� tak�m�, birkaç usta 
okuyucusu olurdu. Bunlar bir düzen içinde sistemli müzik yaparlard�. S�ra gezen ya da 
baharda birkaç gün kalmak üzere da�lara yat�ya giden gruplar aras�ndaki rekabet, bir yanan 
toplu çal�p söyleme gelene�inin geli�mesini sa�larken, bir yandan da sanatç� ruhlu insanlar� 
yeni eserler yaratmaya zorluyordu. Çünkü her s�ra gezen topluluk, bünyesindeki sanatç� 
say�s�, bunlar�n ustal�k düzeyi ve ba�ar�lar�yla övünürlerdi.” (Kültür Bakanl��� 
Yay�nlar�,1997,s.183) 
 
 “�anl�urfal�n�n müzik ya�ant�s� günübirlik ve geçici de�il aksine geçmi� kesin 
çizgilerini ta��yan kal�c�, ustal�k(sanatkârl�k) isteyen bir yap�ya sahiptir. Bu yap�n�n temel ta�� 
makam gelene�idir. Yani sistemli bir müzik icras�d�r. �anl�urfal� bilhassa müzi�ini icra 
ederken makam gelene�ini uygulamakta o kadar hassast�r ki �anl�urfa’da herhangi bir 
sanatç�n�n de�eri, makam bilmesi ve icra edebilmesiyle ölçülür.” (�anl�urfa Valili�i 
1999,s.30,31) 
�
URFA’DA GELENEKSEL TÜRK SANAT MÜZ��� 
 “14.yüzy�lda �anl�urfa’da musiki geli�me göstermesine ra�men 1517 y�l�nda �ehrin 
Osmanl� �mparatorlu�una kat�lmas�yla bu geli�meler daha da h�zlanm��t�r. Osmanl� 
dönemindeki ba��ehirlere uzak olmas�na ra�men sanat ve musiki faaliyetleri ileri düzeye 
ula�m��t�r. Bu devirde Urfa’ya sürgüne gönderilen devrin ünlü musiki�inaslar�n�n Urfa’da 
kald�klar� süre içerisinde yöre halk�n�n bilhassa klasik müzik kültürünün geli�mesinde büyük 
katk�lar� olmu�tur. Yörede mevcut da�, yat�, s�ra geceleri ve odalarda yap�lan müzik 
toplant�lar� gibi gelenekler adeta birer aç�k konservatuar olmu� ve musikinin geli�mesinde 
büyük katk�lar� olmu�tur.”(�anl�urfa Valili�i,1997,s.166) 
 �anl�urfa müzik meclislerinde icra edilen sözlü ve sözsüz eserler makam ve usul 
bak�m�ndan çok zengindir. Türk müzi�inin makamlar�ndan birço�unu �anl�urfa türkülerinde 
görmek mümkündür. Müzik meclislerindeki okuyucular�n ço�u türkü yan�nda �ark�lar� da 
mükemmel olarak okurlar. Hatta ço�u kez fas�llar; pe�revler ve usulü a��r �ark�larla ba�lar, 
fasl�n sonuna do�ru türküler okunur. (�anl�urfa Valili�i 1999,s.42) 

Ba�ta pe�rev al�n�r sonra kar, beste, semailer, �ark�lar icra edilir, bilahare gazellerden 
türkülere geçilirdi. Osmanl� döneminde ba��ehirlere uzak olmas�na ra�men Urfa’da 
geleneksel Türk Sanat Müzi�i icra edilmesi yayg�n ve ileri düzeydedir. Bunda �ehrin Osmanl� 
�mparatorlu�u idaresine geçmesinden sonra payitahttan sürgüne gönderilen devrin ünlü 
musiki�inaslar�n�n burada ikamet mecburiyetinde b�rak�lmalar�n�n pay�n�n büyük oldu�u 
tahmin edilmektedir. Dolay�s�yla yörede kullan�lan çalg� profilinde geleneksel Türk Sanat 
Müzi�i sazlar� olmas� tesadüf de�ildir.(Alt�ngöz, www.urfakultur.gov.tr ) 
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Musiki Urfada her zaman büyük ilgi ve de�er ifade etmi�tir, yöredeki kanaat 
önderlerinin, bölgenin ileri gelenlerinin müzi�e bak�� aç�s� Urfa’da musikinin geli�mesinde 
etkili olmu�tur okuyucular ve sazendeler bulunduklar� toplumlarda daima hürmet ve takdir 
görmü�lerdir.Özellikle haf�z, hoca, ayd�n tarikat ehli ki�iler öteden beri yörenin me�hur 
okuyucular�d�r ve Urfa’da müzik katar�n�n lokomotifi olmu�lard�r. Örne�in yak�n tarihimizde; 
K�de Haf�z, Hamit Haf�z, Halil Haf�z, Ahmet Uzungöl, Tenekeci Mahmut, Dede Osman, 
�ükrü Haf�z, hac� Nuri Haf�z, �evki Haf�z (Alt�ngöz) ve Mahmut Haf�z (akagün) gibi 
hanendeler Klasik Türk Müzi�ini iyi derecede icra ederken bu müzi�i çiftelerle ve türkülerle 
de harmanlam��lard�r…(Alt�ngöz, www.urfakultur.gov.tr ) 

Klasik sazlardan; kanun, Ud ve keman gibi çalg�lar �anl�urfa müzik meclislerinde 
kullan�l�r. Bunun sebebi müzik meclislerinde s�kça klasik eserlerin okunmas� ve �anl�urfa 
halk ezgilerinin ses bak�m�ndan geni�li�i ve gürlü�üdür. �anl�urfa türküleri sanat yüklüdür. 
Bu nedenle birço�unun icras� zordur ve tecrübe sahibi olmayan ki�iler icra edemezler. 
  Gerek makam seyri, gerek usul, gerekse sanat de�eri yüksek türkülerin olmas�, yine 
meclislerde Ud, kanun, keman gibi sazlar�n kullan�lmas� türküler yan�nda �ark�lar ve 
gazellerin icra edilmesi nedenleriyle, �anl�urfa meclislerinde icra edilen müzi�e, “Türk sanat 
ve Türk halk müzi�ini de içine alan bir yap�ya sahiptir.” Dememiz uygun olur kanaatindeyiz. 
(�anl�urfa Valili�i 1999,s.42)  
 
 Ayr�ca Urfa’da makamsal yap�n�n bu denli geli�mesinin ve icrac�lar�n�n makamsal 
yap�n�n bu denli ustaca kullanmas�n�n 14. yüzy�lda Urfa’ya sürgün edilen çok de�erli 
musiki�inaslar�n burada yer almas� ve bütün birikimlerini buradaki halka aktarmas� sayesinde 
oldu�u aç�kça görülmektedir. 
 
Resim 1. 1945 y�l�nda Urfa-�stanbul aras�ndaki çe�itli il ve ilçelerde konserler veren �anl�urfa 
Müzik ve oyun ekibi 
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Resim 2. Urfa Halkevi Musiki Toplulu�u (1950-1960 aras�) 

 
URFA’DA GELENEKSEL TÜRK HALK MÜZ���  
  

“Urfa halk müzi�i, ezgi yap�s�, söz zenginli�i, eser say�s�, kaliteli ve sistemli icras�yla 
Türk halk müzi�i içinde seçkin bir konuma sahip olmu�tur. 
 Urfa müzik kültüründe “s�ra geceleri” ve “yat� geceleri”nin özel bir rolü 
bulunmaktad�r. Haftada bir gece evlerde toplanarak s�ra gezen gruplar ile birkaç gün kalmak 
üzere da�lara yat�ya giden gruplar�n içinde çalg� tak�m� ve okuyucular�n da bulunmas� bu 
gecelerde sohbetlerin yan� s�ra usta-ç�rak gelene�i içerisinde makam gelene�ine göre sistemli 
müzik icra edilmesi ile gençler ilk müzik bilgisi ve terbiyesini de almaktad�rlar.” (Yap� kredi 
yay�nlar�, 2002,s.222)  
 “Folklorumuzun en canl� ve en yayg�n dallar�ndan biri olan halk müzi�inin 
�anl�urfa’da makam ve usul bak�m�ndan göstermi� oldu�u zenginlik icra ve üslup bak�m�ndan 
gösterdi�i renklilik, incelenmeye de�er bir konudur. Bu özellikleri �anl�urfa halk müzi�ine 
ayr� bir �ahsiyet kazand�rm��t�r.”(�anl�urfa Valili�i,1997,s.172) 
 “�anl�urfa halk müzi�inin üç önemli yönü vard�r. Biri, halk müzi�inin iki ana 
biçimden biri olan uzun havan�n “hoyrat” türüne Anadolu da yaln�zca Urfa ve Elaz��’da 
rastlan�lmas�d�r. Gerek söz bak�m�ndan cinas sanat�yla bezeli olmas�, gerekse ezgi 
bak�m�ndan zengin, icra ve üslup bak�m�ndan k�vrak ve ak�c� bir güzelli�e sahip olmas�yla, 
hoyrat�n halk müzi�inde ayr� bir yeri vard�r. Hoyratlar okunmas�ndaki zorluklardan dolay�, 
halk ezgileri içinde en az de�i�ime u�rayan bir biçimdir. Onda, daha eski dönemlerin ezgi 
yap�s� ve zenginlikleri asl�na daha yak�n bir �ekilde bulunabilir.”(�anl�urfa 
Valili�i,1997,s.173) 

Urfa’da müzik meclislerinde kullan�lan çalg�lar ud, kanun, keman, ney, cümbü�, 
darbuka gibi geleneksel Türk Sanat Müzi�i sazlar�n�n yan�nda Halk Müzi�i sazlar� çö�ür, 
ba�lama, yerel bir sazolan ne�etkar, kaval vs. beraber kullan�lmaktad�r. Urfa türkü ve 
gazellerindeki ses rejistirinin geni�li�i herhalde yukar�da sayd���m�z klasik sazlar�n 
kullan�m�n� zorunlu hale getirmi�tir.(Alt�ngöz, www.urfakultur.gov.tr ) 
 “�kinci özelli�i: Divan tarz� uzun havalar�n okunmas�d�r. Bunlar genellikle gazel 
tarz�nda yaz�lm�� �iirlerin, süslü ve zengin ezgilerle serbest bir a��zla söylenmesinden 
olu�mu� biçimlerdir. U��ak, Rast, Segah, Hüseyni, Divan ve Nevruz gibi adlar verilen bu 
biçimler, dizi, seyir ve icra bak�m�ndan �stanbul a�z� gazellerden tamamen farkl�d�r. Yak�n 
zamana kadar Mahmut Güzelgöz, Ahmet ve Halil Uzungöl Karde�ler taraf�ndan icra edilen bu 
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havalar, ne yaz�k ki günümüz genç sanatç�lar taraf�ndan pek ilgi görmemektedir. 
 Divan tarz� havalar�n halk müzi�ine bir ba�ka katk�s� gazel aralar�nda çal�nan “ayak” 
lardan olu�an pe�rev ve gezinti gibi saz havalar�d�r. Radyolar�m�zdan zaman zaman 
dinledi�imiz “Urfa divan aya��” ,”Urfa Hüseyni gezintisi” gibi ezgiler i�te böyledir. Onlar 
asl�nda uzun hava türünde okunan gazel havalar�n�n ayaklar�d�r.”(�anl�urfa Valili�i,1997, 
s.173) 
 “Üçüncü özelli�i ise, bu ezgileri okuyu� biçimleridir. �anl�urfa halk ezgilerini okuyan 
sesler tiz, parlak ve tok seslerdir. Bu, yörenin ses karakteridir. Bu sesler genelde inici özellik 
gösteren türkülerin sihirli ezgilerini, ezgiye hâkim bir biçimde bazen k�vrak g�rtlak sesleri, 
bazen parlak kafa sesleri ve süsleyici notalar�yla birlikte ça�layan misali yukar�dan a�a��ya 
indirirler. 
 Ç�k�c� özellik gösteren birkaç türkü ile gazellerin tümünde ise, sesler giderek gürle�en 
ve güzelle�en bir biçimde geli�ir. Kademe kademe yükselen gazellerin son mertebesinde icra 
bir ba�ka güzellik kazan�r. Ses burada yapabilece�i bütün hünerleri göstererek dinleyicide 
heyecan� doruk noktaya ula�t�r�r.”(Kültür Bakanl��� Yay�nlar�,1997,s.181) 
 “�anl�urfa sözlü halk ezgilerinin ses bak�m�ndan geni�li�i, tonalite bak�m�ndan 
gürlü�ü, bu yörede mey, sipsi, düdük gibi nisbeten ilkel ve c�l�z sesli çalg�lar�n 
kullan�lmamas�na, hatta unutulmas�na; aksine ba�lama, ud, cümbü�, kanun ve keman gibi 
daha geli�kin ve gür sesli çalg�lar�n benimsenmesine sebep olmu�tur. Davul ve zurna hala her 
yerde önemini korumaktad�r.”(Kültür Bakanl��� Yay�nlar�,1997,s.181) 
 “Günümüz gençleri aras�nda ba�lama en yayg�n çalg� olarak de�er kazan�rken, sesi ve 
çalma tekni�i bak�m�ndan cümbü�ü ça�r��t�ran tar’�n da giderek önem kazand��� 
görülmektedir.” (Kültür Bakanl��� Yay�nlar�,1997,s.181) 
 

Urfa’da S�ra Geceleri 
S�ra geceleri bir araya gelme, bir güç olu�turma, birlikte hareket etme, payla�ma, 

dayan��ma, yaral� ve ho�ça vakit geçirme ihtiyac�ndan ortaya ç�km��t�r. ( Akb�y�k 2006, s. 60) 
 S�ra gecesinin, geni� tarifini yapacak olursak; �anl�urfa’da k�� gecelerinde, birbirine 
yak�n ya� grubundaki gençlerin veya orta ya�lardaki arkada� gruplar�n�n, belirlenen gecelerde, 
her defas�nda ba�ka bir arkada��n evinde olmak üzere “s�ra” ile belirli bir niteli�e ve düzene 
göre yapt�klar� toplant�lard�r. ( Akb�y�k, 2006, s. 75)    

Urfa müzik kültüründe “s�ra geceleri” ve “yat� geceleri” nin özel bir rolü 
bulunmaktad�r. Haftada bir gece evlerde toplanarak s�ra gezen gruplar ile birkaç gün kalmak 
üzere da�lara yat�ya giden gruplar�n içinde çalg� tak�m� ve okuyucular�n da bulunmas� bu 
gecelerde sohbetlerin yan� s�ra usta-ç�rak gelene�i içerisinde makam gelene�ine göre sistemli 
müzik icra edilmesi ile gençler ilk müzik bilgisi ve terbiyesini de almaktad�rlar.” (Yap� kredi 
yay�nlar�, 2002,s.222)  

�anl�urfa’ da müzi�in ya�at�lmas� ve yeni bestelerin ve sanatç�lar�n ortaya ç�k���nda en 
önemli faktör s�ra geceleridir diyebiliriz. ( Akb�y�k, 2006, s. 87) 

S�ra gecelerinde usta-ç�rak gelene�i içerisinde, s�ra elemanlar�nca müzik icra edilir. 
Herhangi bir enstrüman çalan veya okuyabilen ki�ilerin olu�turdu�u s�ralarda müzik, 
�anl�urfa makam gelene�ine uygun olarak icra edilir. Müzik fasl�, rast veya divan 
makam�ndan ba�layarak, u��ak, hicaz ve gecenin durumuna göre di�er makamlarla devam 
eder kürdi veya rast makam�yla son bulur. Bu makamlar icra edilirken o makama göre �ark� 
türkü okunur. Arada ise hoyrat ve gazel okunur. Müzi�e yeni ba�layanlar, bu gecelerde 
ustalar� dinleyerek müzik bilgisi ve makamlar� ö�renirler. Bu yönüyle s�ra gecelerine “halk 
konservatuar�” da denilebilir. ( Akb�y�k, 2006, s. 87) 

�anl�urfa da müzi�in geli�mesi, ya�at�lmas� ve yeni bestelerin, sanatç�lar�n ortaya 
ç�k���nda s�ra geceleri çok önemli rol oynar. S�ra gecelerinde usta-ç�rak gelene�i içerisinde, 
s�ra elemanlar�nca müzik icra edilir. S�ra gecelerine "halk konservatuar”da denilebilir. S�rada 
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müzik belli bir makam gelene�i s�ras�na göre icra edilir. Genellikle a��r �ark�larla ba�lan�r, 
makam�n seyrine göre türkü, ilahi, gazel ve hoyrat okunur. Gecelerde gazel ve hoyrat 
okuyanlara "tekçi", okunan ilahilere "çifte", türkülere ise "k�r�khava" veya "k�r�k" denir. 
�anl�urfa'da halk müzi�i ve sanat müzi�i birlikte icra edilmektedir. Bunun sebebi; Osmanl� 
döneminde saraydan sürgün edilen birçok musiki�inas�n �anl�urfa'ya gönderildi�ini, bu 
ki�ilerin y�llarca müzik birikimlerini yöre insanlar�na aktarmalar�d�r. Müzik meclislerinde 
ba�lama, zurna, cümbü�, kaval gibi halk müzi�i sazlar� ile birlikte ud, keman, kanun, tambur 
gibi klasik müzik sazlar� da kullan�lmaktad�r. Baz� s�ra gecelerinde müzik icra edilir, 
baz�lar�nda ise sadece sohbet yap�l�r. Bu nedenle her s�ra gecesinde mutlaka müzik icra 
edilecek diye bir kural yoktur. (www.siragecesi.org) 

Resim 3. S�ra Gecesi Ekibi 

 
 

SONUÇLAR 
 
Sonuç olarak, yöre halk�n�n �slamiyet’i kabul etmesiyle köklü bir dini musiki biçimi 

olu�mu�tur. 15. yüzy�ldan itibaren Osmanl�’n�n sürgün etti�i saray müzisyenlerinin yöre 
halk�na müzik birikimlerini aktarm�� olmalar� günümüzdeki müzikal yap�n�n olu�mas�n� 
sa�lam��t�r. Bu bak�mdan Urfa halk müzi�inin bu denli geli�mesi ve makama dayal� bir 
disiplin içerisinde icra edilmesi o dönemden günümüze yöreye kazand�r�lan Türk müzi�inin 
etkisinin büyük olmas�ndan dolay�d�r. 

15. yüzy�lda Osmanl�dan sürgün edilen musiki�inaslar�n yöre halk�na müzikal 
manadaki katk�lar� Geleneksel Türk halk müzi�i ile Geleneksel Türk sanat müzi�inin bir 
arada icra edilme biçimi aç�s�ndan yöre müzi�ine önemli biçimde bir zenginlik 
kazand�rm��t�r. 

S�ra gecesi gelene�i ise günümüze kadar usta-ç�rak ili�kisi ile adeta bir aç�k 
konservatuar gibi i�lev görmü� ve halk aras�nda müzi�in geli�me göstererek günümüze kadar 
gelmesini sa�lam��t�r. 

15. yüzy�ldan itibaren Osmanl�n�n hâkimiyeti alt�na geçen Urfa’da o dönemden 
günümüze do�ru geli�en müzik kültürü, s�ra gecelerinde Klasik Türk Sanat Müzi�i ile Türk 
Halk Müzi�inin birlikte icra edildi�i makam gelene�ine dayal� kaliteli ve zengin bir müzik 
kültürü kazand�rm��t�r yöreye. 
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“TÜRK TASAVVUF MÛS�KÎS�’NDE MEVLEVÎ ÂY�NLER�’N�N GÜFTE 
ÖZELL�KLER�” 

 
 Yrd. Doç. Dr. Özgür Sad�k KARATA� 

 
Atatürk Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi,  

Müzik Bilimleri, Erzurum 
 
ÖZET  

Müzik ve �iir ili�kisi, müzi�in birçok türünde söz unsurunun �iirle kar��lanmas� 
aç�s�ndan önem te�kil etmektedir. Dünyan�n hemen her yerinde sözel müzik formlar�nda, 
mutlaka �iire, bir ba�ka deyi�le; belirli edebî teknikler ve kurallarla olu�turulmu� manzumlara  
ihtiyaç duyulmu�tur. Bu paralellikte, önemli çevrelerce özellikle “söz mûsikîsi” olarak 
adland�r�lan Türk Müzi�i’nde bu hassas durum, kendini çok net olarak ortaya koymaktad�r. 
Türk Müzi�i’nin sözlü formlar�n�n hemen hepsinde, kullan�lacak manzumlar�n seçiminde 
büyük titizlikler gösterilmi�tir. Bu ba�lamda bestelen �iirlere “güfte” ad� verilerek, adetâ bu 
sözlere özel bir imaj da kazand�r�lm��t�r. 

Gücünü Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî’nin dü�ünce ve ö�retilerinden alan ve bu 
temelden hareketle kurumsalla��p, tasavvufî bir sistem ve ekol olu�turan Mevlevîlik, sadece 
Anadolu veya �slâm Co�rafyas�’n� etkilememi� ayn� zamanda di�er insan kitleleri üzerinde de 
tesir gösterip evrensel bir dü�ünce hâlini alm��t�r. Tasavvufî kurumsalla�man�n ve e�itimin 
çok hassas i�lendi�i Mevlevî Tekkeleri’nde semâ’ e�itiminin d���nda, birçok sanat dal�nda da 
dersler verilerek önemli sanatç�lar�n ortaya ç�kmas�na neden olunmu�tur. Ba�ta �stanbul’daki 
tekkeler olmak üzere Konya, Kütahya, Karahisar, Gelibolu vb. Mevlevîhânelerde de önemli 
�ahsiyetler taraf�ndan güzide eserler ortaya konmu�tur. 

Ara�t�rmam�z�n konusunu olu�turan Mevlevî Âyîn-i �erîfleri’nde yer alan güfteler, bu 
müzik formunun olu�umunda görev alan en önemli unsurlardan biridir. Çal��mam�z boyunca 
bu güftelerin dil, vezin, temâ gibi teknik özelliklerine de�inilip, hangi mutasavv�flar 
taraf�ndan kaleme al�nd��� ortaya konulacakt�r. Çal��mam�z�n sonuç bölümünde, edinilen tüm 
bulgular�n �����nda bir tak�m ç�karsama ve öneriler sunulacakt�r. 
Anahtar Kelimeler: Mevlevîlik, Türk Tasavvuf Mûsikisi, Güfte.  
 
ABSTRACT 

The relationship between music and the poem is important in that poem corresponds 
with the word element in most of the music genres. In almost every places of the world, in the 
verbal music genres, the poem, in other words poetics that were formed with certain rules and 
literary texts are needed. In this parallelism, this sore issue which is called ‘’söz 
mûsikîsi’’especially by important societies in Turkish Music, shows itself very accurately. 
Almost in all of the verbal forms of Turkish Music, great care was taken in the selection of the 
poetics that are to be used. In this sense, by naming the poems ‘’güfte(lyrics)’’ that were 
composed, a kind of special image was attached to these expressions. 

Mevleviyeh, which takes its power from the notions and the teachings of Mevlana and 
which forms a sufistic system and cult by institutionalizing with reference to this base has not 
only affected Anatolia and Islamic geography, but also affected other masses and has been a 
universal idea. In Mevlevi joint where sufistic institutionalization and education are 
sensitively performed, and many other courses in different branches of art aside from ‘’sema’’ 
education were also given, they made important artists to come up possible. Distinguished 
Works were presented by important individuals in lodges used by Mevlevi dervishes 
particularly in �stanbul and in Konya, Kütahya, Karahisar, Gelibolu etc. 
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The lyric that take place in Mevlevî Âyîn-i �erîfleri and that forms the topic of our 
research, is one of the most important elements which take charge in the composing of this 
music form. Throughout our research, the characteristics such as language, measure and 
theme of these lyrics will be explained and, which sufis wrote out these lyrics will be 
introduced. In the conclusion part of our research, a set of inferences and suggestions will be 
presented in the light of all the findings that were acquired.  

 
G�R�� 

Tasavvuf; her dînin veya her felsefî dü�üncenin ideale yöneli� esâs�n� olu�turmaktad�r. 
K�li hâle yâni sözü vaziyete dönü�türmek �ekliyle ifâde edilen tasavvuf, �slâm dîninin içinde 
bulundurdu�u bilgi sisteminin kuvveden-fiile, yâni k�lden-hâle, nazariyeden-ameliyyeye 
dönü�ü olarak izah edilmektedir(Erayd�n, 1997:29). Tasavvuf kelimesinin nereden geldi�i 
hakk�nda çe�itli görü�ler ileri sürülmü�tür. Genel olarak; Ashâb-� Suffa, Saff-� Evvel, Benu’s-
Sûfa, Safevî, Savf, Sophia, Sof gibi izâfet terkiplerinden yâni isim tamlamalar�ndan veya 
isimlerden kaynakland��� belirtilmektedir(Erayd�n, 1997:51-52-53-54). �slâm�n ruhânî ve 
manevî hayat� olarak nitelendirilen tasavvufun ortaya ç�k���n�, müesseselerini, önemli 
�ahsiyetlerini, tarîkatlar� ve kurucular�n�, di�er �slâmî kurumlarla alâkalar�n� tarihî süreç 
içinde inceleyen Tasavvuf Tarihi(Y�lmaz, 2000:75), kendi içinde s�ras�yla Zühd, Tasavvuf ve 
Tarîkat olmak üzere üç döneme ayr�lmaktad�r ki bu dönemler içerisinde Tarîkat dönemi, 
tasavvuf müesseselerinin gerek sosyal hayat dâhilinde yer almas�, gerekse birçok önemli 
mütefekkirin ekol görevi görmesi aç�s�ndan en zengin dönem olarak, XI. As�rdan günümüze 
kadar gelen bir süreçtir(Y�lmaz, 2000:82).  

�slâm Tasavvufu’nda ilk devir sûfileri, mûsikînin dindeki yerinin tart���ld��� dönemde, 
genellikle mûsikîye s�cak bakmasalar da bu durum, hicrî III. as�r’dan itibâren de�i�meye 
ba�lam��t�r. Bundaki en büyük neden olarak, sûfilerin semâ‘ ile ilgilenmeye ba�lamalar� ve 
onu temel bir unsur olarak görmeleri dü�ünülmektedir. Bu paralelde semâ‘�n 
gerçekle�ebilmesi için mûsikînin gereklili�ine kanaat getirilmi�tir(Y�lmaz, 2000:69). Bu 
konuda önemli çal��malar yapan Süleyman Uluda�, semâ‘ unsurunun tarîkatlardaki yerini �u 
�ekilde ele almaktad�r: 

�stisnas�z bütün tarîkatlar semâ‘�n insan� Allah’a yakla�t�ran ve yükselten bir özelli�i bulundu�unu 
kabul etmi�lerdir. Zâten ba�ka türlü dü�ünmek ilk sûfilerin halefleri için mümkün olmazd�. Bu 
bak�mdan Rufâîlik, Kadirîlik, Halvetîlik, Mevlevîlik, Kübrevîlik ve Nak�îlik gibi büyük tarîkatlar 
aras�nda fark yoktur. Ancak ilk zamanlarda Melâmetîlik, daha sonralar� ise Nak�îlik semâ‘�n insan� 
Allah’a götüren özelli�ini kabul etmekle beraber bu hususa kendi seyr ü sülûk sistemleri içinde yer 
vermemi�lerdir(Uluda�, 1999:357). 
Yukar�da bahsi geçen tarîkatlar içinde semâ‘ olgusuna özel ilgi duyan ve geli�tiren 

tarîkat �üphesiz ki Mevleviyye tarîkat�’d�r. Bu tarîkat�n her zaman ruhânî lideri say�lan 
Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî zaman�nda, daha evvelki tasavvufî semâ‘dan farkl� olmad��� 
dü�ünülen, Mevlânâ’n�n o�lu Sultan Veled’den itibâren yava� yava� de�i�ikliklere u�rayarak 
son �eklini alan semâ‘, mukabele ad� verilen Mevlevî âyinlerinin temel unsuru 
olmu�tur(Uluda�, 2000: 369-370).   

Semâ‘; Arapça sama‘ ve sima‘ gibi mastar ve isim olup, lügat kar��l��� dinlemek, 
i�itmek, kulak vermek, i�itilen söz, iyi an�lma gibi anlamlard�r. Terim olarak ise; mûsikî 
na�melerini dinlemeye, dinlerken vecde gelip harekette bulunmaya, kendinden geçmeye, 
raksetmeye, tasavvuf ehlinin cezbe haliyle ayakta zikretmelerine verilen isimdir(Küçük, 
2006:44). Ba�lang�çta Mevlânâ’da ba�lay�p, �ems-i Tebrizî’nin te�vikiyle dönme �eklinde 
tezâhür eden semâ‘ âyini, k�sa zamanda büyük bir ra�bet görmü�tür. Toplu �ekilde 
gerçekle�tirilen bu icrâlar, Mevlânâ’n�n bulundu�u medresede, Hüsameddîn Çelebi’nin 
evinde, Ilg�n’da devrin ileri gelenlerinin evlerinde veya Sadreddîn-i Konevî’nin medresesinde 
düzenlenmekteydi. Semâ‘ zaman�, Mevlânâ’n�n vecd hallerinin geli�ine ba�l� olarak 
belirlenmekte, onun herhangi bir sözü, heyecan uyand�ran hâli veya kerâmeti gibi hâl ve 
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hareketler toplu halde semâ‘ edilmesine vesile oluyordu. Mevlânâ’n�n vefât�ndan sonra 
Hüsameddîn Çelebi taraf�ndan, Cuma namaz�na müteakip, Kur’an okunduktan sonra icra 
edilmesi bir gelenek �ekline dönü�türülmü�tür(Uluda�, 1999:365-366). Mevlevîlerde semâ‘, 
a�k ve cezbeyi meydana getirmek için bir vesile olarak görülmü� ve bu paralelde her 
mevlevînin semâ‘ etmeyi bilmesi �art ko�ulmu�tur. Me�k edip semâ‘ etmeyi ö�renmeye 
“semâ‘ ç�karmak” denmi�tir(Gölp�narl�, 1983:387). Semâ‘ etmenin kendine has kurallar� ve 
bu olu�umun meydana gelmesini sa�layan e�itim mekân� ve süreci vard�r. Çal��mam�z�n esas 
konusundan uzakla�mamak için, semâ‘ hususunda verdi�imiz bilgileri yeterli görmekteyiz. 
 Semâ‘ gibi bu hususta önem arz eden kavramlardan biri de âyindir. Âyin; görenek, 
âdet, tarz, merâsim; huy, usûl, ya�ay��, ibâdet tarz� mânâlar�na gelen Farsça kökenli bir kelime 
olup, dilimizde özellikle Mûsevî ve H�rist�yanlar�n ibâdet usûlleriyle Mevlevî ve Bektâ�î 
tarîkatlar�yla birlikte di�er tarîkatlar�n da hareket ve mûsikî unsurlar� ta��yan dinî törenlerini 
adland�rmak için kullan�lm��t�r(Tümer, 1991:248). Tasavvufta, âyin “icrâ-y� zikrullah” yani 
“Allah’� zikretmek” anlam�na gelmekte ve topluca yap�lan tarîkat zikirleri bu isimle 
an�lmaktad�r. Yap�l�� �ekilleri itibâriyle her tarîkat âyini ayr� bir isim alm��t�r. Âyin; 
Mevlevîler’de semâ‘, Kâdirîler’de devrân, R�fâî ve Sa’dîler’de zikr-i k�yâm, Halvetîler’de 
darb-� esmâ, Nak�îler’de hatm-i hâcegân, Yesevîler’de zikr-i erre, Celvetîler’de n�sf-� k�yâm 
ad�n� almaktad�r(Y�lmaz, 2000:187). 
 

1. Mevlevîyye Tarîkat� Üzerine Genel Bilgiler: 
 Mevlevîlik tarîkat� üzerine genel bilgiler vermeden önce, mevlevîli�in tarihsel profili, 
i�levi, sistemi, büyük müntesibleri, eserleri ve daha birçok özellikleri hakk�nda büyük 
ara�t�rmalar yap�p, önemli eserler vermi� olan Abdülbâki Gölp�narl�’n�n “Mevlevî Âdâb ve 
Erkân�” isimli eserindeki sunu� k�sm�nda yer alan bir pragraf� direkt olarak vermeyi uygun 
görerek, de�erli ara�t�rmac�y� da bu �ekilde anm�� olaca��m�z� dü�ünüyoruz:  

Mevlevîlik, yedi asra yak�n bir müddet, üç k�tada hüküm süren Osmano�ullar�’n�n geni� ve feyizli    
topraklar�nda, �slam medeniyetini temsil etmi�, kendi estetik ve teknik �artlar� dahilinde, medeniyet 
âleminde silinmez izler b�rakm��, mensub oldu�u ekolün en muhte�em musiki eserlerini vermi�, en ünlü 
�airlerini yeti�tirmi�, en ince el sanatlar�n� ibdâ’ etmi�, s�ras�na göre en mistik eserleri yaratm��, s�ras�na 
göre en insani duygular� besleyip geli�tirmi�, en hür dü�ünceleri dile getirmi�, taasuba gö�üs germi�, 
ya�ay��a, ilâhî oldu�u kadar da be�eri bir zevk katm��t�r(Gölp�narl�, 2006:11). 
Mevlevîyye tarîkat�, Anadolu’da kurulan ikinci büyük tarîkat olarak kabul edilmekte 

olup, Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî’ye nisbet edilmi�tir. Mevlânâ da, t�pk� Hac� Bekta� gibi 
Ortaasya’da do�mu�, daha sonra Anadolu’ya gelmi� ve Konya’ya yerle�mi�tir. Dünya 
çap�nda bir �ahsiyet olan Mevlânâ’n�n ünlü eseri Mesnevî, yüzy�llar boyunca sadece 
mevlevîlerce de�il, bütün �slâm âlemi ve hatta tüm insanl�k için büyük bir k�ymet 
olu�turmu�tur. �üphesiz ki Mevlânâ’n�n bu üstünlü�ünde, �ahs�n�n  �ems-i Tebrizî ile yapt��� 
görü�meler son derece aktif bir rol oynam��t�r(Kara, 1994:67). Sultan Veled (1226-1312) 
taraf�ndan, babas� Celâleddîn-i Rûmî’nin felsefesini ve yorumlar�n� ilke edinerek kurulmu�, 
Ulu Ârif Çelebi zaman�nda geli�imi h�z kazanm�� ve özellikle Pîr Âdil Çelebi’nin 
döneminden itibaren sistemle�erek kurumsalla�m�� bir tarîkatt�r. Osmanl� Devleti’nin hemen 
her yerine ula�arak tasavvufî at�l�mlarda bulunan bu tarikât, kendine ait tekkelerinin vermi� 
oldu�u e�itimle olgun insan� olu�turmay� hedeflemi�tir. Bunu gerçekle�tirirken güzel 
sanatlar�n �iir ve mûsikî gibi önemli iki bran��ndan da yararlanm�� ve bu vesileyle çok say�da 
sanatç�n�n ortaya ç�kmas�na sebebiyet vermi�tir. Bütün bunlara ilâveten XVII. Yüzy�ldan 
itibâren Mevlevîlik, âdetâ bir devlet müessesesi hâlini alm��t�r. Kimi zaman vezirler, kimi 
zaman da padi�ahlar Mevlevîli�e samimiyet duymu�lar ve bu noktada tarîkata birçok destekte 
bulunmu�lard�r. III. Selim ve II. Mahmud gibi dönemin iki büyük Hân’�, buna örnek önemli 
isimlerdendir(Gölp�narl�, 1983:248-249). 

Tarîkat�n i�levini aktif �ekilde üstlenen Mevlevî tekkeleri, âstâne ve zâviye olarak iki 
k�sma ayr�l�rd�. Âstâne, zâviyeden büyük say�l�r ve bu paralelde âstâne �eyhleri de, zâviye 
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�eyhlerinden mevkice üstün tutulurdu. Binbir gün hizmet etmek ve tarîkata ait belli kurallar� 
yerine getirmek anlam�na gelen “çile”, âstânelerde ç�kar�l�r ve dervi� bu tekkelerde yeti�irdi. 
Konya’daki Âstâne-i Aliyye de denen Mevlânâ dergâh�ndan sonra, Osmanl� bünyesindeki 
âstâneler: Bursa, Eski�ehir, Gelibolu, Haleb, Kastamonu, Karahisar, Kütahya, Manisa, M�s�r, 
Yeni�ehir, Kulekap�s�, Yenikap�, Kas�mpa�a ve Be�ikta� (sonraki mekan�yla Bahariye) 
Mevlevîhâneleridir. Zâviyeler ise, Üsküdar tekkesinin de dâhil oldu�u rakamla yetmi�yedi 
adettir (Gölp�narl�, 1983:334-335). 

Mevlevî tekkeleri, genellikle �ehir d���nda in�a edilmi�se de baz�lar� �ehrin 
büyümesiyle içte kalmaya ba�lam��t�r. �üphesiz, �ehir d���nda kalarak daha içsel bir ya�ant� 
tercih edilmi�tir. Tekkeler geni� bir bahçe içinde olup, bir yan�nda “susanlar” mânâs�na gelen 
“hâmu�ân” ad� verilen mezarl�k, bir yan�nda da �eyh ailesinin oturmas�na mahsus harem 
dairesi yer al�rd�. Yine genel olarak alan�n ortas�nda semâ‘-hâne ve mescit vard�r. 
Semâ‘hânenin bir k�sm�, dergâh�n büyük �eyhlerinin gömülü oldu�u türbe k�sm�d�r. 
Semâ‘hânenin arka taraf�nda bir koridorun bir yan�nda veya kar��l�kl� ve birbirine biti�ik 
dervi� hücreleri bulunmaktad�r(Gölp�narl�, 1983:340-341-342). 

Mevlevîlik’te bir de “Çelebi” terimi üzerinde durulmas� gereken bir kavram olarak 
kar��m�za ç�kmaktad�r. Çelebi, Mevlânâ’n�n mümessili olarak kabul görürdü. Çelebiler, 
tekkelere �eyh tâyin ederler, yahut �eyh olmas� istenen zata icâzet-nâme vererek bu iste�in 
yerine gelmesini sa�larlard�. Mevlevîli�i, merkezîyetçi k�lan bu “Çelebilik” makam� say�l�rd� 
ve bu makam babadan o�ula intikâl ederdi(Gölp�narl�, 1983:151-152). 

“Çelebi”lik gibi önemli bir terim de bu tarîkatta, “Dede” ya da “Dervi�” kelimeleridir. 
Mevlevîlikte, ikrar verip çile ç�karm�� ve hücre sahibi olmu� sâlik, dervi� ve dede ad�yla 
an�l�rd�. �krar vermek sözü, çile ç�karmaya ve kendisini tarikata adamaya raz� oldu�una dair 
bir sözde bulunmak anlam�na gelirdi(Gölp�narl�, 1983:391). 

Di�er tarîkatlardaki gibi, Mevlevîlik’te de âyin ve törenlerin sembolik manâlar� 
mevcuttur. Öyle ki; Mevlevî âyini k�yamet gününü, mevlevî dervi�inin ba��ndaki sikke mezar 
ta��n�, tennûre kefeni, h�rka ise mezar ta��n� tasvir etmektedir. Kâinat� sembolize eden 
semâ‘hânenin sa� taraf� görünen maddî alemi, sol taraf� ise ise görünmeyen manâ alemidir. 
Ney saz�, insan-� kâmili, ney saz�n�n üflenmesi ölümden sonra sûr sesiyle dirilmeyi 
betimlemektedir. Kudümün ilk vuru�u Allah’�n “kün” yani “ol!” emrinin kar��l��� olup, 
kalkarken yere ellerle vurma hem olmay� hem de sûru i�itince kabirden kalkmay� temsil 
etmektedir. Semâ‘hânenin hatt-� istivân�n ba�lang�c� say�lan noktas�, yani �eyhin bulundu�u 
yer mutlak varl�k âlemini, tam kar��s�ndaki nokta ise insan mertebesini i�aret etmektedir. 
“Devr-i veledî” ad� verilen üç dönü� ilme’l-yakîn, ayne’l-yakîn ve hakka’l-yakîn 
mertebelerine, ayn� zamanda mutlak varl�ktan cans�zlar, bitkiler ve canl�lar dünyas�na 
eri�meyi temsil etmektedir. Semâ‘ esnas�ndaki selâmlar zât, s�fat, fiil ve vahdet gibi tasavvufî 
anlamlarla yüklüdür(Özcan, 2004:466). 

Mevlevîlik noktas�nda verdi�imiz bu bilgiler elbette ki; genelin de geneli kadard�r. 
Esas konumuza bir taban te�kil edece�ini dü�ünerek bu kadar bilgiyi yeterli görmekteyiz.  

 
2. Mevlevî Âyinleri’nde Yer Alan Müzikal Unsurlar Hakk�nda Genel Bilgiler: 

Mevlevî Âyîn-i �erîfi ad� ile adland�r�lan bu mûsikî formu, Kutbunnâyî Osman 
Dede’nin Mi’râciyye adl� eserinden sonra dini mûsikîmizin en uzun formudur. Mevlevî Âyini, 
semâ‘ ve mukâbele-i �erîf diye de isimlendirilen Mevlevîyye tarîkat�’nda yap�lan toplu zikri 
ifade etti�i gibi ayn� zamanda bu zikir esnas�nda icra edilmek üzere bestelenmi� dini mûsikî 
formunun da ismidir(Özcan, 2006:96). Bestelenmi� ilk Mevlevî Âyîn-i �erifleri XVI. 
Yüzy�l’a ait olup, “beste-i kadîm” nâm�yla an�lan Pençgâh, Dügâh ve Hüseynî âyinleriyle 
kay�tlarda yer tutmaktad�r(Tanr�korur, 2005:126). 
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Çal��mam�z�n konusunu te�kil eden Mevlevî Âyinlerinin güfte özelliklerinden 
bahsetmeden önce, mukâbele içerisinde yer alan mûsikî unsurlar�ndan genel mânâda 
bahsetmenin yararl� olaca�� kan�s�nday�z. 

Bir mukâbelede ilk müzikal ö�e olarak, güftesi Mevlânâ’ya bestesi Itrî’ye ait 
Peygamber Na’ti ad� verilen rast makam�ndaki eser yer tutar. Bu eseri “na’thân” ad� verilen 
ses icrac�s� seslendirir. Na’tin bitiminden sonra kudümzenba��n�n kudüme birkaç darb 
vurmas�yla, okunacak âyinin makam�nda ney saz�yla uzun giri� taksimi yap�l�r ki bu taksimin 
di�er bir ad� da “ba� taksimi”dir(Tanr�korur, 2005:113). Bu taksimden sonra 28 zamanl� 
Devrikebîr usûlünde 4 haneden olu�an pe�rev icra edilir. Pe�revin icras� esnas�nda 
semâzenler, “hatt-� istivâ” diye adland�r�lan mevhum noktaya basmaks�z�n, kaidelere uygun 
selamla�mak suretiyle meydan� üç defa yürüyerek dola��rlar. Bu selamla�ma olay�na “devr-i 
veledî” ad� verilir. Devr-i veledî bölümünden sonra, neyzenba�� k�sa bir taksimle âyinhânlar� 
âyin okumaya, semâzenleri de semâya haz�rlar. Genel olarak bir âyin, selâm ad� verilen 4 
bölümden  meydana gelmektedir. I. Selâm 3 ilâ 5 aras�nda de�i�en say�daki k�t’a, rubâî veya 
seçilmi� gazel beyitleriyle orta uzunlukta; ço�unlukla bir, nadiren iki k�t’adan olu�an II. 
Selâm k�sa; 4 ilâ 8 k�t’adan olu�an III. Selâm en uzun(Tanr�korur, 2005:117); genel olarak II. 
Selâm�n ayn�s� olan IV. Selâm ise k�sad�r. K�t’alar aras�nda ço�u sefer saz ve söz terennümleri 
yer almaktad�r. Bu bahsedilen bölümlerden sonra, yürükçe bir ritmle icra edilen saz parçalar� 
“Son Pe�rev” ve “Son Yürüksemâî” k�s�mlar� yer al�r. Daha sonra ney veya ba�ka bir sazla 
yap�labilen “Son Taksim” ile mukâbele içerisinde müzikal unsurlar sonlan�r. 

 
3. Mevlevî Âyinleri’nde Güfteler ve Özellikleri   

Güfte; ( ����� ) Farsça, guften “söylemek” anlam�na gelen kelimeden hareketle 
“söylenmi�” olarak dilimizde kar��l�k bulmaktad�r. Klâsik Türk Mûsikîsi sözlü eserlerinde 
güfte olarak kullan�lan bu kelime, eserlerin söz k�sm�n� temsil etmektedir(Ayverdi, 
2005:1106). �iir kriterlerine uygun olarak yaz�lan güfteler, kafiye ve vezin gibi bir tak�m 
teknik kurallara uygunluk gösterirler. Bu ba�lamda, mûsikî aç�s�ndan �iirin prozodisini 
bilmek bestekâr ve derlemeciler hatta icrâc�lar için oldukça önemli bir durum te�kil eder. �iir, 
bestelenmeye ba�land��� andan itibâren mûsikînin bir malzemesi haline dönü�erek, mûsikî 
teknolojisinde güfte ad�n� al�r(Gülda�, 2003:209).     

Klâsik Türk Mûsikîsi’nde güfteler, özellikle dinî formlarda mutasavv�f �âirlerin 
manzum eserlerinden seçilmi�tir. Din d��� formlarda ise; çe�itli dönemlerde eserler vermi� 
�âirlerin �iirlerinden yararlan�ld��� gibi, bu sahada sadece  bestelerde de�erlendirilmek üzere 
güfte yazan güftekârlar taraf�ndan vücûda getirilmi� m�srâlardan da istifâde edilmi�tir. �iir 
sanat�nda ölçü diye de adland�r�lan vezin unsuru, m�sralarda ritim ve ahenk olaylar�n�n 
gerçekle�mesi için temel gerekliliklerden en önemlisidir. �iirde vezinler; aruz, hece ve serbest 
olmak üzere üç çe�ittir. Bu ba�lamda �iir sanat�n�n birçok özelli�inden esinlenen güftelerde de 
bu üç tür vezine rastlamak mümkün olsa da; esas ço�unlu�un aruz ve hece vezinlerinde 
oldu�unu söylemek do�ru olacakt�r. Özellikle, dinî sahada yer alan eserlerde kullan�lan 
manzumlarda bu durum daha çok ortadad�r. Mutasavv�flar�n �iirlerinden güfte olarak 
kullan�lanlar� aras�nda aruz ve hece vezinlerinin de�i�mez ölçüler oldu�unu söylemek 
mümkündür.  

Çal��mam�z�n konusu olan Mevlevî âyinlerinde yer alan güfteler, tasavvuf edebiyat� 
sahas�nda önemli manzumlardand�r. Buna dayanarak Mevlevî âyinlerinde yer alan güftelerden 
genel olarak bahsettikten sonra, güftelerin vezin ve konu olarak özelliklerini detayland�rarak, 
bu konuda bir tak�m örneklere yer vermenin faydal� olaca�� fikrindeyiz. 

Âyîn-i �erîflerin güfteleri, genellikle Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî’nin Dîvân-� 
Kebîr’inin Gazeliyyat ve Rubâ‘iyat bölümlerinden seçilmi�tir. Yine Mevlânâ’ya ait Mesnevî 
adl� eserden de bâz� beyitlerin al�nd��� görülmektedir. Bunun d���nda, Mevlânâ’n�n o�lu 
Sultan Veled (ö. 1312) ve onun o�lu Ulu Ârif Çelebi (ö. 1320) ba�ta olmak üzere, Ahmed 
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Eflâkî (ö. 1360), Molla Câmî (ö. 1492), �eyhî (ö. 1422-1423), Dîvâne Mehmed Çelebi (ö. 
1529-1530), �âhidî (ö. 1550), Samtî (ö. 1630-1631), �eyh Gâlib (ö. 1799), Yûnus Emre (ö. 
132-1321) vb. gibi önemli ki�ilerin manzûmelerinden de yararlan�lm��t�r. Ayr�ca, güftekâr� 
bilinmeyen beyit veya beyitler de âyinlerin baz�lar�nda yer bulmu�tur.  

Âyinlerde hâkim dil Farsça’d�r. Bunun nedeni olarak da; Mevleviyye’de Farsça’n�n 
resmî dil olarak kabul edilmesi dü�ünülebilir. Bu dilin ra�bet görmesi ve hakimiyet 
k�lmas�nda, Mevlânâ’n�n dört eserini de bu dilde yazm�� olmas�n�n elbette ki etkisi çok 
büyüktür. Âyinlerde genellikle Farsça güfteler kullan�lsa da; Arapça ve Türkçe manzumlara 
da rastlamak mümkündür. 

Âyîn-i �erîflerde, bir tak�m güfte kurallar�na mutlaka uyuldu�u da bir gerçektir. 
Örne�in, Ahmed Eflâkî’nin Türkçe güfteli bir gazelinin ilk ve son beyti olan, bahr-i münserîh 
vezninde yaz�lm��; 

“Ey ki hezâr âferin bu nice sultân olur 
Kulu olan ki�iler hüsrev ü hâk�n olur 
Her ki bugün Veled’e inanuben yüz süre 
Yoksul ise bây olur bây ise sultân olur”(Gölp�narl�, 1983:471-472) 

m�sralar�, her âyinde üçüncü selâm�n 6/8’lik yürük semâî k�sm�n�n giri�inde, bulundu�u 
âyinin makam�nda ve de�i�ik bestelerle bestelenmi�tir. Bunun d���nda, bahr-i recez vezninde 
yaz�lm��, Mevlânâ’n�n bir gazelinin ilk iki beyti olan; 
 “Sultân-� menî sultân-� menî 
             V’ender dil ü cân îmân-� menî 
             Der men be-demî men zinde �evem 
             Yek cân çi büved sad cân-� menî” 
m�sralar�, âyinlerin ikinci ve dördüncü selâmlar�nda veya bu iki selâmdan birinde yer alm��t�r. 
 Ayr�ca Farsça ve Türkçe’nin mü�terek kullan�ld���, bahr-i hezec ahreb vezninde, 
Gölp�narl�’ya göre �eyhî taraf�ndan yaz�lm��(1983:258) 
  “Mâhest nemîdânem hûr�îd ruhât yâne 
            Bu ayr�l�k oduna cân�m nice bir yâne 
            Sevdâ-y� ruh-� Leylî �üd hâs�l-� mâ haylî 
            Mecnûn gibi vâveylî oldum deli dîvâne” 
gibi beyitlere çok nâdir de olsa rastlamak mümkündür. 
 Yine, az da olsa sadece Türkçe beyitlerin de âyinler içinde yer tuttu�unu söylemek 
yanl�� olmaz. Örne�in �smâil Dede Efendi’ye ait Hüzzam âyîn-i �erîfindeki birinci selâm�n 
ikinci bölümündeki bahr-i remel vezninde yaz�lm�� fakat güftekâr� belli olmayan beyit bu 
bahsimize bir örnektir. Söz konusu beyit �u �ekilde yer al�r: 
 “Â��k oldum bilmedim yâr özgelerle yâr imi� 
 Allah Allah â��ka bunca cefâlar var imi�” 
 Âyinlerde yer alan üçüncü bir lisan olarak da Arapça’ya rastlan�lmaktad�r. Örne�in; 
Ahmed Hüsâmeddîn Dede’ye ait râhatü’l-ervâh âyininin ilk selâm�n�n ilk bölümündeki 
beyitler Arapça’d�r. Bu durum, üç farkl� dilin bir âyinde yer alabilece�ine bir misâl te�kil 
etmektedir. Bunun d���nda Mehmed Zekâî Dede’ye ait, Sûzinâk âyininin toplam on iki 
bölümünün dokuzunun güftesi Arapça kaleme al�nm��t�r. Bu �ekilde; pek nâdir de olsa 
hakimiyetin Arapça oldu�u güftelere sahip âyinlere de rastlamak mümkündür. 
 Âyinler aras�nda ba�tan sona Türkçe olan yoktur. Fakat, kimi zaman istek üzerine 
herhangi bir âyinin icras�ndan sonra icra edilen ve tüm âyinlerden k�sa olan “niyâz âyini”nin 
güfteleri tamamen Türkçe’dir. 
 Âyinlerde, dikkat çekici bir unsur da terennümlerdir. Âyinlerde saz ve söz olmak üzere 
iki çe�it terennüm yer al�r. Sözlü terennümler Farsça veya Türkçe olup; m�sra, beyit ve bölüm 
sonlar�nda yer al�rlar ve kimi zaman vezine uygunluk gösterirler. Terennümler genellikle �u 
�ekildedir: 
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 Ba�lar�na âh, hey, yâr ve dost kelimelerinden biri veya ikisi gelen “cân-� men (cân�m), 
cânân-� men (sevgilim), yâr-i men (sevgilim), mîr-i men (emîrim), pîr-i men (pîrim), sultân-� 
men (sultân�m), hünkâr-� men (hünkâr�m), zibâ-y� men (güzelim), makbûl-i men (güzelim), 
ra‘nâ-y� men (güzelim), murâd-� men (murâd�m), mergûb-i men (makbûlüm), mahbûb-i men 
(sevgilim), matlûb-i men (istenilenim)” 
 Ba�lar�na hey, dost, âh, yâr kelimelerinden gelen “zâlim, sultân�m, suhân�m, yârim, 
Hak dost, belî yâr, belî yârim, belî dost, hey yâr ihsân meded, gufrân meded, sultân meded, 
subhân meded”  gibi ifâdeler de bulunmaktad�r. Ayr�ca Yûnus Emre’nin “Yâr yüre�im 
yâr/Gör ki neler var” m�srâlar� da terennüm olarak kullan�lm��t�r(Eyubo�lu, 1971:269-270). 
Buna çok defa “Yâr yüre�im del ci�erim/ Gör ki neler var/Yâre haber var” �eklinde ilâveler 
yap�lm��t�r. 
 Âyinlerin güftelerinde tercih edilen vezin, aruz veznidir ve aruzla bestelenen bütün 
eserlerde oldu�u gibi âyinlerde de güfte-usûl ba�lant�s� vezinle sa�lanm��t�r. Kapal� heceler 
uzun, aç�k heceler k�sa de�erlerle ölçülmü�tür. Bundan hareketle, aruz vezninde yer alan 
hemen hemen bütün vezin türleri güftelerin olu�umunda yer tutmu�lard�r. Dörtlük mânâs�na 
gelen rubâîlerin kendilerine has vezinin olu�turan “Ahreb” serisinin çe�itli varyeteleri, kimi 
zaman tek tip olarak, kimi zamanda dönü�ümlü ya da kar���k olarak görev alm��lard�r. Ayr�ca 
Mesnevîlerin vezni olarak kabul gören “bahr-i remel-i müseddes” ile divânlarda yer alan 
birçok vezin de âyin güftelerinde bulunmaktad�r. Buna dayanarak kullan�lan vezinlerin belli 
ba�l�lar� �unlard�r: 
MEF’ Û LÜ ME FÂ Î LÜ ME FÂ Î LÜ FE ÛL (Ahreb 1)  
MEF’ Û LÜ ME FÂ Î LÜN ME FÂ Î LÜ FE ÛL (Ahreb 3)           
MEF’ Û LÜ ME FÂ Î LÜ ME FÂ Î LÜN FA’ (Ahreb 4)  
MEF’ Û LÜ ME FÂ Î LÜN ME FÂ Î LÜN FA’ (Ahreb 6) 
FÂ � LÂ TÜN FÂ � LÂ TÜN FÂ � LÂ TÜN FÂ � LÜN (Bahr-i remel) 
FÂ � LÂ TÜN FÂ � LÂ TÜN FÂ � LÜN (Bahr-i remel-i müseddes) 
MÜS TEF’ � LÜN MÜS TEF’ � LÜN MÜS TEF’ � LÜN MÜS TEF’ � LÜN (Bahr-i hecez) 
MEF’ Û LÜ ME FÂ Î LÜ ME FÂ Î LÜ FE Û LÜN (Bahr-i hezec-i mekfûl) 
MÜS TEF’ � LÜN FE Û LÜN MÜS TEF’ � LÜN FE Û LÜN (Bahr-i muzârî’) 
MEF’ Û LÜ ME FÂ Î LÜN MEF’ Û LÜ ME FÂ Î LÜN (Bahr-i hezec-i ahreb) 
MÜS TEF’ � LE TÜN MÜS TEF’ � LE TÜN (Bahr-i recez) 
MEF’ Û LÜ ME FÂ Î LÜN FE Û LÜN (Hezec ahreb müseddes) 
FE Û LÜN FE Û LÜN FE Û LÜN FE Û LÜN (Mütekaarib maksur) 
MÜF TE � LÜN FÂ � LÜN MÜF TE � LÜN FÂ � LÜN (Bahr-i münserîh) 
MÜF TE � LÜN ME FÂ � LÜN MÜF TE � LÜN ME FÂ � LÜN (Bahr-i hezec-i mahbûn) 
ME FÂ Î LÜN ME FÂ Î LÜN ME FÂ Î LÜN ME FÂ Î LÜN (Bahr-i hezec-i sâlim) 
MEF’ Û LÜ FÂ � LÂ TÜ ME FÂ Î LÜ FÂ � LÜN (Bahr-i muzâri’) 
ME FÂ Î LÜN ME FÂ Î LÜN FE Û LÜN (Bahr-i hezec-i müseddes-i mahzûf) 
MÜF TE � LÜN MÜF TE � LÜN FÂ � LÜN (Bahr-i serî matvi-yi mavkûf). 
 Âyinlerde güfteler, tek bir manzûme olmay�p gazellerden al�nan beyit veya beyitler ile 
rubâîlerin dizilimlerinden meydana gelmi�tir. Beyitler, bir gazelin farkl� yerlerinden al�nsa da 
hemen her zaman anlam bütünlü�üne dikkat edilmi�tir. Bu konuda örnekler bir hayli fazlad�r. 
Örne�in Abdülbâkî Nâs�r Dede’nin Acem-bûselik âyininin güftelerinden birkaç misâl 
verebiliriz. Birinci selâm�n birinci bölümünde yer alan güftelerin mânâs� �u �ekildedir: “Seni 
elde edenin ne�esinde bir eksiklik olabilir mi hiç? Seni gören ki�inin, a ay yüzlü dilber, gam�, 
kederi mi olur? O halkalarla, k�vr�mlarla dopdolu saçlar�n sayesinde nice da��n�k â��k, huzur 
içinde yatm��, rahatl�kla uykuya dalm��t�r.” �kinci bölüm �u �ekilde devam etmektedir: 
“Bugün yüzün, bir ba�ka yüz, bugün tatl� dudaklar�nda bir ba�ka tat var. Bugün güle benzeyen 
lâ’l dudaklar�n bir ba�ka daldan bitmi�; bugün selvi boyun bir ba�ka türlü yücelmi�.” 
Müteakib bölümde ise; “Ey yüzü güne�ten parlak! Ben, ben’in gibi zülfünün de esiriyim. Ey 
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cân�m! Ba��m� dizine koyup, kendimden geçece�im o gün gelecek, görüyorum.” Üçüncü 
selâm�n ilk bölümünde; “Â��klar, -Tanr�’dan yücesi yoktur- diye söylerler. Önde olanlar, -
Buyur! Kendisine vahyedilen Tanr�’n�n sevgili kulu- derler. S�rl� yüce Tanr�’n�n davulunda 
�üphesiz, â��klardan, yürekten ba�l� dostlardan ve gönül ate�inden darbe vururlar.” Güfteleri 
yer almaktad�r. Bu selâm�n ikinci bölümünde tüm âyinlerde mutlaka yer alan “Ey ki hezâr 
âferin bu nice sultân olur” m�srâ� ile ba�layan iki beyit mevcuttur. Müteakib bölümde; “Dünya 
ate�imizin �����yla ayd�nland�; dolunay, sâki bize, Ülker de kadehimiz. A�k inanc�m, yaln�zl�k 
ba��m, bahçem. Yal�m yal�m yanan ate�, kadeh arkada��m, gül bahçesi de bizim zevk, ne�’e 
yerimiz.” Mânas�nda m�sralar bulunur. Sonra ki bölümün beyitlerinde; “ O öyle bir güzeldir ki 
yüzünün sevdâs�ndan ar�a kadar velveleler yükseliyor. Gönülde, paha biçilmez güzelli�i için, 
yana��n�n pazar�ndan akseden gürültüler duyuluyor. Onun �arab testisinden, can�n avucundaki 
kadehe �arab konurken ho� sesler ç�kmaktad�r. Gönlün boynunda onun saçlar�ndan örülmü� 
zincir gibi, ba�lar var.” Anlam�nda beyitler vard�r. Bir sonraki bölümde ise; “Gene a�k 
zümrüdüankas�, o kafda��ndan ç�kageldi; gene candan, a�k nâralar� a�k hay huylar� 
duyulmaya ba�lad�. A�k, hafif bir sesle yüce bir sesleni� kopard� da o yüce gönül dedi, 
yücelere uç da a�k�n yüceliklerini gör.” �eklinde sürerken, bu selâm�n son bölümünde ise; 
“Küfür kara donlara girdi, karalar giyindi; Muhammed’in nûru geldi. Ölümsüzlük davulunu 
çald�lar, ebedî saltanat devri geldi. Mahrem olmayanlar anlamas�nlar diye dilime kilit vurdum 
art�k a çalg�c�, kalk sen söyle;-sonsuz i�ret ça�� geldi- de!” Mânalar�nda beyitler yer 
almaktad�r. 
 Konumuzun ba��nda belirtti�imiz gibi, âyinlerde yer alan güftelerin çok büyük bir 
k�sm� elbette ki Mevlânâ’ya ait olup, bu güfteler daha çok Dîvân-� kebîr adl� eserinin 
gazeliyyât ve rubâîyyat adl� bölümlerinden al�nm�� beyitlerdir. Bunun d���nda, bu büyük 
�ahsiyetin yine büyük bir eseri olan Mesnevî isimli eserinden de güfte olarak Dîvân-� kebîr 
kadar olmasa da istifâde edilmi�tir. Mevlânâ’n�n o�lu Sultân Veled taraf�ndan kaleme al�nan 
Mesnevî tarz�nda Rebâbnâme adl� eserden seçilmi� birkaç beyit de, güfte olarak 
de�erlendirilmi�tir. Bütün bunlar�n hâricinde; Sultân Veled’inkilerden çok daha az olmak 
üzere Ulu Ârif Çelebi, Ahmed Eflâkî , Molla Câmî, �eyhî, Dîvâne Mehmed Çelebi, �âhidî, 
Samtî, �eyh Gâlib gibi mevlevî �âirlerinin beyitlerinden de  yararlan�lm��t�r. Güfte sâhipleri 
hususunda özellik arz eden bir durum ise; Türk Mûsikî Tarihi’nin ünlü müzikologlar�ndan 
Rauf Yektâ Bey’in Esâtîz-i elhân’da belirtti�i üzere, kendisi de bir mevlevî dedesi olup, alt� 
adet güzide âyin bestelemi� olan Hammâmîzâde �smâil Dede Efendi’nin �ahs�na ait beyitleri 
kendi eserleri olan sabâ ve bestenigâr âyinlerinde güfte olarak kullanmas�d�r(Yektâ, 
1925:159-160). Bir ba�ka dikkat çeken nokta da; güftekâr� belli olmayan beyitlerin de 
âyinlerde bir hayli fazla yer almas�d�r. Kay�t alt�nda tutulan XIX. As�r öncesi bestelenmi� 16 
adet eserin toplam 53 tane güftesinin yazar� belli de�ildir. Buna ilaveten yine kay�t alt�nda 
tutulan XIX. Asra ait 25 adet eserin de 35 tane güftesinin yazar� bilinmemektedir. 
 
SONUÇ 

Sonuç olarak belirteceklerimiz, esasen çal��mam�z�n ana metninde verdi�imiz 
bilgilerin bir çe�it derlemesi gibi olacakt�r. Bundan hareketle bir tak�m sonuçlara ula��rsak, 
Horasan do�u�lu iki tarîkattan biri olan Mevlevîyye, özellikle sistemle�ip kurumsalla�t��� 
dönemden itibâren çok ayr� bir tarz geli�tirmi�tir. Öyle ki; seyr ü sülûk anlay��lar�ndan, 
kendilerine özgü bir konu�ma stili olu�turmaya; k�yafetlerinden, olu�turmu� olduklar� müzikal 
forma kadar bir ayr�cal�k meydana getirmi�lerdir. Buna paralel olarak, icrâ etmi� olduklar� 
müzik ve �iir sanatlar�nda göstermi� olduklar� incelik, mevlevîli�e ait genel tasavvuf 
anlay���n�n bir sembolü niteli�indedir. 

Mûsikî formlar�n�n belirlenmesinde ve kategorize edilmesinde etkin bir rol üstlenen 
söz unsuru, Mevlevî Âyîn-i �erîfleri’nde bir tak�m kesin kurallara ba�lanm��t�r. Güftelerin 
hemen hepsinde hâkim vezin; aruz vezni olup genel mânâda tüm kal�plara �iirin in�âs�nda yer 
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verilmi�tir. Gerek Mevlânâ’n�n eserlerinde kulland��� dilin, gerekse dönemin popüler dili 
olmas�n�n etkisiyle, Farsça güfteler bask�n bir lisân durumundad�r. Bunun d���nda bâz� 
beyitler, âyinlerin belli yerlerinde mutlaka yer tutan güfteler olmu�lard�r. Örne�in; Eflâkî’nin 
“Ey ki hezâr âferin bu nice sultân olur” m�sra� ile ba�layan bir gazelinde yer alan beyitleri ile 
Mevlânâ’n�n “Sultân-� meni, sultân-� meni” �eklinde ba�layan beyitleri âyinlerin belirlenmi� 
yerlerinde kat’i olarak yer alm��lard�r. Mevlânâ d���nda güfte sahipleri belli olan beyitlerin 
yazarlar�, bir beyitin sahibi d���nda hemen hepsi mevlevîdir. Bu bahsedilen beyitin sahibi 
olarak Mevlânâ’n�n ça�da�lar�ndan Yûnus Emre kar��m�za ç�kmaktad�r ve bundan hareketle, 
mevlevîler aras�nda mevlevî olmamas�na ra�men Yûnus’a kar�� özel bir nezâket beslendi�i 
fark edilmektedir. Çal��mam�zda belirtti�imiz üzere; güftekârlar� belli olmayan beyitlerin 
adedi bir hayli fazlad�r. 1925’te ç�kar�lan yasa ile tekke ve zâviyelerin kald�r�lmas�na kadar ki 
döneme kadar tüm unsurlar�yla faal olan Mevlevîyye tarîkat�, âyinlerinin bestecilerini hep 
kendi tarîkat�ndan olu�turmu�tur. Bundan hareketle, güftekârlar� belli olmayan beyitlerin de; 
�eyh Gâlip, �eyhî, �âhidî gibi bilinen ve popüler �âirler olmasalar da dönemin önemli 
mevlevîlerine ait oldu�u dü�ünülebilir.  

Son olarak; Mevlevîli�in tüm dokular�nda kendini hissettiren zarafet ve nezaket 
olgular� elbette ki bu tarîkat�n icra etti�i sanat dallar�nda da kendini göstermektedir. Tarîkat�n 
çok önem verdi�i üslûp olgusu içerisinde, hemen her alanda farkl� bir tarz�n olu�tu�unu 
söylemek kan�m�zca yanl�� olmaz. Konumuz dâhilinde yer alan âyinlerin olu�umundaki nizâm 
ve düzen, kullan�lan beyitlerde de anlam ve vezin olarak kendini hissettirmektedir.     
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