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SUNUŞ 

Müzik Terapi uygulamaları ve Müzik Terapi araştırmaları, günümüz dünyasında büyük 

gelişmeler kaydetmeye devam eden ve giderek daha çok ilgi gören alanlardır. Bu yıl yedincisi 

gerçekleştirilen Uluslararası Hisarlı Ahmet Sempozyumunda ‘ana tema’ olarak ‘Müzik 

Terapi’nin seçilmiş olması, bu bağlamda ayrı bir önem taşımaktadır.  

Bergama Asklepionu’ndan Sultan II. Bayezid Külliyesi Darüşşifası’na kadar sahip 

olduğumuz değerlerimiz, yaşadığımız topraklardaki tedavi edici sağlık uygulamalarında 

geçmişten beri müziğe verilen önemin görkemli tanıkları olarak yanıbaşımızda durmaktadır. 

Diğer taraftan; müziğin terapötik amaçla kullanımı yolunda böylesine derin kökleri olan 

uygulamaların, modern bilimin kanıta dayalı temel metodolojik yaklaşımlarını içermeyen 

ritüeller olarak kalmaması gerektiği de açıktır. Konferansları, panelleri, atölye çalışmaları, 

sergileri ve tüm değerli katılımcıları ile Müzik Terapi’yi yerelden evrensele uzanan bilimsel bir 

anlayışla ele almaya çalışan sempozyumumuza sunulan bildiriler de bu anlayışla 

değerlendirilmiştir. Elinizdeki özet kitabı, Bilim Kurulumuzca kabul edilen bildiri özetlerini 

içermektedir.  

Müzik Terapi’nin uluslararası konumuna uygun karşılığını güzel ülkemizde de bulması 

dileği ile VII. Uluslararası Hisarlı Ahmet Sempozyumuna büyük emek veren isimli isimsiz 

kahramanlara ve tüm katılımcılara içten teşekkürlerimi sunuyorum. 

 

 

Prof. Dr. Şükrü Torun 

Bilim ve Danışma Kurulu Başkanı 
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SUNUŞ 

Hisarlı Ahmet sempozyumlarının süreci 2009 yılında başladı. Kütahya Ahmet Yakupoğlu 

Güzel Sanatlar Lisesi salonlarında yapılan etkinlikte 10 değerli bilim insanı bildirilerini sunmuş 

ve sadece bir konser gerçekleşmişti.  

İlk yıl Kütahya türkülerinin kaynak kişisi Hisarlı Ahmet sempozyumun ana temasını 

oluşturmaktaydı. Sonraki yıllarda farklı tema ve alt başlıklarda etkinlik devam etti. 

Müzik bilimi çalışmalarına özgün ve farkındalık içeren çalışmalar kazandırmayı 

amaçlayan etkinlik ülkemizdeki bilim ve sanat insanlarınca takip edilir oldu.   

Kütahya Güzel Sanatlar Derneği öncülüğünde ve Afyon Kocatepe Üniversitesi Devlet 

Konservatuvarı yürütücülüğünde gerçekleşen sempozyum “sürdürülebilir” yapısı ile de dikkat 

çekmekte. 

Ülke müzik bilimi ve kültürüne katkıda bulunmak, yeni ve özgün bilimsel çalışmaları 

ilgilileriyle buluşturmak, Kütahya başta olmak üzere bölgenin sosyo ekonomik ve kültürel 

değişim ve gelişimde önemli roller üstlenmek sempozyumun amaçları arasında. 

Kütahya Güzel sanatlar Derneği Yönetim kurulu ve üyeleri, AKÜ Devlet konservatuvarı 

yönetim kurulu başta olmak üzere eğitimci ve öğrencileri sempozyumun öneminin farkındadır. 

Daha iyisini yapabilmek için özveri ile çalışmaktadır.  

Bildiri sunumları, konserler, paneller, sergiler, söyleşi ve konferanslar uzun ve meşakkatli 

bir çalışmanın ürünü olarak ilgililerle buluşmakta. Yaklaşık 11 aylık bir özverili çalışmanın 

sonunda etkinliğe ilgi gösteren bilim ve sanat insanlarının yapıcı eleştirileri etkinlikte emeği 

geçen ve geleceğinde yer almak isteyen her birey için çok önemli. Bu konuda bizlere değer 

verir ve gerek yazılı gerekse sözlü olarak eleştiri ve önerilerinizi paylaşırsanız bize güç 

verirsiniz. 

2009 Yılından bugüne sempozyuma katkıda bulunan tüm katılımcılara, katkıda 

bulunanlar sayfasında yer alan tüm paydaşlarımıza canı gönülden teşekkür ederiz. 

Bu yıl… 

Uluslararası katılımı yüksek, multidisipliner, ve özgün temasıyla dikkat çeken 

sempozyumda; 56 bildiri sunumu, 11 konser, 1 fotoğraf ve 1 resim sergisi, 1 panel, 6 atölye 

çalışması, 1 söyleşi ve 1 konferans yer almıştır.  

Ülke ve dünya bilim çalışmalarına katkıda bulunması dileğiyle, müzikçe duygularla 

 

Doç. Dr. Uğur TÜRKMEN 

Düzenleme Kurulu Başkanı 
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SUNUŞ 

Derneklerin; ihtiyaçlar doğrultusunda bölgesel, ulusal ve uluslararası projeler üretme 

görev ve sorumlulukları vardır. Kütahya Güzel Sanatlar Derneği, halkla bütünleşen, 

gerçekleştirdiği kültürel, bilimsel ve sanatsal faaliyetler ile başta Kütahya’mız olmak üzere 

ülkemizin ve milletimizin kültürel değerlerini korumak ve gelecek kuşaklara aktarmak öncelikli 

amaçları arasında yer alan, ülkemizin seçkin ve örnek alınan derneklerindendir. 

Derneğimizin bilimsel ve sanatsal faaliyetleri Kütahya’mızın sosyal, kültürel, 

toplumsal, ekonomik ve en önemlisi eğitimsel gelişim ve değişimine önemli katkılar 

sağlamaktadır. 

Bu etkinliklerin en önemli paydaşları hiç kuşkusuz Kültür Bakanlığımız, Valiliğimiz, 

Belediyemiz, Üniversitelerimiz ve İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzdür. Hisarlı Ahmet 

sempozyumlarının sürdürülebilir olmasında en önemli etken Afyon Kocatepe Üniversitesi 

Devlet Konservatuvarının değerli akademisyenleridir. Sponsorlarımızın katkısı sempozyuma 

ayrıca güç vermektedir. Sempozyumda emeği geçen herkese canı gönülden teşekkür eder, 

sempozyumu kesintisiz ülke müzik kültürüne hizmet etmesini dilerim. 

                                                                             

                                                                              Akil GÜR 

Kütahya Güzel Sanatlar Derneği Başkanı 
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TARİHÇE 

I. Ulusal Hisarlı Ahmet Sempozyumu 
Konu   Hisarlı Ahmet 

Yer Kütahya A.Y.G.S.L. 

Tarih 10 Ocak 2009 

Katılımcı 

Sayısı 

10 

Konser Sayısı 1 

II. Ulusal Hisarlı Ahmet Sempozyumu 
Konu  Değişen Toplumda Kültürlenme ve 

Kültürleşme 

Yer Hilton Garden Inn 

Tarih 26-28 Mayıs 2011 

Katılımcı 

Sayısı 

62 

Konser Sayısı 8 

Panel 1 

III. Uluslararası Hisarlı Ahmet Sempozyumu 
Konu   Müziği Algılamak 

Yer Hilton Garden Inn 

Tarih 24-26 Mayıs 2012 

Katılımcı 

Sayısı 

85 

Konser Sayısı 10 

Panel 1 

Konferans 2 

Seminer 1 

Sergi 1 

IV. Uluslararası Hisarlı Ahmet Sempozyumu 
Konu   Müzik Nereye Gidiyor 

Yer Dumlupınar Üniversitesi 

Tarih 6-8 Haziran 2013 

Katılımcı 

Sayısı 

85 

Konser Sayısı 14 

Panel 1 

Konferans 2 

Seminer 1 

Sergi 1 

 

V. Uluslararası Hisarlı Ahmet Sempozyumu 
Konu   Şehir ve Müzik 

Yer Hilton Garden Inn 

Tarih 29-31 Mayıs 2014 

Katılımcı 

Sayısı 

51 

Konser Sayısı 10 

Panel 1 

Konferans 1 

Sergi 1 
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VI. Uluslararası Hisarlı Ahmet Sempozyumu 
Konu  

   

Müzik Dinleme ve Çalgı 

Performansında Ses-Tını-Algı 

Yer Hilton Garden Inn 

Tarih 29-31 Mayıs 2015 

Katılımcı 

Sayısı 

52 

Konser Sayısı 12 

Panel 1 

Konferans 1 

Sergi 1 

VII. Uluslararası Hisarlı Ahmet Sempozyumu 

Konu   Müzik Terapi 

Yer Hilton Garden Inn 

Tarih 28-30 Mayıs 2016 

Katılımcı 

Sayısı 

56 

Konser Sayısı 11 

Panel 1 

Konferans 1 

Sergi 2 

Atölye 

Çalışması 

1 

Söyleşi  1 

VIII. Uluslararası Hisarlı Ahmet Sempozyumu 

Konu   Müzik – Medya - Teknoloji 

Yer Dumlupınar Üniversitesi 

Tarih 12/14 Mayıs 2017 

Katılımcı 

Sayısı 

 

Konser Sayısı  

Panel  

Konferans  

Sergi  

Söyleşi   
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MÜZİK VE TERAPİ 

Weber; “Melodi, insan ruhunun lisanıdır” derken, Eflatun müziği; “ruhu terbiye eden 

yegâne vasıta” olarak görür. Doğumdan ölüme hayatın her aşamasında insanla birlikte var olan 

müziğin, dinleme, çalma ve söylemenin çok ötesinde bir etkisinin olduğu bilinmektedir.  Tarih 

ve kültür mirasına bakıldığında müziğin insan yaşamındaki etkinliğini açıkça görebilmekteyiz. 

Dünya Müzik Terapi Federasyonu (WFMT) müzik terapiyi; planlı bir süreçte müzik 

ve/veya müzikal unsurları (ses, ritim, melodi ve armoni) kullanılması, Amerika Müzik Terapi 

Derneği (AMTA) “Müzikle terapi, müziğin, bireylerin terapik amaçlarına ulaşmaları amacıyla, 

bu konuda eğitimli ve ehil kişiler tarafından klinik ve kanıta dayalı kullanımıdır” şeklinde 

tanımlar. 

Müzikle tedavi, müzik terapi veya müzikoterapi adlarıyla bilinen müzik ve terapi konusu 

ele alındığında; müzikoloji, etnomüzikoloji, antropoloji, tarih, etnoterapi, psikoloji, sosyoloji, 

sosyal psikoloji, pedagoji, tıp gibi bilimlerle inter ve çoğu zaman multidisipliner çalışmalar akla 

gelir. Müzik ve insan ilişkisindeki en önemli birlikteliklerden biri ise sağlık alanındadır. 

Örneğin müzikle tedavi; Nöroloji, Kardiyoloji, Onkoloji gibi alanlarda yer edinmiş, psikiyatr 

alanında ise vazgeçilmez olmuştur. Farklı öğrenenlerin eğitiminde ise müzikten yararlanma 

yollarına daha çok yer verilmeye başlanmıştır 

Önceki yıllarda temaları; “Değişen Toplumda Kültürlenme ve Kültürleşme”,“Müzik 

Algısı”, “Müzik Nereye Gidiyor?”, “Şehir ve Müzik” “Müzik Dinleme ve Çalgı 

Performansında Ses – Tını- Algı Bileşenleri” olan Hisarlı Ahmet Sempozyumlarının bu yılki 

teması yine insan ve   toplum odaklı  “Müzik ve Terapi”  olarak belirlendi. Uzunca zamandır 

dünyada, son yıllarda ise ülkemizde ilgi gören, (kanıta dayalı bilimsel çalışmalar yapılan) 

sertifika programları açılan ve alana özgü uzmanların yetiştiği “Müzik ve Terapi” konulu 

sempozyumda araştırmacılardan beklentimiz, alana katkı sağlayıcı, özgün bildiriler 

hazırlamaları. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VII. Uluslararası Hisarlı Ahmet Sempozyumu / VII. Internatıonal Hisarlı Ahmet Symposıum 

 

 
8 

 

MUSIC & THERAPY 

Weber says “Melody is the language of human soul” and Plato defines music as “the only 

means to discipline the soul.” Existing with humans in every stage of life from birth to death, 

music is known to have an effect far beyond listening, playing and singing.  The strength of 

music in human life is apparent in the historical and cultural heritage. 

World Federation of Music Therapy (WFMT) defines music therapy as using music 

and/or musical elements (sound, rhythm, melody and harmony) in a planned process, while The 

American Music Therapy Association (AMTA) says “Therapy with music is the use of music 

by trained and expert people upon clinic and evidence for individuals to attain their therapic 

objectives” 

Considering music and therapy, known as music therapy, musicotherapy  or treatment 

with music, inter and mostly multidisciplinary studies come to mind with  musicology, 

ethnomusicology, anthropology, history, ethno-therapy, psychology, sociology, social 

psychology, pedagogy and medicine. One of the most important associations in the relation 

relations between music and human is in health. For example, treatment with music has become 

indispensable in Psychiatry while attaining a place in Neurology, Cardiology, Oncology. The 

ways to make use of music are being emphasized more and more in teaching different learners. 

As a psychiatrist says, “Music helps to dispel the heavy atmosphere of the hospital, to refresh 

the patients and to do away with their mental tension.” 

The previous themes being “Acculturation in the Changing Society”, “Music Perception”, 

“In Which Direction is Music Heading?”, “City & Music” “Listening to Music Sound-Timbre-

Perception Components of Instrument Performance”, this year’s theme of the fifth Hisarlı 

Ahmet Symposium is determined as human and society oriented  “Music and Therapy”. Our 

expectation from the participants of the symposium themed “Music and Therapy”- which has 

been attracting attention for a long time in the world and recently in Turkey with evidence-

based scientific works and certificate programs by domain-specific experts-  is to join us with 

authentic researches that will contribute to the field. 
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Sempozyum Alt Başlıkları: 

 Tarihsel Süreçte Müzik Terapi 

 Çocuk-Genç-Yetişkin ve Yaşlılarda Müzik Terapi 

 Farklı Öğrenenler ve Müzik Terapi 

 Engelliler ve Müzik Terapi 

 Müzik Terapi Eğitimi 

 Klinik Araştırmalarda Müzik Terapi 

 Müzik Terapisi ve Müzikoloji 

 Palyatif Bakım ve Müzik Terapi 

 Müzik Terapisi Yöntemleri 

 Müzik Terapi ve Etik 

 Müzik Terapi ve Mevzuat 

 Müzik Terapide Sosyolojik Yaklaşımlar 

 Yoğun Bakım ve Müzik Terapi 

 

Subheadings: 

 Music Therapy in Historical Process 

 Modes and Their Effects 

 Music Therapy in Children-Teens-Adults and Elders 

 Different Learners and Music Therapy 

 Music Therapy Education 

 Music Therapy in Clinic Works 

 Music Therapy in Medical and Surgical Environments 

 Music Therapy in Terms of Culture 

 Ethnomusic-therapy 

 Neurologic Music Therapy 

 Psychiatry and Music Therapy 

 Psychotherapeutic Approaches 

 Palliative Care and Music Therapy 

 Education and Music Therapy Approaches 

 Sociologic Perspective and Music Therapy 

 Music Therapy in Disorders and Injuries 

 The Handicapped and Music Therapy 
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SEMPOZYUM ONUR KURULU 

Ahmet Hamdi Nayir Kütahya Valisi 

Kamil Saraçoğlu Kütahya Belediye Başkanı 

Mustafa Solak Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörü 

Remzi Gören Dumlupınar Üniversitesi Rektörü 

Akil Gür Kütahya Güzel Sanatlar Derneği Başkanı 

Mustafa Hisarlı Yüksek Mimar-TRT Sanatçısı 

Nihat Delen İşadamı 

İsmet Çatık İşadamı 

 

SEMPOZYUM BİLİM KURULU BAŞKANI 

Şükrü TORUN     Anadolu Üniversitesi-TÜRKİYE 

 

SEMPOZYUM BİLİM KURULU  

A. Bülent Alaner Anadolu Üniversitesi-TÜRKİYE 

A. Serkan Ece Abant İzzet Baysal Üni- TÜRKİYE 

A. Şahin Ak Necmettin Erbakan Üni. TÜRKİYE 

Annie Heiderscheit Ausburg College-AMERİKA 

Avni Babacan Gazi Üniversitesi- TÜRKİYE 

Ayla Clark Varol Landmark College- AMERİKA 

Ayten Kaplan Hacettepe Üniversitesi- TÜRKİYE 

Burçin Uçaner Gazi Üniversitesi- TÜRKİYE 

Danny Lundmark  Müzik Terapist-TÜRKİYE 

Didem Albasan Sağlık Bakanlığı- TÜRKİYE 

Gerhard Tucek Krems University Of Applie Sciences-AVUSTURYA 

Hanefi Özbek Medipol Üniversitesi- TÜRKİYE 

Maja Ackar Saray Bosna Üni.-BOSNA HERSEK 

Michael H Thaut Colorado State University-AMERİKA 

Michael Siverman University of Minnesota-AMERİKA 

Mim Kemal Öke İstanbul Ticaret Üniversitesi- TÜRKİYE 

Nancy Anne Jackson Faculty –Ausburg College- AMERİKA 

Nurhan Eren                        Sanat Psikoterapileri Derneği- TÜRKİYE 

U. Mehmet Çamsarı   Mayo Clinic-AMERİKA 
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Rahmi Oruç Güvenç Müzik Terapist- TÜRKİYE 

Risto Jukkola University of Jyvaskyla-FİNLANDİYA 

Ruhi Ayangil Haliç Üniversitesi-TÜRKİYE 

Şükrü Torun Anadolu Üniversitesi-TÜRKİYE 

Türev Berki  Hacettepe Üniversitesi- TÜRKİYE 

Yeliz Ciğerci Afyon Kocatepe Üniversitesi- TÜRKİYE 

   

SEMPOZYUM DÜZENLEME KURULU BAŞKANI 

Uğur Türkmen    Afyon Kocatepe Üniversitesi 

 

SEMPOZYUM DÜZENLEME KURULU 

Çağhan Adar    Afyon Kocatepe Üniversitesi 

Yunus Emre Uğur   Afyon Kocatepe Üniversitesi 

Gonca Görsev    Afyon Kocatepe Üniversitesi 

Giray KOÇASLAN   Hacettepe Üniversitesi 

İsmet KARADENİZ   Hacettepe Üniversitesi 

Yılmaz Anıl BASKI   Hacettepe Üniversitesi 

Murat Biçer    Kütahya AY GSL          

Halim Türkmen   Kütahya AY GSL        

Mustafa Kemal Altınsoy  Kütahya Güzel Sanatlar Derneği 

Filiz Yıldız    Afyon Kocatepe Üniversitesi 

Rıfat Beltekin    Afyon Kocatepe Üniversitesi 

Suat Dandinoğlu   Afyon Kocatepe Üniversitesi 

Bensu Kitirci    Afyon Kocatepe Üniversitesi 

Çiğdem Baloğlu   Afyon Kocatepe Üniversitesi  

Müge Türkkaş    Afyon Kocatepe Üniversitesi 

Simge Kılıç    Afyon Kocatepe Üniversitesi 

Engin Şahin    Afyon Kocatepe Üniversitesi 
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                     İÇİNDEKİLER DİZİNİ Sayfa 

Bülent Alaner & Ezginur 

Küçükdürüm 

“New York Üniversitesi Nordoff – Robbins Müzik 

Terapi Merkezi” 
16 

Aslı Özyıldız “Benenzon’un Sesli Kimlik (Identıdad Sonora – Iso) 

Kavramı Işığında Müzik Terapötik Süreç: Bireysel Ve 

Kültürel Farklılıkları Değerlendirme Çabası” 

18 

Ayla Varol Clark “Müzık Terapının Klınıksel Uygulama Alanları, 

Tedavı Planı (Assesment)” 
28 

Ayten Kaplan “Beden Perküsyonu Ve Müziğin Depresyon, Anksiyete 

Ve Umutsuzluk Düzeylerine Etkisi” 
37 

Banu Geboloğlu “Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Bireylere Sosyal 

Beceri Kazandırmada Sosyal Öykü Ve Müzikli Sosyal 

Öykü Uygulamalarının Etkililiklerinin İncelenmesi” 

47 

Barış Gürkan “Postmodern Ve Modern İkiliği Bağlamında 

Türkiye’de Müzik Terapi” 
 48 

Bensu Kitirci “Mitolojide Müziğin Etkileri Ve Terapi” 59 

Bilgehan Eren “Bir Müzik Terapi Yaklaşımı Olarak “Orff”:  

Kim, Kimle, Ne, Nerede, Nasıl?” 
65 

Burak Sağırkaya “Özel Eğitim Alanında Çalışan Eğitimcilerin Pedagojik 

Müzik Terapi Uygulamalarına Yönelik Görüşleri: 

Afyonkarahisar İli Örneği” 

79 

Burçin Uçaner Çifdalöz “Türkiye’de Müzik Terapi Algısı”  102 

Candan Deliduman & Eda 

Kes & Didem Albasan 

“Psikoterapide Müziğin Kullanımı” 103 

Cenk Celasin &  

Kadri Yılmaz Erdal 

“Soundbeam Teknolojisinin Müzik Terapi 

Etkinliklerindeki Kullanımı Ve Türkiye İçin Uygulama 

Önerileri” 

110 

Cenk Kılıç “Demans Hastalarında Müzik Terapinin Etkisi” 124 

Cenk Kılıç& Rivahi Kalay & 
Özge Subaş & Tuğberk 

Korzay 

“Kardiyak Cerrahi Geçiren Hastalarda Müzik 

Terapinin Etkisi” 
134 

Çağhan Adar “Sultan II. Bayezid Külliyesi Ve Müzikle Tedavi” 138 

Didem Albasan & Candan 

Deliduman 

“Müzik Terapinin Kısa Geçmişi Ve Avrupa’da 

Günümüzde Müzik Terapi Uygulamaları” 
147 

Elif Nun İçelli “Müzik Eğitiminin Ruh Sağlığına Olumlu Etkileri” 152 

Emine Elif Şahin “Alzheimer Tanısı Almış Yaşlı Bireylerde Müzik Terapi 

Kullanımının Ajitasyon Ve Anksiyete Üzerine Etkisi” 
160 

Emre Ünlenen “İnteraktif Konser Projesi” 162 

Ersan Çiftci “Eğitim Fakülteleri Müzik Öğretmenliği Lisans 
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ekucukdurum@outlook.com 

Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı/Müzikoloji Bölümü Eskişehir 

 

ÖZET 

Nordoff – Robbins müzik terapisi Paul Nordoff ve Clive Robbins’in uzun yıllar süren 

çalışmaları sonucunda ortaya çıkmıştır. İngiltere’de başlayan çalışmalar daha sonra Avrupa’ya, 

diğer pek çok ülkeye ve Amerika’ya yayılmıştır. İyi bir müzisyen ve eğitimci olan Paul 

Nordoff’un 1958 yılında engelli çocukların müziğe cevap vermelerinden yola çıkarak, müziğin 

bir terapi aracı olabileceğine yönelik çalışmaları, yapılan anketlerde elde edilen sonuçlar ve 

düzenlenen konferans turlarıyla başlamıştır. 

Nordoff’un çalışmalarında, müziğin çok faydalı bir terapi aracı olduğuna inanan, 

içlerinde Clive Robbins’in de bulunduğu bir takım arkadaşı vardır. 1961 yılında Otistik 

Çocuklar İçin Gündüz Bakım Ünitesinde pilot projeler düzenleyerek çalışmaların Amerika 

ayağını başlatmışlardır. Otistik olan, duygulanım bozukluğu sergileyen, gelişimsel engelli ve 

çoklu engeli olan çocuklarla çalışmışlardır. 

Pennsylvania Üniversitesi Otistik Çocuklar Gündüz Bakım Ünitesinde yapılan 

çalışmalar ve düzenlenen etkinliklerin ardından engelli çocuklar için müzik terapisi, kitaplar, 

şarkılar, oyunlar ve enstrümantal etkinlikler yayınlayarak çeşitli workshop ve yaz okulları 

düzenlemişlerdir. 5 İskandinav ülkesini kapsayan turların ardından Engelli Çocuklar 

Terapisinde Müzik, Özel Eğitimde Müzik Terapisi, Yaratıcı Müzik Terapisi isimli 3 kitap 

yayınlamışlardır. 

1974 yılında İngiltere Müzik Terapisi Yardımlaşma Derneğinin desteğiyle çalışmaların 

Londra ayağı da başlamıştır. 1977 yılında Paul Nordoff’un ölümünün ardından Clive Robbins 

ve karısı Carol Robbins çalışmalarına devam etmiştir. İtalya, Avustralya, Avrupa, Japonya, 

Yeni Zelanda, Güney Afrika, Çin Halk Cumhuriyeti, İskandinavya ve Amerika’dan defalarca 

davet almışlardır. 1988 yılında New York’ta Nordoff – Robbins Müzik Terapisi Kurumu 

kurulmuş, Dr. Carol ve Clive Robbins New York Üniversitesindeki Merkezin asıl yardımcı 

yöneticileri olmuşlardır. Carol Robbins’in 1996 ve Clive Robbins’in de 2011 yıllarındaki 

ölümlerinden sonra merkez çalışmalarına devam etmektedir. 

Bu çalışmada “Nordoff-Robbins Müzik Terapisi” diye adlandırılan yöntemin ana 

başlıklarına ve ana hatları ile tanıtımına yer verilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Müzik, Müzik Terapisi, Algı 
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ABSTRACT 

Nordoff – Robbins music therapy is the result of many years of work of Paul Nordoff 

and Clive Robbins. The studies firstly began in England and then spread to Europe, the United 

States and many other countries. Paul Nordoff was a good musician and educator. His studies 

showing that music could be a mean of therapy started with the results obtained in the surveys 

and with the conference tours by basing on responds of disabled children to music in 1958. 

Nordoff had some friends - including Clive Robbins - who believed that music was a 

very useful means of therapy. They launched the American leg of studies by initiating pilot 

projects at Autistic Children Day Care Unit in 1961. They worked with children who were 

autistic and who had developmental disabilities and multiple barriers, and also who exhibited 

affective disorder. 

After the studies and the events organized at Autistic Children Day Care Unit at 

Pennsylvania University, he published music therapy books, games, songs, instrumental 

activities and arranged workshops and summer schools for disabled children. After the tours 

including five Scandinavian countries, they published three booksnamed Therapy in Music for 

Handicapped Children, Music Therapy in Special Education and Creative Music Therapy. 

In 1974, London leg of the studies was startedwith the support of British Association 

for Music Therapy. In 1977, after Paul Nordoff died, Clive Robbins and his wife, Carol Robbins 

continued to work in the field. They were invited many times by these countries: Italy, 

Australia, Europe, Japan, New Zealand, South Africa, The Republic of China and Scandinavia. 

In 1988, Nordoff- Robbins Center for Music Therapy was founded in New York. In addition, 

Dr. Carol and Clive Robinson became principal deputy directors of this center at New York 

University. After Carol Robbins (1996) and Clive Robins (2011) died, the center has continued 

to work. 

In this study, the method named Nordoff – Robins Music Therapy was introduced and 

outlined. 

Keywords: Music, Music Therapy, Perception 
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Özet 

Bu makale, müzik terapisinin dünya çapındaki öncülerinden Arjantinli psikiyatr 

Rolando Benenzon’un geliştirdiği Sesli Kimlik (ISo – Identidad Sonora) kavramıyla ilgili bazı 

anımsatmalarda bulunmayı amaçlar. Katı bir bilimsellik adına ortaya konan standartlaştırma 

çabalarına karşı çıkan Benenzon, terapötik süreçte müzik ve ses olgularını daha diyalektik bir 

açıdan ele alarak, her bireyin genetik, psikolojik, çevresel ve kültürel etkenleri kendi 

öznelliğinin süzgecinden geçirdiği bir model önermiştir. Benenzon’un kuramsal ve kavramsal 

altyapısının beslendiği farklı kaynaklar, bu makalede özet halinde verilmektedir. Sesli Kimliği 

oluşturan unsurlara ek olarak, psikanalitik yaklaşıma yakınlığıyla bilinen bu modelin ilişkisel 

boyuta, başka bir deyişle hasta ve terapist arasındaki ilişkiye yapmış olduğu vurguya da 

değinilmektedir. Bu bağlamda, terapötik sürecin etkililiği, hem hastanın hem müzik terapistinin 

Sesli Kimlikleri üzerine yapılacak araştırmayla ilişkilendirilmektedir.    

 

Anahtar sözcükler: Sesli Kimlik, arketip, terapötik süreç, dinleme 

 

Abstract 

This paper aims to give a few reminders about Sound Identity (ISo – Identidad Sonora), 

a concept developed by one of the worldwide music therapy pioneers, Argentinian psychiatrist 

Rolando Benenzon. Refusing the efforts of standardization put forth in the name of a rigid 

scientificity, Benenzon has approached the music and sound phenomena in a more dialectical 

way and has proposed a model in which every individual filters genetic, psychologic, 
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environmental and cultural factors through his/her own subjectivity. The different sources 

which have nurtured Benenzon’s theoretical and conceptual foundations are summarized in the 

present paper. Additionally to the elements forming the Sound Identity, the paper also refers to 

the emphasis that this model, known as staying close to the psychoanalytical approach, has 

made on the relational dimension, that is to say the relation between the patient and the therapist. 

In this regard, a connection is made between the efficacy of the therapeutic process and the 

investigation of both patient’s and therapist’s Sound Identities.   

 

Key words: Sound Identity, archetype, therapeutic process, listening  

 

Rolando Omar Benenzon (d. 1939) 

Arjantinli psikiyatr, müzisyen ve heykeltıraş. Müzik eğitimini Buenos Aires Collegium 

Musicum’da, psikiyatri eğitimini Buenos Aires Üniversitesi Tıp Fakültesinde tamamlamıştır. 

Müzik terapisine olan ilgisini, öncelikle otistik ve psikotik çocuklara yönelik uygulamalar 

kapsamında yaşama geçirmiştir. 1966’da, Arjantin Müzik Terapisi Derneğinin yanı sıra, 

Buenos Aires Salvador Üniversitesinde Müzik Terapisi Bölümünü kurmuştur. 1976’de Buenos 

Aires’de düzenlenen 2. Dünya Müzik Terapisi Kongresinin başkanlığını üstlenmiştir. 1985’de 

kurulan Dünya Müzik Terapisi Federasyonunun (World Federation of Music Therapy - WFMT) 

kurucu üyesi, ilk başkanı ve 2008’den beri Ömür Boyu Onur Üyesidir. Yaklaşık 25 ülkede ve 

150 kentte 1250 seminer yürütmüş, çok sayıda psikiyatri ve müzik terapisi odaklı yapıt kaleme 

almıştır. Halen Arjantin’de pek çok dernek ve terapötik topluluk programının (Instituto 

Terapeutico Naranjito – Mendoza, La Pampa Eyaleti, Quinta El Alba Ebeveynler Derneği, vb.); 

Brezilya, İtalya, İspanya, Fransa ve İsviçre’deki başlıca müzik terapisi eğitimlerinin 

süpervizörlüğünü yapmaktadır. Benenzon Modeli olarak bilinen kavram, uygulama ve didaktik 

yöntemler bütünü, çeşitli müzik terapisi eğitim programlarında öğretilmektedir; ancak, 

Benenzon Müzik Terapisti unvanı, yalnızca Uluslararası Benenzon Akademisinde (Benenzon 

International Academy) sunulan beş yıllık eğitimin tamamlanmasının ardından verilmektedir. 

Benenzon Modeli, 1999’da Washington’da düzenlenen 9. Dünya Müzik Terapisi Kongresinde, 

uluslararası düzeyde kabul gören beş müzik terapisi modelinden biri olarak açıklanmış ve 

incelenmiştir (Benenzon, 1999 ve 2007; Wheeler, 2012; Kirkland, 2013; Yılma, 2014).     

 

Kuramın altyapısı ve kökenleri     

Sesli Kimlik kavramı, farklı dal ve disiplinlerden esinlenmiştir. Bu çoksesliliğinin 

altında yatan başlıca nedenlerden biri, babasının isteği üzerine tıp eğitimine yönelen 

Benenzon’un yine de sanatçı kimliğini ve edebiyat düşkünlüğünü elden bırakmamış olmasıdır. 

Hem Benenzon’un kendisinin (Benenzon, 1999) hem başka araştırmacıların (Lecourt, 2006: 

89, 106) belirttiği esin kaynaklarından bazıları, aşağıdaki gibi sıralanabilir: 

 

Sanat: 

- Maniyerizm (Özenticilik) ve Barok sanatı: Stefano Maderno, Diego Velázquez  

- Dadaizm 

- Hazır yapım sanatı (Ready-made): Marcel Duchamp’ın Çeşme yapıtı (1917) 

- Soyut sanat: Vassily Kandinsky 
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Müzik: 

- Carl Orff ve Orff-Schulwerk yöntemi 

- Zoltán Kodály ve müzik eğitimi yöntemi 

- Arnold Schönberg ve 12 ton müziği 

- John Cage ve hazırlanmış piyano tekniği 

 

Edebiyat: 

- Hermann Hesse, Boncuk Oyunu (1943) 

- Jorge Luis Borges, Alef (1949/1952) 

- Alessandro Baricco, Öfke Şatoları (1991) 

 

Felsefe: 

- Baruch Spinoza, Etika (1677) 

- Theodor W. Adorno 

- Martin Heidegger 

- Emmanuel Levinas ve ötekilik felsefesi 

- Italo Calvino: Perseus ve Medusa efsanesi, hafiflik niteliği (Amerika Dersleri, 1988) 

 

Bilindiği üzere, müzik terapisi, imge ve simge kullanımına yer veren süreçler içerir. 

Yine aynı alanda müzik semiyolojisini, ses olgusunun fiziksel özelliklerini, psikoakustik 

ölçümleri dikkate alan birtakım çalışmalara bakıldığında, Sesli Kimlik kavramının dayanakları, 

daha da anlaşılır hale gelmektedir. Bu metin kapsamında ise özellikle psikolojiyle ilintili bazı 

kaynaklar büyüteç altına alınacaktır.        

 

Dürtülerin melodisi, ses zarı, arketipler, öznelerarasılık 

  Sigmund Freud’un ses ve müzikle olan ilişkisi, konuyla ilgili literatürde genellikle 

ikircikli bir durum olarak değerlendirilir. Freud’un biyografı Ernest Jones’un aktardığı 

anekdotlardan biri, gürültü nedeniyle kendini çalışmalarına yeterince veremeyeceğini düşünen 

Freud’un, kız kardeşinin piyano dersi alma umutlarını suya düşürmesiyle ilgilidir (Jones, 1969: 

77). Kimilerine göre bu sabotaj, annenin gözündeki biricikliği (Annesi, Freud’a “Mein 

Goldener Sigi”, “Benim altın Sigi’m”, diye seslenirmiş) yitirme korkusuna bağlıdır (Lecourt, 

1992: 34). Genel anlamda Freud’un müzik ve müzisyenlerle ilgili duygu ve düşüncelerini 

kestirmek zor gibi görünebilir: Kimi zaman müzik severliğiyle öne çıkarken, kimi zaman da 

müzikal boyutun araştırılma konusunu başından atarcasına başkalarına, örneğin Jung’a havale 

etmiştir (Freud, 1901: 105). Sachs (1945: 56), Viyana bağlantılı onca ünlü besteciye karşın, 

Freud’un müzikle asla kişisel bir bağ kurmamış olduğunu öne sürmüştür. Kadınların kalbinin 

anahtarını bulma konusunda sanatçıların bilim adamlarına oranla daha şanslı olduğuna ilişkin 

ünlü yorumu ise kimilerine göre yine belli bir sitem ve kıskançlık göstergesi olmanın da 

ötesinde, psikanalizin yapı taşlarını ortaya koyan mimarın ses ve müziği geri plana atma 

nedenlerinden biridir. Yine de, Freud için ses olgusu, psişik yapılanmanın kıyısında kalan 

önemsiz bir ayrıntı olmayıp, yapıtlarında rastlanan “melodilerin dürtüsü”, “bastırılmışın gürültü 
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patırtısı” gibi metaforlardan ibaret değildir; Lecourt, yukarıda belirtilen kitabında bu ilişkiyi 

derinlemesine incelemiştir.  

Fransız psikanalist Didier Anzieu, Freud’un yapıtlarındaki ses boyutunun önemini 

irdelemiş bir diğer isimdir. Freud’a göre bebeğin çığlığı, çevreyle ilk iletişimi sağlamakla 

kalmayıp, kişiler arası “birbirini anlamanın” temelini atar. Anzieu, bu kişiler arası “sesli 

paslaşmadan” yola çıkarak, gelişimsel evrelere daha yakından bakmıştır. Sesler, zamanla 

bıraktıkları sözel izler sayesinde sözcük tasarımlarını nesne tasarımlarına bağlayarak, 

düşüncenin oluşmasına katkıda bulunur (Anzieu, 1985: 22, 67, 94). Psikanalizin önemli 

kavramlarından biri olan Deri-Ben’i geliştiren Anzieu, insandaki benlik gelişimini bedenin 

yüzeyindeki ve dış katmanlarındaki ilk deneyimlerle ilişkilendirir. Deri-Ben, bireyi korumaya 

ve bütünleştirmeye yarayan zarlar içerir: Bunlardan biri olan ses zarı, sesli düzlemde iç ve dış 

dünya arasındaki sınırın belirlenmesine katkıda bulunarak, bireyin kendini diğer insanlardan 

ayrıştırmasını sağlayan bir sınırdır. Ses zarından esinlenerek ses aynası benzetmesini ortaya 

koyan Anzieu, insan ilişkilerindeki aynalama olgusunun ve ayna işlevinin kaynağı olarak 

bebeğin anne karnındayken sesli uyaranlara verdiği tepkileri anımsatır (Castarède, 2001). 

Anzieu’nün çalışmaları, sesli iletişimin öncüllerini araştırmaya meraklı olan Benenzon için 

önemli bir kuramsal referanstır. 

İntrauterin dönem öncesi etkenlere bakıldığında ise öncelikle İsviçreli psikiyatr Carl 

Gustav Jung’un kavramsallaştırdığı ebedi miras ve arketipler akla gelmektedir. Çok yüzeysel 

bir biçimde özetlemek gerekirse, Jung, bilinçdışını kişisel bilinçdışı ve kolektif bilinçdışı olarak 

ikiye ayırır. Kolektif bilinçdışı, kişisel deneyimler ve öğretiler doğrultusunda biçimlenmez; 

doğuştandır ve her insanda, dünyanın her yerinde aynıdır. Başka bir deyişle, bilinçdışının 

evrensel ve derin katmanıdır. İçeriğini ise arketipler ya da "eski kalıplar" oluşturur (Jung, 1954: 

23, 47-49). Arketip kavramının temelleri, Platon ve Aziz Augustinius gibi filozofların idea 

kuramına dayanır. İdea, nesnesel karşılığı olmayan salt fikir ya da ideal dünyanın imgesel 

yansıması olarak tanımlanabilir. Kısacası, hem idea hem arketip, tüm kültürlerde kuşaktan 

kuşağa miras bırakılan sabit ve değişmez bir şablonlar bütünüdür. 

Jacobi'nin (1942: 101) anımsattığı üzere Jung, arketiplerin bilinç düzeyinde 

ayrıntılandırılmamış olduğunu, dolayısıyla mitlerde ve masallarda ortaya çıkan figürlerin 

kolektif tasarımlarla tam olarak örtüşmediğini savunur. Bu nedenle Jung, örneğin rüyalarda ve 

hayallerde rastlanan anlık psişik veriler üzerinde durmayı yeğler. 

Jung'un kullandığı sanal imge, ebedi miras gibi betimlemelerin ve verdiği mitolojik 

örneklerin yanı sıra, karmaşık anlatımı da kimi zaman yanlış anlamalara ve kuramcının 

mistisizmle suçlanmasına neden olmuştur. Le Quellec (2013) gibi bazı antropologlar, Jung'un 

savlarını çürüten birtakım bulgular ortaya koymuşlardır. Oysa Jung, yapıtlarında gerekli geriye 

dönüş, düzeltme ve açıklamaları yapmıştır (Jung, 1964: 72-75): Arketip, çoğu zaman 

sanıldığının aksine, aksakallı dede ya da boynunda kellelerden oluşan bir kolye taşıyan tanrıça 

Kali gibi imgelerle sınırlı kalmayıp, kuşaktan kuşağa aktarılan belli başlı psişik ve davranışsal 

eğilimleri, "yapısal kalıntıları" temsil eder. Ses ve müziğin de sonradan edinilmeyen ve öğreti 

dışı yönleri olduğuna inanan Benenzon, Jung'un arketip kuramını benimsemiş; eksik bulduğu 

ses, hareket ve zaman içinde değişkenlik boyutunu eklemiştir. 

    Amerikalı psikiyatr ve psikanalist Daniel Stern, anne ve bebek ilişkisinden yola çıkarak, 

felsefi bir kavram olan öznelerarasılığı ya da karşılıklı/paylaşılan öznelliği geniş bir açıdan 

incelemiştir (Stern, 1985, 2004). Bu çalışmalar, terapötik süreçte hasta ve müzik terapisti 

arasındaki ilişkiye öncelik veren Benenzon’un yaklaşımıyla ilişkilendirilir. Stern, anne ve 

bebeğinki başta olmak üzere, kişiler arasındaki ilişkinin duygulanımsal ayar (affective 

attunement) aracılığıyla kendine belli bir denge sağladığını söyler. Paylaşılan ortak eylem, 

süreç ilerledikçe ve kişinin kendini karşısındakine “ayarlama” oranına bağlı olarak, paylaşılan 
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ortak bir duyguya dönüşebilir. Sözcüklerin olmadığı ya da imgelerin ifadeye dökülemediği 

durumlarda bu ayar, ses sayesinde gerçekleştirilir. Taraflar, ilişkisel süreçte tamamlayıcı dış 

desteklerden yararlanırlar. Bu bağlamda, Benenzon’un müzik terapötik ortama uyarladığı 

Winnicott’ın geçiş nesnesi ve geçiş alanı da Stern’in sözünü ettiği duygulanımsal ayarın 

yapılmasına katkıda bulunur.    

 

Sesli Kimlik (Identidad Sonora - ISo)  

Iso kavramı, Benenzon’dan önce başka isimler tarafından da kullanılmıştır. Bu 

isimlerden biri olan Amerikalı psikiyatr ve müzik terapisi kuramcısı Ira Altshuler, 1940’lı 

yılların sonlarında yaptığı çalışmalarda, Eski Yunancadaki isos, yani “eşit” sözcüğünden 

türetilmiş olan Iso’yu terapötik sürece uyarlamıştır (Altshuler, 1954; Gouk, 2001; Moura Costa, 

2008; Heiderscheit ve Madson, 2015). Altshuler’e göre müzik terapistinin önereceği müzikler, 

hastanın duygulanımına ve duygudurumuna “eşitlenecek” biçimde seçilmelidir. Başka bir 

deyişle, terapistin genel anlamda kendini hastayla uyumlu hale getirmesi, kendi zaman algısını 

hastanın zaman algısıyla eşleştirmesi, onunla aynı içsel tempoyu yakalaması söz konusudur. 

Kendi kuramını oluşturduğu sırada Benenzon da eşitlik niteliğinden esinlenmiş olduğunu 

açıklamış ve bunu izomorfizm (eş biçimlilik), izometri (eş ölçüm), izobar (eş basınç) gibi 

kavramlarla örneklendirmiştir (Benenzon, 2004: 25-27). Iso’nun diğer kullanımlarıyla 

karıştırılmasını önlemek adına, Brezilyalı müzik terapisti Barcellos (1992), Benenzon’un 

modelinin ISo biçiminde yazılmasını önermiştir. Bu ayrımın diğer ve asıl önemli nedeni ise 

Benenzon’un ISo’sunun İspanyolcadaki Identidad Sonora’nın (Sesli Kimlik) kısaltması olması, 

yani Yunanca dışında başka bir dille daha simgeleştirilir hale gelmiş olmasıdır. Benenzon, bu 

kavrama yeni bir boyut ve derinlik kazandırmış, hastaya yönelik bireycilik ve benzersizliğe 

dayalı yaklaşımı daha ileri bir düzeye taşımıştır. Arjantinli psikiyatra göre ISo, her bireye özel 

bir sesler bütünüdür. İçsel sesli olguların birleşmesinden doğan ISo, bireyi nitelendirir ve diğer 

bireylerden ayrışmasını sağlar (Benenzon, 1981: 57; Moura Costa, 2008). İçsel hareket de aynı 

mantıkla ele alınır: Her insanda önceden belirlenmiş hareketsel kalıplar vardır ve bunlar, içsel 

seslerle birlikte belli arketipler oluşturur. Jung’un kolektif bilinçdışı modeline uygun olarak, 

sesli/hareketli arketipler de en eski zamanlardan beri değişmez bir biçimde kuşaktan kuşağa 

aktarılan birtakım eğilimlere ve yaşamsal enerjiye işaret eder. Bununla birlikte, tıpkı parmak 

izi gibi, Sesli Kimlik de her insana özgü ve benzersiz olarak kabul edilir. 

Karmaşayı gidermek adına, Sesli Kimlik ya da ISo ile ilgili alt sınıflandırmalar 

yapılmıştır. Seans sırasında kullanılan sesli ve müzikal malzeme, aşağıdaki kategorilerin su 

yüzüne çıkmasına katkıda bulunabilir: 

- Gestaltik ISo (Gestalt psikolojisinden esinlenerek adlandırılmıştır): Her insanda bulunan 

büyük oranda bilinçdışı, bireysel ve “dinamik ses mozaiğidir”. Bu kategorinin en belirgin 

örneklerinden biri, amniyon sıvı aracılığıyla anneden bebeğe ulaşan seslerdir. Passarini (2009), 

bu seslerin hem annenin hem bebeğin bilinçdışına ait olduğunu anımsatır.   

- Tamamlayıcı ISo: Özel bir durumun, örneğin müzik terapisi seansının tetiklediği ve Gestaltik 

ISo’da birtakım anlık değişimlere neden olan sesli enerji akımıdır. 

- Grup ISo’su: Grubun ya da topluluğun oluşturduğu sistem içindeki bireysel ISo’ların bir tür 

sentezidir. Terapi gruplarında oluşturulan ritüellerdeki ses ve hareketler, bu kategoride yer alır. 

- Kültürel ISo: Daha büyük grupların ortak kültürel ve sesli malvarlığıdır. Yöresel şarkı ve 

türküler, bu kategoride yer alır.  

- Evrensel ISo: Tüm insanların ortak ve bilinçdışı Sesli kimliğidir. Kalp atışları, nefes alıp 

verme, doğum sırasında anneden gelen sesler, doğadaki sesler (rüzgar, su, vb.), bu kategoride 
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yer alır. Daha müzikal anlamda ise bazı ninniler, ritm türleri, ses aralıkları, yine aynı evrensel 

nitelikleri taşır.     

Bu alt sınıflandırmaya Aile ISo’su, Çevresel ISo, vb. gibi başka kimlik kategorileri de 

girer. Çevresel ISo bağlamında, Benenzon’un önerdiği çerçeveden etkilenen başka disiplinler 

de olmuştur: romatoloji (Leão ve Silva, 2007), mimarlık ve kent planlama (Azienda, 2008; 

Mazzoleni, 2011). Çevresel ISo kategorisiyle ilgili araştırmaların olası işlevlerine çok kısaca 

değinmek gerekirse, örneğin, yukarıda referans olarak verilen makalede, mimar Donatella 

Mazzoleni ve müzik terapisti Pietro Vitiello, Napoli’nin kendine özgü Sesli Kimliğini tartışıp, 

kentsel müzik terapisi gibi olası projelerden söz ederler. İnsanın, içinde yaşadığı ya da belli 

dönemlerde bir biçimde içinde yer aldığı her alanın, her mekanın, kendine özgü bir ses örtüsü 

vardır. Bu savdan yola çıkılarak yapılan Çevresel ISo incelemesi, kişinin yaşadığı ortamı nasıl 

algıladığı, ortamın kişi üzerinde psişik düzlemdeki etkisi gibi sorunsallar üzerinde daha 

sistematik bir biçimde düşünmeyi sağlayabilir. Bu tür çabalar, yaşam alanlarını bireylerin psişik 

alanıyla uyumlu hale getirme ve bütünleştirme, çevresel düzenlemeler yapma, toplu yaşam 

kalitesini arttırma gibi amaçlara hizmet edebilir.  

Çerçeve biraz daraltılarak, Grup ISo’suna ilişkin sorgulama yapılabilir. İçinde yaşanan 

alanlar, genellikle başka kişilerle paylaşılan alanlardır. Bunun da ötesinde, bazı durumlar, daha 

belirgin ve geçici ya da kalıcı gruplaşmaları gerekli kılabilir: eğitim sınıfı, terapi grubu, vb. Her 

grup ya da topluluk, zamanla kendi içinde gelişen dinamikler doğrultusunda, kendine özgü 

iletişim biçimleri oluşturur. Benzer yapılandırmalar, belli bir ölçüde aile içinde de geçerlidir 

(Ancak, aileyi diğer grup türlerinden ayrıştıran özellikler nedeniyle Aile ISo’su, başlı başına bir 

kategori olarak değerlendirilir). Grup ISo’sunun incelenmesi ise grup/topluluk algısı, grup 

dinamikleri doğrultusunda benlik algısı, grup olarak dış etkenlerden korunma ve başa çıkma 

stratejileri, aidiyet duygusu ve bütün bunların ifade seçenekleriyle ilgili aydınlatıcı bilgiler elde 

edilmesini sağlayabilir. 

Çerçeve daraltıldıkça, yukarıda da değinildiği üzere, bireysel boyuta ulaşılmaktadır. Ses 

bileşenlerinin ontogenetik anlamda ilk ve birincil iletişim belirleyicileri arasında olduğu görüşü, 

bireysel ya da Gestaltik ISo’nun neden incelenmesi gerektiği konusuna açıklık getirir. 

Benenzon, Sesli Kimlik için “kişiliğin unutulan bölümü” betimlemesini kullanmıştır (2004 

tarihli kitabının alt başlığı, bu betimlemeyi içerir). Salt öğrenilmiş öğelerle ve semantik 

düzlemle yetinmeden, bireyin, yaşam öyküsündeki ses deneyimlerini özellikle de terapötik 

düzenekler yardımıyla bilinç düzeyine ulaştırmasına yardımcı olmak; benliğin ilkel 

katmanlarına ya da arkaik yapılara ışık tutarak, bastırılmış ve çözümlenmemiş içeriklere ifade 

fırsatı vererek, sağaltıcı bir etkiye dönüşebilir. Nöropsikolojik bir düzlemden bakıldığında ise 

Gestaltik ISo üzerinde çalışmak, örtük belleği harekete geçirmeyi ve örneğin travmatik 

potansiyelli yaşantıları dönüştürmeye yönelik birey odaklı, bireyin kendi denetiminde olan bir 

yol izlemesini sağlayabilir. 

Sesli Kimlik kavramını özetlemek, oldukça güçtür çünkü görüldüğü üzere ses, müzik 

ve hareket dışında daha pek çok farklı unsuru barındırır. Birey, Sesli Kimliğini oluşturduğu ve 

bir anlamda sabitlediği sırada, ses kaynağının başka özelliklerini de dikkate alır (ağırlık, doku, 

koku, vb.).  

Müzik terapötik sürece bakıldığında, Sesli Kimliği gün ışığına çıkarmak, büyük ölçüde 

terapiste düşer. Diğer psikoterapötik ortamlarda olduğu gibi, hastanın bastırdığı içerikler, 

direnç, aktarımsal/karşı aktarımsal döngüler gündeme gelecektir. Terapist, her hastanın (bazen 

de her terapötik grubun) benzersiz yaşam öyküsüyle bağdaşabilecek ve Sesli Kimlik öğelerini 

olabildiğince bilinç düzeyine taşıyacak seçenekler sunabilmelidir. Bu bağlamda, tüm hastaları 

aynı kefeye koyan ve kültürel farklılıkları hiçe sayan sözde standart malzemelerle yetinmek, 

çok büyük olasılıkla herhangi bir yarar ya da terapötik etki sağlamayacaktır. Kuşkusuz, her 
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bireye özel ve bireyin ait olduğu çevresel/kültürel altyapıyı yansıtan bir donanım hazırlamak, 

zahmetli bir yoldan geçmeyi gerektirir. Yaşı, tıbbi ya da psikopatolojik durumu nedeniyle, 

doğrudan kendisinden bilgi toplanamayan hastaların olduğu da, önemli bir gerçektir. Bu tür 

durumlarda, hastanın yakın çevresinin etkin katılımı, sürecin gidişini belirleyecektir. 

Zorluklara karşın, hem sürece başlamadan önce hem süreç sırasında (örneğin, belli 

seanslar arasında) her hastanın Sesli Kimlik verilerinin toplanmasında yardımı olabilecek bazı 

yöntemler vardır: Benenzon’un hastaya ve/veya aileye uyguladığı Müzik Terapisi Ölçeği 

(Kişinin doğumundan başlayan sesli öyküsünü/tarihini ortaya çıkarmayı amaçlar) ve Sözel 

Olmayan Çerçeveleme Ölçeği (Hastanın, dinletilen malzemeye verdiği tepkileri 

değerlendirmeye yöneliktir), Lecourt’un görüşme tekniği ve reseptif testi, Verdeau-Paillès’in 

Psiko-Müzikal Bilançosu (Yine görüşme ve sesli malzeme dinletmeyi birleştiren bir diğer 

yöntemdir).  

   

Müzik terapisti ve dinleme sorunsalı 

Müzik terapistinin dinleme becerisinden söz edildiğinde akla gelen ilk örnek, genellikle 

seans sırasında hastanın ve/veya grubun dikkatle dinlenmesidir. İşin çok önemli bir parçasını 

oluştursa da ve salt işitsel duyarlılıkla sınırlı kalmasa da, seans sırasındaki dinleme, asla yeterli 

sayılamaz. Özellikle günümüzdeki pek çok uygulayıcının aksine Benenzon, müzik terapistinin 

hastasından ayrı geçirdiği zamanlarda dinleme becerisini nasıl geliştirebileceği konusuna 

titizlikle yaklaşmıştır. Başlangıç olarak, müzik terapistinin hastaya dinleteceği malzeme ya da 

sunacağı enstrümanlar/nesneler hakkında olabildiğince ayrıntılı bilgiye ve yeterli egemenliğe 

sahip olması gerekir. Güncel ortamlarda pek çok terapistin enstrüman pratiğine ya da müzikal 

arşiv araştırmasına biraz yüzeysel yaklaştığı gözlemlenmektedir. Ama bunların da ötesinde, asıl 

sorunsal, müzik terapistinin kendini dinlemeye ya da içsel dinlemeye ayırdığı zaman ve 

gösterdiği özenle bağlantılıdır. Müzik terapistinin, tıpkı diğer terapistler gibi, yetkin bir 

profesyonelin yanında kişisel bir çalışma yapması, başka bir deyişle terapi alması, zaten etik 

bir zorunluluktur. Bunun bir uzantısı olarak, müzik terapisti, bir anlamda kendi Sesli Kimliğinin 

peşine düşmeli; kendiyle ve yaşamıyla ilgili tüm sesli anıların, algıların ve duyguların 

derlemesini yapmalıdır. Bu içsel araştırma, kişinin kendi rüyalarını not ederek yaptığı bireysel 

çalışmaya benzetilebilir. Hem içeriden hem dışarıdan kaynaklı sesli unsurların üzerinde bu 

denli durulması, kimilerine fazla sofistike bir yaklaşım gibi gelse de, terapistin seans sırasında 

her an karşılaşabileceği ve yıkıcılık potansiyeli yüksek olan bazı durumlara karşı önlem 

almasını sağlar. Ses ve müziğin oldukça geriletici (regresif) özelliklere sahip olduğu, hastayla 

çoğu zaman oyunsal düzlemde kurulan ilişkinin de (örneğin, doğaçlama aracılığıyla) bu eğilimi 

daha da pekiştirebileceği unutulmamalıdır. 

Uygulamada, bu ilkelere sadık kalma olanağı her zaman yakalanamayabilir. 

Terapistlerin günlük yaşamında, hem özel hem profesyonel anlamda devreye giren maddi, 

zamansal, kurumsal zorunluluk ve kısıtlılıklar göz önünde bulundurulduğunda, Benenzon’un 

müzik terapistlerine koyduğu kuralların nasıl yaşama geçirileceği sorusu, ister istemez akla 

gelmektedir. Örneğin, terapistin her seans arasına en az yirmi dakika ara koymasına ve bu sırada 

tuvalete gitmesine ilişkin bir kural vardır: Terapist; fizyolojik gereksinimlerini gidererek, elini 

ve yüzünü yıkayarak, kendine aynada bakarak, vb. bir önceki seansın regresif ve 

aktarımsal/karşı aktarımsal kalıntılarından arınıp, kendi kimliğini geri kazanmalı ve bir sonraki 

seansa “tazelenmiş” olarak girmelidir. Benenzon, bunları yapma zahmetine girmeyen müzik 

terapistlerini, el yıkamadan ya da aynı eldivenlerle bir ameliyattan diğerine giren cerrahlara 

benzetir (Benenzon, 2004: 56). Bir diğer kural örneği olarak, yine her seansın sonunda terapistin 

mekanda zaman geçirme zorunluluğu gösterilebilir: Müzik terapisti, terapi seansının ardından 

mekanı alelacele toplayıp çıkmak yerine; seansta ortaya çıkan seslerin yankılarını dinlemeyi 
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sürdürmeli, kendi iç seslerine kulak vermeli, mekanı ve malzemeleri farklı açılardan ve 

düzeylerden (ayakta, oturarak, yatarak, vb.) incelemeli, seans sırasında kim(ler)in nerede 

durduğunu/bulunduğunu anımsamalı; kısacası, seansının ilk bilançosunu çıkarmalıdır. Ancak, 

seans sonrası genellikle başka seansa, toplantıya, taşıta, çocuğunun okul çıkışına, eve, vb. 

yetişmek zorunda olan pek çok terapist, Benenzon’un ilkelerini uygulama fırsatını bulamaz. Bu 

noktada gündeme gelen çalışma ortamlarına ilişkin sorgulama, makalenin sınırları içerisine 

sığmayacak kadar çetrefilli bir konudur.            

 

Sonuç 

Güncel terapötik ortamlara bakıldığında, teknik ve teknolojik gelişmenin zaman zaman 

amacından sapan kullanımı; kısmen maddi, zamansal ve kurumsal kısıtlılıklar nedeniyle hızlı 

sonuç odaklı ve hem terapi oturumlarının hem müzik terapistinin yalnızca nicel verimlilik 

ölçütleriyle ve salt ölçeksel bir mantıkla değerlendirildiği bazı durumlar göze çarpmaktadır. 

Performans kaygısı ve bilimsel yaklaşımdan uzaklaşma tasası, bireysel ve kültürel farklılıkların 

göz ardı edilmesine neden olmaktadır. Terapötik süreç, hak ettiği derinlikle ele almak 

istendiğinde Benenzon Modeli, soluklanma alanı ve olumlu anlamda bir geriye dönüş özelliği 

taşır; dahası, gitgide gözden kaçırılan bazı unsurlara yeniden öncelik verilmesini sağlar. 

Örneğin, sesin “uçucu” niteliği, müzik terapisinde kendini bir kez daha belli eder. Ses, kayıt 

altına alınsa bile, üretildiği ya da ortaya çıktığı andaki özelliklerini yitirir. Elbette, bıraktığı izler 

üzerinde daha sonra çalışılacaktır, ancak öncesinde, tamamen yokolmadan yakalanması ve 

irdelenmesi gerekir. Bu bağlamda Sesli Kimlik kavramı, müzik terapisti için aydınlatıcı bir yol 

haritası görevi üstlenerek, çalışmaların daha sistematik hale getirilmesini sağlayabilir.    

Yukarıda değinilen yetersizlikleri gidermeye yönelik bir yaklaşım, “zamana zaman 

tanımayı”, ama en çok da hastaya ve terapiste kendi öznel zaman anlayışlarını yaratma olanağı 

sunmayı zorunlu kılar. Türkiye’de henüz yapılandırılma aşamasında olan müzik terapisi eğitim 

müfredatı, idealizm ve halihazırdaki sistemin çarkı arasında belli gelgitlerden geçmektedir ve 

geçmeyi sürdürecektir. Dolayısıyla da bu oluşum ve karar evresinde, Benenzon Modeli gibi 

seçeneklerin gündeme getirilerek farklı düşünce altyapılarının kurgulanması, ayrı bir önem 

taşımaktadır.     
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“MÜZIK TERAPININ KLINIKSEL UYGULAMA ALANLARI, TEDAVI PLANI 

(ASSESMENT)” 

 

Prof. Dr. Ayla VAROL CLARK 

President & Founder 

Southern Vermont Music Therapy Organization 

Landmark College, VT 

 

MÜZIK TERAPİNİN KLİNİKSEL (BİLİMSEL) UYGULAMA ALANLARI 

Didaktik (Eğitim, öğretim ve gelişim) Alanlarındaki Uygulamalar  

          Okullarda, okul sonrası programlarda, huzur evlerinde, tutuklu evlerinde, 

alkol/uyuşturucu tedavi merkezlerinde, akıl hastahanelerinde, özel kliniklerde ve kurumlarda 

uygulanır. Bu alandaki uygulamaların amacı zihinsel, duygusal, algısal, fiziksel, sosyal 

alanlardaki bilgi ve becerilerin kazandırılmasına ve işlevsel davranışların geliştirilmesine 

yardımcı olmaktır. Kişilerin başkalarına muhtac olmadan ve topluma uyum sağlayarak 

yaşamalarına yardımcı olunur. Eğitimsel, tıbbi, psikoterapötik amaçların hepsinde kullanılır. 

          Bu uygulamalar müziğin ritim, armoni, melodi, şarkı ve enstruman öğelerinden olusan 

müzik terapi yontemlerıyle gerçekleştirilir. Kişilerin merkezi sinir sistemini ve ekdkrin 

sistemini uyararak, onarır ve işlevini yitiren beyin hücrelerini yeniden harekete geçirir. 

Amerika’da 2007 yılında yapılan engelli öğrencilerle ilgili istatistikte, farklı öğrenen 

öğrencilerin diger engelli öğrencilere oranının 47% olduğu tespit edilmiştir (A. Darrow, 2010, 

21). Yine 2007 yılında gerçekleştirilen diğer istatistikte ise her 150 kişiden birinin otistik engelli 

olduğu görülmüştür (M. Adamek, 2010, 141). Bu istatistikler, eğitim ve öğretim alanında müzik 

terapiye duyulan ihtiyacı daha iyi vurgulamaktadır. 

          Didaktik alandaki uygulamalar, eğitim ve öğretimde kullanılan Yardımcı Didaktik 

teknikler, her yaş grubu için kullanılan Takviye Didaktik teknikler ve psikoterapiyle bağlantılı 

olarak kullanılan Yoğun Dıdaktik tekniklerden oluşur.  
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Demans Hastaları ve Hospice Hastalarıyla İlgili Çalışmalarımdan Örnekler: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vermont, ABD´de Rehabilitasyon Merkezlerinde kendi yürüttüğüm calışmalardan örnekler. 

 

Tıp Alanındaki Uygulamalar 

          Tıp alanında kronik ve akut tıbbi durumlarda tedaviye destek amaçlı olarak uygulanır. 

Tıbbi alanda müzik terapinin uygulanmasının iki amacı vardır. 

         Birinci amacı, müzik terapi tekniklerinin kanser, kalp, damar hastalıkları, norolojik 

hastalıklar gibi kronik hastalıkların tedavisıide iyilestirme sürecinin hızlandırılmasında, 

tedavinin çabuklaştırılmasında ve fiziksel sağlığın korunmasında uygulanmasıdır. Amac 

tedaviye destek olmaktır, ve uzun süreli müzik terapiyi gerektirir. 
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Putney, Vermont/ABD´de Üniversitede 

öğrenme engelli öğrencilerle ilgili 

çalışmam. 

          Müzik terapisi beden ve zihnin 

ayrılmaz bir bütün olduğu prensibine 

dayanır. Beden ve zihin arasında denge 

kurarak, hastalıgın etkisini azaltıri ve 

iyileştirme sürecini kolaylaştırır. Örneğin, 

günümüzde nöroloji uzmanları yıllardır 

yürüyemeyen, konuşamayan hastaları 

müzik terapi yoöntemleriyle 

iyileştirebilmektedirler. Nöroloji uzmanı 

Prof.Dr. Zaturre müziğin beynin 

çalışmasını düzenleyen en önemli element 

olduğunu savunmaktadır. Beynin striatum bölümündeki hücreler yaşamak için en gerekli olan, 

en önemli verileri toplamakla görevlidirler. Örneğin hayati önemi olan yiyecek araştıran 

hücrelerle müziği algılayan hücreler beynin bu bölümünde toplanmıştır. Dolayısıyle biz daha 

doğmadan, müzik beynimizde programlanmıştır W. Davis, 2008, 

 281). 

          İkinci amacı hastalıkarda acının etkisini azaltmaktır. Ameliyat öncesinde, sırasında, ve 

sonrasında, yoğun bakımda, yanıklar, ve kırıklar gibi acı veren, pansuman gerektiren 

uygulamalarda, ve palyatif hastaların bakımında uygulanmaktadır. Vücudun hastalıklarla 

mücadele edebilmesi için acıyı mümkün olduğunca az hissetmesi gerekir. Müzik terapi 

yontemleriyle hasta rahatlatılır, ve acıyı daha az hisseder. Dolayısıyle sinir ve kas sistemi 

gevşer, kalp atışları normale döner. Bu uygulamalar, özellikle palyatif hastalarının yaşamlarının 

son aşamalarını huzurla geçirmelerine yardımcı olmaktadır. Beyinde acılara karşı direnci 

sağlayan Amigdala adlı hücreler beynin en iç kesiminde yer alırlar (Carrasquillo, 2007:97) 

Vücut duyduğu acıyı sinir uçları vasıtasıyla amigdala hücrelerine taşır. Beyinde uyarılan bu acı 

hücreleri iletişimi anında beynin dış yüzeyinde olan algılama hücrelerine transfer eder. Acı 

anında hastaya muzik terapi uygulandigi zaman, amigdala hücreleri müzikten etkilendiği için, 

acıyı dış hücrelere transfer ederken zayıf kalır. Daha doğrusu acıyı azaltarak transfer eder. Son 

yıllarda tıp alanında uygulanan oldukca basarili bir metottur. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Amygdala Hücrelerinin Acı Hücreleriyle Bağlantısı 

Amigdala hücrelerinin acıyı kontrolu 
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Pikoterapi Alanındaki Uygulamalar 

       Bu alandaki uygulamaların amacı, kisilerin yaşamlarının değerini anlamalarına, 

yaşamlarını yönlendirmelerine, kişiliklerini yenilemelerine, içsel çatışmalarını 

çözümlemelerine, iç dünyalarını değerlendirmelerine, kendilerini ifade ve davranış 

yeteneklerini geliştirmelerine, duygusal travmaların sağaltımına, hayatlarına anlam 

kazandırmalarına yardımcı olmaktır, Duygularını ve davranışlarını dengelemelerine, hayata 

bakış açılarını değiştirmelerine çalışılır. 

          Beyindeki elektron dalgaları ritmik akışını kaybederse, zihinsel aktivitelerde dengesizlik 

meydana gelir. Bu dengesizlik ruhsal sağlığı yakından etkiler. Müzik terapi yöntemleriyle 

hastalarla çok daha kolay iletişim kurulabilmektedir. Müzik terapisti hastanın ruh halini analize 

ettikten sonra, Yardımcı Psikoterapötik Uygulamaları, Takviyeli Psikoterapötik Uygulamaları; 

Destekleyici Müzik Terapisi, Yoğun Psikoterapötik Uygulamaları; Yeniden Eğitici Müzik 

Terapisi ( Bu alandaki diger uygulamaları: Egitici Muzik Psikoterapisi, Denetleyici Müzik 

Terapisi, Yaratıcı Müzik Terapisi, Aile Müzik Terapisidir), Birincil Psikoterapötik 

Uygulamaları; Yeniden Yapıcı Müzik Terapisi  yöntemlerinden, seçtigi teknikleri hastanın 

kişisel problemlerini çözümlemesine, psikolojik adaptasyonuna, ve kendisini dengelemesine 

yardımcı olmak için uygular.  

 

 

 

 

Brattleboro/Vermont, ABD´de yetişkin 

engellilerle lgili yürüttüğüm kendi 

calışmalarımdan bir örnek. 

 

 

 

 

 

 

Engellilerle İlgili Bir Çalışmam. 

Brattleboro, Vermont, ABD 
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Psikoterapi alanındaki müzik terapi uygulamalarında dikkat edilmesi gereken unsurlar 

şunlardır: 

 

•Tedavide kullanılan müzik kesinlikle müzik terapisti tarafından seçilmelidir. 

•Tedavi sırasında kullanılan müzik kaydedilmelidir. Eğer seçilen müzik hastada negative 

degişikliklere sebep olursa hemen değiştirilmelidir, secilen müzik parçaları müzik terapi 

yöntemi olarak kanıtlanmış parçalar olmalarına rağmen, her kişide ayrı tepki yaratir. Tedavi 

sırasında bu tepki dikkatle incelenmelidir.  

•Müziğin temposu da çok önemlidir, genelde ritmik muzik daha basarili olmaktadir.  

•Terapide hastanın daha önce hiç duymadığı müzik bile başarılı olabilir. Bu başarı müzik 

terapistinin hastasıyla iletişimine bağlıdır.  

 

İyileştirme / Sağaltıcı Alanlarındaki Uygulamalar 

Bu uygulamada amaç müzik, müzik terapisti, ve danışan arasındaki ilişki ve denge 

bütünlüğünü korumaktır. Akıl, ruh, beden, toplum, çevre ve kültür arasındaki uyumlu ilişkileri 

kapsar. Amaç müzigin titreşimleri kullanılarak, evrenle bütünlesmeye çalışmaktir. Bu 

varsayım, evrenin tüm detaylarının birbiriyle bağlantılı olduğu görüşüne dayanır. Müziğin 

yardımıyla -müzikte zaten var olan- doğa ve evrenle aramızdaki armoni bütuülüğü oluşturulur 

ve hissettirilir. 

Sağaltımda terapi genelde kişiseldir, kaynakları doğal, toplayıcı, bütünleştirici, evrensel 

ve ruhsal temellidir. İnançlarin güçlendirilmesinde (dini ve milli duygular gibi), inançların 

zayıfladığı zamanlarda (Bedensel semptomlar, tıbbi durumlar, ruhsal problemler, çok yakınını 

kaybetmek, boşanmak, işini kaybetmek, çaresiz hastalığa yakalanmak, veya doğa afetleri gibi 

sebepleri sayabiliriz) kişilerin ruhsal yönden kendilerini yenilemek ve güçlendirmek icin doğa, 

ve evrenle aralarında oluşturdukları armoni bütünlüğüdür. Titreşim, ses, ve müzik aracılığıyla 

ruh, beden, ve duygularımız arasında denge olusturulur. 

Sağaltım uygulamaları dört grupta toplanır. Bunlar; Tıtreşimsel Ses Sağaltımı, Müzikal 

Ses Sağaltımı, Müzık Sağaltımı, ve Müzik Terapi Sağaltımıdır. Ayrıca Nefes ve Ses, Davul 

Transları, Sagaltım Gonkları, Mantra Medıtasyonu (Sözsüz müzikal ses çıkartmak), Tonlama, 

Vibroakustik Terapi, Vokal Armonikler, Ses Enerjetiği gibi yardımcı sağaltım uygulamaları da 

kullanılır.  

Takviye sağaltımında müzik deneyimlerinin enerji, evren, estetik, ruhsal, kişi ötesi, akıl, 

beden gibi tüm yönleri deneyimlenir. Müzikal ses sağaltımı teknikleri şunlardır: Müzik ve 

İmgelem, Somatik Müzik Dinleme, Ses Sagaltımı, Enstruman Sagaltımı, Müzik Ritüelleri, 

Müzik Transları, Müziğin Enerji ve Bedensel Çalışmada Kullanılmasıdır.  

Sağaltımda Müzik Terapi deneyimleri bireyin kendi kendine sağaltımı baslatması veya 

sağlıklılığı desteklemek amacıyla kullanılır. Sağaltımda kullanılan müzik terapi teknikleri: 

Beden Müzik Terapisi, Rehberli İmgelem ve Müzik Terapisi, Yaratıcı Müzik Terapisi, Analitik 

Müzik Terapisi, Müzikal Analitik Müzik Terapisi, Biyopsikososyal Müzik Terapisi. 

 

Kendini Yenileme / Rekreasyonel Alanlarda Uygulanması 

          Bu alan müzik, müzik aktiviteleri ve müzik terapinin oyalanma, hoş vakit geçirme, 

dinlenme, zamanı değerlendirme, oyun, eğlence ve etkinlikle ilgili tüm uygulamalarını kapsar. 
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Bu uygulamalarda müzik diger sanat dallarıyla bir arada kullanılır. Okullarda, okul dışı 

programlarda, hastahanelerde, kurumlarda, enstitülerde, sosyal merkezlerde, yerel ya da milli 

topluluklar, sağlıklı veya engelli tüm yaş gruplarıyla ilgili programlarda uygulanır. 

Uygulamalar müzikal amaçlı olduğu gibi, topluluk üyelerinin arasındaki bağları 

kuvvetlendirmek amacıyla da olabilir. Topluluk müzik programları pek çok farklı amaca hitap 

eder. Meteryal olarak her türlü oyuncak, kukla oyunları, boyama malzemeleri, kum havuzu, 

hikaye ve şiir kitapları, dans ve drama örnekleri kullanılır. Kendini Yenileme Alanlarındaki 

uygulamalar 3 grupta toplanır. Bunlar Takviyeyle Kendini Yenileme, Yoğun Kendini 

Yenileme, Birincil Kendini yenileme uygulama yöntemleridir. . 

 

  

 

Rekreasyonel alanındaki bir calışmam. 

 

 

 

 

 

Ekoloji Alanında Uygulanması 

          Ekoloji uygulama alanındaki amaç sosyakültürel topluluğun ve fiziksel çevrenin 

katmanları içersinde ve arsında sağlığı dengelemek ve geliştirmektir. Bu uygulamada danışan 

birey olduğu gibi grup, iş yeri, kurum, topluluk, toplum, hükümet de olabilir. Müzik özünde 

ekolojinin bir parçasıdır. Bu nedenle ekolojinin her katmanına nufus eder. Fiziksel çevrenin ve 

sosyokültürel sistemin katmanları arasında bir katalizör görevi görür. Müziğin aracılığıyla 

toplumsal değerlerin geliştirilmesine yardımcı olunur. Toplumla ilgili her konuda uygulanır. 

Doğal afetlerde, spor yarşmalarında, politikada, savaşlarda, askeriyede, bayramlarda, dini 

törenlerde, gösterilerde kişilerin duygularını güçlendirmek ve motive etmek amacıyla da 

uygulanmaktadır. Müziğin birleştirici gücü, daha büyük insan gruplarına yönelik kullanımını 

sağlar. Bu nedenle müzik terapi ortamının dışında ticari, endüstriyel, iş vb. oldukça kapsamlı 

ve farklı alanlarda da oldukça başarılıdır. Ekolojik müzik uygulamaları bireyde ve topluluklarda 

kalıcı değişikliklere yol açtığı için bu uygulamalar oldukça önemlidir. 
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                    Vermont, ABD´de ekoloji alanındaki uygulanan ritim terapisi. 

 

TEDAVİ PLANI RAPORU HAZIRLAMA YÖNTEMLERİ 

          Müzik terapi tedavi planı raporu, hastanın ihtiyaçları, dayanıklılığı, becerileri göz önünde 

bulundurularak, hastanın psikolojik, zihinsel, bedensel ve sosyal konulardaki fonksiyonlarının 

dökümünü icerir. Tedavide atılan ilk adım tedavi planı raporunun hazırlanması olmalıdır.  Bu 

rapor hastanın tedavisi boyunca, hasta dosyasının en önemli bir parçası olacaktır. 

          Tedavi planı hazırlama sürecinde, müzik ve diğer aktiviteler sırasında hastanın sözlü ve 

sözsüz gösterdiği tepkiler ve testler de göz önünde bulundurulmalıdır. Ayrıca planın 

uygulanması icin gerekli koşulların hazırlanmasında, hastanın diğer sağlık hizmetleri 

servisleriyle iletişimde bulunulması gerekir.  

 

Tedavi planı hastayla ilgili 9 alanda uygulanır: 

1. Genel sağlık durumuyla ilgili rapor 

2. Fiziksel sağlığıyla ilgili rapor 

3. Zihinsel sağlığıyla ilgili rapor 

4. Duygusal sağlğıyla ilgili rapor 

5. Sosyal sağlığıyla ilgili rapor 

6. Iletisim sağlığıyla ilgili rapor 

7. Ailesiyle ilgili rapor 

8. Egitimi ve işi ile ilgili rapor 

9. Becerileriyle ve özel uğraşlarıyla ilgili rapor 

 

Tedavi planı raporu hastanın ait olduğu kültürü, dilini, dinini, inançlarini, sosyal ve ekonomik 

durumunu, cinsiyetini, yaşını, ten rengini, atalarını, akrabalarını, ilgilendiği sosyal 
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organizasyonları inceler ve araştıriı. Bunlarla da sınırlı kalmaz. Hastaniı geçirdiği hastalıklariı 

da dökümü çıkartılır. 

Tedavi Planı Form Örneği 

 

                           MÜZİK TERAPİ  TEDAVİ PLANI FORMU 

 

Hastanın Adı: 

Hastalığı: 

Allerjisi: 

Geçmişteki Tedavisi: 

Şu Anki Tedavi Süresi: 

 

Sosyal 

Adaptasyonu: 

   Yüksek       Normal    Düşük   Yok 

 

  

 

Göz kontağı: 

Gözle takibi: 

İlgisi: 

Paylaşması: 

Çevresiyle 

etkilenmesi: 

Terapistle 

etkilenmesi: 

Uyumluluğu: 

Bağımsızlığı: 

Hayal ve oyun 

gücü: 
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ÖZET 

Malzemesinin ses olduğu herkes tarafından kabul edilen bir olgu olan müzik, sesleri 

düzenleyerek, sesli ve sessiz zamanlara hayat verir. Müzik bir anlamda iletişim aracıdır. Her 

yaş grubuna seslenen müzik; neşe, coşku, huzur, durgunluk, dinginlik, şiddet, öfke, 

huzursuzluk, hüzün, çılgınlık vb. duygular oluşturabilmektedir. Duygu bağının oluşmasında; 

müziğin ritmi, ritmik yapıya göre örtüşen ezgi ve sözler etkili olur. Müzik eski zamanlardan 

beri duyguları açığa çıkarmak ve iyileştirmek için kullanılmıştır. Müzik terapisi, müziğin ve 

unsurlarının, yani ritim, melodi ve harmoninin terapötik amaçlarla özgün kullanımı demektir. 

Bu unsurlar insanda ister istemez müziğin kültürel anlam ve türüne bağlı olmaksızın belirli 

fizyolojik ve bunun sonucu olarak da psikolojik reaksiyonlara neden olur. Müzik terapisinin 

uygulanmasıyla insanın psikodinamiklerinde, ilişkilerinde, uyanıklık düzeyinde, çalışma ve 

üretim temposunda değişiklikler sağlanır. Buna ek olarak müzik, bireyin kendi kendini 

iyileştirmesi veya sağlıklılığını desteklemek amacıyla kullanılır. Danışman aktif ya da yönetici 

bir şekilde dâhil olmak yerine, danışanın ve müziğin varlığını destekleyici bir rol üstlenir. 

Burada rolü, danışanın kendi doğal sağaltım sürecine müzikten faydalanması anlamında 

devamlı bir destek ve takip yoluyla yardım etmektir. Yardım sağlamak için yapılan bu 

araştırma, iki kadın danışanın gereksinim duydukları psikososyal desteğin karşılanmasına ve 

yaşadıkları depresyon, anksiyete, umutsuzlukdüzeylerine yenilikçi bir model olan beden 

perküsyonu ve müziğin kişiler üzerindeki etkisini belirlemeyi amaçlamıştır. Uygulamalar 

haftada iki kez, 2 saat süren toplam 10 oturum yapılmış, öncesi ve sonrasında Beck Depresyon, 

BeckAnksiyete ve Beck Umutsuzluk ölçekleri uygulanmıştır.Her grup oturumunda seçilen 

müzik dinletilerek, kişilerin yaşadıkları duygular üzerine ve müziğin onlarda çağrıştırdığı 

temalar üzerinde konuşulmuştur. Ardından beden perküsyonu yapılarak kişilerin beden 

farkındalıklarını sağlayıp, duygularını bedenlerinde seslendirmeleri istenmiştir. Her 

uygulamanın ardından yaşadıkları duyguları yazabilmeleri için araştırmacılar tarafından 

oluşturulmuş form doldurtulmuştur. Uygulama öncesi ve sonrası uygulanan ölçeklerin 

puanlarında farklılaşma, kendilerini ifade etmelerinde artma gözlenmiştir. Danışanlar tüm 

uygulamaların kendilerine iyi geldiğini söylemişlerdir. 

Anahtar Kelimeler: Müzik Terapi, Psikososyal Destek, Beden Perküsyonu 
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“BODY PERCUSSION AND EFFECTS OF MUSIC ON THE LEVELS OF 

DEPRESSION, ANXIETY AND HOPELESSNESS” 

 

ABSTRACT 

Everybody agrees that the material of music is sound, and it gives life to voiced and 

silent times by organizing the sounds. Music is a means of communication. Appealing to people 

of all ages, music can create such feelings as joy, enthusiasm, peace, calmness, serenity, 

violence, anger, uneasiness, sadness, madness etc. Rhythm of the music and sounds and lyrics 

matching up with the music come into play in creating an emotional bond. Music has been used 

since ancient times to reveal and enhance the feelings. Music therapy is the authentic use of 

music and its elements – that is rhythm, melody and harmony—with therapeutic goals. These 

elements necessarily cause specific physiological and as a result psychological reactions 

notwithstanding cultural meaning and type of the music. With the help of music therapy, some 

changes are procured in psychodynanmics, relationships, awareness level and work and 

production tempo of the individual. In addition to this, music is used for the individuals to 

improve themselves and to promote their health. The consultant plays role in supporting the 

existence of the client and music instead of having an active role or being a controller. The role 

of the consultant here is to help the client by supporting and following the client in his/her 

natural healing process so that s/he can benefit from music. This study, carried out to help 

individuals, aims to identify the effects of body percussion and music, which is an innovative 

model, in providing the psychosocial help and changing the levels of depression, anxiety and 

hopelessness for two female clients.The sessions took place for 2 hours and 10 times, and Beck 

Depression, Beck Anxiety and Beck Hopelessness scales were applied before and after the 

sessions. During each session, the clients listened to the selected songs, then clients and the 

consultant talked about their feelings and the themes music evoke in clients. After that, body 

percussion was performed with the purpose of creating body awareness in clients and they were 

asked to give voice to their feelings by using their bodies.  After each application, the clients 

were asked to fill in a form created by the researchers and the clients wrote the feelings they 

experienced.  

There were differences between the scores of the scales applied before and after the 

performance, and there was increase in the clients’ self-expression. Clients stated that all the 

applications were beneficial for them 

Keywords: Music Therapy, Psychosocial Support, Body Percussion 

 

GİRİŞ 

Malzemesinin ses olduğu herkes tarafından kabul edilen bir olgu olan müzik, sesleri 

düzenleyerek, sesli ve sessiz zamanlara hayat verir. Müzik bir anlamda iletişim aracıdır. Her 

yaş grubuna seslenen müzik; neşe, coşku, huzur, durgunluk, dinginlik, şiddet, öfke, 

huzursuzluk, hüzün, çılgınlık vb. duygular oluşturabilmektedir. Duygu bağının oluşmasında; 

müziğin ritmi, ritmik yapıya göre örtüşen ezgi ve sözler etkili olur. 

Fiziksel bir deneyim olan müzik dinlemede; müzik, içinde barındırdığı titreşimler ve 

seslerle bedenin tüm kısımlarını etkiler. Seslerin frekansı, titreşim, genlikler ve bunların 

düzenleniş biçimleri, süreleri, hızı bedenin vereceği tepkiyi belirler. Dinleme genelde pasif bir 

deneyim olarak tanımlanır. Ancak müzikten herhangi bir anlam üretirken kişinin aklını ve 

duygularını kullanmasına bağlı olarak müzik dinlemenin pasif bir deneyim olmadığını ileri 

sürenler de vardır. Müzik dinlemenin terapi için pek çok etkisi vardır. Otonom sistemin 
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uyarılması ve sakinleştirilmesi için kullanılabilir; nabız, kan basıncı, solunum, beyin 

faaliyetleri, kas gerilimi, hormon salgılama, sıcaklık, nörolojik işlevler gibi vücut yapıları ve 

işlevlerini; bilinç seviyesi, gerilim, endişe, rahatlama, ağrı ve enerji seviyelerini etkileyebilir. 

Müzik dinlemek bir anlamda biyogeribildirim olarak da algılanabilir (K.Bruscia, 2016:140-

141). 

Müzik eski zamanlardan beri duyguları açığa çıkarmak ve iyileştirmek için 

kullanılmıştır. Müzik terapisi, müziğin ve unsurlarının, yani ritim, melodi ve harmoninin 

terapötik amaçlarla özgün kullanımı demektir. Bu unsurlar insanda ister istemez müziğin 

kültürel anlam ve türüne bağlı olmaksızın belirli fizyolojik ve bunun sonucu olarak da 

psikolojik reaksiyonlara neden olur. Müzik terapisinin uygulanmasıyla insanın 

psikodinamiklerinde, ilişkilerinde, uyanıklık düzeyinde, çalışma ve üretim temposunda 

değişiklikler sağlanır. Buna ek olarak müzik, bireyin kendi kendini iyileştirmesi veya 

sağlıklılığını desteklemek amacıyla kullanılır. Danışman aktif ya da yönetici bir şekilde dâhil 

olmak yerine, danışanın ve müziğin varlığını destekleyici bir rol üstlenir. Burada müzik 

terapinin rolü, danışanın kendi doğal sağaltım sürecine müzikten faydalanması anlamında 

devamlı bir destek ve takip yoluyla yardım etmektir. (Babaoğlu, 2006: 201).   

Danışmanın, müzik deneyimlerini danışanın var olan kaynaklarına, yani yaşantıları, 

sosyolojik ve psikolojik değerlerine dayanarak psikolojik uyum sağlama gelişimini 

canlandırmak için yaptığı uygulamalar Destekleyici Müzik Psikoterapi uygulamalarıdır. Burada 

amaç; psikolojik dengeyi kurmak; olumsuz olay ya da durumların psikolojik etkilerini 

azaltmak; olumsuz olay ya da durumlara duygusal adaptasyonu güçlendirmek; Psikolojik 

semptomları iyileştirmek ya da hafifletmek; ego gücü geliştirmek; kendi kaynaklarının 

farkındalığı ve kaynaklarını kullanma; psikolojik savunma ve baş etme mekanizmalarını 

güçlendirmek; hayatın duygusal kalitesini yükseltmektir. Takviye düzeyinde bir uygulamadır. 

(K.Bruscia,2016: 235) 

Yardım sağlamak için yapılan bu araştırma, iki kadın danışanın gereksinim duydukları 

psikososyal desteğin karşılanmasına ve yaşadıkları depresyon, anksiyete, umutsuzluk 

düzeylerini yenilikçi bir model olan beden perküsyonu ve müziğin, kişiler üzerindeki etkisini 

belirlemeyi amaçlamıştır. Çalışmanın amacı Destekleyici Müzik Psikoterapi amacıyla 

uyumludur. 

Materyal Ve Metod 

Araştırmanın örneklemini Ankara’da yaşayan ve psikososyal destek almak istediğini 

ifade eden iki kadın danışan oluşturmaktadır. Uygulamalar 8 Mart – 26 Nisan 2016 tarihleri 

arasında yapılmıştır. Uygulama öncesinde danışanlara uygulamalar hakkında bilgi verilerek 

sözel onamları/onayları alınmıştır. Araştırmada verilerin toplanması amacıyla araştırmacılar 

tarafından yüzyüze görüşme yöntemi ile öyküleri alınmıştır. 

 

Kullanılan Ölçek ve Formlar 

Beck Depresyon Ölçeği (BDÖ): Depresyonda görülen negatif, duygusal, bilişsel ve 

motivasyonel alanlarda ortaya çıkan belirtileri ölçmeye yarayan, 21 maddeden oluşan kendini 

değerlendirme ölçeğidir. Beck Depresyon Ölçeği Hisli-Şahin N (1988-89) tarafından  

Türkçe’ye uyarlanmış ve geçerlilik güvenilirlik çalışması yapılmıştır. 

Beck Anksiyete Ölçeği (BAÖ): Psikiyatrik popülasyonda anksiyete şiddetini ölçmek 

için Beck ve arkadaşları (1988) tarafından geliştirilen 21 maddelik likert tipi bir ölçektir. 

Ölçeğin Türkçeye çeviri çalışması Nesrin Şahin tarafından yürütülmüş, Türkçe çevirisinin 

geçerlik güvenilirlik çalışmasını Mustafa Ulusoy yapmıştır. Çalışmada Cronbach alpha değeri 
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0.93 bulunmuştur. 

Beck Umutsuzluk Ölçeği (BUÖ);Beck ve arkadaşları tarafından, bireyin geleceğe 

yönelik karamsarlık derecesini belirlemek amacıyla geliştirilmiştir. Türkçe uyarlama çalışması 

Seber ve arkadaşları (1993) tarafından yapılmıştır. Ölçek üzerindeki çalışmalar Durak (1994) 

tarafından sürdürülmüştür. Ölçeğin geçerliliğine, güvenirliliğine ve faktör yapısına ilişkin daha 

ayrıntılı bilgiler elde edilmiştir. Çalışmada Cronbach alpha değeri 0.55 ile 0.86 arasında 

değiştiği bulunmuştur (Seber ve arkadaşları 1993, Durak ve Palabıyıkoğlu 1994). 

Beden perküsyonu ve müzik uygulaması sonrası bilgi formu; Araştırmacılar 

tarafından ilgili literatür taranarak bilgi formu oluşturulmuştur. Uzman görüşü alınmak üzere 

bir müzik terapistine incelemesi için gönderilmiş ve alınan geri bildirimler doğrultusunda form 

son haline getirilmiştir. 

 

Araştırmanın Deseni: 

Bu araştırmada karma metot kullanılmıştır. Araştırmanın dizaynında nitel ve nicel 

veriler eş zamanlı toplanmıştır. Araştırmanın nicel yönü ön test, son test uygulamaları, nitel 

yönünü ise gözlem, görüşme teknikleri ve uygulamalarda beden perküsyonu ve müziğin 

kullanımı sonrasında alınan duygular oluşturmaktadır. 

 

Beden Perküsyonu ve Müzik Uygulaması  

Çalışmada örneklem grubuna alınan danışanlara, beden perküsyonu ve müzik 

uygulaması öncesinde ve uygulama tamamlandıktan hemen sonra olmak üzere toplam 2 kez 

Beck Depresyon Ölçeği, Beck Anksiyete Ölçeği, Beck Umutsuzluk Ölçeği uygulanmıştır. 

Örneklem grubuna 13 seans beden perküsyonu ve müzik uygulaması yapılmıştır. 

Haftada iki kez yapılan beden perküsyonu ve müzik uygulamaları, haftanın aynı gün ve saatinde 

2 saat sürecek şekilde yapılmıştır. Zaman zaman belirlenen 2 saatlik sürenin aşıldığı günler 

olmuştur. Danışanlar, aksatmadan devam etmeye özen göstermişler; önemli mazaretlerinin 

olduğu günlerde yapılamayan seansları yapabilmek için bir başka gün talebinde bulunmuşlar 

ve planlanan haftada 2 günlük uygulamanın gerçekleştirilmesini sağlamışlardır.  

Her grup uygulaması iki aşamada gerçekleştirilmiştir.  

İlk aşama müzik uygulamasıdır. Bu aşamada danışanların her birinin ikişer tane müzik 

seçmesi planlanmıştır, ancak danışanların seçimi danışana bırakmaları nedeniyle her 

uygulamada bu gerçekleştirilememiştir. Danışanı zorlama, onun üzerinde baskı oluşturacağı 

düşüncesiyle tercih edilmemiştir. Her müzik dinletisinden sonra danışanlar, hissettikleri 

duyguları açığa vurmaları için desteklenmiştir. Dinletilen eserin hemen sonrasında, müzik 

dinlemede yaşadıkları duygulara benzer yaşantılarını paylaşmaları istenmiştir. Her uygulamada 

5 eser dinletilmiştir. Duyguların paylaşılması ile müzik oturumu sonlandırılmıştır.  

İkinci aşama beden perküsyonu aşamasıdır. Bu aşamada ise vücudun çeşitli bölgelerinde 

perküsyon uygulamaları yapılarak bedeninin seslerini tanımaları sağlanmıştır. Ardından 

danışanlardan duygularını ifade eden iki cümle kurmaları istenmiş ve bu cümleleri bedenlerinde 

perküsyon yöntemini kullanarak seslendirmeleri istenmiştir. 

Bu aşamada, danışanların olumsuz cümle kurmaktan kaçındıkları gözlenmiştir. 

Beden perküsyonu uygulamalarında danışanların diğer kazanımları: 

kas hareketleri ile bedenin rahatlaması; 
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zihin-beden koordinasyon becerisinin gelişmesi; 

farkındalığın ve yaratıcılığın geliştirilmesi ile benlik algısının yükseltilmesidir. 

Araştırmanın verilerinin değerlendirilmesinde nicel ve nitel analizler kullanılmıştır.  

Araştırmanın nitel verilerinin değerlendirilmesinde beden perküsyonu ve müzik uygulamaları 

sırasında danışanların bireysel olarak ifade ettikleri kavramların analizi yapılmıştır. Bu 

kavramlar genelden özele doğru ele alınmıştır. 

 

BULGULAR 

Danışanların Beck Anksiyete, Beck Umutsuzluk ve Beck Depresyon ölçeklerinin ön test 

ve son test değerlendirme puanları Tablo 1’ de verilmiştir. Uygulama sonrasında Beck 

Depresyon puanlarında anlamlı düzeyde düşüş olduğu gözlenmiştir. Benzer şekilde, Beck 

Umutsuzluk ölçeği puanlarının da azaldığı belirlenmiştir. Beck Anksiyete ölçek puanında 

uygulama öncesi ve sonrasında anlamlı bir değişim olduğu tespit edilmiştir. 

Beden Perküsyonu ve Müzik Uygulamaları Süreci İle İlgili Nicel Veriler  
 

Tablo  1. Danışanların ölçek ön ve son test sonuçları 

 DANIŞAN 1 DANIŞAN 2 

BECK ANKSİYETE   

ÖN                           13 17 

SON          5   7 

BECK UMUTSUZLUK    

ÖN      9   5 

SON         2   2 

BECK DEPRESYON    

ÖN    15 12 

SON    11   6 

 

Çalışma süresince toplam 13 uygulama yapılmıştır. Her uygulama da danışanların ve 

danışmanın müzik seçimleri Tablo 2’ de yer almaktadır. 

Tablo 2. Her Uygulama İçin Danışman Ve Danışanların Müzik Seçimleri 

 

Uygulamalar 

 

DİNLETİLEN ESERLER 

 DANIŞAN 1 

Seçtiği Eserler 

DANIŞAN 2 

Seçtiği Eserler 

DANIŞMAN 

Seçtiği Eserler 

1.Uygulama 1.“Koparılan  

    Çiçekler” 

(Sertap Erener) 

 

1.“Çalkala” 

   (Demet Akalın) 

 

1.“Chiquitita” 

   (Andre  Rieu) 

2.“Yeşil Başlı    

  Gövel  Ördek” (Gülşen Kutlu) 

3. “Bir Demet   

    Yasemen”    

    (Zeki Müren 

2. Uygulama 1.Acıymıycak    

    (Tarkan) 

 

1.“Paşa Paşa”  

   (Yasin Keleş) 

  1.“Songs A From     

    Secret Garden   

  (Secret Garden) 

  2.“Kasımda   

    Aşk Başkadır” 

  ( Farid Farjad) 

3. “La Paloma” 
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    (Andre Rieu) 

3. Uygulama 1.“Agora Meyhanesi”     

     (Zeki Müren) 

2.“Bülbülüm Altın 

    Kafeste” 

  (Melihat Gülses) 

1. “Sen Sevda 

mısın”   

     (Buray) 

2.“Kalakaldım”  

   (Serkan Kaya) 

1.“Carmina  

   Buruna”  

  (Andre Rieu) 

4. Uygulama 1.“Taş”(Soner  

    Kabadayı) 

 

1. “Satır Satır”  

     (İbrahim 

Tatlıses) 

1. “Tek Başına” (Nilüfer) 

  2.“Etme Eyleme    

    Canım”  

  (Erol Evgin) 

  3.“Ellerinde    

 Sihirli Deynek” 

(Serkan Bağcan) 

5. Uygulama 1. “Şiirimin Dili” 

     (Seyyal  Taner) 

 

1.“Dantel”(İrem 

Derici) 

1. “Akılsız Başa  

   Fayda Yok” 

   (Gökben) 

2. “Son Verdim Kalbimin İşine” 

(Seyyal Taner) 

 3.“Üzüntüyü      

 Bırak Yaşamaya    

 Bak” 

(Gönül Turgut) 

6. Uygulama  1.“Paşa Gönlüm” 

   (Zerrin Özer) 

 

 

1. “Yıllarım Gitti”  

    (Ferhat Göçer) 

1.“Değmen Benim Gamlı    Yaslı 

Gönlüme”  

   (Zara) 

 2. “The Second    

      Waltz”  

    (Andre Rieu) 

 3.“Bunlar da  

    Geçer”  

     (Füsun  Önal) 

7. Uygulama 1. “Ah nerede vah 

nerede”  

     (Füsun Önal) 

2. “Gitme Kal” 

      (Funda Arar) 

 

1. “Muhtemel Aşk”   

    (Gripin) 

2. Sil Baştan”  

    (Şebnem Ferah) 

1. “Affetmem” 

    (Funda Arar) 

 

8. Uygulama 1.“Mor Menekşe” 

(Nilüfer) 

2. “Yalan Dünya”  

    (Neşet Ertaş) 

   

1. “Hayırlı Günler”  

    (Aydın Kurtoğlu) 

2. “Köle”  

    (Aydın Kurtoğlu) 

 

1. Dinlendirici Müzik  

    (Özgüven) 

9. Uygulama 1. “Fesupanallah”  

    (Erkin Koray) 

2. “Canımın Ta içisin 

sen” 

    (Melihat Gülses) 

3. “I will follow him” 

    (Andre Rieu) 

1.“Gönlümün 

Efendisi” 

    (Ebru Gündeş) 

2. “Araftayım”  

   (Ebru Gündeş) 

3. “I will follow 

him” 

   (Andre Rieu) 

 

10. 

Uygulama 

 1. “Beyaz Giyme Toz  

     Olur” 

    (Emma Shaplin& 

Ferhat  

     Göçer) 

 

1.“Kiralık aşk 40.  

   Bölüm final 

sahnesi” 

1. “Chiquitita” 

   (Andre  Rieu) 

2. “La Paloma”  

    (Andre Rieu) 

  3.“Songs A From    

    SecretGarden   

   (Secret Garden) 
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11. 

Uygulama 

 1.“Dönülmez    

Akşamın Ufkundayım” 

 (Münir Nurettin  

   Selçuk) 

2. “Aklım Takıldı” 

  (Orhan Gencebay) 

 

1. “Bir Parmak Bal” 

   (Sibel 

Can&Tarkan) 

2. “Bir Teselli Ver” 

   (Orhan 

Gencebay) 

1.“Naciye” (Seyyal Taner) 

12. 

Uygulama 

 1.“Janti”(Murat Boz) 

 2. “Aklım sende” 

(Bora Ayanoğlu   

    & Zerrin  Özer) 

 

1.“Hoş geldin 

Ayrılığa” 

   (Ece Seçkin) 

2. “Püf” (Murat 

Boz) 

1.“Palavra”  

  (Ajda Pekkan) 

 

 

13. 

Uygulama 

  1.“Silk Road”  

    (Kitaro) 

2.“The book of  

    Secret” 

 (Loreno Mac Connet) 

3. “La notte etterna”  

     (Emma Shaplin) 

1. “Can Kırıkları” 

   (Şebnem Ferah) 

2.“Firüze” 

    (Sezen Aksu) 

 

 

Çalışma süresince danışanların seçtiği müzik türleri incelenmiştir. Tablo 3’ de her 

danışanın her müzik türünü kaç kez tercih ettiği yer almaktadır. Danışan 1’in en fazla pop 

müziği seçtiği, ve sırasıyla şarkı, yabancı müzik, türkü, arabesk, meditasyon müziği tercih ettiği 

gözlenmiştir. Danışan 2’nin de en fazla seçtiği müzik pop müzik, sırasıyla arabesk, yabancı 

müzik ve meditasyon müziği gelmektedir. 

 

Tablo 3. Müzik türleri ile danışanların seçtiği müziklerin toplam sayıları 

Müzik Türleri Danışan 1’in 

seçtikleri 

Danışan’2nin 

Seçtikleri 

Danışmanın 

Seçtikleri 

Pop Müziği 11 17 10 

Şarkı 4 0 1 

Türkü 2 0 2 

Arabesk 1 2 0 

Yabancı Müzik 3 1 7 

Meditasyon Müziği 1 1 3 

TOPLAM 22 21 23 

 

 

Beden Perküsyonu ve Müzik Uygulamaları Süreci ile İlgili Nitel Veriler 

 

Tablo 4. Danışanların uygulama sonrasında kazanımlarına ilişkin görüşleri 

 

Uygulamalar 

 

Kazanımlara İlişkin Katılımcı Görüşleri                                           

  DANIŞAN 1  DANIŞAN 2 

1.Uygulama “Uyum”,“Oryantasyon”,                             

“Deşarj”, “Rahatlama” 

 

“Dans etme özlemi”,”enerji”, 

“Öfke”, “Sevgi”, “Sakinlik” 
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2. Uygulama “Eğlenme”,“Hüzün”,“Coşku”, 

“Heyecan”,“Dans etme isteği”,  

 

“Öfke”, “Umut”, “Hüzün”, 

“Realite”, “Coşku” 

3. Uygulama  “Aşk Ümidi”, “Hayaller”, 

“Hüzün”,“Coşku”,” “İçtenlik”, 

Yalnızlık”, “İsyan” 

 

“Hüzün”, “Özlem”, “Hayal 

kırıklığı”, “Öfke”, “İsyan”, 

“Saygı”, “Hayranlık”, 

“Rahatlama” 

4. Uygulama “Enerji”, “Yaşam Enerjisi”, “Eğlenme”, 

“Geleceğe Coşku ile bakma” 

“Huzur”, “Enerji”, “Coşku”, 

“Bedende kendini ifade etmede 

rahatlama ve huzur” 

5. Uygulama “Umut”, “Yaşamdan zevk alma”, 

“Huzur”,“Eğlenme”,“Mucize 

gerçekleşecek duygusu” 

“Enerji”, “Coşku”, “Umut”, 

“Motivasyon”, “Rahatlama”, 

“Dinginlik” 

6. Uygulama  “Rahatlama”,“Hüzün”, 

“Umut”,“Özlem”,“Pişmanlık”, “Hayatın 

Gerçekleri” 

“Rahatlama”, “Sakinlik”, 

“Dinginlik” 

7. Uygulama “Ümit”, “Hüzün”, “Affetmek” “Enerji”, “Umut”, “Özlem”, 

“Rahatlık”, “Dinginlik” 

8. Uygulama “Huzur”, “ Kaçış”, “Çaresizlik”, 

 “Masumiyet”, “Hüzün” 

“Huzur”, “Öfke” “Hüzün”, 

“Özlem” 

9. Uygulama “Hüzün”,“Coşku”, “Heyecan” 

“Sakinleşme” 

“Sakinleşme”, “Yorgun”, “Yeni 

Aşk Umudu” 

10. Uygulama “Ruhsal dinginlik”,  

“Müziğin muhteşemliğinin farkına 

 varma” 

“Huzur”, “Dinginlik”, “Özlem”, 

“Coşku”, “Mutluluk” 

11. Uygulama “Pişmanlık”, “Muziplik”, “Gizem”, “Her 

şeyi zamana bırakmanın rahatlığı”, 

“Hayatın acı gerçekleri” 

“Rahatlama”, “Mutluluk”, 

“Özlem”, “Güçlülük”, “Huzur” 

12. Uygulama “Rahatlama”, “Hüzün”, “Mutluluk” “Enerji”, “Umut”, “Mutluluk”, 

“Huzur”, “Gurur” 

13. Uygulama “Huzur”, “Hayatın acımasızlığı”, 

“Dinginlik”, “Hayatın Gerçekleri” 

“Huzur”, “Mutluluk”, “Heyecan” 

 

 

Danışanlara göre ilk 10 sırayı alan kazanımlar 

DANIŞAN 1 DANIŞAN 2 

Hüzün Huzur 

Hayatın Gerçekleri Enerji 

Rahatlama Rahatlama 

Eğlenme Özlem 

Coşku Mutluluk 

Huzur Dinginlik 

Umut Umut 

Pişmanlık Coşku 

Heyecan Sakinleşme 

Enerji Öfke 
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TARTIŞMA VE SONUÇ 

Bu çalışma, iki kadın danışanın gereksinim duydukları psikososyal desteğin 

karşılanmasına ve yaşadıkları depresyon, anksiyete, umutsuzluk düzeylerine beden perküsyonu 

ve müziğin etkisini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre, çalışmaya 

katılan kadın danışanların Beck Depresyon, Beck Anksiyete ve Beck Umutsuzluk ölçeğinin ön 

test ve son test sonuçları karşılaştırıldığında arasında anlamlı bir farkın olduğu saptanmıştır. 

Marshall ve Tomcala (1981) ise farklı müzik türlerinin stres üzerindeki etkilerini 

karşılaştırmalı olarak incelemişlerdir. Deneklere caz, rock, dini, klasik müzik ve fon 

müziğinden oluşan parçalar, gruplara ayrılarak her gruba ayrı müzik türü olacak şekilde 

dinlettirilmiştir. Sonuç olarak, farklı müzik dinlettirilen deneklerin stres düzeylerin de aynı 

oranda azalmanın olduğu, tüm müzik türlerinin aynı psikoterapötik etkiye sahip olduğu 

saptanmıştır.   

Silverman (2003) müziğin madde bağımlılığı üzerine etkili olup olmadığını incelemiş 

ve müzikle terapinin madde bağımlısı hastalar üzerinde olumlu bir etkisinin olduğu tespit 

edilmiştir. 

Ovayolu ve arkadaşlarının yaptığı bir çalışmada (2006) kolonoskopi tedavisi gören 

hastaların anksiyete, ağrı gibi psikolojik rahatsızlıklarını gidermeye yönelik yaptıkları 

çalışmada müzikle terapi işlemine aldıkları hastaların kontrol grubundaki hastalara göre 

hastalıkları ile ilgili daha az ilaç talebinde bulunduklarını, anksiyete düzeylerinin daha az 

olduğunu, tedaviden memnuniyet düzeyinin daha fazla olduğunu ve son olarak ağrı 

şikâyetlerinin azaldığını tespit etmişlerdir. 

Sezer (2009) yaptığı çalışmada farklı müzik türlerinin insanlar üzerine etkisini deneysel 

olarak incelemiş ve terapötik müziğin bireylerin psikolojik durumlarını olumlu yönde etkilediği 

sonucunu elde etmiştir.  Henüz anne karnındayken bile, annenin kalp atışları çocuk için bir 

müzik niteliği taşımaktadır. 

Domar ve arkadaşlarının (2000) yaptığı çalışmada da infertil kadınların anksiyete ve 

depresyonlarını azaltmada grup terapisinin etkisi test edilmiştir. 

Bu çalışmada, elde ettiğimiz sonuçlara göre; kadın danışanların beden perküsyonu ve 

müziğin kullanıldığı uygulamalarda  yaşamsal stresler nedeniyle yaşadıkları bu olayları fark 

edebildikleri ve baş etmelerinde faydalı olduğu görülmektedir. Bu sonuç beden perküsyonu ve 

müziğin kullanımının kadın danışanlarda depresyon, anksiyete ve umutsuzluk düzeylerinde 

iyileştirme yarattığı sonucuna kanıt sunması açısından önemlidir.  

Araştırmanın Sınırlılığı 

Çalışmanın sınırlılıklarına baktığımızda, çalışma iki danışan ile yapıldığı için  sonuçlar 

henüz genellenebilir düzeyde değildir. Bundan sonraki çalışmalarda grup oluşturularak sayının 

daha fazla tutulması çalışmanın önemini artıracaktır. Bu çalışmada ulaşılan sonucun kalıcılığına 

ilişkin bir izlem çalışması yapılmadığından grup çalışmasının katılımcılar üzerindeki etkilerinin 

süresi değerlendirilememiştir. Bu nedenle daha sonraki çalışmalarda izlem çalışmasının 

yapılması gerektiği de düşünülmüştür. Danışanların da istemesi durumunda uygulamalara 

devam edilecektir. Çalışmamızda kontrol grubu kullanılmamıştır. Yapılan grup çalışmasının 

etkinliği açısından kontrol grubu ile çalışılması karşılaştırmayı kuvvetlendireceği 

düşünülmektedir. 
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“OTİZM SPEKTRUM BOZUKLUĞU OLAN BİREYLERE SOSYAL BECERİ 

KAZANDIRMADA SOSYAL ÖYKÜ VE MÜZİKLİ SOSYAL ÖYKÜ 

UYGULAMALARININ ETKİLİLİKLERİNİN İNCELENMESİ” 

 

Dr. Banu GEBOLOĞLU 

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Devlet Konservatuvarı 

banu.gebologlu@gop.edu.tr 

ÖZET 

          Araştırmanın amacı, otizm spektrum bozukluğu olan bireylere sosyal becerilerin 

öğretiminde sosyal öykü ve müzikli sosyal öykü uygulamalarının etkililiklerinin farklılaşıp 

farklılaşmadığını araştırmaktır. Otizm spektrum bozukluğu olan bireylere “izin isteme” ve 

“yardım isteme” becerilerini kazandırmayı amaçlayan araştırmada, tek denekli araştırma 

modellerinden uyarlamalı dönüşümlü uygulamalar modeli kullanılmıştır. Sosyal öykü ve 

müzikli sosyal öykü yöntemleri ile öğretimin yapılabilmesi için araştırmacı tarafından öğretim 

planları hazırlanmış ve uygulanmıştır. 

         Araştırmanın bulguları otizm spektrum bozukluğu tanısı bulunan bireylere sosyal 

becerilerin öğretiminde sosyal öykü ve müzikli sosyal öykü öğretim yöntemlerinin etkili 

olduğunu; bu bireylerin bu öğretim uygulamalarıyla sosyal becerileri kazanabileceğini, 

kazandıkları becerileri sürdürebileceğini ve ihtiyaç duydukları farklı nesnelere 

genelleyebileceğini göstermiştir.  

Anahtar Kelimeler: Otizm Spektrum Bozukluğu, Sosyal Beceri, Sosyal Öyküyle Öğretim, 

Müzikli Sosyal Öyküyle Öğretim. 

“THE EXAMINATION OF THE EFFECTIVENESS OF SOCIAL HISTORY AND 

MUSICAL SOCIAL STORY ON SOCIAL SKILL DEVELOPMENT OF AUTISM 

SPECTRUM DISORDERED INDIVIDUAL” 

Dr. Banu GEBOLOĞLU 

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Devlet Konservatuvarı 

banu.gebologlu@gop.edu.tr 

ABSTRACT 

          The aim of the study is to understand whether the effectiveness of the social story and 

musical social story applications on autism spectrum disordered individuals differentiates or 

not in teaching social skill. From survey models with single participants “adaptive alternate 

applications” model was used in the research which aimed to gain skills of getting permission 

and asking for help to the individuals who had autism spectrum disorder. Teaching plans have 

been prepared and applied by researcher to accomplish teaching with social story methods and 

musical social story methods.  

         The findings of the study have shown that social story and musical social story teaching 

methods are effective in teaching social skills to the individuals who have autism spectrum 

disorder and these individuals can gain social skills with the help of these applications, they can 

keep what they have gained and generalize what they have learnt to different objects they need.  

Key words: Autism Spectrum Disorder, Social Skill, Social Story, Teaching,  Teaching Social 

Story with Music. 
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“POSTMODERN VE MODERN İKİLİĞİ BAĞLAMINDA TÜRKİYE’DE MÜZİK 

TERAPİ” 

 

Öğr. Gör. Barış GÜRKAN 

Gazi Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuarı Müzikoloji bölümü 
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ÖZET 

Müzik ve sağaltım arasındaki ilişkinin tarihi Moreno'ya göre otuz bin yıl geriye 

götürülse de, bilim kapsamında bir disiplin olarak müzik terapinin vücut bulması 20. yüzyılın 

ortalarında başlar. Sağlık ve müzik alanındaki diğer pek çok bilim dalının aksine müzik terapiyi 

şekillendiren dinamikler bütünüyle modern kriterlere angajedeğildir. Her ne kadar bir bilimsel 

disiplin olan müzik terapinin temelleri modern paradigmanın etkisiyle atılsa bu disiplinin pek 

çok unsuru postmodern paradigmayla ilişkilidir. Bir başka ifadeyle müzik terapinin işleyişinde 

pek çok unsur modern kriterlere uygunken postmodern ilkelerin çoğulcu, geçirgen, esnek vb. 

pek çok özelliği de metotlarından amacına kadar müzik terapinin pek çok noktasında 

gözlemlenebilir. 

Bu çalışma, Türkiye’de müzik terapiye yaklaşımları modern ve postmodern ikiliği bağlamında 

incelemeyi amaçlar.  

 

Anahtar Kelimeler: Postmodern, Modern, Türkiye’de Müzik Terapi 

 

“MUSIC THERAPY IN TURKEY WITHIN THE CONTEXT OF THE POSTMODERN 

MODERN DICHOTOMY” 

ABSTRACT 

Although Moreno dates the history of the relationship between music and healing to 

thirty thousand years back, the emergence of music therapy as a scientific discipline begins in 

the mid-20th century. Contrary to many branches of science in the field of health and music, 

the dynamics that shape music therapy are not completely engaged with modern criteria. Even 

though the foundations of music therapy as a scientific discipline were laid under the influence 

of the modern paradigm, most of its elements are related to the postmodern paradigm. In other 

words, while many elements in the mechanism of music therapy fit modern criteria, various 

characteristics of postmodern principles (i.e. pluralistic, permeable, flexible, etc.) can be 

observed in numerous aspects of music therapy, from its methods to its aim. 

This study aims to investigate the music therapy approaches in Turkey within the context of the 

modern postmodern dichotomy. 

Key Words: Postmodern, Modern, Music Therapy in Turkey 
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GİRİŞ 

Tarihte, mutlak doğrunun arayışındaki insanın sürekli sırtını bir paradigmaya dayayarak 

kendine bir hakikat tayin ettiği görülür. Dünyayı, bu hakikat ışığında görünen perspektiften 

çizdiği sınırlar ve temel kriterler çerçevesinde anlamaya ve anlamlandırmaya çabalar. Zamanla 

inşa edilen bu hakikatle ilgili ön kabul, devasa bir sistemin mekanizmasının en temel koşulu 

halini alır; hatta çoğu kez sorgulanamaz veya sorgulanıp sorgulanmayacağı bile akıllara 

getirilmez. Bu cümlelerle hem insan yaratısı olan bir sistemin dinleşmesi kastedildiği gibi hem 

de verili bir dinin hakikat tayininde insanın sırtını dayadığı paradigma olması kastedilir.  

Ancak söz konusu –insan yaratısı olan dinleşen sistem veya dini hakikatten üretilen- 

sistem bir sonuç olmaktan ziyade bir süreci tanımlar ve dönüşerek yeniden yorumlanır. Zaman 

içerisinde sistemin vadettikleri ile gerçekleşenler arasında oluşabilecek farklar sistemde 

yaşanan dönüşümle açıklanamaz olur ki bu noktada yeni paradigmalar ışığında şekillenen yeni 

değerler ve kriterler önceki sistemi eleştiren, farklı doğrulara sahip yeni sistemlerin doğmasına 

neden olur. Bu durum önceki sistemden büyük ölçüde farklılaşmayı beraberinde getirse de, 

aslında bütünüyle bir kopuş söz konusu değildir. 

Bugün bilinen şekliyle bir kavram olarak ‘bilim’ de aslında bu şekilde bir sürecin hem 

ürünüdür, hem de bir seviyeden sonra katalizörüdür. Bilim, içinde bulunduğu sistemde öyle 

sağlam temellerle konumlanır ki, bırakın bilimin şekillendiği sistemin tetikleyicisi olan ana 

paradigmanın sorgulanmasını, birkaç yüzyıl boyunca bilimin kendisi bile sorgulanmaz. Fakat 

dünyanın deneyimlediği yaklaşık yarım asırlık sürecin getirisi olan yeni sistemde bilim ve onun 

temel paradigması da sorgulanır hale gelir. Bu yeni durum, -çoğu kez paradoksları da 

barındıracak şekilde- bilim disiplinlerini iki sistem arasında konumlanmak zorunda bırakır.  

Bu yazıda sınırları “bir bilim disiplini olarak müzik terapi” cümlesiyle çizilen bilimsel 

gerçekliğin iki ana paradigma olan modernizm ve postmodernizm arasında nasıl konumlandığı 

ve Türkiye’deki görünümü resmedilecektir. Diğer bir ifadeyle analitik araç olarak modernizm 

ve postmodernizmin kullanıldığı bir yöntemle, Türkiye’deki müzik terapi bir inceleme nesnesi 

olarak seçilmiştir. Bu amaçla öncelikle modernizmin ve postmodernizmin ne olduğundan 

kısaca bahsedilecek, ardından –bu çalışmada müzik terapi bir “bilim disiplini” olarak ele 

alındığından- bilimin bu paradigmalarla ilişkisi ele alınacaktır. Sonra müzik terapideki modern 

ve postmodern özellikler – pratikler – ilkeler vb. örneklendirilecek ve müzik terapinin bu iki 

paradigma ikiliği arasında nasıl konumlandığı ortaya koyulacaktır. Son olarak Türkiye’nin 

postmodern-modern ikiliğindeki konumu ve bu bağlamda müzik terapi yaklaşımları ele 

alınacaktır. 

 

MODERNİZM-POSTMODERNİZM VE BİLİM  

Modernizmin kelime kökü olan modern Latincedir ve kökeninde modo ve hodie 

sözcükleri bulunur. Modo Latincede “son zamanlar, tam şimdi” anlamına gelirken, hodie ise 

“bugün” anlamındadır (Bağce’den akt. Uzun, 2012: 67). Etimolojisinde de açıkça görüldüğü 

gibi modern kelimesi açıkça günümüzdekine, şimdidekine ve yeniye gönderme yapar. İlk kez 

5. Yüzyılda Hıristiyanlığın resmi din olarak kabul edilmesiyle, ‘yeni’ durumu eski Roma ve 

Pagan geçmişinden ayırmak için kullanılır. Kelime anlamı ‘yeni’ olanı vurgularken aslında 

açıkça “öncenin reddi” anlamını da kazanır. Kelimenin ikinci kez ‘yeni’yi ve ‘eskinin reddiyle 

geçmişe ait olmamayı’ (Uzun, 2012: 67-68), gelenekselin karşıtı olmayı’ ifade eden anlamını 

(Giddens, 2010: 39) Rönesans ve Aydınlanma ile 15-16. Yüzyıllarda kazanır. Modernliğin 

günümüzdeki biçimiyle ortaya çıkışı “büyük ölçüde on yedinci yüzyıldan sonra geleneksel 

toplumlarla, onlara karşıtlık oluşturmak amacıyla yolları kesin olarak birbirinden ayırmak 

biçiminde Batı'da” meydana gelir (Thomas ve Walsh, 2012: 492). Bu dönüşüm aslında 



VII. Uluslararası Hisarlı Ahmet Sempozyumu / VII. Internatıonal Hisarlı Ahmet Symposıum 

 

 
50 

 

Avrupa’da dinin ve Kilise’nin yaşamın tüm alanında merkezdeki yerini kaybetmeye başlaması 

ve buna karşı aklıyla tüm evreni anlayabilecek insanın ‘yeniden doğuşunu’ ifade eder.  

Modernizmin şekillenmesine eşlik eden iki motivasyondan bahsedebiliriz. İlki 

Ortaçağ’ın geleneksel ve din temelli yaşam tarzına bir tepki etrafında şekillenen heyecan, diğeri 

ise pozitivizm, rasyonalizm ve hümanizm gibi büyük umutlar bağlanan yeni modern ilkeler ve 

değerlerin peşinden gitme heyecanı. Bu iki motivasyon, etkisi hala günümüzde büyük oranda 

devam eden ve yaklaşık son 500 yıla damgasını vuran paradigma olan modernizmin dünyada 

yayılmasından önceki oluşma ve kemikleşme sürecinde önemli etkiye sahiptir. Bu süreçte 

modernizm, yaşamın hemen her alanındaki “doğruları ve yanlışları” kendi perspektifinden 

şekillendirir. Sonraki adım ise modernizmin dünya genelinde yayılmasıdır; Batı'nın etkisi ve 

yönlendirmesiyle, neredeyse tüm dünyada modernizm bir sosyo-kültürel değişim modeli olarak 

benimsenmeye başlar.  

Marshall Berman modernliğin tarihini üç evrede sunar: ilk dönem insanlar modern 

hayatı algılamaya yeni yeni başladıkları 16. Yüzyıldan 18. Yüzyılın başlarına kadar geçen 

evredir. Bu süreçte henüz insanlar içinde bulundukları dönüşümü tanımlayamazlar ancak büyük 

bir dönüşümün başladığı da açıktır. İkinci evre 18. Yüzyılın sonundan 20. Yüzyılın başına kadar 

sürecek olan evredir ve bir anda büyük ve modern bir kamunun oluştuğu bir dönemi tanımlar. 

1790’lardaki büyük devrimci hareketler ve Fransız Devriminin etkisiyle oluşan bu kamu kişisel, 

toplumsal ve siyasal alanda yaşamın her boyutunda büyük altüst oluşların ve patlamaların 

yaşandığı bir çağdır. Ayrıca 19. Yüzyılın modern kamu alanı hem gelenekseli kuvvetli bağlarla 

hatırlamakta hem de moderni yaşamaktadır (Berman, 1994: 29). Habermas’ın modernite projesi 

olarak andığı şey de aslında bu ikinci dönemde ortaya çıkar. Bu projeyle Aydınlanma 

düşünürlerinin “nesnel bilimi, evrensel ahlak ile hukuku ve kendi ayakları üzerinde duran 

sanatı, kendi iç mantıkları temelinde geliştirme” konusunda gösterilen olağanüstü düşünsel 

çaba kastedilir. Amaçlanan şey, özgür ve yaratıcı şekilde çalışan çok sayıda bireyin inşa ettiği 

bir bilgi birikimini, insanlığın özgürleşmesi ve günlük yaşamın zenginleşmesi yolunda 

kullanmaktır (akt. Harvey, 2006: 25). Üçüncü ve son evre olan 20. Yüzyılda modernleşme 

süreci neredeyse tüm dünyayı kaplayacak şekilde yayılır (Berman, 1994: 29). Modernizmin bu 

son evresine ilişkin yapılan çalışmalarda uzun süre “Klasik modernleşme teorisi” olarak 

bilinen, Batı bağımlı, kültür bağımsız, tek yönlü bir modernleşme anlayışı hâkimdir. Ancak 

özellikle 2. Dünya Savaşı sonrası süreçte klasik modernleşme teorilerini eleştiren çok sayıda 

görüş sosyal bilimler literatürüne kazandırılır. 

Demirel, Harvey’in Postmodernliğin Durumu adlı çalışmasından yaptığı çıkarımla 

modernliğin temel parametrelerini genellikle kapitalizm, endüstriyalizm, kentlilik, demokrasi, 

ussallık, bürokrasi, uzmanlaşma, farklılaşma, bilimsel bilgi, teknoloji ve ulus devlet olarak 

verir. Bilim, bilgi, ortak insani değerler, kesin doğrular ve evrensel gerçeklikler modernizmi 

tasvir eder (akt. Demirel, 2014: 170). Harvey’den de yola çıkarak modernizmin, köken aldığı 

rasyonalizm, pozitivizm, Aydınlanma düşüncesi ve hümanizm gibi fikri temellerden 

kaynaklanan ana kriterlerini birkaç özellik halinde şu cümleyle örneklendirebiliriz: Modernizm 

yaşamın hemen her alanında akla dayalı, sınırları kesin hatlarla çizilmiş-her kategorisi iyi 

tanımlanmış, sınıflandırmalar içerisinde homojen bir yapı arzulayan, deneylerle hemen her 

seferinde aynısını görmeyi uman, gördüğünü deneyleyerek doğru kabul eden, görüp ispat 

etmediğini yok sayan, çoğulculuk karşıtı, evrenselci, hümanistdir.   

Modern Batı toplumunun bütüncül şekli ve örgütlenmesi, 1960'lardan sonra toplumsal, 

sosyal, ekonomik, idari ve kültürel seviyelerde postmodern bir dünya kurmak üzere 

parçalanmaya, dönüşüme ve değişime maruz kalır (Thomas ve Walsh, 2012: 492). Bu 

dönüşümü tetikleyen unsurların başında modernizmin ideali olan ilerlemenin ve yükselmenin 

modern insan için tam bir hayal kırıklığı olması gösterilir. Kapitalizm tarafından eşyanın aşkın 
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bir değere dönüşmesi ve insan aleyhine seyreden büyümesi, insanı itibarsızlaştırır ve geleceğe 

olan inanca darbe vurur. Geleneğe duyulan özlemin artması, geleceğin belirsizliğinin 

huzursuzluğunda geleneğe ve geçmişe sığınmaya yönelinmesi, gelenekle arası açılan insanın 

“bitimsiz bir şimdiki zamana dönüştürülmüş” olduğunun farkına varmasını sağlar (Yalçın, 

2013: 175). Ayrıca modern toplumların rasyonaliteyi kutsallaştırmaları aklın esnekliğini ve 

özgürlüğünü yitirmesine neden olur. İnsanlığın binlerce yıl geriye götürülebilecek tarihini 

modernliğinin rasyonellik ilkesi karşısında yok saymanın büyük bir indirgemecilik olacağı, 

geleneklere geri dönülerek farklı rasyonaliteler yakalanabileceği düşünülür (Demirel, 2014: 

171). 

Postmodernliği hazırlayan toplumsal, kültürel, ekonomik ve tarihsel sebepleri sıralamak 

ve nitelendirmek mümkün iken, postmodernizmin net bir tanımını yapmak ve net bir kimlikle 

ifade etmek zordur. Huyssen tanımlamadaki temel zorluğu “post” ekinden dolayı 

postmodernizmin ilişkisel bağımlılığıyla ilişkilendirir. Post ekinin bir ikaz olarak kabul 

edilmesi gerektiğini ve postmodernin modernle ve modernizmle ilişkisi çerçevesinde 

bahsedilebilir olduğunu söyler (akt.Thomas ve Walsh, 2012: 494). Postmodernizmin 

olumsuzlukla tanımlanması ve ikili ilişki içinde anlamlandırılabiliyor olması, postmodernizmin 

bir kuram ya da kuramlar bütünü olarak tanımlanmasını engeller. Postmodernizmi “...içinde 

yarışan, farklı eğilim ve yaklaşımların yer aldığı, sınırları belli olmayan bir alan olarak 

düşünmek” gerekir (Şaylan, 2006: 29). 

Postmodernizmin net tanımı yapılamasa da bu paradigma dönüşümünün ana 

karakteristikleri birkaç cümleyle özetlenebilir. Modernizmin aksine postmodernizm 

düzenliliği, simetriyi ve mantığı yadsır, karışıklık ve çelişkiden hoşlanır. İlerleme düşüncesini 

ve modernin modern öncesinden daha üstün olduğu düşüncesini reddeder. Postmodernizm 

etklektik ve yorumsamacıdır. ‘Tek doğru’ anlayışını reddederek birden çok doğruyu gündeme 

getirir (Murphy, Zeka, Jameson ve Gelner’den akt. Dermirel, 2014: 171). Bu özelliğine paralel 

olarak postmodernizm bilimsel temsil felsefesini –yani epistemolojiyi- de yadsır (Şaylan, 2006: 

28). ‘Modernizmin karşıtı’ sıfatından yola çıkarsak, postmodernizmin başlıca ana özelliklerine 

coğulculuğu, heterojeniteyi ve sınırların belirsizliğini de ekleyebiliriz.  

Bilim ve bu iki ana paradigma arasındaki ilişkiden bahsetmeden önce bilimin ne 

olduğuna ilişkin yapılan pek çok işlevsel tanımdan birini sunmak faydalı olacaktır. Cemal 

Yıldırım bilimi şu şekilde tanımlar: Bilim, “denetimli gözlem ve gözlem sonuçlarına dayalı 

mantıksal düşünme yolundan giderek olguları açıklama gücü taşıyan hipotezler (yani açıklayıcı 

genellemeler) bulma ve bunları doğrulama metodu”dur. (Yıldırım 1979: 16). Bu tanımla ilişkili 

şekilde bilimin ana özellikleri olgusal olma, mantıksal olma, nesnel olma, eleştirel, kuşkucu ve 

genelleyici olma şeklinde verebiliriz (Çerezcioğlu, 2016b). Bilim dünyasında üretilen bilimsel 

bilgi, aslında diğer tüm bilgi biçimleri gibi belirli bir sosyal sistemi paylaşan bir kolektiviteye 

ait olarak üretilir ki bu sözü edilen kolektivite bilim camiasıdır (Çerezcioğlu, 2016a: 1445). Söz 

konusu bu kolektiviteyi Aslan epistemik cemaat olarak ifade eder ve kendi içinde kendine has 

gelenekler ve kabuller çerçevesinde bilgi üreten tüm kollektiviteler ‘epistemik cemaat’tir. 

Kendi kolektif uzlaşıları kapsamında ürettikleri bilgilerin doğruluklarını ve güvenilirliklerini 

belirleyen de bu epistemik cemaatlerdir (Aslan, 2015: 74-75). Buradan yola çıkarak bilimsel 

bir disiplinin aslında Hüsamettin Aslan’ın ifade ettiği mekanizmayla çalışan bir epistemik 

cemaat olduğu ve doğrularının mutlak doğrular olmaktan ziyade bu kolektivitenin bilgi üretme 

ve denetleme sürecinde bir uzlaşıya varmasıyla meşrulaştığı söylenebilir. Konuyu özetlemek 

amacıyla -hem de konumuz olan müzik terapi özelinde- bir cümleye indirgeyecek olursak, 

üretilen bir bilginin ya da yapılan bir eylemin bir bilimsel disiplin olan müzik terapi kapsamında 

olup olmamasına, yalnızca müzik terapi epistemik cemaati karar verir.   

Yukarıda verilen bilim tanımı, bahsedilen bilimin ana özellikleri ve epistemik cemaate 
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ilişkin ifadeler göz önüne alındığında, öncesinde tasvir edilen modernizm ve özellikleri 

arasındaki organik bağı tespit etmek çok kolaydır. Bilim Aydınlanma çağının yeryüzünde 

insanlara cenneti kurma vaadinin temelidir. Bilimin insanoğlunun tüm sorunlarını çözebilecek 

bir alan olarak görülmesi bilime ve akla duyulan büyük güveni açıklar. Buna göre önce insanlar 

doğaya egemen olup doğa güçlerini denetim altına alacak, ardından toplum ve insan alanındaki 

bilimsel çalışmalarla da sorunların yok edildiği yeni düzenler inşa edilecektir (Şaylan, 2006: 

45). Bugünkü anlamda bilimin 16. Yüzyılda başlayan öyküsü 18. Yüzyılda Aydınlanma çağının 

ilkeleriyle güçlenir. 19. Yüzyılda pozitivizm sayesinde tüm dünyada yaygınlaşarak etkisini 

hissettirir ve 20. Yüzyılda dönemin egemen felsefi akımı mantıkçı pozitivizmle zirveye ulaşır 

(Aydın, 2011: 2). Aydınlanma döneminden başlayarak bilime rasyonalite kapsamında duyulan 

güven ve beklentilere paralel şekilde, pozitivizmin olgusallığı ve deneyselliği de bilimin ana 

düsturlarından biri haline gelir. Bilimin deneylerle her defasında aynı sonucu görmeyi umması 

da modernizmin bir diğer unsuru olan homojeniteyle örtüşür. Homojen olarak hep aynı sonuca 

ulaştığında bunu tüm insanlık için yasalaştırma eğilimi ise evrenselliğinin göstergesidir. 

Bununla birlikte bilim kapsamında –pozitivizmin uzantısı olacak şekilde- yapılan 

kategorilendirmeler de her sınıf içerisinde homojen bir dağılım beklerken, iki sınıfın birbirinden 

katı ve kesin çizgilerle ayrılmasını ister. 

Tüm bunlardan yola çıkarak bilimin, modernizmin bir ürünü olduğunu söyleyebiliriz; 

bilimin ve bilimsel bilginin günümüzde bilinen şeklini alması, modernizmin gereği ve 

sonucudur denilebilir. Hem modernizmin mekanizmasında, hem de modernizmle ilişkili tüm 

sistemlerin meşrulaştırılmasında bilim ve bilimsel bilgi gereklidir. Bununla birlikte bilimsel 

bilginin konvensiyonalist ve paradigmacı epistemik cemaatlerde üretilmesi gerekir.  

Modernizmin bir ürünü olan bilim, beklendiği üzere postmodernizmde hemen her 

yönüyle tenkit edilen modern kavramlardan biridir. Modern bilime yönelik eleştiriler 

postmodernizm öncesinde başlar. Frankfurt Okulunun Adorno, Marcuse ve Horkheimer gibi 

düşünürleri epistemoloji alanına yönelik ciddi eleştiriler geliştirirler. Fen bilimlerinde 

Newton’un mutlak zaman anlayışından Eistein’ın rölativite kuramına geçiş, yine Newton 

mekaniği yerine M. Planck’ın kuantum mekaniğine geçiş, Heisenberg’in belirsizlik ilkesinin 

kabul görmesi gibi köklü hayal kırıklıkları ve yenilikler yaşanır. Bilim dünyasında yaşanan bu 

gelişmeler ve modern hayatın savaşlarından Marksizm’in ekonomik tahminlerinin karşılık 

bulmamasına, klasik liberalizm yol açtıklarından feminizmdeki gelişmelere kadar uzun bir 

listeyle sunulabilecek yeni durum 1960’lı yıllardan itibaren daha önce modern bilimin en temel 

direklerinden olan pozitivizm ve mantıkçı pozitivist anlayışın gözden düşmesine neden olur. 

Zaman içerisinde modern bilimin gerçeklik, bilgi, doğruluk, bilimsel ilerlemesi, hipotezlerin 

sınanması, verilerin işlenmesi, temel varsayımlar ve nesnellik gibi pek çok aşamasına 

postmodern eleştiriler, karşılıklar ve alternatifler getirilir (Aydın, 2011: 5-9). Postmodern 

anlayışın bilimde eleştirdiği ve değiştirmek istediği noktalardan ilki nesnel bir gerçekliğin 

olmadığıdır. Ayrıca bilgisel etkinlikte her bilgi bireylerin kültürel koşullu deneyimleri, 

önyargıları, beklentileri ve kavramlarına dayandığından, belirli bir kültürün ürünüdür ve bu 

yüzden modernizmin iddia ettiği gibi bir nesnellik söz konusu değildir. Ayrıca yine bu bahsi 

geçen kültürel bağımlılık durumundan dolayı bilgi evrensel de değildir. Buradan da yola 

çıkarsak gerçeklik kavramına yaklaşırken tek bir odak yoktur; çok odaklılık söz konusudur. 

Odağın tek olmaması ve gerçekliğin göreceliliği, bilgiyi dayandırılacak sarsılmaz bir “temelin” 

de olmadığı anlamına gelir. Bunlara ek ve ilişkili olarak postmodernizmin temel ilkelerinden 

biri, bilgiyi metne ve yoruma indirgiyor olmasıdır. Nesnel doğru yerine hermönetik 

(yorumbilim) doğru esastır (Aydın, 2011: 9-15). 
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MÜZİK TERAPİDE MODERN-POSTMODERN 

 Müzik terapi disiplini, akranı olan pek çok bilim dalı gibi modern ve postmodern 

ikiliğinde konumlanır. Müzik terapiyi modern-postmodern ikiliğine sıkıştıran süreçlerden ilki 

var oluş boyutuyla ilgilidir1. Daha açık bir cümleyle, müzik terapinin bir disiplin olarak var 

olmaya başladığı dönem, dünyada postmodernizmin etkisini bütün gücüyle hissettirmeye 

başladığı yıllara rastlar. Müzik terapi bir disiplin olma yolundayken ilk ciddi çalışmalar İkinci 

Dünya Savaşı’nda hayatta kalan askerlerin ruh hallerinin iyileştirilmesi amacıyla yapılır 

(Gioia’dan akt. Chiang, 2008: 2). Bir bakıma o tarihte yapılan eylem, tam da modern dönemin 

vaatlerinin meşruiyetini bütünüyle yok eden ikinci büyük savaşa postmodern tepkiyle paralel 

seyreder. Bu sürece ilişkin bir tespit de, bir bilim disiplini olarak müzik terapi ile ilgili ilk tüzel 

kişiliklerin ve programların Amerika Birleşik Devletleri’nde şekillenmiş olmasıdır. Yani 

postmodernizmle hem zaman olarak hem mekan olarak kesişir; çünkü postmodernizmin en 

rahat geliştiği mecra Amerika Birleşik Devletleri’dir. Üniversite sisteminde ilk müzik terapi 

programı Michigan Devlet Üniversitesi’nde 1944 yılında ve peşinden Ulusal Müzik Terapi 

Derneği 1950 yılında kurulur (Chiang, 2008: 2). Müzik terapi disiplininin var olma sürecinde 

postmodernizmle hem zaman hem de mekan boyutunda yaşadığı bu kesişme, bu disiplinde pek 

çok unsurun geçerli paradigma olan postmodernizm ışığında şekillenmesine neden olur. Bir 

başka ifadeyle müzik terapide modellerden metotlara kadar postmodern unsurları okumak hiç 

de zor değildir.  

İlk örneği postmodernizmin ana unsurlarından biri olan ‘çoğulculukla’ ilgili olacak 

şekilde verebiliriz. Resme yukarıdan bakacak olursak, dünyanın farklı önemli merkezlerinde 

müzik terapinin tanımından amacına kadar kısmi farklılıklar sergiledikleri görülecektir. Aslında 

bu farklılıklar bütünüyle birbirinden bir kopuşu temsil etmez; söz konusu farklılıklar 

önemlendirilen değişik noktalara yapılan vurgularla ilgilidir. Ancak bu durum, bahsedilen 

merkezlerin bütünüyle aynı olmadığını, farklı yaklaşımları temsil ettiği gerçeğini de 

değiştirmez. Akademi ve meslek arasındaki ilişkiyi ve ortak yargıyı başarılı yansıttığını 

düşündüğüm için bazı müzik terapi birlikleri ve derneklerinin tanımlarının kilit noktalarından 

bahsedebiliriz. Örneğin Amerikan Müzik Terapi Derneğinin yaptığı müzik terapi tanımında 

“klinik çerçevede ve kanıta dayalı” bir müzikal müdahalenin yetkilendirilmiş profesyonel 

müzik terapistlerce yapılması vurgulanır2. Benzer şekilde İngiltere Müzik Terapi Derneği’nin 

tanımında da ilk vurgulanan konu müzik terapinin “klinik psikolojik bir müdahale” olarak 

değerlendirilmesi gerektiğidir. Ancak İngiltere’deki müzik terapi tanımı görece biraz daha tıp 

dünyasıyla iç içedir. İlgili konsey (Health and Care Professions Council – Sağlık ve Bakım 

Meslekleri Konseyi) tarafından tescillenen profesyonellerin, kişilerde psikolojik, duygusal, 

bilişsel, fiziksel, iletişimsel ve sosyal ihtiyaçları destekleyerek yaralanan, hastalanan veya 

sakatlananlara yardımcı olduklarını söyler3. Avustralya Müzik Terapi Derneği ise müzik 

terapinin yetkilendirilmiş profesyonellerce yapılan, “araştırma temelli bir uygulama ve meslek” 

olması özelliğine değinerek, kişilerin sağlığını, işlevselliğini ve sıhhatini aktif olarak 

desteklemeye odaklandığını söyler.4 Kanada Müzik Terapi Derneği’nin tanımında ise müziğin 

nitelikleri ve müzik yapmanın önemi biraz daha vurguludur. Müziğin sözsüz, yaratıcı, yapısal 

ve duygusal pek çok niteliğinin olduğu ve müziğin bu elementlerinin yetkili müzik terapistlerce 

ustaca kullanılması gerektiğini savunur. Bununla birlikte diğer tanımlarla paralellik gösterecek 

şekilde müziğin iletişim, karşılıklı etkileşim ve öz farkındalık kazandırmak gibi müdahaleler 

                                                 
1 Burada bahsedilen var oluş, dünyanın pek çok yerinde binlerce yıl öncesine dayanan müzik ve sağaltıma ilişkin 

pratiklerin ve geleneklerin tarihiyle ilişkili değildir. Burada yazının başında da belirtildiği gibi “bir bilim disiplini 

olarak müzik terapi” ele alınır ve bahsedilen tarih bu kapsamdaki müzik terapiyi ifade eder. 
2  http://www.musictherapy.org/about/musictherapy/   
3 http://www.bamt.org/music-therapy/what-is-music-therapy.html  
4 http://www.austmta.org.au/content/what-music-therapy  

http://www.musictherapy.org/about/musictherapy/
http://www.bamt.org/music-therapy/what-is-music-therapy.html
http://www.austmta.org.au/content/what-music-therapy
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için kullanıldığını söyler5. Görüldüğü gibi farklı ülkeler müzik terapiyi kendi sağaltıma ilişkin 

meslek dünyalarında ve akademik çevrelerinde kendilerine özgü bir yaklaşımla tanımlarlar. 

Ancak bu çeşitliliği tıp doktorluğu alanında veya inşaat mühendisliğinde görmemiz çok olası 

değildir. Müzik terapi alanındaki bu farklılık müzik terapinin bir eksikliğinden kaynaklanmaz. 

Elbette ki müzik terapi konusunda da istenildiği takdirde bir standartlaştırma yapılabilir. 

Günümüzde müzik terapide bütün ortak noktalara rağmen belirgin farklılıkları korumayı tercih 

eden ve standartlaşmayı reddeden bu tutum da aslında, her ne kadar modern bir uğraşı olan 

bilim kapsamında sürdürülse de, müzik terapinin bir bilim olarak şekillendiği süreçte 

postmodern kriterlerle ne şekilde ilişkilendiğinin göstergesidir. 

Müzik terapinin çeşitli ülkelerdeki farklı yapılanmalarının nedenlerinden bir diğeri, 

müzik terapinin ‘kültürel bağlam bağımlı’ bir pratik olmasındır ki bu durum -müzik terapi 

disiplini bir bütün olarak düşünüldüğünde- “çok kültürlü” bir yapı arz ettiği anlamına gelir. Çok 

kültürlü müzik terapi üzerine çalışan Chase müzik terapide çok kültürlülük kavramının yeni 

olmamasına rağmen bu alanda yapılan çalışmaların 90’lı yılların sonlarında başladığını söyler 

(2003: 84). Moreno’ya göre “bir” müzik evrensel bir dil değildir. Ancak hemen pek çok kültürel 

yapı ve form, müziği ortak bir bileşen olarak paylaşır. Bu sebeple müzik çok kültürlü bir 

perspektiften kullanıldığında danışan ve terapist arasındaki iletişim kapılarını açar (Chase, 

2003: 84). Chase bu ifadeleri kanıtlayacak şekilde Sloss’un çalıştığı müzik terapistlerin 

%40’ının dilin terapide bir bariyer olduğunu kabul ettiğini ve ek olarak %61’inin kendi 

yaklaşımlarını danışanın kültürel farklılıklarına uyarlamaya çalıştıklarını söyler (2003: 84). 

Chase ayrıca bu konulara paralellik gösterecek şekilde sonraki sayfalarda Kuzey Amerika’daki 

303 müzik terapist arasında bir çalışma yapan Toppozada’nın çalışmasından (2003: 85) rastgele 

seçilmiş 25 müzik terapistle çalışan Darrow ve Molly’nin çalışmasına (2003: 85) bu alanda 

daha pek çok çalışan araştırmacının çalışmalarını ele alır ve genelinde aynı vurgunun olduğu 

dikkat çekicidir.(Chase, 2003).  

Hala tek kaliteli olan ve evrimini tamamlamış müziğin Klasik Batı Müziği olduğunu 

iddia eden ve programlarını bu kapsamda şekillendirerek müzik eğitimi veren kurumların sayısı 

küçümsenemeyecek seviyededir. Pekala yukarıda bahsedilen araştırmalarda müzik terapide çok 

kültürlülüğün önemli olduğunu iddia eden müzik terapistler dışında kalanların –veya önemsiz 

olduğunu söyleyenlerin- seanslar sürecinde kültürel farklılık durumunda kendi yaklaşımını ve 

tekniğini değiştirmediğini iddia edenlerin savları hakim kanaat olabilirdi. Bir başka ifadeyle 

müzik terapide yalnızca Klasik Batı Müziği veya yalnızca bir otorite tarafından belirlenen 

herhangi bir müziğin ve repertuvarının -ve hatta belirli müzik aletlerinin- kullanılma 

zorunluluğu gibi Avrupa-merkezci bir tavır hakim olabilirdi. Bu tavır açıkça anlaşılacağı üzere 

modern sürecin ana kriterlerinden olan homojenite, standardizasyon, sınırların iyi tanımlanmış 

olması vb. gibi özelliklerle ilişkilidir. Ancak görüldüğü gibi müzik terapi disiplini iki 

seçenekten modernist tutumu bu noktada tercih etmez. Müzik terapinin çok kültürlülüğü ve bu 

alandaki eğilim göz önüne alındığında oldukça postmodern bir tutum ve durum söz konusudur.  

Müzik terapide, müzik deneyiminin farklı türleri olarak da ifade edilebilen dört ana 

metot söz konusudur. Bu metotlar doğaçlama, yeniden yaratma, besteleme ve müzik dinlemedir 

(Bruscia, 2016: 127). Metodolojik olarak bu dört farklı uygulama bir bilim disiplini olarak 

müzik terapide standart yöntemler olarak ifade edilebilir. Standartlaşan uygulamalar olarak bu 

metotlar ne kadar modernlerse, içeriklerindeki çoğulculuk ve özgürlük de bir o kadar 

postmodern özellikler sergiler. Danışan odaklı bir perspektife sahip olan müzik terapi bu 

noktada pozitivist fen bilimlerinden ayrılır; ayrılmak zorundadır. Diğer bir ifadeyle bir 

hastalıkta iyi tanımlanmış olarak, belirli kilogramdaki, yaştaki ve cinsiyetteki bir bireye 

verilecek ilaç ve dozu standartlaştırılabilirken, müzik terapinin herhangi bir metodundaki 

                                                 
5 http://www.musictherapy.ca/en/information/music-therapy.html  

http://www.musictherapy.ca/en/information/music-therapy.html
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eylemler bu şekilde modern bir ilke ve alışkanlıkla standartlaştırılamaz. Örneğin doğaçlama 

metodunda danışan kendi içinden geldiği gibi bir melodi, ritim veya şarkı yaratabilir; kendisi 

veya terapistle, ya da orada olacak diğer danışanlarla bir grup doğaçlaması yapabilir. İstediği 

müzik aletiyle veya bedeninin istediği parçasıyla müzik üreterek süreci tamamlayabilir 

(Bruscia, 2016: 130); etik çerçeve dışında herhangi bir sınır yoktur. Danışanın en pasif olduğu 

reseptif metotta bile bu çoğulculuk gözlenir; kullanılacak müzik canlı veya kayıttan olabilir, 

doğaçlama bir performans ta olabilir. Ya da danışanın veya terapistin bestesi olabileceği gibi 

tüm müzik türleri olabilir. (Bruscia, 2016: 134). 

Müzik terapiyi modern ve postmodern arasında sıkıştıran unsurlardan bir diğeri ise 

müzik terapinin farklı disiplinlerle olan organik bağlarıdır. Başta Tıp olmak üzere bilim dalları 

içerisinde sağaltıma yönelik disiplinler günümüzde modern bilimi tüm ritüelleri ve değerleriyle 

en dokunulmaz halde muhafaza eden disiplinlerdendir. Ancak -her ne kadar temelleri fen 

bilimleri model alınarak atılsa da- sosyal bilimler modern bilim kapsamında en “yumuşak 

karınlı” olanlardır ki psikoloji de bunlardan biridir. Müzik terapi disiplini ise hem tıpla hem de 

psikolojiyle olan kuvvetli organik bağlarından dolayı da modern ve postmodern bilim 

yaklaşımlarının arasındadır. 

Tüm bunlara rağmen unutulmamalıdır ki müzik terapi modern süreçte kurumlaşan 

“bilim” kapsamında bir disiplindir. Yani kendi kuramları, modelleri, lisans ve lisansüstü eğitim 

programları, düzenli bilimsel toplantıları, yayın organları, pratisyenleri, sınırları ve 

sorumlulukları vs. pek çok bileşeniyle modern dönemden köken alan bir epistemik cemaat 

kavramına sahiptir. Müzik terapi disiplininin mekanizmasındaki prosedür, yapılan akademik 

çalışmalarda izlenen yollar bütünüyle modern bilimlerle aynıdır.  

Müzik terapinin modernle ve postmodernle ilişkilendirilebilecek özelliklerinden 

bahsettiğimiz yukarıdaki cümleler ışığında özet olarak şu çıkarımda bulunabiliriz: Müzik terapi 

bir bilim olması sebebiyle sergilediği modern nitelikler; ve pratiklerinin şekillendiği ‘çağın 

ruhu’ gereği postmodern niteliklerden dolayı modern ve postmodern ikiliğinde konumlanır. 

Ayrıca müzik terapinin modern-postmodern ikiliğinde konumlanması bazı durumlarda 

çelişkiler barındırsa da çoğunlukla dengelidir. Müzik terapide modern nitelikleri metotlar, 

eğitim, akademik çalışmalar, sınırlılıklar-sorumluluklar vb. gibi ‘bilim’ olmayla ilişkili 

prosedürel boyutta gözlemlerken, postmodern nitelikleri çoğunlukla operasyonel süreçlerin 

içeriğinde, pratikte ve tüm bunlara yön veren kaygılarda gözlemleyebiliriz. 

 

Modern-Postmodern ikiliğinde Türkiye’de Müzik Terapi Yaklaşımları 

Öncelikle birkaç cümle ile Türkiye’nin modern ve postmodernle nasıl ilişkilendiğinden 

bahsetmek faydalı olacaktır. Türkiye modernizmi ve postmodernizmi, Batı dünyasından farklı 

dinamikler ışığında tecrübe eden bir ülkedir. Modernleşme Batı’da çevreden merkeze doğru bir 

yön izlerken Türkiye’de merkezden çevreye doğru şekillenir. Dolayısıyla Batılı bir kişinin 

perspektifinden modernizmin ve getirilerinin sebepleri, sonuçları, anlamı Türkiye’dekinden 

oldukça farklıdır. Modernizmin ilkelerinin Türk halkı nazarındaki meşruiyeti, devletin 

kullandığı pek çok ideolojik aygıtla başarılır. Bu durum halkın algısında iki farklı alanın bir 

arada yaşamasına neden olur: bir yanda devletin başardığı modern, diğer yanda eskinin sağlam 

temelleriyle korunan geleneksel. Yani kişi hem oldukça modern kriterler çerçevesinde yaşamını 

sürdürürken, biryandan da geleneksel kodlarına el sürdürmeyen bir paradigmatik ikililik haliyle 

yaşamaya alışmıştır. Bu denge hali Türkiye’nin postmodernle eklemlenmeye başladığı süreçte 

de Batı’dan farklı bir postmodern anlayışın oluşmasına neden olur. Postmodernizmin de 

Türkiye’de etki sahasını kurması ve genişletmesinde devlet önemli rol oynar. Aslında devlet 

modernizmin yer etmesine sarf ettiği çabayı postmodernizm için göstermez; yalnızca elini bazı 
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alanlardan çekip, bazı noktalarda ufak müdahaleler yapar. Örnek olarak 80 sonrası askeri 

yönetimden ülkeyi devralan Turgut Özal yönetiminin ekonomik ve kültürel müdahaleleri; 

sonraki yıllarda özel radyo ve TV’lerin açılması; ardında internetin yaygınlık kazanması 

süreçlerindeki devletin ufak rolü verilebilir. Bu şekilde Türkiye’de dönüşümü başlatan 

postmodernizmde geleneğin ifade ettiği anlam da Batı’dan farklıdır. Batı, kendisinin bilerek ve 

isteyerek reddettiği geleneğine kısmen yeniden önem atfederken, Türkiye’de zaten biryandan 

yaşamaya devam eden geleneksel, postmodern süreçle birlikte modernden intikam almaya 

başlar. Buradaki farklılık şöyle ifade edilebilir: Batı’da moderne alternatif olarak 

postmodernizm sunulurken, Türkiye’de moderne saldıran gelenekseldir. 

Günümüzde Türkiye’de böyle bir zeminde yer edinmeye çalışan müzik terapinin de 

modernle-postmodernle ilişkilenmesi ve bu ikilikte konumlanması Batı dünyasından 

farklılıklar arz eder. Daha net anlaşılabilmesi amacıyla önce “Türkiye’deki müzik terapi” 

ifadesinin içinin nasıl doldurulduğundan bahsedilmesinde ve ardından bu varlığın modern ve 

postmodern perspektiften ne ifade ettiğine değinilmesinde fayda var. 

“Türkiye’deki müzik terapi” ifadesinin içeriğini dört ana grupta değerlendirebiliriz: İlk 

grubu Avrupa ve Amerika oryantasyonlu az sayıdaki yetkili müzik terapist; ikinci grubu 

dünyada var olan müzik terapi epistemik cemaatiyle ilişkilenme amacındaki akademisyenler ve 

oluşturdukları sivil toplum örgütleri; üçüncü grubu gelenekten gelenin yeniden yorumlanması 

üzerine inşa edilen ve müzik terapiyle bir şekilde ilişkilendirilebilen uygulamalar ve bireysel 

girişimler; ve son olarak dördüncü grubu, sağlık alanındaki üniversite bölümlerinde yapılan 

akademik çalışmalarda müzik terapiye ilişkin bazı metotları müzik terapi disiplinindeki 

kullanımından oldukça farklı şekilde kullanan araştırmacılar oluşturur.   

Batı dünyasındaki müzik terapinin modernle olan organik bağını öncelikle “bilim” 

kapsamında bir disiplin olmasıyla ilişkilendirmiştik. Yukarıda bahsedilen 4 grup göz önüne 

alındığında, Türkiye’de bilimsel bir disiplin olarak müzik terapinin var olduğunu henüz 

söyleyemeyiz. 2016 yılı itibariyle yetkilendirilmiş müzik terapist sayısı bir elin parmaklarını 

geçmez. Bu alanda dünya standartlarında lisans ve lisansüstü müzik terapist yetiştiren bir 

program henüz Türkiye’de yoktur. Ancak bu amaç doğrultusunda yukarıda da bahsedilen çeşitli 

kurumsal yapılanmalarla6 bazı etkinlikleri kapsayan bir çaba ve inisiyatif söz konusudur. Bir 

başka ifadeyle henüz Türkiye’de bilimsel bir disiplin olarak müzik terapi yoktur, ancak bu 

konudaki ihtiyaç ve sancılar, var olması konusundaki süreci başlatmış durumdadır.  

Öte yandan Türkiye’de müzik terapi adına şimdiye kadar hiçbir şey yapılmadığını 

söylemek mümkün değildir. Türkiye sınırları içerisindeki topraklar müzik ve sağaltım 

alanlarıyla ilgili pratiklere yüzyıllar öncesinden ev sahipliği yapan bir coğrafyadır. Geleneksel 

anlamda pek çok pratik, makam müziğinin sağaltım amaçlı kullanıldığını gösterir. Yukarıda 

üçüncü grupta bahsedilen, var olan geleneksel mirasın günümüzde uzantıları olarak 

görebileceğimiz pek çok çalışma söz konusudur. Ancak şu da bir gerçektir ki kıymeti inkar 

edilemeyecek bu emeklerle müzik terapi disiplini arasında pek çok noktada ilişki kurabilecek 

olmamıza rağmen, bu çalışmaları dünyada bilimsel bir disiplin olan müzik terapi kapsamında 

değerlendirmemiz çok güçtür. Bunun gerekçesi, modernizmin belirlediği ilkeler doğrultusunda, 

kendine özgü sınırlılıkları, sorumlulukları, modelleri, eğitim sistemi, pratisyenleri, akademik 

dereceleri vs. olan müzik terapi epistemik cemaatinin dünyada kendi sınırlarını çizmiş 

olmasıdır. Ülkemizdeki müzik terapiyle ilişkilendirilebilecek uygulamalar ve bir bilim disiplini 

olarak müzik terapi arasındaki ilişkiye benzer bir örnek de kırık-çıkıkçılar ve tıp disiplini 

arasındaki ilişkiden verilebilir. Her ne kadar tıbbi müdahalelerle derdine derman bulamayan bel 

                                                 
6 Bu kapsamda değerlendirilebilecek bir kurum olan Müzik Terapi Derneği (MÜZTED), temel hedeflerini 

Türkiye’de akademik anlamda müzik terapinin ve bir meslek olarak müzik terapistliğin dünyanın geri kalanıyla 

paralellik gösterecek şekilde var olması yönünde belirlemiş bir kurumdur. 
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fıtığı hastasını iyileştiren bir kırık-çıkıkçı aktif ve gerçek olarak bir sağaltım yapsa da, hatta bu 

iyileşmeyi tıbbi yöntemler reddedemeseler de, söz konusu kişiler ve bu pratik tıp disiplini 

içerisinde kabul edilmezler.  

Bununla birlikte Türkiye’deki müzik terapi algısı hem yukarıda sayılan dört grubun 

içinden hem de dışından pek çok modern kaygıyı barındırır. Dört grubun ilk ikisi müzik terapiyi 

dünyadaki müzik terapi epistemik cemaatiyle aynı perspektiften gördüğünden ve daha 

öncesinde bilimsel bir disiplin olan müzik terapinin modernle ilişkisinden bahsedildiğinden 

dolayı bu noktada yeniden değerlendirilmeyecektir. Yukarıda bahsedilen dört grup içerisinde 

özellikle üçüncü grup ve Türkiye’de müzik terapiye dışarıdan bakan perspektiften, modern 

kaygılar büyük önem taşır. Üçüncü gruptaki çalışmalar mutlaka bir şekilde fen bilimleriyle bağ 

kuran özelliklere sahiplerdir. Örneğin bu uygulamaların hemen hepsi ya tıp hekimleri ya da 

psikologlar tarafından gerçekleştirilir veya kadrolarında mutlaka bu iki disiplinden elemanları 

barındırırlar. Söylemlerinde de mutlaka müzik terapinin mekanizmasını fen bilimleri 

kapsamında açıklama girişimleri dikkat çeker. “Türkiye’deki müzik terapi” varlığı dışındaki 

perspektiften ise müzik terapinin bir şarlatanlık olamayacağı ve insanlara bir etkisi olacaksa 

mutlaka bunun makul bilim dallarınca açıklanması beklentisi söz konusudur.  

Türkiye’deki müzik terapinin modern – postmodern ikiliğindeki modern yanını, 

Batı’dan farklı olarak, “bilimsel” varlığı değil yukarıdaki bahsedilen özellikler ve kaygılar 

oluşturur. Bununla beraber postmodernle olan organik bağ da çoğu noktada Batı’dakinden 

farklılık gösterir. Daha açık bir ifadeyle Türkiye’de akademik kurumlar düzeyinde bir müzik 

terapi varlığından, bir müzik terapi disiplininden bahsedilemeyecek olması ve Türkiye’nin 

postmodernizmle eklemlenme deneyimlerinin farklılığı müzik terapinin Türkiye’deki 

postmodern kaygılarını ve uygulamalarını Batı’dan farklı kılar. Yukarıdaki dört gruptan ilkini 

oluşturan müzik terapistlerin faaliyetleri dışında, Türkiye’deki müzik terapiyle ilgili 

çalışmaların çoğunda –Batı’da olduğu gibi- kabul edilen standart bir metot ve buna bağlı olarak 

kendi içinde özgür, çoğulcu ve heterojen bir eylem tutumu görülmez. Yukarıda bahsedilen dört 

grup arasında özellikle üçüncü grupta değerlendirilen pratikler doğası gereği modern öncesi ve 

modern sonrası pek çok unsuru bünyesinde barındırır. Gelenekten gelen mirasın günümüz 

şartlarında yeniden yorumlanması bütünüyle “gelenekte yaşamakla” açıklanamaz. Hatta 

muhafazakarlığa ilişkin politik kaygıları pek çok noktada ön plana çıkan gruplar ve kişiler bile 

sergiledikleri pratiklerde bütünüyle kendilerini geleneğe hapsetmezler. Geleneğin önemine ve 

kutsiyetine olan inanış kuvvetlidir ancak yeni (modern) tümüyle reddedilmez, daha yeniye 

(postmoderne) ait çeşitli sınırlamalara uygulamalarda yer verilir.   

Sonuç 

Dünya genelinde pek çok disiplinde olduğu gibi, bilimsel bir disiplin olan müzik 

terapinin sınırlarını, sorumluluklarını, temel eğilimlerini, eğitim sistemini, amaçlarını vb, aynı 

doğruları ve heyecanları paylaşan bir epistemik cemaat belirler. Yine pek çoğu gibi bu 

epistemik cemaatin uğraşı sınırlarını çizen referanslardan en önemlisi, modern anlamda 

meşruiyetini inşa eden bilimdir. Öyle ki bir disiplin hemen tüm dinamiklerini postmodern 

süreçten alsa bile, bilimsel bir disiplin olabilmek için modernizmin temel ilkelerini çeşitli 

boyutlarda benimsemek zorundadır. Müzik terapi de bir bilim olması sebebiyle kuvvetli 

modern niteliklere sahipken, vücut bulduğu mekan ve zaman açısından ‘çağın ruhu’nu taşır ve 

çoğunlukla postmodern bir yapı sergiler. Bu ikilik durumu dünya genelinde bir bilimsel disiplin 

olan müzik terapide –bazı paradoksal durumlar ortaya çıksa da- çoğunlukla denge halinde 

yaşar. Türkiye’deki müzik terapi varlığı ve algısı da söz konusu ikilik arasında konumlanır 

ancak birkaç ana sebepten dolayı Batı’dan büyük farklılıklar sergiler. Bunların ilki Türkiye’de 

bilimsel bir disiplin olarak müzik terapinin varlığından söz edemeyeceğimizdir. Diğer neden 

ise Türkiye’nin modern ve postmodern süreçleri deneyimlemedeki Batı’yla olan farklılıklarıdır. 
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Dolayısıyla bu ikilik durumu Batı dünyasındaki gibi bir denge halinde seyretmez. Türkiye’de 

birbirinden kopuk olan müzik terapi çevrelerinin gerek birbiriyle ilişkisinde, gerekse kendi 

içlerindeki işleyişte büyük farklılıklar, reddiyeler ve çelişkiler söz konusudur. Söz konusu bu 

farkların bir kısmı da modern-postmodern ikiliğinin uzantısı olan durumlardan kaynaklanır. Bu 

durumu postmodern bir perspektiften yorumlayacak olursak belki farklılıkların zenginliğinin 

yaşandığı bir süreç karşımızdadır diyebiliriz. Fakat Türkiye’de bir bilim disiplini olarak müzik 

terapi varlığını inşa edecek süreç tamamlanmadan, modern-postmodern ikiliğinde bir dengenin 

sağlanamayacağı da çok açıktır. 
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“MİTOLOJİDE MÜZİĞİN ETKİLERİ VE TERAPİ” 

 

Bensu KİTİRCİ 

Afyon Kocatepe Üniversitesi 

bbensuki@gmail.com 

ÖZET 

Mitolojiler toplumların manevi değerlerini yansıtan, dünya görüşlerini ve inançlarını 

temsil eden ciddi öykülerdir. Bu öyküler, her topluma göre farklılık göstermelerine rağmen 

bireylere, kültürlerin davranış ve tavırlarını öğretmeyi ve evrenin doğasını açıklamayı 

amaçlarlar.  

Ortaya çıktığı toplumun kültürü ve inançlarından beslenen mitolojilerin içerikleri 

incelendiğinde, müzik ile etkileşim içerisinde oldukları görülmektedir. Mitolojik kahramanların 

bir çoğu enstrüman çalmakta ve iyi müzisyenler olarak tasvir edilmektedirler. Ayrıca müzik ile 

bağı olan mitolojik kahramanlar tarafından, müziğin tüm canlılar ve evren üzerinde büyük 

etkileri olduğu düşünülmektedir. Bu doğrultuda da mitolojide müziğin zaman zaman mutluluk, 

hüzün gibi duygu değişimleri için, zaman zaman terapi amaçlı, zaman zaman ise öldürücü güç 

olarak kullanıldığı görülmektedir. 

Nitel verilere dayanılarak hazırlanan bu çalışmada, ulaşılan tüm mitoloji kaynakları 

taranarak hangi toplumlarda müziğin canlılar üzerindeki etkilerinin ön plana çıktığı ve hangi 

toplumlarda müziğin terapi amaçlı kullanıldığının tespit edilmesi hedeflenmiştir.   

Anahtar Kelimeler: Mitoloji, Müzik, Terapi 

 

MUSIC IN MYTHOLOGY: EFFECTS AND THERAPY 

Bensu KİTİRCİ 

Afyon Kocatepe University 

bbensuki@gmail.com 

ABSTRACT 

Mythologies are serious stories which reflect societies' sentimental values and represent 

their perspectives and beliefs. Despite showing significant differences across cultures, these 

stories aim to teach a culture's common behavior and attitude, as well as to explain the nature 

of the universe. 

When mythologies, which feed off of culture and beliefs of the communities that they 

belong to, are studied, it is seen that they typically involve music. It is common that 

mythological characters play instruments and these characters are portrayed as good musicians. 

Such characters believe that music affects the universe as well as all the living beings in it. It is 

commonly seen that music is used to invoke feelings such as happiness or sadness, used as a 

lethal weapon, but also used as means for therapy.   

This study aims to identify in which societies the effects of music on living beings is 

prominent and in which societies music is used for therapy. The study is based on qualitative 

data that is gathered from a wide range of mythological sources. 

Keywords: Mythology, Music, Therapy 
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Mitoloji ve Müzik İlişkisi 

Mitoloji Fransızca mythologie kelimesinden gelmekte, mitleri, doğuşlarını, anlamlarını 

yorumlayan, inceleyen bilim dalı ve bir ulusa ve bir dine ait mitlerin bütünü olarak 

tanımlanmaktadır (http://www.tdk.gov.tr) 

Mit, “Mythe” kelimesi söz, öykü anlamına gelmektedir ve dünya, evren ve tabiat 

olaylarını çözmeye çalışan ilkel insanın bu olayları yorumlamak ve çözemedikleri görüntüleri 

bir anlam kolaylığına bağlamak ihtiyacından doğmuşlardır (Necatigil, 1978:7). 

Mitler ortaya çıktıkları toplumların kültürlerini ve inançlarını yansıtan hikâyelerdir. 

Kutsal sayılır ve ait oldukları toplumlara ayna tutarlar. Bu öykülere konu olan kahramanlar 

tanrılar ve tanrısal güçlerle hayattaki insanlar arasında köprüler kuran kişilerdir (Necatigil, 

1978:7).  

J. Campell’a göre mitler insanların ruhani gelişme yolunu gösteren, sosyal yapı ve 

toplumun üyeleri arasındaki ilişkiyi koruyan, insanların evrendeki yerini ve sorumluluğunu 

belirten öyküler olduğu için gelişme, sosyal, evren ve din olmak üzere dört esas konuyu ele 

alırlar (Campbell, 1986:67; akt. Bayat, 2005: 25). 

Mitolojide Müziğin Etkileri ve Terapi 

Mitolojik olaylar var oluş öyküleri ile başlar. Var oluşu anlatan bu mitlerin içerisinde 

müziğin var oluşu her toplumun bakış açısına göre farklı şekillerde işlenmektedir. Ayrıca 

müziğin önemini mitlerde enstrüman çalan, müziğe hakim olan, güzel sesleri olan kişilerin 

genellikle tanrılar olarak tasvir edilmesiyle de görmekteyiz. Müzik ile bu derece iç içe olan 

mitolojilerde müziğin canlılar üzerindeki etkilerine de değinilmiştir. Kimi mitolojilerde müzik 

iyiye, güzele yönlendiren, sakinleştiren, iyileştiren bir araç gibi kullanılmış, kimi mitolojilerde 

ise kişileri tesir altına alıp yönlendirmek için kullanıldığı görülmektedir.  

Yunan Mitolojisi 

Hermes ve Apollon 

Apollon’un kardeşi, Zeus’un habercisidir. Yolculara yol gösterir, ölülerin gölgelerini 

yeraltı dünyasına götürür, tüccarlara ve hırsızlara yardım eder (Rosenberg, 2003:17). Hermes 

tanrıların en kurnazı olarak bilinir. Doğar doğmaz sargılarından kurtularak kardeşi Apollo’un 

hayvanlarını çalmıştır. Bir kahin olan ve gözünden hiçbir şey kaçmayan Apollon Kyllene’deki 

mağraya hayvanlarını almak için öfkeyle yürümüş ancak lirden çıkan muhteşem seslerin 

büyüsüyle hayvanlarını Hermes’e vermeye razı olmuştur (Mustan Dönmez, Kılınçer, 

2011:105).  

Kehanet, tıp, okçuluk ve müziğin tanrısı olarak anılan Apollon ayrıca sonraki Yunan ve 

Roma mitolojisinde güneş tanrısı olarak da anlatılmaktadır (Rosenberg, 2003:16). Kendisini 

aşık olduğu Nympha Daphne’ye zamanı kavratan, oku hedefini şaşmayan, lirin tellerine eşlik 

eden şarkılara armoni kazandıran, şifa sanatını bulmuş kişi olarak tanıtmış olan Apollon’un ise 

liri ile insanların sıkıntılarını giderdiğinden bahsedilmektedir (Ak, 2006:18). 

Asklepios 

Apollon ve Koronis’in oğlu olan Asklepios tıbbın ve sağlığın tanrısıdır. Asklepios 

hekimlik tanrılığına yükselince M.Ö 4. Yüzyılda Yunanistan’da bulunan Espidaures’deki 

Asklepieion (Asklepieionlar bedensel ve ruhsal hastalıkların tedavi edildiği dünyanın bilinen 

ilk hastaneleridir.) gibi Bergama’da da bir sağlık koruma yurdu kurdurmuştu. Satyrosk ve 

Galenius gibi dünyanın ilk büyük hekimlerinin burada yaşayıp ders verdiği Asklepieion’da 

genellikle telkin, fizyoterapi ve müzik terapisinin bugün halen kullanılan çeşitli tedavi 

yöntemleri uygulanmıştır (Giray, 2008:12).  
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Orpheus 

Apollon ve Ouraia’nın oğludur. (Köktan, 2014:269) Dillere destan bir ozan, usta bir 

müzisyendir. (Erhat, 1996:230) Bu sayede de müziği ile tüm hayvan, bitki, canlı, insan ve 

cinleri yumuşatıp, sakinleştirdiği söylenir. Argonautlar seferine katılmıştır. Bu seferde hem 

fırtına sırasında şarkılarıyla mürettebatı sakinleştirip, dalgaları yatıştırmış, hem de sefer 

sırasında gemicileri sesleri ile baştan çıkaran Sirenlerin Argo gemicilerini kendilerine çektiği 

sırada daha güzel ezgiler kullanarak mürettebatı Sirenlerin yemi olmaktan kurtarmıştır. Ayrıca 

karısı Euridike’nin aşkı uğruna ölüler diyarına inmiştir. Ölüler diyarında o kadar güzel lir 

çalmaya başlamıştır ki İksion’un tekerleği dönmez olmuş, Sisyphos’un taşı dengede kalmış, 

kanatlı ve yılan saçlı ölüm perileri Erinyeler ve ölüler diyarı kapıcısı üç başlı yılan kuyruklu 

canavar köpek Cerbere bile, bu harika müzik karşısında hareketsiz kalmıştır (Mustan Dönmez, 

Kılınçer, 2011:108). 

Mousaios 

Adı musalarla ilgili efsanelik bir ozan, yerine göre Orpheus’un arkadaşı, öğrencisi ya da 

oğlu olarak geçmektedir. (Erhat, 1996:209) Annesi ay tanrıçası Selene’dir. Mousaios’un 

müzisyenliği, müziği ile hastaları tedavi etmesinden gelmektedir (Mustan Dönmez, Kılınçer, 

2011:110). 

Sirenler 

Sirenler ilk olarak kadın gövdeli, kuşkanatlı ve güzel sesli olarak tanımlanmış, ortaçağda 

özellikle de kuzey folklorunda görülen figürlerin etkisiyle kanatlı olmaktan çıkmış ve yarı insan 

yarı balık biçiminde deniz kızları olarak tasvir edilmiştir. (Erhat, 1996:268) Büyüleyici ve 

hipnotize edici sesleri olan Sirenler Akdeniz’de bir adada oturup yakınlarından geçen 

denizcileri sesleri ile etkileyip kendilerine çekiyor ve kayalıklara çarpıp parçalandıklarında 

onları yiyorlardı (Grimal, 1907:726, akt. Mustan Dönmez, Kılınçer, 2011:112).  

Toltek / Aztek Mitolojisi 

Aztekler yönetime geçen ilk yöneticinin Tolteklerin atası Ketzalkoati’nin soyundan 

geldiğini öne sürmesi üzerine Toltek kültürünün birleşik bir parçası haline gelmiş, bu yüzden 

de kendi söylencelerini yaratmamış, bunun yerine var olan Toltek söylencelerini alıp kendi 

inançlarına uyarlamışlardır. Bu nedenle de Aztek ve Toltek mitolojisi genellikle bir arada 

bahsedilmektedir (Rosenberg, 2003:498).  

 Tezkatlipoka ve Ketzalkoatl – Müziğin Yaratılışı 

 Mitolojide karanlık olan tanrı olarak geçmektedir. Gök tanrısıdır. Aydınlık olan 

Ketzalkoatl ve karanlık olan Tezkatlipoka Aztek/Toltek mitolojisine göre beşinci dünyayı 

yaratırlar. Bir gün Tekatlipoka yarattıkları dünyaya iner ve yarattıkları güzellikleri incelemeye 

başlar. Dünyada dolaştıkça yaratılışın tamamlanmamış olduğuna karar verir. Dünyada rüzgar 

haline gelmiş Ketzalkoatl’ı çağırarak insanlara mutluluk verecek, esin kaynağı olacak, şafağın 

uyanışına eşlik edecek, bebek bekleyen anneyi rahatlatacak müziğin dünyada var olması için, 

yaşamın babası güneşe giderek ondan dünyada yaşayıp güzellik katacak müzisyenler vermesini 

istemesini söyler. Ketzalkoatl bu isteği yerine getirir. Müzisyenlerle beraber dünyaya geri döner 

ve dünyaya mutluluk hakim olur. (Rosenberg, 2003:503,505) 

Ketzalkoatl Söylencesi  

 Ketzalkoatl söylencesinin Toltek İmparatorluğunun Aztekler tarafından fethini 

simgelediği düşünülmektedir. Ketzalkoatl Toltek halkının kralıdır. Son derece dürüst, saygılı, 

inançlı bir kişi olarak tasvir edilir. Tezkatlipoka ise en büyük Meksika kabilesi olan Azteklerin 

tanrısıdır. Ahlak ilkeleri ile tanınan, bütün yaşa biçimlerine saygı duyduğu için çiçekleri veya 
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orman hayvanlarından birini öldürmeye kesinlikle karşı olan Ketzalkoatl Tolteklerin yöneticisi 

oldu. Her ne kadar dünyayı birlikte yaratmış olsalarda onu kendisine rakip olarak gören 

Tezkatlipoka, Ketzalkoatl’ın yönetici olarak edindiği gücünü yok etmesi gerektiğine karar 

verdi. Tezkatlipoka bir jaguara dönüşerek saatlerce Ketzalkoatl’ı kovaladı. Sonunda yorgun 

düşen Ketzalkoatl’ın yüzüne ayna tutarak onu yaşlandığına inandırdı. Ölmekten korkan 

Ketzalkoatl’a sarhoş edici bir içki sunarak gençleşme vaadi ile kandırdı. İçkiyi sonuna kadar 

bitiren Ketzalkoatl sarhoş olduğu sürece tüm inanışlarını ve ahlaki değerlerini unutarak 

duygularını tatmin eden işler yaptı. Sarhoşluğu geçtiğinde utancından halkının karşısına 

çıkamayacağını düşünse de onları Tezkatlipoka’nın ellerine bırakmamak için Tolteklerin kralı 

olmayı sürdürdü. Amacına ulaşamayan Tezkatlipoka bu sefer Toltek halkını hedef aldı ve 

Tolteklerin karşısına büyük eğlendirici olarak çıktı. Onları eğlendirmeye ve peş peşe şarkılar 

söyletmeye başlattı. Halk onunla şarkılar söyledikçe daha da heveslendi. Günlerce gecelerce 

durmadan şarkı söylediler. Tezkatlipoka’nın söylettiği şarkılar yüreklerinde gittikçe daha hızlı 

ve daha güçlü çarptı. Sonunda da şarkı söyleyen herkesin teker teker yürekleri çatladı ve çoğu 

yığılıp öldü. (Rosenberg, 2003:506,510) 

 Mısır Mitolojisi  

Osiris mısır tanrısı olarak tasvir edilir. Aynı zamanda aşağı ve yukarı mısırın kralıdır. 

İnsanların iyiliği için çalışır (Erhat, 1996:232) Egemenliği eline aldığında göçebe olan halkını 

birleştirerek onlara çiftçilik yapmayı, Tanrıya saygı duymayı, beraberce barış içinde yaşamayı, 

uygar bir toplum olmayı öğreten Osiris ideal bir kral haline geldi. Kendi insanlarının hayatlarını 

ıslah ettikten sonra, dünyanın diğer bölgelerinde yaşayan insanlara da kendi düşüncelerini kabul 

ettirmek için seyahat etmeye başladı ve dinleyicilerini onları eğlendirerek, fikirlerini müzikle 

ifade ederek ve ilahilerle şarkılar söyleyerek ikna etti (Rosenberg, 2003:173). 

Afrika Mitolojisi – Sunjata Destanı 

Sunjata destanı Batı Afrika bölgesinde geçmektedir ve Manding (Mali) kralı Sunjata’yı 

konu almaktadır. Destanda adı geçen bazı karakterlerin açıklamaları şöyledir: 

 Sunjata: Manding kralı 

 Sumanguru Kante: Şeytan Kral – Büyücü 

 Sumanguru’nun Fetişleri: Sumanguru Kante’ye ölümsüzlüğünü sağlayan gücü veren 

putlar. (Doğaüstü gücü ve etkisi bulunduğuna inanılan canlı ya da cansız varlıklar.) 

 Balle Fasseke: Sunjata'nın ozanı, öğretmeni, danışmanı ve kahramanlıklarının 

kaydedicisi. 

Destanda Sunjata’nın 18 yaşına geldikten sonra kral olarak tahta geçmesi gerektiği 

dönemde Batı Afrika bölgesinde krallığın büyük çoğunluğunu Şeytan kral olarak adlandırılan 

Sumanguru Kante ele geçirmiş durumdadır. Bu kralın en önemli özelliği büyücü olması ve 

hiçbir şekilde öldürülememesidir. Çünkü gücünü gizli odasında sakladığı ve taptığı fetişlerden 

almaktadır. Sunjata’nın krallığı ele geçirmesi için ona yardım etmek isteyen Balle Fasseke 

şeytan krala esir düşer. O sarayında olmadığı bir sırada şeytan kralın gizli odasını bulur. İçeri 

girdiğinde anormal büyüklükte bir balafon bulur. Müziği çok sevdiği için hemen oturup aleti 

çalmaya başlar. Şeytan kralın yatağında bulunan 3 baykuş müzik sesiyle başlarını sallamaya 

başlar. Kavanozun içerisinde, Balla Fesseke içeri girdiğinde sinirlenen yılan sakinleşir ve 

huzurla müziği dinlemeye başlar ama en önemlisi çaldığı müziklerle kralın fetişlerinin 

davranışlarını yönlendirebildiğini fark eder ve zamanı geldiğinde kralı yenmek için bir yol 

bulmuş olur (Rosenberg, 2003:443,452). 
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Kelt Mitolojisi 

Glaistig 

Glaistig, İskoç halkının inanışına göre yarı keçi, yarı kadın formunda bir su ruhunun 

adıdır. Yapılan tanımlarda sarı saçlı, koyu renk tenli güzel bir kadın olarak tasvir edilir. 

Vücudunun keçi tarafını yeşil bir elbisenin arkasına saklar. Bazı hikayelere göre dans edip şarkı 

söyleyerek kendine çektiği kurbanlarının kanlarını emmektedir. (Köktan, 2014:267) 

Sonuç 

Müziğin canlılar üzerindeki etkileri yüzyıllardır bilinmektedir. Hatta bu durum o kadar 

farkına varılmış ve benimsenmiştir ki mitolojilere konu olan kahramanların direk özellikleri 

haline gelmişler ve hem iyi amaçlı hem de kötü amaçlı olarak kullanılmıştır. 

Mitolojilerde müziğin etkileri şu şekillerde kullanılmıştır; 

• Hipnoz 

• Davranış yönlendirme 

• Baştan çıkarma 

• Etki altına alma 

• Davranış yönlendirme 

• İkna etme 

• Sakinleştirme 

• Tedavi etme 

• İletişim kurma 

• Ölüm 

Kaynaklar incelendiğinde müziğin hem etkilerinden hem de tedavi amaçlı 

kullanımından en yoğun şekilde Antik Yunan Mitolojisinde bahsedildiği görülmüştür.   

Yunan mitolojisine göre müziğin en akıllıları bile baştan çıkartabilen, insanların 

sıkıntılarını gideren, hastalıkların tedavi edilmesinde yardımcı olan, büyüleyen, sakinleştiren 

bir öğe olduğu görülmektedir. 

Aztek/Toltek mitolojisinde müzik, hem dünyaya güzellik katan, insana ilham veren ve 

rahatlatan, hem de insanların kendilerinden geçip ölümlerine neden olan bir olgu olarak 

işlenmektedir. 

 Mısır mitolojisinde kişilerin ikna edilmesi için kullanılan müzik, Kelt mitolojisinde ikna 

aracı, Afrika mitolojisinde ise sakinleştiren ve davranışları yönlendiren bir öğe olarak 

kullanılmıştır. 
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“BİR MÜZİK TERAPİ YAKLAŞIMI OLARAK “ORFF”:  

KİM, KİMLE, NE, NEREDE, NASIL?*” 

 

Yrd. Doç. Dr. Bilgehan EREN 

Uludağ Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Özel Eğitim Bölümü 

ÖZET 

Ülkemizde yeni yeni kurumsallaşma çabaları görülen müzik terapi, tüm dünyada yaygın 

olarak uygulanan bir meslek ve bir uygulama alanıdır. Dünya literatüründe bu alana yönelik 

hatırı sayılır sayıda araştırma ve uygulama örneği görülmesine rağmen hala yeterli düzeyde 

kanıta dayalı bilimsel araştırma verisi bulunmadığından henüz bilimsel dayanaklı uygulamalar 

arasında sayılamamaktadır. Tanım olarak müzik terapi, onaylı bir müzik terapi programında 

eğitimini tamamlamış alanında uzman kişilerce uygulamanın yürütüleceği hedef kitlenin 

ihtiyaç ve yeterlilikleri göz önüne alınarak belirlenmiş bireysel hedeflere ulaşmak için terapist 

ve hasta arasındaki terapötik ilişki içerisinde müzik temelli etkinliklerin sistematik olarak 

uygulanmasıdır. Tanımının genişliği ve kapsamlılığı ancak belirli bir hedef kitleye 

odaklanmanın ardından, onların ihtiyaç ve yeterliliklerinin daha özel olarak belirlenmesiyle ve 

bu ihtiyaçlara en uygun müzik terapi yöntem ve yaklaşımların seçilmesiyle netlik kazanır. Bu 

noktada, özel eğitim gereksinimi olan çocuklar özelinde ele alındığında müzik terapi, bu 

çocukların tedavi ve eğitiminde kullanılan müdahale yöntemlerinden biri olarak karşımıza 

çıkmaktadır. Özellikle eğitim ve tedavi bileşenlerinin eşit bir şekilde ‘pay’da; müziğin ise 

birleştirici güç olarak ‘payda’da yer aldığı bir formül içerisinde ele alınan “Eğitsel Müzik 

Terapi” yaklaşımları özel gereksinimli çocukların gelişimlerine sayısız katkı sağlamaktadır. 

Eğitsel Müzik Terapi yaklaşımları arasında sayılan “Orff”, başlangıçta bir müzik eğitimi 

yaklaşımı olarak ortaya çıkmasına rağmen; yaklaşıma ismini veren müzisyen eğitimci Carl 

Orff’ un ikinci eşi Gertrud Orff tarafından ilk olarak gelişimsel geriliği olan çocuklarla terapi 

amaçlı kullanılmış; alınan olumlu sonuçlar sonucunda ise literatüre “Orff Müzik Terapi” olarak 

geçmiştir. Bu inceleme yazısında bir eğitsel müzik terapi yaklaşımı olarak Orff Müzik 

Terapinin ne olduğu, kimlerle, nerede ve nasıl uygulanacağı açıklanarak, yaklaşımın eğitsel ve 

terapötik kullanımlarındaki farklar vurgulanmakta ve özel eğitim gereksinimli çocuklara ilişkin 

araştırma ve uygulama örneklerine yer verilmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Orff Yaklaşımı, Eğitsel Müzik Terapi, Özel Eğitim 

 

“ORFF” AS AN APPROACH TO MUSIC THERAPY: 

WHAT, WHERE, WHO, WITH WHOM, HOW? 

ABSTRACT 

Music therapy is a worldwide applied profession and a practice field that recently started 

institiutionalizing in Turkey. Although a considerable number of research and application 

examples exists in the literature ragarding this field, they still appear to be an insufficient level 

of evidence-based data, therefore music therapy can still not be considered within the evidence-

based applications. Music Therapy is the clinical and evidence-based use of music interventions 

to accomplish individualized goals within a therapeutic relationship by a credentialed 

professional who has completed an approved music therapy program. The width and 

sophistication of the definition can become more clear only after focusing on a spesific 

population, determining the needs and the qualifications of this population and after that 

selecting the most appropriate music therapy methods and approaches that are the bests for 
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those needs. At this point, music therapy, emerges as one of the intervention methods used in 

treatment and education of children with special educational needs. Especially, “Educational 

Approaches to Music Therapy” provide numerous benefits to the development of the children 

with special needs within a formula where music is the denominator as an unifying force and 

treatment and education are the numerators that have equal values. Despite its initial emergence 

was as an approach to music education, “Orff Approach”, named by the musician and the 

educator Carl Orff, was used by Gerdrud Orff, the second wife of Carl Orff, as a music therapy 

approach for the children with developmental disabilities. After the positive results of its use 

for children with special needs, it was finally considered as “Orff Music Therapy” in the 

literature. In this review, the questionsregarding the use of “Orff Music Therapy” be answered; 

the differences between the educational and the therapeutic use will be explained, and the 

reseach and the application examples regarding the use of Orff Approach will be presented. 

Key Words: Orff Approach, Educational Approaches to Music Therapy, Special Education 

GİRİŞ 

Müzik; melodi, armoni, ritim, tını ve sessizliğin –bir amaç ile- belirli bir yapı içerisinde 

oluşturduğu kompleks bir karışımdır ve onun amacı duygular üzerinde çalışmak olmalıdır; 

çünkü müzik, ne şiir gibi belirli fikirlerle aklımızı, ne de heykel ya da resim gibi görsel formlarla 

gözümüzü meşgul eder; onun işi duygularladır (Hanslick, 1891:18). Bir başka tanımda ise 

müzik, duyguların yanı sıra, düşünce, tasarım ve izlenimleri, belirli bir amaç ve yöntem ile 

belirli bir güzellik anlayışına göre birleştirilmiş seslerle aktarmaya yarayan estetik bir bütün 

olarak ifade edilmektedir (Uçan 1997:10).   

Tanımı nasıl yapılırsa yapılsın hayatımızın her döneminde varlığını gösteren müzik 

olgusu yüzyıllar içerisinde pek çok farklı açıdan ele alınmış, diğer canlılar kadar insan 

üzerindeki etkisi anlaşılmaya çalışılmış; ne şekilde ele alınıp işleneceği tartışılarak bu 

tartışmalar sonucunda müziğin kullanım amaç ve şekillerine göre farklı disiplinler ve meslek 

alanları oluşmuştur. Öyle ki, tarihçesine bakıldığında müzik terapi disiplininin teorik altyapısı 

-sağlık hizmetleri, sosyal hizmetler ve eğitim hizmetleri gibi- ilişkili diğer disiplinlerden yola 

çıkarak oluşturulmuş ve bu disiplinlerle işbirliği içinde geliştirilmiştir (Bunt, 1996:10). Bu 

çerçevede, müzik terapide kullanılan yöntem ve yaklaşımlara, hizmet sağlanan hedef kitleye ve 

ele alınan gelişim alanları ve onlara yönelik hedeflenen amaçlara odaklanmak, müzik terapi 

uygulamalarını anlamada tercih edilen yollardan biri olmuştur (Meadows, 2011:1).  

Bu noktada, işbirliği yaptığı disiplinlerden biri olan “eğitim hizmetleri” çerçevesinde 

ele alırsak müzik terapinin, “müzik eğitimi” ve “özel eğitim” alanlarına ilişkin teorik temellere 

dayandığını söyleyebiliriz. Kullanılan yöntem ve yaklaşımlar açısından müzik eğitiminden 

adapte edilmiş Orff, Kodaly, Dalcroze, Kindermusik gibi yaklaşımlar (Darrow, 2004:1-50); 

gelişimsel ve davranışçı öğrenme kuramlarına dayanan özel eğitim yaklaşımlarıyla 

sentezlenerek (Madsen, Cotter  & Madsen, 1968; Madsen & Madsen Jr., 1968; Schwartz, 2008), 

“Eğitsel Müzik Terapi Yaklaşımları” olarak karşımıza çıkmaktadır. Eğitim ve terapi 

kavramlarını birbirine yaklaştıran bu çerçeve içerisinde aydınlatılması gereken hassas bir konu; 

müzikal uygulamalarda eğitim ve terapinin nerede birbirine yaklaştığının ve nerede birbirinden 

uzaklaştığının (yani benzerlik ve farklılık noktalarının) doğru şekilde tanımlanmasıdır. Bu 

bileşenlerin anlaşılması bize bu çalışmadaki odak noktamız olan “Eğitsel Müzik Terapi 

Yaklaşımları” nı anlamaya fırsat verecektir.  

Disiplinler Arası Bir Karşılaştırma: Müzik Eğitimi/Müzik Terapi 

Özel gereksinimli çocuklarla yürütülen müzik eğitimi ve müzik terapi disiplinleri ince 

ancak keskin bir çizgiyle birbirinden ayrılmaktadır. Daha önce de bahsedildiği gibi eğitim 

hizmetleri çerçevesinde ele alındığında özel gereksinimli çocuklarla yürütülen müzik terapi 
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uygulamalarının temelini de özel eğitim ve müzik eğitimi disiplinleri oluşturur. Çoğu zaman 

müzik dinleme, şarkı söyleme, çalgı çalma, hareket ve dans, müzik eseri yaratma, var olan 

eserleri yeniden seslendirme, müzikal canlandırma ve deneyimler gibi benzer müzikli 

etkinlikler kullanmasına rağmen bu iki disiplini birbirinden ayıran asıl nokta ulaşmak istedikleri 

“temel amaç” tır.  

Müzik eğitimi, bireyde istendik yönde bir müziksel davranış kazandırma, geliştirme 

veya değiştirme süreci olarak tanımlanır (Uçan, 1997: 14), ve müzik eğitiminin, bireyde 

duyusal alanda öğrenmeyi kolaylaştırmak için tasarlanmış etkinlikler yoluyla müziğe yönelik 

hassasiyeti arttırmak için verilmesi ve bireyde duyusal ve estetik çıktı sağlaması gerektiğinden 

bahsedilir (Wayman, 2005:23). Bu noktada müzik eğitiminde temel amaç “müzikle ilişkili bilgi 

ve becerileri öğretme ve öğrenme” dir. Bu kapsamda müzik kültürü edinme, müzik tarihi 

hakkında bilgi sahibi olma, müzik kuramlarını bilme, işitsel ve armonik analiz ve sentez 

çalışmaları yapma, sesini doğru kullanma ve çalgısını doğru icra etme gibi doğrudan müzikal 

hedefler içerir.  Elbette ki bu hedeflere ulaşırken müzik diğer gelişim alanlarına da dolaylı 

olarak hizmet edebilir ancak asıl hedef her zaman müzikal bilgi ve beceri kazanımına odaklıdır.  

Müzik terapi ise, onaylı bir müzik terapi programında eğitimini tamamlamış alanında 

uzman kişilerce, uygulamanın yürütüleceği hedef kitlenin ihtiyaç ve yeterlikleri göz önüne 

alınarak belirlenmiş bireysel hedeflere ulaşmak için terapist ve hasta arasındaki terapötik ilişki 

içerisinde müzik temelli etkinliklerin sistematik olarak uygulanması şeklinde tanımlanır 

(AMTA, 2016). Öyle ki özel gereksinimli çocuklar özelinde ele alındığında, bu çocukların pek 

çok diğer etkinliğe kıyasla müzik etkinliklerine daha çabuk yanıt verdikleri bilinmektedir 

(Howery, 1968:47). Bu sebeple sosyal, duygusal, fiziksel ve zihinsel problemleri dolayısıyla 

özel gereksinimleri olan bu çocuklarla problem yaşadıkları alanlarda gelişim sağlamak için 

müzik, terapötik amaçlarla planlı şekilde uygulanır (Bunt, 1996:6). Bu noktada müziğin 

kullanım amacı artık müzikal alana odaklı değildir, burada asıl amaç “müzik yoluyla-

aracılığıyla diğer gelişim alanlarını desteklemek ve geliştirmek” tir. Müzik terapi uygulamaları 

sonunda da elbette çocukta belli düzeyde müzikal bilgi ve beceri artışı gözlemlenebilir, 

hedeflenmemesine rağmen ortaya çıkan bu becerilerin varlığına rağmen müzik terapi 

uygulamalarının asıl odağı diğer gelişim alanlarına destek sağlamaktır. 

Müzik terapi diğer disiplinlerden farklı olarak ismini hizmet ettiği alana göre değil 

hizmette kullandığı araca-yönteme göre almaktadır. Bir fizyoterapist fiziksel ve psikomotor 

problemlerin giderilmesine odaklı çalışır, bir psikoterapist psikolojik problemlerin 

giderilmesine odaklı çalışır. Müzik terapist ise müzik yoluyla bireyde ihtiyaç olan tüm gelişim 

alanlarına odaklanır. Bu noktada müzik terapi ismi odaklanılan alanı değil kullanılan araçtan 

(etkinlik, yöntem, yaklaşımdan) yola çıkılarak anılır. Dolayısıyla müzik terapide kullanılan 

yöntem ve yaklaşımlar, odaklandığı gelişim alanına ve gelişim problemine göre çeşitlilik 

göstermekle beraber, çoklu disiplinli ve disiplinler arası çalışmalara müsaade etmesi yönüyle 

de güçlü bir görüntü çizer.  

Özel Eğitim alanı düşünüldüğünde; işitsel, görsel, psiko-motor, duyusal, duygusal, 

sosyal, dil-ve-iletişimsel ve bilişsel pek çok beceriyi bünyesinde doğal bir şekilde barındıran, 

aynı zamanda uygulanması zevkli ve çocuğun gelişimine son derece uygun etkinlikleri içeren 

“Eğitsel Müzik Terapi Uygulamaları” özel gereksinimli çocuklarla uygulamaya uygundur. 

Şarkı söyleme, yaratıcı hareket ve dans, çalgı çalma, ritmik çalışmalar, aktif müzik dinleme, 

müzikli öyküler gibi pek çok farklı etkinlik aracılığı ile ihtiyacı olan bireylere, ihtiyaç 

duydukları alanlarda, hem eğitsel hem terapötik destek vererek, yalnızca etkili değil aynı 

zamanda eğlenceli bir ortam sağlar. Bu noktada müzik eğitiminden esinlenilerek müzik terapiye 

uyarlanan yaklaşımlardan biri olan “Orff Yaklaşımı”, hem eğitsel gücü, hem elementer yapısı, 

hem çoklu disiplinli ve disiplinler arası çalışma anlayışı; hem de her yaş, düzey ve özellikteki 
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bireylerle uygulanabilirliği düşünüldüğünde, özel gereksinimli çocukların eğitim ve tedavisinde 

etkili bir müzik terapi yaklaşımı olarak görülebilir.  

Orff-Schulwerk 

Orff-Schulwerk, Alman besteci ve eğitimci Carl Orff tarafından, meslektaşı Dorothee 

Günther’in hareket, ritm ve dans eğitim anlayışının ona kattığı perspektif ile uygulamadan 

kurama giden bir yol ile geliştirilmiş bir çağdaş müzik eğitimi yaklaşımıdır. Orff’un müzikal 

kimlik araştırması, sonunda onu dil, müzik ve dansın özel sentezinden ortaya çıkan ve onu ünlü 

yapan bu nihai sonuca –Orff-Schulwerk’e- ulaştırmıştır. Günther ile birlikte geçirdikleri 6 yıllık 

keşif ve deneyimleme sürecinin ardından Orff, ritmin; müzik, dans ve konuşmanın en temel 

elementi olduğu düşüncesiyle bu elementleri birleştirerek tek bir dil haline dönüştürmüştür. 

Müzik, hareket ve dil ayaklarından oluşan bu üçgen ve bu üçgeni oluşturan bileşenlerin 

birbiriyle etkileşimi sonucu ortaya çıkan dans (müzik ve hareket), şarkı (müzik ve dil) ve beden 

dili-beden perküsyonu-çalgı çalma (hareket ve dil) gibi formların oluştuğu bu yapı Orff-

Schulwerk’in temelini oluşturmaktadır. 

Şekil 1: Orff-Schulwerk Üçgeni 

 

Orff’un müzik ve hareket eğitimi yaklaşımının “elementer” olarak tanımlanışı, insanın 

varolan potansiyelinin ve özelliklerinin eğitilmesi ve geliştirilmesinde doğaya uygun ve yakın 

oluşundan gelmektedir  (Jungmaire, 1992:15). Bu anlayışta müzik yapmak demek müziğin 

kendisinin yanı sıra hareketi ve dili de içinde barındırır. Orff-Schulwerk’te bireyin yaparak 

yaşayarak deneyimleyerek öğrenmesi söz konusu iken, aynı zamanda birlikte oluşturması ve 

yaratması esastır.   

Orff, başta davullar olmak üzere öncelikle vurmalı çalgıların ağırlıkta olduğu çok çeşitli 

müzik aletine uygulamalarında yer vermiştir (Darrow, 2007:4). Beden sesleri ve hareketlerini 

ritm temeli için kullanırken, insan sesini de ilk ve en doğal enstrüman olarak görmüştür 

(Warner, 1991:2-3). Afrika başta olmak üzere dünyanın farklı ülkelerine ait çalım kolaylığı olan 

ve akord gerektirmeyen vurmalı çalgıları (özellikle davullar, ksilafon ve metalofonlar) 

elementer müzik yapmak ve doğaçlama çalışmalarında aktif ve etkili bir şekilde kullanılması 

zamanla bu çalgıların günümüzde “Orff Çalgıları” olarak anılmasını beraberinde getirmiştir 

(Warner, 1991:3). 

Başta da bahsedildiği gibi Orff-Schulwerk’in ilk ortaya çıkışı Orff’un dans eğitimcisi 

meslektaşı Dorothee Günther ile deneyimledikleri süreçte gerçekleşmiştir. Yaklaşımın gelişimi 

ise daha sonraki yıllarda Orff’un yine meslektaşlarından biri olan Gunild Keetman’ın desteği 

ile çocuklar için radyo programları yaptığı süreçte olmuştur. Bu ortaklığın sonucunda 4 yıllık 

deneyimlerinden oluşan “Çocuklar için Müzik” ismiyle 5 ciltlik bir kitap seti yayınlanmıştır. 

Sonraki aşamada ise Orff-Schulwerk’in bir müzik eğitimi yaklaşımı olmaktan öteye geçerek 
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özel gereksinimli bireylerle uygulanmak yoluyla başlayan süreçte bir müzik terapi yaklaşımı 

haline dönüşmüştür.  

Orff Müzik Terapi (OMT) 

Carl Orff, Orff-Schulwerk’i bir müzik terapi yaklaşımı olarak dizayn etmemiştir, hatta 

uygulamalarında yetersizliği olan çocuklar için bir uyarlama yaptığını gösterir herhangi bir 

kayıt da bulunmamaktadır. Orff tarafından özellikle bu amaçla geliştirilmese de Orff-

Schulwerk, felsefesi, prensipleri ve içerisinde kullanılan teknikler gereği  müzik terapi 

esaslarına parallellik göstermektedir. Bu da Orff yaklaşımını müzik terapi disiplini içerisinde 

de rahatlıkla uygulanabilir kılmaktadır (Darrow, 2007:7).  

Şekil 2: Orff’un Eğitim Terapi İlişkisi 

 

“Schulwerk” kelimesi ile yaklaşımın okullarda eğitsel bir işlevle kullanımı anlatılmak 

istenmesine rağmen (Orff, 1980:12); bu yaklaşımda söz konusu olan, yalnızca müzik eğitimi 

değil, ‘insan yetiştirmek’tir (Jungmaire, 1992:246). İddiasız-gösterişsiz olması, büyük 

formlardansa küçük formları tercih etmesi, doğaya yakın olması, herkesin öğrenebileceği ve 

deneyimleyebileceği bir düzeyde yer alması ve çocuklar için uygun olması onu terapötik bir 

araç olarak ideal hale getirmektedir. 

Orff-Schulwerk’in teknikleri ilk kez 1962 yılında Wilhelm Keller tarafından farklılığı 

olan popülasyon ile uygulanmıştır. Keller, sonrasında duygusal bozukluğu olan çocuklar, 

zihinsel ve fiziksel yetersizlikleri olan çocuklar ve buna ek olarak Down sendromlu, spastik ve 

ağır yetersizliği olan yetişkinlerle de çalışmalarını sürdürmüştür. Orff yaklaşımının müzik 

terapi alanına yönelik ilk belgelenmiş uyarlamaları ise 1969 yılında Judith Bevans tarafından 

yapılmış olup; Bevans’ın görme engelli çocuklar okulundaki uygulamalarını içermektedir. O 

günden bugüne Orff-Schulwerk farklı popülasyonla pek çok müzik terapi ve eğitim 

programında uygulanmıştır. Ancak yine de Orff-Schulwerk’in bir müzik terapi yaklaşımı olarak 

literatüre geçirilmesi, 1974 yılında yazdığı “Orff Müzik Terapi: Çocuk Gelişiminin Aktif 

İlerletilmesi7” isimli kitabıyla Orff’un ikinci eşi Gertrude Orff tarafından olmuştur. İlkinin 

hemen ardından yazdığı “Orff Müzik Terapinin Anahtar Kavramları8” isimli kitap ile de 

yaklaşımın literatürde daha geniş yer bulmasına katkı sağlamıştır (Darrow, 2007:6). Bunlara ek 

olarak, Orff Müzik Terapi’nin müzik terapi disiplini içerisinde güçlenmesine katkı sağlayan 

diğer kaynaklar, Carol Bitcon’ın “Benzer ve Farklı: Orff-Schulwerk’in Klinik ve Eğitsel 

Kullanımları9”, bunun yanı sıra müzik terapi dünyasında oldukça önemli bir yere sahip olan 

Kenneth Bruscia’nın yazdığı “Müzik Terapide Doğaçlamaya Dayalı Modeller” isimli kitabı 

içinde “Orff Doğaçlama Modelleri” bölümüdür. Ayrıca Orff yaklaşımının kullanıldığı ve 

                                                 
7 “The Orff Music Therapy: Active Furthering of the Development of the Child” şeklinde İngilizce çevirisinden 
makale yazarı tarafından Türkçeye çevrilmiştir. 
8“Key Concepts of Orff Music Therapy” şeklindeki İngilizce çevirisinden makale yazarı tarafından Türkçeye 
çevrilmiştir. 
9“Alike and Different: The Clinical and Educational Uses of Orff-Schulwerk” olan İngilizcesinden makale yazarı 
tarafından Türkçeye çevrilmiştir. 
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etkililiğinin kanıtlandığı pek çok müzik terapi alan araştırması da literatürde karşımıza 

çıkmaktadır (Adelman, 1979; Barker, 1981; Bernstorf, 1997; Bevans, 1969; Birkenshaw-

Fleming, 1997; Colwell, 2013; Dezfoolian, Zarei, Ashayeri, & Looyeh, 2013; Hollander & 

Juhrs, 1974; Eren, Duzkantar, Deniz, 2012; Register, & Hillard, 2008). 

Orff yaklaşımının felsefi temelleri düşünüldüğünde kimi noktalar daha belirgin hale 

gelmektedir (Snell, 1980) ki; bu noktalar onun müzik terapi disiplini içerisinde niçin-ve-nasıl 

uygulanabilir bir yaklaşım olduğunu açıklığa kavuşturmaktadır. Bu temel noktalar şu şekilde 

ifade edilebilir: (a) Orff yaklaşımıyla yürütülen bir uygulamada, her çocuk için potasiyeli, 

yetenekleri ve özel ihtiyaçları doğrultusunda, tüm gelişim alanlarına hitap edecek bir deneyim 

kazanması için fırsatlar tanınır. (b) Yaratma gücü, insana miras kalan bir karakteristik özelliktir. 

(c) Kendini ifade etme potansiyeli her insanın içinde yatar ve ve bu potansiyel doğru teşviklere 

ortaya çıkar. (d) Memnuniyet veren deneyimler öğrenmeyi arttırır ve öğrenmenin daha kalıcı 

olmasına katkı sağlar. (e) Öğrenme deneyim sürecine aktif katılımın sonucu ortaya çıkmalıdır. 

(f) Müzik insan gelişimi için temel bir gereksinimdir. (g) Çocuklar için öğrenmenin en iyi yolu 

sürecin defalarca tekrarından geçer ki bu da bizzat kişinin kendi müziğini yapmasıyla 

mümkündür (h) Grup çalışmaları önemlidir ve her birey gruba kendine özgü katkılar sağlar. 

Görüldüğü gibi öne çıkan felsefi noktalarına bakıldığında Orff yaklaşımının, “aktif katılımın 

esas ve yaratıcılığın önemli olduğu, çocuk merkezli ve her çocuğun bireysel katkısının anlam 

taşıdığı, var olan potansiyeli ve özelliklerine göre düzenlenen ortam ve etkinliklerle donanmış 

müzik terapi uygulamaları” için ne derece uygun bir yaklaşım olabileceği bir kez daha gözler 

önüne serilmektedir.  

Orff Müzik Terapi, çoklu duyumsal bir yaklaşım izler. OMT içerisinde, konuşma, ritm, 

hareket, şarkı söyleme, çalgı çalma ve benzeri müzikal etkinliklerin kullanımı tüm duyulara 

hitap edecek şekilde düzenlenmektedir. Bu etkinlikler tüm duyulara aynı anda hitap edebildiği 

gibi özellikle zarar görmüş ya da zayıf bir duyu üzerine odaklanmaya da müsaade edebilir. 

Örneğin, çalgı çalmak bir çocuğa hem dokunsal, hem görsel, hem işitsel, hem de kinestetik 

seviyede hizmet eder. Çocuk çalgının dokusunu ve ağırlığını hisseder, boyutunu ve rengini 

görür, tınısını duyar ve ses çıkarması için gerekli olan hareketi sergiler (Darrow, 2007; Orff, 

1980).  

OMT, diğer terapilerle akıllıca koordine edildiğinde onların etkilerini güçlendirici bir 

yaklaşım olarak da görülebilir. OMT, zihinsel ve fiziksel yetersizliği olan bireylerle, duyu ve 

davranış problemleri olan bireylerle, iletişim becerisinin geliştirilmesinde ve otizmli bireylerle 

uygulanabilir. Yapılan çalışmalarda sonuçlar genellikle çok iyi yönde olmakta, kimi çocuklar 

için ise olağanüstü katkılar gözlenmektedir (Orff, 1980).  

OMT, içinde barındırdığı müzik ve terapi kelimelerini eşit şekilde önemser. Müzik 

kelimesi ile ifade edilen söz, ses ve hareketin ilişkisini, terapi kelimesi ise hastanın bakımı, 

korunması ve iyileştirilmesi sürecini ifade eder (Orff, 1980). 

OMT, teorik altyapı oluşturulduktan sonra ortaya çıkmış bir yaklaşım değil, 

uygulamadan yola çıkarak geliştirilmiş bir yaklaşımdır. OMT’ye ilişkin teorik alt yapı ve 

uygulama prensipleri, normal ve özel gereksinimli bireylerle yapılan 10 yılı aşkın10 yoğun 

çalışmalardan elde edilen bulgular sonucunda ortaya çıkmıştır. Bu sebeple sunulan teorik alt 

yapı tüm soruları cevaplamayı ve bütün problemleri çözmeyi vadetmez (Orff, 1980), çünkü 

Orff yaklaşımı her daim sürekli gelişmeye ve değişmeye devam eden organik bir yapı olarak 

görülmelidir.  

                                                 
10 OMT’nin uygulanışı ile ilgili bu ifade ilk kez 1974’de yazılan kitabında Gertrud Orff’un ifadesidir. Şu an bu 
yaklaşımın kullanımı ile ilgili 40 yılı aşkın bir süreden bahsedilebilir. 
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Orff Müzik Terapi’nin Amaçları 

Genel Amaçlar 

OMT’de genel amaç çocuğun kendini ifade edebileceği, birey olarak kendini 

deneyimleyebileceği ve diğerleriyle birlikte müzik yapabileceği tam bir müzikal boyut 

yaratmaktır (Bruscia, 1987:221; Orff, 1980:14).  Bu genel amaç çerçevesinde ise üç temel 

deneyim sıralanır. Bunlardan ilki, kişinin kendi kişiliğini deneyimleme becerisidir ki bu kişinin 

kendine ilişkin farkındalığını geliştirdiği, kendini diğerlerinden ayırdığı, daha sonra bunları 

ilişkilendirip birleştirdiği, hassasiyet, zıtlık hissi ve akışı deneyimlemesini içerir. İkincisi, 

kişinin sosyal hayatın yapısını deneyimleme becerisidir ki bu dinleme becerisini geliştirme, 

diğer kişilere yönelik toleransı arttırma ve onlarla etkileşime girme deneyimlerini içerir. Son 

olarak kişinin fiziksel gerçekliği deneyimleme becerisidir ki bu da kişinin fiziksel dünyayı 

anlama ve fiziksel dünyayı nesne-zaman ve uzam bağlamında algılayıp manipüle etme 

deneyimlerini içerir (Orff, 1980:59). 

Hedef Kitle Özelindeki Amaçlar 

OMT’de terapist farklı hasta popülasyonlarıyla çeşitli etkinlikleri keşfeder, bu keşif 

sırasında popülasyona özel ihtiyaçlar ve problemler ortaya çıkar ve sonrasında terapist bu 

ihtiyaçları ve problemleri göz önüne alarak daha bireyselleştirilmiş hedefler ve kazanımlar 

formüle eder. Farklı engel grupları için farklı hedefler belirlenir. Aşağıda oluşturulmuş engel 

gruplarına ilişkin amaçlar ise öneri niteliğindedir11.  

Tablo 1: Engel Grupları Özelinde OMT Amaçları 

Engel Grupları Amaçlar 

Görme Engeli 

Hareket ve dokunma yoluyla fiziksel dünyayı keşfetmeye 

cesaretlendirme 

Beden güvenliği hissiyatını geliştirme 

Fiziksel izolasyonun üstesinden gelme 

Daha iyi nesne ilişkisi geliştirme 

Kişiler arası güven geliştirme 

İşitme Bozukluğu 

Ritmik fikirler geliştirme 

Motor becerileri geliştirme 

Ses ve titreşim dünyasını keşfetmeye motive etme 

Motor Bozukluk  

Ritmik hareketi hissettirmek 

Beden duruşunu geliştirmek 

Jestlerin ve konuşmanın eşgüdümünü geliştirmek 

Motor taklit becerisini geliştirmek 

Otizm 

İletişimi güçlendirmek 

Beden görüsü-farkındalığı geliştirmek 

Motor becerileri geliştirmek 

Uzamsal ve nesnel hissiyatı geliştirme 

Ağır Zihinsel Yetersizlik 

Taklit becerilerini geliştirme 

Davranışa şekil verme 

Farklı duyusal, sosyal ve kendine yardım becerileri geliştirme 

Öğrenme Güçlüğü 

Sözel becerilerin geliştirilmesi 

İşitsel algının geliştirilmesi 

İşitsel-motor eşgüdümün geliştirilmesi 

Motor becerilerin geliştirilmesi 

 

Yukarıdaki tablo, yalnızca engel gruplarına yönelik belirlenmiş öncelikli amaçlar olarak 

düşünülmeli ve listenin her bir engel grubu içindeki her bir çocuk için bireyselleştirilerek daha 

                                                 
11 Bruscia (1987)’nın kitabındaki ilgili bölümün (s. 222-223) makale yazarı tarafından makaleyle ilişkili bölümler 
seçilerek tablo haline getirilmiştir. 
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spesifik olarak ele alınması gerekliliği hatırlanmalıdır. Öyle ki Gertrude Orff, tedavinin 

kendisinin keskin hatlarla belirlenmiş bir amacının olmadığını, terapistin her hastası için 

bireyselleştirilmiş hedefler belirlemesi gerektiğini ifade etmiştir. Orff (1980)’a göre, OMT 

süreci çocukla terapistin bir patikada yaptığı yolculuk gibidir. Çocukla gidilen bu yolculukta 

dolambaçlı ve dönemeçli yollar tercih edilmelidir. Çünkü bu yollar tıpkı çocukların yürüyüşü 

gibidir. Doğrudan –hedefe odaklı- değildir. OMT anlayışında terapist çocuğun izlediği yolu 

onunla birlikte takip etmeli, yavaşladığında onu beklemeli ve tehlike hissettiğinde onu 

korumalıdır. Orff (1980), izlenen yolun doğrudan hedef odaklı değil esnek ve yaşam dolu 

oluşunu vurgulayarak bunun OMT anlayışında önemli bir ölçüt olduğunun altını çizer. Yaptığı 

nehir ve dağ benzetmesi ile; yapılan yolculuğun bir tünelin hedefine kestirme ancak karanlık 

bir yoldan ulaşması gibi değil, bir nehrin dağın eteğinden kıvrılarak öteye geçmesi gibi olması 

gerektiğini söyler (Orff, 1980: 16). Bahsedilen yaklaşımda nehir, dağı yok etmek derdinde 

değildir (bu durumda dağ çocuğun engelini temsil eder). Nehrin tek amacı deneyim dolu bir 

anlayışta süreci kaçırmaksızın –dağa rağmen-sonuca ulaşmaktır. Bu yolla çocuk gerçek yaşama 

daha yakın deneyimlerle güçlenecektir. 

Terapide Orff Çalgıları 

Orff yaklaşımı uygulanırken içinde barındırması gereken vazgeçilmez özelliklerden 

bahsedilir. Bu özelliklerden biri de “elementer yaratıya olanak sağlayan enstrümanlar”dır 

(Eren, 2012:20; Jungmaire, 2003). Öyle ki Orff-Schulwerk’ten terapiye aktarılan bu anahtar 

öge (Orff, 1980:21), zarif, hassas, el yapımı, zengin, ya da tıpkı bir insanın kendi vücudu olabilir 

(Bitcon, 2000:23).  

Orff Çalgıları, ezgisel (ksilafon, metalofon gibi) ve vurmalı (davullar, ritm çubukları, 

tefler gibi) çalgılardan oluşur. Bu çalgılar içsel hareketlerin doğrudan sese dönüşmesine olanak 

sağlar ve bireyin kendini ifade etmesine yarayan organlar gibidir ve hem grup içinde müzik 

yapmak hem de bireysel olarak doğaçlama yapmak için kullanılır (Eren, 2012:20; Jungmaire, 

2003). Aynı zamanda Orff yaklaşımı uygulanırken izlenen keşif, taklit, doğaçlama ve yaratım 

(Darrow, 1997:8) aşamalarının her birinde bu çalgılar aktif olarak yer alır. 

Orff yaklaşımı için çalgı kalitesi son derece önemlidir (Bitcon, 2000:23). Doğru ses ve 

tınılar ile etkili ve içine alan bir terapötik deneyim yaşamak daha mümkündür. Öyle ki farklı 

duyulara doğru uyaranlarla hitap etmek terapötik açıdan önemlidir.  

Orff çalgıları terapötik açıdan dokunsal, görsel ve işitsel açılardan ele alınabilir. Bu üç 

farklı kategorideki duyuların kombinasyonu üç katlı bir terapötik etkiyi mümkün kılar. Bu aynı 

zamanda sorunlu olan ya da hiç var olmayan bir duyu söz konusu olduğunda diğerleri tarafından 

telafi ya da teşvik edilebilir (Orff, 1980:21). Orff (1980)’a göre bir çalgının ısısını fark etmek, 

çalgının yapıldığı materyale ve onun dokusuna dikkat etmek, ağırlığını, esnekliğini, titreşimini 

hissetmek dokunsal tatmin yaşatırken; çalgının boyutlarını ve şeklini fark etme, varsa üzerinde 

farklı işlemeler bunlara dikkat etme görsel açıdan farkındalık yaratır. Tahtayı tahtaya vurma, 

metali metale vurma, yaylı çalgılardaki telin gergin ve kopuk hallerini deneyimlemek ise işitsel 

açıdan çocuk için farklı pek çok deneyim fırsatı sunar.  

Orff yaklaşımında çalgılar çeşit olarak oldukça geniş bir yelpazeye sahiptir ve yaklaşım 

yeni fikir ve çalgılara kabul veren anlayışı benimser. Bitcon (2000), Orff yaklaşımı 

uygulamaları için kitabının ilgili bölümünde teften ksilafona, metalofondan gonga, tahta 

çubuklardan kabasaya, marakastan blokflüte kadar farklı pek çok çalgıyı barındıran bir liste 

önermektedir.  

Bitcon (2000) özellikle çalgılarda kalitenin öneminden bahsetmiş olsa da; tüm bu –

haklı- kalite kaygısı ve verilen önerilerin yanı sıra Orff yaklaşımında önerilen çeşitte ve kalitede 

çalgı erişimi her zaman mümkün değildir. Bu gibi durumlarda atık ya da ulaşılabilir 
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maddelerden çalgı üretmek ve bu çalgılarla –tını kalitesini kaygısını bir süreliğine bir kenara 

koymak yoluyla- terapötik ilişki üzerine odaklanılarak müzik yapmak da mümkün görülmelidir. 

Terapötik amaçlar göz önünde tutulan bir anlayışta müziğin kullanımında müzikal beceri ve 

kalitenin kimi zaman ilk sırada olamamaktadır. Bu gibi durumlarda iki tahta kaşığın ritm 

çubuğu niyetine kullanılması ya da plastik şişelerin içine konan boncuklarla yapılan marakas 

yapılması Orff yaklaşımını kullanmayı –her koşulda-  mümkün kılacaktır. 

 

Orff Müzik Terapi’de Uygulama Düzenlemeleri 

Oturum Formatı 

Orff Müzik Terapi anlayışında oturumlar bireysel ve/veya grup terapi şeklinde 

yürütülmektedir. Çocuğun bireysel terapiye mi yoksa grup terapisine mi uygun olduğunun 

belirlenmesinde çocuğun terapötik ihtiyaçları temel belirleyicidir. Ağır zeka geriliği olan, 

saldırgan davranışlar sergileyen, bireysel ihtiyaçları gruba uyarlanmayacak kadar spesifik olan 

çocuklar bireysel terapiye yönlendirilirken, iletişim becerilerinin gelişmesinin amaçlandığı, 

yönerge almaya müsait, utangaçlık, çekingenlik ve saldırgan olmayan endişe hali yaşayan 

çocuklar için ise grup terapisi daha uygun bulunmaktadır. Bireysel terapiyle başlayan çocuklar 

olabilecek en kısa zamanda grup terapisine yönlendirilirken, grup terapisinde bulunmak 

konusunda zorluk yaşayan çocuklar da doğrudan grubun dışına alınmak yerine bireysel terapi 

ile desteklenebilir (Bruscia, 1987: 224).  

Orff Müzik Terapi anlayışında -yukarıda bahsedilen düzenlemeler dışında- çocukta 

önkoşul aranmaz. Ancak terapistin belli önkoşullara –yeterliklere- sahip olması önemlidir şayet 

o; gruplar oluşturmak, etkileşimi sağlamak, desteklemek, materyal seçmek ve kaynakları 

geliştirmek gibi görevleri yerine getirmek zorundadır. Çünkü katılımcılarda sadece aktif 

katılımı ölçüt alan OMT’de, başarı, terapistin hassasiyet ve becerikliliğine dayanır (Bitcon, 

1997:10).  

Orff Müzik Terapi sonuçtan çok sürece önem veren bir yaklaşım izlediğinden başarı da 

örtülü olarak gerçekleşir. Orff Müzik Terapide arzu edilen sonuçlara ulaşabilmek için dört çok 

önemli gereklilikten bahsedilebilir (Bitcon, 1997:11): (1) Başarılmak istenen –şey- oturumun 

içinde örtülü olmalıdır. Çünkü başarı her zaman, anında ortaya çıkmayabilir ancak katılım her 

zaman ödüllendirilmelidir. (2) Hangi seviyede olursa olsun ucu açık (gelişime müsaade eden) 

materyal(etkinlik) sunulmalıdır. Kimi çok sınırlı beceriye sahip kişiler için başta 

materyal(etkinlik) daha kontrollü sunulsa da bu kontrolün yoğunluğu katılımcı süreci 

anladıktan sonra giderek azaltılır. (3) Kullanılan materyal(etkinlik) grupta yer alan bireylerin 

yeteneklerine (seviyelerine) uygun olmalıdır. (4) Uyarlanabilirlik, esneklik, hassasiyet, 

yetersizlikler ve terapötik ihtiyaçlara ilişkin bilgi, espri anlayışı, kişisel saygınlığa önem dikkate 

alınmalıdır. 

Grup Yapısı ve Büyüklüğü 

OMT’de gruplar belirlenirken –özellikle küçük çocuklar için- Orff (1980), yaş kriterini 

dikkate almak gerektiğini vurgular. Ona göre çocukların yaşı küçüldükçe gruptaki katılımcı 

sayısı da küçülmelidir. Örnek olarak 5 yaşındaki 5 çocuktan bir grup oluşturulabilir, 4 yaşındaki 

4 çocuk ve 3 yaşındaki 3 çocuktan bir grup oluşturulabilir. İstisnai bir durum olmadıkça 8 

kişiden fazla katılımcıdan oluşan bir grubu önermemektedir (Orff, 1980:58). Ergenlerden 

oluşan bir grup için ideal sayı aralığının ise 4-10 arası olduğu söylenebilir (Bruscia, 1987: 224; 

Lehrer-Carle, 1971). 

Gruplar oluşturulurken grup üyelerinin ihtiyaçlarıyla terapistin yeterlikleri birbiriyle 

tutarlı olmalıdır. Çeşitliliğin ve yoğun terapötik ihtiyaçların olduğu daha geniş gruplarda 
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terapistin de daha yetkin ve yeterli olması gereklidir. Terapötik açıdan bakıldığında OMT 

gruplarının her açıdan homojen olmasına gerek yoktur (Bruscia, 1987: 225; Orff, 1980). Farklı 

engel grupları veya zıt özellikler gösteren ve farklı ihtiyaçları olan çocuklar karma bir grup 

oluşturabilir. Grup oluştururken; grubun amacı ve katılımcıların problem ve ihtiyaçları gibi 

noktalara ek olarak ihtiyaç duyulursa yaş, sosyal düzey, ilgiler de dikkate alınabilir.  

Orff Müzik Terapide Etkinlikler 

Orff Müzik Terapi anlayışında öncelikli etkinlik “doğaçlama çalma” olmasına rağmen 

performansa dayalı daha yapılandırılmış etkinliklere de yer verilir. Yaklaşım, etkinlikler ve 

araçlar hastanın tercihlerine, o anki ihtiyaçlarına ve belirlenen terapötik hedefler göz önüne 

alınarak terapistle birlikte seçilir. Mümkün olduğunda ve terapötik hedeflerle tutarlı olduğu 

durumlarda terapist hastaya kendi görevlerini, yaklaşımını, etkinliğini ve aracını seçme 

özgürlüğü tanır (Bruscia, 1987: 226).  

Orff Müzik Terapi oturumlarında etkileşim için –hastanın kendini, duygularını, 

düşüncelerini ifade edebilmesini sağlamak amacıyla- pek çok farklı ifade edici etkinlik ve araç 

kullanılır. Terapist ve çocuk bu farklı etkinlik ve araçların herhangi birini seçebilir ya da hepsini 

kullanabilir (Bruscia, 1987: 226). OMT’de kullanılan etkinlikler örnekleri şu şekilde 

sıralanabilir: (1) Vokal etkinlikler; sesini kullanarak ağızdan farklı sesler üretmek ve şarkı 

söylemek, (2) Çalgı etkinlikleri; herhangi bir nesneyi veya çalgıyı kullanarak ses çıkarmak ya 

da müzik yapmak, (3) Hareket etkinlikleri; beden parçalarının hareket ettirerek jestler, duruşlar 

ve dans üretmek, (4) Sözel etkinlikler; dili kullanarak şiir, hikaye ve drama üretmek, (5) 

Sanatsal etkinlikler; farklı materyalleri kullanarak çizim, resim ve heykeller üretmek, (6) 

Duygusal egzersizler; duyu ya da duyguları yukarıda sayılan yolları kullanarak ifade etmek.  

Etkinlikler 6 farklı grupta sıralanmasına rağmen 6. maddede anlatılan etkinlik türü diğer beş 

etkinliği içeren bir yapıdadır.  

Oturumun Organizasyonu 

OMT’de başlangıç noktası çocuktur. Terapist çalıştığı engelli çocuğa ulaşmak için bir 

yol bulmak zorundadır. Terapist çocuğun “engelli” oluşunu olumsuz bir durum olarak 

algılamamalı ve –tıpkı bir matematik formülü gibi- “engelli çocuk”a “engel” olan durum 

ortadan kaldırıldığında orada –yalnızca- “çocuk” un kaldığı hatırlanmalıdır. Bunu 

gerçekleştirirken terapistin görevi çocuğun alanına onu rahatsız etmeden girmektir (Orff, 1980: 

14).  

OMT’de oturumu yönetirken terapistin sahip olması gereken en önemli nitelikler 

yaratıcılık, esneklik ve uyum yeteneğidir. OMT’de terapist genelde kapsamlı bir düzen izler ve 

oturumlarını organik bir ardışıklık ile organize eder. Oturumlar ince farklarla bir terapistten 

diğerine, bir hasta popülasyonundan diğerine farklılaşabilir. Bahsi geçen bu farklılıklara 

rağmen bir oturum; (a) başlangıç, (b) aynı düzlemde buluşma, (c) katılım gösterme ve (d) 

sondan meydana gelir. Oturumlar gerilim ve rahatlama döngüsünde değişerek devam eder 

(Orff, 1980:18) ve sonunda oturum organik bir şekilde sonlandırılır (Bruscia, 1987:238). 

“Organik bir son” ile; oturumu akışı bozmadan sürecin kendiliğinden getirdiği ve herkesin 

belirli bir tatmine ulaştığı noktada doğal bir şekilde bitirmek kastedilmektedir.  

Oturumun başlangıç, süreç ve sonuç gibi zamansal organizasyonunun yanı sıra 

etkinliklerin niteliksel olarak da belirli bir sıra ve izlence organizasyonu içerisinde olmasından 

bahsedilebilir. (a) Isınma, (b) teşvik, (c) eşgüdüm, (d) keşif, (e) şekillendirme ve (f) kapanış 

aşamalarını içeren bu işleyişten de biraz bahsetmekte yarar vardır. Süre organizasyonu 

(başlangıç, aynı düzlemde buluşma, katılım gösterme ve son) ve İzlence organizasyonu (ısınma, 

teşvik, keşif, şekillendirme ve kapanış) iç içe geçmiş süreçlerdir. “Isınma” çalışmaları 

“başlangıç” sürecinde uygulanırken, “teşvik ve eşgüdüm” “aynı düzlemde buluşma” sürecine 
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karşılık gelir. “Katılım göstererek” gerçekleştirilen “keşif ve şekillendirme” aşamalarını 

“kapanış” etkinliklerini içeren bir “son” tamamlar.  

Şekil 3. Orff Müzik Terapide İzlence12 

 

Orff Müzik Terapide İzlence  

Isınma 

Yukarıda verilen şekilde de gösterildiği gibi bir Orff Müzik Terapi seansı ısınma 

aşaması ile başlar. Bu aşamada terapistin birincil hedefi grubu sonraki etkinliklere hazırlamaktır 

(Bruscia, 1987:238). Bu hazırlıklar duygusal ve bilişsel açıları barındırdığı gibi çalışılan grupla 

ilişkili özel durumları da göz önüne almayı gerektirir. Duygusal açıdan terapist gruptakilerin 

ne kadar motivasyon ve enerjiye sahip olduklarını ve bu motivasyon ve enerjinin nereye 

yönlendiğini dikkate almalıdır (Bruscia, 1987:239). Isınma çalışmaları, gruptaki enerjiyi 

çalışma yapılacak en ideal noktaya arttırmak ya da azaltmak için yapılan düzenleyici çalışmalar 

olması açısından önemlidir. Bu çalışmalar sayesinde hem grubun genel enerjisi çalışma 

yürütmeye uygun seviyeye taşınır hem de grubu oluşturan bireylerin motivasyon ve enerjisi 

hakkında bilgi sahibi olunarak ihtiyaç halinde düzenlemelere gidilebilir. Açılış etkinliği teşvik 

edici olmalı ancak aşırı dayatmacı olmamalıdır (Bruscia, 1987:240). Bu etkinliklerde asıl amaç 

her zaman bireyi, bireyselliğini ve bireysel farklılığını koruyarak uzlaşmacı bir tavırla diğer 

grup üyeleriyle ortak hareket edebildiği bir düzleme taşımak olmalıdır. Bilişsel açıdan terapist 

grubu, planlanan etkinliğe katılabilmek için ihtiyaç duyulan bilgi ve becerileriler konusunda 

hazırlamalıdır. İdeal bir açılış etkinliği her katılımcının başarabileceği kolaylıkta, -hatta 

denemekten çekinmeyenler için- zorluklara ve meydan okumalara fırsat verecek kadar ucu açık 

olur (Bruscia, 1987: 240).  

Isınma etkinlikleri, çalışılan popülasyona göre de değişiklik gösterir. Engel grubunun 

özelliklerine ve çalışılan gruptaki bireylerin bireysel farklılıklarına göre ısınma etkinliği kimi 

zaman bir rahatlama çalışmasıyla (Birkenschaw, 1965), kimi zaman tanıdık bir şarkının 

söylenmesiyle (Lehrer-Carle, 1982), kimi zamansa akustik hareket ritüeli (Orff, 1980) ya da 

isim etkinlikleri ile (Baxter1973; Bitcon, 1976) başlayabilir (Bruscia, 1987:240). 

Teşvik 

Isınma etkinlikleriyle grubu, oturumun asıl çalışmasına hazırladıktan sonra terapist bir 

performans sergilemesi (çalgı çalma etkinliği) için grubu teşvik eder. Bu teşvik terapistin 

grubun ayrıntıyla işlemesi için bir tohum fikir ortaya atması ve böylece sahneyi yaratıcı bir 

çalma ortamına dönüştürmesi şeklinde gerçekleşir (Bruscia, 1987:241). Tohum fikir ortaya 

atıldıktan sonra vokal, enstrümantal ya da harekete dayalı etkinliklerle çalışmalar çeşitlenir. 

                                                 
12 Şekil 3. Te görülen şemanın orijinali Bruscia (1987) Figure 7. Procedural phases in Orff models başlığıyla s.239 
da yer almaktadır. Terimlerin Türkçesi makale yazarı tarafından yapılmıştır.  
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Eşgüdüm 

Bir tohum fikir ortaya atarken asıl varılmak istenen nokta grup tepkisi olarak gelişecek 

olan müzikal ilişkiler ya da kişiler arası ilişkilerin türüdür. Müzikal ilişkiler farklı ortam, 

etkinlik ve materyalin ne şekilde düzenlendiği ile ilgili bir işleve sahipken; kişilerarası ilişkiler 

grup üyeleri arasındaki kişilerarası ilişki modellerinin ne şekilde düzenlendiği ile ilgili bir işleve 

sahiptir. Müzikal ilişkiler anlık ve ardışık müzikal etkinlikleri ifade eder. Kişiler arası ilişkilerde 

ise terapistin ve katılımcıyla, terapistin ve grupla, katılımcının diğer katılımcıyla, katılımcının 

grupla,  oluşturulan alt grupların terapistle, diğer alt gruplarla ve büyük grupla oluşturduğu ilişki 

modelleri dikkate alınır. Bazen bu ilişkiler tohum fikrin içinde ifade edilir, bazen ise bu tohum 

fikre karşı oluşturulmuş grup tepkileri şeklinde ortaya konulur (Bruscia, 1987:243).  

Keşif 

Keşif aşaması pek çok yönden daha önce bahsedilen iki aşamadan (teşvik ve eşgüdüm) 

farklıdır. Önceki iki aşamada liderin grubu teşvik ve koordine etmesine ihtiyaç varken keşif 

aşamasında her grup üyesinin kendi tepkisine kendisinin karar vermesi gereklidir (Bruscia, 

1987:245). Bununla kastedilen artık terapist bir adım geriye çekilerek, o ana kadar yapılanların 

ışığında ve getirdiği noktada katılımcıların daha aktif rol alarak bir adım önce çıkması 

gerekliliğidir. Bu aşamada her grup üyesine verilen tohum fikre yaratıcı bir tepki vermesi için 

fırsat verilir. Kendiliğinden oluşan bu anlık çalma aşaması da yine keşif aşamasında yer alır. 

Bu aşamada her grup üyesi bir an olsun düşünmeden, planlamadan ya da daha önce kafasında 

bir şekil vermeden daha önce sunulan tohum fikre yaratıcı bir şekilde tepki vermeye 

cesaretlendirilir. Bu aşama boyunca kabul veren bir atmosfer oluşturmak ve grup 

performansında akışa yön vermek terapistin en temel iki sorumluluğu olmalıdır (Bruscia, 

1987:246). 

Şekillendirme 

Tohum fikrin keşfi ve etkili bir şekilde geliştirilmesinden sonra şimdi grup için nelerin 

keşfedildiğini ve başarıldığını görme zamanıdır. Bu aşamada grup bütün keşiflerin ardından en 

çok tercih edilen seçeneklere karar verir. Bu sebeple bu aşama, seçme ve sonuçlandırma 

zamanıdır. Doğaçlama yapmak yoluyla ya da performans sergilemek gibi pek çok farklı şekilde 

gerçekleştirilebilir. Bu tamamen grubun seçimine kalır (Bruscia, 1987: 247).  

Kapanış 

Kapanış oturumun son aşamasıdır. Tüm oturum boyu gerçekleştirilen doğaçlama çalma 

etkinliği bu aşamada son bulur. Bitcon (1987)’ye göre kapanış estetik bir şekilde ve zekice ucu 

açık bırakılarak yapılmalıdır. İdeal olan oturumun sonunun bir tatmin duygusu oluşturmanın 

yanı sıra yaratıcı problem çözme sürecinde devam etmesi için bireyi zorlamalıdır. Kapanış 

etkinliği tıpkı ısınma etkinliğinde olduğu gibi her oturum için aynı olabileceği gibi her 

oturumun kendi özel içeriğinden doğal organik bir şekilde de gerçekleşebilir (Bruscia, 1987: 

247). 

SONUÇ 

Müzik terapi disiplinin dünyadaki yaygınlığı artarken, hedef kitleye ve terapötik 

ihtiyaçlara yönelik farklı yaklaşımlar da giderek çeşitlenmekte ve sayıca artmaktadır. Eğitim 

temelli bir anlayış içerisinde müzik eğitiminden uyarlanmış ve müzik terapi felsefesi ve 

uygulamaları için geliştirilmiş yaklaşımlardan biri olan Orff Müzik Terapiyi kısaca ve temel 

hatlarıyla incelediğimiz bu çalışmada değinilen her noktanın detaylı halde incelenebileceği 

unutulmamalıdır. Müzik terapi disiplini genel çerçevesinde eğitsel müzik terapi yaklaşımları ve 

onun da altındaki Orff Müzik Terapi kapsamında; bir müzik terapi uygulamasında kim, kimle, 

ne, nerede ve nasıl sorularına verilecek yanıtlar aktarılmış ve tartışılmıştır. Bu amaçla yapılan 
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bu çalışma ve daha detaylı olarak gerçekleştirilecek alan yazın taramaları ve yapılacak ileriki 

araştırmalara temel oluşturacaktır. İleriki araştırmaların nicel açıdan arttırılması ve nitel açıdan 

güçlendirilmesi bu yaklaşımın etkililiğini ve verimliliğini kanıtlamak açısından önemli 

bulunmaktadır. 
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“ÖZEL EĞİTİM ALANINDA ÇALIŞAN EĞİTİMCİLERİN PEDAGOJİK MÜZİK 

TERAPİ UYGULAMALARINA YÖNELİK GÖRÜŞLERİ: AFYONKARAHİSAR İLİ 

ÖRNEĞİ” 

   

Burak SAĞIRKAYA 

Necmettin Erbakan Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim 

Dalı, Müzik Eğitimi 

ÖZET  

Bu çalışma, özle eğitim alanında çalışan uzman ve eğitimcilerin, özel eğitimde müzik 

terapiye ilişkin görüşlerini tespit etmek amacıyla yapılmıştır. Araştırma taşıdığı amaç ve bu 

amaca uygun olarak izlenen yöntem ve toplanan verilerin niteliği bakımından durum saptamaya 

yönelik betimsel bir çalışmadır. Araştırma için 2009-2010 ve 2011-2012 yılları arası Müzik 

Terapi Uzmanı Dr. Agnieszka Rynkiewicz’in atölyesinde gerçekleştirilen pedagojik müzik 

terapi faaliyetlerinden 10 tanesi özel eğitimcilere uygulanmıştır. Ayrıca özel eğitimcilerin, özel 

eğitim alanında uygulanan müzik terapi çalışmaları hakkındaki görüşlerini elde etmek amacıyla 

sorular yöneltilmiştir. Bu bağlamda atölye çalışması; 2015-2016 Eğitim Öğretim yılında Afyon 

Milli Eğitim Müdürlüğü Özel Eğitim Şubesi ve RAM müdürlüğünün ve OÇEM'in ortak projesi 

olarak, Afyon merkez ilinde ikamet eden ve özel eğitim kurumlarında çalışan ve ulaşılabilen 

30 eğitimciye uygulanmıştır. Çalışma grubuna yöneltilen anket, uzman ve akademisyen 

görüşleri doğrultusunda hazırlanmış ve uygulanmıştır. Sonuç olarak eğitimcilerin, özel 

eğitimde pedagojik müzik terapi (PMT) çalışmalarının her özel eğitim kurumda uygulanması 

gerektiğini düşündükleri, PMT'nin hafif, orta düzey  zeka gerilik düzeyine (ZGD) sahip bireyler 

ve otizm spektrum bozukluğu (OSB) tanısı almış bireylerle uygulamayı daha işlevsel 

buldukları, PMT çalışmalarının bireyde ki iletişim becerisinin geliştirilmesine katkısı olduğunu 

düşündükleri, PMT faaliyetlerinin multi-disipliner çalışmalarla uygulanmasını daha işlevsel 

buldukları ortaya çıkmıştır. Yapılan araştırmadan elde edilen bulguların; PMT uygulamalarının 

OSB tanısı almış otizmli bireylerin ve temel-orta seviye ZGD sahip bireylerin eğitimde beceri 

geliştirme, sosyalleşme, iletişim aygıtlarının geliştirilmesinde etkili bir şekilde 

kullanabilirliğini ortaya koyduğu düşünülmektedir.  

Anahtar Kelimeler: Müzik Terapi, Özel Eğitimde Müzik Terapi, Pedagojik Müzik Terapi. 

 

“THE OPINIONS OF THE SPECIAL EDUCATION EDUCATORS CONCERNING 

PEDAGOGICAL MUSIC THERAPY PRACTICES: AFYONKARAHISAR EXAMPLE” 

 

Burak SAGIRKAYA 

Necmettin Erbakan University, Department Of Educational Sciences, Fine Arts Education 

Department, Music Education 

ABSTRACT 

The aim of the study is find out views of the special education educators regarding 

pedagogical music therapy (PMT) practices in the Speacial education. It is a descriptive study 

due to purpose as well as method and type of data used. As part of study, 10 different kinds of 

PMT activities from the music therapy expert Dr. Agnieszka Rynkiewicz's music therapy class 

between 2009-2010 and 2011-2012 years, were applied to special education educators during 

the a workshop. In addition, questionnaire's questions were given to educators in order to obtain 
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their views on music therapy works implemented in the field of special education. The 

workshop in this regard; has been applied to 30 educators as the bilateral project of the Afyon 

education Directorate Special Education Department and Afyon Guidance and Research Center 

Directorate's in the 2015-2016 academic year. The questions which implemented the working 

group prepared as the opinion of experts and academics. Study indicated that; acording to  

speacial education educators, PMT activites should implemented in special education 

institutions. PMT provides more functional benefits to individuals with basic and moderate 

mental retardation and individuals who had been diagnosed autism (OSB). PMT contributing 

to the development of Communication skills. PMT activities has more effect with  

implementation of the multidisciplinary activities. In the light of findings from the research: It's 

thought that, the music therapy aplications demonstrated its positive effects in the education, 

skill development, socialization, development of communication devices of the individuals who 

diagnosis of autism, basic and moderate mental retardation. 

Key Words: Music Therapy, Music Therapy in Special Education, Pedagogical Music 

Therapy. 

1. GİRİŞ 

 Müziğin bireylerin sosyalleşmesine katkı sağladığı, müzik eğitiminin ise bireylerin 

olumlu davranış geliştirmesinde etkili bir rol oynadığı bilinmektedir (Ak, 2006. Çoban, 2005).  

Zira müziği amaca ulaşmak için araç olarak kullanmak insanlık kadar eski bir olgudur (Çoban, 

2005). Çağımızda özel eğitimin en çok işlev kazandığı iki temel unsurda tam da müziğin bu iki 

olgusuyla örtüşür niteliktedir:  

 1-Sosyalleşme (iletişim). 

 2-Olumlu davranışları kazanma (pekiştirme).  

 Bu bağlamda müzik, özel eğitime gereksinim duyan bireylerin sosyal yaşama katılması 

ve iletişim becerilerinin geliştirmesin de bir araç olarak kullanılabilmektedir (Özbey, 2009). 

Özel eğitimde müzik terapi ise amaçtan ziyade  araç olarak iyileştirme yerine geliştirmeyi teşkil 

etmektedir. Literatürde karşılaşılan özel eğitim gerektiren bireyler ile müziğin eğitim ve tedavi 

amaçlı kullanılmasına ilişkin çalışmalarda, gelişimsel bozukluğu olan çocukların konuşma, dil 

ve iletişim becerilerinin arttırılması, kaygı düzeylerinin ve stereotipik davranışlarının 

azaltılması, iletişim becerilerinin, ortak dikkat, taklit ve sıra alma becerilerinin geliştirilmesi, 

problemli davranışların, duygusal ve davranışsal bozuklukların azaltılması üzerinde müziğin ve 

müzik terapinin etkisi araştırılmıştır (Aktaran: Eren, Deniz & Düzkantar, 2013: 1864). 

 Normal gelişim gösteren çocukların eğitimi kadar özel gereksinimi olan çocukların 

eğitiminde de müzik önemli bir yer tutmaktadır (Bal, Artan, 1995: 43). Tam bu noktada özel 

eğitimin normal eğitimden farkını ayırmak gerekir. Normal eğitimde çıktılar yapılandırmacı 

eğitim anlayışı içerisinde bireyin öz farkındalığını ve bilgiyi özümsemesini beklerken, özel 

eğitime gereksinim duyan bireylerde ise çıktılar bireyin hazır bulunuşluk düzeyine göre 

şekillendirilmekte ve bireye farkındalık kazandırılmaya çalışılmaktadır. Çelik, (2014) Zihinsel 

yetersizliği bulunan bireylerde müzik, daha çok çocukların müzikal olarak donanımını 

arttırmak için değil, kendilerini ifade edebilmelerine, hayatla olan ilişkilerine, sosyal ve 

psikolojik gelişimlerine faydalı olacak bir araç olarak kullanıldığını ifade etmektedir. Yine 

Çelik, özel eğitimde müzik terapi çalışmalarının da bu hedefe yönelik olduğunu aktarır ve özel 

eğitimde müzik terapinin; fiziksel, zihinsel, sosyal, duygusal ve daha pek çok alanda gelişimi 

desteklemek için müzik ve seslerin organize bir biçimde kullanılması olarak tanımlar. Birkan'a 

göre ise özel eğitimde müzikle tedavisinin hedefi; kişinin akıl ve bedenini öğrenmeye 

hazırlamaktır (2014: 44). Özel eğitimde eğitim sürecinin her birey için aynı koşullarda 

gerçekleşmesi beklenemez. Çünkü bireysel farklılıklar bireylerdeki öğrenme sürecini 
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etkilemekte ve sonuç yerine verilen eğitimin süreci bireylerin eğitiminde daha önemli bir yer 

kapsamaktadır. Çünkü normal eğitim koşulları çoğu zaman bireyler için yeterli olamamaktadır 

(Pirgon, Babacan, 2013:192). 

 Özel Eğitim; "Özel eğitim gerektiren bireylerin eğitim gereksinmelerini karşılamak için 

özel olarak yetiştirilmiş personel, geliştirilmiş eğitim programları ve yöntemleri ile onların 

özür ve özelliklerine uygun ortamlarda sürdürülen eğitimdir" (Doğru-Yıldırım, Durmuşoğlu-

Saltalı, 2013:15). Doğru ve Durmuşoğlu'na (2013) göre özel gereksinimli birey, çeşitli 

nedenlerle, bireysel özellikleri ve eğitim yeterlilikleri açısından akranlarından beklenilen 

düzeye göre anlamlı farklılık gösteren bireydir. 

Bu tanımlamalardan yola çıkarak özel eğitime gereksinim duyan bireyler 9 Temel başlık altında 

sıralanabilir. 

 Zihin Yetersizliği Olan Bireyler, 

 İşitme Yetersizliği Olan Bireyler, 

 Görme Yetersizliği Olan Bireyler, 

 Ortopedik Yetersizliği Olan Bireyler. 

 Dil ve Konuşma Yetersizliği Olan Bireyler. 

 Özel Öğrenme Güçlüğü Olan Bireyler. 

 Duygusal, Davranışsal ve Uyum Güçlüğü Olan Bireyler. 

 Otizm (OSB) Yaygın gelişimsel bozukluğa sahip bireyler. 

 Üstün Zekalı ve Üstün Yetenekli bireyler ( Yıldırım, 2013. Cavkaytar, 2013).  

 

 Özel eğitime gereksinim duyan bireyler günlük yaşantılarında çeşitli alanlarda 

güçlüklerle karşılaşmakta ve bu güçlüklere yönelik destek eğitimlerine ihtiyaç duymaktadırlar. 

Belirli müfredatlarla geliştirilmiş bu destek eğitimleri bireylerin en kaliteli yaşam standartlarına 

ulaşması için uzmanlar tarafından uygulanmaktadır. Gelişen teknolojik ve pedagojik 

yaklaşımlarla birlikte sürekli yenilenmekte olan destek eğitimlerinin bir tanesi de  müzik eğitimi 

ve müzik yolu ile yapılan geliştirici faaliyetlerdir. Güven'e göre (2011:11) Özel gereksinimli 

çocuklar, akranları gibi farklı seviyelerde müzikal yetenekleri ile dünyaya gelirler. Önemli olan 

bu yetenekleri bireyin gereksinim duyduğu eğitim silsilesinde yardımcı bir araç olarak 

kullanabilmektir. Çelik, (2014:21) bu olguyu şöyle ifade eder: Müziğin başarı getiren bir 

etkinlik olmasından ötürü engelli çocukların eğitiminde önemli bir etmendir. Ne var ki müziğin 

getireceği başarı eğitimciler için çok önemlidir ve göz ardı edilmemelidir. Zira bu bireyler için 

başarının kendisi motivasyonu artırır ve çocukların kendilerine güvenmelerini sağlar, bu da 

çocukların diğer alanlarda başarılı olma isteklerini pekiştirir. Bu geliştirici faaliyetler de 

uygulayıcı daha ziyade bireyleri eğitiminde; kinestetik, bilişsel, sosyal-duygusal, psiko-motor, 

iletişim becerilerinin geliştirici, mekana ve çevreye farkındalık uyandırabilecek, bağlantı 

kurmaya yardımcı çalışmaların yapılmasına yönlendirmektedir. 

 “Özel Eğitimde müzik etkinliklerinde şarkılı oyunlar; sadece çocukların müzik 

becerileri gelişimi için değil, fiziksel, sosyal, duygusal, bilişsel ve dil yaratıcılıklarının gelişimi 

için de önemlidir. Engelli çocuklar özellikle toplum içine girmede, yeni arkadaş edinmede 

oldukça zorlanırlar, müzik etkinlikleri çocukların bunları aşmasında olumlu etkileri vardır” 

(MEGEP, 2008: 14). 
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 Rynkiewicz'e göre, (2005:5) Özel Eğitimde Müzik Terapi uygulamalarının amacının 

bireyi istenilen bir gelişmişlik düzeyine çıkarmak ve birey tarafından istendik değil, uyaranlar 

ve pekiştiriciler aracılığı ile işlendiğinden ötürü, Eğitsel ya da Pedagojik Müzik Terapi olarak 

adlandırmaktadır. Aydın'a (2012) göre ise, müzik terapide kullanılan yaklaşımları 3 ana başlık 

altında işlemektedir. 

 Eğitimde kullanılan müzik terapi yaklaşımları. 

 Psikoterapötik yaklaşımlar. 

 Medikal Yaklaşımlar. 

 

 Bu bağlamda eğitimde kullanılan müzik terapi yaklaşımlarının amacını daha ziyade 

iyileştirmek yerine geliştirmek olduğu söylenebilir.  Dolayısıyla müzik terapinin bu alanda ki 

teröpatik etkilerinden bahsetmek yarar vardır. Bu noktada Dünya Müzik Terapi 

Federasyonunun (WFMT) müzik terapi tanımı şu şekildedir: 

  "Müzik terapisi, bir müzik terapistinin bir danışan (client) veya grupla, onların fiziksel, 

duygusal, zihinsel, sosyal ve kognitif ihtiyaçlarına karşılık verebilmek adına iletişim, diyalog, 

öğrenim, mobilizasyon, ifade, organizasyon ve bunlarla ilişkili diğer terapötik amaçları 

gerçekleştirebilmek ve kolaylaştırmak amacıyla planlı bir süreçte müzik ve/veya müzikal 

unsurları (ses, ritim, melodi ve armoni) kullanmasıdır" (WFMT, 1997:1). 

 Rynkiewich'e göre ise, (2005: 4-5) özel eğitimde müzik terapi çalışmaları, farklı 

öğrenen ve zihinsel engelliliğe sahip bireylerin özellikle sosyalleşme, iletişim kurabilme, 

kinestetik, bilişsel ve motor becerilerini geliştirici işlevi olan ve inter, multi disipliner 

çalışmalarla işlev kazanan,  eğitici, öğretici, farkındalık arttırıcı çalışmalarda kullanılan müzik 

uygulamalarıdır. Bu çalışmalar: Pedagojik Müzik Terapi olarak adlandırılır" (Rynkiewicz, 

2005:5). 

 Aydın; Dünya üzerinde kullanılan en yaygın müzik terapi yaklaşımlarını ise şu şekilde 

sıralamaktadır. 

 Yönlendirilmiş İmgelem ve Müzik (Guided Imagery and Music-GIM) 

 Bonny Model 

 Analitik Müzik Terapi (Analytical Music Therapy-AMT) 

 Priestley Model 

 Yaratıcı Müzik Terapisi (Creative Music Therapy) 

 Nordoff ve Robbins Yaklaşımı 

 Davranışçı Müzik Terapi (Behavioral Music Therapy) 

 Serbest Doğaçlama Terapisi (Free Improvisation Therapy) 

 Alvin Model 

 Plurimodal Yaklaşım. 

 Uçaner, Öztürk (2009) ise çalışmalarında müzik terapinin gelişim sürecini ve dünya 

müzik terapinin belli başlı uygulamalarını sunmakta, Birkan'da (2014) araştırmasında müzik 

terapinin ülkelerde kullanımını kapsamlı bir şekilde işlemektedir. 

 Bu araştırmada yer alan uygulamaların kökleri Polonya Müzik Terapi Ekolü örnek 
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alınarak gerçekleştirilmiştir. Buna göre ; 

 

Polonya'da Müzik Terapi: Üniversite seviyesinde ilk müzik terapi fakültesi Wroclaw kentinde 

kurulmuş, 1996 yılında müzik terapi derneği faal olarak çalışmaktadır. Bu bağlamda 2002 

yılından beri akademik  Polish Music Therapy dergisi yayınlanmak ve müzik terapi mezunları 

çalışma bakanlığı tarafından tanınmaktadır. Müzik terapi eğitimi lisans ve yüksek lisans olarak 

Katowice, Lodz, Lublin, Warszawa ve Krakow şehirlerinde ki Üniversiteler de devam 

etmektedir (Szymajda, 2014). 

 Görüldüğü gibi müzik terapi yöntem, teknik ve faaliyetleri ülkeden ülkeye, kültürden 

kültüre, uzmandan uzmana değişim göstermekte ortak bütüner bir  yaklaşımdan söz 

edilememektedir. Rynkiewicz'e göre, (2005: 5) müzik terapi kaynağı kıtalar arası, ülkeler arası, 

bölgeler arası ve kurumlar arası değişiklik gösterebilir. Kuzey'e gittikte daha Dolce daha 

Andante, Legato tınılı çalışmalar yapılırken. Güney'e gidildikçe daha Sttacato daha Allegro 

çalışmalar yapılabilir. Çalışmaların etkisi antropolojik, kültürel ve sosyal alt yapı ile alakalıdır 

ki bu yüzden ulusal müzik terapi ekolü önemlidir. 

 Yapılan araştırmalar da göstermektedir ki, özel eğitimde müzik terapi bireyin hazır 

bulunuşluk düzeyine göre uygulanabilmekte ve her birey için farklı şekillenmektedir. Bu da 

beraberinde müzik terapistini ya da uygulayıcısını uygulayabileceği Cognitive, Creative 

(Nordoff R. Tekniği), Receptive ve Pedagojik Müzik Terapi gibi geliştirilebilir ve eğitimsel yönü 

ağır basan tekniklere yönelik araştırmalara yöneltmektedir. 

 “Özel gereksinimli çocuklarla yapılacak olan müzikal çalışmalar, onların sosyal, 

fiziksel ve zihinsel gelişimlerine katkıda bulunmakla birlikte, özgüven ve başarı eksikliği 

hissettikleri diğer alanlarda da kendilerine güvenmelerini sağlamakta ve başarılarını 

arttırmaktadır. Müzikal çalışmalar aynı zamanda öğrencilerin sözel ve iletişimsel becerilerinin 

gelişme göstermesine yardımcı olmaktadır” (Frick,1999; Güven,2011:11 ). 

 İstendik olumlu davranış geliştirmenin, birey ve uygulayıcının arasında gelişen sosyal 

iletişim ve güven ilişkisi ile doğru orantılı olarak gelişim gösterdiği bilinmektedir. Artan'a 

(2001:43) göre; özel eğitimde eğitim programları hazırlarken ve amaçları belirlerken birey iyi 

tanınmalı, gelişim düzeylerini ve hazır bulunuşluluklarını dikkatle ele almalıdır. Müzik, bir 

eğitim aracı ve yöntemi olarak programlar içine etkin bir şekilde yerleştirildiğinde çocukların 

dil, motor, bilişsel, öz bakım ve sosyal gelişim alanlarını desteklemektedir. Müziğin etkisi  

kalıcı bir öğrenme sağlamaktadır. Bu bağlamda özel eğitimde mutlu ve güven duyan bireylerin 

daha çabuk yönergeleri kavradığı ve hazır bulunuşluk düzeylerine göre yönergeleri 

gerçekleştirebildikleri gözlenmiştir. Buna dayanarak çalışmalar sırasında seçilen 

pekiştiricilerin uzun bir süreç neticesinde işlev kazanabildiği ve kişilerin bireysel gelişmişlik 

düzeyleri ile doğru orantılı olduğu bilinmektedir. Araştırmalar özel eğitimde yapılan müzik 

terapi çalışmalarının başarıya ulaşması bireyin, sosyo-ekonomik, coğrafi, kültürel, ailesel yapısı 

ve eğitim düzeyi ile doğru orantılı olduğunu göstermektedir. 

 Özel eğitime gereksinim duyan zihinsel gelişim düzensizliği durumuna (ZGD) sahip 

bireylerin tanısında bir diğer grup ise mental retardasyona sahip bireylerdir. Mental 

Retardasyon tanısının yukarıda yer alan yönergeleri doğrular niteliktedir. "Mental retardasyon 

tıbbi, sosyal, eğitsel ve ekonomik olmak üzere çok yönlü bir problemdir" (Shevell, Swaiman 

1999:551). Mental Retardasyona sahip bireylerde başarı; görme, duyma, akılda tutma, soyut 

düşünce düzenleme, eğitim ve sözlü yetenek gibi özellikler gerektirirken, sosyal başarı el, göz 

koordinasyonu, sebep-sonuç ilişkileri ve kişilik özelliklerinde ki yetersizliklerle sekteye 

uğrayabilmektedir (Okan, Özdemir, 2005). Yine Okan ve Özdemir'e (2005) göre, mental 

retarde çocuklarda özellikle kognitif ve adaptif becerilerde gelişim geriliği gösterirler. Ne var 
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ki müzikle uygulanan terapi faaliyetlerin bu bireylerde ki pozitif teröpatik etkisi üzerine çok 

sayıda bilimsel veri bulunmaktadır. 

 

 Zihinsel engelli bireyler, müzikle uğraşırken çoğu zaman başka bir öğrenme 

performansına ihtiyaç duymamaktadırlar. Bu durumda öğrenme motivasyonu üst düzeye 

çıkarken öğrenme esnasındaki sıkıntı da en aza inmektedir. Birey şarkı öğrenirken veya bir 

müziğe el çırparak katılırken eş zamanlı olarak göz kontağında artma, söylenenleri takip etmede 

kolaylaşma, bellekte kuvvetlenme, dikkat süresinde uzama, sözel taklit yeteneğinde gelişme, 

ince el becerilerinde ve duyulan sesleri ayırt etme yeteneğinde ilerleme görülebilir (Güven, 

2011: 12). Buna göre Güven'in betimlemesi, Okan ve Özdemir'in tanımlamasında yer alan 

hususları geliştiren bir kaynak sunduğu düşünülmektedir.  

 Özel eğitimde kullanılan müzik terapi çalışmaları yukarıda yer alan tanımlamaların 

geliştirilmesinde sıklıkla kullanılan faaliyetlerdir. Yapılan müzikli çalışmaların teröpatik önemi 

ve disiplinler arası geliştirici yanını Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Özel Öğrenme 

Güçlüğü Destek Eğitim Programı'nda şu şekilde sunulmaktadır . 

 Özel eğitimde müzik çok değerlidir; çünkü başarı getirir. Özel eğitime muhtaç çocuklar 

için başarı duygusu en birincil motivasyon aracıdır. 

 Müzik etkinlikleri ile özel eğitime muhtaç çocukların motivasyonu artar. 

 Çocuklar eğlence, yaratıcı ifade ve duygusal tepkilerde deneyim kazanırlar. 

 Çocuklar duygularını, düşüncelerini ve yaşadıkları olayları rahatça ifade ederler ve 

çocukların streslerinin azalmasında müzik son derece etkilidir. 

 Çocukların öz saygılarının gelişimine yardımcı olur. 

 Çocuklar sakinleşir, onlara dinlenme ortamı sağlanır. 

 Çocukların benlik değerlerinin artmasına yardımcı olur. 

 Çocukların dinleme becerileri, işitsel algıları ve dikkat süreleri artar. 

 Dili kullanmalarında yardımcı olur (MEB-MEGEP, 2008:5). 

 

 Özel eğitime gereksinim duyan çocukların müzik terapisinden elde edebileceği yararlar 

ise şöyle sıralanabilir.  

 Duygusal Bağ Kurma: Müzik terapisi etkinliklerin çocuğu terapistle ve başkalarıyla 

duygusal bağ geliştirmesine yardımcı olması beklenir. 

 Sözel ve Bedensel Dilin Kullanımını Artırma: Müziğin iletişim isteklerini artırması 

beklenir.  

 Davranış Sorunlarını Azaltma: Enstrüman kullanımı ve dans sırasında çocuğa görsel, 

dokunsal ve işitsel uyaranlar birlikte ulaşır. Uyarılmanın bireyin ince ve kaba 

devinimsel gelişimini artırabileceği, kendisinin farkına varmasını kolaylaştırabileceği 

ve uygun olmayan davranışlarını azaltabileceği düşünülmektedir. 

 Enstrüman çalmak, şarkı söylemek ya da dans etmek çocuğun başarı duygusu 

yaşamasını sağlayabilmektedir (Tohum otizm vakfı, 2012: 25). 

 



VII. Uluslararası Hisarlı Ahmet Sempozyumu / VII. Internatıonal Hisarlı Ahmet Symposıum 

 

 
85 

 

 Öner, (2014) Haris, (1991) müziğin öğrenme güçlüğüne sahip öğrencilere olan pozitif 

etkilerini ise şu şekilde sıralamaktadır: 

 Katışıksız haz ve keyif, 

 Bireysel ifade ve öz saygı hissi için fırsat, 

 Dil gelişimi ve konuşma berraklığı potansiyeli, 

 Dikkatli dinleme gelişimi, 

 Agresif hareketlerde azalma ve duygusal dengelerinde artış olanağı, 

 Dikkat süresi artışı, 

 Hiperaktivite azalması, 

 Daha iyi kassal koordinasyon ve ritmik hareketler, 

 Endişe, tansiyon ve fiziksel sertlik rahatsızlıklarında azalma, 

 Alışılmadık davranışlarda değişim, 

 Sosyal katılım fırsatı, 

 Dikkat çekme fırsatıdır. 

 

 Özel eğitim müzik terapi çalışmalarda drama faaliyetlerinin, Orff yaklaşımına dayalı 

faaliyetlerin ve ritmik müzik faaliyetlerinin boyutu ve kullanılan farklı materyallerin işlevselliği 

istendik davranış geliştirmekte etkili rol oynamaktadır (Eren, Deniz, Düzkantar, 2013). Ritmik 

çalgıların kullanımı ise motor beceriye ve dikkat gelişimine etkisi büyüktür. Uygulanacak 

faaliyetlerin yanında, materyal, çalgı kullanımı ve mekanda çalışmaları etkileyen faaliyetlerdir. 

Kullanılan enstrümanların ve materyallerin doğru seçimi önemlidir. Zira uygun enstrüman ve 

materyaller öğrencilerin motor becerilerinin gelişmesine katkı sağladığı gibi müzikal düşünme 

becerilerini, işitsel ve görsel algılarını da olumlu yönde etkilemektedir (Çelik, 2014: 10). 

 "Eğitimci uygun mekânı ve uygun  müziği seçmeli, çocuklara kurdeleler, ipler, ziller, 

şifonlar gibi materyaller sağlamalıdır. Eğitimci zaman zaman çocuklara model olarak onların 

hareket etme, yeni hareketler üretme ve yaratıcılık becerilerini geliştirmelerine yardımcı 

olmalıdır; zaman zaman da çocuklara kendi yaratıcılıklarını ortaya çıkarmaları için gerekli 

fırsatları sağlamalıdır. Yaratıcı hareket ve dans çalışmalarında her iki yönteme de yer 

verilmelidir. Çocukların düzeylerine göre kurallı danslar da öğretilebilir" (Artan, 2001: 54). 

 PMT Uygulamalarında birey çevresi ve grup ile etkileşim halindedir. Bu süreç interaktif 

bir süreçtir ve oynayarak ve haz alarak gerçekleşmektedir. Süreç kendini doğal olarak bir 

harekete bırakmaktadır. Danslar ve kullanılan materyallerin işlevselliği çalışmaların nihai 

amaca ulaşması için önemlidir. 

 Aydın'a göre  müzik terapi faaliyetleri :"Bir danışan veya grupla beraberinde terapist 

ve yardımcı terapist (co-therapist) eşliğinde müziğin, insan sesinin ve/veya birtakım bedensel 

hareketlerin (dans, ritmik beden vuruşları vs.) karşılıklı olarak kullanılmasıyla gerçekleştirilir. 

Çalışma esnasında terapist ve danışan karşılıklı etkileşim içindedir. Terapide amaç danışanda 

ortaya çıkan anlık tepkilerin terapötik müdahalelerle danışanın sağaltımı yönünde 

kullanılmasıdır. Bu süreçte müzik, danışanın bilinçli ve/veya bilinçdışı verdiği müzik, sözel 

yanıtların ortaya çıkışını kolaylaştırıcı, kimi durumlarda da doğrudan üretici bir işlev gösterir. 

Terapist, danışanın ihtiyacına göre düzenlenen seanslarda müzikal/sözel yanıtları işleyerek 

hastanın ihtiyacına göre sağaltımı müzikal çerçeve içerisinde gerektiğinde de sözel olarak 
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gerçekleştirmelidir” ( Aydın, 2012: 1). 

 Buna göre; aktif, sanatsal ve yaratıcı terapi çalışmalarında bir çok pedagojik (eğitsel) 

yöntemin barındırılacağı düşünülmektedir. Ast olan aynı uygulamanın hangi amaçla 

kullanıldığıdır. Bu bağlamda Pedagojik Müzik Terapi de kişinin aktif katılım  beklenmekte ve 

müzik terapinin terapötik etkileri bireyden bireye değişiklik göstermektedir. Denilebilir ki; özel 

eğitimde uygulanan müzik terapi çalışmaları bir uzman gözetiminde, profesyonel bir ortamda, 

kişinin hazır bulunuşluk düzeyine göre geliştirilmiş yöntemlerle yapılmaktadır. PMT'nin amacı 

bireyde; gelişme göstermesi istenilen fonksiyonları ve farkındalık düzeyini geliştirmek olan 

alternatif uyarıcı, eğitsel ve yapıcı müzik terapi faaliyetleridir. 

 

2.YÖNTEM 

 Bu çalışmada veriler; 2009-2010 ve 2011-2012 yılları arası müzik terapi uzmanı Dr. 

Agniezcka Rynkiewicz’in atölyesinde gerçekleştirilen pedagojik müzik terapi faaliyetlerini; 

2015-2016 Eğitim Öğretim yılında Afyon Milli Eğitim Müdürlüğü Özel Eğitim Şubesi ve RAM 

müdürlüğünün ortak projesi olarak Afyon merkez ilçeye bağlı 10 özel eğitim uygulama okulu 

ve rehabilitasyon merkezlerinin çalışan öğretmen ve uzmanlarına OÇEM bünyesinde 

uygulanarak elde edilmiştir. İlgili kurumlarda 48 alan mezunu tespit edilmiştir. Buna göre; İl 

Mil. Eğt. Müd. özel öğretim Şubesine bağlı 6 Özel Eğitim Rehabilitasyon Merkezi, Otizm 

(OÇEM) Uygulama Okulu, İşitme Engelliler Okulu, orta ve ağır düzey zihinsel engellilere 

yönelik birinci, ikinci kademe ve ortaöğretim okulu, hafif düzey zihinsel engellilere yönelik 

ortaöğretim okulu, destek eğitimi alanına yönelik örgün eğitim okullar bünyesinde 23 özel 

eğitim sınıfı (Örn: 5 öğrencinin eğitim aldığı görme engelliler sınıfı Kadayıfçıoğlu Uygulama 

Okulu bünyesinde hizmet vermektedir.), örgün eğitim okulları bünyesinde %60 oranında örgün 

eğitimin gerçekleştirildiği 35 adet destek eğitim odası tespit edilmiştir. Uygulamaya katılan 

katılımcılar gönüllülük usulüne göre katılmış ve veriler gönüllülük usulüne göre toplanmıştır. 

Buna göre uygulamaya katılım için; Özel eğitim uzmanlığı (n=4), Özel eğitim sınıf 

öğretmenliği (n=11), Özel eğitim zihinsel engelliler öğretmenliği (n=13), Rehberlik araştırma 

uzmanlığı (n=2), dallarında görev yapan 30 kişiden dönüt alınmıştır. Uygulamaya Afyon 

Merkez İlçe'de %63 oranında bir katılım elde edilmiştir.  Uygulamanın (atölye çalışmasının) 

amacı; Özel eğitime ihtiyaç duyan farklı öğrenen bireylerle çalışan uzman ve öğretmenlerin  

eğitimde (Pedagojik /PMT) müzik terapi çalışmalarının işlevselliğine yönelik düşünceleri, özel 

eğitimde müzik terapinin kullanımına yönelik düşünceleri, hangi tanılarda kullanımının daha 

işlevsel buldukları, uygulamaların PMT çalışmalarının bireyde ki davranış ve iletişim 

becerisinin geliştirilmesine katkısı üzerine düşüncelerini ve bu alanda hangi kaynaklardan 

bilgilendirildikleri ortaya koymak amaçlanmıştır. Çalışma karma nitelik taşıyan ve 

yapılandırılmış soruları barındırmaktadır. Bulgular nicel ve nitel verileri barındırmakta yoruma 

dayalı, durumu ortaya koymaya yönelik bir çalışmadır (Sözbilir, 2012). Anket soruları uzman 

ve akademisyenlerin görüşleri doğrultusunda araştırmacı tarafından hazırlanmıştır. Anket 2 

bölümden oluşmaktadır. Birinci bölüm demografik ve eğitim bilgilerinin tespiti, ikinci bölüm 

katılımcıların özel eğitimde müzik terapi hakkında ki görüşlerini ortaya koyma, özel eğitimde 

istendik davranış geliştirme, iletişim becerileri kazandırma ve sosyal yönden kazanımların 

uzmanlar gözünde ki durumun tespitine yönelik 20 sorudan oluşmaktadır. 

 Araştırmada elde edilen veriler, mevcut paket programlar sayesinde analiz edilmiştir. 

Elde edilen verilerin analizi n= (frekans), yüzdelikleri (%) kullanılarak çözümlenmiş tablo ve 

grafikle gösterilmiştir. Buna göre her bir grafik sütununun yüzdelik dilimi 30 katılımcı 

üzerinden %100 net veri dağılımı olarak verilmiş ve açık uçlu soruların yanıtları gruplandırılıp 

tablo halinde sunulup yorumlanmıştır. 
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  Araştırma desenini deneysel olmayan betimsel durum çalışması model oluşturmaktadır 

(Sözbilir,2012). Durum çalışmasında gruba ilgili durumdan nasıl etkilendikleri yönünde 

karşılaştırmalı sorular yöneltilmekte, betimsel yöntemde ise grubun sayısal olarak tanımlayan 

değerlendirilmesi yapılmaktadır (Sözbilir,2012). Araştırmanın evrenini Afyon merkez ilçede 

bulunan 10 özel eğitim uygulama okulu ve rehabilitasyon merkezlerin çalışan öğretmen ve 

uzmanlar, örneklemini ise bu kurumlardan gönüllülük usulüne göre çalışmaya rastgele katılmış 

alan eğitmen ve uzmanları oluşturmaktadır. Araştırmanın ilgili sorularına normallik testi 

yapılmıştır. Elde edilen verilerin çözümlenmesinde Kolmogorov-Smirnov testinin "Sig." 

(Sigma) değerlerinin 0.05' den büyük olup olmadığına bakılmıştır. Yapılan analiz sonucunda 

verilerin sigma değerlerinde anlamlı bir farklılık olmadığı görülmüştür. 

Tablo-1: Uygulamaya Katılan Bireylerin Çalıştıkları Alanlara Göre Dağılımları 

ALAN 

 Frekanslar Yüzde 

Özel Eğitim Uzmanı 4 13,3 

Öz. Eğt. Sınıf. Öğr. 11 36,7 

Öz. Eğt. Zih. Eng. Ögr. 13 43,3 

Reh. Araş. Uz. 2 6,7 

Toplam 30 100 

 

Tablo-2: Uygulamaya Katılan Bireylerin Çalıştıkları Alanlarda ki Kıdem Yılları 

KIDEM 

 F. Y. 

 1-5 yıl 17 56,7 

 
6-10 

yıl 
8 26,7 

 

   

11-15 

yıl 
2 6,7 

 
   

21 üstü 3 10,0 

 
   

Toplam 30 100,0 

 

Tablo-3: Uygulamaya Katılan Bireylerin  Demografik Dağılımı 

 F. Y. 

 20-30 

yaş 
17 56,7 

31-40 

yaş 
8 26,7 

41-50 

yaş 
3 10,0 

51 ve 

üstü 
2 6,7 

Total 30 100,0 

 

2.1. Bu Uygulamada: 

2008-2009 Avrupa Birliği Gençlik Asistanlık (Staj) Programı: LLP:2009/2007-TR-70. 

2010-2011 Grundtving Asistanlık programı: 2011-1-TR-Gru11-28059. 

Kapsamında "Specjalny Osrodek Szkolno-Wychowawczy" özel eğitim kurumunda Dr. 

Agniszka Rynkiewicz'in müzik terapi atölyesinde asistanlık yapılmış olup. A. Rynkiewicz'in 

MEZUNİYET 

 F. Y. 

Zih. Eng. Öğr. 7 23,3 

Öz.Eğt. Snf. Öğr. 18 60,0 

PDR. 5 16,7 

Toplam 30 100 

 F. Y. 

erkek 11 36,7 

Kadın 19 63,3 

Total 30 100,0 
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izni alınarak uygulamalarından 10 kadarı derecelendirme tekniği ile katılımcılar ile 

paylaşılmıştır. 

2.2. Derecelendirme: 

 Beşinci derece (kademe) uygulamalar daha çok hafif düzey ZGD'yine ve hafif düzey 

zihinsel retardasyonlu bireylere kadar uygulanabilmektedir. 

 Dördüncü derece (kademe) uygulamalar Orta düzey ZGD'yine sahip bireylere kadar 

uygulanabilmektedir.  

 Bir, iki ve üçüncü derece  (kademe) uygulamalar kişilerin hazır bulunuşluk düzeyi ve 

kaba motor becerilerinde ki işlevselliği göre bütün bireylerde uygulanabilmektedir.  

(Ref: Rynkiewicz) 

Bu uygulamalara yönelik örnekler ve Pedagojik Müzik Terapi (Eğitsel) çalışmalarına dayalı 

örnek paylaşım şu şekildedir: 

2.2.1. Grup Çalışması İletişimi Yönü Ağır Basan Başlangıç Düzeyinde Aktivite:  

Derece (1-2-3) 

Açıklama:Bu etkinlikler temel ve orta seviye çalışmalardır. Hafif düzeyde, orta ve ağır 

düzey ZE durumu ya da OSB, YGB (yaygın gelişimsel bozukluğu ) ve mental 

retardasyon tanısı almış bireylerle yönelik uygulamalar. Çalışmalar bireylerin hazır 

bulunuşluk düzeyine göre düzenlenmektedir. 

 A-Paralel Hareketlilik Çalışması: 

 Uygulama: 

Partner çalışması kinestetik, bilişsel yönü ağır basan temel aktivite. 

Yönerge: Bedenin uyarılması, duygu ve uyaranlarımızı çalıştırılması. 

 Hedef (kazanımlar): Mekan algısını, uyum ve görev bilinci, empati algılama ve bağlantı 

kurabilme. 

 Uyaran: Tef ya da davul 

 Pekiştirici: Materyaller  ve müzik 

 B-Kinestetik İletişim İçin Fırça Çalışması: 

Uygulama: 

1-Partnerlere bir kağıt verilir. Partnerler ilgili materyaller ile kağıda aktarımda bulunur. 

2-İkinci aşama partnerlerden biri diğerinin bedeninde çizgisel ve dairesel aktarımda 

bulunurken öteki partner bunu kağıt üzerine aktarmaya çalışır. Müziğin ritmine ve 

temposuna göre çizgisel ve zaman kodlamaları verilebilir. 

3-Partnerlerden birinin fırça ile boşluğa, yere ya da kendi vücuduna çizdiğini diğerinin 

kağıt yüzeyine aktarması beklenir. 

4-Ayna çalışması sırasında paralel, simetrik asimetrik hareket ve yüzey ve aktarım 

çalışmaları yapılır. 

 Yönerge: Haz duygusu, sakinlik orada olabilme ve dikkat. 

 Hedef (Kazanımlar): Görme, anlamlandırma, işleve dökebilme. 

 Uyaran: Tef ya da davul 
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 Pekiştirici: Materyaller  ve müzik 

 

2.2.2. Aktif Terapi Faaliyeti:  

 Drama Ritmik Oyunlar, Motor Beceri, Sosyal İletişim, Algı, Hafıza, Tanımlaya 

 Bilme Ve Uygulaya Bilmeye Yönelik Aktiviteler:   

 Derece (3-4-5) 

Açıklama: Bu etkinlikler hafif  ve orta düzey ZE durumu ya da OSB, YGB (yaygın 

gelişimsel bozukluğu ) ve mental retardasyon tanısı almış bireylerle yönelik 

uygulamalar. Çalışmalar bireylerin hazır bulunuşluk düzeyine göre düzenlenmektedir.  

 Uygulama: 

 Su terapisi, betimsel müzik çalışması, müzikli oyun, çizgisel notasyon (ritmik 

 enstrümanlar). 

 Yönerge: Haz beraberinde mutluluk getirir, mutluluksa beraberinde güven,   güven 

 duyan birey iletişim kurar yani iletkendir cevap verir. Haz duygusuna bireyin  hazır 

bulunuşluğuna göre yaklaşılmaktadır. 

 Hedef (kazanımlar): Takip dikkat, hareket becerisi kinestetik beceri, aynalama  ya 

paralel uyum, motor beceri, grup içi müzik faaliyeti iştirak. 

 Uyaran: Tef ya da Davul 

 Pekiştirici: Materyaller  ve müzik 

 

Resim-1: Atöyle Çalışmasından Görsel  
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Resim-2: Atölye Çalışmasından Görseller 

 

 

 

 

Resim-3: Atölye Çalışmasından Görseller 

 

 

3. BULGULAR 

 Atölye çalışmasına katılan  özel eğitimcilere, özel eğitim alanında uygulanması 

muhtemel müzik terapi çalışmaları hakkında ki görüşlerini elde etmek amacıyla sorular 

yöneltilmiştir. Veriler aşağıda ki gibidir. 

3.1.1. Atölye çalışması öncesinde katılımcılara; "Akademik ya da bakanlık bünyesin 

gerçekleştirilen müzik terapi yayınları, eğitimleri ve diğer faaliyetlerden fiziki ya da 

online olarak haberdar oluyor musunuz?" Sorusu sorulmuş, hayır olmuyorum 

diyenlerin yüzdesi %93,35 olarak belirlenmiştir, evet oluyorum diyenlerin yüzdesi 

%6,65 olarak belirlenmiştir.  

 
Grafik-1: İlgili Faaliyet ve Yayınlardan Haberdar Olma Oranı 
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Katılımcılardan 28'inin bu soruya "Hayır" cevabını vermesi çarpıcı bir bulgu olduğu 

düşünülmektedir. Sorunun devamında yöneltilen açık uçlu yönergeye ise tek bir 

katılımcı. Bu alanda yapılan çok çalışma olmadığı yazılı olarak ifade etmiştir. 

 

3.1.2. Katılımcılar; "Bugüne kadar müzik terapiye yönelik bir eğitime ya da aktiviteye 

katıldınız mı?" Sorusuna ise %66,6 kişi hayır yanıtını vermiştir.  

 
Grafik-2: Müzik Terapi Çalışmalarına Katılım Oranı 

 

 
 

Buna Göre:  Katılımcıların %66,6'sının özel eğitimde müzik terapi faaliyetlerini 

pratikte bilmedikleri düşünülmektedir.  

 

3.1.3. Katılımcılara benzer bir soru sorularak; "Bugüne kadar müzik terapiye yönelik bir eğitime 

ya da aktiviteye katıldınız mı?" sorusu yöneltilmiş ve tabloda yer alan bulgular elde edilmiştir.  

Grafik-3: Müzik Terapi Aktivitelerine Katılım Oranı 

 

 

 

Buna göre katılımcılardan 21 kişi yani %66,6'lık dilim hiç bir şekilde bir etkinliğe ya da 

aktiviteye katılmadığını %3,35 oran özel bir atölye çalışmasına katıldığını belirtmiştir. 

 

3.1.4. Katılımcılara 10 müzik terapi, 10 özel eğitimde müzik terapiyi betimleyen   birden 

fazla açıklamayı (Kutucuğu) işaretleyebilecekleri soru dizgisi yöneltilmiştir. Bu 

bağlamda katılımcılara; "Müzik terapinin ve özel eğitimde müzik terapinin kendilerine 

ne ifade ettiği" sorulmuş, cevaplar arasında ortak bir payda olduğu görülmüştür.  

 

%66,65           

%33,35

A-Hayır Katılmadım B-Evet Katıldım

%66,6

%13,3 %10 %6,6



VII. Uluslararası Hisarlı Ahmet Sempozyumu / VII. Internatıonal Hisarlı Ahmet Symposıum 

 

 
92 

 

Grafik-4: Müzik Terapiyi Tanımlama 

 

 

 
 

 

 

A- Müzik terapiyi; "Bireyde sosyal gelişimi ve farkındalığı arttıran bir iletişim eğitimi" 

olarak görenlerin yüzdesi %66,6, 

B- Müzik terapiyi "İletişim alanında sorun yaşayan bireylerin iletişim becerisini 

geliştirebilecek bir yöntem" olarak görenlerin yüzdesi %60, 

C- "İletişim aygıtlarını geliştiren bir eğitim yöntem" olarak görenlerin yüzdesi ise %50, 

D- "İstenmedik davranışlar sergileyen bireyler de kullanılabilecek etkili bir yöntem" 

olarak görenlerin yüzdesi ise %46,6,  

E- "Alternatif bir davranış eğitimi" olarak görenlerin yüzdesi %43,3 olarak  

belirlenmiştir. 

Buna göre katılımcıların hem müzik terapi hem de özel eğitimde müzik terapide benzer 

şıkları işaretlemeleri çarpıcı bir benzerlik olarak tespit edilmiştir. Sonucun özel eğitimde 

kullanılan pedagojik müzik terapi yöntemlerinin terapötik etkisini açıklar nitelikte 

olduğu düşünülmektedir. 

F- Yine en yakın yüzde olarak; müzik terapiyi "geleneksel müzik ve geleneksel enstrümanlarla 

yapılan bir çeşit rahatlama yöntemi" olarak görenlerin yüzdesi ise %33,3'dür.  Buradan Reseptif 

müzik terapi çalışmalarının varlığından haberdar olunduğu düşünülmektedir.  

G- Fayda sağladığını düşünmediğim bir uygulama, bir eğitim yöntemi, bir müzik çalışması gibi 

diğer şıkların işaretleme oranın ise %13,3'le (4 kişi ) sınırlı kalmıştır. 

 

 3.1.5. Katılımcılara; "Çalıştığınız özel eğitim kurumundan düzenli ya da belirli aralıklarla 

müzik terapi uygulamaları gerçekleştiriliyor mu?" sorusu yöneltilmiş ve katılımcıların %100'ü 

hayır cevabını vermiştir.  

 Evet, düzenli: Veri elde edilememiştir. 

 Kısmen, Belirli aralıklarla: Veri elde edilememiştir. 

 Hayır: 30 kişi 

 Bilmiyorum: Veri elde edilememiştir. 

Buna göre Afyon ilinde düzenli özel eğitim alanında gerçekleştirilen bir müzik terapi 

faaliyetinden söz edilemeyeceği düşünülmektedir. 
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Durum betimleme sorularının akabinde katılımcıların aktif katılımının beklendiği atölye 

çalışması yapılmıştır ve uygulamaya yönelik anket gerçekleştirilmiştir. 

 

3.1.6. Katılımcılara birden fazla seçeneği işaretleyebilecekleri; "Özel eğitimde müzik 

terapi çalışmalarına dair eğitimler gereklimidir, gerekli ise nasıl 

yaygınlaştırılmalıdır?" sorusu hem atölye çalışmasından önce hem de sonra sorulmuş 

cevaplarda net bir artış saptanmamıştır. Bu bağlamda elde edilen veriler aşağıda ki 

gibidir.  

 
Tablo-4: Yaygınlaştırma Eğitimleri Üzerine Görüş Bildirimi 

 

 1.  Atölye 

Çalışması 

Öncesi Yüzde 

2. Atölye 

Çalışması 

Sonrası Yüzde 

A: Değil %10 %0 

B: Lisans Dersi %90 %90 

C: Hiz. İçi. Eğtm. %90 %96,6 

D: Atölye 

Çalışmaları 

66,6 %76.6 

E: İnteraktif Eğitim %33,3 %26,6 

 

A-Hayır gerekli değil, 

B-Üniversiteler bünyesinde verilen özel eğitim yöntemleri dersin de  müzik terapi 

uygulamalarını içeren bir konunun ya da dersin olması gerekir, 

C-Bakanlık ve il müdürlükleri bünyesinde uzmanlar tarafında verilen hizmet için 

eğitimler gerekir, 

D-Özel kurslar, atölye çalışmaları gerekir, 

E-Online eğitim ağları ve video eğitimler aracılığı ile yaygınlaştırılmalıdır. 

 

3.1.7. Katılımcılara birden fazla seçeneği işaretleyebilecekleri; "Sizce Özel eğitimde 

müzik terapi uygulamaları özellikle hangi tanıların eğitiminde kullanılabilir?" sorusu 

atölye çalışması öncesinde yöneltilmiştir. 

 
Grafik-5: Müzik Terapinin Hangi Tanılarda Daha Yaygın Kullanılabilir 

 

 
Buna göre katılımcıların; %46,6'sı Orta Düzey (ZGD-ZE), %40'ı OSB (Otizm Spektrum 

Bozukluğu) sahip bireylerle, %26,6'sı Hafif Düzey (ZGD-ZE) bireylerle, %20'si Ağır 

(ileri) Düzey (ZGD-ZE), %6,6'sı ise hiç birinde etkili olacağını düşünmediğini ifade 

etmiştir. Fikrim yok şıkkını işaretleyen katılımcı oranı ise %0'dır.  

Sorunun açık uçlu yönergesini 1 katılımcı doldurmuş ve pasif müzik terapinin ağır 

düzeyli bireylerde kullanıldığını ve yarar gördüğünü yazılı olarak ifade etmiştir. 
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3.1.8.  Soru: 3.1.7. Katılımcılara açık uçlu olarak atölye çalışması sonrası şu şekilde 

tekrardan yöneltilmiştir: "Pedagojik müzik terapi faaliyeti özel eğitime ihtiyaç duyan 

gruplar arasında hangi gruba ya da gruplara yönelik daha verimli olabilir?" Sonuçlar 

şu şekildedir. 

 
Grafik-6: Müzik Terapinin Hangi Tanılarda Daha Yaygın Kullanılabilir 

 

 
 

 Katılımcıların; %73,3 tarafından otizm olarak ifade edilmiş, %30 tarafından hafif düzey 

zihinsel engellilik olarak ifade edilmiş, %20 tarafından orta düzey ZED (zihinsel 

engellilik durumu) olarak ifade edilmiş, %16,6 tarafından Down Sendrom olarak ifade 

edilmiş,  %10 tarafından ağır düzey ZED olarak ifade edilmiş,  %6,6 tarafından işitme 

engelli gruplar olarak ifade edilmiş, %16,75 diğer karma tanıları ifade etmiştir.  

Bunlar; A: Tanılı veriler, B: Öneri verileri, olarak gruplandırılmıştır. Veriler sırası ile 

şöyledir:  

A: Tanılı Veriler: (%10) 

 1- %3,3 tarafından bütün gruplar olarak ifade edilmiş,  

 2- %3,3 tarafından görme engelli gruplar olarak ifade edilmiş,  

 3- %3,3tarafından hafif düzey mental retardasyon (zeka geriliği) sahip bireyler 

 olarak ifade edilmiştir. 

B:  Öneri Verileri: (%6,6) 

 4-%3,3 iletişim boyutunda kullanımı ifade edilmiştir,  

 5-%3,3gruptan ziyade öğrencinin hazır bulunuşluk düzeyine göre kullanımı 

 ifade edilmiştir.  

3.1.9. Katılımcılara birden fazla seçeneği işaretleyebilecekleri; "Uygulanan pedagojik müzik 

terapi yönteminin hangi yönleri faaliyeti özel eğitimde kullanır kılmaktadır?" sorusu 

yöneltilmiş ve tablo 10'da ki bulgular elde edilmiştir. 

Grafik-7: PMT Çalışmalarında Kullanılan Aktivitelerin Etkisi 
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Buna göre atölye çalışmasında ritim uygulamalarını etkili bulanların oranı %83,3'iken 

çalışmada kinestetik yönü ağır basan betimsel müzik uygulamalarını faydalı bulanların oranı 

ise %40'da kalmıştır. Katılımcıların pedagojik müzik eğitim yöntemleri, eğitici öğretici 

faaliyetler ve diğer sanatsal öğrenme yöntemleri ile gerçekleştirilen disiplinler arası çalışmalara 

dair düşüncelerinden yola çıkarak, özel eğitimde müzik terapi uygulamaları içerisinde bu 

yönergelerin amaca yönelik olarak kullanılabilir olduğu düşünülmektedir.  

 

3.1.10. Katılımcılara; 3.1.9 numaralı soru ışığında, birden fazla kutucuğu işaretleye 

bilecekleri; "İçerisinde drama, Orff Müzik Terapi , hareket eğitimi, oyun, betimsel müzik, 

dinleme ve benzer Reseptif çalışmaları barındıran pedagojik müzik terapi faaliyetleri özel 

eğitime ihtiyaç duyan bireylerde, hangi alanların gelişiminde kullanılabilir?" sorusu 

yöneltilmiştir ve iki başlık altında şıklar sunulmuştur. 

 

 
Grafik-8.i: Bilişsel Alanlar 

 

 
 

Grafik-8.ii: Sosyal Alanlar 

 
 

Buna göre: Dikkat gelişimi, sosyalleşme, iletişim becerilerinin geliştirilmesi, hareket ve 

motor becerilerin kazandırılması alanlarında yapılan PMT uygulamalarının bireylerde daha 

etkili sonuçlar verdiği düşünülmektedir. 

Katılımcılara 7 adet  3'lü liker tekniğinde sorular yöneltilmiş ve her bir soru için açık 

uçlu cevaplayabilecekleri bir alan bırakılmıştır buna göre bulgular şu şekildedir.  
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3.1.11. Katılımcılara; "Atölye çalışmasına katıldığınız pedagojik müzik terapi yaklaşımının 

çalıştığım kurumda bir uzman gözetiminde uygulanmasını isterim", yönergesi verilmiştir. 

Veriler aşağıdaki tabloda sunulmuştur. 

Yönerge Katılıyorum  Katılmıyorum Kısmen 

PMT 

Uzman 

gözetiminde 

verilmelidir 

  

% 93,35 

 

%6,65 

Veri Elde 

Edilememiştir 

 

Buna göre: Özel eğitim gereksinim duyan bireylere hizmet veren okullarda PMT'ye hakim bir 

uzmanın bulunması bireylerin gelişimine etkili faydaları olacağı düşünülmektedir.  

3.1.12. Katılımcılara; "Her özel eğitim kurumunda bir müzik terapi uygulayıcısı olmalıdır. 

Buna ihtiyaç vardır." yönergesi verilmiştir. Veriler aşağıdaki tabloda sunulmuştur. 

 

Yönerge Katılıyorum Katılmıyorum Kısmen 

Müz. Trp. 

Uygulayıcısı 

Görev 

Yapmalı 

  

% 86,65 

 

%16,35 

Veri Elde 

Edilememiştir 

 

Sorunun açık uçlu kısmına 7 katılımcı fikirlerini yazılı olarak beyan etmiştir. Bunlar sırası ile 

şu şekildedir: 

1-Özel eğitim her zaman destekleyici 

alternatif terapi yöntemlerine ihtiyaç 

duyar fakat bağımsız bir yöntemin 

olmaması gerektiği ifade edilmiş. 

2-Destekleyici ve tamamlayıcı nitelikte 

olması gerektiği ifade edilmiştir. 

 

4-Müzik terapistinin bir müzik 

eğitimcisinden daha fazla fayda 

sağlayacağı ifade edilmiştir. 3-Sadece bu işi yapan birine gerek 

olmadığı ifade edilmiş. 

5-Eğitim fakültelerinde bu alanla ilgili bir 

dersin bulunmasının gerekliliği ifade 

edilmiştir. 

6-Müziğin bireyin eğitiminde ve 

davranışlarında yardımcı olduğu ifade 

edilmiştir. 

7-Alternatif olarak ihtiyaç duyulduğundan gerek olduğu ifade edilmiştir. 

 

Buna göre: Disiplinler arası çalışmalara hakim, sanat terapisi alanında deneyimli 

uzmanların ilgili kurumlarda destek ve tamamlayıcı eğitimlerde yer alması gerektiği 

düşünülmektedir. 

 

3.1.13. Katılımcılara; "Müzik terapi faaliyetleri özel eğitimde verilen müzik dersinden ya da 

müzik çalışmalarından farklıdır." yönergesi verilmiştir. Veriler aşağıdaki tabloda sunulmuştur. 

 

Yönerge Katılıyorum Katılmıyorum Kısmen 

PMT Müz. 

Dersinden 

Farklıdır 

  

% 93,35 

 

%6,65 

Veri Elde 

Edilememiştir 

 

Sorunun açık uçlu kısmına 9 katılımcı fikirlerini yazılı olarak beyan etmiştir. Bunlar sırası ile 

şu şekildedir: 
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1-Terapinin farklı ve 

uzmanlık gerektirdiği 

ifade edilmiştir. 

2-Amaç Bağlamında 

farklı olduğu ifade 

edilmiştir. 

3-Müzik terapinin amaçlı 

bir yöntem olduğu ve 

farklı olduğu ifade 

edilmiş. 

4-Müzik dersinde 

öğretilen şarkılardan 

daha farklı bir uygulama 

olduğu ifade edilmiştir. 

5-Farklı yöntemler 

kullanıldığı için müzik 

dersinden farklı olduğu 

ifade edilmiştir. 

6-7- İki katılımcı farklı 

olduğunu düşündüğünü 

fakat alanla yeni 

karşılaştığını ifade 

etmiştir. 

8- Müfredatta verilen müzik derslerinin yeterli olmadığı  ve müzik terapi uygulamalarının daha 

ayrıntılı olduğu fakat ikisinin de yeterli işlenmediği ifade edilmiş. 

9- Müzik terapinin öğrenciyi geliştirici olduğu ve uzman tarafından verilmesi gerekliği ifade edilmiştir. 

 

Buna göre: Özel eğitim alanında uygulanan müzik terapi çalışmalarının müzik 

uygulaması olmadığı, uzmanlık gerektiren bir alan olduğu, müzik çalışmalarından; yapılacak 

çalışmaların geliştirici bir amaç doğrultusunda belirlenmesi, kullanılan yöntem ve tekniğin 

geliştirici olması bakımından ayrıldığı düşünülmektedir. 

 

3.1.14. Katılımcılara; "Uygulanan pedagojik müzik terapi atölye çalışmasının özel eğitimde 

kullanılabilirliği mümkündür." yönergesi verilmiştir. Veriler aşağıdaki tabloda sunulmuştur. 

 

Yönerge Katılıyorum Katılmıyorum Kısmen 

PMT Öz. 

Eğt. 

Kullanılabilir 

  

% 96,65 

Veri Elde 

Edilememiştir 

 

%3,35 

 

Sorunun açık uçlu kısmına 2 katılımcı fikirlerini yazılı olarak beyan etmiştir. Bunlar 

sırası ile şu şekildedir:  

 
1- Öğrenim düzeyine göre uygulanabileceği 

ifade edilmiştir. 

2- Hazır bulunuşluk düzeyine göre 

uygulanabil. ifade edilmiştir. 

 

Buna göre: Özel eğitime ihtiyaç duyan farklı öğrenen bireylerin istendik gelişimler 

göstermesinde PMT faaliyetlerinin bireylerde ki hazır bulunuşluk düzeyine göre 

şekillendirilerek kullanımının mümkün olduğu düşünülmektedir. 

 

3.1.15. Katılımcılara; "Özel eğitimde müzik terapi uygulamalarının tek başına geliştirici bir 

yanı olduğunu düşünmüyorum." yönergesi verilmiştir. Veriler aşağıdaki tabloda sunulmuştur. 

 

Yönerge Katılıyorum, 

Düşünmüyorum 

Katılmıyorum, 

Düşünüyorum 

Kısmen 

PMT 

geliştirici 

boyutu 

  

% 83,35 

 

%16,65 

Veri Elde 

Edilememiştir 

 

Sorunun açık uçlu kısmına 10 katılımcı fikirlerini yazılı olarak beyan etmiştir. Bunlar 

sırası ile şu şekildedir: 
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1-Müzik yardımcı kaynak 

olarak kullanılabilir tek 

başına geliştirici kaynak 

olamayacağı ifade 

edilmiş. 

2-3- İki katılımcı 

tarafından akademik 

derslerle desteklenmesi 

gerektiği ifade edilmiş. 

4-5-İki katılımcı 

tarafından diğer 

disiplinlerle birlikte 

kullanılırsa daha etkili 

olacağı ifade edilmiş. 

6-Tek başına yetersiz 

kalma durumu olduğu 

ifade edilmiş. 

7-Özel eğitimde tüm 

disiplinlerin birlikte 

kullanılmasının gerekliliği 

ifade edilmiş. 

8-Eğitim sürecini 

destekleyici diğer 

yöntemlerle kullanımı 

ifade edilmiştir. 

9-Öğrencinin kendi dikkat düzeyini kontrol edebilmesini  öğrendikten sonra yararlı olabileceği ifade 

edilmiş. 

10- Yıl boyunca konuşma terapisi alan bir bireyde şarkı ve tekerlemeleri kullanarak başarı gösterildiği 

ifade edilmiş. 

 

Buna göre: Özel eğitimde müzik terapinin terapötik etkilerinin olumlu sonuçlar verdiği, 

bireylerin istendik gelişim göstermesi için disiplinler arası çalışmaların daha yaygın 

kullanılması gerektiği, PMT'nin destekleyici bir yöntem olduğu düşünülmektedir. 

 

3.1.16. Katılımcılara; "Özel eğitimde müzik terapi uygulamalarının diğer disiplinler ile birlikte 

uygulanmasının daha verimli olabileceğini düşünüyorum." yönergesi verilmiştir. Veriler 

aşağıdaki tabloda sunulmuştur. 

 

Yönerge Katılıyorum Katılmıyorum Kısmen 

PMT Multi 

Disipliner 

Yönü 

  

% 96,65 

 

%3,35 

Veri Elde 

Edilememiştir 

 

Sorunun açık uçlu kısmına 18 katılımcı fikirlerini yazılı olarak beyan etmiştir. Bunlar 

sırası ile şu şekildedir: 

 
Grafik-9: Açık Uçlu Soruya Cevap Veren 18 Katılımcının Alan Dağılım Oran Grafiği 

 

 
 

 

 

 

 



VII. Uluslararası Hisarlı Ahmet Sempozyumu / VII. Internatıonal Hisarlı Ahmet Symposıum 

 

 
99 

 

(A) n=1-7- Yedi 

katılımcı, spor eğitimi ile 

birlikte kullanımı ifade 

edilmiş 

(B) 8- Doğal ve yanlışsız 

eğitim yöntemlerinin 

kullanımı ifade edilmiş.  

(C)9- Temel derslerle 

ilişkilendirilmesinin etkili 

olacağı ifade edilmiş.  

(D) 10-14- Beş katılımcı 

tarafından resim ve 

görsel sanatlar ile 

kullanımı ifade 

edilmiştir.  

(E) 15-16- İki katılımcı 

tarafından okuma-yaz, 

konuşma ve beceri 

öğretiminde kullanımı 

ifade edilmiş.  

(F) 17-18- İki katılımcı 

tarafından topluma uyum 

ve beceri geliştirme 

derslerinde kullanımı ifade 

edilmiş.  

 

Buna göre: Yaratıcı Sanat Terapi, Hareket Terapi, ve Müzik Terapi çalışmalarının 

akademik, uyum, iletişim davranışlarını destekleyici ve geliştirici çalışmalarda ortak 

kullanımının daha etkili olacağı düşünülmektedir.  

 

3.1.17.  Katılımcılara "Atölye çalışmasında kullanılan disiplinler (Drama, Güzel Sanatlar, El 

Becerisi, Müzik, Dans, Beden Eğitimi,Şarkı Söyleme, Ritim Yapma vb.) geleneksel müzikli 

terapiden farklı olarak bireylerin sosyal gelişimine yönelik davranış eğitimlerini ve algılama 

düzeylerini etkilemektedir. Bu çalışmaların grup halinde yapılmasının daha verimli olduğu 

gözlemlenmiştir. Burada ki eğitimsel işlev uygulamanın pedagojik müzik terapi yöntemi olarak 

adlandırılması, yönergesine katılıyor Musunuz?" yönergesi verilmiştir.  

 

 

Yönerge Katılıyorum Katılmıyorum Kısmen 

PMT 

Tanımlama 

  

% 96,65 

 

%3,35 

Veri Elde 

Edilememiştir 

 

3.1.18. Katılıcılara; "Atölye çalışmasını verilerine ve anketin size verilen açıklama kısmında yer 

alan bilgilerin ışığında uygulamaların "Pedagojik Müzik Terapi" olarak adlandırılması 

uygundur." yönergesi verilmiştir. Veriler aşağıdaki tabloda sunulmuştur. 

 

Yönerge Katılıyorum Katılmıyorum Kısmen 

PMT 

Tanımlama 

  

% 96,65 

 

%3,35 

Veri Elde 

Edilememiştir 

3.1.19. Katılımcılara atölye çalışmasına dair düşünceleri ve eklemek istedikleri hususları 

kapsayan açık uçlu bir bölüm bırakılmıştır. Atölye çalışmasına dair katılımcıların yazılı  

bulgularına ulaşılmıştır. Verilen cevaplar gruplandırılmıştır. 

 
1-Verimli ve eğlenceli olduğu ifade edilmiş. 

2-Aynı çalışmanın Rehber öğretmenlere uygulanmasının faydalı olacağı ifade edilmiş. 

3- Çalışmanın Özel eğitime ihtiyaç duyan bireylerde nasıl uygulandığına dair bir video 

gösteriminin faydalı olacağı ifade edilmiş. 

4-Daha fazla enstrüman kullanılması gerektiği ifade edilmiş. 

5-Çalışmanın amaca uygun olduğu ifade edilmiş. 

6-Dikkat, algı, empati ve his yönergelerinin gelişimi adına yararlı bir çalışma olduğu ifade edilmiş. 

7-Çalışmanın etkili olduğu ve öğrenciler ile uygulanacağı ifade edilmiş. 

8-Başarılı bir çalışma olduğu ve araç gereçlerin işlevsel olduğu ifade edilmiş. 

9-Çalışmanın faydalı olduğu ifade edilmiş. 

10-Müzik terapinin özel eğitimi destekleyici terapi yöntemlerinden biri olarak kullanılması 

gerektiği ifade edilmiş. 
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11-Bu çalışmanın bütün özel eğitim veren okullarda uygulanması gerektiği ifade edilmiş. 

12-Çalışmanın ayda bir  yapılmasının daha etkili olacağı ifade edilmiş. 

 

4. SONUÇ 

Çalışmadan çıkan sonuçlara göre; Eğitimde Müzik Terapi (Pedagojik Müzik Terapi) 

çalışmalarının özel eğitime gereksinim duyan farklı öğrenen bireylerin eğitiminde 

kullanılmasının mümkün olduğu, iyileştirici değil geliştirici yönünün eğitim kurumlarında 

kullanılabilir bulunduğu, hafif, orta düzey  zeka gerilik düzeyine (ZGD) sahip bireyler ve otizm 

spektrum bozukluğu (OSB) tanısı almış bireylere uygulamanın daha işlevsel bulunduğu, 

iletişim eğitiminde, sosyalleşme çalışmalarında kullanılabilir bulunduğu, olumlu istendik 

davranış geliştirime eğitiminde kullanılabilir bulunduğu, disiplinler arası çalışmalarda 

kullanımının daha işlevsel bulunduğu, bireylerin hazır bulunuşluk düzeylerinin faaliyetlere yön 

verdiği ve bu yönünün çalışmaları pedagojik ve gelişimsel kıldığı, müzik terapinin özel eğitimi 

destekleyici terapi yöntemlerinden biri olarak kullanılabilirliği sonuçlarına ulaşılmıştır.  
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“TÜRKİYE’DE MÜZİK TERAPİ ALGISI” 

Burçin Uçaner ÇİFDALÖZ 

Gazi Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuvarı 

ÖZET 

Orta Asya’da şamanlar hasta tedavisi sırasında müziği kullanmış, Selçuklu ve Osmanlı 

döneminde müzik terapinin de kullanıldığı şifahaneler yapılmıştır. Zekeriya ErRazi (854–932), 

Fârâbi (870–950) ve İbni-i Sina (980–1037) kitaplarında makamlar ve etkilerinden 

bahsetmişlerdir. Türk tarihinde hastanelerde müzik kullanılmasına, kitaplar yazılmasına karşın 

müzik terapi uzunca bir süre unutulmuştur. 

2013 yılında Sağlık Bakanlığı bünyesinde Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları 

Daire Başkanlığı kurulmuş ve müzik terapi de çalışma alanları içerisine alınmıştır. 2014 yılında 

ise Müzik Terapi Derneği kurulmuştur. Son yıllarda bu tür somut gelişmeler olsa da henüz 

Türkiye’de müzik terapi eğitimi bulunmamakta ve yasal zeminde meslek olarak 

tanınmamaktadır.   

Yapılan akademik çalışmalarda müzik terapinin tarihi ile ilgili bilgiler tekrarlanmakta ve 

hastalara müzik dinletmek, konser vermek, özel eğitimde müzik eğitimi uygulamaları yapmak 

müzik terapi olarak algılanmaktadır. Bu durum ve yapılan birtakım uygulamalar nedeni ile son 

yıllarda Türkiye’de müzik terapi ile ilgili farklı algılar bulunmaktadır. 

Bu bildiride Türkiye’de özellikle son yıllarda yaşanan gelişmelere değinilecek, müzik 

terapi ile ilgili yazılmış tezler incelenecek ve müzik terapi algısı betimlenecektir. 

Anahtar Kelimeler: Müzik Terapi, Türkiye, Algı 

 

“PERCEPTION OF MUSIC THERAPY IN TURKEY” 

ABSTRACT 

Shamans in Central Asia utilized music for treating patients and during the Ottoman and 

Seljuk periods şifahanes (healing institutions, similar to hospitals) were built in which music 

therapy was exercised. Scientists such as Zekeriya ErRazi (854–932), Fârâbi (870–950) and 

İbni-i Sina (980–1037) in their books wrote about maqams (musical scales) and their effects. 

Despite the fact in that hospitals were built that utilize it and books were written about it, music 

therapy was lost to Turkish history and forgotten, for a long time. 

In 2013, Traditional and Complimentary Medicinal Applications Department was 

established at the Health Ministry of Turkey and music therapy was included in the list of scope 

of activities. In 2014, Music Therapy Association was established. Despite these concrete 

advances, music therapy education is still nonexistent in Turkey and it’s not recognized as a 

profession. 

Information regarding the history of music therapy is repeated in these academic studies, 

and, having the patients listen to music, giving concerts, practices of music education for special 

education are perceived as music therapy. Due to this and some of the applications performed, 

the perception of music therapy by the public varies in Turkey. 

In this article, recent advances in musictherapy will be mentioned theses about music 

therapy vill be discussed; and perceptions on music therapy will be described. 

Keywords: Music Therapy, Turkey, Perception 
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“PSİKOTERAPİDE MÜZİĞİN KULLANIMI” 
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Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi 

candancandan2012@gmail.com 

Hem. Eda KES 

Hacettepe Üniversitesi Psikiyatri Servisi 
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Dr. Didem ALBASAN 

Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi 

didemkoyuncu@yahoo.com 

ÖZET 

Zihinsel ve duygusal iç çatışmaları çözümleyen, bu çatışmalardan doğan gerginlik ve 

kaygıları, korku, huzursuzluk ve çöküntüleri azaltıp gideren, ruhsal uyumu geliştiren, kişinin 

kendisiyle barışık olması¬nı sağlayıp diğer kişilerle ilişkilerini olgunlaştıran bütün yol ve 

yöntemlere psikoterapi denilmektedir. Buna ek olarak psikoterapi bu alanda bilgi sahibi olan 

bir uzman tarafından ruhsal bozuklukların tedavisinde, danışanla sözel ya da sözsüz bir iletişim 

kurulmasıile gerçekleşen, kimi zaman bazı araçlarında yönteme dahil edildiğitedavi etme 

sü¬reçleridir. Sözün yetersiz olduğu, hatta kafa karıştırıcı olduğu durumlarda sıklıkla 

kullanılmayan bazı iletişim araçları, danışanın keder ve kaygılarının gerçek yapısını derece 

derece ortaya koyabilir. Bu sık kullanılmayan iletişim araçları sanatın icra edildiği ve dışa 

vurulduğu yöntemlerolarak karşımıza çıkmaktadır. Sanat aracılığıyla, bilinç dışındaki temel 

düşünce ve duygular toplanarak, kelimeler yerine imajlar (görüntüler, sesler) olarak ortaya 

çıkmaktadır. Bastırılmış duygu ve düşünceler görsel imajlarla sembolleşerek yada bir 

enstürman da ses bularak kendini ifade etme imkânı yaratmaktadır. Duyguları en iyi ifade eden 

yöntemlerden biri de müzik olmuştur. Müziğin insanoğlunun hayatının her alanında 

varolmasıyla birlikte insan üzerinde olumlu etkilere yol açtığı bilinmektedir. Bu 

sebepledeAntik çağlardan bu yana psikiyatrik hastalıkların tedavisinde müzik kullanılmış, tarih 

boyunca da devam ederek günümüze kadar gelmiştir.  Müziğin kendisi tedavi edici olmamasına 

rağmen acı çeken, ağrı veya stresi olan, yardım isteyen ve müzik aracılığı ile kendini ifade yolu 

bulan hastalar/danışanlar için kullanıldığında tedavi edici özellik göstermektedir. Dünyanın bir 

çok yerinde yapılan çalışmalarda müziğin teröpatik amaçlı kullanımı iletişim, motivasyon, stres 

ve kaygıyla başetme, öğrenme, öfke kontrolü, kendini tanıma ve farkındalık gibi bireysel 

alanlarda pozitif etki yaratması ile olumlu sonuçlar elde edilmiştir. Müzik temelli 

psikoterapideki amaç hastalık ya da yetersizliğin tedavisi süresince, insanın fizyolojik, 

psikolojik, emosyonel bütünlüğünün sağlanması ve terapötik amaçları gerçekleştirebilmek için 

planlı bir süreçte müzik ve/veya müzikal unsurları (ses, ritim, melodi ve armoni) kullanmaktır. 

Anahtar Kelimeler: Müzik, Psikoterapi, Müzikterapi 
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Hem. Eda KES 
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Dr. Didem ALBASAN 

Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi 

 

ABSTRACT 

Psychotherapy is defined as ways and methods which solve mental and emotional 

internal conflicts; decrease and give a way tension, anxiety, fear and disquietude; andgiveaway; 

promote state of mind, increase the self esteem and improve the person’s relationship with other 

people. Additionally, psychotherapy is defined as a therapy process which is used by a 

Professional expert to rehabilitate the spiritual problems in which the expert uses verbal or 

nonverbal communication, and in which some additional tools are used for medication. When 

verbal communication is not enough and confusing, some rarely used tools can bringout clients’ 

real sorrow and worries. These comunication tools are the methods which contains art and 

acting out this art. Subliminal thoughts and emotions emerge as images (pictures, sounds)  

instead of words by using this art. Repressed emotions and thoughts can manifest themselves 

in visual images as a picture or an enstrument sound. Music has always been one of the best 

ways of expressing feelings. It is known that music ensures a positive impact on people since it 

takes place in all parts of human’s lives. That is the reason music has been used healing the 

psychiatric diseases from ancient ages until now. Eventhough the music is not medicine by 

itself, it can be good tool when it is used by the clients who has pain, suffering and stress, who 

need help and who can express themselves via music. Lots of studies around the world shows 

that if music is used as a terapotic tool, it can make positive impact on communication, 

motivation, dealing with stress and anxiety, learning, anger management, self-knowledge and 

awareness. The aim of Music-based Psychotherapy is to ensure psychological, physiological 

and emotional integrity; and to use music and musical elements (sound, rhythm,  melody and 

harmony) for achieving terapotic goals during the  process of disease therapy or deficiency 

therapy. 

 

Key words: Musıc, Psychotherapy, Musıc Therapy 

 

GİRİŞ 

İnsanoğlu var olduğundan itibaren hayatını devam ettirmek için etkileşime girmiş ve bu 

süreçte çevrenin, etik, estetik ve moral değerlerin etkisi altında toplumsallaşarak kendi 

gelişimini gerçekleştirmiştir. Doğumdan itibaren gelişim basamaklarını tırmanırken zaman 

zaman zorlanmış ya da gerileme göstermiştir. Bu zorlanmalar karşısında birey kimi zaman 

duygularını ifade etme biçimi bulurken, kimi zamanda duygularını paylaşamadığı ya da fark 

edemediği için bir çıkmaza girmiştir. Bu çıkmazın içinde zihinsel ve duygusal iç çatışmalar 

yaşarken, bu çatışmalardan doğan gerginlik ve kaygıları, korku, huzursuzluk ve çöküntüleri 
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daha yoğun hissetmeye başlar (Babaoğlu, 2006:11). Bu sırada kişinin kendilik algısı yara alır 

ve başka birinin yardımına ihtiyaç duyar. Yaşam koşulları karşısında, toplumsal çevresiyle 

belirgin bir uyumsuzluk içine giren, kendi kişilik, yeti ve özelliklerinden hoşnutsuz olan, kendi 

var oluşunu başarıyla ve kendi istediği gibi, kendisi için doyurucu nitelik ve boyutta ger-

çekleştiremeyen bireyin psikoterapiye gereksinimi olduğu söylenebilir (Güleç, 1993). 

Bireyin ruhsal uyumunu geliştiren, kişinin kendisiyle barışık olmasını sağlayıp, diğer 

kişilerle ilişkilerini olgunlaştıran, iç çatışmalarını ve bu çatışmalardan doğan duygularını fark 

ederek kontrol etmesine yardımcı olan bütün yol ve yöntemlere psikoterapi denilmektedir. 

Buna ek olarak psikoterapi bu alanda bilgi sahibi olan bir uzman tarafından ruhsal 

bozuklukların tedavisinde, danışanla sözel ya da sözsüz bir iletişim kurulması ile gerçekleşen, 

kimi zaman bazı araçlarında yönteme dahil edildiği tedavi etme sürecidir (Babaoğlu, 2006:11). 

Sözün yetersiz olduğu, hatta kafa karıştırıcı olduğu durumlarda sıklıkla kullanılmayan bazı 

iletişim araçları, danışanın keder ve kaygılarının gerçek yapısını derece derece ortaya koyabilir. 

Bu sık kullanılmayan iletişim araçları sanatın icra edildiği ve dışa vurulduğu yöntemler olarak 

karşımıza çıkmaktadır. Sanat aracılığıyla, bilinç dışındaki temel düşünce ve duygular 

toplanarak, kelimeler yerine imajlar (görüntüler, sesler) olarak kendini gösterir. Bastırılmış 

duygu ve düşünceler görsel imajlarla sembolleşerek ya da bir enstürman da ses bularak kendini 

ifade etmektedir (Aydın, 2013). 

Tarih boyunca duygu ve düşünceleri anlatmak için kullanılan yöntemlerden biri müzik 

olmuştur. Müzik; büyüsel, dinsel, askeri ve eğlence amaçlı olduğu kadar tedavi amacıyla da 

kullanılmış, insanın yaratılmasıyla birlikte var olmuş ve yaşamın her döngüsünde ona eşlik eden 

hayatın vazgeçilmez bir parçası haline gelmiştir. Müzik, birtakım duygu ve düşünceleri belli 

kurallar çerçevesinde uyumlu seslerle anlatma sanatı olarak tanımlanmıştır. Böyle bir sanatın 

insanlar üzerinde olumlu etkilere yol açması ise kaçınılmazdır (Koç ve ark., 2016: 51-54; Erer 

ve ark.,2010: 29-32; Tağtekin ve ark., 2016:167-171; Sezer, 2011). 

Dünyanın bir çok yerinde yapılan çalışmalarda müziğin etkisi araştırılmış ve müziğin 

teröpatik amaçlı kullanımında iletişim, motivasyon, stres ve kaygıyla başetme, öğrenme, öfke 

kontrolü, kendini tanıma ve farkındalık gibi bireysel alanlarda pozitif etki yarattığı ve olumlu 

sonuçlar elde edildiği görülmüştür. Müzik temelli psikoterapideki amaç hastalık ya da 

yetersizliğin tedavisi süresince, insanın fizyolojik, psikolojik, emosyonel bütünlüğünün 

sağlanması ve terapötik amaçları gerçekleştirebilmek için planlı bir süreçte müzik ve/veya 

müzikal unsurları (ses, ritim, melodi ve armoni) kullanmaktır (Tağtekin ve ark., 2016:167-171). 

Terapi ve müziğin tanımlanması zor olmakla birlikte teşkil ettiği sorunlar benzer 

niteliktedir. Müzik gibi terapinin de öğeleri fazla sayıdadır ve birbiriyle örtüşür ayrıca içindeki 

deneyimler farklılık gösterir ve çok katmanlıdır. Bunun yanında müziğin diğer sanatlardan 

ayrılmasındaki güçlüklere benzer şekilde, terapinin eğitimden, gelişimden, büyümeden 

sağaltımdan ve “sağlık” ile ilgili başka birçok olgudan ayrımını yapmak güçtür. Özetle neyin 

müzik olup olmadığına karar vermek ne kadar güçse neyin terapi olup olmadığına karar vermek 

bir o kadar güçtür (Bruscia, 2016). 

Terapötik bağlamda kullanıldığında, müzik bir amaca yönelik bir araç, çeşitli araçların 

ve amaçların tespit ve takip edilebildiği bir ortam ve kendi başına bir amaçtır. Müzik, terapiye 

bir araç, bir süreç ve bir sonuç olarak katkıda bulunur (Bruscia, 2016). 

Müzik, terapinin içinde kullanıldığında hastalara/danışanlara empati, anlayış, karar 

verme ve çözüm; kendini sözel ve sözel olmayan şekilde ifade etme, problem çözme, karşılıklı 

iletişim ve etkileşim; kendilerine dair geri bildirim ve yaşamlarına ilişkin kavrayış; motivasyon 

ve öz-dönüşüm, doğrudan yardım ve müdahale olanakları sağlar (Bruscia, 2016). Terapide 

kullanılan müzik; sadece iyileştirici özellikleri için değil, aynı zamanda terapist-danışan 
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ilişkisinin ya da diğer tedavi yöntemlerinin (ör. medikal tedavi) etkilerini artırarak hasta 

/danışanı edilgen rolden çıkarmak ve tedaviye etkin katılımını sağlamak için de kullanılır  

(Bruscia, 2016; Babaoğlu, 2006). 

İnsan ve hayvanlarla yapılan bilimsel çalışmalarla müziğin canlı organizmalar 

üzerindeki fiziksel ve psikolojik etkileri incelenmiştir. Kukielczynska (2016)’ da müziğin 

fizyolojik ve psikolojik rahatlatmayı sağlaması üzerine yapmış olduğu çalışmasında fizyolojik 

parametreler kullanarak psikolojik etkileri değerlendirmiş, müziğin sempatik sinir sisteminde 

gevşeme etkisi yaratarak psikolojik alanda rahatlama sağladığını saptamıştır (Kukielczynska-

Krawczyk, K., 2016). Müzik ve halk sağlığı üzerine yapılan başka bir çalışmada günlük 

yaşamda müziğin aktif kullanımı ve sağlık arasındaki ilişki incelenmiş ve müziğin sağlığı 

destekleyici aktivite olarak önemli bir rol oynadığı, günlük dinletilen müziğin yaşam kalitesi 

ve sağlık üzerinde olumlu etkilerinin olduğu saptanmıştır (Bonde, 2016:120). Sezer (2009)’in 

yaptığı çalışmada farklı müzik türlerinin insanlar üzerine etkisini deneysel olarak incelemiş ve 

terapötik müziğin bireylerin psikolojik durumlarını olumlu yönde etkilediği sonucunu elde 

etmiştir (Koç ve ark., 2016: 51-54). 

Gültepe ve Coşkun (2016) müzik ve bilişsel kavramanın yaratıcılık üzerindeki etkisini 

araştırmış, pozitif etki durumu için Vivaldi’s Spring, negatif etki durumu için Gyorgy Ligeti’s 

Lux Aeterna ve nötr etki durumu için Chopin’s Waltzes dinletilmiş ardından beyin fırtınası 

uygulaması yapılmıştır. Beyin fırtınası oturumu sırasında, katılımcılar yüksek uyarıcı (örn, 

makas, eldiven, vb) ve non-uyarıcı (örneğin zürafa, aslan, vb) kelime de dahil olmak üzere sekiz 

kelimeye maruz bırakılmıştır. Sonuç olarak pozitif ve negatif uyarım sırasındaki fikir sayısında 

artış olduğu saptanmıştır (Gültepe, 2016: 3-14). 

Müzik ile tedavinin öğrencilerin sınav kaygılarını azaltmasında etkisinin olup 

olmadığının araştırıldığı araştırmada 20’si deney, 24’ü kontrol grubu olmak üzere 44 lise 

öğrencisi denek olarak alınmış ve müziğin lise öğrencilerindeki sınav kaygısını azaltmada 

etkisinin olduğu ortaya koyulmuştur (Sezer, 2009) 

  Laansma ve ark. (2016) da depresyon hastalarında müzik ile tedavinin hastaların duygu 

durumlarına etkisini araştırdıkları çalışmalarında müziğin duyguları etkileme ve 

yoğunlaştırmada etkili bir müdahale olduğu sonucuna varmışlardır (Laansma, 2016). 

Antik çağlardan bu yana psikiyatrik hastalıkların tedavisinde müzik kullanılmış, tarih 

boyunca da devam ederek günümüze kadar gelmiştir. Müziğin kendisi tedavi edici olmamasına 

rağmen acı çeken, ağrı veya stresi olan, yardım isteyen ve müzik aracılığı ile kendini ifade yolu 

bulan hastalar/danışanlar için kullanıldığında tedavi edici özellik göstermektedir (Tağtekin ve 

ark., 2016:167-171). 

Yoğun bakım hastalarının anksiyete ve ağrı düzeylerine müzikle tedavinin etkisinin 

araştırıldığı birçok çalışma da mevcuttur. Ciğerci ve ark.(2016) ‘ ın  koroner arter cerrahisi 

yapılan hastalarda yoğun bakım ve cerrahi servisine yatışı sırasında anksiyete düzeyi, ağrı algısı 

ve analjezik miktarı üzerindeki muhtemel etkilerini araştırdıkları  randomize kontrollü 

çalışmalarında müzik ile tedavinin hastalarda yoğun bakım ve cerrahi servisi yatışı sırasında 

ağrı algısını ve analjezik miktarını azalttığı sonucuna varmışlardır (Ciğerci ve ark., 2016:41-

50). Kılıç ve ark. (2015) ‘da acil servise başvuran 200 hastada müzik ile tedavinin ağrı, 

anksiyete ve hasta memnuniyeti üzerine etkisini araştırdıkları çalışmalarının sonucunda 

hastaların ağrı ve anksiyete şiddetlerini azaltmada anlamlı ölçüde etkili olduğunu ve hastaların 

% 21.0’i uygulamadan memnun kaldıklarını , % 58'i orta ya da en azından biraz memnun ve % 

21.0 ise hiç memnun kalmadığı sonucuna varmışlardır (Kılıç ve ark., 2015: 44-53). 

Tong ve ark (2015) ‘de 33 inme geçirmiş hastayla yapmış oldukları müzik destekli 

terapide hastaların motor becerinin kazanımda etkili bir yöntem olduğu özellikle üst ekstremite 

http://www.tandfonline.com/author/Kukielczynska-Krawczyk%2C+Klaudia
http://www.tandfonline.com/author/Kukielczynska-Krawczyk%2C+Klaudia
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motor fonksiyonlarının kazanımında önemli rol oynayacağı kanısına varmışlardır (Tong ve 

ark., 2015). 

Türkiye’de de son yıllarda birçok merkezde benzer çalışmalara rastlanmaktadır. 2005-

2006 yıllarında 40 kontrol, 40 deney grubu toplam 80 gebenin katıldığı indüksiyon uygulanan 

primipar gebelere travay da verilen eğitim ile dinletilen müziğin doğum sürecine etkisi 

incelenmiştir. Deney grubundaki gebelere eğitim verilerek, doğum ağrılarına iyi geldiği bilinen 

Rehavi makamındaki müzik birer saat arayla, her saatte 20 dakika olmak koşulu ile en az 6 kez 

dinletilmiş, kontrol grubundaki gebelere eğitim verilmemiş ve müzik dinletilmemiştir. 

Araştırma sonucunda indüksiyon uygulanan primipar gebelere travay da verilen eğitim ile 

dinletilen müziğin doğum sürecine olumlu etkileri olduğu saptanmıştır (Uçaner ve ark., 2009). 

2007 yılında Gazi Üniversitesi Algoloji Bölümünde bel, boyun ve baş ağrısı çeken 20 

hastayla yapılan çalışmada Türk Müziği ile tedavinin etkinliği araştırılmıştır. Hastaların terapi 

öncesi ve sonrası ağrı şiddetleri (0 ile 10 arasında) verbal numerik skala (VNS) ile 

değerlendirilmiş ve hastaların ağrı dereceleri ile terapi öncesi ve sonrasında anlamlı bir fark 

çıkmıştır. Ayrıca hastaların terapi öncesi ve sonrası ACTH ve kortizol stres hormonlarında da 

%40 azalma tespit edilmiştir (Uçaner ve ark., 2009). 

2007 yılında Ege Üniversitesi Hastanesi Onkoloji bölümünde 60 kanser hastası üzerinde 

müziğin kemoterapi yan etkilerine ve kaygı düzeylerine etkisi araştırılmıştır. Deney grubu 

kanser hastalarına damar yolu açıldıktan ve premedikasyonları (yaklaşık 10-15 dk.) bittikten 

sonra hastalardan rahat bir pozisyon almaları, rahatlamaları, müziği dinlemeleri istenmiş, 

kemoterapinin amacına ulaştığını hayal etmeleri konusunda cesaretlendirilmiş ve ardından 

hastalardan bütün dikkatlerini müziğe vermeleri istenmiştir. Daha sonra deney grubu kanser 

hastalarına kemoterapi tedavileri boyunca bir kulaklık aracılığıyla ile önceden seçilmiş sözsüz 

müzik dinletilmiştir. Hastaların takip eden 3 kemoterapileri boyunca sürecek olan tedavi 

sürecinde aynı tedavi ve aynı müzikler kullanılmıştır. Kontrol grubu hastalarına kemoterapi ile 

kombine edilen tedavi prosedürü uygulanmamıştır. Deney grubundaki hastaların kemoterapi 

yan etkileri ile müziğin etkileşimi istatistiksel olarak anlamlı bulunmazken (p>0.05), durumluk 

kaygı ortalama puanları ile müziğin etkileşimi anlamlı bulunmuştur (p<0.001). Deney 

grubundaki hastaların %76.67’si katılmış oldukları tedavi sürecinin yararlı olduğunu 

belirtmiştir. Bu hastalar müziğin dinlendirdiğini, rahatlattığını, huzur verdiğini, hoşlarına 

gittiğini, mutlu ettiğini, zevk verdiğini, kendilerini özel ve önemli hissettirdiğini, dikkatlerini 

hastalıktan, tedaviden ve ortamdan uzaklaştırdığını, hayal kurmalarına yardım ettiğini, ortamı 

daha katlanır duruma getirdiğini belirtmiştir (Ciğerci ve ark., 2016:41-50). 

Marshall ve Tomcala (1981) ise yapmış oldukları çalışmalarında deneklere caz, rock, 

dini, klasik müzik ve fon müziğinden oluşan parçalar, gruplara ayrılarak her gruba ayrı müzik 

türü olacak şekilde dinletirilmiş ve sonuç  olarak, farklı müzik dinlettirilen deneklerin stres 

düzeylerin de aynı oranda azalmanın olduğu, tüm müzik türlerinin aynı psikoterapötik etkiye 

sahip olduğu saptanmıştır (Marshall ve Tomcala,1981: 13). 

Müzik ile tedavinin gerçekleşmesi için zamana ihtiyaç vardır. Bu zaman danışan 

açısından, bir değişim sürecini içerirken; terapist içinse zamana göre sıralanan müdahaleler 

silsilesidir. Bu süreç her iki taraf için gelişimsel, eğitimsel, bireylerarası, sanatsal, müzikal, 

yaratıcı veya bilimsel ifadeleriyle açıklanabilir. Müziğin terapi olarak görülebilmesi için bir 

terapistin müdahalesi gerekmektedir. Bu müdahale, değişimin gerçekleşmesi için mevcut 

durumu hafifletmeye yönelik kasıtlı bir girişim olmalıdır. Terapide, müdahalelerin üç ölçütü 

karşılaması gereklidir: danışan, hedefine ulaşmak için yardıma ihtiyaç duymalıdır; kasıtlı bir 

müdahale olmalıdır ve müdahale, terapist-danışan ilişkisi bağlamında bir profesyonel 

tarafından gerçekleştirilmelidir (Bruscia, 2016). 
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Terapide müziğin kullanılmasında, müdahaleleri benzersiz kılan şey, süreçte hem 

müziğin hem terapistin daima ortak kararlar vererek hareket etmesidir. Müzik, terapi olarak 

kullanıldığında, müzik müdahalede başroldeyken, terapist yardımcı roldedir; öte yandan müzik, 

terapinin içinde kullanıldığında ise, bu sefer başrolde terapist, yardımcı rolde ise müzik vardır. 

Müzik, danışan tarafından bir terapist olmadan kullanıldığında süreç, terapi niteliğini 

kazanmaz; bir terapist müzik kullanmadan danışana yardımcı olduğunda, bu da müzik terapi 

değildir. Sonuç olarak, müzik terapi müdahaleleri, sese, güzelliğe ve yaratıcılığa odaklanmaları 

bakımından farklılık gösterir (Bruscia, 2016). 
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ÖZET 

Müzik teknolojisi ve müzik prodüksiyonunun önemli bir bileşeni olarak elektronik 

müzik, birçok farklı amaç doğrultusunda kullanılmakta ve icra edilmektedir. Elektronik müzik 

teknolojisi sadece müziğin estetik boyutları ile ilgili amaçlar doğrultusunda değil aynı zamanda 

dans, eğitim, öğrenme, motivasyon, iyileştirme ve rehabilitasyon amaçları doğrultusunda da 

kullanılmaktadır.  Soundbeam, rehabilitasyon merkezlerinde, huzur evlerinde ve hastanelerde 

elektronik müzik ekipmanlarının ve çalgılarının müzik terapi etkinliklerindeki kullanımı 

bağlamındaki yaygın teknolojilerden biridir. Soundbeam bir synthesizer olarak 1980’lerde 

ortaya çıkmış olup ve günümüze kadar uzanan süreçte de kullanılmaya devam etmektedir. 

Çalışmamızın odağı sounbeam’in özellikle, engelliler, hastalar ve yaşlı kişilere yönelik terapi 

aktivitelerindeki kullanımıdır.  Bu çalışmada doküman analizi ve görüşme yöntemleri ağırlıklı 

olarak kullanılmış olup amaç sadece Soundbeam teknolojisinin bu bağlamdaki kullanımını 

tanıtmak değil, daha da önemlisi soudbeam teknolojisinin Türkiye’deki rehabilitasyon 

merkezleri, huzur evleri ve hastanelerdeki kullanımı ile ilgili önerilerde bulunmaktadır.     

Anahtar kelimeler: Soundbeam teknolojisi, müzik terapi, Türkiye 
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ABSTRACT 

As an important component of music technology and musical production, electronic 

music have been used and performed for many kinds of purposes. Electronic music technology 

have been used  not only  for purposes intended for the aesthetical dimensions of music but also 

for dancing, education, learning, motivating, healing and  rehabilitation purposes. In the context 

of  the usage of equipments and instruments  of electronic music in music  therapy activities at 

rehabilitation centers, nursing homes and hospitals, Soundbeam, is one of the widespread 
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technologies.  As a music synthesizer, Soundbeam was introduced in 1980s and   it has  been 

used till today. The focus of our study is the usage of Soundbeam, especially in  therapy 

activities intended for disabled people, patients and old people.In this study search methods of 

document analysis and  interview were mostly used and  aim of this study is not only to 

introduce the usage of Soundbeam technology in this context but also, more importantly, to 

offer suggestions about the usage of Soundbeam technology in Turkey at rehabilitation centers, 

nursing  houses and hospitals.  

Keywords: Soundbeam technology, music therapy, Turkey 

GİRİŞ 

  Öncelikli olarak, elektronik müzik teknolojisinin  bir bileşeni olarak, sadece müziğin 

estetik boyutları ile ilgili amaçlar doğrultusunda değil aynı zamanda dans, eğitim, öğrenme, 

amaçlı olarak da kullanılmakta olan Soundbeam’in müzik terapi etkinlikleri bağlamında 

özellikle  iyileştirme ve rehabilitasyon amaçlı kullanımlarına değinilmesi ve bu bağlamdaki 

müzik teknolojisi temelli olanakların Türkiye’deki kullanımının yaygınlaştırılması ve 

geliştirilmesi için öneriler sunulması amaçlanmış olan bu çalışma, bölgesel olarak yapılması 

planlanan, bir pilot bölge  çalışmasına da kaynaklık edecek olması açısından önem taşımaktadır. 

Araştırma kapsamında ağırlıklı olarak doküman incelemesi ve görüşme yöntemleri kullanılmış, 

Müzik terapi ve Soundbeam kavramlarını içeren literatür taraması yapılmış, tarama sonucunda 

bulunan makale ve kitaplar incelenmiş, metin içerisinde bu şekildeki çalışmalardan bazılarına 

değinilmiş, ayrıca Soundbeam ile ilgili internet kaynakları ve görseller gözden geçirilmiştir.                    

 Bireyin içinde yaşadığı sürece yaş, cinsiyet, sosyal ve kültürel faktörlere bağlı olarak 

toplumda oynaması gereken rollerin yetersizlik yüzünden yerine getirememesi durumu olarak 

“Özür-Engel” kavramını tanımlayan Özgür, bireyin belirli bir zamanda belirli bir durumda 

yapması istenilenleri yetersizlik yüzünden yapamazsa yetersizliğinin özür-engel’e dönüştüğünü 

ve özür-engelin toplumun bireyden istekleri, beklentileri sonucu ortaya çıktığı için bunun 

bireyin kendi problemi olmaktan çıkıp, sosyal bir  problem olduğunu vurgular                               

(Özgür, 2013:5). Özgür, özel eğitimi, çoğunluktan farklı ve özel gereksinimli çocuklara 

sunulan, üstün özellikleri olanları yetenekleri doğrultusunda kapasitelerinin en üst düzeye 

çıkmasını sağlayan, yetersizliği engele dönüştürmeyi engelleyen, engelli bireyi kendine yeterli 

duruma getirerek toplumla kaynaşmasını ve bağımsız, üretici bireyler olmasını destekleyecek 

becerilerle donatan eğitim olarak tanımlamaktadır (Özgür, 2013:6).   Dünya’nın bir çok 

ülkesinde çoklu engel gruplarının, fiziksel engelli ve zihinsel engelli bireylerin yanı sıra farklı 

hastalık gruplarının tedavilerinde önemli bir yan unsur olarak kullanıldığı gibi yaşlı ve bakıma 

muhtaç kişilerin yer almış olduğu bakımevlerinde de elektronik müzik teknolojisinin terapi 

amaçlı olarak  kullanıldığı görülmektedir.  

Müziğin terapi amaçlı kullanımıyla ilgili uygulamalar köken olarak çok eski dönemlere 

kadar uzanmaktadır. İnsanlar birçok duygu ve düşünceyi ifade etmek için müziği bir iletişim   

ve  ayrıca  terapi amaçlı olarak  kullanmış olup buradaki Terapi kelimesi, Yunanca’da 

Therapeuein, hizmette bulunmak, hastayla ilgilenmek, çare bulmak anlamlarına işaret 

eder(Doğan, 2006:39). İnsanlık tarihinin en eski kabilelerinde dahi insanların neşe, üzüntü, 

kahramanlık, cesaret, korku, vecd gibi duygularını müzik kullanarak dışa vurmuş ve aktarmış 

olduğunu öne süren Ak, müziğin,  genellikle toplumlarda çok farklı amaçlarda kullanılmış bir 

olgu olarak kabul edildiğine ve  müzisyenin ise saygı duyulan ve desteklenen bir birey olduğuna 

işaret etmiştir(Ak, 2006:15). İlkel kabile dönemlerinde büyücü, şaman ya da kam olarak 

adlandırılan kişiler, yaşadıkları toplumlarda saygı duyulan kişiler arasında yer almışlar, 

yaşadıkları toplumun içinde bulunduğu, korku ve ümitsizlik hallerinin, ritim-müzik ve dans 

yardımıyla insanları bir hipnoz haline geçirerek etkilemişler ve toplumlara yön vererek bu gibi 

durumların atlatılmasını sağlamışlar, bu özellikleriyle güç sembolü olmuşlardır                           
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(Ak, 2006:16).  

Müziğin ilkel toplumlarda bu denli etkili olarak kullanılması daha sonra Eski Yunan ve 

Roma, Eski Çin ve Mısır, Ortaçağ Avrupası’ndaki toplumlarda da müzikle terapi alanlarında 

çalışmaların yapılmasına ve müzik terapi çeşitlerinin ortaya çıkmasına neden olmuştur(Doğan, 

2006:18-21). Doğan, bu toplumlarda yapılan müzik terapi uygulamalarında Şaman Davulu, 

Glocke (çıngırak, zil, çan) daha sonraları, Orff aletleri, Arp, Klarinet, Schwegel Flüt’ü, 

Jagdahorn (avcı hornu), Qi-Gong gibi daha birçok çalgı aleti kullanıldığına işaret eder                  

(2006:18-21). Bu bağlamda, tedavi kurumları olarak da ele alınabilecek olan darüşşifalar ve 

bimarhanelerin yanı sıra  bu konuda ciddi çalışmalar yapmış olan kişilerin, Selçuklu ve Osmanlı 

tarihinde önemli bir yeri olduğu ve tıbbi tedavilerin  müzik terapi unsurlarıyla etkili bir şekilde 

ilişkilendirilmiş olduğunu da vurgulamak gerekir. Terapi kavramının eğitim ve rehabilitasyon 

kavramlarıyla da  yakın ilişkisi bulunur. Özgür’e göre, eğitim ve rehabilitasyonun ana 

amaçlarından birisi, bu sürecin sonunda kalifiye duruma getirilecek olan bireyi iş gücünden en 

verimli biçimde yararlandırmak olup, rehabilitasyonun kelime anlamı, hazırlamak, yeniden 

esenlendirmek, onarmak, eskiye dönüştürmek ya da eksikliğin giderilmesidir(2013:85). 

Rehabilitasyonun ilki engelli bireyde kendine güven ve kendisini geçindirme becerisini 

kazandırmak, ikincisi ise onun üretici gücünden yararlanmasını sağlamak olmak üzere  iki 

pratik amacı vardır  (Özgür, 2013:85).   Bu tanımların doğrultusunda belirli beceri, güven ve 

üretici mekanizmaların harekete geçirilerek belirli kazanımların sağlanması konusunda 

müziksel unsurların farklı amaçlı uygulamalarda  önemli bir rol oynayacağı açıktır.  “Müzik 

unsurları” ve  “müzik teknolojileri”nin, “terapi” ile birlikte kullanıldığında kişiler üzerinde, 

rahatlama, motive olma, sosyalleşme, iletişim becerilerinin gelişmesi gibi durumlara işaret 

ettiğini  vurgulayan  Headlee, teknolojinin yenilikçi, çoklu ortam becerileri ve çok yönlü 

etkileşimlerinin, müzik terapiyle ilgilenmek için ilgi uyandırıcı ve motive edici olduğunu 

belirtir (2011:1). Müzik terapi, estetik boyutunun yanı sıra çocuklarda ve yetişkinlerde, fiziksel, 

zihinsel, duygusal ve sosyal bir aktivite olarak da karşımıza çıkar.  Farklı yöntem ve araçlarla 

gerçekleştirilen ve cinsiyet, yaş grupları, çevre özellikleri ve eğitim düzeyi gibi değişkenlerle 

de karakterize olan müzik terapi deneyimi, bir çok farklı yönden, “sağlıklı” insanları 

ilgilendirdiği gibi, bakım ve ilgiye muhtaç olan ve değişik nitelik ve derecelerdeki engelli 

kişilerin yanı sıra belirli yetilerini kaybetmiş  ya da bu yetilerin kendilerinde oldukça azalmış 

olduğu yaşlı insanların yaşantıları içerisinde  önemli bir rol oynadığı görülür.  Çalışma 

konumuz, şimdilik, özel bir engel grubu ve bu engel grubunun ve/veya yaş grubunun herhangi 

bir yönüyle ilişkili  çalışma yapmayı gerekli kılmasa da bu bağlamda gerek evde gerekse 

huzurevlerindeki yaşlılar ve farklı ortamlarda rehabilitasyonları gerçekleştirilen fiziksel 

engelliler, görme engelliler, zihinsel engelliler, otistik bireyler müzik terapinin, rehabilitasyon 

amaçlı etkinliklerindeki ağırlıklı figürleri olarak karşımıza çıkar. Bu gruplara yönelik 

uygulanan tedavi ve rehabilitasyon etkinliklerinin birbirinden farklı yönleri olması doğaldır. 

Fakat en önemli ortak nokta bu kişilerin almış oldukları destekler konusunda dans, plastik 

sanatlar ve müzik unsurlarının gerek boş zaman etkinliklerinin değerlendirilmesi gerekse asli 

tedavilerinin önemli bir yan unsuru olarak ele alınmasıdır. 20.yy’ın ilk yarısında müziğin farklı 

amaçlı terapi etkinliklerindeki kullanımları konusunda yapılan çalışmalar belirli dernek, 

topluluk, birlik, kurum ve kuruluşlar kapsamında ele alınmaya başlanmış, bu doğrultudaki 

çalışmalar gerek bilim insanlarının gerekse müzik alanında çalışan kişi ve kurumların daha 

sistemli bir şekilde  uygulamalar yapmasına ve bu kapsamdaki alt çalışma alanlarının da 

belirginleşmesine neden olmuştur.  American Music Therapy Association, British Association 

for Music Therapy, Canadian Association for Music Therapy, Australian Music Therapy 

Association, South African Music Therapy Association,  Japanese Music Therapy Association 

gibi Amerika, Kanada, İngiltere, Japonya, Avustralya, Güney Afrika  ve dünyanın birçok  

ülkesinde müzik terapi konusunda  geniş katılımlı bilimsel  toplantılar düzenlenmekte ve ayrıca 

http://www.musictherapy.org/
http://www.bamt.org/
http://www.bamt.org/
http://www.austmta.org.au/
http://www.austmta.org.au/
http://www.samta.co.za/
http://www.jmta.jp/en/


VII. Uluslararası Hisarlı Ahmet Sempozyumu / VII. Internatıonal Hisarlı Ahmet Symposıum 

 

 
113 

 

bizzat müzik terapi etkinlikleri gerçekleştirilmektedir. Bu birlik ve kuruluşların yanı sıra 

Dünya’nın bir çok ülkesindeki üniversite ve enstitülerdeki ilgili birimlerde de müzik terapistleri 

yetiştirmeye yönelik çalışmalar yapılmaktadır. Meslek olarak müzik terapinin yaygınlaşması, 

alanında görev yapan kişilerin gerek rehabilitasyon merkezlerinde, gerek hastanelerde gerekse 

ilgili kişilerin bulundukları (ev, işyeri vb.) yerlerde, çalışmaların daha sistemli sürmesi 

sağlanmış olup müzik alanının yanı sıra tıp, fizik, biyoloji, elektronik gibi alanlarda çalışan 

bilim insanlarının da bu çalışmalara yapmış oldukları katkılar, inter-disipliner bir çalışma 

düsturun yaygınlaşmasına sebep olmuştur. Yukarıda da belirtilmiş olduğu üzere mesleki 

anlamda konunun ele alınması istihdam edilebilirlik ve bu kişilerin eğitimi konusunda da 

zorunlu düzenlenmelere olan ihtiyacı ortaya çıkarmıştır. Çalışmamız içerisinde, müzik terapi, 

müzik teknolojileri ve elektronik müzik unsurlarının birlikte kullanımlarından sıkça 

bahsedildiği için öncelikle bu alanlarla ilgili bilgi vermek gerekecektir.  

MÜZİK TEKNOLOJİSİ, ELEKTRONİK MÜZİK VE MÜZİK TERAPİ 

Değişen teknoloji ve dolayısıyla müzik teknolojisi, bu bağlamdaki birey ve 

toplumlararası iletişimin de değişmesine ve sürekli yeniden şekillenmesine yol açarken, 

toplumsal değişimi meydana getiren her nedenin, mutlaka kültürün bir değişkeni ile ilgili 

olduğunu ve bir kültürel kurumda oluşan değişimin, en küçük toplumsal birime kadar etkisini 

gösterebildiğini öne süren Günay, mekanik müzik aracı gramafon’dan sonra elektrikli müzik 

araçlarının gelişimi, her çeşit müziğin yaygınlaşma hızının artması, bunda medyanın ve müzik 

araçlarının rolü, müzik kopyalamada elde edilen teknolojik başarılar, televizyon ve bilgisayar 

aracılığı ile müzikteki görselliklerin izlenebilir hale gelmesi, internet aracılığı ile müziğin 

kuramsal bilgilerine kolayca ulaşılabilmesini toplumu etkileyen müzikle ilgili nedenler arasında 

saymaktadır. (2006:199) Müzik ve teknolojinin birlikte kullanılabilmesinin birçok besteciyi bu 

alanla ilgili çalışmalar yapmaya yöneltmiş olduğunu öne süren Malm ise,   bir enstrümanın 

yapımında kullanılan araç, gereç ve metotların da  müzik teknolojisi kavramı içerisinde yer 

aldığını vurgularken, müzik teknolojisi teriminin daha çok elektromekanik, elektro-akustik, 

mekanik ve elektronik teknolojilerini kapsayarak kullanıldığına işaret etmektedir                      

(1992:349). Konumuz kapsamındaki müzik teknolojisi alandaki çalışmalar, 19.yy ikinci yarısı 

ve 20. yüzyılda Kuzey Amerika ve Avrupa’da yapılmış, Müzik alanında uygulanan bu 

teknolojik çalışmalar derinlemesine değişiklere neden olmuştur(Malm, 1992:349). Bu 

teknolojiler son zamanlara kadar sanayileşmiş ülkelerin başlıca uzmanlıklarının  bir kısmına 

işaret etse de  bunların uygulanmasından kaynaklı ürünler, daha iyi iletişim, sömürgeleşme ve 

yaygın taşımacılık nedeniyle 19. yüzyılda tüm kıtalarda tanıtılmaya başlanmış ve 20. yüzyıl 

süresince hızla ivme kazanmıştır(Malm, 1992:349). İlki, “genellikle bir müzik makinesi” olan 

donanım ve ikincisi “müzikal veriyi işleyen ve bir donanım yardımı ile müziği deşifre eden” 

olarak ifade edilen yazılım, olarak bu ürünlerin temel iki kategorisi olduğu görülür                               

(Malm, 1992:349).  

Donanımın bir özel kategorisi olan müzikal enstrüman formu, makina gibi olmasından 

çok müzik aleti olarak kullanılmış, mekanik teknoloji kullanılarak geleneksel müzik enstrümanı 

yapısı neredeyse tüm kültürlerde gelişmiş,                          19. yüzyıl boyunca klavyeli çalgıların 

ve nefesli çalgıların mekanik  dizaynı oldukça komplike hale gelmiş, mekanik piyano ve müzik 

kutusu gibi mekanik ve yarı mekanik enstrümanlar icat edilmiş, bu gelişmelerin neticesinde 

geleneksel organoloji tarafından daha iyi araştırılan bir konu olmuştur                                                                                                                                     

(Malm, 1992:349).  Öte yandan donanımın ve yazılımın birlikte kullanıldığı, mekanik ya da 

yarı mekanik sistemlerin olduğu veya bunların tek bir ünite içerisinde toplandığı müzikal 

enstrümanların müzik alanında sanayileşme ile bağlantılı olduğunu vurgulayan Malm, en 

modern müzik teknolojisinin, aslında, müzik endüstrisi teknolojisi olduğunu 

belirtmiştir(1992:349).    
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Müzik teknolojisi kapsamında elektronik müzik gelişimi ve ürünleri müzik terapi 

alanında da farklı amaçlar doğrultusunda kullanılmıştır. Elektro-akustik yöntemleri ile yapılan 

müziğe de genel olarak elektro-akustik müzik adı verilmiş fakat elektronik müzik, elektronische 

musik, Musique concrete, tape music (teyp müziği) gibi isimlendirmeler de yapılmıştır                                                             

(Mimaroğlu, 1991:20).  

Elektronik müzik,  müzikle ilişkili sanatsal ve estetik boyutların yanı sıra, dans, eğitim, 

öğrenme, motivasyon, iyileştirme ve rehabilitasyon amaçları doğrultusunda da 

kullanılmaktadır. Teknolojinin hızla ilerlemesi, müzik teknolojileri ve elektronik müzik 

unsurlarının farklı şekillerde çeşitlenmesine ve gelişim göstermesine neden olmuştur. Bu 

ilerlemeler içerisinde müzik terapi kapsamında da bu teknolojilerin ve müzik türlerinin 

kullanılması kaçınılmaz bir hale gelmiştir. Bu kapsamda yaptığımız taramada daha güncel 

teknolojilerin de müzik terapi etkinliklerinde yer aldığı görülmüştür. Headlee’ye göre bu 

teknolojilerden bazıları şu şekildedir; Müzikal ifade için jest ve hareket arabirimleri(Gestural 

Interfaces for Musical Expression): Bu kategori içerisinde, uydurulabilir enstrümanlar 

(Adaptive Instruments), elektronik enstrümanlar (Electronic Instruments), bilgisayar yazılımı 

(Computer Software) veel hareketleri ile müzik yaratmak için yazılımla birlikte kullanılan 

çeşitli harici donanım türleri ve hareket yakalama gibi teknolojileri içeren yardımcı teknolojiler                                

(Assistive Technology) bulunmaktadır (Headlee, 2011:5).  

Müzik terapi çalışmalarında yaygın kullanılan araçlardan diğer bazıları ise şu şekildedir;  

 AUMI (Adaptive Use Musical Instruments): 2007 yılında Pauline Oliveros ve Leaf 

Miller tarafından başlatılan bir projedir. Bu proje hareket kabiliyetleri çok sınırlı olan kişilerin 

müziksel ifade biçimlerini hedef almıştır. Bir web kamera ve yazılımı kullanacak bir dizüstü 

bilgisayar kullanarak küçük hareketleri direkt bir şekilde sese çeviren bir yöntemi içerir 

(Headlee, 2011:5). 

 MIDICreatorTM : York Üniversitesi Elektronik merkezi araştırma grubu üyeleri 

desteğiyle yapılmıştır. MIDI verilerini, notaları, ses efektlerini, akorları  sensörler ile 

dönüştürme ve kontrol imkanı verir.13  

 Soundbeam: 1990’lara yakın bir süreçte  İngiltere’de ilk ulaşılabilen hareket algılayıcı 

aygıttır. Hareketleri midi bağlantıları ve lazer ışığı kullanarak sese çevirebilme kabiliyeti olan 

bir sistemdir(Headlee, 2011:6). 

 The Beamz Interactive Music System: terapi ve eğitimde çok popüler olan bir 

performans ürünüdür. Hareket algılayıcı sensörler ve fiziksel hareketler ile müzik yaratabilen 

bir sistemdir(Headlee, 2011:6).  

 Alternatif Cihazlar: müzik terapi uygulamalarında nadiren de kullanılsa yukarıdaki 

teknolojilere, çok yaygın bir şekilde bilinen araçları da eklemek gerekmektedir. Fiziksel 

hedeflere yönelik, video oyunları, uygulamalar ve elektronik enstrümanlar, motor beceriler için 

iPad ve iPod üzerindeki müzik uygulamaları,  Guitar Hero ve Rock Band’i içeren popüler olan 

oyun kontrolleri çocuklarla ilgili terapi oturumlarında MIDI kontrollü alternatif enstrümanlar 

olarak gösterilebilir(Headlee, 2011:7). 

Yaptığımız incelemeler, elektronik müzik teknolojisi kapsamında gelişen “Soundbeam” 

teknolojisinin müzik terapi alanında en yaygın kullanılan teknolojilerin arasında yer aldığına 

işaret eder. Bununla ilgili olarak; Magee’nin Electronic technologies in clinical music therapy: 

A survey of practice and attitudes başlıklı çalışması içerisindeki Electronic Technologies 

Identified By Music Therapists in Clinical Applications başlıklı tabloda sırasıyla “Soundbeam”, 

                                                 
13 York Electronics Centre, University of York (2000). MIDICreator User Manual, 

http://applaudinteractive.com/wp-content/uploads/2014/08/MIDIcreator-manual.pdf  (E.T.:25.05.2016) 
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“Midicreator Software with specialist input devices”,  “Electronic hardware and software 

Electronic and midi instruments”, “Amplification equipment Recording technologies 

Vibroacoustic therapy equipment” olmak üzere, elektronik müzik teknolojisinin müzik terapi 

etkinliklerindeki kullanımına işaret edilmektedir. (Magee, 2006:142). Ayrıca, Headlee’nin 

Modern Technology in the Service of Music Therapy başlıklı çalışması ise elektronik müzik 

teknolojisinin müzik terapi etkinliklerindeki kullanımını vurgulayan bir başka önemli 

çalışmadır (Headlee, 2011). Müzik terapi etkinliklerinde kullanılan elektronik müzik 

teknolojileri arasında yaygın olarak kullanılan Soundbeam teknolojisi hakkında detaylı bilgi 

vermek yerinde olacaktır.  

SOUNDBEAM KULLANIMINA GENEL BAKIŞ 

Müzik teknolojisi bağlamında elektronik müzik alanındaki hızlı ilerlemeler her ne kadar 

estetik ve sanat kaygısı içerisinde olsa da zamanla eğitim, psikoloji, sağlık gibi farklı disiplinler 

ile birleşerek yeni kullanım alanları oluşturmuştur. Müzik teknolojileri ve farklı alanlarda 

kullanılan, hareket ve görüntü unsurlarını algılayan teknolojilerin, müzik ve terapi alanında 

hareketi veya görüntüyü ses ve müzik verilerine çevirebilen yardımcı teknolojiler olarak 

kullanılması müzik terapi alanında geleneksel yöntemlere göre farklı uygulamaların 

yapılmasına olanak sağlamıştır. Soundbeam ise bu bağlamda  en yaygın olarak kullanılan 

teknolojilerden biridir. Elektronik müzik enstrümanları sınıfında olan synthesizerlar (ses 

sentezleyiciler), MIDI, yazılım teknolojilerinin ve yardımcı teknolojilerin birlikte kullanımı ile 

çalışmakta olan14 Soundbeam, Vücut hareketlerini, ses ve müziğe çevirmek için hareket 

sensörleri ve değiştirme anahtarları kullanan bir müzik enstrümanı olup  vücut hareketlerini, 

sese ve müziğe çeviren, kullanıcılarının, icra esnasında  herhangi bir özel eldiven, aparat veya 

bir araca ihtiyaç duymadıkları  ve bu yolla kolaylıkla çok basit bir hareketi algılayıp ses yada 

müziğe çevirmesinin mümkün olduğu bir cihazdır15.  

Müzik eğitimi ve diğer sanatsal çalışmaların yanında müzik terapi faaliyetlerinde yaygın 

bir şekilde kullanılan teknolojiler arasında yer almakta olan ve ortaya çıktığı yıldan itibaren son 

28 yıldır gelişmekte olan Soundbeam’in atası olan çalgı, Rus besteci  Leon Theremin tarafından 

1920 yılında icat edilen Thereminvox olup,  bu alanda dansçıların kendi hareketlerine eşlik 

ederek müziğe şekil verebilecekleri bir aygıt için 18 yıl araştırma yapan besteci ve mucit               

Edward William’a ilham vermiştir16. Soundbeam’in ilk prototipi 1984 yılında yapılmış ve  1989 

yılına gelindiğinde Cornwall merkezli Electronic Music Studios (EMS) şirketindeki, okullarda, 

üniversitelerde ve macera meraklısı birçok rock grupları tarafından kullanılan VCS3 

synthesizer’ın geliştiricilerinin çalışmaları ile ticari bir şekilde üretilmeye başlanmıştır.17 Müzik 

terapi ve müzik eğitimi alanında çalışmalar yapan ve görme ve çoklu engelli öğretmeni olan 

Sally Silverman’ın önerisiyle bu cihaza Soundbeam adı verilmiş, özel ihtiyaçlar alanında bu 

cihazın potansiyeli hızlı bir şekilde anlaşılmış ve 1989 yılında seri üretimine geçilerek Frankfurt 

Musikmesse fuarı,  EMS standında tanıtılmıştır.18  Soundbeam’in İtalya, Kazakistan, Litvanya, 

Lüksemburg, Hollanda, Portekiz, Rusya, Tayvan, Avusturya, Avusturalya, Belçika, Kanada, 

Çin, Estonya, Fransa, Almanya’da olmak üzere dünya genelindeki temsilcilikleri, bir çok 

ülkede kullanılmasına olanak sağlamaktadır19. Soundbeam’in bu ülkelerdeki kullanım alanları 

                                                 
14 Soundbeam., Soundbeam Brochure, http://www.soundbeam.co.uk/soundbeam-5/ (E.T: 10.03.2016) 
15 Soundbeam., Soundbeam Brochure, http://www.soundbeam.co.uk/soundbeam-5/ (E.T: 10.03.2016) 
16 Soundbeam., History, http://www.soundbeam.co.uk/history/   (E.T: 10.03.2016) 
17Soundbeam., History, http://www.soundbeam.co.uk/history/   (E.T: 10.03.2016) 
18Soundbeam. Soundbeam 1 Manual, 

http://static1.squarespace.com/static/56d802d962cd9424aa8b5eb7/t/5707a3f97da24f872ca67396/146011852606

3/Scanned+SB1manual.pdf  (E.T: 12.03.2016) 
19Soundbeam., International Distributors, http://www.soundbeam.co.uk/international-sales/              (E.T: 

10.03.2016) 

http://www.soundbeam.co.uk/soundbeam-5/
http://www.soundbeam.co.uk/soundbeam-5/
http://www.soundbeam.co.uk/history/
http://www.soundbeam.co.uk/history/
http://static1.squarespace.com/static/56d802d962cd9424aa8b5eb7/t/5707a3f97da24f872ca67396/1460118526063/Scanned+SB1manual.pdf
http://static1.squarespace.com/static/56d802d962cd9424aa8b5eb7/t/5707a3f97da24f872ca67396/1460118526063/Scanned+SB1manual.pdf
http://www.soundbeam.co.uk/international-sales/
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ve bu konudaki bir karşılaştırma bir başka çalışmanın konusunu teşkil edecek olsa da en temel 

ortak yanın eğitim ve terapi alanlarında olacağı açıktır. Çalışmamız kapsamında yapılan 

incelemeler neticesinde Türkiye’de bu teknoloji ile ilgili bir yapılanma ve/veya uygulama tespit 

edilememiş olup metnin son kısmı ise bu konudaki önerilere ayrılmıştır. İlk üretiminden 

itibaren Soundbeam modelleri şu şekildedir; 

 

Şekil 1. Soundbeam 120 

 

Şekil 2. Soundbeam 221 

Soundbox ve minibox ise, sağlıklı insanlar, işitme engeli olanlar ve diğer engelleri olan 

insanların vücutlarına müzik titreşimleri vererek müzik deneyimi yaşatan vibro-akustik 

cihazlardır. Soundbeam kontrolü ile ses örnekleyici (sampler), ses modülü, elektronik klavye 

gibi donanımlar ile kullanıcı hareketlerinden müzik oluşmakta, bu donanımlar haricinde 

mikrofon, cd çalıcı, radyo, akıllı telefon da kullanılabilmektedir.22 2004 yılında üretilmeye 

başlanmış olan Desktop (masaüstü) Soundbeam  ise bilgisayar üzerinde usb bağlantı yoluyla 

donanımları bilgisayara bağlamak ve yazılım ile bu donanımları çalıştıran bir sistemdir.23 

 

Şekil 3. Desktop (masaüstü) Soundbeam sistemi24 

Yukarıda bahsedilmiş olanların  yanı sıra, bu cihazın günümüzde kullanılan en güncel 

                                                 
20 Matrixsynth, Everything Synth http://www.matrixsynth.com/2013/10/ems-soundbeam-master-with-beam-for-

aks.html (E.T: 10.03.2016) 
21 Rochdale Gateway Leisure LTD, Join in With Gateway, http://gatewayleisure.co.uk/join-in-with-gateway/       

(E.T: 10.03.2016) 
22 Soundbeam., Manual for Soundbox Minibox (2013),   

http://static1.squarespace.com/static/56d802d962cd9424aa8b5eb7/t/5707893160b5e990b70de656/14601116671

80/Soundbox+and+Mini+Soundbox+Manual+31.10.2013.pdf (E.T: 03.04.2016) 
23Soundbeam. Desktop Soundbeam Manual (2004),   

http://static1.squarespace.com/static/56d802d962cd9424aa8b5eb7/t/5732f664ab48deaebeb6e25a/146295767685

7/Manual.pdf (E.T: 11.04.2016) 
24 Soundbeam., Manuels and Software, http://www.soundbeam.co.uk/software-updates/                    (E.T: 

19.04.2016) 

http://www.matrixsynth.com/2013/10/ems-soundbeam-master-with-beam-for-aks.html
http://www.matrixsynth.com/2013/10/ems-soundbeam-master-with-beam-for-aks.html
http://gatewayleisure.co.uk/join-in-with-gateway/
http://static1.squarespace.com/static/56d802d962cd9424aa8b5eb7/t/5707893160b5e990b70de656/1460111667180/Soundbox+and+Mini+Soundbox+Manual+31.10.2013.pdf
http://static1.squarespace.com/static/56d802d962cd9424aa8b5eb7/t/5707893160b5e990b70de656/1460111667180/Soundbox+and+Mini+Soundbox+Manual+31.10.2013.pdf
http://static1.squarespace.com/static/56d802d962cd9424aa8b5eb7/t/5732f664ab48deaebeb6e25a/1462957676857/Manual.pdf
http://static1.squarespace.com/static/56d802d962cd9424aa8b5eb7/t/5732f664ab48deaebeb6e25a/1462957676857/Manual.pdf
http://www.soundbeam.co.uk/software-updates/
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modeli ise Soundbeam 5’tir. Soundbeam, blues, klasik müzik v.s. gibi farklı müzik türlerinin 

icra edebileceği  önceden yüklenmiş 32 adet ses setine ve bu müzik türlerini keşfetmeye olanak 

sağlayacak örnek müziklerden, diğer müzik türlerinin de icra edilebileceği, daha çok doğaçlama 

yapabilecek ses düzeni (çeşitliliği) ile gelmekte olup, tamamen programlanabilir olduğu için, 

kullanıcı ses setleri üzerinde kişisel değişiklikler yapabilmekte ve bu değişiklikleri 

kaydedebilmektedir25. Soundbeam 5 seçim yapabilecek çok sayıda ses efektleri, önceden 

kaydedilmiş müzikal eşlik parçaları ve enstrüman örnek seslerine sahip olmakla beraber, Grand 

Piano, Bright Piano, Piano 3,  Acoustic Guitar (nylon), Acoustic Guitar (steel), Electric Guitar 

(jazz), Electric Guitar (clean), Distortion Guitar, Sitar, Banjo, Shamisen, Koto, Acoustic Bass, 

Finger Bass gibi enstrüman seslerine ve Pad 3 (polysynth), Pad 4 (choir), FX 1 (rain), FX 2 

(soundtrack), FX 5 (brightness), FX 6 (goblins), FX 7 (echoes), FX 8 (sci-fi) efektlerine 

sahiptir.26  

 

Şekil 4. Soundbeam 527 

Soundbeam 5 sistemi28; Harici ses modülüne veya müzik klavyesine kablolu bağlantı 

gerektirmeyen, dahili ses çipi (Internal integrated sound chip); uygulayıcıların kendi  seslerini 

kullanabileceği ve kayıt edebileceği  dahili ses örnekleyici (On-board sampler); çok sayıda 

enstrüman, ses efekti ve ritim döngüsü (loop) kütüphanelerine erişim sağlayan, hafıza 

kartı(Memory card); sadece hoparlörlere bağlı olarak kolay bir şekilde bireysel ses değiştirme 

seviyelerini kontrol etmeye yarayan dahili amplifikatör, ekolayzer ve mikser (Internal 

amplifier, EQ and mixer); internet üzerinden   beste ve performans çalışmalarını göndermeyi 

mümkün kılan komple oturum kayıt edici:                  (Complete session recorder);  Soundbeam 

ile  bilgisayar (ve diğer aygıtların)  bağlantısını sağlayan usb bağlantısı (USB enabled); 

Soundbeam 5 ile kablosuz bağlantı sağlayan renkli, dayanıklı, hassas, çok yönlü, dokunmalı 

değiştireçler Sounbeam 5 için kablosuz değiştireçlere (Wireless switches for Soundbeam 5) 

sahiptir29 .   

 

                                                 
25 Soundbeam., What is Soundbeam, http://www.soundbeam.co.uk/what-is-soundbeam-1/                 (E.T: 

19.04.2016) 
26Soundbeam., What is Soundbeam, http://www.soundbeam.co.uk/what-is-soundbeam-1/                 (E.T: 

19.04.2016) 
27Soundbeam., Products, http://www.soundbeam.co.uk/soundbeam-5/ (E.T: 19.04.2016) 
28Soundbeam., Products, http://www.soundbeam.co.uk/soundbeam-5/ (E.T: 19.04.2016) 
29 Soundbeam., Products, http://www.soundbeam.co.uk/soundbeam-5/ (E.T: 19.04.2016) 

http://www.soundbeam.co.uk/what-is-soundbeam-1/
http://www.soundbeam.co.uk/what-is-soundbeam-1/
http://www.soundbeam.co.uk/soundbeam-5/
http://www.soundbeam.co.uk/soundbeam-5/
http://www.soundbeam.co.uk/soundbeam-5/
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Şekil 530 

 

Müzik terapi uygulamalarına etkin ve bilinçli bir şekilde yer veren bir çok kurum ve 

kuruluşu, kuruluş amaçları, bünyelerinde sürdürdükleri  etkinlikler kapsamında ele aldığımızda 

elektronik müzik teknolojisinin yaygın bir şekilde kullanıldığını gözlemleyebilmekteyiz. 

Günümüzde oldukça yaygın uygulama alanlarına sahip olan ve bir çok ülkede akademik 

yapılanmalar  içerisinde alt branşlara da ayrılmış olan bu tip etkinliklerle ilgili bilimsel 

çalışmaların yanı sıra internet üzerinden erişilebilen çok sayıdaki görsel ve işitsel-görsel veriler 

soundbeam’in de farklı ekipman türü ve kombinasyonlarıyla kullanıldığını ve özellikle 

motivasyon, sosyalleşme, bireysel dışavurum, özgüven artışı, çevreye güven artışı, hayata 

tutunma, gibi hayati/sosyal-psikolojik konularda önemli bir destekleyici araç olarak kullanıldığı 

görülmektedir. Özgür, özel eğitimin ayrıntılı amaçları arasında saydığı pek çok unsurun yanı 

sıra sosyal olaylara ilgi gösterme, sosyal çevre içinde bulunmaktan hoşlanma, başkaları ile işte, 

oyunda ve derste ve bütün  ilişkilerde   işbirliği yapma    ve    boş zamanlarını faydalı şekilde 

geçirebilmeyi  sıralamaktadır. (Özgür, 2013:19-21) Ultrasonik algılayıcı teknolojisinin bir 

arada da icra edilebilme özelliğinin hastaların, engellilerin  ve/veya müzik terapi etkinliklerine 

katılan kişilerin gerek birbirleri gerek aileleri gerekse doktorlar ve terapistlerle olan etkileşim 

düzey ve yoğunluklarını olumlu yönde etkileyeceği açıktır. Öte yandan akranlarla birlikte 

geçirilecek zamanın önemini vurgulayan Özgür’ün, engelli çocukların, kaynaştırma yöntemiyle 

sosyal ve eğitimsel yaşamda akranlarıyla birlikte olma fırsatını yakaladığına işaret etmesi bu 

görüşü  destekler niteliktedir(2013:18). Soundbeam uygulamalarının kullanıldığı her bir engel 

grubu, hastalık, v.s için bağımsız ve detaylı yorumlar yapmak bu yazınının amacını aşsa da bazı 

yaklaşımlar ortak bir genellemeye gitmemizi sağlayabilecektir. Örneğin Vural, otizmin 

tedavisinde “biyokimyasal” tedavi yöntemlerinin yanı sıra “duyusal ve algısal”, “psikolojik” 

ve “eğitim yaklaşımını içeren davranışsal” tedavileri saymaktadır(2007:46). Özellikle son üçü 

güzel sanatların ve müziğin ve müziksel unsuların duyusal-algısal doğası, değişkenlerinin 

çoğunlukla kolayca kontrol edilebilirliği, ulaşılabilirliği, insanın psikolojik yapısına 

olabildiğince dolaysız etki edebilme kapasitesi, davranışsal süreç ve etkinlikleri yoğun şekilde 

içermesi açısından özelde de müziğin terapi amaçlı kullanımını yakından ilgilendireceği açıktır. 

Bu bağlamda elektronik müzik teknolojisinin kullanımı, sample teknolojisinin de yardımıyla 

akustik çalgıların kullanımına yeni boyutlar getirmiş, bunların tınısal boyuttaki kullanımlarını 

kolaylaştırmıştır.  Vural, iletişim becerilerini geliştirmek için yapılabilecek çalışmalar 

konusunda, öncelikle ailelerin bu konudaki birincil önemlerinden dolayı ağırlıklı olarak onlara 

yönelik önerilerde bulunurken, otistik çocuklara uygun aktiviteleri seçecek kişilerin konunun 

uzmanları olması gerektiği ve çocuğun gelişimsel düzeyi, dikkati toplama   süresi, hafıza 

kapasitesi ve el becerisine uygun olması gerektiğine işaret eder(2007:87).  Diğer hastalık ve 

engel grupları için de “uygun aktivite”  konusunda yaklaşık olarak benzer cümleleri kurmak 

mümkün olacaktır. Günümüzde artık toplumsallaşmanın -giderek müzik aracılığı ile 

toplumsallaşmanın- bilgi, bireyin içsel dinamikleri, toplumun koşullarının etkinliği ve sürekliği 

gibi taklitten farklı nedenlerle de olduğunu öne süren Günay, çalgı üzerinde bir becerinin 

geliştirilmesinin toplumsal koşullardaki etkileşimle(öğretmen seslendirerek gösterir) bireyin 

görmesi, ilgi duyması, aynısını yapmaya çalışması ve birkaç denemeden sonra başarılı olması 

                                                 
30 Soundbeam., Products, http://www.soundbeam.co.uk/soundbeam-5/ (E.T: 19.04.2016) 

http://www.soundbeam.co.uk/soundbeam-5/
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gibi “psikolojiyi ilgilendiren” süreçlerle sürdürülebileceğine işaret etmektedir(2006:80). Farklı 

ortamlarda değişik amaçlar doğrultusunda gerçekleştirilen Soundbeam uygulamaları 

gözlemlenecek olursa özellikle gelişimsel düzey, dikkatin toplanması, hafıza kapasitesi, el 

becerisi  gibi değişkenlerin farklı boyutlarda müziksel unsur ve değişkenlerin de yardımıyla ele 

alındığı görülür.  Bu şekildeki bazı etkinliklerin gerek çalgısal gerekse vokal boyutta müzik 

içerikli ya da eşlikli olduğu düşünülecek olursa var olan çalgı ve icra biçimlerinin de bu amaçlar 

doğrultusunda geliştirilmesi ve/veya değiştirilmesi, uygulayıcıların da bu anlamda yetişmiş 

olması gerekecektir. Bu konudaki bilgi ve tecrübe birikimi konusunda internet önemli imkanlar 

sunmakta gerek sosyal medya, gerek video paylaşım siteleri gerekse ilgili kurum ve 

kuruluşların internet siteleri önemli bir rol üstlenmekte, düzenlenen  festival, yarışma, 

sempozyum gibi etkinlikler vasıtasıyla kullanıcılar, uygulayıcılar etkin şekilde teşvik edilmeye, 

bilim adamlarının da dikkatlerinin bu konuya  çekilmesine  sebep olmaktadır.  

Günay, bireyin toplumsal ilişkilere, bu arada toplu müzik yapma etkinliklerine, müzik 

icra edilen çevrelere aktif ya da pasif olarak katılmalarında etkili olan;   ilgi duyma, algılama, 

bilinçlenme, bilgilenme, kavrama, başka müzik çeşitlerine ve etkinliklerine yönelme, müzikten 

etkilenerek duygulanma, toplulukta seslendiri yaparken yaşadığı zihinsel ve duygusal 

süreçlerin bilincine varma gibi toplumsal ve psikolojik boyutları, “Müzik Sosyal Psikolojisi”nin 

araştırma konuları arasında, saymaktadır(2006:80). Bu görüş doğrultusunda Soundbeam 

teknolojisi  ile ilgili çoğu uygulamanın Müzik Sosyal Psikolojisi alanını ilgilendireceği de 

açıktır.  Bigge ise fiziksel ve çoklu engel grubundaki kişilere yönelik yapılacak çalışmalar 

arasında, boş zaman etkinlikleri olarak müziksel etkinliklerin önemini vurgularken, özellikle 

erken yaştaki çocukların hatırlayabileceği bir melodi ve güçlü şekilde belirlenmiş bir ritme 

sahip olması  ve  bireylere yönelik olarak müziğin basit ve direkt olması gerektiğine işaret 

etmektedir (1976: 222).   

Soundbeam uygulamaları gözlemlendiğinde, hastaların vücudunun bir uzvunu bile 

hareket ettirerek müzik etkinliği gerçekleştirilebildiği  görülmektedir.  Örneğin sadece bir 

parmağıyla tekerlekli sandalyesini hareket ettirebilen bir kişi Soundbeam, ultrasonik 

algılayıcıların önünde ileri geri giderek müzik icrası gerçekleştirebilmekte (Bakınız, şekil 7) ,   

başını ileri geri hareket ettirebilen diğer engelli birey ise bunun yanı sıra el ve kol   hareketleriyle 

algılayıcılar yardımıyla belirli icralar gerçekleştirebilmektedir31(Bakınız, şekil 6 ve şekil 8). 

 

Şekil 6. Abigail Punchard Soundbeam ile bir uygulama esnasında  

(video’dan alınmıştır) 32 

 

                                                 
31 Görseller üzerinde beyaz çember içine  almış olduğumuz  kısım soundbeam’in algılayıcı ünitesidir. 
32 Ablebeats. (30 Nis 2013).  Abigail Punchard – Soundbeam.  https://youtu.be/hcEy6Ac_yhk                  ( 

E.T:28.06.2016)  

https://youtu.be/hcEy6Ac_yhk
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Şekil 7. Ari Kinarthy Soundbeam ile bir uygulama esnasında  (video’dan alınmıştır) 33 

 

Şekil 8. David Jackson  Soundbeam ile bir uygulama esnasında (video’dan 

alınmıştır) 34 

Benzer davranışlar, özellikle fiziksel olarak sınırlı hareket imkanına sahip olan yaşlılar 

için de geçerli olacak, bu kişilerin gerek bir arada gerekse kendi başlarına yapacakları bu 

şekildeki etkinlikler gerek huzurevlerindeki boş vakitlerin değerlendirilerek sosyalleşmeye 

katkı sağlanması gerekse  bir anlamda hareket ederek egzersiz yapılmasını da mümkün 

kılacaktır.  Bigge, müziğin farklı bileşenleri konusunda engellilere yönelik öğretim 

etkinliklerinden bahsederken, farklı müzik türlerinden verilecek örneklere de dikkat 

çeker(1976: 222-228). Bu doğrultuda, Soundbeam’de kullanılan farklı müzik türlerine ait ritim 

döngüleri ve melodik yapıların da bu bağlamda büyük bir önem taşıdığı öne sürülebilir. Tını, 

ritim, gürlük, frekans, müzik türü, gibi değişkenlerin kolayca belirlenebiliyor ve Soundbeam 

bileşenleri tarafından rahatça kontrol edilebiliyor olması, bu cihazın çoğu engel ve hasta 

grubunun yanı sıra ebeveyn, fizyoterapist, rehabilitasyon uzmanı, müzik terapistleri gibi kişiler 

tarafından da ilgiyle kullanılmasını sağlamaktadır. 

TÜRKİYE’DE SOUNDBEAM TEKNOLOJİSİNİN UYGULANMASI İLE İLGİLİ 

ÖNERİLER 

 Günümüz rakamlarıyla, 1972 adet özel eğitim ve rehabilitasyon merkezi35,  99 resmi 

bakım  merkezi36, 159 özel bakım merkezi37, 121 “umut evi”38 -adı verilen bakıma muhtaç ve 

                                                 
33 Combodude5. (29 Haz 2009). Soundbeam Performance.  https://youtu.be/bQds3Urx5Tw             (E.T: 

28.06.2016) 
34Jackson, D. [David Jackson].  (10 Nis 2013). Soundbeam Apollo Sessions, David Jackson, Meldreth Manor 

School,  https://youtu.be/lDhTexE1wrE   (E.T.:28.06.2016) 

35 T.C. Milli Eğitim Bakanlığı, Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü, Özel Öğretim Kurumları, Özel Eğitim 

ve Rehabilitasyon Merkezleri, (24.03.2016)  Türkiye Geneli Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri. E.T: 

27.06.2016,  http://ookgm.meb.gov.tr/www/ozel-egitim-ve-rehabilitasyon-merkezi/icerik/183 
36 T.C. Aile ve Sosyal Politikalar  Bakanlığı, Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü,   Engelli Bakım 

Hizmetleri dairesi başkanlığına bağlı resmi bakım merkezleri, E.T: 27.06.2016,  

http://eyh.aile.gov.tr/kuruluslarimiz/kuruluslarimiz-engelli/genel-mudurlugumuze-bagli-bakim-rehabilitasyon-

ve-aile-danisma-merkezleri 
37 T.C. Aile ve Sosyal Politikalar  Bakanlığı, Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Engelli Bakım 

Hizmetleri dairesine bağlı olarak faaliyet gösteren özel  bakım merkezleri, E.T: 27.06.2016,  

http://eyh.aile.gov.tr/kuruluslarimiz/kuruluslarimiz-engelli/ozel-bakim-merkezleri 
38  T.C. Aile ve Sosyal Politikalar  Bakanlığı, Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü,   Engelli Bakım 

https://youtu.be/bQds3Urx5Tw
https://youtu.be/lDhTexE1wrE
http://ookgm.meb.gov.tr/www/ozel-egitim-ve-rehabilitasyon-merkezi/icerik/183
http://eyh.aile.gov.tr/kuruluslarimiz/kuruluslarimiz-engelli/ozel-bakim-merkezleri
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çeşitli engel gruplarına hizmet veren kurumlar-bulunan Türkiye’de gerek bu rehabilitasyon ve 

özel bakım alanındaki eğitim kurumları gerekse bu konuda hizmet veren/gören bireylerin sayısı 

göz önüne alındığında, klasik ve/veya  alışılageldik yöntemlere ek olarak güncel uygulamaların 

da yaygınlaşmasının gereği açıktır Isparta Özel Öncü İletişim Özel Eğitim ve Rehabilitasyon 

Merkezi müdürü  sayın, Psikolog Hasan Hüseyin Akagündüz39, Isparta Belediyesi kültür ve 

sosyal işler müdürü sayın, İrfan Veli Kayacan40 ve Isparta Huzurevi müdürü    sayın, Alperen 

Sözen41 ile yapmış olduğumuz görüşmelerde de bu şekildeki uygulamaların etkili olacağı 

belirtilmiş olup bu tür uygulamaların desteklenmesi gerektiği vurgulanmıştır. Öte yandan, bu 

teknolojiyi uygulayan ve bu konuda oldukça tecrübeli kurum ve kuruluşlara sahip olan farklı 

ülkelerden davetli şekilde gelecek olan uygulamacı ve akademisyenler, bu bağlamda etkili 

sunumlar ve küçük tanıtıcı  uygulamalar gerçekleştirmesi özellikle engelli ve/veya bakıma 

muhtaç bireylerin yaşantılarında meydana gelebilecek olumlu değişiklikleri yetkili kişi, kurum 

ve kuruluşlara bildirmek açısından önem taşır.  Gerek çalgılar, gerek ritimsel gerek vokal ve 

çalgısal icra gerekse  özel frekans ve ses dizileri bağlamında Türk Halk müziği ve Türk Sanat 

müziği unsurlarının Soundbeam teknolojisinin içerisine entegre edilmesi konusunda yapılacak 

çalışmalar, Türkiye’deki bu kapsamdaki  uygulamaları daha etkili bir hale getirecektir. Geniş 

katılımlı bir şekilde Müzik teknolojisi ve müzik terapi genel başlığında toplantılar yapılması, 

bilimsel ve sanatsal kurullar tarafından Soundbeam teknolojisinin uygulanabilirliği ve 

uygulama şekillerinin  tartışılması, Soundbeam kullanımı konusunda uygulama yapacak ve 

eğitim verecek kişilerin (bu kişiler evde bakım yapan kişiler, hastabakıcılar, akademisyenler, 

öğretmenler vs olabilir) eğitimi ile ilgili çalışmalar yapılması bu konuda öncü girişimler olarak 

düşünülebilir. Huzurevleri, rehabilitasyon merkezleri, özel eğitim merkezleri, umut evleri vs. 

gibi kurumlarda veya evde destek alarak hayatını sürdüren kişileri ve/veya kurumları 

ilgilendiren bilimsel toplantılarda tanıtıcı etkinliklerin yanı sıra  yerel kurumlarla işbirliği 

içerisinde  bu kapsamda yapılacak  pilot bölge  çalışmalarının yaygınlaştırılmasıyla  konunun 

ulusal boyuta taşınması mümkün olabilecektir. Yukarıda belirtmiş olduğumuz, Türkiye’deki  

ilgili kurum ve kuruluşları ilgilendiren rakamlar da bunun gerekliliğini ortaya koymaktadır.  

Yerel ve/veya ulusal medyanın ilgisini çekecek yayınlar ile bakıma muhtaç ve yaşlı kişilerle 

ilgili kamu spotlarında bu uygulamaların teşvik edici bir şekilde vurgulanması, gerek evde 

gerekse ilgili bakım merkezlerinde  bulunan hastaların, engellilerin, yaşlıların Soundbeam 

kullanarak katılacağı etkinlikler düzenlenmesi bu konuya gerekli ilgilinin çekilmesinde önemli 

bir rol oynayacaktır. Türkiye’deki önlisans, lisans ve lisansüstü programlar da bu konunun 

farklı yönleriyle ilgili özellikle yetişmiş eleman eldesi anlamında önemli görevler 

üstlenebileceklerdir. Önlisans çerçevesinde,   Meslek Yüksek Okulları ve Görsel iletişim Sahne 

ve Gösteri Sanatları Teknolojisi,  Yaşlı Bakımı, Evde Hasta Bakımı, Odyometri, Fizyoterapi, 

Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon, Çocuk Gelişimi , Sosyal Hizmetler programları, gibi 

programlar;  Lisans çerçevesinde, Güzel Sanatlar Fakültesi, Müzik, Müzikbilimleri, Müzik 

Teknolojisi,  Sahne Sanatları,  v.b bölümler,  Eğitim Fakültesi, Okul öncesi, Sınıf öğretmenliği, 

Güzel Sanatlar Eğitimi v.b bölümler, Tıp Fakültesi,   fizik tedavi ve rehabilitasyon, akıl ve ruh 

sağlığı v.b alanlarla ilgili bölüm ve anabilimdalları bu konuda destek verebilecek birimler 

arasında sayılabilir. Ayrıca, yüksek lisans, sanatta yeterlik ve doktora düzeyindeki lisansüstü 

programlara, uygulamalı/teorik dersler eklenmesi, bu konuda yapılacak proje ve tezlerin teşvik 

edilmesi de önemli katkılar sağlayacaktır.   

 

                                                 
Hizmetleri dairesi başkanlığına bağlı resmi bakım merkezleri, E.T: 27.06.2016,  

http://eyh.aile.gov.tr/kuruluslarimiz/kuruluslarimiz-engelli/umut-evleri   
39 Hasan Hüseyin Akagündüz,  kişisel görüşme, Mayıs 2016. 
40 İrfan Veli Kayacan, kişisel görüşme, Mayıs 2016. 
41 Alperen Sözen, kişisel görüşme, Mayıs 2016. 
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SONUÇ 

Yaptığımız araştırmada, dünya genelinde özellikle eğitim ve rehabilitasyon amaçlı 

etkinliklerde yaygın bir kullanıma sahip olduğu görülen Soundbeam teknolojisinin, müzik 

terapi alanına önemli katkılar sağladığı görülmüştür. Bakıma muhtaç, hasta ve/veya engelli 

bireylerin gerek görmüş oldukları tedaviler gerekse günlük yaşantıları içerisinde bir arada veya 

bireysel olarak kolayca uygulayabildikleri bu teknoloji sayesinde gerek aileleri gerek benzer 

durumda olan bireyler ve gerekse terapistlerle daha etkin bir zaman geçirmeleri mümkün 

olmaktadır. Türkiye’de bu teknolojinin kullanımı ile ilgili olarak  yapılacak bireysel ve 

kurumsal girişimlerin, gerek yerel gerekse ulusal boyuttaki müzik terapi etkinliklerinin 

niteliğini olumlu yönde etkileyeceği açıktır.   

KAYNAKLAR 

AK A. Ş., (2006), Müzikle Tedavi, Ötüken yayınları, İstanbul. 

BIGGE JUNE L.  (1976). Leisure.   Bigge June L. & Patrick A. O’Donnell (haz.), 

Teaching individuals with physical and multiple disabilities  (s. 219-245). Bell & Howell 

company, Ohio. 

DOĞAN B. (2006), Avrupa’da Müzik ile Terapi, Mephisto Yayıncılık, İstanbul. 

GÜNAY E. (2006) , MÜZİK SOSYOLOJİSİ Sosyolojiden Müzik Kültürüne Bir Bakış, 

Bağlam yayıncılık, Ankara.  

MALM K. (1992), The Music Industry. Helen Myers (ed.) Ethnomusicology An 

Introduction (s. 349-364).  Macmillan, London.  

MİMAROĞLU İ. (1991), Elektronik Müzik, Pan Yayıncılık, İstanbul. 

ÖZGÜR İ. (2013), Engelli Çocuklar ve Eğitimi ÖZEL EĞİTİM, Karahan Kitabevi, 

Adana.      

VURAL İ. (2007) , SOS Otizm ve İletişim Problemi Olan Çocukların Eğitimi, Evrim 

Yayınevi ve Bilgisayar San.Tic.Ltd.Şti, İstanbul. 

 

İNTERNET KAYNAKLARI 

 

Ablebeats. (30 Nis 2013).  Abigail Punchard – Soundbeam.  https://youtu.be/hcEy6Ac_yhk      

(E.T:28.06.2016)  

Combodude5. (29 Haz 2009). Soundbeam Performance.  https://youtu.be/bQds3Urx5Tw  (E.T: 

28.06.2016) 

HEADLEE K. (2011), Modern Technology in the Service of Music Therapy,                        (A 

Thesis Presented in Partial Fulfillment of the Requirements for the                                 

Degree Master of Music) Arizona State University.                                   

https://repository.asu.edu/attachments/93290/content//tmp/package- 

Af_W1t/Headlee_asu_0010N_11272.pdf (E.T:05.04.2016) 

MAGEE, W.L. (2006). Electronic technologies in clinical music therapy: a survey of practice 

and attitudes. Technology and Disability, 18(3),                139-146. 

https://www.researchgate.net/publication/259739451_Magee_WL_2006_Electronic_te

chnologies_in_clinical_music_therapy_a_survey_of_practice_and_attitudes_Technolo

gy_and_Disability_183_139-146 (E.T:05.04.2016)  

https://youtu.be/hcEy6Ac_yhk
https://youtu.be/bQds3Urx5Tw
https://repository.asu.edu/attachments/93290/content/tmp/package-%20Af_W1t/Headlee_asu_0010N_11272.pdf
https://repository.asu.edu/attachments/93290/content/tmp/package-%20Af_W1t/Headlee_asu_0010N_11272.pdf
https://www.researchgate.net/publication/259739451_Magee_WL_2006_Electronic_technologies_in_clinical_music_therapy_a_survey_of_practice_and_attitudes_Technology_and_Disability_183_139-146
https://www.researchgate.net/publication/259739451_Magee_WL_2006_Electronic_technologies_in_clinical_music_therapy_a_survey_of_practice_and_attitudes_Technology_and_Disability_183_139-146
https://www.researchgate.net/publication/259739451_Magee_WL_2006_Electronic_technologies_in_clinical_music_therapy_a_survey_of_practice_and_attitudes_Technology_and_Disability_183_139-146


VII. Uluslararası Hisarlı Ahmet Sempozyumu / VII. Internatıonal Hisarlı Ahmet Symposıum 

 

 
123 

 

Jackson, D. [David Jackson].  (10 Nis 2013). Soundbeam Apollo Sessions, David Jackson, 

Meldreth Manor School,  https://youtu.be/lDhTexE1wrE   (E.T.:28.06.2016) 

Matrixsynth, Everything Synth http://www.matrixsynth.com/2013/10/ems-soundbeam-master-

with-beam-for-aks.html (E.T: 10.03.2016) 

Rochdale Gateway Leisure LTD, Join in With Gateway, http://gatewayleisure.co.uk/join-in-

with-gateway/     (E.T: 10.03.2016) 

Soundbeam. Desktop Soundbeam Manual (2004), 

http://static1.squarespace.com/static/56d802d962cd9424aa8b5eb7/t/5732f664ab48dea

ebeb6e25a/1462957676857/Manual.pdf (E.T: 11.04.2016) 

Soundbeam. Soundbeam 1 Manual,   

http://static1.squarespace.com/static/56d802d962cd9424aa8b5eb7/t/5707a3f97da24f872ca67396/14601

18526063/Scanned+SB1manual.pdf  (E.T: 12.03.2016) 

Soundbeam., History, http://www.soundbeam.co.uk/history/   (E.T: 10.03.2016) 

Soundbeam., International Distributors, http://www.soundbeam.co.uk/international-sales/  (E.T: 10.03.2016) 

Soundbeam., Manual for Soundbox Minibox (2013),   

http://static1.squarespace.com/static/56d802d962cd9424aa8b5eb7/t/5707893160b5e99

0b70de656/1460111667180/Soundbox+and+Mini+Soundbox+Manual+31.10.2013.pd

f      (E.T: 03.04.2016) 

Soundbeam., Manuels and Software, http://www.soundbeam.co.uk/software-updates/   (E.T: 

19.04.2016) 

Soundbeam., Products, http://www.soundbeam.co.uk/soundbeam-5/                         (E.T: 19.04.2016) 

Soundbeam., Soundbeam Brochure, http://www.soundbeam.co.uk/soundbeam-5/                      (E.T: 10.03.2016) 

Soundbeam., What is Soundbeam, http://www.soundbeam.co.uk/what-is-soundbeam-1/    (E.T: 

19.04.2016) 

T.C. Aile ve Sosyal Politikalar  Bakanlığı, Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü,   

Engelli Bakım Hizmetleri dairesi başkanlığına bağlı resmi bakım merkezleri, E.T: 

27.06.2016,  http://eyh.aile.gov.tr/kuruluslarimiz/kuruluslarimiz-engelli/ozel-bakim-

merkezleri 

T.C. Aile ve Sosyal Politikalar  Bakanlığı, Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü, 

Engelli Bakım  Hizmetleri dairesine bağlı olarak faliyet gösteren özel  bakım merkezleri, 

E.T: 27.06.2016, http://eyh.aile.gov.tr/kuruluslarimiz/kuruluslarimiz-engelli/genel-

mudurlugumuze-bagli-bakim-rehabilitasyon-ve-aile-danisma-merkezleri  

T.C. Aile ve Sosyal Politikalar  Bakanlığı, Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü,   

Engelli Bakım Hizmetleri dairesi başkanlığına bağlı resmi bakım merkezleri, E.T: 

27.06.2016,  http://eyh.aile.gov.tr/kuruluslarimiz/kuruluslarimiz-engelli/umut-evleri   

T.C. Milli Eğitim Bakanlığı, Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü, Özel Öğretim 

Kurumları, Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri, (24.03.2016)  Türkiye Geneli 

Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri. E.T: 27.06.2016,  

http://ookgm.meb.gov.tr/www/ozel-egitim-ve-rehabilitasyon-merkezi/icerik/183 

York Electronics Centre, University of York (2000). MIDICreator User Manual, 

http://applaudinteractive.com/wp-content/uploads/2014/08/MIDIcreator-manual.pdf  

(E.T.:25.05.2016) 

 

https://youtu.be/lDhTexE1wrE
http://www.matrixsynth.com/2013/10/ems-soundbeam-master-with-beam-for-aks.html
http://www.matrixsynth.com/2013/10/ems-soundbeam-master-with-beam-for-aks.html
http://gatewayleisure.co.uk/join-in-with-gateway/
http://gatewayleisure.co.uk/join-in-with-gateway/
http://static1.squarespace.com/static/56d802d962cd9424aa8b5eb7/t/5732f664ab48deaebeb6e25a/1462957676857/Manual.pdf
http://static1.squarespace.com/static/56d802d962cd9424aa8b5eb7/t/5732f664ab48deaebeb6e25a/1462957676857/Manual.pdf
http://static1.squarespace.com/static/56d802d962cd9424aa8b5eb7/t/5707a3f97da24f872ca67396/1460118526063/Scanned+SB1manual.pdf
http://static1.squarespace.com/static/56d802d962cd9424aa8b5eb7/t/5707a3f97da24f872ca67396/1460118526063/Scanned+SB1manual.pdf
http://www.soundbeam.co.uk/history/
http://www.soundbeam.co.uk/international-sales/
http://static1.squarespace.com/static/56d802d962cd9424aa8b5eb7/t/5707893160b5e990b70de656/1460111667180/Soundbox+and+Mini+Soundbox+Manual+31.10.2013.pdf
http://static1.squarespace.com/static/56d802d962cd9424aa8b5eb7/t/5707893160b5e990b70de656/1460111667180/Soundbox+and+Mini+Soundbox+Manual+31.10.2013.pdf
http://static1.squarespace.com/static/56d802d962cd9424aa8b5eb7/t/5707893160b5e990b70de656/1460111667180/Soundbox+and+Mini+Soundbox+Manual+31.10.2013.pdf
http://www.soundbeam.co.uk/software-updates/
http://www.soundbeam.co.uk/soundbeam-5/
http://www.soundbeam.co.uk/soundbeam-5/
http://www.soundbeam.co.uk/what-is-soundbeam-1/
http://ookgm.meb.gov.tr/www/ozel-egitim-ve-rehabilitasyon-merkezi/icerik/183


VII. Uluslararası Hisarlı Ahmet Sempozyumu / VII. Internatıonal Hisarlı Ahmet Symposıum 

 

 
124 

 

“DEMANS HASTALARINDA MÜZİK TERAPİNİN ETKİSİ” 

 

Cenk KILIÇ 

Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Askeri Tıp Fakültesi, Anatomi Anabilim Dalı 

ÖZET 

Müzik terapi demansı olan hastalar için uygulanan farmakolojik olmayan tedavilerden 

birisidir. Demans hastalarında hastalıklarının ılımlı evresine kadar şarkı söyleme ve 

entrümanları çalma gibi prosedürel hafıza nispeten korunmaktadır. Bu derlemede demansın 

duygusal ve zihinsel zindelik, olumlu düşünme ve müzikal beceriler ile olan ilişkisi incelenmiş, 

demans hastalarından müzik terapiye daha yatkın olanlar ve müzik terapiye uygun olmayanlar 

belirtilmiştir. Sonra, demans hastalarında kullanılan müzik terapi etkinlikleri ve yöntemleri 

anlatılmış, müzik terapinin etkinliği için yapılan nöropsikolojik değerlendirmeler hakkında 

bilgi verilmiştir. Farmakolojik olmayan müdahalelerin ilk basamak tedavi olarak kullanılması 

gerektiği önerilmektedir. Eğer hastalar müzik terapi boyunca ses eğitimi esnasında daha iyi 

şarkı söyleme gibi yeni bir ustalık elde edebilirlerse, kazanılan yetenek ile ilgili olumlu tecrübe 

hastanın zihnini rahatlatabilir ve demansın davranışsal ve psikolojik semptomlarını azaltabilir. 

Sonuç olarak müzik terapisi, demanslı hastalar için umut verici bir farmakolojik olmayan 

müdahaledir. 

Anahtar Kelimeler: Müzik Terapi, Demans, Olumlu Düşünme, Müzikal Beceriler 

 

“THE EFFECT OF MUSIC THERAPY IN DEMENTIA PATIENTS” 

ABSTRACT 

Music therapy is one of the non-pharmacological treatments performed for patients with 

dementia. In dementia patients, procedural memory such as singing and playing instruments is 

relatively protected at least until a moderate stage of their illness.  In this review, dementia the 

relationship between emotional and mental well-being, positive thinking and musical skills is 

examined. In addition, it has been reported that, dementia patients who are more prone to the 

music therapy and music therapy are given unsuitable. Then it has been described music therapy 

activities and methods used in dementia patients. Information was provided on 

neuropsychological assessment made for the effectiveness of music therapy. It is recommended 

that non-pharmacological interventions should be used the first step of treatment. If patients say 

they can get a new skill such as singing better during vocal training during music therapy, the 

positive experience with gained skills can relieve the patient's mind and can reduce behavioral 

and psychological symptoms of dementia. As a result, music therapy is a promising non-

pharmacological interventions for patients with dementia. 

Keywords: Music Therapy, Dementia, Positive Thinking, Musical Skills 

 

GİRİŞ 

Müzik terapi, Dünya Müzik Terapi Federasyonu tarafından şu şekilde tanımlanmıştır; 

“kalifiye bir müzik terapisti tarafından bir birey veya grubun fiziksel, emosyonel, mental, sosyal 

ve bilişsel gerekliliklerini bir araya getirmek amacıyla bağlantı, ilişkiler, öğrenme, 

mobilizasyon, izlenim, organizasyon ve diğer ilişkili terapötik nesneleri kolaylaştırmak ve 

geliştirmek için düzenlenmiş bir işlemde bir birey veya gruba müzik ve/veya onun müzikal 

elementlerinin (ses, ritim, melodi ve harmoni) kullanımı” (1).  Otistik bozukluk (2,3,4), 
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dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu (5,6), zeka geriliği (7,8), depresyon (9,10), şizofreni 

(11,12), anksiyete bozuklukları (13,14,15), ajitasyon (16), madde bağımlılığı (17,18,19,20), 

Alzheimer Hastalığı ve demanslar (21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35) gibi bir çok 

hastalık üzerine müzik terapinin çeşitli olumlu etkileri olduğu rapor edilmiştir. Birçok 

hastanede ve evde bakım hizmeti veren yerlerde günlük aktivitelerde müzik terapiden 

yararlanılmaktadır. Müzik terapi demansı olan hastalar için uygulanan farmakolojik olmayan 

tedavilerden birisidir (36). Japon Nöroloji Derneği tarafından düzenlenen demans için klinik 

pratik rehberinde müzik terapi “bilimsel delili olmamasına rağmen tavsiye edilen” anlamına 

gelen “grade C1” olarak sıralanmıştır (26,37). 2009 ve 2011 Cochrane derlemelerinde daha 

önceki yapılmış olan çalışmalarda denek sayısının az olduğu, zayıf ve yetersiz yöntemlerin 

kullanıldığı ve bu nedenle bu çalışmaların etkinlikleri hakkında bir meta analiz yapmanın ve 

herhangi bir net sonuç ortaya koymanın imkânsız olduğu ifade edilmiştir (27,28). 

Demans hastalarında afazi ve hafıza kaybı olmasına rağmen eski şarkıları söyleme, eski 

müziklerle dans etme yeteneğinin uzun süre devam ettiği rapor edilmiştir (39).  

Ortalama insan ömrünün süresinin uzaması nedeniyle dünya çapında demans 

hastalığının sıklığı da artmaktadır. Bu hastalık hafıza problemleri, iletişim becerilerinin kaybı 

ve mesleki veya sosyal performansı etkileyen ağır kişilik değişiklikleri ile karakterize bir 

entelektüel bozulma sendromudur (40). Demans hastalarında hastalıklarının ılımlı evresine 

kadar şarkı söyleme ve entrümanları çalma gibi prosedürel hafızanın nispeten korunduğu genel 

bir kabuldür (29,30,31,32). Dil becerisi ile ilgili yetenekler üzerine müzik terapinin olumlu 

etkisinin olduğu belirtilmiştir (41). Müzik terapi birçok hastanede ve evde bakım hizmeti veren 

yerlerde sık kullanılmasına rağmen, bilimsel delili net bir şekilde eksiktir (42). Uygun 

yöntemler kullanan daha fazla çalışmanın yapılması gerektiği belirtilmiştir (37). Yazarların bu 

ifadelerini temel alarak müzik terapiden yararlanmanın akla yatkın olduğunu belirtebiliriz. Bu 

derlemede demansın müzikal beceriler ile olan ilişkisi incelenmiş, demans hastalarından müzik 

terapiye daha yatkın olanlar ve müzik terapiye uygun olmayanlar belirtilmiştir. Sonra, demans 

hastalarında kullanılan müzik terapi etkinlikleri ve yöntemleri anlatılmış, müzik terapinin 

etkinliği için yapılan nöropsikolojik değerlendirmeler hakkında bilgi verilmiştir. Ayrıca, 

demans hastalarında müzik terapinin olumlu etkilerinin neler olduğu ve bu etkiler ile ilgili 

yapılmış çalışmalar değerlendirilmiş ve tartışılmıştır. 

 

UNUTKANLIK, DEMANS VE ALZHEIMER HASTALIĞI 

Demans bir hastanın yeteneklerini aşamalı olarak ve acımasızca zarara uğratır. 

Hastalar ve hastaların aileleri hastalığın başlangıcından itibaren artan şikâyetler ve bu 

şikâyetleri tecrübe etme gerçeği ile karşı karşıyadırlar.  

 

DEMANSIN MÜZİKAL BECERİLER İLE OLAN İLİŞKİSİ 

Yaşlıların piyano gibi müzik aletlerinin eğitimini almaları kendilerini iyi hissetmelerini 

sağlamaktadır. Bu eğitimi alan yaşlılar uzun süreli hafızadaki bilgilerini geri 

kazanabilmektedir (18). Zamanı yeri şaşıran ve hafıza kaybından yakınan yaşlılara müzik ve 

dans programı uygulanmıştır. Bu program uygulanan yaşlıların sosyal ve duygusal uyumları 

artmıştır (19). Müzik terapi demans hastalarındaki gezinme davranışını azaltabilmektedir. 

Kadın demans hastalarında müzik terapinin ve okuma seanslarının etkinliği araştırılmıştır. 20 

seanslık bir şarkı söyleme ve okuma programının ardından demans hastalarının okuma 

programının daha uzun olduğu tespit edilmiştir (21). 

 



VII. Uluslararası Hisarlı Ahmet Sempozyumu / VII. Internatıonal Hisarlı Ahmet Symposıum 

 

 
126 

 

MÜZİK TERAPİYE DAHA YATKIN DEMANS HASTALARI HANGİLERİDİR?  

Müzik ve sese daha duyarlı olan, işitsel zekâsı daha iyi olan, duygu ve düşüncelerini 

ifade etmede zorlanan, farkındalığı düşük olan, günlük yaşamını yakından takip eden ve 

ilgilenen bakıcıları olan ve genel fizik durumu iyi olan demans hastalarında müzik terapinin 

olumlu etkileri daha belirgin bir şekilde ortaya çıkacaktır (37,43).  

 

MÜZİK TERAPİYE UYGUN OLMAYAN DEMANS HASTALARI HANGİLERİDİR?  

Antidemans ilaçlarının tutarlı bir dozunu kullanmayan, antidemans ilaçların tutarlı bir 

dozunu kullanmaya başlamasından itibaren 3 aydan kısa bir süre geçmiş olan, serebrovasküler 

bir yaralanma hikayesi olan, kanser ve enfeksiyon gibi kronik bir hastalığı bulunan, şiddetli 

kalp, solunum veya ortopedi rahatsızlıkları bulunan, terapi ve değerlendirmeleri imkansız hale 

getirebilecek olan psikiyatrik bulguları olan ve günlük yaşamı hakkında yeterli bilgi 

edinilebilecek bakıcıları bulunmayan yalnız yaşayan demans hastalarında müzik terapinin 

olumlu etkileri ortaya çıkmayacaktır (37).  

 

DEMANS HASTALARINDA KULLANILAN MÜZİK TERAPİ ETKİNLİKLERİ VE 

YÖNTEMLERİ 

Aktif Müzikal Etkinlikler 

Çalgı çalma, şarkı söyleme, müzik eşliğinde dans, folklor veya spor yapma, 

konser verme, çalgıyla, sözel veya hareketle doğaçlama, şarkı besteleme, şarkı yorumu yapma 

şeklinde çeşitli etkinliklerdir (43). 

Aktif Olmayan Müzikal Etkinlikler 

Müzikle kolaylaştırılmış uygulamalı fizyopsikolojik geribildirim, stresi 

azaltmak için müzik  dinleme, makam ve ritim tanımlama, vibrasyonal terapi, müzik anımsama 

şeklinde çeşitli etkinliklerdir (43). 

YUBA Yöntemi 

YUBA yöntemi aktif müzikal etkinliklerden biri olan şarkı söylemeyi içermektedir. 

YUBA yönteminde karaoke ile birlikte şarkı söyleme ve eşsiz bir ses eğitimi uygulanmaktadır 

(37,44,45). Karaoke yaklaşık yarım yüzyıl önce Japonya’da icat edilmiştir. Şimdi ise müzik 

rekreasyonunun dünya çapında bir formu haline gelmiştir. Karaoke otomatik olarak oynatmanın 

ve kaydetmenin eşlik etmesi ile birlikte şarkı söylemenin de olduğu bir yöntemdir. Japonca’da 

“kara” ifadesi “boş” ve “oke” ifadesi de “orkestra” anlamına gelmektedir. Birçok insan 

cinsiyeti, yaşı ve jenerasyonu ile ilgili olmaksızın karaoke ile yakından ilgilidir. İnsanların 

birçoğu az veya çok karaoke hakkında bilgi sahibidir. Eşlik eden şey ile birlikte şarkı söyleme 

esnasında katılımcılar, eşlik eden şeyi ve kendi seslerini dinlerler. Sonrasında kontrol için olan 

şarkı söyleme ve kendi şarkı söylemeleri arasındaki farkı değerlendirir ve yargılarlar (46). Bu 

aşamaların hepsi bilinçsiz şekilde, fazladan bir çaba göstermeden ve aynı anda 

uygulanmaktadır. 

 

MÜZİK TERAPİNİN ETKİNLİĞİ İÇİN YAPILAN NÖROPSİKOLOJİK 

DEĞERLENDİRMELER 

Demans hastalarında kullanılan müzik terapinin etkili olup olmadığını ölçmek ve tespit 

etmek için demans hastalarına müzik terapi öncesi ve sonrasında çeşitli nöropsikolojik 
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değerlendirmeler uygulanmıştır. Entellektüel fonksiyonu ölçmek için Mini Mental Durum 

Muayenesi (MMSE) ve Raven’in Renkli İlerleyici Matrisleri (RPCM) uygulanmıştır 

(37,47,48,49). Hafıza fonksiyonunu ölçmek için Rivermead Davranışsal Hafıza Testi (RBMT) 

uygulanmıştır (37,50). Diğer nöropsikolojik değerlendirme alanları konstrüksiyon yeteneğini 

ölçme (50), frontal fonksiyonu ölçme (52,53), günlük yaşam durumunu anlamadır 

(26,48,49,54,55,56,57,58,59,60,61).  

 

MÜZİK TERAPİNİN DEMANS HASTALARINDA GÖZLENEN BAZI ETKİLERİ 

Müzik terapinin demans hastalarında gözlenen bazı etkilerini sunmadan önce bunları 

primer ve sekonder olarak ikiye ayırmak ve bu iki grubu da kendi arasında sınıflandırmak 

istiyoruz. Bu etkileri Tablo 1’de görüldüğü gibi sınıflandırdık. 

 

Müzik terapinin demans hastalarında gözlenen bazı etkileri 

Primer Sekonder 

Psikoloji Davranış Bilişsel işlev Günlük yaşam 

aktiviteleri 
Depresyon Anksiyete Ajitasyon Apati 

  Elasyon İrritabilite 

 Tablo 1: Müzik terapinin demans hastalarında gözlenen bazı etkilerinin sınıflandırılması.  

 

Depresyon 

Otuz yaşlıda müzik terapi seansı uygulanmış ve depresyonu azaltmada olumlu etkisi 

gözlenmiştir (9). 

Anksiyete 

Müzik terapinin demans hastalarında anksiyete azaltmada olumlu etkisi gözlenmiştir 

(12,13,62,63,64,65,66). Demans hastaları müzik terapi sonrasında öğleden sonraları ve akşam 

saatlerini daha sakin geçirdikleri için bakımından sorumlu kişiler daha rahat, daha sakin, 

iletişime daha açık ve daha sorumlu hale gelebilmektedir. Müziğin insanın zihninde ve duygu 

dünyasında olan ve sarsıntı yaratan durumları azaltmasını sağlayan mekanizmaların başında, 

gevşeme etkisi ve kortizol gibi stres hormonlarını azaltması gelmektedir (22,23).  

Ajitasyon 

Müzik terapinin demans hastalarında ajite davranışlar üzerinde önemli bir etkiye sahip 

olmadığı bildirmiştir (67,68). 

İrritabilite 

Yirmi Alzheimer hastasına 4 hafta, haftada 5 defa, 30 müzik terapi seansı uygulanmış. 

Melatonin Melatonin hormonunda artış tespit edilmiştir. Gevşeme, rahatlama görülmüş ve 

mutluluk seviyesi yükselmiştir (25). 

Bilişsel işlev 

Müzik terapinin demans hastalarında bilişsel işlevlerin artmasında olumlu etkisi 

gözlenmiştir (37,69). 6 ay süreyle YUBA yönteminin uygulandığı bir araştırma sonucunda esas 

olarak müzik terapi alan ve almayan hastalar arasındaki nöropsikolojik değerlendirmelerin 

bulgularında bir farklılık bulunmuştur. Ayrıca müdahale öncesi ve sonrası karaoke şarkı 
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söyleme esnasında fonksiyonel MR görüntüleme uygulanmış ve şarkı söylemenin bilişsel 

işlevlerde olumlu değişikliğe neden olduğu tespit edilmiştir (37).  

 

Günlük yaşam aktiviteleri 

Şarkı söylemenin geç dönem bunama hastalarında, sese doğru baş hareketi, göz kapağı 

hareketleri, göz kırpma ve el ile sesli cevap vermeleri artırdığı tespit edilmiştir. Günlük gazete 

okumanın da söz konusu becerileri artırmada etkili olduğu saptanmış ancak şarkı söylemenin 

daha etkili olduğu gözlenmiştir. Bu tür hastalar için, günde 3-4 seans 10-15 dakika şarkı 

söylemek çok etkilidir. Özellikle bakıcının ilaç verme, yıkama, giysilerini değiştirme gibi 

bakım işlemlerini yapmadan önce birkaç dakika şarkı söyletmesi veya söylemesinin çok başarılı 

bir girişim olduğu gözlenmiştir (24).  

 

TARTIŞMA 

Bir dizi sistematik derleme, demans hastalarında müzik terapinin etkileri üzerine 

odaklanmıştır (26,27,28,70,71). 

Farmakolojik yaklaşımların dikkatli bir şekilde kullanılması gerekir. Çünkü, antipsikotik 

ilaçların kullanımının sıklıkla birçok yan etkileri ve komplikasyonları vardır. Antipsikotik 

ilaçların kullanımı, serebrovasküler olayların riskini ve mortalite oranlarını artırır (72,73,74). 

Tersine, farmakolojik olmayan müdahaleler, hemen hemen çeşitli demans türleri görülen tüm 

hastalar için kullanılabilir ve hemen hemen hiç yan etkisi yoktur. Son zamanlarda yapılan bazı 

çalışmalar farmakolojik olmayan müdahalelerin ilk basamak tedavi olarak kullanılması 

gerektiğini önermektedir. Ayrıca bu çalışmalar eğer farmakolojik olmayan müdahaleler 

etkinliğini göstermede başarısız ise sadece o zaman farmakolojik müdahalelerin kullanılmasını 

tavsiye etmektedir (75,76,77,78).  

Demanslı hastaların tedavisi esnasında farmakolojik ve farmakolojik olmayan terapilerin her 

ikisi için de sürekli olarak müdahale çok önemlidir. Bir müdahale yüksek derecede etkili olsa 

bile eğer görev yorucu, sıkıcı ve ilgi çekici olmayan bir özellik içeriyorsa hastalar terapiye 

devam etmekte zorlanır veya devam etmez. Demanslı hastalar için uygulanacak olan müzik 

terapide verilen görevin ilginç olması, şarkının eğlenceli olması ve demanslı hastalar için kolay 

olması gereklidir. Bunun sonucunda hastalar sürekli olarak terapide tutulmuş olacaktır (37).  

Eğer hastalar müdahale boyunca ses eğitimi esnasında daha iyi şarkı söyleme gibi yeni bir 

ustalık elde edebilirlerse, kazanılan yetenek ile ilgili olumlu tecrübe onları mutlu edecek ve 

cesaretlendirecektir. Aktivitelere katılmaya devam etmeleri için hastalara motivasyon 

sağlayacaktır. Yeni bir ustalık edinme yoluyla memnuniyet kazanılacak ve bu memnuniyet 

iyileşme olmaksızın devam eden böyle uzun bir dönem sonrası ortaya çıktığı için hastalar daha 

fazla memnun olacaktır. Kazanılan bu memnuniyet hastanın zihnini rahatlatabilir ve demansın 

davranışsal ve psikolojik semptomlarını azaltabilir (37). 

Sonuç olarak müzik terapisi, demanslı hastalar için umut verici bir farmakolojik olmayan 

müdahaledir. 
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“KARDİYAK CERRAHİ GEÇİREN HASTALARDA MÜZİK TERAPİNİN ETKİSİ” 

 

Cenk KILIÇ  

Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Askeri Tıp Fakültesi, Anatomi Anabilim Dalı 

Rivahi KALAY 

Konya Asker Hastanesi 

Özge SUBAŞ 

Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Hemşirelik Yüksek Okulu Öğrencisi 

Tuğberk KORZAY 

Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Askeri Tıp Fakültesi Öğrencisi 

ÖZET 

Ortalama insan ömrünün süresinin uzaması nedeniyle koroner arter bypass cerrahisi ve 

kapak değişimi işlemleri sık olarak uygulanmaktadır. Hemşireler ve hekimler kalp cerrahisine 

ağrı ve anksiyetenin eşlik ettiğini belirtmektedirler. Kardiyak cerrahi sonrası ağrı ve anksiyete 

yönetimi ve değerlendirilmesi için birkaç çalışma yapılmıştır. Bu derlemede kardiyak cerrahi 

geçiren hastalarda müzik terapinin olumlu etkilerinin neler olduğu ve bu etkiler ile ilgili 

yapılmış çalışmalar değerlendirilmiş ve tartışılmıştır. Kardiyak cerrahi uygulanan hastalarda 

ağrı ve anksiyete ortaya çıkmaktadır. Literatürü gözden geçirdiğimizde müzik terapinin bu 

hastaların ağrısı, anksiyetesi, fizyolojik parametreleri ve psikolojik durumu üzerinde olumlu 

etkili bir müdahale olarak ifade edildiğini tespit ettik. Sonuç olarak müzik terapi, kardiyak 

cerrahi uygulanan hastalar için umut verici bir farmakolojik olmayan müdahaledir. 

 

“THE EFFECT OF MUSIC THERAPY IN CARDIAC SURGERY PATIENTS” 

 

SUMMARY 

Due to the prolongation of the average human life, the frequency of  coronary artery 

bypass surgery and valve replacement are applied frequently. Nurses and physicians indicate 

that cardiac surgery is accompanied by pain and anxiety. There are several studies for the 

management and the evaluation of pain and anxiety after cardiac surgery. In this review, the 

positive effects of music therapy in cardiac surgery patients are discussed. In addition, the 

studies conducted on these effects are evaluated. It is occurred to pain and anxiety in patients 

undergoing cardiac surgery. When we review the literature, we found that music therapy was 

expressed as a positive effective an intervention on patients pain, anxiety, physiological 

parameters and psychological states. As a result, music therapy is a promising non-

pharmacological interventions for patients undergoing cardiac surgery. 

 

Keywords: Music Therapy, Cardiac Surgery, Pain, Anxiety, Patient 
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GİRİŞ 

Müzik terapi, Dünya Müzik Terapi Federasyonu tarafından “kalifiye bir müzik terapisti 

tarafından bir birey veya grubun fiziksel, emosyonel, mental, sosyal ve bilişsel gerekliliklerini 

bir araya getirmek amacıyla bağlantı, ilişkiler, öğrenme, mobilizasyon, izlenim, organizasyon 

ve diğer ilişkili terapötik nesneleri kolaylaştırmak ve geliştirmek için düzenlenmiş bir işlemde 

bir birey veya gruba müzik ve/veya onun müzikal elementlerinin (ses, ritim, melodi ve harmoni) 

kullanımı” şeklinde tanımlanmıştır (25).   

Cerrahi işlem uygulanan hastalarda müzik terapinin etkisi incelendiğinde, bazı 

çalışmalarda anksiyetede (2,13,17,22), ağrıda (2,9,10,13,14,22), ağrı şiddetinde (22,10), 

sistolik kan basıncında (2,6,17), diastolik kan basıncında (6,17), kalp hızında (14), oksijen 

satürasyonunda (17) ve morfin sülfat gereksinimlerinde (14) azalma ve daha iyi bir ruh halinde 

olma (19) gibi müzik terapisinin olumlu etkileri gözlenmiştir. Ancak başka bir çalışmada, 

abdominal histerektomi uygulanan hastalar için müzik terapinin ağrı üzerinde olumlu bir etkisi 

tespit edilememiştir (18). 

Ortalama insan ömrünün süresinin uzaması nedeniyle dünya çapında koroner arter 

bypass cerrahisi ve kapak değişimi işlemi sıklığı da artmaktadır. Bu kalp cerrahisi işlemleri 

Amerika Birleşik Devletlerinde yılda 510.000’den fazla uygulanan ve en sık görülen kalp 

cerrahisi uygulamasıdır (1). Hemşireler ve hekimler kalp cerrahisine ağrı ve anksiyetenin eşlik 

ettiğini belirtmektedirler. Koroner arter bypass cerrahisi sonrası hastalarda bir problem olarak 

göğüs kafesi insizyonu ağrısı rapor edilmiştir (15). Koroner arter bypass cerrahisi uygulanan 

hastalarda görülen en sık tepki anksiyete olmuştur (4). Ayrıca, kalp cerrahisi sonrası ağrı ve 

anksiyete ile mücadelede ve yönetimde çeşitli eksiklikler mevcuttur (4,15,21). Sağlık Araştırma 

ve Kalite Ajansı (AHRQ) gevşeme, müzik, oyalama ve imgeler gibi bilişsel ve davranışsal 

müdahaleleri içeren ağrı yönetimine ilişkin önerilerde bulunmaktadır. Bu farmakolojik 

olmayan müdahalelerin ağrıyı, anksiyeteyi ve ağrıyı kontrol etmek için gereken ilaç miktarını 

azalttığı gösterilmiştir (19). Miyokard infarktüsü geçirmiş olan hastalarda, infarktüs sonrası 

görülen şikâyetler için farmakolojik olmayan müdahalelerin etkili olduğu desteklenmiştir 

(5,8,11,19,23,24,26). Kardiyak cerrahi sonrası ağrı ve anksiyete yönetimi ve değerlendirilmesi 

için birkaç çalışma yapılmıştır (16).  

Bu derlemede kardiyak cerrahi geçiren hastalarda müzik terapinin olumlu etkilerinin neler 

olduğu ve bu etkiler ile ilgili yapılmış çalışmalar değerlendirilmiş ve tartışılmıştır. 

 

MÜZİK TERAPİNİN KARDİYAK CERRAHİ GEÇİREN HASTALARDA 

GÖZLENEN BAZI ETKİLERİ 

 

Birçok araştırmacı, miyokard infarktüsü veya anjina pektoris gibi bir kalp olayını 

yaşamış hastalarda müzik terapi uygulayarak müziğin etkilerini incelemiştir. Kalp hızında 

(11,23,24,26), sistolik kan basıncında (19,26), diastolik kan basıncında (26), ortalama arteryel 

kan basıncında (19), solunum hızında ve sayısında (23,24), miyokardın oksijen ihtiyacında (23) 

ve kardiyak komplikasyonların sıklığında (11) ve anksiyetede (5,23,24) azalma, periferik ısıda 

(8,26) artma ve duygusal durumda ya da ruh halinde daha mutlu olma (8,23) gibi müzik 

terapisinin olumlu etkileri gözlenmiştir. Kardiyak kateterizasyon için bekleyen hastalardaki 

(12) ve kardiyak cerrahi geçirdikten sonra yatak istirahati yapan hastalardaki (7) çalışmalar kan 

basıncında (7), solunum hızında ve sayısında (7), anksiyetede (12) ve psikolojik sıkıntıda (7)  

önemli bir azalma olduğunu göstermiştir. Ancak başka bir çalışmada koroner anjiyografisi 

geçiren hastalarda müzik terapi uygulandığında müziğin ağrı şiddeti, anksiyete, kalp hızı veya 
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kan basıncı üzerinde olumlu bir etkisi tespit edilememiştir (3). Yazarların bu ifadelerini temel 

alarak kardiyak cerrahi geçiren hastalarda müzik terapiden yararlanmanın akla yatkın olduğunu 

belirtebiliriz. 

 

TARTIŞMA 

Kardiyak cerrahi uygulanan hastalarda ameliyat sonrası sorunlar olarak ağrı ve 

anksiyete ortaya çıkmaktadır (15). Literatürü gözden geçirdiğimizde müzik terapinin bu 

hastaların ağrısı, anksiyetesi, fizyolojik parametreleri ve psikolojik durumu üzerinde olumlu 

etkili bir müdahale olarak ifade edildiğini tespit ettik (3,5,7,8,11,12,19,23,24,26). Sonuç olarak 

müzik terapi, kardiyak cerrahi uygulanan hastalar için umut verici bir farmakolojik olmayan 

müdahaledir. 
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“SULTAN II. BAYEZİD KÜLLİYESİ VE MÜZİKLE TEDAVİ” 

 

Yrd. Doç. Çağhan ADAR 
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cadar@aku.edu.tr 

ÖZET 

Evrende her şeyin bir frekansı vardır. Dalga hareketlerinden ortaya çıkaran titreşimlerin 

her birine ses dalgası denir. Ses dalgalarının hareketleri sonucunda bir musiki oluşur. Bu musiki 

türleri, asırlardan beri tedavide kullanılmaktadır. Özellikle zihinsel engelli ve agresif insanların 

tedavilerinde kullanılmıştır. Geçmiş dönemlerde Anadolu’da birçok tedavi merkezi 

kurulmuştur. Anadolu’da kurulan medeniyetler içerisinde müzikle tedavi yöntemini en fazla 

uygulayan medeniyetler Selçuklu ve Osmanlı’dır. Başta Edirne olmak üzere Kayseri, Sivas, 

Amasya, Manisa ve Bursa’da tedavi merkezleri açılmıştır. Sultan II. Bayezid’in, Edirne’de 

1488 yılında yaptırdığı darüşşifada hastalara su sesi ve müzikle tedavi yapıldığı bilinmektedir. 

Bu çalışmada Sultan II. Bayezid tarafından kurulan külliye içerisinde ki Darüşşifa 

merkezinin yapısı ve hangi tür hastalıklarda hangi makamların tedavi amacıyla kullanıldığı 

incelenmiştir. Çalışmanın alana katkı sağlayıcı, özgün ve konu üzerinde yeni çalışmalara destek 

olacağı düşünülmektedir.  

Anahtar kelimeler: Müzik Terapi, Sultan II. Bayezid Külliyesi, Tedavi, Türk müziği 

Makamları 

 

“COMPLEX OF SULTAN BAYEZID II AND MUSIC THERAPY” 

 

Assistant Prof. Çağhan ADAR 

 

Afyon Kocatepe Üniversitesi 

cadar@aku.edu.tr 

ABSTRACT 

Everything in the universe has a frequency. Wave motion is called sound wave that 

vibration of each of revealing. A music occurs as a result of the movement of sound waves. 

This kind of music is used in the treatment for centuries. In particular, it is used to treat mental 

disabilities and aggressive people. Prior period has been established in many treatment centers 

in Anatolia. Civilizations using music therapy in most civilizations in Anatolia Seljuk and 

Ottoman. Including in particular Edirne, Kayseri, Sivas, Amasya, Bursa and Manisa were 

opened treatment centers. Sultan II. Bayezid, in Edirne to the hospital, which was built in 1488 

and it is known that the sound of water music therapy to patients. 

This work was examined structure which is founded by Bayezid Sultan II. and what type 

of disease in which maqam used treatment. It is thought that the study would contribute to the 

field,  support original and new studies about this issue. 

 

Keywords: Music Therapy, Treatment, Complex Of Sultan Bayezıd II, Edirne, Turkish Music 

Maqams 

 

GİRİŞ 

Her müzik enstrümanında olduğu gibi evrende de her şeyin bir frekansı olduğu 

bilinmektedir. Dalga hareketlerinden ortaya çıkaran titreşimlerin her birine ses dalgası denir. 

Ses dalgalarının hareketleri sonucunda bir musiki oluşur. Bu musiki türleri, asırlardan beri 

tedavide kullanılmaktadır. Geçmiş dönemlerde Anadolu’da birçok tedavi merkezi kurulmuştur. 

Anadolu’da kurulan medeniyetler içerisinde müzikle tedavi yöntemini en fazla uygulayan 
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medeniyetler Selçuklu ve Osmanlı’dır. Başta Edirne olmak üzere Kayseri, Sivas, Amasya, 

Manisa ve Bursa’da tedavi merkezleri açılmıştır. Sultan II. Bayezid’in, Edirne’de 1488 yılında 

yaptırdığı darüşşifada hastalara su sesi ve müzikle tedavi yapıldığı bilinmektedir. 

Bu çalışmada Sultan II. Bayezid tarafından kurulan külliye içerisinde ki Darüşşifa 

merkezinin yapısı ve müzik ile hangi tür hastalıklarda hangi makamların tedavi amacıyla 

kullanıldığı incelenmiştir. 

 

MÜZİK TERAPİ TARİHİ 

Müzikle tedavi tarihi, tıp tarihi kadar eskiye gitmektedir. Çünkü insanlar, tedavi 

araçlarını çoğu kez bir arada kullanmışlardır. Birkan  antik dönemde müzik tedavi ile ilgili şöyle 

bahsetmektedir; Müzikle tedavi tarihi, tıp tarihi kadar eskiye gitmektedir. Çünkü insanlar, 

tedavi araçlarını çoğu kez bir arada kullanmışlardır. Eski Yunan mitolojisinde güzel lir 

çalmasıyla tanınan Apollon, hem müziğin hem de hekimliğin tanrısı sayılmış ve lir çalarak 

insanların sıkıntılarını gidermiştir. Eski Yunanlılarda müzik, her türlü erdemin esası olup ruhun 

eğitimi ve arınmasında büyük bir etmen olarak kabul edilmiştir. Filozof ve matematikçi Pisagor, 

umutsuzluğa düşen kimseleri veya çabuk öfkelenen hastaları belirli melodilerle tedavi edebilme 

imkanını araştırmıştır. Seslerin harmonisinin bir sonucu olan müzik, Pisagor’ a göre vücuttaki 

harmoninin bozulduğu durumlarda en etkili devadır (2014: 37). 

Araç, müzik terapi tarihinden şu şekilde bahsetmektedir; Müzik terapisi, bireylerin iyilik 

halini korumayı ve sağlığını geliştirmeyi hedefleyen alternatif bir tedavi yöntemidir. Müzikle 

tedavinin dünyada ve Türkiye’ de binlerce yıllık bir geçmişi vardır. İlkel zamanlardaki insanlar, 

hastalıklara kötü ruh ve cin adı verilen varlıkların neden olduğuna inanırlardı. Bu kötü 

varlıkların neden olduğu hastalıklar, sihirbaz ve şamanların öncülüğünde tedavi törenleriyle 

kontrol altına alınmaya çalışılırdı. Bu tedavi törenlerinin vazgeçilmez öğeleri ise müzik, dans, 

ritm ve şarkılardı (2012: 9) 

Eski çağlardan beri kullanılan müzik ile tedavi yönteminden Ak çalışmasında şu şekilde 

bahsetmektedir; İlkel kabile yaşantısında büyücü ve şaman, kendisinden çekinilen, fakat saygı 

duyulan kabile üyesidir. İlk spritüal hekim modelinin ortaya çıkışı bu kişilerdir. İnsanları gerek 

ritm-müzik ve dansla extas (vecd) haline getirerek, gerekse bunlar yardımıyla bir hipnoz hali 

oluşturarak etkilemişler ve kitlelere zaman zaman yön vermişlerdir. İlkel kabilelerdeki inanışa 

göre, ister canlı, ister ölü olsun her varlık kendisine ait gizli bir ses ve şarkıya sahiptir. İşte o 

canlının tepki göstereceği bu ses ve şarkı ile büyü yapılarak varlık yok edilebilir. Bu sebeple bu 

ses gizli tutulurdu. İlkel kabilelerdeki sihirbaz doktorlar, hastanın veya onun bedenindeki kötü 

ruhun ses ve şarkısını bularak onu iyi etmeye çalışırdı. Büyücü bu suretle hastanın bedenindeki 

kötü ruhla temasa geçerdi (2013:16). 

Kurt ise müzik terapi tarihinden şu şekilde bahsetmektedir; İlk çağlarda insanlar 

hastalıklara kötü ruh ve cinlerin neden olduğunu kabul etmişlerdir. Bu kötü ruh ve cinler tarihin 

bilinen ilk hekimleri olan şamanlar tarafından gerçekleştirilen törenlerde müzik, dans, ritim ve 

şarkılarla kovulmaya çalışılmıştır. M.Ö. 400 yılında Platon müziğin ahenk ve ritmi ile ruhun 

derinliklerine etki ederek bireye hoşgörü ve rahatlık verdiğini belirtmiştir . Birçok medeniyette 

müziğin insanların duygularını yoğunlaştıran özelliğinden yararlanarak müziği hastalıkların 

tedavisinde kullanmıştır. Eski Yunan ve Roma’da müziğin insanı sıkıntılardan kurtarmada 

etkisi olduğuna inanılmıştır . Eski Mısır’da müzik hastalara güç vermek için ve doğum sırasında 

kullanılmıştır. Çin Filozofu Konfüçyüs’e göre de müzik yapıldığı zaman kişilerarası ilişkiler 

düzelir, gözler parlar, kulaklar daha keskin olur, kanın hareketi ve dolaşımı sakinleşir (2014: 

20). 

“Eski Roma’da ise Celsus ve Areteus, müziğin ruhu yatıştırdığını ve ruh hastalıklarını 

iyi ettiğini söylemiştir. MÖ 250-184 yılları arasında yaşayan Romalı şair Titus Maccius Platus 

“Charmides” adlı şarkısının yaralara iyi geldiğine değinmiştir. Mısırlılar da doğum sırasında 

müziği kullanmışlardır. Büyük Çin filozofu Konfiçyus müzik terapi hakkında “müzik yapıldığı 
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zaman kişilerarası ilişkiler düzelir, gözler parlar, kulaklar keskin olur, kanın hareketi ve 

dolanımı sakinleşir” ifadesi ile müziğin insanlar üzerindeki etkilerine dikkat çekmiştir” (Horuz, 

2014:29). Doğan çalışmasında Antik Çağlarda terapi şarkılarından şöyle bahsetmektedir; İ.Ö. 

8.-7 yy. epik zamanda Pagan (Eski Yunanda kehanet yeri) şarkıları bir ve iki olmak üzere 

ayrılır. Delfi marşlarının ilki  Apollon’un İ.Ö. 2.yy Delfi’de bir taş üzerinde yazılı bulunurken, 

diğeri de Atina’lı Limenius von Athen’in (yaklaşık İ.Ö. 127) Seikilos’un hanımı için yazdığı 

“Epitaph” tutanağı (İ.Ö. 2 yy), Türkiye’de Aydın’da bir anıtta bulunur. Antik Yunanda ilk defa 

Homer Yunanlarında şarkı, kanın durdurulmasında kullanıldı. Odeyssy’in kanayan yarası şarkı 

sayesinde durdu (2011, 12-13). 

Güner, çalışmasında İslam medeniyetinde müzik ve müzik ile tedaviden şöyle 

bahsetmektedir; İslamiyet’in ilk dönemlerinde insanı zevk ve sefaya yönelteceği düşüncesiyle 

müziğe sıcak bakılmamıştır. Ancak Peygamber Efendimizin Kuran-ı Kerim’in güzel 

okunmasını teşvik etmesi üzerine müziğe olan bakış değişmeye başlamış ve önce sade 

melodilerle okunan Kuran giderek milli ve yerel özelliklere göre farklı melodilerle de 

okunmaya başlamıştır. Sonraki dönemlerde devlet büyüklerinin müziğe ilgi göstermesi üzerine 

müzik İslam medeniyeti içinde gelişmeye başlamıştır. Abbasiler döneminde ise çok yüksek bir 

seviyeye ulaşmıştır. Bu dönemde Türk-İslam filozofu ve bilgini Farabi müzik ve müzik aletleri 

üzerine nazari açıklamalarda bulunmuştur. İslam tarihinde, özellikle tasavvuf ekolü mensupları 

müzikle uğraşmış ve müziğin insanın ruhi (nefsi) hastalıklardan kurtulup olgunlaşmasına 

katkıda bulunduğunu savunmuşlardır. Hem hekim hem de müzikolog kimlikleriyle İslam 

tarihinin önemli kilometre taşlarından Zekeriye Er-Razî (851-932), Farabi (870-950) ve İbni 

Sina (930-1037) müziğin tedavi edici etkisini incelemişlerdir (2007:101-102).   

 

Dünya’da Müzik Terapi 

Tarihin ilk dönemlerinde şamanlarla başlayan müziğin terapötik kullanımı Antik ve 

Ortaçağ’da Batı medeniyetinde de etkisini göstermiştir. Bekiroğlu çalışmasında dünyada müzik 

ile tedaviden şu şekilde bahsetmektedir; Müzikle tedavinin dünyada ve Türkiye’de binlerce 

yıllık bir geçmişi vardır. İlkel insanlar, kötü ruh veya cin adı verilen varlıkların hastalıklara 

neden olduklarına inanırlardı. Bu kötü varlıklar sihirbaz veya şamanların öncülüğünde 

gerçekleştirilen tedavi törenleriyle kontrol altına alınmaya çalışılırdı. Müzik, dans, ritm ve 

şarkılar da bu tedavi törenlerinin vazgeçilmez öğeleriydi. Antik döneme kadar hastalıkları 

tedavi etmek ya da kötü ruhları bedenden çıkarmak için kullanılan hızlı, yavaş, sert ya da 

yumuşak melodiler ile ikna ve etkileyici sözlerden oluşan şarkılar müzikle tedavinin temelini 

oluşturmuştur. İlkçağ düşünürleri, müziğin temelini içinde yaşadığımız evrenin doğal ritmik 

düzenine ve uyumuna bağlamışlardır. Ay, güneş, gezegenler, gece-gündüz, mevsimler her biri 

belli bir ritim içinde devinen, belli bir uyum sergileyen nesne ve olaylardır. Ayrıca, insan 

bedeninin yapısı, işleyişi de müzikteki ritim ve uyum öğelerini taşımaktadır (2011: 31). 

Bekiroğlu çalışmasında müzik terapi geçmişinden şu şekilde bahsetmektedir; Özellikle 

II. dünya savaşı sonrası yaralı askerlerin tedavisinde müzik kullanımı ile bu dalın farkına 

varılmıştır. Avrupa ve ABD’de 1950’lerden itibaren müzikle terapi daha da yaygınlaşmış ve 

1980’den sonra müzik terapi alanında oldukça ilerlemeler kaydedilmiştir. Bugün ABD ve 

Avrupa’da pek çok üniversitede müziğin tedavide kullanımına dair ciddi araştırmalar ve 

deneyler yapılmaktadır (2011: 32) 

Günümüzde ise dünyada müzik ile tedaviye yönelik birçok yeni çalışma yapılmakta, 

üniversitelerde bu alanda eğitimler verilmektedir. Dünya genelinde bu alanda eğitim veren 

birçok dernek kurulmuş, buralarda hem eğitim hem de tedavi amaçlı çalışmalar yapılmaktadır. 

Türkiye, Norveç, Letonya, Japonya, İngiltere, Arjantin, Brezilya, Mısır gibi çeşitli ülkelerde 

müzikle tedavi merkezleri bulunmaktadır. Ayrıca bu ülkelerden bazıları üniversite lisans 

eğitimlerinde müzik terapi bölümlerini bünyesinde bulundurmaktadır. Çeşitli müzik terapi 

dernekleri çalışmalarını beraber yürüterek bireylerin ruh ve bedensel sağlıklarına 



VII. Uluslararası Hisarlı Ahmet Sempozyumu / VII. Internatıonal Hisarlı Ahmet Symposıum 

 

 
141 

 

kavuşmalarında önemli çalışmalar yaparak tıp dünyası içerisinde etkin bir rol oynamaktadır. 

Dünyada müzik terapi alanında kurulmuş en önemli derneklerin başında Amerikan Müzik 

Terapi Birliği gelmektedir. Bu kuruluş 1997 yılında müzik tedaviyi “İhtiyaç duyan bireylerin 

fiziksel, psikolojik, sosyal ve zihinsel ihtiyaçlarını karşılamada müziği ve müzik aktivitelerini 

kullanan bir uzmanlık dalı” olarak tanımıştır (Horuz, 2014: 26) 

 

Osmanlı ve Türkler’de Müzik Terapi 

Türklerde ilk ciddi müzikle tedavi Osmanlı devleti zamanında görülmekle beraber, Orta 

Asya’da Anadolu öncesi zamanda Baksı adı verilen Şaman müzisyenler tarafından, çeşitli 

hastalıklar için tedavi çalışmaları yapılmıştır. Hala bu faaliyetlerini sürdüren Baksılar Orta Asya 

Türkler arasında yaşamaktadırlar.  

“Yazılı kaynaklara   göre   Uygur   Türklerinin   bilinen   en   eski   müzik   örnekleri    

günümüzden   6000– 8000  yılları  öncesine  kadar  dayanmaktadır.  Doğu Türkistan  Medeniyet   

Numuneleri    adlı  araştırma  dergisinin  1985  yılında  yayınlanan  birinci  sayısındaki bir 

incelemede Hoten vilayetine bağlı  Çerçen kazasındaki Mülçe Irmağı  çevresinde  bulunan  

Mingyarkaya  resminde  dans  eden  figürlere  rastlanılmıştır.  Arkeologların bilimsel 

araştırmalarına göre bu kaya resimleri zamanımızdan 6000 –8000  yıl  öncesine  aittir.  Uygur 

Türklerinin 3000  yıl  önce  Şaman  dinine  mensup  olduğu  çağlarda Şaman, Pirhon  ve  

Bahşılar şarkılar söylemek  ve dans etmek  yoluyla hasta  tedavi seansları ve törenleri icra 

ederlerdi. Uygur Türkleri eski zamanlarda ölülerini şarkı söyleyerek ve dans ederek 

uğurlarlardı” (Gençel, 2006:699).  

 

Gençel çalışmasında Türkler ’de 

müzik ile tedavi tarihini şu şekilde 

anlatmaktadır;  Müzikle tedavi geleneğinin 

Türk toplumlarında yaklaşık 6 bin yıllık bir 

geçmişi vardı. Türklerde ilk ciddi müzikle 

tedavi çalışmalarının Selçuklularda ve 

Osmanlılarda görülmektedir. Türklerin 

göç ettiği Anadolu’da müzikle tedavi 

konusunda oluşturulan ilk kurumların 

şifahaneler olduğu bilinmektedir. İlk 

şifahane 900 yıl önce Selçuklu Sultanı 

Nureddin Zengi tarafından Şam’da yapılan 

Nureddin Hastanesi’dir. Bu hastanenin 

dışında, İstanbul’da yapılan Fatih Darüşşifası ve Edirne’deki Edirne Darüşşifası (II. Bayezid 

Külliyesi) müzikle tedavinin gerçekleştirildiği en önemli kurumlardandır (2006: 699-700). 

Özellikle Edirne Darüşşifası Osmanlıda en önemli müzik ile tedavi merkezi olarak 

bilinmektedir. İlk kuruluş aşamasında birçok hastalığı tedavi amaçlı kurulan hastane ilerleyen 

dönemlerde ruh hastalarına yönelik hizmet vermeye başlamış ve hastalar, dönemin tıp bilgi ve 

ilaçlarının yanı sıra, su sesi, musiki ile tedavi edilmişlerdir. 

Türkiye’de müzikle tedavi konusunda akademik eğitim veren herhangi bir kurum 

bulunmamaktadır. Ancak özel iki merkez olan TÜTEM ve TÜMATA (Türk Musikisini 

Araştırma ve Tanıtma Grubu) ‘da Türk Müziği ile tedavi çalışmaları yapılmaktadır. Dünyada 

olduğu gibi Türkiye’de de müzikle tedavinin önemi anlaşılmış ve bu alanda bilimsel çalışmalar 

yapılmaya başlanmıştır (http://www.muzikegitimcileri.net/bilimsel/bildiri/Ucaner-

Ozturk.pdf). 

 

 

 

http://www.muzikegitimcileri.net/bilimsel/bildiri/Ucaner-Ozturk.pdf
http://www.muzikegitimcileri.net/bilimsel/bildiri/Ucaner-Ozturk.pdf
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Yöntem 

Araştırmanın Modeli 

Bu çalışma, içeriği, yöntemi ve amacı bakımından tarama modelini esas alan betimsel 

bir araştırmadır. Betimleme araştırmasıyla konu üzerinde bir durum tespiti yapılmaya 

çalışılmış, konu var olduğu şekliyle araştırılmıştır. 

“Tarama modelleri, geçmişte ya da hâlen var olan bir durumu var olduğu şekliyle 

betimlemeyi amaçlayan araştırma yaklaşımlarıdır” (Karasar,2009:77). 

 

Araştırmanın Evren Ve Örneklemi 

Evren, en genel anlamıyla araştırmanın yapılacağı alanı genellemek amacıyla kullanılan 

bir terimdir. Evrende yapılan incelemeler çok geniş kapsamlı, maliyetli, oldukça uzun zaman 

kaybına neden olur. Cebeci’ye göre evren; “Bir alan araştırmasında araştırma yapılacak 

problem alanının tamamına denir” (2010:49). 

Evren geniş kapsamlı, maliyetli ve uzun zaman alacağından dolayı, araştırmanın 

evrenini daha da sınırlandırmak için araştırmanın örneklemi çıkarılır. Örneklem, araştırmanın 

evreninin bir bölümünün alınıp, yalnızca seçilen kısmın incelendiği bölümdür. Araştırılmasına 

imkân olmayan evrenler kendi içinde örneklemlere ayrılırlar ve farklı farklı incelenebilirler.  

Örneklem araştırma yöntemleriyle ilgili önemli bir konu olarak ele alınmaktadır. Kimi 

zaman araştırmaların, evrenin tamamında yapılması mümkün değildir. Bu nedenle evrenin 

yerine örneklem üzerinde çalışılır ve evrenin geneline ilişkin genellemelere ulaşılması tercih 

edilir (Erkılınç, 2011:5). 

Bu araştırmamızın evreni dünyada müzik terapi uygulama ve yazılı kaynaklarıdır. 

Örneklemimiz ise Osmanlılarda müzik tedavi uygulaması yapılan Sultan II. Bayezid Külliyesi 

ile sınırlandırılmıştır. 

 

Veri Toplama Yöntemi 

Araştırmada verilere ulaşılabilmesi amacıyla, kaynak taraması yöntemi kullanılarak 

veriler elde edilmiştir 

. 

Bulgular ve Yorumlar 

Türklerde ilk ciddi müzikle tedavi Osmanlı devleti zamanında görülmekle beraber, Orta 

Asya’da Anadolu öncesi zamanda Baksı adı verilen Şaman müzisyenler tarafından, çeşitli 

hastalıklar için tedavi çalışmaları yapılmıştır. Hala bu faaliyetlerini sürdüren Baksılar Orta Asya 

Türkler arasında yaşamaktadırlar. 

Bir Selçuklu Türk’ünün yaptırdığı Şam’daki Nurettin Hastanesinde İbn Si-na, müzikle 

akıl hastalığının tedavisini uygulamıştır. İbn Sina’nın tesirleri Osmanlı devrinde de devam 

etmiştir. Osmanlı saray hekimi Musa bin Hamun, diş hastalığı ve çocuk psikoloji hastalıklarını 

iyileştirmede müzikle tedavi yöntemini kullanmıştır. 

 

Osmanlı döneminde inşa edilerek kullanılmaya başlanılan bazı şifahâneler şunlardır;  

 Nudreddin Zengi Hastanesi (1154 / ŞAM) 

 Amasya Bimarhanesi (1308 / AMASYA) 

 Yıldırım Bayezid Şifahânesi (1396 / BURSA) 

 Fatih Darüşşifası (1470 / İSTANBUL) 

 II. Bayezid Külliyesi Darüşşifası (1484 / EDİRNE) 
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Sultan II. Beyazid Külliyesi 

Külliye Fatih Sultan 

Mehmet'in oğlu ve 8. Osmanlı 

Padişahı Sultan II.Bayezid 

tarafından yaptırılmıştır. Sultan II. 

Bayezid'in Akkirman seferine 

çıkarken 1484 yılında temelini 

attığı, yapılar topluluğu 4 yıl kadar 

kısa bir süre içinde bitirilerek 

hizmete açılmıştır. Yüzyıllar 

boyunca bu külliyede tıp 

öğrencileri yetiştirilmiş, hastalara 

şifa dağıtılmış. 

 

 

Külliye'nin içinde şu üniteler bulunmaktadır; 

1- Darüşşifa (Hastane) 

2- Tabhane (Misafir ve Dinlenme Evi) 

3- Tıp Medresesi (Temel Bilimler Fakültesi) 

4- Camii                      

5- İmaret (Mutfak, yemekhane, depo, v.s)  

6- Köprü (Tunca Nehri üzerinde) 

7- Hamam 

8- Değirmen ve su deposu 

9- Sıbyan Mektebi (İlkokul) 

10- Mehterhane (Dönemin musiki konservatuarı) 

11- Muvakkithane (Günün saatlerini, takvimi bildiren kuruluş) 

 

Darrüşifa kısmı ise dönemin en 

önemli sağlık merkezlerinden biridir. 

Kuruluşunda her türlü hastalara hizmet 

vermiştir, öyle ki kuruluş vakfiyesinde 

hastanenin personeli sayılırken Hastane 

kadrosunda, 1 baştabip, 2 tabip, 2 göz 

mütehasısı, 2 operatör , 1 eczacı vardı. 

Diğer personelle birlikte personel sayısı 

toplam 21'ye ulaşıyordu. Bu da 1500’lü 

yıllarda bu şifahanede göz hastalıklarına 

dahi tedavisinin yapıldığını göstermekte. 

Daha sonraki yıllarda şifahane, ruh 

hastalarına yönelik hizmet vermeye 

başlamış ve hastalar, dönemin tıp bilgi ve 

ilaçlarının yanı sıra, su sesi, musiki ile tedavi edilmişlerdir. 

 

Müzik İle Tedavide Kullanılan Türk Müziği Makamları 

Osmanlılarda ve daha önceki dönemlerde müzik ile tedavi yapılmaktaydı. Bu alanda 

özellikle Türk Müziği makamlarının müzik ile tedavide kullanımında 3 isim öne çıkmaktadır. 

 Farabi 

 Gevrekzâde Hasan Efendi 

 Haşim Bey 
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FARABİ (870/950) 

Ünlü filozof ve bilim adamı. Aynı zamanda 

gökbilimci ve müzisyendir. Özellikle müzik psikoloji 

ile uğraşmış ve Doğu müziğinin en büyük dayanağı 

olan Büyük Müzik Kitabı’nda “Kanun”, Ud gibi 

birçok eseri ilk defa tarif etmiştir ve bu enstrümanları 

ilk olarak bulduğu düşünülmektedir. 

Farabinin Musiki’ül Kebir adlı kitabında hangi 

makamların ne şekilde insan ruhuna tesir ettiği şu 

şekilde anlatmaktadır. 

Musiki’ül-Kebir  

 Buselik: Vakt-i Duha (Kuşlukta) / Kuvvet Verir 

 Büzürg: Vakt-i-işa (Yatsıdan sonra) / Korku Verir 

 Hicaz: Beyne’s-salavateyn (İkindi) / 

Alçakgönüllülük Verir 

 Hüseyni: Subh-i Sadık (Sabah) /  Sükûnet, 

Rahatlık Verir 

 Isfahan: Vakt-i Gurub (Gün Batarken) / Hareket Kabiliyeti, Güven Hissi Verir 

 Küçek: Hüzün ve Elem Verir 

 Neva: Akşam Vakti / Lezzet ve Ferahlık Verir 

 Rast: Güneş İki Mızrak Boyu Yükselince / Neşe, Huzur Verir 

 Rehavi: Subh-i Kâzib (imsak, yalancı sabah) / Sonsuzluk Fikri Verir 

 Saba: Cesaret ve Kuvvet Verir 

 Uşşak: Vakt-i Zuhur (Öğlen Vakti) / Gülme, ahenk verir 

 Zirgüle: Nısf-ı Nehar (sabah-öğle arası) / Uyku verir 

 

GEVREKZÂDE HASAN EFENDİ 1727/1801 

Geleneksel Osmanlı hekimliğinin son temsilcisidir. Akciğer ve cüzzam hastalığı 

hakkında verdiği bilgilerle tıp bilimine katkıda bulunmuştur. Önemli eserlerinden birisi olan er-

Risaletü’l- Musikiye Mine’d Devai’r Ruhaniye, isimli eserinde ruhi hastalıkların müzikle 

tedavisi hakkında bilgiler vermektedir. Bu eserinde belirttiği makam ve tadavi karşılaştırması 

şu şekildedir: 

er-Risaletü’l- Musikiye Mine’d Devai’r Ruhaniye 
 Rast: Felce iyi gelir 

 Irak: Ateşli hastalıklara, çarpıntıya iyi gelir 

 Isfahan: Soğuk ve kurulukta kaynaklı hastalıklar iyi gelir. Zeka gücünü artırır 

 Zirefkend: Ağız felci, inme, sırt, kulunç ağrılarına iyi gelir 

 Rehavi: Baş ağrısı ve kalp çarpıntısına iyi gelir 

 Büzürg: Bağırsak ağrılarına iyi gelir. Zihni toparlamayı sağlar 

 Zengüle: Kalp, ciğerler ve mide ile ilgili hastalıklara iyi gelir 

 Hicaz: İdrar sıkıntılarına iyi gelir 

 Buselik: Kulunç hastalığına, baş ağrısına iyi gelir 

 Uşşak: Gut hastalığına, uykusuzluğa iyi gelir 

 Hüseyni: Kalp ve ciğerde oluşan iltihaplara, mide rahatsızlıklarına iyi gelir 

 Neva: Siyatik ağrısına iyi gelir, bellek gücünü artırır 

 

HAŞİM BEY (1815-1868) 

Hacı Hâşim Bey 1814 yılında İstanbul’da Fatih te doğmuş. Küçük yaşlardan itibaren 

musikiye olan ilgili bilinmekteydi ve dönemin ünlü bestekârları ve müzik adamları ile 

çalışmıştı. Mûsiki sanatında ilk hocası Dellâl-zâde İsmail Efendi’dir. O yıllarda Enderûn’da 
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hoca olan Dede Efendi’den yararlandı. Sultan Abdülmecid ve Sultan Abdülaziz döneminde 

saray müezzinbaşılığı yapmıştır. Saraydan ayrıldıktan sonra Önce Beşiktaş Mevlevihânesi 

şeyhi Nazif Dede’ye intisab ederek Mevlevi, sonra da Bahariye Bektaşi tekkesi şeyhi Hâfız 

Baba’ya devam ederek Bektaşi olmuştur. 

 Haşim Bey ilk baskısı 1853 te olan Haşim Bey edvarı isimli bir kitap yazmıştır. Bu 

kitapla hangi makamın günün hangi saatinde insanı rahatlattığını, ruh sağlığına iyi geldiğini 

görmüş olduğunuz şekilde anlatmaktadır; 

 
 

Müzik İle Tedavide Kullanılan Türk Müziği Çalgıları 

 Ney 

 Keman 

 Santur 

 Çeng 

 Ud / Kopuz 

 Rebab  

 Tanbur 

 Kanun 

 

 Dombra 

 Kılkopuz 

 Tar 

 Miskal 

 Çeting  

 Murinhur 

 Kudüm / Bendir 

 

 

Sonuç 

Müzikle ruhi tedavi yöntemi çok eski dönemlerde Orta Asya Türk Kültürü içerisinde 

başladığı ve uygulandığı, günümüzde de uygulanmasına rastlandığı, 

Türk-İslam Dünyasındaki müzik ile tedavi faaliyetlerinin ve özellikle hastanelerde 

müzik kullanarak tedavi yöntemlerinin ilk defa 9.yy’da başladığı ve 18.yy’a kadar bu konuda 

büyük ilerlemeler olduğu görüldüğü, 

Selçuklu ve Osmanlı hekimlerinin ısrarla bu tedavi üzerinde durdukları, Müzikterapide, 

ülkelerin milli otantik müziklerinin etkili olduğu, Hastalığın çeşidine göre değişik makam ve 

enstrümanların fayda sağladığı, Günün çeşitli saatlerine göre, hangi tür makamları kullanılacağı 

X-XVIII. Yüzyıllar arasında Klâsik Türk Müziğinin kullanıldığı bazı şifahânelerin 

kurulduğu,  Müzik Terapi alanında Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinden başlamak üzere birçok 

bilgin ve tıp uzmanı tarafından literatürümüze tedavi yöntemlerine yönelik kaynaklar 

kazandırıldığı sonuçlarına ulaşılmıştır. 
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ÖZET 

Müzik asırlardır bir tedavi aracı olarak kullanılmaktadır. Gobustan’da MÖ 500- 6000 

yılları arasında dans eden insan figürlerinin, bu alandaki en eski eserler olduğu 

düşünülmektedir. Yunan mitolojisinde Apollo’nun hem müzik hem sağlık tanrısı olduğu bilinir. 

Buda bize müzik ve sağlığın ne kadar iç içe olduğunu ya da birlikte kullanılabildiğini kanıtlar 

niteliktedir. Hipokrat’ a baktığımızda, akıl hastalarına müzik dinlettiğini görüyoruz. El Kindi 

ise müziğin zihinsel rahatsızlıkları olan kişilerdeki olumlu etkilerini araştırmıştır. Farabi de 

müziğin pek çok hastalıkta tedavi edici kullanımını tarif etmiştir. Osmanlı imparatorluğu 

döneminde müzik terapi merkezlerinin bulunduğu ve ayrıca bir kısmının da psikiyatri hastanesi 

olarak kullanıldığı bilinmektedir. Ancak bugün bildiğimiz müzik terapi merkezlerinin 

yapılanması ve son hallerini alması ikinci dünya savaşından sonra şekillenmeye başlamıştır. 

Savaş sonrasında gazilerin acılarını hafifletmek ve travmalarını azaltmak için müzisyenlerbütün 

ülkedeki hastaneleri dolaşmışlar ve müzik yapmışlardır. Müzisyenlerin bu çabalarının işe 

yaradığı görülünce, müzisyenler müziği terapötik amaçlı kullanmaları için hastaneler tarafından 

çağrılmış ve işe alınmışlardır. 1944 yılında dünyadaki ilk müzik terapi programı Michigan 

Üniversitesinde açılmış ve 1950 yılında ABD de müzik terapistlerin bir araya gelmesiyle 

profesyonel bir dernek kurulmuştur. Bunun yanı sıra20. yüzyılın ikinci yarısında Avrupa’da da 

müzik terapi çalışmalarınabaşlanmıştır. Eğitim seminerlerine 1958 yılında başlayan İngiltere, 

Avrupa’da bu konudaki ilk ülke olmuş, onu 1959’da Avusturya izlemiştir. Arkasından diğer 

Avrupa ülkeleri takip etmiştir. Günümüze doğru yaklaştıkça müzik terapinin ivme kazandığını 

görmekteyiz. Avrupa’da müzik terapi eğitimleri lisans, yüksek lisans ya da doktora düzeyine 

ulaşmış ve müzik terapi düzenlemeleri de çeşitlilik göstermiştir. Bazı Avrupa ülkelerinde müzik 

terapinin mesleki tanımı yapılmışken bazı ülkelerde henüz yapılmadığını görüyoruz. Buna ek 

olarak bazı ülkelerde eğitimlere yönelik düzenleme varken bazı ülkelerde mesleğe yönelik 

düzenleme yapılmıştır. Müzik terapi uygulamalarını geliştirmeye yönelik aktif olarak çalışan 

dernekler bir araya gelmiş ve 1990’da Müzik Terapi Konfederasyonunu oluşturmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Müzik, Müzik Terapi Geçmişi, Avrupa’da Müzik Terapi Uygulamaları 
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PRACTICES IN EUROPE” 

 

Dr. Didem ALBASAN 

Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi 

didemkoyuncu@yahoo.com 

Öğr. Gör. Candan DELİDUMAN 

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi 

candancandan2012@gmail.com 

ABSTRACT 

Music has been used as a means of healing for ages. Dancing figures in Gobustan, 6000-

500 BCE are believed to be the oldest ancient findings. In Greek mythology Apollo is the 

ancient god of music and medicine. Hippocrates played music for mental patients. El Kindi 

studied the positive effects of music on the disturbed brain. Al Farabi described therapeutic use 

of music for many diseases. During the Ottoman Empire there were several music therapy 

centers some of which were used as psychiatric hospitals. 

In Europe there were individual attempts studying the effects of music on human brain 

and behaviors. However it was not until the two world wars that music therapy, as we know it 

today began to take shape. Musicians visited hospitals around the country to play music for the 

thousands of veterans to ease the pain and suffering from post-war traumas. When these 

activities turned out to be beneficiary,musicians were hiredto use music for therapeutic 

purposes. 

In 1944 the first music therapy program in the world was founded at Michigan State 

University. In 1950 a professional organization was formed by a collaboration of music 

therapists in the US. 

In the second half of 20th century music therapy studies started in Europe. UK was the 

first country, which has started the training courses in 1958; Austria followed it in 1959. Other 

countries followed suit. In Europe music therapy courses are at BA, MA or PhD levels and 

music therapy regulations have diversity. In  some European countries music therapy is a 

regulated profession in some countries it is not. In some countries training courses are regulated, 

in some counties the profession.There are music therapy associations in Europe actively 

working to promote the further development of professional practice and these organizations 

came together and formed The European Music Therapy Confederation in 1990.  

Key Words: Music, Music Therapy, Music Therapy Practices İn Europe 

 

GİRİŞ 

Müzik asırlardır bir tedavi aracı olarak kullanılmaktadır. Gobustan’da MÖ 500- 6000 

yılları arasında dans eden insan figürlerinin, bu alandaki en eski eserler olduğu 

düşünülmektedir. Yunan mitolojisinde Apollo’nun hem müzik hem sağlık tanrısı olduğu bilinir. 

Buda bize müzik ve sağlığın ne kadar iç içe olduğunu yada birlikte kullanılabildiğini kanıtlar 

niteliktedir. Hipokrat’a baktığımızda, akıl hastalarına müzik dinlettiğini, El Kindi’nin ise 

müziğin zihinsel rahatsızlıkları olan kişilerdeki olumlu etkilerini araştırdığını görmekteyiz.  

Farabi de müziğin pek çok hastalıkta tedavi edici kullanımını tarif etmiştir (Doğan, 2006:64).  
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Osmanlı imparatorluğu döneminde de müzik terapi merkezlerinin bulunduğu ve ayrıca 

bir kısmının da psikiyatri hastanesi olarak kullanıldığı bilinmektedir. Ancak bugün bildiğimiz 

müzik terapi merkezlerinin yapılanması ve son hallerini alması ikinci dünya savaşından sonra 

şekillenmeye başlamıştır. Savaş sonrasında gazilerin acılarını hafifletmek ve travmalarını 

azaltmak için müzisyenler bütün ülkedeki hastaneleri dolaşmışlar ve müzik yapmışlardır. 

Müzisyenlerin bu çabalarının işe yaradığı görülünce, müziği terapötik amaçlı kullanmaları için 

hastaneler tarafından çağrılmış ve işe alınmışlardır. 1944 yılında dünyadaki ilk müzik terapi 

programı Michigan Üniversitesinde açılmış ve 1950 yılında Amerika Birleşik Devletin de 

müzik terapistlerinin bir araya gelmesiyle profesyonel bir dernek kurulmuştur. Bunun yanı sıra 

20. yüzyılın ikinci yarısında Avrupa’da da müzik terapi çalışmalarına başlanmıştır. Eğitim 

seminerlerine 1958 yılında başlayan İngiltere, Avrupa’da bu konudaki ilk ülke olmuş, onu 

1959’da Avusturya izlemiştir. Arkasından diğer Avrupa ülkeleri takip etmiştir (Doğan, 

2006:32). 

Avrupa da müzik terapi gelişimine baktığımızda bazı ülkeler öne çıkmaktadır. Bu 

ülkelerden İngiltere, Avusturya, Almanya ve Norveç müzik terapi uygulamaları açısından 

incelenmiştir.  

İngiltere’de müziğin  hastanelerde kayıtlı kullanımına ilk kez 2. Dünya Savasından 

sonra rastlamaktadır. 1950’ler de çeşitli meslek gruplarından kişilerin biraraya gelmesiyle 

kurulan Müzik Terapi ve İyilestirici Müzik Topluluğu 1967’de kurulacak olan İngiltere Müzik 

Terapi Topluluğunun (BSMT) çekirdeğini oluşturmuştur. Daha sonra bu topluluk 1968’de 

Ingiltere’de ilk eğitimlerine başlamış ve Fransız çellist Juliette Alvin, Guildhall Müzik 

Okulundaki bu programın direktörlüğünü yapmıştır. Alvinle birlikte eğitim almış olan Priestly 

analitik müzik terapi düşüncesini geliştirmiştir. Paul Nordoff ve Clive Robbins Engelli 

Çocuklar için Müzik ve Özel Eğitim için Müzik Terapi kitabını yayımlayarak İngiltere’de 

Müzik Terapi eğitimine başlamışlardır. Çeşitli üniversitelerde eğitici kursların başlaması ve 

yasal düzenlemeden sonra ortak bir çekirdek müfredat geliştirilmiştir. 1976 da Profesyonel 

Müzik Terapistleri Derneği (APMT) kurulmuştur. Bu dernek hem müzik terapinin meslek 

olarak gelişmesine katkıda bulunmuş, hem de müzik terapistlerinin eğitim ve uygulamalardan 

haberdar olması için bir merkez görevi yapmıştır. 1996 da müzik terapistlerinin yoğun 

gayretleriyle müzik terapi Parlamento’da yasal olarak onaylanmıştır. Günümüzde yetkin bütün 

müzik terapistlerinin Sağlık ve Bakım Profesyonelleri Konseyine üye olması gerektiği 

düşünülmektedir (http://emtc-eu.com/country-reports). 

İngiltere’de uygulayıcılar/terapistler tarafından müzik terapi uygulamalarını kullanırken 

çeşitli yaklaşımlar benimsenmiştir. Bu yaklaşımlar başlangıçta müzik merkezli yaklaşım, 

analitik yaklaşım ve psikoanalitik yaklaşımdır. Uygulamaların gelişmesi ve birlikte çalışan 

terapistlerin karşılıklı etkileşimleri sonucunda uygulayıcılar arasındaki kutuplaşmalar azalmış 

ve müzik teröpatik ilişki içinde aktif doğaçlama yapılan bir nitelik kazanmıştır.  

Eğiticilerin biraraya gelip ortak bir teorik eğitimi oluşturmalarına ve bununla birlikte 

teorik eğitimde birliğin sağlanmasına rağmen her eğitimin/kursun ayrı perspektifi olduğu ve 

klinik çalışmalarda farklı yaklaşımların benimsendiği göze çarpmaktadır. Bütün bu 

gelişmelerden sonra İngiltere’de yaygın olarak müzik terapi tanınmış ve oynaylanmış, 1997 

yılından itibaren de muzikterapist ünvanı yasal olarak İngiltere’ de kullanılmaya başlanmıştır. 

Günümüzde bütün müzik terapi eğitimleri belirli üniversitelerde yüksek lisans düzeyinde 

yapılmakta ve onaylanmış eğitimlerden birini bitiren muzik terapistleri Sağlık ve Bakım 

Profesyonelleri Konseyi (HCPC)’ne kayıt olma hakkını kazanmaktadır. HCPC mesleğin 

denetimini sağlamak için eğitimleri takip etmekte ve her iki yıl da bir üyelerin %2.5 u seçilip 

standartlara uyup uymadıkları gözden geçirilmektedir. İngiltere Müzik Terapi Derneği 

(BAMT) de bu çalışmalara destek vermektedir. (http://www.hpc-uk.org/about 

http://emtc-eu.com/country-reports
file:///C:/Users/Çağhan/AppData/Local/Temp/http
file:///C:/Users/Çağhan/AppData/Local/Temp/http
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registration/standards/standards of proficiency/) 

İngiltede’deki gelişmelere parallel olarak Avusturyada ki müzik terapi gelişmelerine 

baktığımızda, müzik terapinin başlangıcı 1950 lere kadar uzanmaktadır. Violinist Koffer 

Ullrich ve Hans Sittner güç birliği yaparak müzik terapinin hem akademik hem de klinik olarak 

gelişmesine katkıda bulunmuşlardır. Koffer Ullrich daha once ABD de bir müzik terapi kursuna 

katılmış, hastanelerde çalışan müzik terapi derneklerini ziyaret etmiş ve daha sonra Viyanada 

ruh sağlığı doktorları ile işbirliği yaparak müzik terapisti olarak çalışmaya başlamıştır. 1957 

den sonra müzik terapi psikiyatri bölümü altında özel ihtiyaçları olan hastalara uygulanan ve 

bu hastalarda sosyal izolasyonu azaltıp rehabilitasyonu kolaylaştıran yeni bir terapötik yaklaşım 

olarak benimsenmiştir. 1959 da Koffer Ullrich tarafından Viyana Müzik Akademisinde ilk 

müzik terapi kursu açılmıştır (Andsdell, 2002; http://www.hpc-uk.org/about 

registration/standards/standards of proficiency/). 

Günümüzde Viyana Müzik Terapi Okulu olarak anılan bu okulun öncüleri Albertine 

Wesecky, Ilse Castelliz, Georg Weinhengst, Margit Schneider, Stella Mayr, and Alfred 

Schmölz olup her biri kendi teori ve çalışma tekniğini geliştirmiştir. 1990 larda programın 

içeriği biraz daha değişip altı sömestirlik bir program haline getirilmiş ve teorik, süpervizyon 

altında uygulama ve kişisel deneyimleme olarak ana hatları belirlenmiştir. Eğiticilerin çoğu 

müzik terapisti olmalarının yanısıra aynı zmanda iyi eğitimli psikoterapistlerdi. 2003 yılında 

ise bu program 8 sömestirlik tam bir akademik eğitim ve master denkliği olan bir program halini 

almıştır. Programın doktora düzeyine çekilmesi ile ilgili çalışmalar da devam etmektedir. Yasal 

düzenleme ise 2009 yılında yapılmıştır. 2009 yılında Müzik Terapi Yasası çıktığından beri 

müzik terapi Avusturyada yasal düzenlemesi yapılmış sağlık mesleklerinden biri halini almıştır. 

Bu yasa yüksek lisans düzeyinde eğitim alanların bağımsız, lisans düzeyinde eğitim alanların 

kısmi bağımlı olarak çalışabilmesine olanak sağlamıştır. Avusturya da dernekleşme çalışmaları 

da başlamış ve Avusturya Müzik Terapistleri Derneği (ÖBM) 1984 yılın da kurulmuştur. 

Etnomüzik terapi Derneği (BfEM) ise 2011 yılında  kurulmuştur ( Doğan 2006: 46). 

Müzik terapi uygulamalarında gelişim gösteren diğer bir ülke ise Almanya’dır. Müzik 

terapinin gelişimi Doğu ve Batı Almanya döneminde iki ayrı koldan yürümüştür. Doğu 

Almanya da 1960 da Leipzig ve Rostock Üniversitelerinde eğitim başlarken batıda pratik 

uygulamalar başlamıştır. 1969 da Medikal Psikoterapi Derneği içinde ilk müzik terapi bölümü 

yer almışır. Leipzig üniversitesin de ilk müzik terapi konferansı düzenlenmiştir. 1970 de 

Crossen da müzik terapi kursları başlamıştır. Rehabilitasyon Derneğinde de ikinci müzik terapi 

bölümü yer almıştır (Andsdell, 2002; http://www.hpc-uk.org/about 

registration/standards/standards of proficiency/). 

Batı Almanya da ise Müzik Terapi Derneği 1972 de kurulmuştur. 1978 yılında Müzik 

Terapi Eğitim Sempozyumu düzenlenmiş ve sonrasında üniversitelerde müzik terapi eğitimleri 

başlamıştır. 1978-1984 yılları arasında profesyonel müzik terapi dernekleri kurulmuştur. 1996 

yılında 8. Dünya Müzik Terapi Kongresi yapılmıştır. 2000 yılından itibarende farklı 

üniversitelerde müzik terapi kursları açılmıştır (http://www.hpc-uk.org/about registration/ 

standards / standards of proficiency/). 

 

Almanyada müzik terapisti olmanın farklı yolları bulunmaktadır. Devletin desteklediği 

akademik düzeyde 8 program bulunmakta ve bunlar lisans, yüksek lisans ve doktora 

düzeyindedir. Ayrıca mezuniyet sonrası eğitim şeklinde düzenlenen 7 özel kurumda kurslar 

bulunmaktadır. Bunların teorik ve metodolojileri farklılık göstermektedir (Andsdell, 2002). 

Müzik terapi uygulamaları Norveçte de gelişimini hızlı ilerletmiştir. 1960 yılında 

İskandinav Müzik terapi derneği kurulmuştur. 1970’li yıllarda Nordoff and Robbins tarafından 
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file:///C:/Users/Çağhan/AppData/Local/Temp/http
file:///C:/Users/Çağhan/AppData/Local/Temp/http
http://www.hpc-uk.org/aboutregistration/standards/standardsofproficiency/
file:///C:/Users/Çağhan/AppData/Local/Temp/http
file:///C:/Users/Çağhan/AppData/Local/Temp/http
http://www.hpc-uk.org/aboutregistration/standards/standardsofproficiency/
file:///C:/Users/Çağhan/AppData/Local/Temp/http
file:///C:/Users/Çağhan/AppData/Local/Temp/http
http://www.hpc-uk.org/aboutregistration/standards/standardsofproficiency/


VII. Uluslararası Hisarlı Ahmet Sempozyumu / VII. Internatıonal Hisarlı Ahmet Symposıum 

 

 
151 

 

müzik terapi atölye çalışmaları başlamıştır. 1972 yılında Müzik terapi derneğinin dergisi 

“müzik terapi” yayınlanmıştır.  1978 yılında ilk iki yıllık eğitim programları başlamış ve 1991 

yılında ilk Müzik Terapi Konferansı düzenlenmiştir. 1991 yılında Müzik Terapi İskandinav 

dergisi yayınlanmıştır. 1992 yılında devlet tarafından  müzik terapi programları tanınmıştır ve 

1999 yılında Oslo devlet üniversitesinde doktora program açılmıştır. 2003 yılında bir yıllık 

eğitim programı , “Müzik ve Sağlık “ Oslo devlet müzik akademisinde  açılmış ve 2004 yılında 

da iki yıllık eğitim programına dönüştürülmüştür.  Şuan hala devam eden eğitim programları; 

bir yıllık tam zamanlı Müzik ve Sağlık Programı, iki yıllık tam zamanlı  Müzik Terapi eğitim 

programı ve Doktora Programı (Ph.D)’dır. Aynı zamanda Norveç müzik terapi derneği 

faaliyetlerine devam etmektedir. (Almaas, 2008:98; http://emtc-eu.com/country-reports ). 

Sonuç olarak günümüze doğru yaklaştıkça müzik terapinin ivme kazandığını 

görmekteyiz. Avrupa’da müzik terapi eğitimleri lisans, yüksek lisans ya da doktora düzeyine 

ulaşmış ve müzik terapi düzenlemeleri de çeşitlilik göstermiştir. Bazı Avrupa ülkelerinde müzik 

terapinin mesleki tanımı yapılarak eğitimlere yönelik düzenlemeler yapılırken bazı ülkelerde 

henüz bu uygulamaların yapılmadığı görülmektedir. Her profesyonel meslek grubunun 

gelişmesinde önemli rol oynayan dernekler  Müzik terapiyi geliştirmek için de önemli bir rol 

oynamış, bir araya gelerek/birleşerek 1990 ‘da Müzik Terapi Konfedarasyonu nu 

oluşturmuştur. Yapılan çalışmalar hala konfedarasyonun çatısı altında sağlam adımlar atarak 

devam etmektedir. 

Bazı Avrupa ülkelerinde müzik terapinin mesleki tanımı yapılarak bazı ülkelerde henüz 

yapılmadığını görmekteyiz. Buna ek olarak bazı ülkelerde eğitimlere yönelik düzenleme varken 

bazı ülkelerde mesleğe yönelik düzenleme yapılmıştır. Müzik terapi uygulamalarını 

geliştirmeye yönelik aktif olarak çalışan dernekler bir araya gelmiş ve 1990’da Müzik Terapi 

Konfederasyonunu oluşturmuştur. Konfederasyon çatısı altında temel adımları sağlam bir 

şekilde çalışmalar devem etmiştir. 
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“MÜZİK EĞİTİMİNİN RUH SAĞLIĞINA OLUMLU ETKİLERİ” 

 

Dr. Elif Nun İÇELLİ 

Rotary 100. Yıl Anadolu Lisesi 

elifnun@gmail.com 

ÖZET  

Sürekli gelişen ve değişen dünyamızda en büyük yatırım elbetteki insana olan yatırımdır. 

Sağlıklı yaşam tanımlaması içinde pek çok alt başlık sıralayabiliriz. Ancak biliyoruz ki sağlıklı 

yaşamın ilk basamağı akıl ve ruh sağlığı ile başlamaktadır. Ruh sağlığında inişli çıkışlı grafik 

sergileyen bir bireyin topluma uyum sağlayabilmesi ve mutlu bir yaşam sürmesi oldukça 

güçtür.  

Tıp biliminde müziğin iyileştirici gücü üzerine tespitler elde edilmiş olup bunlar müziğin 

strese bağlı hormonları düzenlemesinden, endorfin düzeyinin yükseltilmesine, müziğin kan 

basıncını etkilemesine kadar birçok alanda varolan tespitlerdir.  

Toplumda artarak hissedilen sosyo kültürel farklılıklar, sosyo ekonomik farklılıklar, aile 

içi ayrılıklar, zorunluluklar nedeniyle gerçekleşen yer, mekan değişiklikleri yetişkinlerle 

birlikte belki de fazlasıyla çocukları olumsuz yönde etkilemektedir. Peki, çocuklarımızın ruh 

sağlığında meydana gelen bu olumsuzlukları müzikle iyileştirmek mümkün olabilir mi?  

Bu sorunlara ek olarak son yıllarda giderek artan madde bağımlılıkları, teknoloji 

bağımlılıkları da çocuklarımızın hem ruh sağlığını  hem de beden sağlığını tehdit eden 

faktörlerin başında gelmektedirler. Müzik çocuklarımız için koruyucu bir kalkan olabilir mi?  

Çocuklar günümüzde 2-3 yaşında kreş evresindeyken müzik dersiyle tanışıp lise eğitimi 

bitinceye kadar düzenli olarak müzik eğitimi almaktadırlar. Milli Eğitim Bakanlığı, 

ilkoğretimin ilk 4 yılında sınıf öğretmenlerinin gözetiminde verdiği haftada bir saatlik müzik 

derslerini 2. kademe olarak adlandırdığımız 5. 6. 7. 8. sınıflarda müzik öğretmenleriyle 

sürdürmektedir. Lise çağına gelen öğrenciler yine dört yıllık lise hayatları boyunca müzik 

öğretmenleri ile haftada bir saat olarak müzik öğrenmeye devam ederler.  

Varolan müzik derslerini daha aktif hale getirerek mutlu bir okul ve mutlu bir nesil 

yaratmak mümkün. Sadece biraz deneyim ve metod ile harikalar yaratabilirsiniz. Müzik 

çocuklar için en sıcak ve en güzel rehber olabilir. 10 yıldır müzik öğretmenliği yaptığım 

kurumda kurduğum 3 farklı stüdyo ile lise çağındaki öğrencilerimin hepsi haftada sadece 40 

dakikalık ders ile enstruman çalmayı başardılar ( Bu enstrumanlar piano, keman, gitar, elektro 

gitar, bas gitar, davul, bağlama, tambur...). Özel olarak tedavi gören öğrencilerimin iyileşmesi 

sürecinde hızla kat edilen yolda müziğin önemi büyüktür. Çocukların kendilerini ifade ediş 

biçimlerinden, günlük yaşantılarında zaman ayırdıkları uğraşılara kadar bir çok olumlu geri 

bildirim söz konusudur.  

Müzik derslerinden elde ettiğim deneyimler bu konuda çalışma yapan tıp bilimcilerinin 

bakış açılarını destekler niteliktedir. Bu alanda yapmış oladuğum çalışmamın konuyla ilgili 

meslektaşlarıma katkı sağlayacağı inancındayım.   

Anahtar Kelimeler: Müzik, Ders, Çocuk, Ruh, Tedavi. 
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“POSITIVE EFFECTS OF MUSIC EDUCATION ON THE MENTAL HEALTH” 
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elifnun@gmail.com 

 

ABSTRACT 

In the continually developing and changing world, the best thing to invest is on human 

being. we can list many subtitles under the healthy life. We know that the healthy life starts 

with the mental health. it's very difficult for a person to lead a happy life and to comply with 

the society if this person has ups and downs in his mental health.  

In the medical science, it's proved that music has remedial effects : It regulates the 

hormones produced by stress; increases the endorphine level; effects the blood pressure, etc. 

The socio-cultural and socio-economic differences; seperation of the parents and 

compulsary changes of place may influence the children negatively more than they influence 

the adults. Well, can it be possible to cure these problems which occured in the hearts and minds 

of our children by music? 

In addition to these problems, drug and technology addictions which are increasing lately 

are among the lead factors threatening the physical and mental health of our children. Can music 

be a shield for our children?  

Children are introduced with music education in the pre-school ages of 2-3, and continue 

it regularly until they finish high school. Ministry of National Educational gives one hour music 

education with the class teachers in the primary school and with the music teachers in the middle 

school. High school students also continue their music education for 1 lesson hour per week 

with their music teachers.  

It is possible to have a happy school and happy generation by making music lessons more 

active. You can do miracles only with experience and some methods. Music might be the best 

and most friendly guide. At the school where i've been teaching music for 10 years, all of my 

students have succeeded to play an instrunent only with a 40-minute lesson. (These instruments 

are piano, violin, guitar, electric guitar, bass guitar, drum, baglama, tambour .. etc) Especially, 

music has a great importance for my students in their fast recovery stage. There are many 

positive feedbacks in such as from the styles of expressing themselves to their daily activities.  

The experience I got from the music education supports the viewpoints of the medical 

scientists in this issue. I do believe that the study I did in this area will contribute to my 

colleagues.  

Key Words: Music, Lesson, Children, Mental Health, Cure 

 

 

GİRİŞ 

"Bence eğitim Müzikle başlamalıdır. Ritm öğesi insana düzen ve ölçülülük, ezgi 

öğesiyiğitlik, sevgi ve dostluk duyguları verir" (Eflatun m.ö.427-343) 

Sürekli gelişen ve değişen dünyamızda en büyük yatırım elbetteki insana olan yatırımdır. 

Sağlıklı yaşam tanımlaması içinde pek çok alt başlık sıralayabiliriz. Ancak biliyoruz ki sağlıklı 
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yaşamın ilk basamağı akıl ve ruh sağlığı ile başlamaktadır. Ruh sağlığında inişli çıkışlı grafik 

sergileyen bir bireyin topluma uyum sağlayabilmesi ve mutlu bir yaşam sürmesi oldukça 

güçtür. 

Toplumda artarak hissedilen  

Sosyo kültürel farklılıklar,  

Sosyo ekonomik farklılıklar,  

Aile içi ayrılıklar,  

Aile üyelerinden birinin ölümü 

Zorunluluklar nedeniyle gerçekleşen yer, mekan değişiklikleri  v.b. sebepler, 

yetişkinlerle birlikte belki de fazlasıyla  çocukları olumsuz yönde etkilemektedir. bPeki 

çocuklarımızın ruh sağlığında meydana gelen bu olumsuzlukları müzikle iyileştirmek mümkün 

olabilir mi? 

Bu sorunlara ek olarak son yıllarda giderek artan madde bağımlılıkları, teknoloji bağımlılıkları 

da çocuklarımızın hem ruh sağlığını  hem de beden sağlığını tehdit eden faktörlerin başında 

gelmektedirler.  

Müzik çocuklarımız için koruyucu bir kalkan olabilir mi?   

Çocuklar günümüzde 2-3 yaşında kreş evresindeyken müzik dersiyle tanışıp lise eğitimi 

bitinceye kadar düzenli olarak müzik eğitimi almaktadırlar. Milli Eğitim Bakanlığı, 

ilkoğretimin ilk 4 yılında sınıf öğretmenlerinin gözetiminde verdiği haftada bir saatlik müzik 

derslerini 2. kademe olarak adlandırdığımız 5. 6. 7. 8. sınıflarda müzik öğretmenleriyle 

sürdürmektedir. Lise çağına gelen öğrenciler yine dört yıllık lise hayatları boyunca müzik 

öğretmenleri ile haftada bir saat olarak müzik öğrenmeye devam ederler. Varolan müzik 

derslerini daha aktif hale getirerek mutlu bir okul ve mutlu bir nesil yaratmak mümkün. Sadece 

biraz deneyim ve metod ile harikalar yaratabilirsiniz. Müzik çocuklar için en sıcak ve en güzel      

rehber olabilir. 

"MÜZİK DEVLET KURAR, DEVLET YIKAR!" (Konfüçyüs) 

Okullarımızda son yıllarda en çok karşılaştığımız sorunlardan biri “Dikkat eksikliği 

hiperaktivite bozukluğu”dur. Vermond Çocuk, gençlik ve aile merkezinin yöneticisi Prof. Dr. 

James Hudziak “Bir çocuk enstruman üzerine ne kadar çok eğitim alırsa bu onun dikkat 

becerisi, kaygı yönetimi ve duygu kontrolünden geçt Kortikal organizasyonunu hızlandırıyor. 

Müzik eğitimi alan bir çocukta DEHB görülmeye devam edebilir ama çocuk DEHB’nin 

yarattığı fırtınanın içinde bir iyileşme yaşayabilir.” demektedir. 

(http://www.washıngtonpost.com/news/speaking-of-science/wp/2015/0107/music-lessons-

spur-emotional-and-behavioral-growth-in-children-new-study-says/ 

Tufts Üniversitesi psikologlarından Müzik, Dil ve Beyin yazarı Ani Patel “Her ne kadar 

müzik dinlemek sizi rahatlatıp düşüncelerinize dalmanıza yardım etse de, Ipod’unuzu 

kulaklarınıza takmanın sizi daha zeki yaptığı fikri bilimsellikle pet de bağdaşmıyor.” şeklinde 

ifade etmektedir. Patel, “bir müzik enstrumanı çalmayı öğrenmenin diğer başka beceriler 

üzerinde olumlu etkisi olduğunu, bu becerilerin arasında konuşma algısı, sesteki duyguları 

anlama becerisi ve aynı anda farklı şeylerle başetme becerisi yer alıyor.” demektedir. 

Müzik Dersleriyle Pilot Bir Okul Rotary 100.Yıl Anadolu Lisesi  

Müzik Öğretmeni olarak halen çalışmalarımı sürdürdüğüm Rotary 100. Yıl A.L. 

2007'de henüz ikinci yılında, 180 öğrencisi, toplam 6 şubesi olan bir okuldu. Bir müzik atölyesi 

olmadığı için sınıfları gezerek ders anlatıyordum. Çağın teknolojik gelişimi öğrencilere ya da 
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öğrencilerimiz gelişen teknolojiye son derece hâkimdi. Birbirleriyle diyalog kurmak yerine cep 

telefonlarıyla ilgilenmeyi tercih ediyorlardı. Ya hep birlikte minimum konuşup maksimum 

susacaktık ya da müzikle mutlu, sosyal bir okul yaratacaktık. Öncelikle evlerindeki 

enstrümanların bir envanterini yaptık. Toplu ders yapabileceğimiz enstrümana karar vermek 

zor olmadı. Hep birlikte gitar çalmaya karar verdik. (Evlerinde genellikle gitar mevcut 

olduğundan ayrıca genç arkadaşlarımız gitara daha yakın oldukları için ilgi uyandırmak biraz 

daha kolay olacaktır diye düşünerek ve haftada 40 dakikalık ders için gitarın toplu uygulamaya 

yatkınlığı gözönünde bulundurularak.) 

          "İNSAN İNSANIN ZEHRİNİ ALIR!" (Zuhuri) 

          Müfredat öğretmen için bağlayıcı bir unsurdur. Bu bağlayıcılığı enstrüman öğrenirken 

geçilen repertuarın tonalitesinden, makamından, döneminden vb. yaralanarak aştık. (İki yıl 

önce Milli Eğitim Bakanlığı müfettişlerince yapılan teftişte kullandığımız yöntem ve elde 

edilen başarı sebebiyle üstün hizmet belgesi önerilmiş olup belge  geçtiğimiz yıl  tarafıma 

verilmiştir.)Performansa dayalı eğitimde öğrenciye alıştırma yapma, araştırma yapma, 

yaratıcılık, problem çözme, iletişim kurma, analitik düşünme, eleştirel düşünme gibi üst düzey 

zihinsel süreçleri gerektirir. Ev ödevi ile karıştırılmamalıdır. Ev ödevi sadece bilgi ve beceri 

düzeyinde bir çalışmayı gerektirebilir. Son yıllarda öğretim yöntemlerinde, öğrencinin 

kendisini tanıyarak geliştirmesini sağlayacak değişiklikler  

          "Bir enstrüman çalınması esnasında bedende ve zihinde aynı anda birden fazla 

koordinasyon meydana gelir. Bireylerin kendilerine, çevrelerine nesnel bir gözle bakabilmeleri, 

eğitim sürecinde yapılacak uygulamalarla son derece ilişkilidir.  olmuştur" (Kutlu, v.d., 2009, 

sf.29-35).   

          Kutlu; toplu uygulamaya yönelik derslerle ilgili olarak "öğrencilerin akranlarıyla 

yaptıkları grup çalışmalarına, derslere ilişkin değerlendirmesinde derslere aktif katılımın 

sağlanmasıyla birlikte öğrencilerin etkili iletişim kurma, olaylara eleştirel gözle bakma, 

karşılaştıkları sorunları çözme, karar verme gibi üst düzey zihinsel özelliklerinin kolaylaştığını 

vurgulamıştır." (Kutlu,v.d., 2009:94) 

          Müzik alanında yaptığımız toplu uygulama dersleri öğrencilerin sosyalleşmesini, 

birbirleriyle olan ilişkilerinde toleranslı olmalarını, sorunlara çözüm odaklı yaklaşmalarını ve 

aralarında olabilecek farklı renklere hoş görüyle bakmalarını sağlamıştır. Bu yolla öğrencilerin 

aynı zamanda grup uygulamaları yaparak eğitim öğretim sürecine aktif olarak katılmaları 

sağlanmıştır. Uygulamada çalışma yaptığımız okul bir Anadolu lisesi olduğu için çalışmanın 

zorlukları vardı. Anadolu liseleri daha ziyade fen ağırlıklı eğitim veren liselerdir. Bu sebeple 

öğrencilerimizin vakti  ÖSS başarısı için olabildiğince soru çözmek ve ders çalışmak üzerine 

kurgulanmıştır.  

          Okulumuzdaki durum sekiz yılda çok farklı bir hal aldı. Atölyelerimiz tenefüsler de dahil 

olmak üzere hiçbir zaman boş kalmamaktadır. Okulun başarı yüzdesi ilk mezunlarından itibaren 

hep zirvede kaldı. Üniversiteye öğrenci yerleştirme yüzdesi %96'dir. Öğrencilerimiz en saygın 

okullara yerleşmektedirler. Yurt dışına eğitim için giden öğrencilerimiz öğrendikleri 

enstrümanlar sayesinde kaynaşma evresini oldukça hızlı atlattıklarını anlatmaktadırlar. Haftada 

sadece 40 dakikalık müzik dersiyle çocuklar için eşsiz bir terapi, yol arkadaşlığı hatta belki de 

ihtiyaç duydukları eğitim koçluğu gerçekleştirilmektedir.  

          Sistem oturduktan sonra yaptığımız her çalışmada öğretmenin üzerindeki sorumluluk 

yarı yarıya azaldı. Öğrenciler kendilerine güven ve  manevra kabiliyeti kazandılar. 
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 Fotoğraf, "8 Mart 2016 Dünya Kadınlar Günü" etkinliğinde çekilmiştir. "Kadına şiddete 

hayır!" temalı konser fikri ve yaratım süreci tamamen öğrencilere aittir. Makyajlar da dahil 

olmak üzere...  

        Her fırsatı değerlendirmek ilkemiz oldu. Yıllık planımızın içine "OKULDA MÜZİK 

VAR" adıyla kurguladığımız etkinliği alarak her Cuma günu 35 dakikalık öğle yemeği arasında 

okulun tüm katlarında (her hafta bir katta olacak şekilde) sırayla müzik yapmaktayız. Yılın 

başında yıllık programa alınması sayesinde yıl içindeki etkinliklerin milli eğitim 

müdürlüğünden alınan izin sorunu da aşılmış olmaktadır. Artık repertuarımıza istek şarkılar 

alıyoruz.  

Çalışmalarımızdaki hedefimiz yaratıcı, özgün, huzurlu, çocuklar yetiştirebilmetir. Yani farklı 

düşünebilen, soru sorabilen, cesur davranabilen, hayal gücü yüksek, çalışmaktan mutluluk 

duyan, sorunların üstesinden gelebilmek için farklı uygulamalar kullanan çocuklar… Elde 

ettiğimiz başarı müziğin tüm bu kazanımlar için eşsiz bir araç olduğunu göstermektedir. 

Nörolog Dr. Bulent Madi bir çalışmasında "Müzik dinlemek, tempo tutmak, müziğe ıslıkla eşlik 

etmek, ezbere şarkı söylemek, duygu yükleyerek şarkı söylemek, müzik dinlerken hayal 

kurmak, müzik aleti kullanmak, müzik aleti kullanırken şarkı da söylemek… Her süreçte beynin 

çalıştığı alanlar farklıdır. Beyinde müzik dinlemek ve şarkı söylemek ile ilgili bir alan varmış 

gibi görülse de (planum temporale) aslında, beyin bu becerileri gerçekleştirirken birçok alanın 

koordinasyonunu sağlar, yani ağ sistemlerini kullanır. Örneğin bir şarkıyı piyano çalarken şarkı 

söyleyen bir kişiyi düşünelim: 

1- Şarkı sözlerini hatırlıyor. 

2- Onu dil dudak hareketlerini kullanarak söylüyor. 

3- Şarkı sözlerini anlıyor, duygu katıyor. 

4- İki elini kullanarak, hangi basınçla basacağını ve hızını ayarlayarak piyanonun tuşlarına 

basıyor. 

5- Notalara bakıyor. 

Bu kişi birçok eylemi bir arada yaparak çeşitli beyin alanları koordineli bir şekilde çalıştırıyor. 

Yani gerek müzik dinlerken, gerek şarkı söylerken gerekse bir müzik aleti çalarken beyinde 

hatta beyincikte birçok alan aktif oluyor. 

Beynin çoklu uyaranlar alması ve birçok beyin bölgesinin koordinasyon kurması öğrenme 

potansiyelimizi arttırıyor. Bu nedenle müzik eğitimi alan kişiler matematik, yorumlama, dikkat, 

hafıza, zamanlama gibi birçok alanda daha başarılı olabiliyor. Yine hayatında müziğe önemli 

yer veren küçükten büyüğe birçok kişi sosyal becerileri daha güçlü, özgüveni yüksek, sorun 

çözme konusunda daha yetenekli olabiliyor. 

Bebek, çocuk, ergen, yetişkin, yaşlı yaş kaç olursa olsun, müziğin faydalarından 

yararlanmalıyız. Gelişimsel geriliklerde, öğrenme güçlüklerinde dikkat-unutkanlık 

sorunlarında, nörolojik, psikiyatrik ve psikolojik alt yapısı olan benzer birçok farklılıkta; 
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müziğin, becerileri geliştirici ve tedavi edici özelliklerini kullanabilir, çözüm sürecini 

hızlandırabiliriz. Normal gelişim gösteren bireylerde de var olan potansiyeli destekleyebiliriz. 

Bu noktada interdisipliner yaklaşımımız ile merkezimizde uzmanlarımız ve müzik 

eğitimcilerimizin işbirliği doğrultusunda çalışmalarımızı müzik desteği ile sürdürmekteyiz. 

Normal veya farklı gelişen tüm bireyler için müzik olmazsa olmazdır." 

(http://kosuyoluplus.com.tr/beynimizin-dostu-muzik/) yorumlarıyla çalısmalarımızın ne denli 

önemli olduğunu vurgular nitelikte bir tespitte bulunmuştur.  

Müzik hayatlarımızda büyük farklar yaratabilir ve tüm kötülükleri unutturabilir.  

Bugün tüm ülkeye örnek olacak bir müzik atölyesine sahip okulumuzdan etkinlik ve 

çalışma fotoğrafları paylaşmak bizler için büyük bir mutluluktur. 
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SONUÇ 

 • Müzik öğretmenlerinin alternatif öğretim yöntemleri ile ilgili daha fazla bilgilendirilmesine 

yönelik seminerler düzenlenmesi, mesleki gelişim sürecinde sürekli aktif tutulmaları gereklidir,  

 • Müzik öğretmeni adaylarının alternatif öğretim yöntemleri ile ilgili uygulamalar yapması 

ve bu yöntemleri kullanmaya özendirilmeleri, 

 • Müzik öğretmenlerinin okul içinde disiplinlerarası yaklaşımın en önemli unsurlarından biri 

olduğu gerçeğinin tüm alanların öğretmen adaylarına eğitimleri safhasında öğretilmesi 

gerekmektedir, 
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 • Okullarda bulunan rehberlik servislerinin işitsel ve görsel sanatlar öğretmenleriyle tam bir 

uyum içinde çalışmasının önemi çocukların sağlıklı birey olabilmeleri yolunda önemli bir 

yaklaşım olacaktır, 

 • Müzik dersleri bütçe kesintisi yaşandığında vazgeçilecek ilk dersler arasında yer 

almaktadır. Üstelik bu kesintiler müziğin çocukların hayatına etkileri üzerine her hangi bir 

araştırmaya dayandırılmadan yapılan kesintilerdir. Malesef bu derslerin aslında çok da mühim 

olmadığı gibi bir algı oluşturulmaktadır. Oysa doğru olan müzik derslerinin ana sınıfı 

evresinden itibaren müzik öğretmenleri tarafından yapılmasıdır. Ne yazık ki Milli Eğitim 

politikasında İlk Öğretim evresinde müzik eğitimi sınıf öğretmenlerince yapılmaktadır. Bu 

noktada asıl önemli olan yönetim anlayışında güzel sanatlar alanındaki eğitimin, okullarımızda 

çocukların tüm eğitim hayatına doğru ve etkin bir biçimde entegre edilmesidir.    

 

Kaynakça 

1-(http://www.washıngtonpost.com/news/speaking-of-science/wp/2015/0107/music-lessons-

spur-emotional-and-behavioral-growth-in-children-new-study-says/) 

2- Kutlu, v.d., 2009, sf.29-35.   

3- (http://kosuyoluplus.com.tr/beynimizin-dostu-muzik/) 
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“ALZHEİMER TANISI ALMIŞ YAŞLI BİREYLERDE MÜZİK TERAPİ 

KULLANIMININ AJİTASYON VE ANKSİYETE ÜZERİNE ETKİSİ” 

 

Emine Elif ŞAHİN 

Haliç Üniversitesi Türk Müziği YL Öğrencisi 

e.elifsahin@gmail.com / iletisim@eminelifsahin.com 

 

GİRİŞ-AMAÇ:  

Alzheimer Hastalığı (AH), yüksek sıklıkla genetik ve çevresel faktörlerin etkileşimi sonucu 

ortaya çıkan bir hastalıktır. Alzheimer hastalarında duyusal uyarı sağlanmasıyla, müzik terapi 

yaşlıların hayat kalitesini artırmada, fiziksel ve zihinsel yıkımlarının yavaşlamasına katkısı 

olduğu bilinmektedir. Bu çalışmanın amacı; Alzheimer tanısı almış bireylerle müzik terapi 

uygulamasının ajitasyonve anksiyete üzerine etkilerinin araştırılmasıdır.  

GEREÇ-YÖNTEM:  

Çalışmaya İstanbul Avrasya Bakımevi’nde kalan, sözel iletişim kurulabilen, Alzheimer 

tanısıalan, yaşları 65-93 (median:82; sd: 8.58 ) arasında değişen 30 hasta dahil edildi. Homojen 

olması için 15’er kişilik deney ve kontrol gruplarına ayrıldı.Deney grubundaki Alzheimerli 

bireylere 16 hafta boyunca haftada bir kez 45 dakikalık müzik terapi çalışması yapıldı. 

Çalışmanın1, 6, 12 ve 16. haftalarda Beck Anksiyete Ölçeği (BAI) ve Cohen-Monsfield 

Ajitasyon Envanteri (CMI) testleri kullanıldı. Bu çalışmada elde edilen veriler SPSS 20 paket 

programı ile analiz edilmiştir.Sonuçlar yorumlanırken anlamlılık düzeyi olarak 0,05 kullanılmış 

olup; p<0,05 olması durumunda anlamlı bir farklılığın olduğu, p>0,05 olması durumunda ise 

anlamlı bir farklılığın olmadığı belirtilmiştir.  

BULGULAR:  

Müzik terapi öncesi BAI puan ortalamaları deney grubunda 42,53, kontrol grubunda 25,4, CMI 

puan ortalamaları deney grubunda 57,4, kontrol grubunda 41,8’dir. Deney grubunda Beck 

puanları bakımından zamanlar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmaktadır 

(p<0,05). Kontrol grubunda Beck puanları bakımından zamanlar arasında istatistiksel olarak 

anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır (p>0,05). Deney grubunda Cohen puanları bakımından 

zamanlar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmaktadır (p<0,05). Kontrol 

grubunda Cohen puanları bakımından zamanlar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık 

bulunmamaktadır (p>0,05).  

SONUÇ: 

Hasta grubuna uygulanan müzik terapinin ajitasyon ve anksiyete’yi azaltmada olumlu etkisi 

olduğu saptanmıştır. 

 

Anahtar Kelimer: Alzheimer, Anksiyete, Ajitasyon, Müzik Terapi 
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ABSTRACT 

 

INTRODUCTİON AND OBJECTİVES: 

Alzheimer Disease is a disease caused mostly by the interaction between genetic and 

environmental factors. It is known that by sensorily stimulation, music therapy can improve the 

life quality, and slow down physical and mental destructions of the patients. The aim of this 

study is to research whether the application of music therapy could effect the alzheimer patients’ 

agitation and anxiety. Materials and  

METHODS: 

The study incorporates 30 of the patients from İstanbul Avrasya Bakımevi between 65-93 years 

old, who are diagnosed with the alzheimer and can communicate verbally. A control and 

treatment group is structured with fifteen patients for each, generating homogeneous groups. A 

forty-five minute long music therapy sessions are applied to the patients of the treatment group 

for sixteen weeks. Beck Anxiety Inventory(BAI) and Cohen-Mansfield Agitation Inventory 

(CMI) is used at the first, sixth, twelfth and sixteenth weeks of the study. The data acquired 

from this study is analyzed by SPSS 20 package program. While annotating the results, 0.05 is 

used for the statistical significance, meaning that p<0.05 indicates a meaningful difference, and 

p>0.05 indicates that there are no meaningful differentiation. 

RESULTS: 

Before the music therapy, experiment and control groups’ mean scores are 42.53 and 25.4 for 

the Becks Anxiety Inventory and, 57.4 and 41.8 for the Cohen-Mansfield Agitation Inventory, 

respectively. Regarding the Beck scores, the experiment group shows statistically meaningful 

difference between the uses of BAI in different weeks (p<0.05) while for the control group, no 

statistically meaningful difference is shown (p>0.05). Regarding the Cohen scores, the 

experiment group shows statistically meaningful difference between the uses of the CMI, 

(p>0.05) while  the control group shows no statistically meaningful difference (p<0.05). 

Conclusion: It is concluded that the application of music therapy to alzheimer patients effects 

positively to lower their anxiety and agitation. 

 

Keywords: Anxiety, Alzheimer, Agitation, Music Therapy 
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“İNTERAKTİF KONSER PROJESİ” 

Arş. Gör. Emre ÜNLENEN 

Anadolu Üniversitesi – Devlet Konservatuvarı  

emreunlenen@anadolu.edu.tr 

ÖZET 

“İnteraktif Konser Projesi”, konser ve seminer kavramlarının bir arada kullanılmasıyla 

oluşturulmuştur. Müziğin soyut iletişim özelliğinin, sözel iletişim araçlarıyla zenginleştirildiği 

bir yapıya sahiptir.  Dinleyicinin, verilen yönergeleri takip ederek, dinleyeceği bir programatik 

eser üzerine, kurgusal hikâye oluşturması projenin birincil adımını oluşturmaktadır. 

Proje, öncelikli olarak Klasik Batı Müziği’ne aşina olmayan dinleyici topluluğunun bu 

müzik türü üzerindeki ön yargılarını ortadan kaldırmak amacıyla oluşturulmuştur. Hikâye 

ögesi, toplumsal bazda sahip olduğu etkileşim gücü nedeniyle araç olarak kullanılarak, soyut 

müzik ögesinin betimlenmesinde kullanılmaktadır. Müzisyen ve dinleyici arasındaki iletişimi 

kuvvetlendirerek, sunulan müziğin daha iyi anlaşılmasına bir zemin hazırlamak istenmektedir. 

Etkinlik esnasında, Geştalt Terapi yönteminin öz değerlerinden yararlanılarak, kişinin 

an içinde karşılaştığı işitsel verilere karşı oluşturduğu duygusal farkındalığına ulaşması ve 

oluşturacağı kurgusal karakter üzerine bu duyguları yansıtması beklenmektedir. 

Konser ortamında gerçekleşen etkinlik, dinleyicilerin paylaşımlarıyla etkinliği 

yönlendirdiği interaktif bir ortam oluşmasını sağlamaktadır. Birbirinden bağımsız katılımcıların 

oluşturduğu bu sosyal ortam, bireylerin müziği bir araç olarak kullanarak, hem hayal gücünün 

ve bilinçaltının desteklediği kurgusal karakterle kendisi arasındaki ilişkiyi sorgulamasına hem 

de müziğin daha içselleştirildiği bir deneyim kazanımına imkân sağlar.   

Dinleyici kitlesinin belirli bir bilinç düzeyine ulaşması, hem alanında uluslararası 

başarıları olan müzisyenlerin daha doğru bir şekilde değerlendirilmelerini sağlayacak hem de 

klasik müzik dinlemek için kullanılan zamanın verimliliğini arttıracaktır. 

Anahtar Kelimeler: İnteraktif Konser, Geştalt Terapi, Hikâye, Müzik 

 

“INTERACTIVE CONCERT PROJECT” 

Research Assistant Emre ÜNLENEN 

Anadolu University – State Concervatory 

emreunlenen@anadolu.edu.tr 

ABSTRACT 

Interactive Concert Project is based on usage of both concert and seminar concepts 

simultaneously. With the project, the abstract communication feature of music is enriched with 

the concrete feature of verbal story telling.  The primary step of the project is to ask to audience 

to create a fictive story based on the programmatic music piece which they will listen, thorough 

the instructions given by musician to them.  

The main goal of the project is to clear away the biases on the classical music of the 

listener who are not familiar with this type of music. The story factor which has an interaction 

power on the society is used as a tool in order to picturize the abstract form of the music. By 

strengthen up the communication bonds between musician and the audience, it is possible to 

lead the music to be comprehended more successfully.  
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During the activity, by utilizing the pure features of the Gestalt Therapy practice to 

storytelling, the audience is asked to find some ways for getting the awareness of their 

emotional state while they are facing with the aural inputs and to express their feelings through 

imagining the fictive story.  

  The activity’s concert-like concept let the audience to contribute and to lead the 

direction of the event due to its interactive feature. This social platform which consists of 

different individual participants both pawes the way to interrogate the similarities between the 

fictive character that is lean on the subconscious and the imagination and the participant, and 

to have a personalized musical experience.  

With the audience which has a certain consciousness level on classical music, it would 

both let the audience to appreciate the internationally succeed musicians consciously, and to 

listen the classical western music more effectively.  

Keywords: Interactive Concert, Gestalt Therapy, Storytelling, Music 

 

GİRİŞ 

“İnteraktif Konser Projesi”, Klasik Batı Müziği’nin günümüz müzik dünyasında 

kaybetmekte olduğu düşünülen yerini yeniden kazanmasına yönelik müzisyenlerin 

kullanabileceği alternatif bir yol olarak geliştirilmiştir. Proje kapsamında konser ve seminer 

kavramları bir arada kullanılmakta ve müzisyenin  tanımı müzisyen-anlatıcı olarak 

değiştirilmektedir. Proje sayesinde, müziğin soyut iletişim özelliğinin, sözel iletişim araçlarıyla 

zenginleştirildiği bir yapıya kavuşması hedeflenmektedir. Bu yazı ve sunum akademik bir 

çerçeveyle şekillendirilmek yerine daha çok projenin gelişim sürecini, işleyişini ve 

gerçekleştirilen örneklerin sunulmasıyla, açıklayıcı bir üslupta yazılmıştır.  

PROJENİN OLUŞUMU VE GELİŞİM SÜRECİ 

İnteraktif Konser Projesi Nedir? 

Proje genel olarak, müzisyenin önce açıklayacağı, sonra seslendireceği programatik 

müzik örnekleri42 üzerine dinleyicinin somut hikâyeler kurgulaması olarak açıklanabilir. 

Yapılacak açıklamalar, dinleyici kitlesinin müzik bilinç düzeyine göre, önce sesin tanımı, sesin 

tınısal özellikleri, eserin form açısından nasıl kurgulandığı ve eseri oluşturan farklı tematik 

malzemelerin hangi düşünsel fikirleri simgelediği şeklinde sıralanmaktadır.  

Projenin Amacı Nedir? 

Projenin temel amacı Klasik Batı Müziği’ne karşı oluşan ön yargıların yenilerek, 

müziğin dinlenme alanının genişletilmesidir. Proje alışılageldik konser formatının ve 

dinlenilirken sanatsal açıdan belirli bir bilgi birikimi gerektiren konser programlarının daha iyi 

anlaşılabilmesi için, bu müzik türüyle hayatından daha önce hiç karşılaşmamış ya da nadiren 

karşılaşmış olan bireysel dinleyicilere yönelik bir oryantasyon programı olarak tasarlanmıştır.   

 Müzik konser formatındaki gibi bir amaç olmaktan çok, özellikle kültürümüzde 

teknolojik gelişmeler öncesinde yaygınca görülen halk masalcılarını örnek alarak, sözel 

anlatımın güçlendirileceği bir araç olarak kullanılmaktadır. Diğer bir bakış açısıyla, müzik gizli 

bir amaç olarak, klasik müzik dinlemek istemeyen bir gruba hikâye anlatacakları söylenilerek, 

arka planda verilmekte ve bu tür müziğe aşinalık kazanmaları sağlanmaktadır.  

                                                 
42 Programatik müzik (programmatic music): Belirli bir alt metne bağlı olan ya da birbirinden farklı manzara, 
resim ve olay dizileri üzerine bestecinin duygusal tepkilerini aktarma amacıyla bestelenmiş eserler 
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 Belirli bir dinleme birikimine ulaşmış dinleyici kitlesi ve müzisyen arasındaki iletişimi 

kuvvetlendirerek, sunulan müziğin daha iyi anlaşılması için bir zemin hazırlamak, projenin bir 

yan amacı olarak görülebilir.  

Projenin Gelişim Süreci 

Projenin gelişim süreci yazarın 2005 – 2011 yılları arasında İhsan Doğramacı Bilkent 

Üniversitesinde gerçekleştirdiği lisans eğitimi boyunca verdiği konserlere dayanmaktadır. 

Konserlerindeki iletişim düzeyini geliştirmek için yaptığı çalışmalarda ilk başta eserlerin 

yazıldığı dönem özelliklerini, bestecinin ve eserin önemini sözel olarak açıklayan Ünlenen, 

2009 – 2010 yılları arasında Emre Şen’in açtığı Müzikte Geştalt Yaklaşımı adlı dersi iki dönem 

boyunca alarak, dinlenilen müziğin anlık olarak kişide oluşturduğu duygusal tepkimeler üzerine 

çalışmalar yapmıştır. Projenin oluşumu yazarın bir farklı projesi olan Anadolu Güzel Sanatlar 

Liselerini Geliştirme Projesi ile eş güdümlü olarak gelişmiş ve konser – seminer formatıyla 

2010 yılı itibariyle uygulanmaya başlamıştır. 

 

PROJENİN İŞLEYİŞİ VE GERÇEKLEŞTİRİLEN UYGULAMALAR 

Projenin İşleyişi 

 Etkinlik yaklaşık olarak 45 – 50 dakika sürmektedir. İlk 15 dakika boyunca müzisyen, 

daha önce bahsedilen, ses, tını, müziğin formu vb. tanımların açıklamalarını gerçekleştirip, 

dinleyecekleri ilk eserin formu ve hikâyesi üzerine belirli yönergeler verir. Verilen yönergeler 

eserin içinden küçük kesitlerin eş zamanlı olarak çalınması ve asıl dinleme etkinliği 

gerçekleştirilirken bunların hatırlanması istenir. Daha sonra örnek sunum başlığı altında 

açıklanacağı üzere, müzisyen hikâyenin içinde bir boşluk oluşturur ve bu boşluğun dinleyici 

tarafından tamamlanmasını ister.  

Dinleme etkinliği esnasında, Geştalt Terapi yönteminin öz değerlerinden yararlanılarak, 

kişinin an içinde karşılaştığı işitsel verilere karşı oluşturduğu duygusal farkındalığına ulaşması 

ve oluşturacağı kurgusal karakter üzerine bu duyguları yansıtması beklenmektedir. 

Dinleme etkinliği bittikten sonra müzisyen, dinleyicileri ayrı ayrı söz hakkı vererek, 

onların hikâyeyi nasıl tamamladıklarını sorar. Konser ortamında gerçekleşen etkinlik, 

dinleyicilerin paylaşımlarıyla etkinliği yönlendirdiği interaktif bir ortam oluşmasını 

sağlamaktadır. Birbirinden bağımsız katılımcıların oluşturduğu bu sosyal ortam, bireylerin 

müziği bir araç olarak kullanarak, hem hayal gücünün ve bilinçaltının desteklediği kurgusal 

karakterle kendisi arasındaki ilişkiyi sorgulamasına hem de müziğin daha içselleştirildiği bir 

deneyim kazanımına imkân sağlamaktadır. 

Yapılan Uygulamalar (2010 – 2016) 

 TED Ankara Koleji  

 Ankara Aşiyan Koleji 

 Bilkent Labratory International School 

 İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi - Kütüphane Konserleri 

 Hatay, Edirne, Çanakkale Anadolu Güzel Sanatlar Liseleri 
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Görsel 2. İnteraktif Konser Projesi Sunumu, Ankara Aşiyan Koleji Öğrencileri, İzgören Akademi, 14 

Mart 2013 

 

Örnek Sunum 

Örnek programatik müzik eseri olarak Johann Kaspar Mertz’in Le Gondolier adlı eseri 

kullanılacaktır. Romantik Dönem gitar müziği örneği olarak görülebilecek bu eser dönemin 

Venedik şehri ve isminden de anlaşılacağı üzere bir gondolcu üzerine kurgulanmıştır. Eseri 

form özellikleri açısından 4 ayrı bölmeye ayırmak mümkündür.  

Birinci bölme eserin ağır tempolu bas melodik yürüyüşü ve bu yürüyüşe cevap veren 

akorlarla başlar. Aynı melodik hattın tekrarı ve cevap veren akorların bir oktav inceden tekrar 

edilmesiyle eserin giriş bölmesi gelişir ve benzer melodi-akor yürüyüşleriyle bir diğer bölmeye 

ulaşır. Yazarın anlatımına göre eserin başında dinleyiciden kederli, yaşlı bir adamın ağır ağır 

yürüdüğünün düşünmesi istenir.  

 

Görsel 1. İnteraktif Konser Projesi Sunumu, TED Ankara Koleji, 2 Mart 2012 
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Görsel 3. Johann Kaspar Mertz, Le Gondolier 1-10 Ölçüler arası 

İkinici bölmede eser 6/8lik ölçü sayısında otuz ikilik nota birimleriyle kurgulanmış bir 

arpeje yönelir. Bu bölme boyunca aynı arpejin eşliğinde gitar soprano partisinde bir melodi 

seslendirir. Melodinin gelişimine göre gerçekleşen modülasyonlarla eser bas notalarda 

duyulacak bir motife yönelmektedir. Bu motifin peşi sıra duyulmasıyla birlikte bölme üçüncü 

bölmeye doğru yönelir. Yazarın anlatımına göre bu bölme yaşlı adamın geçmişine dönülen bir 

geçit gibidir. Hızlı arpejin dinleyici tarafından sanki eski bir günlüğün sayfalarının hızlıca 

dönerek eski yapraklarını öne çıkarması ve yaşlı adamın bu geçmiş hatıralara yönelmesi olarak 

hayal edilmesi beklenir.  
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Görsel 4. Johann Kaspar Mertz, Le Gondolier, 11-26. Ölçüler arası 

 

Üçüncü bölmede barcarolle43 ritmik yapısıyla başlayan şarkı formu eserin kalbini 

oluşturmaktadır. Gondolcuların geleneksel olarak seslendirdikleri şarkılara gönderme yapan bu 

bölmede, eserin başında bahsedilen yaşlı adamın gençliğine ve işini severek yaptığı döneme 

dönüldüğünden bahsedilir. Barcarolle’ün ritmik yapısı gondolcuların kürek çekişine 

benzetilerek, sahnenin dinleyicinin gözünde canlandırılması beklenir. Son olarak dinleyiciye 

tek bir soru sorulur. “Yaşlı Gondolcu geçmişinde ne yaşamış olabilir ki, yaşlılığında bu kadar 

kederli ve tükenmiş bir ruh haline sahip olmuştur?” Eserin devamında yer alan tüm ritmik ve 

melodik gelişmelerin dinleyici tarafından somutlaştırılarak hayal edilmesi istenir.  

 

                                                 
43 Venedikli gondolcuların söyleyerek seslendirdiği bir şarkı formu 
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Görsel 5. Johann Kaspar Mertz, Le Gondolier, 27. ölçü sonrası 

 

SONUÇ 

 İnteraktif Konser Projesi, günümüz alışılageldik konser formatına alternatif olarak 

değerlendirilmelidir. Dinleyicinin herhangi bir müzik eserini her zaman somutlaştırması 

beklenmese de, özellikle Klasik Batı Müziği’ne aşinalık kazandırılması için, projenin işlevsel 

olacağı düşünülmektedir.  

Dinleyici kitlesinin belirli bir bilinç düzeyine ulaşması, hem alanında uluslararası 

başarıları olan müzisyenlerin daha doğru bir şekilde değerlendirilmelerini sağlayacak hem de 

klasik müzik dinlemek için kullanılan zamanın verimliliğini arttıracaktır. 

 

KAYNAKLAR 

Mertz, J. Kaspar, Le Gondolier op65. No.3, Chanterelle Vertag, Batı Almanya, 1985 
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“EĞİTİM FAKÜLTELERİ MÜZİK ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMLARINDA 

MÜZİK TERAPİSİNİN DERS OLARAK OKUTULABİLİRLİĞİ” 

 

Doç. Dr. Ersan ÇİFTCİ 

 

Erzincan Ünv. Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Böl. Müzik Eğitimi ABD 

ersanfarmer@gmail.com 

ÖZET 

Müzik insan yaşamındaki etkileri bakımından incelendiğinde, en önemli etkilerinden 

birisinin terapik etkisi olduğu görülür. İnsanlar, müziğin insanın duygularını etkileyen sihirli 

gücünü kullanarak belki de var oluşlarından bu yana çalgılar, melodiler ve bunların eşliğindeki 

dansların oluşturduğu ahenkten, insanı tedavi eden ve iyi duygular hissettiren bir ilim olarak 

faydalanmışlardır. Günümüzde de terapi özelliği ile ilgili uygulamalar ve araştırmalar müziği 

bu anlamda popüler bir özel alan haline getirmiştir. Dünyada birçok gelişmiş ülkede müzik 

terapisi alanında yetiştirilen uzmanlar, bu alanda sertifika sahibi müzikoterpist kimliği ile 

eğitim ve sağlık kuruluşlarında uzman olarak hizmet vermektedirler. Müzikle tedavi 

konusunda, tarihi en zengin örneklerle dolu bir medeniyetin modern çağını yaşayan ülkemizde 

bu konuda eğitim veren kurumların sayısı yok denecek kadar az olmakla beraber, bu konun 

önemini betimleyen araştırma inceleme ve öneriler son yıllarda artmaktadır.  

Bu çalışmada, üniversitelerimizin eğitim fakülteleri müzik öğretmenliği anabilim dalı 

lisans programlarında okuyan müzik öğretmeni adaylarına yönelik “Müzik Terapi” başlığı 

altında bir yarıyıl okutulabilecek bir ders önerilmektedir. Bu dersin, müzik öğretmeni 

adaylarının mesleki donanımlarına katkısını ve bu önerinin temelini oluşturan veriler, Erzincan 

Üniversitesi Eğitim Fakültesi Müzik Öğretmenliği Lisans Programında okuyan son sınıf 

öğrencilerinden bir grubun 2014-2015 Öğretim Yılında “Topluma Hizmet Uygulamaları” dersi 

kapsamında aldıkları müzik terapi eğitimini 14 hafta boyunca Erzincan Toplumsal Ruh Sağlığı 

ve Rehabilitasyon Merkezi’ndeki zihinsel engelli hastalara uyguladıkları müzik terapi 

uygulamaları değerlendirilerek elde edilmiştir. 

Anahtar kelimeler: Müzik Terapi, Müzik Öğretmeni ve Müzik Terapi,       Müzikoterapi 

Eğitimi 

 

“APPLICABILITY OF MUSIC THERAPY AS A COURSE IN GRADUATE PROGRAMS 

OF MUSIC TEACHING IN THE FACULTIES OF EDUCATION” 

 

ABSTRACT 

One of the most important impacts of Music appears to be its therapeutic effect when it 

is analysed in terms of the effects on human life. Human beings have been getting use of music 

as a science which cures human and make them feel good through musical instruments, 

melodies and harmonies by dances using magic power of music effecting emotions of humans. 

Today the applications and researches regarding its therapeutic features have made music a 

popular special field in this sense. The experts specialized in the field of music-therapy in 

various developed countries in the world have been serving as certificated music-therapist in 

educational and health institutions in this field. In our country that experiences modern age of 

a civilization with the richest samples in its history, the number of the educational institutions 

in this field is rather low, however researches, studies and recommendations emphasizing the 

importance of this subject have begun to increase in recent years. 

In the study, we recommend a course with the title of “Music-therapy” that can be taught 

to pre-service Music teachers attending to Music Teaching Programs in the Faculties of 

Education in the universities within one semester. The data making up the contribution to the 

professional equipment of pre-service music teachers and the base of this recommendation were 
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obtained from the assessment of music-therapy applications applied, by a group of the 4th grade 

students in the department of Music Training, faculty of education, Erzincan University in the 

frame of Community Service Applications Course, on mental retarded patients at Erzincan 

Mental Health and Rehabilitation Centre during 14 weeks in 2014-2015 Teaching Year. 

Key Words: Music Therapy, Pre-service Music Teacher, Music-therapy Education 
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“SES TERAPİSİ YÖNTEMLERİ VE SES TERAPİSİNİN SES BOZUKLUKLARININ 

TEDAVİSİNDEKİ ETKİNLİĞİ” 

 

Ersoy SAKLICA 

 

Başkent Üniversitesi Ankara Hastanesi KBB Bölümü 

ersoysaklica@hotmail.com 

 

ÖZET 

İnsanlar arasındaki iletişimi sağlayan yöntemler arasında en önemli bölümü konuşma,  

dolayısıyla ses oluşturmaktadır. Disfoni ve ses problemleri göreceli olarak sık karşılaşılan 

sorunlar olmakla birlikte, gerçek popülasyondaki ses problemi prevelansı henüz net 

bilinmemektedir.  

Ses ile ilgili problem yaşayan kişilerin psikolojik, mesleki, sosyal ve duygusal uyumu bu 

durumdan etkilenmektedir. İşi gereği sesini yoğun kullanan şarkıcı, öğretmen, din görevlisi, 

oyuncu, sekreter gibi profesyonel ses kullanıcılarında meslek kaybı gibi ciddi durumlara da yol 

açmaktadır. Ülkemizde ses terapisi ile ilgili çalışmalar çok az ve yetersiz olduğu için hangi ses 

problemlerinde ne şekilde ses terapisi uygulanacağı ve ne kadar etkili olacağı henüz tam 

bilinmemektedir. Sadece bu konuya özel ilgi duyan ya da konu ile bilgisi olan KBB doktorları 

bu hastaları ses terapisine yönlendirmektedir. 

Bu çalışmada amacımız ses bozukluğu olan hastalarda ses terapisinin, saptanan ses 

bozukluğunun tedavisindeki etkinliğini, Sesle İlişkili Yaşam Kalitesine etkisini ve hangi ses 

hastalıklarında cerrahi yöntemden önce ya da sonra mutlaka başvurulması gerektiğini 

araştırmaktır. 

Çalışmaya Ankara Üniversitesi İbni Sina Hastanesi KBB bölümü ve Başkent Üniversitesi 

Ankara Hastanesi KBB bölümüne ses bozukluğu şikayeti ile başvuran kişiler dâhil edilmiştir. 

Hastaların anamnezleri, demografik bilgileri alınarak genel KBB muayeneleri yapılmış 

Ardından kliniğimizde tüm ses hastalarına rutin olarak uygulanan tanısal testler olan 

videolarengostroboskopik ve fleksiblenazofaringolarengoskopik incelemeler yapılmıştır. Tüm 

değerlendirmeler sonucunda acil cerrahi müdahale gerektiren maliğnite veya premaliğn lezyon 

saptanan hastalara gerekli cerrahi müdahale önerilmiş diğer fonksiyonel veya organik ses 

bozukluğu tanısı alan hastalar çalışmaya dâhil edilmiştir.  Ve deneysel yöntemlerle hangi ses 

problemlerinde ses terapisinin etkili olduğu ve hangi hastalıklar ne tür yöntemlerin kullanıldığı 

belirlenmiştir. 

 

Anahtar Kelimeler: Larinkhastalıkları, Sesterapisi, Sesbozuklukları, Sesproplemleri, Disfoni 

 

 

“METHODS OF VOICE THERAPY AND THE EFFICIENCY OF THE VOICE 

THERAPY OF VOICE DISORDERS” 

 

Ersoy SAKLICA 

 

Başkent University - Ankara HospitalOtolaryngologyDepartments 

ersoysaklica@hotmail.com 

ABSTRACT 

The main communicationmethod of thehumanbeing is thespeech, 

andconsequentlythevoice. Although the dysphonias and voice disorder sarerelatively most 

occurring cases, thevoicedisorderprevalence in population is not knownaccurately yet in reality.  

Psychological, professional, social, and emotional adaptation of those who have voice 
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disorder are effected by this problem. Voice disorder may cause serious results like losing job 

for the singers,  teachers, religious commissaries, actor sand actress, secretaries who are using 

the irvoice sprofessionally.  Since the studies on voice therapy are very rare, and not sufficient 

in ourcountry, which therapy method will be applied for a disorder, and the efficiency of therapy 

is not known accurately yet. Only those who have personal interest, or otolaryngologists who 

have knowledge on matter are directing this patient stothet herapists. 

In this study we aimedtos how the importance of voicet herapy for the patients who have 

voice disorder, and to Show success of treatment of a determined disorder, and the effect to life 

quality related to voice, and also which voice therapy must be applied for which disorders, 

before or after medical operation 

 

In this study, the patients who have applied for voice disorders to Ankara University - İbni 

Sina Hospitaland Başkent University - Ankara Hospital otolaryngology departments are 

included. First with the health history and the demographic information of patients on hand, 

otolaryngology examination scarried on, and later 

videolaryngostroboscopicandnasopharyngoscopictestsareapplied as normally done. 

Aftertheevaluations, 

medicaloperationsaresuggestedforthepatientswithmalignantandpremalignantlesionswhichrequi

reemergencymedicaloperation, 

theothervoicedisordersduetofunctionalandlaryngealstructureareincluded in thestudy. 

Andwiththeexperimentalmethods, it is determinedthatvoicetherapy is 

effectiveforwhichvoicedisordersandwhichtherapymethod is efficientfor a specificdisorder. 

Keywords: Laryngealdisease; voicetherapy; voicedisorders; voiceproblems; dysphonias; 
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“ZİHİNSEL YETERSİZLİĞİ OLAN ÖĞRENCİLERE GİTARLA RİTİM ATMA 

BECERİSİNİN ÖĞRETİMİNDE EŞZAMANLI İPUCUYLA ÖĞRETİMİN ETKİLİLİĞİ” 

Evgin ÇAY 

Özel Eğitim Öğretmeni, Şehit Ali Borinli Mesleki Eğitim Merkezi 

evgincay35@gmail.com 

Öğr. Gör. Dr Fidan ÖZBEY 

Sakarya Üniversitesi, Eğitim Fakültesi 

 fozbey@sakarya.edu.tr 

Özet 

Bu araştırmanın amacı; zihin yetersizliği olan öğrencilere gitarla ritim atma becerisinin 

öğretiminde eşzamanlı ipucuyla öğretimin etkililiğini araştırmaktır. Araştırmada eşzamanlı 

ipucuyla öğretimin etkililiğini belirlemek üzere Tek Denekli Araştırma Modellerinden, 

Denekler Arası Yoklama Evreli Çoklu Yoklama Modeli kullanılmıştır. Araştırma 1 kız 2 erkek 

toplam 3 öğrenci ile yürütülmüştür. Eşzamanlı ipucuyla öğretimin gitarla ritim atma becerisinin 

öğretiminde öğretimindeki etkililiğini değerlendirmek üzere toplu yoklama, günlük yoklama, 

öğretim ve izleme oturumları düzenlenmiş, değerlendirme için tek fırsat yöntemi kullanılmıştır.  

Beceri tüm basamakların bir arada öğretimi biçiminde öğretilmiştir. Oturumların tümü bire bir 

öğretim düzenlemesi biçiminde gerçekleştirilmiştir. Araştırmada hem gözlemciler arası 

güvenirlik hem de uygulama güvenirliği verisi toplanmıştır. Araştırma bulguları, Eşzamanlı 

ipucuyla öğretimin zihin yetersizliği olan öğrencilere, gitarla ritim atma  becerisinin 

öğretiminde etkili olduğunu göstermektedir. Öğretim sona erdikten sonra da öğrenilenlerin 

kalıcılığı değerlendirilmiştir. 

Anahtar sözcükler: Zihinsel Yetersizlik, Gitar Çalma Becerisi, Eşzamanlı Ipucu Yöntemi 

 

“THE EFFECTIVENESS OF SIMULTANEOUS PROMPTING PROCEDURE ON 

TEACHING RHYTHM PLAYING WITH GUITAR SKILL TO STUDENTS WITH 

INTELLECTUAL DISABILITIES” 

Abstract 

The purpose of this study was to examine rhythm playing with guitar skill to students 

with intellectual disabilities.. The experimental design of the study was multiple probe design 

with probe conditions across subjects. The study conducted with tree students (two male, one 

female) with mental retardation. There were probe, instruction and maintenance sessions in the 

study. A single oppurtunity format was used to determine the performence level of the subjects 

during baseline. All of the sessions were conducted individually and total task format was used 

for instruction. Both inter-observer and procedural reliability data vere collected for the study. 

Result showed that simultaneous prompting was effective on teaching rhythm playing with 

guitar skill to students with mental retardation . There was also found that simultaneous 

prompting was effective on maintaining the acquired skill over  weeks after training. 

Keywords: İntellectual Disabilities, Rhythm Playing With Guitar, Simultaneus Prompting 

Procedure 

Giriş  

Müzik, duygu ve düşünceleri, olayları belirli amaç ve yöntemleri kullanarak estetik bir 

biçimde seslerle anlatma süreci olarak tanımlanabilir (Uçan, 1978; 16). Uçan (1996), müziğin 

insan hayatında en temel hak olduğunu savunur. Blythe (1998) ise müziği insan hayatının doğal 

mailto:evgincay35@gmail.com
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eğitimcisi olarak tanımlamaktadır. Müzik, insanların duygu ve düşüncelerini anlatan bir ifade 

şekli olduğu kadar, toplumların kültürlerini de yansıtmaktadır. Müzik, bireyin ve toplumun 

yaşam damarlarını besler.  

Ünlü Macar müzik eğitimcisi Zoltan Kodaly bir ifadesinde “Eskiden çocuğun müzik 

eğitimi, doğumundan dokuz ay önce başlamalı, diye düşünürdüm. Şimdi aynı düşüncede 

değilim. Çocukların müzik eğitimi annenin doğumundan dokuz ay önce başlamalı” sözleriyle 

daha mutlu ve nitelikli bir insan olmak için herkesin müzik eğitiminden geçmesi gerektiğini 

vurgulamıştır (Kamacıoğlu, 1993). Eflatun, müziği, eğitimin en gerekli unsuru olarak görmüş 

vücuttan önce ruhun gelişmesini üstün tutmuş, eğitimde güzel sanatların kuvvetine inanmış ve 

ruhun güzelliklerle yükseleceğini belirtmiştir. Eflatun, müziği bir eğlence aracı değil, güzellik 

ve iyilik için eğitim aracı olarak kabul etmiştir (Akkaş,1993). İlköğretim müzik programında 

müzik dersinde hedeflenen; etkinlikler aracılığıyla bireylere müziği öğretmek, bireylerde müzik 

dinleme, kendini ifade edebilme, paylaşma duygularını geliştirme gibi becerileri müzik yoluyla 

kazandırma becerilerini geliştirmektir (MEB, 1994). Müziğin bu olumlu etkileri, özel 

gereksinimli bireyler açısından da oldukça önemlidir. Ruhsal, duygusal, toplumsal etkisinin 

yanında sosyal ve duyusal davranışları düzeltmek, bilgi ve becerileri öğretmek, boş zamanlarını 

değerlendirmek gibi önemli etkileri bulunmaktadır (Çoban, 2005). Özel gereksinimli bireyler, 

tıpkı diğer akranları gibi farklı seviyelerde müzikal yetenekleri ile dünyaya gelirler (Güven, 

2011). Müzikal çalışmalar aynı zamanda öğrencilerin sözel ve iletişimsel becerilerinin 

gelişmesine yardımcı olmaktadır (Frick, 1999). Özel gereksinimli bireyler özellikle toplum 

içine girmede, yeni arkadaş edinmede oldukça zorlanmaktadırlar ancak müzik etkinlikleri 

çocukların bunları aşmasında olumlu olarak etki edebilmektedir (MEB, 2008). Bu bakımdan 

zihin yetersizliği olan bireylerde müzik eğitiminin önemi oldukça büyüktür. 

Pratt (1991) özel gereksinimli bireylerin eğitiminde müziğin değerine vurgu 

yapmaktadır. Ona göre müziğin bu kadar değerli olmasının nedeni başarı getiren bir etkinlik 

olmasıdır. Müziğin getireceği başarı eğitimciler için çok önemlidir ve göz ardı edilmemelidir. 

Çünkü özel gereksinimli çocuklar için başarının kendisi çok önemlidir. Başarı motivasyonu 

artırır ve çocukların kendilerine güvenmelerini sağlar, bu da çocukların diğer alanlarda başarılı 

olma isteklerini pekiştirir. Pek çok eğitimci 21. yüzyılda müzik eğitiminde engeli olan-

olmayan, yetenekli-yeteneksiz, başarılı-başarısız gibi birtakım gruplamaların olmayacağını 

belirtmektedirler. Bunun yerine dikkatlerin müzik eğitiminin kalitesi ve kazandırdıkları 

üzerinde yoğunlaşması gerektiğini vurgulamaktadırlar (Akt. Artan, 2001).  

Mesleki Eğitim ve Öğretim Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi (MEGEP, 2008) 

Kapsamında özel eğitimde  müzik etkinliklerinin önemine değinilmiştir. Buna göre; müzik 

etkinlikleri ile özel gereksinimli çocukların motivasyonu artar. Çocuklar eğlence, yaratıcı ifade 

ve duygusal tepkilerde deneyim kazanırlar. Duygularını, düşüncelerini ve yaşadıkları olayları 

rahatça ifade ederler ve çocukların streslerinin azalmasında müzik son derece etkilidir. Ayrıca 

öz saygılarının gelişimine yardımcı olur. Onları sakinleştirir ve  dinlenme ortamı sağlanır. 

Çocukların benlik değerlerinin artmasına yardımcı olur. Dinleme becerileri, işitsel algıları ve 

dikkat süreleri artar, dili kullanmalarında yardımcı olur. Bu yüzden özel eğitimde müzik 

programları planlanırken belirli hedefler doğrultusunda planlamaya gidilmelidir.  

MEGEP( 2008)’de bu hedefler şöyle belirtilmiştir ; 

- Şarkı söyleme sırasında veya enstrüman kullanılan durumlarda göz kontağı 

kurabilme 

- Enstrümanları kullanarak el – göz koordinasyonu sağlayabilme 

- Aynı anda iki elin koordinasyonunu sağlayabilme 

-  Dikkatini müziğin ritmine yoğunlaştırabilme 
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- Şarkı dinleyebilme 

- İsimlerin geçtiği şarkılar ile kendinin ve diğer kişilerin farkına varabilme 

- Yardımlaşma ve paylaşmayı öğrenebilme 

- Dili kullanma yeteneğini geliştirebilme 

- Yeni sözcükler kazanabilme 

-  Sesini doğal bir şekilde kullanabilme 

- Konuşmadaki ses iniş ve çıkışlarını doğru zamanda yapabilme 

- Müzik eşliğinde vücudu koordineli bir şekilde kullanabilme ve hareket becerisi 

kazanabilme 

- Müziğin ritmine uygun hareketler üretebilme 

- Müzik sevgisini kazanabilme 

 

Bu hedeflerden ilki olan “Enstrümanları kullanarak el-göz koordinasyonu 

sağlayabilme” becerisi, bu araştırmada zihin yetersizliği olan öğrencilere öğretilmesi 

hedeflenen beceridir. Zihin yetersizliği olan öğrencilere müzik programlarında yer alan bu tür 

hedeflerin kazandırılmasında kullanılan etkili öğretim yöntemleri vardır. Bu yöntemlerden biri 

de yanlışsız öğretim yöntemleridir (Tekin ve Kırcaali-İftar, 2006; Tekin, 1999). Yanlışsız 

öğretim yöntemleri öğretim sırasında öğrencinin en az hata yaparak öğrenmesine olanak verir. 

Yanlışsız öğretim yöntemleri uyaran uyarlamalarının gerçekleştirildiği ve tepki ipuçlarının 

sunulduğu öğretim yöntemleri olmak üzere iki gruptur (Tekin ve Kırcaali-İftar, 2001). Tepki 

ipuçlarının kullanıldığı yanlışsız öğretim yöntemleri şöyle sıralanmaktadır; 

a) Sabit bekleme süreli öğretim 

b) Eşzamanlı ipucuyla öğretim 

c) Artan bekleme süreli öğretim 

d) Davranış öncesi ipucu ve sınamayla öğretim 

e) Davranış öncesi ipucu ve silikleştirmeyle öğretim 

f) Aşamalı yardımla öğretim 

g) İpucunun giderek azaltılmasıyla öğretim 

h) İpucunun giderek arttırılmasıyla öğretim şeklindedir(Tekin, 1999). 

Eşzamanlı ipucuyla öğretim, öğrencinin daha az hatayla öğrenmesini sağlayan öğretim 

yöntemlerinden biridir. Bu araştırmada öğretilmesi hedeflenen becerinin kazandırılmasında 

eşzamanlı ipucuyla öğretim yöntemi kullanılmıştır.  

Ulusal alan yazında özel eğitimde müzik alanında çeşitli çalışmalara rastlanmaktadır; Öner 

(2006), müziğin öğrenme güçlüğü çeken çocukların duyarlılıklarına etkisini incelemiştir. Kurt 

(2006), zihin yetersizliği olan çocuklarda, müzik dinlemenin öğrenme üzerindeki etkisini 

araştırmıştır. Turan (2006), özel eğitimde müzikten yararlanmada karşılaşılan sorunlarla ilgili 

öğretmen görüşlerini incelemiştir. Berrakçay (2008), müziğin bir yaygın gelişimsel bozukluk 

tipi olan otizmde ortaya çıkan problemli davranışlar üzerindeki etkisini araştırmıştır. Çadır 

(2008), zihin yetersizliği olan öğrenciler için müzik terapi yöntemine göre hazırlanan sosyal 

beceri öğretim programının etkililiğini incelemiştir. Yılmaz (2010), otistik çocuklarda müzik 

atölyesi çerçevesinde ortaya çıkan sözel olmayan iletişim işaretlerini incelemiştir. Güven & 

Tufan (2010), çalışmasında kaynaştırma sınıflarında işbirlikli öğrenme yöntemi ile işlenen 

müzik derslerini ele almıştır. Yükselsin & Berrakçay (2010), bir müziksel terapi modeli olarak 

etkileşimli ritim tekrarının otistik spektrum bozuklukları olan çocuklardaki problem 

davranışların azaltılmasındaki etkilerini incelemiştir. Önal (2010), otistik çocuklarda müzik 

eğitimi üzerine çalışmış, Güven & Çevik (2011), ise müzik öğretmeni adaylarının 

kaynaştırmaya ilişkin görüşlerinin belirlenmesine yönelik bir çalışma gerçekleştirmiştir. Önal, 

& Öztusun Çaydere (2011), otistik çocukların müzik eğitimine olan yatkınlıkları ve müziğe 
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olan duyarlılıklarını tespit etmek amaçlı bir çalışma gerçekleştirmiştir. Çakır-Doğan (2011), 

Türkiye’deki ilköğretim düzeyindeki eğitilebilir zihin yetersizliği olanler için müzik eğitiminin 

durumu ve öğretim programı üzerine bir model önerisi gerçekleştirmiştir.  Güven (2011), 

kaynaştırma uygulamasının yapıldığı sınıflarda, işbirlikli öğrenmenin müzik öğretimi 

üzerindeki etkilerini incelemiştir. Ceylan (2012), okul öncesi dönem işitme engellilerde müzik 

eğitimi ile çocukların gelişim özellikleri üzerine terapötik bir çalışma gerçekleştirmiştir. Eren 

(2012), müzik eğitiminde kaynaştırma uygulamaları ve orff-schulwerk çalışması 

gerçekleştirmiştir. Akpınar (2012) görme engellilerde braille işaret sistemi ve müzik eğitiminde 

kullanılabilirliği üzerine bir çalışma yürütmüştür. Pirgon & Babacan (2013), görme engelli 

öğrencilerin piyano eğitimi üzerine durum çalışması gerçekleştirmişlerdir. Eren, Deniz ve 

Düzkantar (2013),  orff yaklaşımına göre hazırlanan müzik etkinlikleri içinde ipucunun giderek 

azaltılması yöntemi ile yapılan gömülü öğretimin otistik çocuklara kavram öğretmedeki 

etkililiğini incelemişlerdir.  

Uluslar arası alan yazında özel eğitimde müzik konusunda yapılan çalışmalara bakıldığında; 

Savarimuthu & Bunnell (2002), öğrenme güçlüğü çeken çocuklar üzerindeki müziğin etkisini 

incelemiştir. Wigram & Gold (2005), otistik spektrum bozukluğunun tedavi ve 

değerlendirmelerinde müzik terapi uygulamasını ve sonuçlarını incelemişlerdir. Accordino & 

Comer & Heller (2006), otizmli bireylerle müzik terapi üzerine bir inceleme 

gerçekleştirmişlerdir. Stephenson (2006), müzik terapistlerinin çalıştığı ağır yetersizlikleri olan 

öğrenciler üzerinde müzik terapisi uygulamalarını ve sonuçlarını incelemiştir. Langan (2009), 

özel eğitim şartlarında kullanmak için bir müzik terapi değerlendirme aracı tasarlamıştır. Caria 

& Venuti & Falco (2011), otizm spektrum bozukluklarında müziğin duygusal etkisini ele 

almışlardır. Bruyn, Moelants & Leman (2012), otizm spekturm bozuklukları olan katılımcılarda 

müzikal yeteneğin deneysel bir çalışmasını yürütmüşlerdir. Lawes (2012), otizmde müzik 

terapi kullanımını değerlendirmiştir. Boso & D’Angelo & Barale (2013) otizmde kullanılan 

nörofizyolojik sistemde müziğin gösterdiği doğal eğilimleri tartışmışlardır. Mateos-Moreno & 

Phil & Atencia-Do˜na & Phil (2013), otizm tanılı genç erişkinlerde dans/hareket ve müzik 

terapinin birleşik etkisini incelemiştir.” 

Alan yazındaki bu çalışmalara ek olarak zihin yetersizliği olan öğrencilerin boş vakitlerini 

verimli geçirmeleri, ritim duygularını geliştirmeleri, müzik yoluyla kendilerini keşfetmelerini 

sağlamak amacıyla bu araştırmanın yapılmasına gereksinim duyulmuştur. 

Amaç 

Bu araştırmanın amacı: zihin yetersizliği olan öğrencilere gitarla ritim atma becerisinin 

öğretiminde eşzamanlı ipucu yönteminin etkili olup olmadığını ortaya koymaktır. Bu amaç 

doğrultusunda aşağıdaki sorulara yanıt aranmıştır: 

1. Eş zamanlı ipucuyla öğretim, zihin yetersizliği olan öğrencilere gitarla basit düzeyde 

ritim atma becerisinin öğretiminde; 

a) İlhan için etkili midir? 

b) Melek için etkili midir? 

c) Yiğit  için etkili midir? 

2. Zihin yetersizliği olan öğrencilere eş zamanlı ipucuyla öğretim yöntemi kullanılarak 

öğretilen gitarla ritim atma becerisi öğrenciler tarafından farklı ortamlara ve farklı 

kişilere genellenebilir mi? 

3. Zihin yetersizliği olan öğrencilere eş zamanlı ipucuyla öğretim yöntemi kullanılarak 

öğretilen becerinin kalıcılığı öğretim bittikten sonra 1, 3 ve 4 hafta sonra devam 

etmekte midir? 
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Önem 

Zihin yetersizliği olan öğrencilere müzik becerilerinin öğretiminde eşzamanlı ipucu 

yönteminin etkisini araştıran bu çalışma alan yazında gerçekleştirilen özel eğitimde müzik 

konulu çalışmalara katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Hem ulusal hem de uluslar arası alan 

yazında özel gereksinimli çocukların müzik eğitimine yönelik pek çok araştırmaya 

rastlanmaktadır. Ancak bu çalışmalar arasında zihin yetersizliği olan çocuklara gitar kullanarak 

ritm atma becerisinin çalışıldığı başka bir araştırmaya rastlanmamıştır. Bu nedenle alanyazında 

farklı bir araştırma özelliği olma niteliği taşımaktadır. 

Ayrıca literatürde eşzamanlı ipucuyla öğretime yönteminin kullanıldığı diğer 

araştırmalara ek olarak bu araştırmada da eşzamanlı ipucu yönteminin kullanılması, bu 

yöntemin replike çalışma sonucu olarak literatüre katkı sağlayacağı tahmin edilmektedir.  

Araştırmaya dahil edilen denekler için de bu çalışmanın bazı katkıları olabileceği 

varsayılmaktadır. Deneklerin beceriyi öğrendikten sonra zamanlarını daha verimli ve kaliteli 

geçirecekleri, ritim duygusunu geliştirerek müziğe karşı olumlu tutum kazanacakları 

düşünülmektedir. Ayrıca öz saygılarının gelişimine, benlik değerlerinin artmasına yardımcı 

olması, dinleme becerilerinin, işitsel algılarının ve dikkat sürelerinin artmasına katkıda 

bulunması beklenmektedir.  

Sınırlılıklar 

Bu araştırma; 

1. Bir Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezi’ne devam eden, ikisi erkek, biri kız toplam 

üç öğrenciyle 

2. Ritim atma becerisinin öğretinde kullanılan araç-gereçle sınırlıdır.           

Yöntem 

Bu bölümde, araştırmaya katılan deneklere, bağımlı ve bağımsız değişkene, araştırma 

modeline, verilerin toplanmasına, verilerin analizi süreçlerine yer verilmiştir. 

Araştırmanın Modeli  

 Zihin yetersizliği olan çocuklara gitarla ritim atma becerisinin kazandırılmasında 

eşzamanlı ipucuyla öğretim yönteminin  etkililiğinin belirlenmesi konulu bu araştırmada, tek 

denekli araştırma yöntemlerinden denekler arası yoklama evreli çoklu yoklama modeli 

kullanılmıştır. Bu modelde öncelikle tüm deneklerde eşzamanlı olarak başlama düzeyi verisi 

toplanır. Başlama düzeyi verileri kararlılık gösterdikten sonra birinci denekte uygulamaya 

başlanır. Birinci denekte uygulamada ölçüt karşılanınca, tüm deneklerde yoklama evresine  yer 

verilerek üç oturum üst üste veri toplanır. İlk denekte yoklama verilerinin ölçütü karşılar durumda,  

diğer deneklerde ise başlama düzeyi ile benzer özellikte olması beklenir. Yoklama evresinden 

sonra ikinci denekte uygulamaya başlanır. İkinci denekte ölçüt karşılanınca, tekrar tüm deneklerde 

yoklama evresine yer verilir. Bu kez de birinci ve ikinci deneklerde yoklama verilerinin ölçütü 

karşılar özellikte, diğer deneklerde ise başlama düzeyi ile benzer düzeyde olması beklenir. Bu 

işlemler tüm denekler için yinelenir (Kırcaali-İftar ve Tekin, 1997). Araştırmada deneysel kontrol, 

deneklerin yoklama evrelerinde göstermiş oldukları performansın öğretim uygulamalarından 

sonra, beceri öğretimi yapılan denekte değişmesi ve beceri öğretimi yapılmayan deneklerde 

yoklama evrelerindeki performansa benzer performans sergilemeleriyle sağlanmıştır. 

Bağımlı Değişken: Bu araştırmanın bağımlı değişkeni; deneklerin gitarla basit düzeyde 

ritim atma becerisini  öğrenme düzeyleridir. Bu beceriyi belirlerken deneklerin ilgi ve istekleri 

göz önüne alınmıştır. Bu beceriyi öğrendikten sonra deneklerin boş zamanlarını daha verimli 

ve kaliteli geçirebilecekleri, ritim duygularının gelişmesi ve müziğe karşı olumlu tutum 
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geliştirebilecekleri düşünülmüştür. Gitarla ritim atma becerisinin beceri analizi yapılmıştır. 

Gitarla ritim atma beceri analizi şu şekildedir; 

Gitarla Ritim Atma Beceri Analizi 

1. Sol eliyle gitarın sapından kavrar. 

2. Sağ eliyle gitarın gövdesinden tutar. 

3. Gitarın sapını sol elinin avuç içine gelecek şekilde tutar. 

4. Gitarı sağ dizinin üzerine koyar. 

5. Sağ dirseğini gitarın gövdesinin üzerine koyar. 

6. İşaret parmağıyla baş parmağını birleştirir. 

7. Üst telden başlayarak birleştirdiği işaret ve baş parmağını aşağıya doğru tellere 

değdirerek indirir. 

8. Birleştirdiği işaret ve baş parmağını alt telden üst tele doğru  tellere değdirerek çeker. 

9. Parmaklarını açarak avcunun içini tellerin üzerine vurur. 

10. İşaret ve baş parmağıyla alt ve üst teli aynı anda tutar 

11.  Tuttuğu alt ve üst teli dışa doğru çeker 

Bağımsız Değişken: Bu araştırmanın bağımsız değişkeni, gitarla ritim atma becerisi 

öğretiminde kullanılan eş zamanlı ipucuyla öğretim yöntemidir. Yöntem birinci yazar 

tarafından üç öğrenciye uygulanmıştır ve her öğrenciyle bire bir çalışılmıştır. 

Denekler 

Araştırma, Sakarya Serdivan Şehit Ali Borinli Özel Eğitim Mesleki Eğitim 

Merkezin’nin 11.sınıfta öğrenim gören öğrencilerden seçilen deneklerle gerçekleştirilmiştir. 

Denekler ikisi erkek, biri kız olmak üzere toplam üç öğrenciden oluşmaktadır. Çalışma 

süresince deneklerin gerçek isimleri kullanılmayıp takma isim belirlenmiş ve bu takma isimler 

kullanılmıştır. Araştırmaya katılan öğrencilerden; İlhan, 17 yaşında hafif düzeyde zihin  

yetersizliği olan bir öğrencidir. Bağımsız olarak öz bakım becerilerini,iletişim becerilerini, 

büyük ve küçük kas becerilerini yerine getirebilmektedir. Sınıf içinde belirlenen kurallara uyan 

bir öğrencidir. Verilen görev ve sorumluluğu yerine getirebilmektedir. Yaşadığı bir olay ya da 

olguyu neden sonuç ilişkisi kurarak anlatabilmekte, okuduğu metindeki bir olay ya da olguyu 

neden sonuç ilişkisi kurarak anlatabilmektedir. Öğrendiği bir konuyu unutmamaktadır. 

Bedensel gelişimi takvim yaşına uygundur. Kemik ve kas gelişimi yaşıtlarıyla aynı özellikleri 

göstermektedir. Küçük yaştayken kalp sorunu yaşadığı için kalp nakli yapılmıştır. Melek, 18 

yaşında hafif düzey zihin yetersizliği olan bir öğrencidir. Toplumsal yaşam ve öz bakım 

becerilerini gerçekleştirebilmektedir. Alıcı dil ve ifade edici becerilerine sahiptir. Verilen 

yönergeleri, verilen görev ve sorumlulukları ilgiyle yerine getirebilmektedir. Okuma-yazma ve 

matematik becerilerine sahiptir. Yaşadığı bir olay ya da olguyu neden sonuç ilişkisi kurarak 

anlatabilmektedir. Yiğit, 18 yaşında hafif düzey zihin yetersizliği olan bir öğrencidir. Temel 

matematik becerilerini ve okuduğunu anlama ve anlatma becerilerini bağımsız olarak yerine 

getirebilmektedir. Alışveriş yapma, toplumsal mekanları kullanma ve öz bakım becerilerini 

yerine getirebilmektedir. Kendisine verilen yönergeleri takip edebilmektedir.  

Verilerin Toplanması 

Araştırmada tüm oturumlar video kaydına alınmış ve veriler, araştırmacılar tarafından 

izlenen kayıtların öğretim, yoklama ve  izleme oturumunda kullanılmak üzere önceden 

hazırlanan, “Toplu Yoklama, Günlük Yoklama, İzleme Oturumları Veri Toplama Kayıt 
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Formları” kullanılarak kaydedilmiştir. Ayrıca, “Toplu Yoklama, Günlük Yoklama ve Öğretim 

Oturumları Uygulama Güvenirliği ve Gözlemciler Arası Güvenirlik Veri Toplama Formları 

kullanılarak araştırmanın hem uygulama  güvenirliğine ilişkin hem de gözlemciler arası 

güvenirliğine ilişkin veriler toplanmıştır. 

Uygulama  Süreci 

 Araştırmada zihin yetersizliği olan öğrencilere gitarla ritim atma becerisinin öğretiminde 

eşzamanlı ipucuyla öğretimin etkililiği sınanmıştır. Bu amaçla üç öğrenciyle bire bir uygulama 

yürütülmüş, her bir öğrenci için toplu yoklama oturumları, günlük yoklama oturumları, öğretim 

oturumları ve izleme oturumları düzenlenmiştir. Tüm oturumlar için yanıt aralığı 5 saniye olarak 

belirlenmiştir. Araştırmanın tüm oturumlarında üç tür denek tepkisi kaydedilmiştir: a) doğru 

tepkiler; deneğin beceri yönergesi sunulduktan veya bir önceki basamağı doğru tamamladıktan 

sonra 5 saniye içinde doğru tepkide bulunması, b) yanlış tepkiler; deneğin beceri yönergesi 

sunulduktan veya bir önceki basamağı doğru tamamladıktan sonra 5 saniye içinde yanlış tepkide 

bulunması, c) tepkide bulunmama; deneğin beceri yönergesi sunulduktan veya bir önceki 

basamağı doğru tamamladıktan sonra 5 saniye içinde tepkide bulunmamasıdır.” 

Yoklama  Oturumları 

 Bu araştırmada iki tür yoklama oturumu düzenlenmiştir. Bunlar, toplu yoklama oturumları ve 

günlük yoklama oturumlarıdır. 

Toplu  Yoklama  Oturumları  

 Toplu yoklama oturumları, başlama düzeyi verisi toplamak amacıyla öğretime 

başlamadan önce ve her denekte % 100 ölçüt karşılandıktan sonra, tüm deneklerde eşzamanlı 

olarak gerçekleştirilmiştir.  Toplu yoklama oturumlarının;   

1. evresi; başlama düzeyi verisi toplamak amacıyla, öğretime başlamadan önce,  

2. evresi; birinci denekte %100 ölçüte ulaşıldıktan sonra,  

3. evresi; ikinci denekte % 100 ölçüte ulaşıldıktan sonra ve  

4. evresi; üçüncü denekte % 100 ölçüte ulaşıldıktan sonra, tüm deneklerde eşzamanlı olarak 

gerçekleştirilmiştir. “Tüm toplu yoklama oturumlarında en az üç oturum üst üste toplu yoklama 

oturumu düzenlenerek veri toplanmıştır. Bire bir öğretim düzenlemesi biçiminde yürütülen bu 

yoklama oturumlarında deneklere herhangi bir ipucu sunulmamıştır. Veri toplamak amacıyla tek 

fırsat yöntemi kullanılmıştır. Çalışmada her denek için toplam dört toplu yoklama evresi 

düzenlenmiştir. Toplu yoklama oturumlarında veri toplamak amacıyla şu süreç izlenmiştir;  

Uygulamacı, deneğin dikkatini çalışmaya yöneltmek amacıyla  “Yiğit, şimdi seninle gitarla ritim 

atma becerisi üzerinde çalışacağız. Hazır mısın?” şeklinde soru sorulmuş ve denekten hazır 

olduğunu belirten herhangi bir söz, jest ya da mimik alındığında deneğin dikkatini çalışmaya 

yöneltme davranışı, “Harika! Çalışmaya hazırsan başlayabiliriz” şeklinde pekiştirilmiştir. 

Çalışmada kullanılacak araç- gereçler tanıtıldıktan sonra deneğe “Yiğit gitarla ritim at” beceri 

yönergesi verilmiş ve deneğin beceri analizinin ilk basamağını başlatması için 5 saniye zaman 

verilmiştir. Denek, ilk basamağı doğru olarak yerine getirdiğinde veri toplama tablosunun doğru 

tepki sütununa artı (+) işareti konulmuş ve deneğin 5 saniye içinde bir sonraki basamağa başlayıp 

başlamadığı gözlenmiştir. Denek, beceri analizinin ilk basamağını doğru olarak yerine 

getirmediğinde veri toplama tablosundaki yanlış tepkiler sütununa eksi (-) işareti konulmuştur. 

Denek beceri analizi sunulduktan sonra ya da bir önceki basamağı doğru olarak tamamladıktan 

sonra 5 saniye içinde tepki vermediğinde veri toplama tablosundaki tepkide bulunmama sütununa 

(ty) işareti konulmuş ve yoklama oturumu sona erdirilmiştir. Yoklama oturumlarında doğru 

tepkiler, sürekli pekiştirme tarifesiyle sözel olarak pekiştirilmiş, yanlış tepkiler ise görmezden 
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gelinmiştir. Ayrıca deneklerin  yoklama oturumlarında gösterdikleri katılım ve dikkati yöneltme 

davranışları çalışma sonunda uygulamacı tarafından “Yiğit çalışmaya katıldığın için sana teşekkür 

ederim” şeklinde pekiştirilmiştir.  Toplu yoklama oturumu sonunda deneğin  doğru tepkide 

bulunduğu basamak sayısı beceri analizindeki toplam basamak sayısına bölünerek her deneğin 

doğru tepki verdikleri basamakların yüzdesi bulunup grafiğe kaydedilmiştir.” 

Günlük  Yoklama  Oturumları   

  “Günlük yoklama oturumlarında  toplanan veriler, araştırmanın uygulama evresinin 

verilerini oluşturmaktadır. Günlük yoklama oturumları, tıpkı toplu yoklama oturumları gibi 

gerçekleştirilmiştir, fakat  toplu yoklama oturumları, başlama düzeyi verisi toplamak amacıyla, 

öğretime başlamadan önce ve her denekte % 100 ölçüt karşılandıktan sonra, tüm deneklerde 

eşzamanlı olarak gerçekleştirilmiştir. Günlük yoklama oturumları ise tüm deneklerde eşzamanlı 

olarak değil, sadece öğretim yapılan bir denek için düzenlenmiştir. Günlük yoklama oturumlarında 

şu süreç izlenmiştir: 1. denekte, ilk öğretim oturumu hariç, bütün öğretim oturumlarından önce 

günlük yoklama oturumları gerçekleştirilmiştir. İlk denekte ölçüte ulaşıldıktan sonra bir toplu 

yoklama evresine yer verilmiştir. Daha sonra ikinci denekte ilk öğretim oturumu hariç, bütün 

öğretim oturumlarından önce günlük yoklama oturumları gerçekleştirilmiştir. İkinci denekte de 

ölçüte ulaşıldıktan sonra yeniden bir toplu yoklama evresine yer verilmiş ve üçüncü denek için ilk 

öğretim oturumu hariç, bütün öğretim oturumlarından önce günlük yoklama oturumları 

gerçekleştirilmiştir. Deneklerin günlük yoklama oturumlarındaki doğru tepkileri, toplu yoklama 

oturumlarında olduğu gibi sürekli pekiştirme tarifesiyle pekiştirilirken yanlış tepkileri görmezden 

gelinerek yoklama sonlandırılmıştır. Deneklerin dikkati yöneltme ve katılım davranışları, 

uygulamacı tarafından teşekkür edilerek pekiştirilmiştir. Deneklerin günlük yoklama oturumu 

sonunda doğru tepkide bulunduğu basamak sayısı, beceri analizindeki toplam basamak sayısına 

bölünerek deneğin doğru tepki verdiği basamakların yüzdesi bulunup grafiğe kaydedilmiştir. 

Günlük yoklama oturumlarında öğretimin sona erdirilmesi kararını verme ölçütü, deneklerin hedef 

davranışı üç gün art arda % 100 düzeyinde doğru olarak yerine getirmesi olarak belirlenmiştir.”  

Öğretim Oturumları  

Günlük yoklama oturumlarının hemen ardından gerçekleştirilen öğretim oturumları, tüm 

basamakların bir arada öğretimi ve bire bir öğretim düzenlemesi biçiminde gerçekleştirilmiştir. 

Öğretim oturumlarında hedef uyaran olarak “Gitarla ritim at” beceri yönergesi belirlenmiş ve 

kontrol edici ipucu olarak sözel ipucu ve model ipucu birlikte kullanılmıştır. Kontrol edici 

ipucunun belirlenmesinde deneklerin özellikleri dikkate alınmıştır. Uygulamacının deneklerle 

birkaç yıllık eğitim geçmişi vardır ve deneklerin özellikleri hakkında bilgi sahibidir. Bundan 

dolayı uygulamacı, kontrol edici ipucunu model olma ve sözel ipucu’nun birlikte kullanılması 

olarak belirlemiştir.     

  “Eşzamanlı ipucuyla öğretim yöntemi kullanılırken şu süreç izlenmiştir: Uygulamacı, 

öncelikle deneğin dikkatini çalışmaya yöneltmek amacıyla  “Yiğit, şimdi gitarla ritim atma 

becerisi üzerinde çalışacağız. Hazır mısın?” şeklinde soru sorarak  deneğin dikkatini çalışmaya 

yönlendirmesi sağlamış ve denek, hazır olduğunu söyledikten ya da jest ve mimikleri kullanarak 

hazır olduğunu belirttikten sonra uygulamacı tarafından, “Harika! Çalışmaya hazırsan 

başlayabiliriz” şeklinde pekiştirilmiştir. Öğretim oturumlarında hem uygulamacının önünde hem 

de deneğin önünde olmak üzere toplam iki gitar yer almıştır. Çalışmada kullanılacak araç-gereçler 

tanıtıldıktan sonra, uygulamacı tarafından hedef uyaranla eşzamanlı olarak kontrol edici ipucu 

sunulmuştur. Örneğin; “Gitarla ritim at” beceri yönergesi sunulmuş ve hemen ardından sözel ipucu 

ve model ipucu birlikte verilmiştir. Uygulamacı  tarafından sözel ipucunda ne yapıldığı 

açıklanırken aynı anda model ipucunda deneğe ne yapması gerektiği gösterilmiştir. Örneğin; 

“Şimdi sol elimle gitarın sapından kavrıyorum”, denilmiş ve aynı anda uygulamacı kendisi bu 

basamağı gerçekleştirmiştir. Daha sonra deneğe “Şimdi sen yap”  denilerek deneğin tepkiyi 
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başlatması için 5 sn. beklenmiştir. Denek beceri analizinin ilk basamağını doğru olarak yerine 

getirdiğinde “güzel, sol elinle gitarı sapından kavradın aferin” şeklinde öğrenci davranışı sözel 

olarak pekiştirilmiştir. Denek yanlış tepkide bulunduğunda, “Beni izle sonra sen yap” denilerek 

uygulamacı aynı basamağı tekrar etmiş ve sonra denekten basamağı tekrarlaması istenmiştir. 

Denek doğru tepkide bulununcaya kadar uygulamacı tarafından kontrol edici ipucu sunulmuştur. 

Bu süreç, beceri analizinin tüm basamakları tamamlanıncaya kadar devam etmiştir. Öğretim 

oturumlarında deneklerin gösterdikleri tüm doğru tepkiler, sürekli pekiştirme tarifesiyle sözel 

olarak pekiştirilmiştir ve beceri tamamlandıktan sonra deneklerin pekiştireç sepetinden istedikleri 

bir pekiştireci seçmelerine izin verilmiştir. Çalışmaya katılım ve dikkati yöneltme davranışları 

“Yiğit çalışmaya katıldığın için sana teşekkür ederim”, denilerek sözel olarak pekiştirilmiştir. Bir 

denekte günlük yoklama oturumlarında üç gün art arda % 100 ölçüt karşılandığında öğretim 

oturumlarına son verilmiştir.” 

İzleme Oturumları 

İzleme oturumları, gerçekleştirilen son toplu yoklama oturumlarının  sonrasındaki  1. 3. ve 

4. haftalarda öğrencilerin, kazanılan davranışları yerine getirip getirmediğini görmek amacıyla 

yapılmıştır. İzleme oturumları yoklama oturumları gibi düzenlenmiştir. Bu oturumlarda 

öğrencilerin doğru tepkileri sürekli pekiştirme tarifesiyle sözel olarak örneğin; “aferin, çok güzel” 

denilerek  pekiştirilmiştir. Öğrencilerin izleme oturumlarında çalışmaya katılım davranışları da  

sözel olarak örneğin; ”Yiğit çalışmaya katıldığın için sana teşekkür ederim” denilerek  

pekiştirilmiştir. 

Verilerin Analizi 

Güvenirlik Analizleri 

Araştırmada iki güvenirlik verisi toplanmıştır. Bunlar:  

1- Gözlemciler arası güvenirlik  

2- Uygulama güvenirliğidir  

Gözlemciler Arası Güvenirlik Verileri 

“Gözlemciler arası güvenirlik, iki bağımsız gözlemcinin birbirinden bağımsız ancak 

eşzamanlı olarak hedef davranışın gerçekleşip gerçekleşmediğine ilişkin değerlendirmenin 

karşılaştırılmasıdır. Tek denekli araştırmalarda gözlemciler arası güvenirliğin en az % 80 

olması öngörülmektedir (Kırcaali-_ftar ve Tekin, 1997). Gözlemciler arası güvenirlik, 

araştırmacının uygulama kayıtları ve gözlemciler arası güvenirlik değerlendirmesi yapan 

gözlemcinin video kayıtlarını izleyerek kayıt tutması ve bu iki kaydın ne kadar uyuştuğu 

karşılaştırılarak hesaplanmıştır.  Araştırmada tüm oturumların % 20’sinde gözlemciler arası 

güvenirlik verisi toplanmıştır. Gözlemciler arası güvenirlik verileri, “Görüş birliği / ( görüş 

ayrılığı + görüş birliği) X 100” formülü kullanılarak hesaplanmıştır.”Öğrencilere ilişkin 

gözlemciler arası güvenirlik bulguları gitarla ritim atma becerisi için Tablo 1’de yer almaktadır. 

 

Tablo 1- Gözlemciler Arası Güvenirlik Bulguları 

Öğrenci Toplu Yoklama Günlük Yoklama Öğretim Genelleme 

İlhan  % 80 % 80 % 80 % 100 

Melek  % 100 % 100 % 90 % 100 

Yiğit % 90 % 100 % 100 % 100 
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Uygulama Güvenirliği Bulguları 

“Uygulama güvenirliği, öğretim planının ne ölçüde planlandığı gibi uygulandığını 

değerlendiren güvenirlik hesaplamasıdır (Akmanoğlu, 2002). Uygulama güvenirliği verisi 

toplanırken gözlemci, uygulamacının yoklama, öğretim ve izleme oturumlarını izleyerek 

öğretimin ne ölçüde planlandığı gibi uygulandığını gözlemlemiştir. Araştırmada tüm 

oturumların, % 30’unda Uygulama güvenirliği verisi toplanmıştır. Uygulama güvenirliği 

verileri, “Gözlenen uygulamacı davranışı / Planlanan uygulamacı davranışı X 100” formülü ile 

hesaplanmıştır. Araştırmanın yoklama oturumlarında daha önceden belirlenmiş olan 

davranışlara ilişkin uygulama güvenirliği verisi toplanmıştır. Bu davranışlar a) araç- gereci 

kontrol etme, b) dikkati sağlayıcı ipucunu sunma, c) hedef uyaranı sunma, d) yanıt aralığını 

bekleme, e) davranış sonrası uygun geri dönüt sağlamadır. Öğretim oturumlarına yönelik 

uygulama güvenirliği verisi daha önceden belirlenen davranışlara ilişkin toplanmıştır. Bu 

davranışlar; a) araç- gereci kontrol etme ,b) dikkati sağlayıcı ipucunu sunma, c) hedef uyaranı 

sunma, d) kontrol edici ipucunu sunma, e) yanıt aralığını bekleme, f) davranış sonrası uygun 

geri dönüt sağlamadır.”Öğrencilere ilişkin uygulama güvenirliği  bulguları gitarla ritim atma 

becerisi için Tablo 2’de yer almaktadır. 

Tablo 2- Uygulama Güvenirliği Bulguları 

Öğrenci Toplu Yoklama Günlük Yoklama Öğretim Genelleme 

İlhan  % 80 % 80 % 85 % 100 

Melek  % 100 % 100 % 90 % 100 

Yiğit % 90 % 100 % 100 % 100 

 

Bulgular 

Araştırmada veriler grafiksel analiz yöntemi ile çözümlenmiştir. Eşzamanlı ipucuyla 

öğretimde, öğretim oturumları sırasında deneğe bağımsız olarak tepki verme şansı verilmediği 

için uygulama evresinde günlük yoklama oturumu verileri kullanılmıştır. Deneklerin toplu 

yoklama oturumlarında gösterdikleri tepkiler yoklama verilerini, deneklerin günlük yoklama 

oturumlarında gösterdikleri tepkiler uygulama verilerini, deneklerin öğretim sona erdikten 1, 3 

ve 4 hafta sonra düzenlenen izleme oturumlarında gösterdikleri tepkiler ise izleme verilerini 

oluşturmaktadır. Deneklere  ilişkin alınan ilk yoklama verileri ile birinci deneğe öğretim 

yapıldıktan sonra düzenlenen ikinci yoklama evresinde bu deneğe ilişkin veriler farklılaşırken 

öğretim yapılmamış diğer deneklerde yoklama verileri benzerlik göstermektedir. İkinci deneğe 

öğretim yapıldıktan sonra gerçekleştirilen üçüncü yoklama evresinde iki deneğin verileri 

farklılaşmış diğer deneklerin yoklama verileri benzerlik göstermiştir.  Üçüncü deneğe öğretim 

yapıldıktan sonra dördüncü yoklama evresinde, tüm deneklerde veriler, ilk yoklama evresinden 

önemli derecede farklılaşmış ve denekler beceriyi amaçlanan düzeyde doğru olarak yerine 

getirmişlerdir.”Gitarla ritim atma becerisinin öğretiminde ilhan, melek ve yiğit için eşzamanlı 

ipucuyla öğretimin etkililiğine ilişkin bulgular Şekil 2’deki grafikte yer almaktadır



VII. Uluslararası Hisarlı Ahmet Sempozyumu / VII. Internatıonal Hisarlı Ahmet Symposıum 

 

 
183 

 

 

 

 

ŞEKİL 1: İlhan, Melek ve Yiğit ‘in  gitarla ritim atma becerisindeki toplu yoklama, günlük yoklama ve 

kalıcılık  oturumlarına ilişkin doğru tepki yüzdeleri
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“İlhan, başlama düzeyi verilerinden oluşan ilk yoklama evresinde tek fırsat yöntemi ile elde 

edilen verilere göre  gitarla ritim atma becerisinde hiç tepkide bulunmamıştır. Uygulama evresinde 

İlhan ile beş öğretim oturumu ve beş günlük yoklama oturumu olmak üzere toplam on oturum 

gerçekleştirilmiştir. İlhan ile üçüncü günlük yoklama oturumunda ölçüte ulaşılmış ve bu 

oturumdan itibaren kararlı veri elde edilmiştir. Uygulama evresinden sonra düzenlenen izleme 

evresinde de İlhan, gitarla ritim atma becerisini % 100 düzeyinde doğru olarak gerçekleştirmiştir. 

İzleme evresinde okulun tatile girmesi nedeni ile kararlı veri elde edilememiştir. Melek başlama 

düzeyi verilerinden oluşan ilk yoklama evresinde tek fırsat yöntemi ile elde edilen verilere göre  

gitarla ritim atma becerisinde hiç tepkide bulunmamıştır. Uygulama evresinde Melek ile dokuz 

öğretim oturumu ve dokuz günlük yoklama oturumu olmak üzere toplam on  sekiz oturum 

gerçekleştirilmiştir. Melek ile yedinci günlük yoklama oturumunda ölçüte ulaşılmış ve bu  

oturumdan itibaren kararlı veri  elde edilmiştir. Uygulama evresinden sonra düzenlenen izleme 

evresinde de Melek, gitarla ritim atma becerisini % 100 düzeyinde doğru olarak gerçekleştirmiştir. 

İzleme evresinde okulun tatile girmesi nedeni ile kararlı veri elde edilememiştir. Yiğit başlama 

düzeyi verilerinden oluşan ilk yoklama evresinde tek fırsat yöntemi ile elde edilen verilere göre  

gitarla ritim atma becerisinde doğru tepkide bulunmamıştır. Uygulama evresinde Yiğit  ile altı 

öğretim oturumu ve aştı günlük yoklama oturumu olmak üzere toplam on iki oturum 

gerçekleştirilmiştir. Yiğit ile beşinci günlük yoklama oturumunda ölçüte ulaşılmış ve bu  

oturumdan itibaren kararlı veri elde edilmiştir. Uygulama evresinden sonra düzenlenen yoklama 

evrelerinde de Yiğit, gitarla ritim atma becerisini % 100 düzeyinde doğru olarak gerçekleştirmiştir. 

İzleme evresinde okulun tatile girmesi nedeni ile kararlı veri elde edilememiştir.” 

Tartışma 

Zihin yetersizliği olan öğrencilere gitarla ritim atma becerisinin öğretiminde eşzamanlı 

ipucuyla yapılan öğretimin etkili olduğu, deneklerin eşzamanlı ipucu yöntemiyle yapılan gitarla 

ritim atma becerisini öğrendikleri, farklı ortam ve kişilere genelleyebildikleri ve öğrenilen 

becerinin birinci haftada alınan verilerine bakıldığında kalıcı olduğu görülmüştür. Üçüncü ve 

dördüncü haftalardaki kalıcılık verileri okulun kapanması nedeniyle toplanamamıştır. Alan 

yazınındaki araştırmalara bakıldığında müziğin özel gereksinimli çocuklar üzerinde olumlu 

etkilerine vurgu yapılmaktadır.   

Savarimuthu & Bunnell’in (2002), araştırma bulguları; müziğin öğrenme güçlüğü 

alanında yaygın olarak kullanılmamasına, rağmen bu bireylerin yaşam niteliklerinin 

gelişmesinde orta düzeyde etkili olduğunu göstermektedir. Bruyn & Moelants & Leman’ın 

(2012), araştırmasında müzik, otizm spektrum bozukluğu olan katılımcılar üzerinde olumlu 

sonuçlar doğurmuştur. Boso & D’Angelo & Barale (2013), müziğin doğal ritmik özelliği otizm 

spektrum bozukluğu olan bireylerin beyinciklerini yenileyebildiğini belirlemiştir. Stephenson 

(2006), araştırmasında müzikle terapinin bir eğitimsel müdahale olarak etkisi doğrulanmıştır. 

Müzik terapi, yetersizlikleri olan insanlarda terapi aracı olarak etkili şekilde kullanılabileceği 

belirtilmektedir. Wigram & Gold (2005), doğaçlama müzikal aktiviteleri ile tedavi 

müdahalelerinin sonuçları, hem iletişim becerilerini ve sosyal etkileşim gücünü geliştirmiş hem 

de dikkat geliştirici motivasyonu artırmıştır.  

Kurt (2006), araştırmasında zihin yetersizliği olan çocuklarda müzik dinlemenin 

öğrenme üzerinde etkili olduğunu bulmuştur. Kırşehirli (2011)’nin araştırmasında da benzer 

şekilde şarkı yoluyla öğretim etkili bulunmuştur. Zelyurt (2015)’un araştırmasında da şarkı 

yoluyla öğretim, hayat bilgisi dersinin öğretiminde etkili bulunmuş hatta doğrudan öğretim 

yöntemine göre daha verimli olduğu tespit edilmiştir. Şarkı yoluyla öğretim, yalnızca 

psikomotor becerilerin öğretiminde değil, bilişsel becerilerin öğretiminde de etkili bulunmuştur 

(Batdı ve Semerci, 2012; Bedir ve Akkurt, 2012; Köse, 2012 ve Modiri, 2010). Dolayısıyla 

farklı beceri alanlarındaki hedef davranışlar şarkı yoluyla kazandırılabilmektedir. Bir başka 
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araştırmanın (Düzkantar, Deniz ve Karşıyakalı; 2014) bulgularına göre, eş zamanlı ipucuyla 

öğretim yöntemi kullanılarak otizm spektrum bozukluğu olan bir öğrenciye adı söylenen çalgıyı 

gösterebilme öğretiminde etkili bulunmuştur.  

Sazak ve Özbey’in (2016) yürüttüğü araştırma bulgularına göre; şarkı yoluyla öğretimin 

becerinin edinilmesine ek olarak başka avantajları da bulunmaktadır: uygulamacılar şarkı 

yoluyla öğretimin uygulama sürecini keyifli hale getirdiğini ifade etmişlerdir. Öğrencilerin de 

şarkı yoluyla çalışmaktan keyif aldıkları belirtilmiştir. Ayrıca öğrencilerin dikkatini çalışmaya 

odaklamasında da bu yöntemin önemli katkısı olduğu ifade edilmiştir. Uygulamacılar, şarkı 

yoluyla öğretimin hem kendi motivasyonlarını hem de öğrencilerin motivasyonlarını artırdığını 

belirtmişlerdir. Bu bulgulardan hareketle şarkı yoluyla öğretimin, hem normal gelişim gösteren 

çocuklara hem de yetersizliği olan çocuklara bilişsel ve psikomotor becerilerin öğretiminde 

kullanılması önerilebilir. Böylelikle öğretim etkinliklerinin daha keyifli ve eğlenceli hale 

getirilmesi olası görülmektedir. Bu araştırmada da benzer şekilde çalışmaya  katılan denekler, 

öğretim esnasında keyif aldıklarını, bir sonraki oturumu merakla beklediklerini belirtmişlerdir. 

Tüm oturumlar araştırmaya dahil olmayan bir öğrenci tarafından videoya alınmıştır. Araştırma 

sonunda video çekimi yapan öğrencinin  gitarla ritim atma becerisini gözleyerek öğrendiği ve 

beceriyi sergilediği görülmüştür. Bu da eşzamanlı ipucuyla öğretim yöntemi ile öğretimin 

gözleyerek öğrenmede de etkili sonuçlar doğurabileceğini gösterir niteliktedir.  

Öneriler 

Bu araştırma bulgularından hareketle şu öneriler geliştirilmiştir: 

- Zihin yetersizliği olan öğrencilere gitarla ritim atma becerisi eşzamanlı ipucu yöntemi 

kullanılarak küçük gruplara öğretilebilir. 

- İşitme ve görme yetersizliği olan çocuklar ile de gitarla ritim atma becerisi 

çalışılabilir. 

- Zihin yetersizliği olan öğrencilere gitar dışında farklı  müzik aletleri eşzamanlı ipucu 

yöntemi kullanılarak öğretilebilir.  

- Zihin yetersizliği olan öğrencilere farklı müzik aletlerinin kullanımı, farklı öğretim 

yöntemleri kullanılarak öğretilebilir. 
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ÖZET 

Bu çalışmada müzik terapinin palyatif bakım hastalarındaki pragmatik rolü literatürdeki 

örnekler incelenerek genel bir perspektifle sunulmaktadır. 

Müziğin pragmatik yaklaşımı tarih boyunca birçok toplum tarafından, farklı alanlarda 

ve geleneksel yöntemlerle uygulanmıştır. Diğer taraftan, müziğin klinik ve bilimsel 

çalışmalardaki kullanımı hızla gelişmekte olan bir araştırma alanıdır ve disiplinler arası işbirliği 

gerektirmektedir.  Müziğin bir terapi aracı olarak pek çok farklı hastalık ve hasta tipi üzerinde 

nasıl iş gördüğü, etkileri ve uygulama yöntemleri ise bu alanın başlıca sorularındandır. Bu 

çalışmalarda uluslararası müzik terapi kurum ve kuruluşları (Örneğin AMTA) tarafından 

bilimsel olarak kabul edilmiş çeşitli teknik ve yöntemler kullanılmaktadır. 

Pasif müzik terapisi, genelde yatarak tedavi gören ve belli bir hareket kısıtlığı olan 

hastalarda uygulanmaktadır. Burada hastanın aktif katılımı beklenmez ve çalışmanın amacına 

uygun olarak hastalara önceden hazırlanmış müzikler dinletilir. Palyatif bakım hastaları bu tip 

bir terapi için uygun hasta grubudur.  Yaşamı tehdit eden bir hastalıktan kaynaklı olarak tedavi 

gören bu hastaların kaygı, ağrı ve depresyon seviyeleri oldukça yüksektir.  

Literatüre bakıldığında klinik çalışmalar müziğin, bu tip semptomları belli ölçüde 

azalttığını göstermektedir. Sonuç olarak hastalar için oldukça sıkıntılı olan palyatif bakım 

süresince, müziğin klinikte kullanımının önemi ve pragmatik rolü oldukça belirgindir. 

Anahtar Kelimeler: Pasif müzik terapi, palyatif bakım, Müziğin pragmatik rolü 

 

“PRAGMATIC ROLE OF PASSIVE MUSIC THERAPY ON THE PALLIATIVE CARE 

PATIENTS” 

Fatma Nil ÖZALP (Aydemir) (Musicology MA) 

Mugla Guzel Sanatlar Lisesi 

aydemir.nilf@gmail.com 

ABSTRACT 

This study presents on a general perspective about pragmatic role of passive music 

therapy on the palliative care patients by investigating the examples in the literature. 

Throughout history many societies have applied music pragmatically using various 

methods in different areas. In addition to this, uses of music in clinic and scientific areas is a 

rapidly developing field of research and it requires interdisciplinary cooperation. The principal 

question concerning music therapy is how exactly it can influence, its effects on different 

patient types, and its applications to mitigate the illness. There are various scientific techniques 

and methods that are widely accepted by the international well respected associations (e.g., 

American Music Therapy Association) in the field of music therapy. 

Passive music therapy is generally applied when patients experience restriction of 

movement or other disabling conditions. In such situations, patients are not expected to be the 
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active participants as the purpose of the treatment is to relax the patient with music selected and 

prepared beforehand. Palliative care patients are appropriate for patients with this type of 

therapy. Concerning patients who are treated as originating from a life-threatening illness, pain 

and depression levels are quite high. 

In the related literature regarding the music therapy, clinical studies indicate the integral 

role of music in reducing such symptoms. The positive effects of music and its pragmatic role 

is even more prominent for the patients who are quite distressed over the course of the palliative 

care. 

Keywords: Passive music therapy, palliative care, pragmatic role of music 
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“MAKAMLARIN ETKİLERİ MESELESİNİN KURAMSAL BAĞLAMI” 

Ferhat ÇAYLI 

Hacettepe Üniversitesi, Müzik Teorileri Anabilim Dalı (PhD.) 

ferhatcayli@gmail.com 

ÖZET 

Bu çalışmada, “musiki nazariyatı” tarihinde, 9 ile 19. yüzyıllar arasında yazılmış olan 

başlıca kaynaklar incelenmiştir. Teorisyenlerin, müzik teorisini nasıl bir görüş çerçevesinde ele 

aldıklarıyla bağlantılı olarak, makamların etkileri konusundaki tutumları kronolojik olarak 

açıklanmaya çalışılmıştır. Bu çalışma kapsamında eserleri incelenen teorisyenler şunlardır: El-

Kındî, Farabi, İhvânu’s-Safâ, İbn Sina, Safiyuddin Abdülmümin Urmevî, Abdülkâdir Merâgî, 

Ahmetoğlu Şükrullah, Bedri Dilşâd, Hızır bin Abdullah, Yusuf bin Nizâmeddîn Kırşehrî, 

Ladikli Mehmet Çelebi, Seydî, Kantemiroğlu, Kevserî, Tanburi Küçük Artin, Nâyî Osman 

Dede, Nâsır Abdülbâkî Dede.  

Tarihsel arka planın anlaşılabilmesi için, Antik Yunan filozofları aracılığıyla İslam 

kültürüne geçen ve müzik kuramı üzerinde çok büyük etkileri olan belli başlı doktrinlerden 

bahsedilmiştir. Ayrıca müziğin insan fizyolojisi üzerindeki etkilerini konu edinen Osmanlı 

hekimlerinden Hekim Şuûrî Hasan Efendi, Hekimbaşı Subhizâde Abdülaziz Arif Efendi, 

Gevrekzâde Hâfız Hasan Efendi ve Abbas Vesim Efendi’ye ait yazmalar da, müziğin, tıp tarihi 

içinde nasıl ele alındığını gösteren belgeler olmaları açısından inceleme kapsamına alınmıştır. 

Çalışma, günümüzde yazılmış pek çok “müzik ile tedavi” kitabında “makamların 

etkileri” konusu aktarılırken yapılan hataların yeni araştırmacılarca tekrarlanmasını önlemeyi 

ve bu meselenin hangi bağlamda ele alınması gerektiğini göstermeyi amaçlamaktadır. 

Anahtar sözcükler: Müzik teorisi tarihi, Edvar geleneği, makamların etkileri 

 

“THEORETICAL CONTEXT OF “THE EFFECTS OF MAQAMS”” 

Ferhat ÇAYLI 

Hacettepe University, Department of Music Theory (Phd.) 

ferhatcayli@gmail.com 

ABSTRACT 

In this study, principal sources of Turkish music theory, which were written between 

9th and 19th centuries, have been analyzed. Theorists’ attitudes about the effects of maqams 

have been chronologically explained in conjunction their approach to music theory. The 

theorists included in this study are: El-Kındî, Farabi, İhvânu’s-Safâ, İbn Sina, Safiyuddin 

Abdülmümin Urmevî, Abdülkâdir Merâgî, Ahmetoğlu Şükrullah, Bedri Dilşâd, Hızır bin 

Abdullah, Yusuf bin Nizâmeddîn Kırşehrî, Ladikli Mehmet Çelebi, Seydî, Kantemiroğlu, 

Kevserî, Tanburi Küçük Artin, Nâyî Osman Dede, Nâsır Abdülbâkî Dede.  

Some major doctrines with great influence on Turkish music theory that were exported 

from ancient Greek philosophers to Islamic culture have been incorporated so as to provide an 

historical background. Additionally, some Ottoman medical attendants who have several works 

on the physiological influences of music (Hekim Şuûrî Hasan Efendi, Hekimbaşı Subhizade 

Abdülaziz Arif Efendi, Gevrekzâde Hafız Hasan Efendi and Abbas Vesim Efendi) have also 

been included in this study in order to demonstrate how Ottoman medical history embraces the 

music. 
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The aim of this study is to prevent the reoccurrence of misjudgments cited in ‘effects of 

maqams’ subjects of recent ‘music therapy’ literature by new researchers and to  show how to 

manage this issue.  

Keywords: History of music theory, Edvar tradition, effects of maqams 
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ÖZET 

 Müzik bireyleri sadece eğlendirmek amacıyla değil, geçmişten beri tedavi amaçlıda 

kullanılmaktadır. Müzik, ruhsal yapının kötü olduğu durumlarda değil, iyi olduğu durumlarda 

da insanı etkilemektedir. İletişimin sözsüz biçimi olması açısından müzik çok etkilidir. Müzik 

terapi bireylerin fiziksel, psikolojik, sosyal ve zihinsel ihtiyaçlarını karşılamada müziği ve 

müzik aktivitelerini kullanan bir bilim alanıdır. Özellikle zihinsel engelli ve agresif insanların 

tedavilerinde kullanılmıştır. Dünyanın birçok yerinde kullanılan müzik terapi tekniğinin 

ülkemizdeki merkezi Edirne’dir. Türkiye’den başka birçok ülkede de kullanılan müzik ile 

tedavi başta Amerika olmak üzere pek çok ülkede kullanılmaktadır. 

 Bu çalışmada, Mim Kemal Öke tarafından yazılmış olan İlahlarla Dans, Aşkla Dans ve 

Kaderle Dans gibi kitaplarında farklı ülkelerde ki müzik ile tedavi yöntemleri incelenmiştir. 

Çalışmanın alana katkı sağlayıcı, özgün ve konu üzerinde yeni çalışmalara destek olacağı 

düşünülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Müzik, Müzik Terapi, Kültür 
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ABSTRACT 

 Music used not olnly entertain individuals but also therapeutic purposes since the past. 

Music affects peoples both In cases has bad the spiritual nature and In cases has good the 

spiritual nature. Music in terms of being non-verbal form of communication is very effective. 

Music therapy is a science which is their physical, psychological, social and intellectual needs 

using music and musical activities. Used especially in mentally handicapped people and 

aggressive peoples treatment. Edirne is center in our country of of music therapy techniques 

that used in many parts of the World. Music therapy used in many other countries, from Turkey, 
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especially America.  

 This work examined books, which was treatment with the music of different countries, like 

dancing with the gods, dance with love and dance with destiny written by Mim Kemal Öke. It 

is thought that the study would contribute to the field,  support original and new studies about 

this issue. 

Keywords: Music, Music Thrapy, Culture 

 

Giriş 

Evrende her şeyin bir frekansı vardır. Dalga hareketlerinden ortaya çıkaran 

titreşimlerin her birine ses dalgası denir. Ses dalgalarının hareketleri sonucunda bir müzik 

oluşur. Bu müzik türleri, asırlardan beri tedavide kullanılmaktadır.    

 ‘’Müzik terapi”, sanat terapi yöntemlerinden biri olup; aslı Yunanca olan ve seslerin 

sanat çerçevesinde düzenlenmesi anlamına gelen “müzik” kelimesi ile hastaların bakımı ve 

iyileştirilmesi için gerekli önlem ve çareleri bulmak anlamını taşıyan “terapi” kelimesinin 

birlikte kullanılmasından oluşmuştur (Akt, Eren:2013).  

Dünya Müzik Terapi Federasyonu, müzikle tedaviyi şu şekilde tanımlamaktadır. ‘Bir 

kişi veya grubun fiziksel, duygusal, sosyal ve kognitif ihtiyaçlarını karşılamak üzere 

gereksindiği iletişim, ilişki, öğrenme, ifade, mobilizasyon,  organizasyon ve diğer ilgili 

terapötik öğeleri geliştirmek ve artırmak için müziğin ve/ veya müzikal elemanların (ses, ritim, 

melodi ve harmoni) eğitimli bir müzik terapisti tarafından tasarlanarak kullanılması’ olarak 

tanımlar (Birkan, 2014:37). 

Müzikle tedavi bizi tarihte çok eski zamanlara götürmektedir. Antik yunan 

döneminden, Türk-İslam medeniyetlerine farklı coğrafyalarda yaşamış farklı kültürler müzikle 

tedaviyi kullanmış ve bu alanda ciddi çalışmalar yapılmıştır.  

 

Müzik Terapi Tarihi 

Müzikle tedavi tarihi, tıp tarihi kadar eskiye gitmektedir. Çünkü insanlar, tedavi 

araçlarını çoğu kez bir arada kullanmışlardır. Eski Yunan mitolojisinde güzel lir çalmasıyla 

tanınan Apollon, hem müziğin hem de hekimliğin tanrısı sayılmış ve lir çalarak insanların 

sıkıntılarını gidermiştir. Eski Yunanlılarda müzik, her türlü erdemin esası olduğu 

düşünüldüğünden, ruhun eğitimi ve arınmasında büyük bir etmen olarak kabul edilmiştir.  

Araç müzik terapi tarihinden şu şekilde bahsetmektedir; Müzik terapisi, bireylerin iyilik 

halini korumayı ve sağlığını geliştirmeyi hedefleyen alternatif bir tedavi yöntemidir. Müzikle 

tedavinin dünyada ve Türkiye’ de binlerce yıllık bir geçmişi vardır. İlkel zamanlardaki insanlar, 

hastalıklara kötü ruh ve cin adı verilen varlıkların neden olduğuna inanırlardı. Bu kötü 

varlıkların neden olduğu hastalıklar, sihirbaz ve şamanların öncülüğünde tedavi törenleriyle 

kontrol altına alınmaya çalışılırdı. Bu tedavi törenlerinin vazgeçilmez öğeleri ise müzik, dans, 

ritm ve şarkılardı (2012: 9) 

Kurt ise müzik terapi tarihinden şu şekilde bahsetmektedir; İlk çağlarda insanlar 

hastalıklara kötü ruh ve cinlerin neden olduğunu kabul etmişlerdir. Bu kötü ruh ve cinler tarihin 

bilinen ilk hekimleri olan şamanlar tarafından gerçekleştirilen törenlerde müzik, dans, ritim ve 

şarkılarla kovulmaya çalışılmıştır. M.Ö. 400 yılında Platon müziğin ahenk ve ritmi ile ruhun 

derinliklerine etki ederek bireye hoşgörü ve rahatlık verdiğini belirtmiştir. Birçok medeniyette 

müziğin insanların duygularını yoğunlaştıran özelliğinden yararlanarak müziği hastalıkların 
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tedavisinde kullanmıştır. Eski Yunan ve Roma’da müziğin insanı sıkıntılardan kurtarmada 

etkisi olduğuna inanılmıştır. Eski Mısır’da müzik hastalara güç vermek için ve doğum sırasında 

kullanılmıştır. Çin Filozofu Konfüçyüs’e göre de müzik yapıldığı zaman kişilerarası ilişkiler 

düzelir, gözler parlar, kulaklar daha keskin olur, kanın hareketi ve dolaşımı sakinleşir (2014: 

20). 

“Eski Roma’da ise Celsus ve Areteus, müziğin ruhu yatıştırdığını ve ruh hastalıklarını 

iyi ettiğini söylemiştir. MÖ 250-184 yılları arasında yaşayan Romalı şair Titus Maccius Platus 

“Charmides” adlı şarkısının yaralara iyi geldiğine değinmiştir. Mısırlılar da doğum sırasında 

müziği kullanmışlardır. Büyük Çin filozofu Konfiçyus müzik terapi hakkında “müzik yapıldığı 

zaman kişilerarası ilişkiler düzelir, gözler parlar, kulaklar keskin olur, kanın hareketi ve 

dolanımı sakinleşir” ifadesi ile müziğin insanlar üzerindeki etkilerine dikkat çekmiştir” (Horuz, 

2014:29). 

 

Dünya’da Müzik Terapi 

Tarihin ilk dönemlerinde şamanlarla başlayan müziğin terapötik kullanımı Antik ve 

Ortaçağ’da Batı medeniyetinde de etkisini göstermiştir. Bekiroğlu çalışmasında dünyada müzik 

ile tedaviden şu şekilde bahsetmektedir; Müzikle tedavinin dünyada ve Türkiye’de binlerce 

yıllık bir geçmişi vardır. İlkel insanlar, kötü ruh veya cin adı verilen varlıkların hastalıklara 

neden olduklarına inanırlardı. Bu kötü varlıklar sihirbaz veya şamanların öncülüğünde 

gerçekleştirilen tedavi törenleriyle kontrol altına alınmaya çalışılırdı. Müzik, dans, ritm ve 

şarkılar da bu tedavi törenlerinin vazgeçilmez öğeleriydi. Antik döneme kadar hastalıkları 

tedavi etmek ya da kötü ruhları bedenden çıkarmak için kullanılan hızlı, yavaş, sert ya da 

yumuşak melodiler ile ikna ve etkileyici sözlerden oluşan şarkılar müzikle tedavinin temelini 

oluşturmuştur. İlkçağ düşünürleri, müziğin temelini içinde yaşadığımız evrenin doğal ritmik 

düzenine ve uyumuna bağlamışlardır. Ay, güneş, gezegenler, gece-gündüz, mevsimler her biri 

belli bir ritim içinde devinen, belli bir uyum sergileyen nesne ve olaylardır. Ayrıca, insan 

bedeninin yapısı, işleyişi de müzikteki ritim ve uyum öğelerini taşımaktadır (2011: 31). 

Bekiroğlu çalışmasında müzik terapi geçmişinden şu şekilde bahsetmektedir; Özellikle 

II. dünya savaşı sonrası yaralı askerlerin tedavisinde müzik kullanımı ile bu dalın farkına 

varılmıştır. Avrupa ve ABD’de 1950’lerden itibaren müzikle terapi daha da yaygınlaşmış ve 

1980’den sonra müzik terapi alanında oldukça ilerlemeler kaydedilmiştir. Bugün ABD ve 

Avrupa’da pek çok üniversitede müziğin tedavide kullanımına dair ciddi araştırmalar ve 

deneyler yapılmaktadır (2011: 32) 

Günümüzde ise dünyada müzik ile tedaviye yönelik birçok yeni çalışma yapılmakta, 

üniversitelerde bu alanda eğitimler verilmektedir. Dünya genelinde bu alanda eğitim veren 

birçok dernek kurulmuş, buralarda hem eğitim hem de tedavi amaçlı çalışmalar yapılmaktadır. 

Türkiye, Norveç, Letonya, Japonya, İngiltere, Arjantin, Brezilya, Mısır gibi çeşitli ülkelerde 

müzikle tedavi merkezleri bulunmaktadır. Ayrıca bu ülkelerden bazıları üniversite lisans 

eğitimlerinde müzik terapi bölümlerini bünyesinde bulundurmaktadır. Çeşitli müzik terapi 

dernekleri çalışmalarını beraber yürüterek bireylerin ruh ve bedensel sağlıklarına 

kavuşmalarında önemli çalışmalar yaparak tıp dünyası içerisinde etkin bir rol oynamaktadır. 

Dünyada müzik terapi alanında kurulmuş en önemli derneklerin başında Amerikan Müzik 

Terapi Birliği gelmektedir. Bu kuruluş 1997 yılında müzik tedaviyi “İhtiyaç duyan bireylerin 

fiziksel, psikolojik, sosyal ve zihinsel ihtiyaçlarını karşılamada müziği ve müzik aktivitelerini 

kullanan bir uzmanlık dalı” olarak tanımıştır (Horuz, 2014: 26) 
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Türkiye’de Müzik Terapi 

Türklerde ilk ciddi müzikle tedavi Osmanlı devleti zamanında görülmekle beraber, Orta 

Asya’da Anadolu öncesi zamanda Baksı adı verilen Şaman müzisyenler tarafından, çeşitli 

hastalıklar için tedavi çalışmaları yapılmıştır. Hala bu faaliyetlerini sürdüren Baksılar Orta 

Asya Türkler arasında yaşamaktadırlar.  

“Yazılı kaynaklara   göre   Uygur   Türklerinin   bilinen   en   eski   müzik   örnekleri    

günümüzden   6000– 8000  yılları  öncesine  kadar  dayanmaktadır.  Doğu  Türkistan  Medeniyet   

Numuneleri    adlı  araştırma  dergisinin  1985  yılında  yayınlanan  birinci  sayısındaki bir 

incelemede Hoten vilayetine bağlı  Çerçen kazasındaki Mülçe Irmağı  çevresinde  bulunan  

Mingyarkaya  resminde  dans  eden  figürlere  rastlanılmıştır.  Arkeologların bilimsel 

araştırmalarına göre bu kaya resimleri zamanımızdan 6000 –8000  yıl  öncesine  aittir.  Uygur  

Türklerinin  3000  yıl  önce  Şaman  dinine  mensup  olduğu  çağlarda Şaman, Pirhon  ve  

Bahşılar şarkılar söylemek  ve dans etmek  yoluyla hasta  tedavi seansları ve törenleri icra 

ederlerdi. Uygur Türkleri eski zamanlarda ölülerini  şarkı söyleyerek ve dans ederek 

uğurlarlardı”(Gençel, 2006:699). 

Gençel çalışmasında Türkler ’de müzik ile tedavi tarihini şu şekilde anlatmaktadır;  

Müzikle tedavi geleneğinin Türk toplumlarında yaklaşık 6 bin yıllık bir geçmişi vardı. 

Türklerde ilk ciddi müzikle tedavi çalışmalarının Selçuklularda ve Osmanlılarda görülmektedir. 

Türklerin göç ettiği Anadolu’da müzikle tedavi konusunda oluşturulan ilk kurumların 

şifahaneler olduğu bilinmektedir. İlk şifahane 900 yıl önce Selçuklu Sultanı Nureddin Zengi 

tarafından Şam’da yapılan Nureddin Hastanesi’dir. Bu hastanenin dışında, İstanbul’da yapılan 

Fatih Darüşşifası ve Edirne’deki Edirne Darüşşifası (II. Bayezid Külliyesi) müzikle tedavinin 

gerçekleştirildiği en önemli kurumlardandır (2006: 699-700). Özellikle Edirne Darüşşifası 

Osmanlıda en önemli müzik ile tedavi merkezi olarak bilinmektedir. İlk kuruluş aşamasında 

birçok hastalığı tedavi amaçlı kurulan hastane ilerleyen dönemlerde ruh hastalarına yönelik 

hizmet vermeye başlamış ve hastalar, dönemin tıp bilgi ve ilaçlarının yanı sıra, su sesi, musiki 

ile tedavi edilmişlerdir. 

Türkiye’de müzikle tedavi konusunda akademik eğitim veren herhangi bir kurum 

bulunmamaktadır. Ancak özel iki merkez olan TÜTEM ve TÜMATA (Türk Musikisini 

Araştırma ve Tanıtma Grubu) ‘da Türk Müziği ile tedavi çalışmaları yapılmaktadır. Dünyada 

olduğu gibi Türkiye’de de müzikle tedavinin önemi anlaşılmış ve bu alanda bilimsel çalışmalar 

yapılmaya başlanmıştır (http://www.muzikegitimcileri.net/bilimsel/bildiri/Ucaner-

Ozturk.pdf). 

 

Mim Kemal Öke 

İlahlarla Dans isimli kitabında Öke’den şu şekilde bahsedilmektedir; 1955 yılında 

İstanbul’da doğdu. İlköğretimini Şişli Terakki Lisesi’nde bitirdi. 1973’te Robert Kolej’den 

mezun olduktan sonra İngiltere’ye giderek, Cambridge Üniversitesi’nde iktisat ve tarih 

alanlarında yüksek tahsilini tamamladı. Sussex, Cambridge ve İstanbul Üniversitesi’nde siyaset 

bilimi ve uluslararası ilişkiler ihtisası yaptı. 1979’da BM Genel Sekreterliğine bağlı Filistin 

Dairesinde uzman olarak çalıştı. 

1980’de Türkiye’ye gelerek akademik kariyere girdi. Boğaziçi Üniversitesi’nde1984’te 

doçent, 1990’da profesör oldu. Akademik kariyeri boyunca araştırmaya hep öncelik verdi. 

Türkçe, İngilizce, Arapça ve Urduca yayınlanmış yirmiyi aşkın eseri vardır (2011:4). Öke’nin 

kitaplarından bazılarını şu şekilde sıralayabiliriz; 

- Adı Yemen'dir 
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- Aşkın Ekolojisi 

- Aşkla Dans/ Türkler, Tasavvuf ve Musiki 

- Bilgi Çağı ve Türkiye/ Tarihin Süzgecinden 

- Bilinmeyen Tarihimiz /Tarihin Süzgecinden 

- Cuntalar ve Cemaatler Küresel Toplumda Dışlanan Demokrasi 

- Derviş ve Komutan: Özgürlük - Güvenlik Sarkacındaki Türkiye'nin Kimlik Sorunsalı 

- Dervişin Seyir Defteri 

- Din Ordu Gerilimi Küresel Toplumda Dışlanan Demokrasi 

- Dini Hasbihal 

- Duvardaki Kan 

- Düşler ve Entrikalar Demokrat Parti Dönemi Türk Dış Politikası 

- Ermeni Sorunu / Yüzyılın Kan Davası 1914-1923 

- Ertuğrul Fırkateyni Faciası ve Türk-Japon İlişkisinin Başlangıcı 

- Filistin Sorunu Siyonizm'den Uygarlıklar Çatışmasına 

- Günbatımı 

- Hilafet Hareketleri 

- Irak Savaşı Günlüğü 

- İki Gavsı Enam/ Abdülkadir ve Abdüsselam 

- İlahlarla Dans/ Ritim, Raks ve Afrika Ruhu 

- Kaderle Dans Özgürlük - Güvenlik Kıskacındaki Latin Amerika'da Kimlik Sorunsalı 

- Kılıç ve Ney 

- Kutsal Topraklarda Casuslar Savaşı 

- Küresel Ekonomi Politik Modernitenin Kırılma Noktası 

- Küresel Toplum 

- Milli Mücadele Dönemi'nde Yemen-Türkiye İlişkileri/İmam Yahya-Mustafa Kemal Paşa 

Yazışmaları 

- Mustafa Kemal Paşa ve İslam Dünyası Hilafet Hareketi 

- Musul Komplosu 1918-1926 

- Musul Meselesi Kronolojisi 1918-1926 

- Musul-Kürdistan Sorunu 

- Orta Asya Türk Cumhuriyeti 

- Ömer Fevzi Mardin Gazi ve Sufi 

- Saraydaki Casus/ Gizli Belgelerle Abdülhamid Devri ve İngiliz Ajanı Yahudi: Vambery 

- Siyonizm ve Filistin Sorunu 

- Sultan Osman 
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- Sürgündeki Sevda/ Kızılelma 

- The Armenian Question 

- Türk Dünyası 

- Yaralı Ceylanlar Kulübü 

- Yaşanmamış Anılar 

 

Yöntem 

Araştırmanın Modeli 

 Bu çalışma, içeriği, yöntemi ve amacı bakımından tarama modelini esas alan betimsel bir 

araştırmadır. Betimleme araştırmasıyla konu üzerinde bir durum tespiti yapılmaya çalışılmış, 

konu var olduğu şekliyle araştırılmıştır. 

 “Tarama modelleri, geçmişte ya da hâlen var olan bir durumu var olduğu şekliyle 

betimlemeyi amaçlayan araştırma yaklaşımlarıdır”(Karasar,2009:77). 

 

Araştırmanın Evren Ve Örneklemi 

Evren, en genel anlamıyla araştırmanın yapılacağı alanı genellemek amacıyla kullanılan 

bir terimdir. Evrende yapılan incelemeler çok geniş kapsamlı, maliyetli, oldukça uzun zaman 

kaybına neden olur. Cebeci’ye göre evren; “Bir alan araştırmasında araştırma yapılacak 

problem alanının tamamına denir” (2010:49). 

Evren geniş kapsamlı, maliyetli ve uzun zaman alacağından dolayı, araştırmanın 

evrenini daha da sınırlandırmak için araştırmanın örneklemi çıkarılır. Örneklem, araştırmanın 

evreninin bir bölümünün alınıp, yalnızca seçilen kısmın incelendiği bölümdür. Araştırılmasına 

imkân olmayan evrenler kendi içinde örneklemlere ayrılırlar ve farklı farklı incelenebilirler.  

Örneklem araştırma yöntemleriyle ilgili önemli bir konu olarak ele alınmaktadır. Kimi 

zaman araştırmaların, evrenin tamamında yapılması mümkün değildir. Bu nedenle evrenin 

yerine örneklem üzerinde çalışılır ve evrenin geneline ilişkin genellemelere ulaşılması tercih 

edilir (Erkılınç, 2011:5). 

Bu araştırmada, Türkiye’de yayınlanan müzik terapi üzerine yapılmış yayınlar 

araştırmamızın evrenini oluşturmaktadır. Örneklemimiz ise Mim Kemal Öke tarafından yazılan 

kitaplar ile sınırlanmaktadır. 

 

Veri Toplama Yöntemi 

 Araştırmada verilere ulaşılabilmesi amacıyla, kaynak taraması yöntemi kullanılarak veriler 

elde edilmiştir. 

 

Bulgular ve Yorumlar 

 İncelenen üç kitaptan ilki olan ‘Kaderle Dans’’’ da şaman ayinlerinden ve davulun önemi 

üzerine sıkça durulmaktadır. Şaman toplumlarında Antropologlar tarafından kutsal sayıldığı 

bildirilen davulun simgesel olarak güneşi tasvir ettiğine inanılmaktadır. İnkalar kendilerini 

Güneşin Çocukları’’ olarak tanımlamaktadırlar. Davulların çoğu zaman yuvarlak aletler 

olmasının sebebi güneşe benzetilmesindendir. Davul şamanlarda bir tür iletişim aracı olarak 
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görülür ve şaman davulu çalmaya başladığında madde aleminden manevi alem arasında bir 

köprü kurmaktadır. Bu ayinler psikolojik şifa özelliğine sahiptirler. Bu sebeple şaman kötü 

ruhları iyi ruhların yardımı ile kovmakta ve cemaatini ruhen ferahlatmaktadır. 

İnanışa göre Afrika Cembesi bünyesinde üç ruhu taşır; 

 1. Yapıldığı kütük yani ağacın ruhu 

 2. Üzerine gerilen deri yani hayvanın ruhu  

 3. Ve onu çalan insanın ruhu. Üçünün ritmi birleşince davul kutsal sesleri üretmeye 

başlayacaktır. 

 Davul şamanlarda bir tür iletişim aracı olarak görülür ve şaman davulu çalmaya 

başladığında madde aleminden manevi alem arasında bir köprü kurmaktadır. (Şamanizm’de bu 

ayin ruhları davet için yapılmaktadır. Her ruhun kendine özgü ritmi vardır ve şaman hangi ruhla 

iletişime geçmek isterse onun ritmini çalar) 

Şaman ayinlerinde inanışa göre hastalar iyileşmekte ve dilekler kabul olmaktadır. 

 Bu ayinler Latin Amerika’nın çeşitli bölgelerinde ‘’vodoo’’ ve ‘’santeria’’ gibi isimler 

almaktadır. 

 “Aşkla Dans’’ adlı kitapta da davulun ve şaman ayinlerinin önemi vurgulanmaktadır. 

Davul bizzat şamanlar tarafından kutsal ruhların yönlendirmesiyle ve trans halindeyken imal 

edilir. Yapılan davul asla yere koyulmaz. Çünkü davullar ruhları barındıran kap olarak 

nitelendirilmektedir. Şaman ölünce davulu aile mirası olarak görülür ve bir törenle varise intikal 

eder. Bu görevin amacı hastaları iyileştirmek ve insanlara neşe vermektir. Başka bir bölümde 

İbn-i Sina Eş-şifa adlı eserinin bir cildini müziğe ayırmış ve müziğin tedavi edici özelliğinden 

bahsedilmektedir. 

 Aynı zamanda mûsikînin usül makam ve ses bileşkesi olduğu düşünüldüğünde bu ögelerin 

ayrı ayrı ve birlikte insan üzerindeki psikolojik ve fizyolojik etkileri araştırılarak ortaya çıkan 

bulgulara göre müzik gelişim davranış ve öğrenim bozukluğu çeken çocuklara ve gençlere 

alzheimer tipi unutma sendromundan mustarip yaşlılara ve bazı psikiyatrik vakalarda sağaltıcı 

özelliktedir.  

 Kitapta, Halveti meşrep Osmanlı hekimbaşısı Gevrekzade’ nin müzikle tedavi konusunda 

yazdığı risaleden bahsedilmiştir. Gevrekzade’ye göre nabız atışlarının düzgün olmaması-yani 

ritminin bozulması- vücutta ciddi rahatsızlıkların sebebidir. Gevrekzade, bu bilgilere sahip 

olmayan ve musiki usullerini bilmeyen hekimin hastalıkları da teşhis edemeyeceğini ileri 

sürüyordu. Dahası, Hekimbaşı, Osmanlı musikisindeki makamların etkileyiş ilmine de vakıftı. 

Aslında Gevrekzade istisna değildi; bu bilgiler Osmanlı devrinde hem musikişinaslar tarafından 

hem de hekimler tarafından zaten biliniyordu. Müzikle tedaviyi Türkler kurumsallaştırmıştır, 

Bu alanda açılan hastaneler ( İstanbul, Edirne, Bursa) gibi kentlerde dar-üş-şifa’lar bu amaçla 

kurulmuştur. Müzikle tedavi öyle hafife alınıp, amatörce tatbik edilebilecek bir saha değildir. 

Bu konuda ülkemizde bu konuda ciddi araştırmalara rastlamak sevindiricidir. Ayrıca kitapta 

tasavvuf ve musiki konusuna değinilmiştir ve sema ayinlerinin ruhu ehlileştirdiği ve dinginlik, 

huzur sağladığından da bahsedilmiştir. 

 İncelenen bir diğer kitap ise İlahlarla Dans adını taşımaktadır. Şamanizm ve davuldan sıkça 

bahsedilmektedir. Ritim ve raksın önemi vurgulanmaktadır. Raks ve ritim Afrikalılar için 

hayatta mutlu olmak stresi ve depresyonu gidermek için bir araç olarak görüldüğü 

bilinmektedir. Sonuç olarak Asya’dan Afrika’ya kadar tüm toplumlarda müzik şifa üretici bir 

katalizör olarak uygarlık tarihine mal olmuştur. 
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Sonuç  

 Asya’dan Afrika’ya kadar tüm toplumlarda müzik şifa üretici bir katalizör olarak uygarlık 

tarihine mal olmuştur. Müzikle tedavinin uygulanacak hedef kitlenin havzasındaki değerlerden 

çıkartılması gereği önem arz etmektedir. Konu bölgesel olarak ele alan bu çalışmalar 

incelendiğinde özellikle davulun şamanlarda bir tür iletişim aracı olarak görüldüğü ve şaman 

davulu çalmaya başladığında madde âleminden manevi âlem arasında bir köprü kurulduğu 

sonucuna ulaşmaktayız. Bu ayinler psikolojik şifa özelliğine sahip olduğu ve bu sebeple 

şamanların kötü ruhları iyi ruhların yardımı ile kovduğu ve cemaatini ruhen ferahladığı 

bilgilerini ulaşmaktayız. Yine Osmanlıda ’da müzik ile tedavinin uygulandığı, bu konuda 

birçok tedavi merkezinin de kurulduğu görülmektedir. 

 Sonuç olarak, müzik ile tedavinin asırlar öncesinde başladığı ve günümüzde bu alanda 

yapılan bilimsel çalışmalar doğrultusunda tedavi merkezleri kurulduğu görülmektedir. 
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“MÜZİK TERAPİSİNDE SAKLI KALAN BİR ESER:  

POWICK AKIL HASTANESİ İÇİN MÜZİK” 

 

Giray KOÇASLAN 
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ÖZET 

 “Malvern kasabasından kuzeye doğru A449 üzerinden gidildiğinde, Powick kasabasına 

varılır. Buradan Hastane Sokağı’na doğru sapıldığında, Viktoryan stili bir villaya ulaşılır”. 

Andrew Lyle’ın 2007 tarihli makalesinde bu sözlerle tarif ettiği villa, Powick Akıl 

Hastanesi’nden günümüze kalan tek yapıdır. Bu villa, hastanenin ikinci yöneticisi Dr. James 

Scherlock’a da ev sahipliği yapmıştır. Müziğin, bir terapi yöntemi olarak etkin biçimde 

kullanıldığı Dr. Scherlock’un döneminde, hastane orkestrasının başına genç bir besteci atanır: 

Williams Edward Elgar.  

 1879-1884 yılları arasında çalıştığı Powick Akıl Hastanesi’nde Elgar; orkestra üyelerine 

enstrüman hocalığı, şeflik ve dans müziği besteciliği görevlerini yürütmüştür. Bu bestelerin bir 

kısmı, 1989 yılında hastane kapatıldıktan sonra da çeşitli konserlerde çalınmaya devam etmiş 

ve kayda alınmıştır. Bugün notası elimizde bulunanların ilk eksiksiz kaydı ise 2014 yılında 

gerçekleştirilmiştir. Bu besteler bütünü, Elgar eser külliyatı içerisinde “Powick Akıl Hastanesi 

için Müzik” başlığıyla yer almaktadır. Yapılan araştırma sonucunda ise bu eserin, müzik 

terapisi alanında günümüzde pek kullanılmadığı görülmektedir.  

 Bu çalışma ile birlikte eserin tanıtılması ve konunun uzmanlarınca uygun bulunması 

durumunda, müzik terapisi alanında yeniden kullanılmasına katkı sağlanması 

hedeflenmektedir. Bu kapsamda çalışmada, tarihsel verilerle birlikte eserin form ve ton gibi 

niteliklerine de yer verilecektir.  

Anahtar Kelimeler: Edward Elgar, Müzik Terapisi, Powick Akıl Hastanesi 

 

“A HIDDEN PIECE IN MUSIC THERAPY: MUSIC FOR POWICK ASYLUM” 

 

Giray KOÇASLAN 

Department of Music Theory, Graduate School of Fine Arts, Hacettepe University 

giraykocaslan@gmail.com 

ABSTRACT 

 “One travels north from Malvern on the A449 reaches the village of Powick. A right turn 

into Hospital lane is led to Victorian villa”. The villa, which Andrew Lyle describes with these 

words at his 2007 dated article, is the only remaining structure from Powick Asylum. During 

its times of operating as a part of the asylum, the villa had hosted Dr James Scherlock, the 

second Superintendent of Powick Asylum, too. At Dr Scherlock’s era, when the music is used 

as a therapy method efficiently, a young composer is appointed to the hospital orchestra: 

Williams Edward Elgar. 

 From 1979 to 1984 Elgar worked at Powick Asylum where he held the posts of teaching 
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players their instruments, conducting the band and writing dance musics. Some of these musics 

have kept being played occasionally on various concerts since the asylum got closed on 1989 

and were recorded as well. But the complete recording of the ones of which we have the scores 

today was carried out in 2014. Today the set of these dance musics is called as “Music for 

Powick Asylum” in Elgar’s overall compositions. However the researches show that this piece 

is not used much today in the field of music therapy.  

 In this study it is aimed to introduce this piece to the participants and contribute to its reuse 

in the field of music therapy in case it is approved by the specialists of this field. In this 

framework, along with the historical data, the formal structure, key and similar features of the 

piece will be included as well.  

Keywords: Edward Elgar, Music Therapy, Music for Powick Asylum   

 

1. Giriş 

1845 senesinde, hasta koşullarının denetlenmesi ve ilçe hastaneleri arasında kamu 

iletişim ağının oluşturulması amacıyla, İngiltere ve Galler’de “Akıl Hastalığı Yasası” yürürlüğe 

girmiştir (Lunacy Act 1845, t.y.). Mevcut hastaneler hızla bu yasaya uymaya başlamış ve 1847 

yılına gelindiğinde 36 ilçe hastanesi kapılarını her türlü denetime açmışlardır (Lyle, 2007:14). 

İşte böyle bir ortamda 1852 senesinde yeni bir akıl hastanesi daha hizmete girmiştir: Worcester 

Şehir ve İlçe Yoksul Akıl Hastanesi, yani kısa adıyla Powick Akıl Hastanesi (Lyle, 2007:14).   

Malvern’in kuzeyinde yer alan Powick kasabasında, 1989 yılında kapanan hastaneden 

geriye bugün yalnızca viktoryan stili bir villa kalmıştır (Lyle, 2007:13, 19). Faaliyette olduğu 

dönemde hastane yöneticilerinin konaklamak için kullandıkları bu villa, 1854 senesinden 

itibaren Dr James Scherlock’a da ev sahipliği yapmıştır (Lyle, 2007:13). Dr Grahamsley’in 

intiharından sonra yöneticilik koltuğunu devralan Scherlock’un döneminde müzik, terapi aracı 

olarak kullanılmaya başlanmıştır. İlk adım olarak ise hastanede bir bando kurulmuş ve hastalar 

için tedavi amaçlı olarak müzikli etkinlikler düzenlenmeye başlanmıştır. Hastalar bahçe 

gezilerinden döndükten sonra balolara katılmakta ve bandonun çaldığı müziğe, enstrüman 

çalarak olmasa da, dans ederek ve zaman zaman da şarkı söyleyerek eşlik etmekteydiler. (Lyle, 

2014:5).  

Bugün elimizde net bir tarih bulunamasa da, hastanenin bu müzikli etkinliklerine ilişkin 

gazetelerde çıkan haberlerden yola çıkılarak, bandonun 1855 yılında faaliyete geçtiği hemen 

hemen kesin olarak bilinmektedir (Lyle, 2007:17). Bandoda görev alan müzisyenler, aynı 

zamanda hastane muhafızı olarak çalıştıklarından, ancak hastanedeki temel görevlerinden arta 

kalan zamanlarda toplanıp prova yapabilmekteydiler. Buna rağmen bando önemli yol katetmiş 

ve kır gezisi dönüşünde gerçekleştirilen müzikli etkinlikler, cuma günleri gerçekleştirilen 

haftalık balolara dönüşmüştür (Lyle, 2007:16).  

 

Baloların hastalar üzerindeki olumlu etkisi kısa süre içerisinde görülmeye başlanmıştır. Dr 

Scherlock durumdan duyduğu memnuniyeti şu sözlerle dile getirmiştir (Lyle, 2007:17, 18):  

“...Hastalardaki disiplin ve öz-denetim noktalarındaki gelişmeler en memnuniyet verici 

sonuçlar... Derin melankoli ve umutsuzluğun kıskacına kapılmış olanlar bile neşeli 

gözükmekteler ve iyileşme sürecinin ilk belirtilerini gösterenlerin sayısı da hiç 

azımsanacak cinsten değil... Benzer iyileştirici etki gösterebilen başka hiçbir eğlence türü 

gözlemlenmedi”   

Dr Scherlock’un döneminde bandonun başına birçok farklı isim getirilmiştir. Süreç 
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içinde bakır üflemelilere yeni enstrümanlar da dahil olmuş, bando genişleyerek küçük bir 

orkestraya dönüşmüştür. Tüm bu süreç içerisinde değişmeyen ise müzik politikası olmuştur. 

Hastane yöneticileri -ortak bir istişare sonucunda mı, belli bir sezgiyle mi, yoksa hastalar 

üzerindeki sonuçlarının gözlemlenmesiyle mi karara varıldığı bilinmemekle birlikte- tek bir tür 

müziğe büyük inanç duymuşlardır; o da quadrilledir44 (Bird, 2014:43, 44). Bunun sonucunda 

orkestraya çağırılan her şef, ağırlıklı olarak quadrille türünde eserler çaldırmıştır. 1979 yılına 

gelindiğinde orkestranın başına bu kez 22 yaşında genç bir isim atanmıştır: İleride en önemli 

İngiliz bestecileri arasında anılacak olan Edward William Elgar (Bird, 2014:43, 44).  

Powick’teki işi, Elgar’ın düzenli maaş kazandığı ilk işidir. Besteci burada orkestra 

üyelerine enstrüman hocalığı ve şeflik görevlerini de yürütmüştür. Bu, Elgar’ın kariyerindeki  

ilk şeflik deneyimidir. Hali hazırda usta bir kemancı olan Elgar buradaki işi sayesinde tahta ve 

bakır üflemelilerle yakından tanışmış ve bu enstrümanlar için nasıl etkin bir biçimde beste 

yapabileceğini keşfetmiştir. (Lyle, 2007:19; Lyle, 2014:13).    

Elgar’ın gelişi orkestranın yapısında da kendini göstermiş; akıl hastanesi personelinin 

yanına, Elgar’ın Worcester’daki tanıdıkları orkestraya dahil olmuştur. En fazla 19 kişinin 

çaldığı orkestrada pikolo, flüt, klarinet, tuba, suzafon, 2 kornet, 8 keman, viyola, viyolonsel, 

kontrabas ve piyano bulunmaktadır (Lyle, 2014:5, 7).  

Martin Bird’in (2014:48) kaleme aldığı albüm yorumunda belirttiği üzere, Powick Akıl 

Hastanesi’ne atanması Elgar’a, Bach’ın Leipzig’deki Aziz Thomas Kilisesi’nin kantorluğuna 

atanması ve neredeyse haftada bir kantat bestelemesi ya da Haydn’ın Esterhazy ailesinin 

yanında çalışması ve neredeyse haftada bir senfoni bestelemesiyle benzer bir fırsat sunmuştur. 

Görevde kaldığı 5 yıl boyunca Elgar, her biri beşer danstan oluşan 4 quadrille ve 1 lancer45 ile 

5 adet polka46 bestelemiştir. Elgar’ın Powick için yaptığı daha pek çok bestenin de kayıp olduğu 

düşünülmektedir. Örneğin “A Singing Quadrille”, eskizlerin derlenmesiyle sonradan bu dört 

quadrille’in yanına sonradan dahil edilmiş, sayı bugün beşe çıkmıştır (Lyle, 2014:7). Bu 

besteler bütünü, Elgar eser külliyatı içerisinde “Powick Akıl Hastanesi için Müzik”47 başlığıyla 

yer almaktadır.       

 

2. Bulgular 

2.1. Esere Genel Bir Bakış 

Eserin orkestrasyonuna bakıldığında ana melodinin birinci kornet, tahta üflemeliler ve 

birinci kemanlar, bas partisinin ise viyolonsel, kontrabas, piyano ve yer yer de bakır üflemeliler 

tarafından çalındığı görülmektedir. Ara partiler ise ikinci kemanlar, viyola ve ikinci kornet 

tarafından doldurulmaktadır. Tubaya ise ezgiyi çiftleme, bas partisini kuvvetlendirme, ikinci 

kornete destek olma ya da bağımsız bir kontrpuntal çizgi oluşturma işlevleri verilmiştir. 

Tekrarlara gelindiğinde Elgar, partisyonu aynen kullanmak yerine, sinsice küçük değişiklikler 

yapmayı tercih etmiştir (Lyle, 2007:24).  

 

 

 

                                                 
44 19.yy başlarında, başta Fransa olmak üzere tüm Avrupa’da çok popüler olan bir dans türü. 6/8 ile 2/4’lük olabilen 5 ayrı bölümden 
oluşmaktadır. Çoğunlukla popüler şarkılardan türetilerek bestelenirler (Benett, 1995:260).   
45 Bir çeşit quadrille (Benett, 1995:260).   
46 19.yy ortalarında Bohemya bölgesinden çıkmış olan, iki zamanlı süratli bir Çek dansı (Benett, 1995:250).   
47 Çalışmada bundan sonra “eser” olarak anılacaktır. 
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Eserdeki dansların bestelendikleri tarihler ve türleri aşağıdaki tabloda gösterilmektedir (Lyle, 

2007:20): 

Tablo 1. Eser Bilgileri 48  

İsmi Türü Bestelenme Tarihi 

Die Junge Kokette Quadrille Mayıs 1879 

L’Assomoir Quadrille Kasım 1879 

La Brunette Quadrille Kasım 1879 

The Valentine Lancer Şubat 1880 

Maud Polka Mayıs 1880 

Paris Quadrille Ekim 1880 

Nelly  Polka Ekim 1881 

La Blonde  Polka Ekim 1882 

Helcia Polka Ekim 1883 

Blumine Polka Mayıs 1884 

 

Tablo.1’de görüldüğü üzere Elgar dansların çoğunu ilk 2 yıl içerisinde bestelemiş, 1881 

yılından itibaren ise sene başına yalnızca bir polka kağıda dökmüştür. Hastaların müzik 

yardımıyla tedavi edilmesine büyük önem veren yönetici Dr Scherlock’un ölümü de 1881 yılına 

denk düşmektedir (Bird, 2014:40). Bu durum, Dr Scherlock’tan sonra yönetici koltuğunu 

devralanlar ile Elgar’ın sorun yaşamış ya da yeni dönem ile birlikte hastane yönetiminin müzik 

terapisine verdiği önceliğin değişmiş olabileceğini düşündürmektedir.  

Elgar’ın Powick için yazdığı dans müziklerine, yaşamındaki önemli bir kişi ya da olayla 

ilişki kuran çağrışımcı isimler vermeyi tercih ettiği görülmektedir. İngiliz bir bestecinin, 

adlandırmada İngilizce yerine çoğunlukla yabancı dilleri tercih etmiş olması ise ayrıca dikkat 

çekicidir. O dönemde İngiliz müziğinin çok rağbet görmemesinden dolayı yayımcılar, 

pazarlama stratejisi olarak, İngiliz eserlerine yabancı isimler vermeyi, böylelikle de bestecinin 

ulusunu ilk bakışta gizlemeyi tercih etmektedirler. Elgar’ın eserdeki bestelerin çoğunu yabancı 

dilde isimlendirmesi de, bu yaygın uygulamanın getirdiği alışkanlıktan kaynaklanmıştır 

(Collett, 1997:286, 287). Tablo 1’deki isimlerden herhangi biri klasik batı müziğinin 

başyapıtları arasına girememişse de, dansların her birine bakıldığında ustalıkla yazıldıkları ve 

yer yer de oldukça zor pasajlar içerdikleri görülmektedir. Önceden de belirtildiği üzere, hastane 

yönetimince eserlerin her birinin belli bir dans kalıbında -özellikle de quadrille- olması 

beklenmektedir. Lyle (2014:7), 8 ölçülük yapılanmaların doğurduğu kısıtlayıcı duruma rağmen 

Elgar’ın, akılda kolay kalan güzel ezgiler ürettiğinin altını çizmektedir. 

Elgar’ın Powick orkestrasıyla bestelediği ilk müzik, daha önceden bestelediği 

Schubertiyan bir dansın yeni orkestrasyonu olan ve bir giriş sınavı niteliğindeki “Menuetto” 

olmuştur. “Menuetto”, o dönem çok bilinen çocuk şarkılarının kullanıldığı “A Singing 

Quadrille” ile birlikte, Elgar’ın eser içerisinde özgün melodiler üretmediği iki dansından 

birisidir (Lyle, 2014:7; Lyle, 2007:20).  

Eser içerisindeki bazı danslar ise Elgar’ın ileriki bestelerine ilham kaynağı olmuşlardır. 

                                                 
48 İleride de anılacağı üzere, “Menuetto” daha önceden bestelenen bir dansın yeni orkestrasyonu olduğu için listede yer almamaktadır.  
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Bunlardan “L’Assomoir” isimli quadrille’in beşinci dansı, “The Wand of Youth, Süit No.2, 

Op.1b”nin “The Wild Bears” isimli bölmesinde kullanılmıştır (Lyle, 2014:9). “Helcia”nın 

kodasındaki akor sekvensi ise “Sea Pictures, Op.37”deki üçüncü şarkı olan “Sabbath Morning 

at Sea”nin girişinden başkası değildir (Lyle, 2014:10). 

Powick Akıl Hastanesi’nde edindiği bu iş sayesinde Elgar, öğrendiği yeni müzikal 

fikirler için bir uygulama alanı da elde etmiştir. Bunun en güzel örneklerinden birisi, tipik bir 

polka melodisine ve Elgar’ın karakteristik noktalı ritimlerine de sahip olan, “La Blonde”da 

görülmektedir (Collett, 1997:292). Keman figürasyonlarında yer yer Wagner’in “Tannhauser 

Uvertürü” ile etkileşimlerin hissedildiği dansta, bas partisinde de değişikliğe gidilmiş ve 

alışılmışın tersine suzafon yerine trombon kullanılmıştır. Bu değişikliğin kaynağı Elgar’ın 

Leipzig gezisinde yatmaktadır. Zira 1882 yılında Elgar, yeni müzikal deneyimler edinmek 

üzere bir süreliğine  Leipzig’e gitmiş ve dönüşünü takip eden süreçte yazdığı ilk dans “La 

Blonde” olmuştur (Lyle, 2014:10). 

Elgar, Powick için yazdığı 11 bestenin 4’ünde 19 kişilik orkestrasının tamamını 

kullanmıştır: “La Brunette”, “Nelly”, “The Valentine” ve “Paris”. Geri kalan eserlerde ise 

kullanılan enstrüman sayısı değişkenlik göstermektedir (Collett, 1997:285). 

 

2.2. Tonlar  

Eserde yer alan her bir dansın tonlarına bakıldığında aşağıdaki tabloyla karşılaşılmaktadır: 

Tablo 2.1. Dansların Tonları   

İsim Ton 

Menuetto Sib Majör 

Die Junge Kokette No.1, Quadrille 49 Do Majör 

Die Junge Kokette No.2, Quadrille Sol Majör 

Die Junge Kokette No.3, Quadrille Re Majör 

Die Junge Kokette No.4, Quadrille Sol Majör 

Die Junge Kokette No.5, Quadrille Do Majör 

Maud, Polka Sol Majör 

L’Assomoir No.1, Quadrille la minör 

L’Assomoir No.2, Quadrille La Majör 

L’Assomoir No.3, Quadrille La Majör 

L’Assomoir No.4, Quadrille Re Majör 

L’Assomoir No.5, Quadrille la minör 

Nelly, Polka Fa Majör 

La Brunette No.1, Quadrille Fa Majör 

La Brunette No.2, Quadrille Sib Majör 

La Brunette No.3, Quadrille Sib Majör 

                                                 
49 Somm etiketiyle basılan 2014 tarihli albüm içerisinde, bölümler arasında No.1, No.2 gibi adlandırmalar bulunmamaktadır. Dans bölümlerini 
birbirlerinden ayırmak amacıyla bu çalışmada böyle bir adlandırma yapılması tercih edilmiştir. 
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La Brunette No.4, Quadrille Sib Majör 

La Brunette No.5, Quadrille Fa Majör 

La Blonde, Polka Do Majör 

The Valentine No.1, Lancer Sol Majör 

The Valentine No.2, Lancer Re Majör 

The Valentine No.3, Lancer Sol Majör 

The Valentine No.4, Lancer Re Majör 

The Valentine No.5, Lancer Sol Majör 

Paris No.1, Quadrille Do Majör 

Paris No.2, Quadrille Sol Majör 

Paris No.3, Quadrille Do Majör 

Paris No.4, Quadrille Do Majör 

Paris No.5, Quadrille Re Majör 

Helcia, Polka Re Majör 

A Singing Quadrille No.1, Quadrille Re Majör 

A Singing Quadrille No.2, Quadrille Re Majör  

A Singing Quadrille No.3, Quadrille Sol Majör 

A Singing Quadrille No.4, Quadrille Sol Majör 

A Singing Quadrille No.5, Quadrille Sol Majör 

Blumine Polka Sol Majör 

 

Tablo 2’de görüldüğü üzere dansların büyük çoğunluğu majör tondadır. “L’Assomoir”ın açılış 

ve kapanış danslarında kullanılan “la minör”, eser içerisinde tercih edilen tek minör tondur. 

“Die Junge Kokette”, “L’Assomoir”, “La Brunette” ve “The Valentine”, açılış ve kapanışta aynı 

tona sahip danslar barındırmaktadırlar. Bu yapıları itibariyle belli bir tonal bütünlük hissiyatı 

taşımaktadırlar. Buna karşılık “Paris” “Do Majör”de başlayıp “Re Majör”de bitmekte; yine “A 

Singing Quadrille” de “Re Majör”de başlayıp “Sol Majör”de     sonlanmaktadır. Elgar’ın 

danslarında hangi tona ne sıklıkta yer verdiği aşağıdaki tabloda özetlenmektedir: 

Tablo 2.2. Tonların Kullanım Sayıları 

İsim Kullanıldığı Dans Sayısı 

Sol Majör 11 

Re Majör 8 

Do Majör 6 

Sib Majör 4 

Fa Majör 3 

La Majör 2 

la minör 2 
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2.3. Form Yapılanması  

Eserde yer alan her bir dansın -köprüler dahil edilmeksizin- form yapılanmalarına bakıldığında, 

aşağıdaki tabloyla karşılaşılmaktadır: 

 

Tablo 3. Dansların Form Yapıları 

Form Türü Form Formülü50 Dansın İsmi 

Katlı Şarkı Formu 

 

A+b+A+Koda - Menuetto 

A+B+A+Koda - Maud 

- La Blonde 

- Helcia 

- Blumine 

Giriş+A+B+A+Koda - Nelly 

Rondo 

a+b+a+c+a - Die Junge Kokette No.5 

a+b+a+c+a - Paris No.1 

a+b+a+c+a - L’Assomoir No.4 

- A Singing Quadrille No.2 

a+b1+a+b2+a - La Brunette No.5 

a+b1+a+b2+a - La Brunette No.2 

- The Valentine No.2 

- Paris No.2 

Giriş+a+B+a+c+a+D+a+Koda - The Valentine No.5 

a+b1+a+b2+a+b3+a+b4+a - A Singing Quadrille No.4 

a+b+a+c+a+b+a - L’Assomoir No.1 

- La Brunette No.3 

3 Kısımlı Lied Formu 

A+B+A - Die Junge Kokette No.1 

a+b+a - Die Junge Kokette No.2 

- L’Assomoir No.2 

- La Brunette No.4 

- The Valentine No.4 

A+b+A - Die Junge Kokette No.3 

- The Valentine No.1 

- La Brunette No.1 

- Paris No.3 

                                                 
50 Dikkat edileceği üzere bu sütunda form formülleri için, alışılmışın tersine sadece büyük harfler değil, küçük veya kalın harfler de 

kullanılmaktadır. Bu farklılık, o form öğesinin niteliğinden kaynaklanmaktadır. Örneğin; periyod veya benzer uzunluğa sahip öğeler küçük 

harf ile (a) gösterilirken; çift periyod ve benzerleri kalın küçük harf (a), daha büyük öğeler ise büyük harf (A) ile gösterilmektedir (Koçaslan 
ve Berki, 2016:3-5).    
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- A Singing Quadrille No.1 

- A Singing Quadrille No.3 

a+B+a - Die Junge Kokette No.4 

Giriş+a+b+a+Koda - L’Assomoir No.3 

a+b+a - L’Assomoir No.5 

- Paris No.5 

a+b+a - The Valentine No.3 

a+b+a - Paris No.4 

a+b+c+a - A Singing Quadrille No.5 

 

Tablo 3’te görüldüğü üzere Elgar, eser içerisinde en sık olarak “3 Kısımlı Lied Formu”nu 

kullanmıştır. Quadrille ya da lancer setlerinin her biri, farklı formlara sahip danslardan 

oluşmaktadır. Buna karşılık polkalar “katlı şarkı formu”nda yazılmıştır ve “Nelly” dışında 

kalanların hepsi aynı formülü barındırmaktadır. “The Valentine No.5” içerdiği uzun formüllü 

form yapısıyla dikkat çekmektedir.   

 

3. Sonuçlar ve Öneriler 

Powick Akıl Hastanesi ikinci yöneticisi olan Dr Scherlock’un döneminde, müziğin 

hastalar üzerinde tedavi amaçlı kullanımı güçlü biçimde benimsenmiş ve oldukça olumlu 

sonuçlar alınmıştır. Bu doğrultuda kurulan orkestranın başına 1879-1884 yılları arasında 

Edward Elgar getirilmiş ve genç besteci görev yaptığı yıllar içerisinde, bugün elimize ulaştığı 

kadarıyla, toplam 36 dans bestelemiştir. Bu eserlerin çalındığı haftalık açık hava etkinliklerine 

hastalar, enstrüman çalarak olmasa da, dans ederek iştirak etmişlerdir. Etkinliklere zamana 

zaman orkestranın başında çıkan Elgar, ilk şeflik deneyimlerini burada edinmiştir.    

Elgar’ın ayrılmasından sonra eserlerinin Powick’te çalınmaya devam ettiğine dair 

herhangi bir bilgi bulunmamaktadır. Ancak eserin 1988 yılında hastanenin şapelinde ve bir yıl 

sonra da Londra ve Ruthland’de çalındığı bilinmektedir (Lyle, 2014:11). Notası bugün elimizde 

bulunan dansların ilk eksiksiz kaydı ise 2014 yılında Barry Collett yönetiminde 

gerçekleştirilmiş ve Somm etiketiyle piyasaya sürülmüştür.  

 

Bu veriler bize, eserin hiçbir zaman kayıp hüviyetine sahip olmadığını göstermektedir. Buna 

karşılık, terapi alanında kullanılan müzik eserlerinin listesine yönelik yapılan sınırlı literatür 

taraması neticesinde elde edilen 109 eser arasında “Powick Akıl Hastanesi İçin Müzik” ismi 

yer almamaktadır (Bruscia, 2006; Grocke ve Wigram, 2007; Pratt ve Grocke, 1998). 

Eserin tedavi amaçlı olarak denenmiş olmasına ve sonucunda hastalar üzerinde oldukça olumlu 

sonuçlar alınmasına karşılık zaman içinde popülerliğini yitirmesinin, günümüzde terapi 

alanında olası kullanımına olumlu bir zemin oluşturabileceği düşünülmektedir. Zira alanın bazı 

uzmanları, tedavi sırasında hastanın aşina olduğu bir eserin kullanımı sonucunda, hedeflenen 

sonuçların tam olarak elde edilememesi ihtimalinden bahsetmektedir (Davis ve Thaut, 

1989:181). Bununla birlikte eserin satışa çıkan sadece tek bir kaydının oluşu ve çok az sayıdaki 

konserine ilişkin bilgiye ulaşılabildiği dikkate alındığında, eserle birçok kişinin henüz hiç 

tanışmadığı öngörülebilmektedir. Bu çalışmada sunulan tüm bu veriler ışığında eserin konunun 

uzmanlarınca değerlendirildikten sonra, uygun terapi yönteminde kullanılabileceği 
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düşünülmektedir.        
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ÖZET 

 Türk Halk Müziği Fonetik Notasyon Sistemi/THMFNS ulusal/uluslararası platformlardaki 

dilbilimsel/müzikbilimsel uygulamalara paralel bir uygulama başlatabilmek amacıyla İTÜ SBE 

Türk Müziği Programı yüksek lisans tezi kapsamında ilk temelleri atılan, İTÜ SBE Müzikoloji 

ve Müzik Teorisi Programı doktora tezi kapsamında geliştirilecek olan, ses bilgisi/şekil 

bilgisi/söz varlığı ölçütleri ekseninde yerel/evrensel ilintilerle birlikte Standart Türkiye 

Türkçesi/STT (bir toplulukta bölgeler üstü anlaşma aracı olarak tanınıp benimsenen, konuşulan 

lehçeler/ağızlar içerisinde yaygınlaşarak hâkim duruma geçen, dil türleri/kullanıldığı saha 

içerisinde en geniş işleve sahip olan yerel/sosyal tabakalara has izler taşımayan, ağızlar 

üstü/norm oluşturucu/varyasyon azaltıcı standart/prestij varyant/standart dil), Türk Dil Kurumu 

Çeviriyazı İşaretleri/TDKÇYİ (Anadolu diyalektolojisi üzerine yapılan kapsamlı derleme 

çalışmaları aracılığıyla derlenen yöresel ağız metinlerinin kuramsal/icrasal altyapısında ses 

bilgisi/şekil bilgisi/söz varlığı ölçütleri ekseninde varlığını sürdüren yöresel ağız özelliklerini 

transkript edebilmek amacıyla kullanılan transkripsiyon işaretleri)-Uluslararası Fonetik 

Alfabe/IPA (ses değerlerini uluslararası standartta yazıya dökebilme, tüm dillerdeki konuşma 

seslerini örnek bir biçimde kodlayabilme, dillerin doğru telaffuz edilmesini sağlayarak çok 

sayıda transkripsiyon sisteminin doğurduğu karışıklıkları önleyebilme, her bir ses için ayrı bir 

sembol geliştirebilme amacı ile işaret ve simgelerden oluşturulmuş standart alfabe türü) sesleri 

üzerinde yapılanan notasyon sistemi örneğidir.  

 KayPENTAX® (Konuşma, Ses ve Yutkunma Cihazlarında Dünya Liderleri: Kay Elektrik 

Şirketi & PENTAX Medikal Şirketi) Ses-Konuşma II Model 3650 & Görülebilir-Perde IV 

Model 3950B; konuşma/ses bozuklukları ölçümü/tedavi süreçleri terapi aracı olarak 

tasarlanmış olan iki versiyonlu model örneklemleridir. Konuşma/ses bozuklukları spektrumuna 

uygulanabilen 8 ayrı modül, kritik konuşma/ses parametrelerinin görsel geribildirimi için 

gerçek zamanlı görüntüler, yenilikçi grafik görüntüleri ve niceliksel ölçümler, çoklu işitsel 

geribildirim araçları, veri kazanımı ve playback için ses kartları, sesli ve ıslıklı ünsüz eğitimi, 

motor dalga biçimi editörü, uygulamalar, opsiyonel programlar, bilgisayar donanımları vb gibi 

özelikleri bünyelerinde barındıran klinik enstrumantasyon aracının en son versiyonlarıdır. 

 VII. Uluslararası Hisarlı Ahmet Sempozyumu/HISAS 16 kapsamında sunulacak olan 

bildiri aracılığıyla; sesbilimsel/müzikbilimsel yasalar ekseninde yapılanan konuşma/ses analiz 

özelliklerinin Türk Halk Müziği Fonetik Notasyon Sistemi Veritabanı/THMFNS V’nına 

aktarım/adaptasyon süreçleri KayPENTAX® (Kay Elektrik Şirketi & PENTAX Medikal 

Şirketi) Ses-Konuşma II Model 3650 & Görülebilir-Perde IV Model 3950B model örneklemleri 

üzerinden gerçekleştirilecektir. 

Anahtar Kelimeler: KayPENTAX® (Kay Elektrik Şirketi & PENTAX Medikal Şirketi) Ses-

Konuşma II Model 3650 & Görülebilir-Perde IV Model 3950B, Türk Halk Müziği Fonetik 

Notasyon Sistemi Veritabanı/THMFNS V. 
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ABSTRACT 

 Turkish Folk Music Phonetic Notation System/TFMPNS is a notation system example 

which aims to initiate a parallel application to the national/international 

linguistic/musicological application foundations of which were laid under the scope of ITU ISS 

Turkish Music Program post graduation thesis, which will be developed under the scope of ITU 

ISS Musicology and Music Theory Program doctorate thesis, which is configured in 

phonetics/morphology/vocabulary axis of together with traditional/international attachments 

based on Standard Turkey Turkish/STT (the standard language/standard variant which is 

recognized and adopted in a community as a means of agreements among the regions, gains 

dominant position by becoming widespread spoken dialects and has a large function among 

language types and usage areas is in a position of means of communication among speakers of 

different dialects)-Turkish Linguistic Institution Transcription Signs/TLITS (transcription 

marks used to transcribe local oral features existing on the axis of 

phonetics/morphology/lexicon criteria and theoretical/performance infrastructure of local oral 

texts, which is collected through the comprehensive compilation work on Anatolian 

dialectology)-International Phonetic Alphabet/IPA (standard alphabet type consisting of signs 

and symbols which is developed with the aim of redacting sound values in international 

standards, encoding speech sounds of all languages in an exemplary manner, preventing 

confusion engendered with numerous transcription system by providing correct pronunciation 

of languages and developing a separate symbol for each sound) sounds.  

 KayPENTAX® (World Leaders In Speech, Voice and Swallowing Instrumentation: Kay 

Electric Company & PENTAX Medical Company) Sona-Speech II Model 3650 & Visi-Pitch 

IV Model 3950B; speaking/voice disorder measurement/treatment processes are model samples 

with two versions, designed as therapy tools. 8 different modules that can be applied to 

speaking/voice disorders are final versions of clinical instrumentation tools containing features 

such as real time views for visual feedback of critical speaking/voice parameters, innovative 

graphical displays and quantitative measurements, multiple audial feedback tools, voice cards 

for data gain and playback, vocal and sibilant consonant training, motor wave shape editor, 

applications, optional programs, and computer hardware etc. 

 Through this announcement which is to be presented within the scope of VII. International 

Hisarlı Ahmet Symposium/HISAS 16; transmission/adaptation process of speech/voice 

analysis features structured in phonological/musicological legislation axis to Turkish Folk 

Music Phonetic Notation System Database/TFMPNS D will be carried out through cases of 

KayPENTAX® (Kay Electric Company & PENTAX Medical Company) Sona-Speech II 

Model 3650 & Visi-Pitch IV  Model 3950B.  
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Key Words: KayPENTAX® (Kay Electric Company & PENTAX Medical Company) Sona-

Speech II Model 3650 & Visi-Pitch IV Model 3950B, Turkish Folk Music Phonetic Notation 

System Database/TFMPNS D 

TÜRK HALK MÜZİĞİ FONETİK NOTASYON SİSTEMİ VERİTABANI/THMFNS V 

Müzik türleri içerisindeki ayrıcalıklı yerini kaynağını yöresel ağız farklılıklarında bulan 

kişiliğinden alan, yarınları ağız farklılıklarından doğan tavrını korumasına ve değişime karşı 

direnebilmesine bağlı olan Türk halk müziği verimlerinde varlığını sürdüren yöresel ağız 

özelliklerinin dilbilimsel yasalara bağlı olarak ses bilgisi/şekil bilgisi/söz varlığı ölçütleri 

ekseninde Türk Dil Kurumu Çeviriyazı İşaretleri/TDKÇYİ ile transkript edildiği, müzikolojik 

yasalara bağlı olarak ise etnomüzikolojide dilbilimsel yaklaşımlar-performans/icra gösterim 

teori ekseninde yapılanan sözel/sanatsal bir performans türü olarak tanımlanan türkülerin 

kuramsal/icrasal altyapısında varlığını sürdüren Türk halk müziği yöresel ağız özelliklerinin de 

Türk Dil Kurumu Çeviriyazı İşaretleri/TDKÇYİ ile transkript edildiği, diğer dünya dillerinde 

de var olan bu gerçeğin yerel/evrensel standartlarca varlığı/kullanılabilirliği çeşitli alanlar 

üzerinde tescillenmiş olan Uluslararası Fonetik Alfabe/IPA sesleri aracılığıyla notasyona 

aktarılarak aslına en uygun şekilde tekrar tekrar seslendirilebileceği dilbilimi/müzikoloji 

kaynak ve otoritelerince tespit edilerek onaylanmıştır (Radhakrishnan, 2011:422-463).  

Türk Halk Müziği Fonetik Notasyon Sistemi/THMFNS; ulusal/uluslararası 

platformlardaki uygulamalara paralel bir uygulama başlatabilmek amacıyla İTÜ Sosyal 

Bilimler Enstitüsü Türk Müziği Programı yüksek lisans tezi kapsamında önerilen, İTÜ Sosyal 

Bilimler Enstitüsü Müzikoloji ve Müzik Teorisi Programı doktora tezi kapsamında 

geliştirilecek olan, sesbilgisi/şekil bilgisi/söz varlığı ölçütleri ekseninde yerel/evrensel 

ilintilerle birlikte Standart Türkiye Türkçesi/STT (bir toplulukta bölgeler üstü anlaşma aracı 

olarak tanınıp benimsenen, konuşulan lehçeler/ağızlar içerisinde yaygınlaşarak hâkim duruma 

geçen, dil türleri/kullanıldığı saha içerisinde en geniş işleve sahip olan yerel/sosyal tabakalara 

has izler taşımayan, ağızlar üstü/norm oluşturucu/varyasyon azaltıcı standart/prestij 

varyant/standart dil: Demir, 2002/4:105-116), Türk Dil Kurumu Çeviriyazı İşaretleri/TDKÇYİ 

(Anadolu diyalektolojisi üzerine yapılan kapsamlı derleme çalışmaları aracılığıyla derlenen 

yöresel ağız metinlerinin kuramsal/icrasal altyapısında ses bilgisi/şekil bilgisi/söz varlığı 

ölçütleri ekseninde varlığını sürdüren yöresel ağız özelliklerini transkript edebilmek amacıyla 

kullanılan transkripsiyon işaretleri: TDK, 1945:4-16) ve Uluslararası Fonetik Alfabe/IPA (ses 

değerlerini uluslararası standartta yazıya dökebilme, tüm dillerdeki konuşma seslerini örnek bir 

biçimde kodlayabilme, dillerin doğru telaffuz edilmesini sağlayarak çok sayıda transkripsiyon 

sisteminin doğurduğu karışıklıkları önleyebilme, her bir ses için ayrı bir sembol geliştirebilme 

amacı ile işaret ve simgelerden oluşturulmuş standart alfabe türü: IPA, 1999) sesleri ekseninde 

yapılanan fonetik notasyon sistemi örneğidir (Demir, 2011).  

Türk Halk Müziği Fonetik Notasyon Sistemi Veritabanı/THMFNS V; Türk Halk 

Müziği Fonetik Notasyon Sistemi Alfabe Veritabanı/THMFNS AV & Türk Halk Müziği 

Fonetik Notasyon Sistemi Ses Veritabanı/THMFNS SV & Türk Halk Müziği Fonetik Notasyon 

Sistemi Sözlük Veritabanı/THMFNS SzV & Türk Halk Müziği Fonetik Notasyon Sistemi Eser 

Veritabanı/THMFNS EV & Türk Halk Müziği Fonetik Notasyon Sistemi Fonotaktik Olasılık 

Hesaplayıcı Veritabanı/THMFNS FOHV & Türk Halk Müziği Fonetik Notasyon Sistemi 

Fonetik Terapi Uygulamaları/THMFNS FTU & Türk Halk Müziği Fonetik Notasyon Sistemi 

Fonotaktik Farkındalık Yetileri Gelişim Süreçleri/THMFNS FFYGS & Türk Halk Müziği 

Fonetik Notasyon Sistemi Fonotaktik Olasılık Hesaplayıcı Veritabanı/THMFNS FOHV & 

Türk Halk Müziği Fonetik Notasyon Sistemi İşitsel Ayırt Etme Testi/THMFNS İAT & Türk 

Halk Müziği Fonetik Notasyon Sistemi Artikülâsyon Testi/THMFNS AT & Türk Halk Müziği 

Fonetik Notasyon Sistemi Fonolojik Farkındalık Yetileri Öğretim Oturumları/THMFNS 
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FFYÖO & Türk Halk Müziği Fonetik Notasyon Sistemi Sesçil Çözümleme Testleri/THMFNS 

SÇT & Türk Halk Müziği Fonetik Notasyon Sistemi Fonolojik Farkındalık Yetileri 

Değerlendirme Grubu/THMFNS FFYDG & Türk Halk Müziği Fonetik Notasyon Sistemi 

Sesbilgisel-Şekilbilgisel-Sözvarlıksal Ölçütleri Belirleme Testi/THMFNS SŞSÖBT vb gibi 

verileri de bünyesinde barındırmaktadır (Bkz. Şekil 1-2 ve Tablo 1-2). 

 

Şekil 1. Müzikolinguistik yetileri grafik/çizelge/diyagram örneklemi: Radhakrishnan, 

2011:423-463 
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Şekil 2. Türk Halk Müziği Fonetik Notasyon Sistemi Eser Veritabanı/THMFNS EV: 

Urfa/Kerkük/Telâffer Ağızları Türk Dil Kurumu Çeviriyazı İşaretleri/UKTA TDKÇYİ ile 

metinsel/müzikal transkripsiyon: Özbek, 2010:254-255 ve notasyon: Demir, 2011:246 

 

Gele gele geldik bir kara taşa/ɟelɛ ɟelɛ ɟeldic biɾ kɑɾɑ tɑʃɑ 

Gele gele geldĭm bir ḳara daşa/Gɛlɛ gɛlɛ gɛldɯ̌m biɾ kɑɾɑ dɑʃɑ 

Yöresi: Urfa 

Kimden Alındığı: Mukim Tahir-Eril/Erkek 

Derleyen & Notaya Alan: Muzaffer Sarısözen-Eril/Erkek 

Okuyan: Tenekeci Mahmut Güzelgöz-Eril/Erkek 

TRT THM Repertuarı Sıra No: 701 

Standart Türkiye 

Türkçesi/STT 

Uluslararası Fonetik 

Alfabe/IPA 

Türk Dil Kurumu 

Çeviriyazı 

İşaretleri/TDKÇYİ 

Uluslararası Fonetik 

Alfabe/IPA 

Gele gele geldik bir kara 

taşa 

ɟelɛ ɟelɛ ɟeldic biɾ kɑɾɑ 

tɑʃɑ  

Gele gele geldĭm bir 

ḳara daşa 

Gɛlɛ gɛlɛ gɛldɯ̌m biɾ 

kɑɾɑ dɑʃɑ 

Yazılanlar gelir sağ olan 

başa (aman efendim) 

jɑʐɯɫɑnɫɑɾ ɟeliɾ sɑː oɫɑn 

bɑʃɑ ɑmɑn efɛndim  

Yazılanlar gelĭr saġ olan 

başa aman efendĭm 

jɑzɯlɑnlɑɾ gɛlɯ̌ɾ sɑɡ 

ɔlɑn bɑʃɑ ɑmɑn 

ɛfɛndɯ̌m 

Bizi hasret koyar kavim 

kardaşa 

biʐi hɑsɾɛt kojɑɾ kɑvim 

kɑɾdɑʃɑ  

Bĭzĭ ḥesret ḳoydı ḳavım 

ḳardaşa 

Bɯ̌zɯ̌ ḫɛsɾɛt kɔjdɯ 

kɑvɯm kɑɾdɑʃɑ 

Bir ayrılık bir yoksulluk 

bir ölüm (aman 

efendim) 

biɾ ɑjɾɯɫɯk biɾ 

joksuɫɫuk biɾ ølym ɑmɑn 

efɛndim  

Bir ayrılıḫ bir yoḫsıllıḫ 

bir ölǚm aman efendĭm 

Biɾ ɑjɾɯlɯχ biɾ 

jɔχsɯllɯχ biɾ ɶļim ɑmɑn 

ɛfɛndɯ̌m 

  

 

  

Nice sultanları tahttan 

indirir 

niʤɛ suɫtɑnɫɑɾɯ tɑhttɑn 

indiɾiɾ  

Nice Sülėymanları 

taḫtan ėndĭrĭr 

Niʤ͡ɛ s̬ɶlejmɑnlɑɾɯ 

tɑχtɑn endɯ̌ɾɯ̌ɾ 

Nicesinin gül benzini 

soldurur (aman 

efendim) 

niʤɛsinin ɟyl benzini 

soɫduɾuɾ ɑmɑn efɛndim  

Nicesĭnĭn gül benzĭnĭ 

soldırır aman efendĭm 

Niʤ͡ɛsɯ̌nɯ̌n gyl bɛnzini 

sɔldɯɾɯɾ ɑmɑn 

ɛfɛndɯ̌m 

Niceleri dönmez yola 

gönderir 

niʤɛlɛɾi dønmɛʐ joɫɑ 

ɟøndɛɾiɾ  

Nicesĭnĭ dönmez ėle 

gönderĭr 

Niʤ͡ɛsɯ̌nɯ̌ dɶnmɛz elɛ 

gɶndɛɾɯ̌ɾ 

Bir ayrılık bir yoksulluk 

bir ölüm (aman 

efendim) 

biɾ ɑjɾɯɫɯk biɾ 

joksuɫɫuk biɾ ølym ɑmɑn 

efɛndim 

Bir ayrılıḫ bir yoḫsıllıḫ 

bir ölǚm aman efendĭm 

Biɾ ɑjɾɯlɯχ biɾ 

jɔχsɯllɯχ biɾ ɶļim ɑmɑn 

ɛfɛndɯ̌m 

Not 1. Anadolu ağız 

araştırmalarında 

çeviriyazı sistemleri: 

standart 

yazım/transkripsiyon/va

ryasyon yöntemi 

ekseninde Standart 

Türkiye Türkçesi/STT 

ile transkript edilmiştir 

(Demir, 2010:93-106) 

& (Demir, 2012: 1-8) & 

(TRT THM Repertuarı 

Nota Arşivi: Url 

<http://www.trtnotaarsi

vi.com/thm_detay.php?

repno=701&ad=GELE

%20GELE%20GELD

Not 2. IPA Turca: Kural 

Tabanlı Türkçe Fonetik 

Dönüştürücü 

Programı/KTTFDP 

(Bicil & Demir, 2012) 

ekseninde Türk 

alfabesindeki harflerin 

IPA karşılıkları ve ses 

tanımları (Pekacar & 

Güner Dilek, 2009:584-

588)-Türkiye Türkçesi 

Söyleyiş Sözlüğü/TTSS 

sesbilim Abecesi: ünlü 

ve ünsüzlerin IPA 

karşılıkları (Ergenç, 

2002:46-47) aracılığıyla 

Uluslararası Fonetik 

Not 3. 
Etnomüzikolojide 

dilbilimsel yaklaşımlar: 

müzikolojik veri 

kaydetmede fonetik yazı 

kullanımı: ağız 

dokümantasyonunun 

dilbilimsel ve 

müzikolojik eksende 

gerekliliği: Türk halk 

müziği yöresel ağız 

özelliklerinin fonetik 

notasyonu (Demir, 

2011) yöntemi 

ekseninde 

Urfa/Kerkük/Tallâfer 

Ağızları Türk Dil 

Not 4. Türk dili ağız 

araştırmalarında 

Uluslararası Fonetik 

Alfabe/Uluslararası 

Sesbilgisi Alfabesi/IPA 

kullanımı: Türkiye’de 

ağız metinlerinin IPA 

kullanılarak yazıya 

geçirilmesi  (çeviriyazı 

işaretlerinin TDK-IPA 

karşılıkları: Pekacar & 

Güner Dilek, 2009:576-

578, 584-588) yöntemi 

ekseninde Standart 

Türkiye Türkçesi/STT-

Türk Dil Kurumu 

Çeviriyazı 
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%DDK%20B%DDR%

20KARA%20TA%DE

A>) 

Alfabe/Uluslararası 

Sesbilgisi Alfabesi/IPA 

ile transkript edilmiştir.  

Kurumu Çeviriyazı 

İşaretleri/UKTA 

TDKÇYİ: ünlüer-

ünsüzler-ayırt edici 

işaretler ile transkript 

edilmiştir (Özbek, 

2010:254-255).   

İşaretleri/TDKÇYİ-

Uluslararası Fonetik 

Alfabe/Uluslararası 

Sesbilgisi Alfabesi/IPA 

ile transkript edilmiştir. 

Tablo 1. Türk Halk Müziği Fonetik Notasyon Sistemi/THMFNS 

müzikolektoloji/müzikolinguistik/müzikolekt/müzikodilbilimsel performans özellikleri 

 

Gele gele geldik bir kara taşa/ɟelɛ ɟelɛ ɟeldic biɾ kɑɾɑ tɑʃɑ 

Gele gele geldĭm bir ḳara daşa/Gɛlɛ gɛlɛ gɛldɯ̌m biɾ kɑɾɑ dɑʃɑ 

Yöresi: Urfa 

Kimden Alındığı: Mukim Tahir-Eril/Erkek 

Derleyen & Notaya Alan: Muzaffer Sarısözen-Eril/Erkek 

Okuyan: Tenekeci Mahmut Güzelgöz-Eril/Erkek 

TRT THM Repertuarı Sıra No: 701 

Standart Türkiye 

Türkçesi/STT 

Uluslararası Fonetik 

Alfabe/IPA 

Türk Dil Kurumu 

Çeviriyazı 

İşaretleri/TDKÇYİ 

Uluslararası Fonetik 

Alfabe/IPA 

Gele gele geldik bir kara taşa ɟelɛ ɟelɛ ɟeldic biɾ kɑɾɑ tɑʃɑ  Gele gele geldĭm bir ḳara 

daşa 

Gɛlɛ gɛlɛ gɛldɯ̌m biɾ 

kɑɾɑ dɑʃɑ 

Not 1. Türk halk müziği edebi/müzikal metninin I. dizesinin kuramsal/icrasal altyapısında varlığını sürdüren ses bilgisi 

ölçütleri: Standart Türkiye Türkçesi/STT > Uluslararası Fonetik Alfabe/Uluslararası Sesçil Alfabe/IPA: [a] Geniş, düz, 
öndamaksıl (predorsal) > [α] Geniş, düz, artdamaksıl (postdorsal) - [e] Geniş, düz, öndil (kapalı) > [ɛ] Geniş, düz, öndil 

(açık) - [i] Dar, düz, ödil (açık) > [I] / [i] Dar, düz, öndil (kapalı) - [b] > [b] Ötümlü, patlamalı, çift dudak - [d] > [d] Ötümlü 

patlamalı, dilucu-dişardı - [k] Ötümsüz, patlamalı artdamak > [c] Tonsuz, ön damak, patlamalı - [g]  Tonlu, ön damak-dil 
ortası, patlayıcı > [Ɉ] Ötümlü, patlamalı dil-artdamak (ön) - [l] > [l] Tonlu, diş eti, yanal akıcı - [m] > [m] Tonlu, çift dudak, 

genizli - [r] Ötümlü, çok vuruşlu, dilucu-dişeti > [ɾ] Ötümlü, tek vuruşlu, dilucu-dişeti [Ɣ] Ötümsüz, sızıcı - [ş] > [ʃ] 

Ötümsüz, sızıcı, dil-öndamak - [t] > [t] Ötümsüz, patlamalı, dilucu-dişardı. Urfa/Kerkük/Talaffer Ağızları Türk Dil Kurumu 
Çeviriyazı İşaretleri/TDKÇYİ > Uluslararası Fonetik Alfabe/Uluslararası Sesçil Alfabe/IPA: [ĭ] Kısa, vurgusuz, i/ė arası bir 

ünlü > [ɯ̌] Çok kısa ı- [ḳ] İnce ya da kalın ünlülerle hece kuran, normal k’dan daha arkada teşekkül eden patlayıcı ve kalın 

olan bir art damak ünsüzü > [k] Tonsuz, arka damak, patlamalı. 

CVCV CVCV CVCCVC CVC 

CVCV CVCV  

CVCV CVCV CVCCVC CVC 

CVCV CVCV  

CVCV CVCV CVCCVC 

CVC CVCV CVCV 

CVCV CVCV 

CVCCVC CVC 

CVCV CVCV 

Not 2. Türk halk müziği edebi/müzikal metninin I. dizesinin kuramsal/icrasal altyapısında varlığını sürdüren şekil bilgisi 
ölçütleri: V/C analizi (Gorman, 2013:39-63): V-Vowel (Ünlü/Sesli Harf), C-Consonant (Ünsüz/Sessiz Harf) sembolize 

etmektedir. V/C analiz yöntemi türkü metninin tüm dizelerine uygulandığında ses/hece/kelime/cümle dizimsel ölçütler 
ekseninde farklılıklar ortaya çıkabilmektedir. Örnek: I. kıta III. dize: koyar: CVCVC-kojɑɾ: CVCVC-ḳoydı: CVCCV-

kɔjdɯ: CVCCV  

Gele gele (ge.le ge.le) gel.dik bir 

kara ta.şa 

ɟelɛ ɟelɛ (ɟe.lɛ ɟe.lɛ) ɟel.dic biɾ 

kɑɾɑ tɑ.ʃɑ 

Gele gele (ge.le ge.le) 

gel.dĭm bir ḳara da.şa 

Gɛlɛ gɛlɛ (Gɛ.lɛ gɛ.lɛ) 

gɛl.dɯ̌m biɾ kɑɾɑ 
dɑ.ʃɑ 

Not 3. Türk halk müziği edebi/müzikal metninin I. dizesinin kuramsal/icrasal altyapısında varlığını sürdüren 

ses/hece/kelime/cümle dizimsel ölçütler: prozodik fonotaktik analiz (Sherer, 1994): (.) = hecesel bölümlenme noktalarını 
sembolize etmektedir. Prozodik fonotaktik analiz yöntemi türkü metninin tüm dizelerine uygulandığında dilbilimsel/ritmik-

müzikbilizmsel/melodik prozodi örtüşümü kuralları gereğince sesel/hecesel/kelimesel/cümlesel bölümlenme/vurgu 

noktaları ekseninde farklılıklar ortaya çıkabilmektedir. Örnek: melodik prozodi>ritmik prozodi: gele>ge.le, ɟelɛ>ɟe.lɛ,  

gele>ge.le, gɛlɛ>gɛ.lɛ 

Türk Dil Kurumu Sözlük 

Veritabanı/TDK SzV 

Türkiye Türkçesi Söyleyiş 

Sözlüğü Veritabanı/TTSSV 

Urfa/Kerkük/Tallâfer 

Ağızları Dizin ve Sözlük 

Veritabanı/UKTA DSV 

Türk Halk Müziği 

Fonetik Notasyon 

Sistemi Sözlük 

Veritabanı/THMFN

S SzV 
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gele: gele (TDK STS)-gele 

(TDK BTS)-gelsin (TDK 

THADS/TTAS)-gel, hele gel, 

haydi gel (TDK TS). 

geldik: geldi-k (TDK BTS). 

bir: bir (TDK STS)-bir (TDK 

GTS)-ber/bi (TDK TTAS)-bir 
(TDK TS). 

kara: kara (TDK GTS)-kara 

(TDK TTAS)-kara (TDK TS). 

daşa: taş (TDK GTS)-taş (TDK 

TTAS)-daş(TDK TS). 

ɟe'lɛ: gele > ɟe'lɛ 

 

 

 

ɟe'ldIc: gel-dik > ɟe'l-dIc 

'bIɣ: bir > 'bIɣ 

 

 

kα'ɾα: kara > kα'ɾα 

 

'tα∫α: taş-a > 'tα∫-α 

gele: gelmek, bir yere 

gitmek ulaşmak, varmak.  

 

 

geldĭm: gelmek, bir yere 

gitmek ulaşmak, varmak.  

bir: sayı adı, belirsizlik 
sıfatı. 

ḳara: kara, siyah, kötü, 

sıkıntılı, yas.  

daşa: taş.  

gele/ɟe'lɛ/gele 

 

 

 

geldik/ɟe'ldIc/geldĭm 

 

bir/bir/bir 

 

kara/kα'ɾα/ḳara 

 

daşa/'tα∫α/daşa 

Not 4. Türk halk müziği edebi/müzikal metninin I. dizesinin kuramsal/icrasal altyapısında varlığını sürdüren söz varlığı 

ölçütleri: Türk Dil Kurumu Sözlük Veritabanı/TDK SV (Url<http://www.tdk.gov.tr>) & Urfa/Kerkük/Tallâfer Ağızları 

Dizin ve Sözlük Veritabanı/UKTA DSV (Özbek, 2010:113-253) & Türkiye Türkçesi Söyleyiş Sözlüğü Veritabanı/TTSSV 

(Ergenç, 2002:46-47) & Türk Halk Müziği Fonetik Notasyon Sistemi Sözlük Veritabanı/THMFNS SzV ekseninde Standart 

Türkiye Türkçesi/STT-Türk Dil Kurumu Çeviriyazı İşaretleri/TDKÇYİ-Uluslararası Fonetik Alfabe/IPA ile transkript 

edilmiştir. 

Tablo 2. Türk Halk Müziği Fonetik Notasyon Sistemi/THMFNS 

müzikolektoloji/müzikolinguistik/müzikolekt/müzikodilbilimsel performans özellikleri 

 

KayPENTAX®: SES-KONUŞMA II MODEL 3650 

Genel özellikler: konuşma/ses bozuklukları için güçlü, düşük maliyetli terapi aracı olarak 

tasarlanmıştır. Hasta performanslarını takip edebilmek için önemli konuşma/ses parametreleri 

ve niceliksel ölçümlere dayalı gerçek zamanlı görsel geribildirimleri sunmaktadır. Bilgisayar 

ses kartları performans sınırlılıkları ve çeşitlilikleri dolayısıyla araştırma ve ses laboratuar 

analizlerinden ziyade rutin terapi süreçleri için kullanılması önerilen bir yazılımdır.  

Ses/konuşma bozukluklarının spektrumuna uygulanabilen 8 ayrı modül, kritik konuşma/ses 

parametrelerinin görsel geribildirimi için gerçekzamanlı görüntüler, yenilikçi grafik 

görüntüleri ve niceliksel ölçümler, işitsel geribildirim araçları, veri kazanımı ve playback için 

standart ses kartları, sesli ve ıslıklı ünsüz eğitimi, yaygın kullanılan protokollerin basit tuş 

vuruşu operasyonu, terapide motivasyonu sağlamak için oyunlar ve grafik ödülleri, raporlar için 

müşteri performansının rakamsal özetleri vb gibi özelikleri bünyesinde barındırmaktadır. (Bkz 

Şekil 3). 

 

Şekil 3. SesKonuşma II Model 3650: konuşma/ses bozuklukları için güçlü, düşük maliyetli 

terapi aracı. 

 

Önerilen aksesuarlar: dizüstü/masaüstü bilgisayar kullanıcı profili için ses kartları ile 

desteklenen kaliteli bir mikrofon, ses kartına yeterli sinyal seviyesi girdisini sağlayan 

kuvvetlendirici bir preamplifikatör ve işitsel geribildirim araçları modülü için gerekli olan 

kulaklık sunmaktadır.  

Bilgisayar donanımları: 500 Mhz pentium III PC, 64 megabyte RAM, CDROM, PC’ye 
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kurulmuş mikrofonlu ve hoparlörlü ses kartı, KayPentax yazılım versiyon 3.2 ve daha üstü için 

Windows @ XP ve vista işletim sistemleri, SVGA grafik adaptörü ve monitörü, windows 

98SE/ME/2000/XP işletim sistemi, mevcut bir tamboyutlu PCI soketi vb gibi araçların temin 

edilmesi gerekmektedir 

(Url<http://www.kayelemetrics.com/index.php?option=com_product&view=product&Itemid

=3&controller=product&cid[]=71&task=pro_details>). 

KayPENTAX®: GÖRÜLEBİLİR-PERDE IV MODEL 3950B 

Genel özellikler: standart PC ses kartlı kullanım için güçlü, düşük maliyetli konuşma terapisi 

ürünü olarak tasarlanmış olan yazılım konuşma/dil patoloji uzmanları ve klinisyenler tarafınca 

her türlü iletişim bozukluğu değerlendirme ve tedavi süreçlerinde dünya çapında en yaygın 

kullanılan klinik enstrumantasyon aracının en son versiyonudur. İlk olarak 1978 yılında 

kullanıcı istifadesine sunulan, güvenilir performansı ve bir dizi çok yönlü özelliği sayesinde 

kullanım alanı yaygınlaşan yazılım sağlam veri edinimi ve playback için en son model 

donanımı sağlamaktadır. Kullanıcı profili içerisinde yer alan kişilerin objektif terapi 

verileri/dönütleri görsel geribildirimle analiz edilebilmekte, kritik konuşma ve ses parametreleri 

çıkarılabilmekte ve doğru gerçek zamanda görüntülenebilmektedir. Diğer modüller tarafından 

sunulan görsel geribildirimi tamamlayan bir dizi çoklu işitsel geribildirim araçları ve yaklaşık 

700 adet bozuk ses örneğinin kapsamlı bir veritabanını sunmaktadır. (Bkz Şekil 4). 

 

Şekil 4. GörülebilirPerde IV Model 3950: en yaygın kullanılan konuşma terapisi enstrümanı. 

80 dB dinamik aralığı, iki kanallı sinyal uyumlaması için harici donanım modüllü düşük 

gürültü/yüksek güvenilirlik girdisi ile birlikte National Center for Voice and Speech/NCVS’nin 

zorlayıcı gereksinimlerinin çoğunu karşılamaktadır. Harici donanım konnektörlere uygun 

erişilebilirliği sağlamakta ve konuşma girdisi sırasında girdi seviyelerinin ayarlanmasını 

kontrol edebilmektedir. DAT görüntüleyicileri sinyali tekrar dijitalleştirmeden doğrudan girdi 

için donanıma bağlanabilmektedir. Ana bilgisayara ek olarak kaliteli bir mikrofon, kritik 

dinleme için kulaklıklar ve yüksek güvenilirlikli hoparlörlerle donatılan, konuşma kazanımı 

süreçlerinde ses dağıtıcı ile bağlantılı çalışan çeşitli/jenerik ses kartlarını bünyesinde barındıran, 

kesin/doğru genişlik ölçümleri sağlamak için harici donanım modülünün içinde tasarlanmış 

olan yazılım sistemidir 

(Url<http://www.kayelemetrics.com/index.php?option=com_product&view=product&Itemid

=3&controller=product&cid[]=85&task=pro_details>). 

KayPENTAX®: SES-KONUŞMA II MODEL 3650 & GÖRÜLEBİLİR-PERDE IV 

MODEL 3950B ORTAK ÖZELLİKLERİ 

Konuşma biyogeribildirimi: konuşma/ses üretimi esnasında aralık, genişlik, spektral 

karakteristikler vb gibi akustik parametreler çıkarmaktadır. Kullanıcı profili için açık, sezgisel, 

görsel görüntüler sağlayarak bu verileri gerçek zamanda sunmaktadır. Bir klinisyen tarafından 

sağlanan hedef vokalizasyonlar doğrudan grafiksel ve işitsel playback ile karşılaştırılmaktadır. 

Konuşma/ses davranışlarını somut görsel görüntülerle denetleme fırsatı sunarak terapi 

hedeflerine daha kolay bir şekilde ulaşmasına yardımcı olmaktadır. 

Konuşma/ses davranışı geniş ölçümleri: kullanıcı anahat performansını ve değişikliğini 

nesnelleştirme süreçlerine yardımcı olmak için konuşma ve ses özelliklerine uygun çeşitli 

ölçümler sunmaktadır. Temel frekans, genişlik, spektral ölçümlere ek olarak disfoni, bozuk 
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sesletim, motor konuşma problemleri vb gibi ses bozukluklarına özel görevler ve parametreli 

modüller içermektedir. Ayrıca bu parametreler özetlenerek her iki bilgi grubu da kullanıcı 

raporlarında kullanılmaktadır. 

Motor dalga biçimi editörü: bu modül konuşma dalga biçimi edinimi, düzenlemesi ve playbacki 

için tasarlanmış uygun bir araçtır. Bir konuşma örneğinin seçilmiş pozisyonları 

düzenlenebilmekte, diske kaydedilebilmekte ve iki kanallı veri edinimi için de 

kullanılabilmektedir. Ancak sinyal edinimi süreçlerinde ses kartlarının AC eşleşmesinden 

etkilenebileceği dikkate alınmalıdır. 

Uygulamalar: ses rahatsızlıkları, motor konuşma bozuklukları, ses yazılımı, akıcılık, seçili 

artikülasyon eğitimi, duyma bozukluğu olan konuşma problemleri, profesyonel ses, aksan 

azalması, ikinci dil öğrenimi vb gibi alanlarda kullanılması öngörülmektedir  

Opsiyonel programlar: Sessel Geribildirim Araçları/AFT Model 3506, Ses Oyunları Model 

5167B, Motor Konuşma Profili Model 5141, Çok Boyutlu Ses Programı/MDVP Model 5105, 

Gerçek Zamanlı EGG Analizi Model 5138 (5 Hz veya daha az frekansa/AC eşleşmesine sahip 

olan ses kartları), Gerçek Zamanlı Aralık Model 5121, Gerçek Zamanlı Spektogram Model 

5129, Ses Eşleme Model 5127, Ses Seviye Profil/VRP Programı Model 4326, Bozuk Ses 

Veritabanı ve Programı Model 4337 vb gibi sekiz ayrı standart modül içeren yazılım paketi 

seçenekleri sunmaktadır. 

Bilgisayar donanımları: 500 Mhz pentium III PC, 64 megabyte RAM, CDROM, PC’ye 

kurulmuş mikrofonlu ve hoparlörlü ses kartı, KayPentax yazılım versiyon 3.2 ve daha üstü için 

Windows @ XP ve vista işletim sistemleri, SVGA grafik adaptörü ve monitörü, windows 

98SE/ME/2000/XP işletim sistemi, mevcut bir tamboyutlu PCI soketi vb gibi araçların temin 

edilmesi gerekmektedir. (Bkz Şekil 512). 

 

Şekil 5. Ses-Konuşma II Model 3650 & Görülebilir-Perde IV Model 3950B ortak modül 

seçenekleri. 

 

Şekil 6. Gerçek zamanlı perde modülü: konuşma perde genişliği özellikleri ve konuşma 

üretim verileri bölünmüş ekran seçenekleri ile grafiksel ve niceliksel olarak 

karşılaştırılabilmektedir. 

 

Şekil 7. Ses eşleme modülü: konuşma biçimlendirici modelleri iki görünümlü eş zamanlı 



 
VII. Uluslararası Hisarlı Ahmet Sempozyumu / VII. Internatıonal Hisarlı Ahmet Symposıum 

 

218 

 

 

 

 

olarak kullanılabilmektedir. Islıklı ünsüz eğitim protokolü verileri: ıslıklı ünsüz /s/ örneklemi: 

kullanıcı üretimi (kırmızı taslak) ve hedef eşleştirme (mavi taslak) grafik ile sunulmuştur. 

 

Şekil 8. Ses oyunları modülü: görsel grafiklerle desteklenen konuşma ses parametreleri terapi 

süreçlerinde aktif bir biçimde kullanılabilmektedir. 

 

Şekil 9. İşitsel geribildirim araçları modülü: terapi süreçlerinde yüksek güvenilirlikli 

geribildirim özellikleri kulaklıklar aracılığı ile denetlenebilmektedir. 

 

Şekil 10. Çok boyutlu ses profili modülü: kullanıcı sesel performans verisi (kırmızı), yazılıma 

dahil edilmiş olan normatif eşik verisi (yeşil) grafik ile sunulmuştur.  

 

Şekil 11. Gerçek zamanlı spektogram modülü: seçilmiş artikülasyon terapisi eğitim protokolü 

verileri: sürekli ünsüz /r/ örneklemi sunulmuştur. 

 

Şekil 12. Motor konuşma profili modülü: dizartrik konuşma parametreleri ve seslileri 
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natürelleştiren kullanıcılara özgü sık sık azalan ikinci biçimlendirici geçişi analiz verileri 

sunulmuştur. 

 

(Url<http://www.kayelemetrics.com/index.php?option=com_product&view=product&Itemid

=3&controller=product&cid[]=71&task=pro_details>)&(Url<http://www.kayelemetrics.com/i

ndex.php?option=com_product&view=product&Itemid=3&controller=product&cid[]=85&tas

k=pro_details>). 

TÜRK HALK MÜZİĞİ FONETİK NOTASYON SİSTEMİ/THMFNS’NİN 

EĞİTSEL/ÖĞRETİSEL UYGULAMALARA AKTARIM/ADAPTASYON 

SÜREÇLERİNDE KayPENTAX®: SES-KONUŞMA II MODEL 3650 & 

GÖRÜLEBİLİR-PERDE IV MODEL 3950B 

Türk Halk Müziği Fonetik Notasyon Sistemi Fonetik Terapi Uygulamaları/THMFNS 

FTU oluşum/gelişim süreçleri; fonoloji (sesbilimi: dillerin kuramsal ve icrasal altyapısında 

varlığını sürdüren konuşma seslerini diller üzeri bir yaklaşımla inceleyen bir bilim dalı: Roach, 

2001:10)nin temelini oluşturan fonetik (sesbilgisi: bir dilin seslerini boğumlanma 

noktaları/boğumlanma özellikleri/dilsel iletişim dizgesindeki işlevleri açısından araştıran, 

artikulatuar/akustik/odituar fonetik olmak üzere üç ana bölümden oluşan, konuşma seslerinin 

eklemlenmesi/nakli/alınması ile ilgili bir dilbilim dalı: Erem ve Sevin, 1947:79-81) bilimi 

ekseninde ses (fon: kulak tarafından algılanabilen vokal foldlarda ortaya çıkan her türlü 

titreşim) kavramı perde (frekans: ses inceliğini veya kalınlığını bildiren algısal bir terim, ses 

kıvrımlarının bir saniyedeki titreşim sayısına eşit olan temel frekans)/şiddet (gürlük: subglottik 

basıncın veya glottik direncin artması)/kalite (özellik: solunum organları ile ses kıvrımlarının 

eşit aralıklarla uyum içinde çalışması sonucu oluşan titerşim)/rezonans (tını: harmoniklerin bir 

kısmının ses yolunun anlık durumuna göre selektif olarak amplifiye olması) özelliklerini 

bünyesinde barındıran teknik bir terim olarak tanımlanmıştır (Kılıç, 2002:1-8) & (Kılıç, 

1999/2000:1-8). 

Foniatri (ses terapi: insan sesletim düzeneğinin anatomik/fizyolojik/patolojik 

fonksiyonlarını araştıran, ses/konuşma/dil/işitme bozuklukları tanı ve tedavisi ile ilgili tıbbi bir 

bilim dalı: (Koçak, Url<http://www.drkocak.com/id15.html>) bilimi ekseninde insan sesi 

oluşum/gelişim süreçlerinde aktif bir biçimde rol oynayan ve birbirleri ile koordineli çalışan 

respiratör (solunumsal: diyafram, abdominal/torakal kaslar, alt solunum yolları), vibratör 

(titreşimsel: ses kıvrımları), rezonatör (tınısal: supraglottik larenks, farinks, ağız/burun 

boşluğu) sistemlerinin (Töreyin, 2008:38, 90-91, 165-167) doğru kullanılmaması dolayısıyla 

organik (yapısal: anatomik oluşumlar patolojisi, ses teli titreşim özelliği kalitesi: Şenocak, 

1983:369), fonksiyonel (işlevsel: solunum organları kas aktivitesi, ses tellerinin titreşim 

kalitesi, bütünsel vücut aktivitesi: Ömür, 2001:85) ve psişik (ruhsal: psikolojik dinamiklerin 

etkisi, fizik muayene ve kapasite ölçümleri, kişilikle ilgili tespitler: Şenocak, 1983:388, 398) 

nedenlere bağlı ses bozuklukları (ses kalite bozuklukları: soluklu/nefesli-düzensiz-kısık/boğuk-

kayıp-kırık ses, rezonans bozuklukları: nazal-oral/faringeal bozukluk, perde bozuklukları: 

perde kırılması-perde ranjı daralması, şiddet bozuklukları: çok yüksek-çok düşük ses, şiddet 

ranjı daralması vb: Kılıç, 1999: 321-337) ve konuşma bozuklukları (artikülasyon/söyleyiş 

bozuklukları: fonetik bozukluklar: dislaliler-motor bozukluklar: a) anartri/dizartri, b) oral 

apraksi/dispraksi ve akıcılık/ritm bozuklukları: kekemelik/stuttering-cluttering: kelimeleri 

yuvarlayarak anlaşılmayı bozacak derecede hızlı konuşma vb: Kılıç, 1999/2000:9-10)nın ortaya 

çıktığı vurgulanmıştır.  

Ses/konuşma bozuklukları tanı ve tedavi süreçlerinde ses terapi (sesin davranışsal 

yöntemlerle değiştirilmesi, fizyoanatomik sınırlar içerisinde sesi verimli/etkin kullanabilme, 
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hedef sesi bulup yeni davranış biçimi haline getirme, fizyopatolojik mekanizmaları kullanarak 

vokal davranış biçimini değiştirme: Denizoğlu, 2008: 1-16, ses terapisinde şan egzersizleri 

kullanımı: perde yükleme ve taşıma egzersizleri: sağlıklı vokal kord gereksinimi, teknik 

ergonomi, vokal davranış modifikasyonları, ses ve artikülâsyon çalışmalarının repertuara 

uygulanması, standart kinestetik terapi teknikleri ve dile özgü fonetik yapının şan eğitimi 

öğretileri ile birleştirilmesi evrelerinde Uluslararası Fonetik Alfabe/IPA kullanımı: Koçak, Url 

<http://drkocak.com/ses-terapisinde-san-egzersizlerinin-kullanimi/>) araçları kullanılmaktadır 

(Denizoğlu, 2005) & (Denizoğlu, 2012:1-40) & (Yiğit, 2004:1-5) & (Evren, 2013:50-60) & 

(Evren, Url<http://www.pegem.net/akademi/kongrebildiri_detay.aspx?id=4909>) & (Helvacı, 

2003:124-129)&(Yavuzervd.,Url<http://www.tkbbv.org.tr/dergi.aspx?Dergi= 

38&yil=1999&makale=4508>) & (Saruhan, 2014) & (Kaplan, 2015:38-47). 

Türk Halk Müziği Fonetik Notasyon Sistemi Kullanıcı Profili/THMFNS KP içerisinde 

aktif bir biçimde yer alan bireylerin anatomik/fizyolojik/patolojik fonksiyonlar ekseninde 

yapılanan ses bozuklukları (ses kalite bozuklukları: soluklu/nefesli-düzensiz-kısık/boğuk-

kayıp-kırık ses, rezonans bozuklukları: nazal-oral/faringeal bozukluk, perde bozuklukları: 

perde kırılması-perde ranjı daralması, şiddet bozuklukları: çok yüksek-çok düşük ses, şiddet 

ranjı daralması, ses teli nodülü, ses teli polipi, ses teli paralizisi, kas gerilim disfonisi, 

spazmodik disfoni, ses teli kanaması, ses teli sıvı birikimi, ses teli kistleri, mutasyonel falsetto, 

hipernazalite, hiponazalite vb) ve konuşma bozuklukları (artikülasyon/söyleyiş bozuklukları: 

fonetik bozukluklar: dislaliler-motor bozukluklar: a) anartri/dizartri, b) oral apraksi/dispraksi 

ve akıcılık/ritm bozuklukları: kekemelik/stuttering-cluttering: kelimeleri yuvarlayarak 

anlaşılmayı bozacak derecede hızlı konuşma vb)nın giderilebilmesi için; Türk Halk Müziği 

Fonetik Notasyon Sistemi Fonetik Terapi Uygulamaları/THMFNS FTU (Türk Halk Müziği 

Fonetik Notasyon Sistemi Fonolojik Farkındalık Yetileri Gelişim Süreçleri/THMFNS FFYGS, 

Türk Halk Müziği Fonetik Notasyon Sistemi İşitsel Ayırt Etme Testi/THMFNS İAT, Türk Halk 

Müziği Fonetik Notasyon Sistemi Artikülâsyon Testi/THMFNS AT, Türk Halk Müziği Fonetik 

Notasyon Sistemi Sesçil Çözümleme Testi/THMFNS SÇT, Türk Halk Müziği Fonetik 

Notasyon Sistemi Sesbilgisel/Şekilbilgisel/Sözvarlıksal Ölçütleri Belirleme Testi/THMFNS 

SŞSÖBT vb gibi verilerin) oluşum/gelişim evrelerinin tamamlanması gerekmektedir. 

BULGULAR 

Yerel/evrensel fonolojik/sesbilimsel ve müzikolojik/müzikbilimsel yasalar ekseninde 

yapılanan ses/konuşma özelliklerinin halkbilim analiz modellerinden biri olan performans teori 

(halkbilimsel eksende her türlü folklorik terim/kavram/öğe-halkdilsel 

varyant/değişke/çeşitlenme: Çobanoğlu, 1999) ve etnomüzikolojide dilbilimsel yaklaşımlar 

(etnomüzikbilimsel eksende her türlü etnomüzikolojik terim/kavram/öğe-etnomüzikodilsel 

varyant/değişke/çeşitlenme: Stone, 2008) ekseninde sözel/sanatsal bir performans türü olarak 

tanımlanan Türk halk müziği edebi/müzikal metinlerinin kuramsal/icrasal altyapısında 

yerel/evrensel ilintilerle birlikte sesbilgisi/şekilbilgisi/sözvarlığı ölçütleri düzeyinde varlığını 

sürdürdüğü vurgulanmıştır.  

Yerel/evrensel fonolojik/sesbilimsel ve müzikolojik/müzikbilimsel yasalar ekseninde 

ses/konuşma özellikleri düzeyinde yapılanan Türk Halk Müziği Fonetik Notasyon Sistemi 

Veritabanı/THMFNS V (Türk Halk Müziği Fonetik Notasyon Sistemi Alfabe 

Veritabanı/THMFNS AV, Türk Halk Müziği Fonetik Notasyon Sistemi Ses 

Veritabanı/THMFNS SV, Türk Halk Müziği Fonetik Notasyon Sistemi Sözlük 

Veritabanı/THMFNS SzV, Türk Halk Müziği Fonetik Notasyon Sistemi Eser 

Veritabanı/THMFNS EV, Türk Halk Müziği Fonetik Notasyon Sistemi Fonotaktik Olasılık 

Hesaplayıcı Veritabanı/THMFNS FOHV), Türk Halk Müziği Fonetik Notasyon Sistemi 

Fonetik Terapi Uygulamaları/THMFNS FTU (Türk Halk Müziği Fonetik Notasyon Sistemi 



 
VII. Uluslararası Hisarlı Ahmet Sempozyumu / VII. Internatıonal Hisarlı Ahmet Symposıum 

 

221 

 

 

 

 

Fonolojik Farkındalık Yetileri Gelişim Süreçleri/THMFNS FFYGS, Türk Halk Müziği Fonetik 

Notasyon Sistemi İşitsel Ayırt Etme Testi/THMFNS İAT, Türk Halk Müziği Fonetik Notasyon 

Sistemi Artikülâsyon Testi/THMFNS AT, Türk Halk Müziği Fonetik Notasyon Sistemi Sesçil 

Çözümleme Testi/THMFNS SÇT, Türk Halk Müziği Fonetik Notasyon Sistemi 

Sesbilgisel/Şekilbilgisel/Sözvarlıksal Ölçütleri Belirleme Testi/THMFNS SŞSÖBT, Türk Halk 

Müziği Fonetik Notasyon Sistemi Fonolojik Farkındalık Yetileri Öğretim 

Oturumları/THMFNS FFYÖO, Türk Halk Müziği Fonetik Notasyon Sistemi Fonolojik 

Farkındalık Yetileri Değerlendirme Grubu/THMFNS FFYDG) oluşum/gelişim ve 

eğitsel/öğretisel uygulamalara aktarım/adaptasyon süreçlerinin KayPENTAX® (Kay Elektrik 
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ABSTRACT 

Music is as remote as the origins of our own history. Since the beginnings, it evolves 

the human beings in several ways, but mainly through expression and communication. In this 

sense, this study describes the two distinctive activities exercised by one own professional on 

the Brazilian Parkinson Association “Colibri”, in the city of Piracicaba (in the countryside of 

São Paulo state), which are the music therapy group for the carriers of Parkinson disease and 

the choir singing, activity not only open to those, but also to their caregivers. The goal of this 

study is to clarify the differences between these two activities, pointing out where they 

complement each other, through the methodology used by the professional musician and by the 

words of the patients and caregivers themselves. 

Key words: Music Therapy, Parkinson Disease, Choir Singing 

 

INTRODUCTION 

This article aims to analyze five years of work on the choir of the Brazilian Parkinson 

Association “Colibri” and four years of work on group music therapy. 

The main goal is to show, qualitatively, the work on the association having this article 

as reference to other studies on the field of choir singing, be them related to art or therapy, and 

also in the area of music therapy, which over the last years has established itself as a promising 

field for health research in its many theories with practice and successful results on the 

treatment of pathologies that affect a person’s physical, cognitive and subjective capability. 

Throughout the article, there will be some speeches narrated by the group components 

themselves, answering to some questions music therapy has created around the information 

needs from the holders of the Parkinson disease, and also as a clarifying factor on how the choir 

and music therapy themselves benefit the individuals. In these speeches, each individual tells 

about their own life story and how the Brazilian Parkinson Association “Colibri” affected their 

life quality and those around them. 

Inside these depositions, there are also some given by volunteers from the association 

and caregivers related to Parkinson disease holders. The need for such questions and answers 

is, in reality, intrinsic to the fact that the person must know him/herself in order to reach for 

their own identity, through narratives of how he/she sees him/herself before and after PD, 

besides a simple diagnostic. 

According to Oliver Sacks, on an interview given to the TV show “Roda Vida” from 

1997: “One needs a lot of time listening, living, and thinking to get an idea over what is going 

on someone’s life. A technical diagnosis can be done in two seconds. I can look at a person 

from a kilometer’s distance and tell he/she is the holder of Parkinson disease, this is just the 

beginning”. 
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It is possible to note, then, that the medical diagnosis is just a mere part of the total 

relationship between music therapy and the patient, because there are many human issues 

involved, besides a simple diagnosis. Over this time, the role of music therapy is, not only 

knowing Parkinson holders’ diagnosis, but also being involved on the whole process and how 

this will impact his/her life and those around him/her. 

SHORT EXPLANATION OVER PARKINSON DISEASE (PD) 

Parkinson disease (PD) is a neurodegenerative disease which occurs on the area of the 

brain named midbrain and is associated to the production of the most known symptoms of the 

disease: essential tremor, muscle stiffening and slowness of movement. In sum, the brain of a 

person stops producing a neurotransmitter named dopamine. With this reduction, the person 

shows less and less capability to regulate his/her movements. 

Other difficulties presented on PD are dysphagia (difficulty in swallowing), akinesia 

(lack of muscle movement) and difficulty to execute fine coordination movements. On an 

emotional level, PD can lead to depression, anxiety and apathy, besides restless sleep, increase 

in face skin oiliness and constipation. Usually PD patients use drugs such as Prolopa and 

Levodopa (very much cited in the book “Awakenings”, by Oliver Sachs). These drugs help 

overcome the patients’ difficulties, easing daily activities. 

Its main risk factor is age, being most common on people over sixty years old. The 

prevalence on the elderly is of 100 to 200 on each 100,000 inhabitants, according to figures by 

the Brazilian Health Ministry from 2012. Still, World Health Organization figures show that 

1% to 2% of the elderly population shows some degree of the disease. It affects mainly the 

motor system of approximately 1% of the population over 65 years old; 10% of the cases happen 

before 50 years old, 5% before 40 years old; sparser cases are registered up to 30 years old, 

whilst in children it is much less common. 

Despite the fact that PD has no cure, the symptoms can be controlled with drugs and 

minimized with other therapies such as music therapy, speech therapy, physiotherapy, amongst 

others, which prevent from a drastic worsening and provide a better quality of life for 

individuals in these conditions. 

 

MUSIC THERAPY AND THE PARKINSON DISEASE 

From the early ancient times, music has worked as a therapy, but it was only in the 

Second World War that it was applied as a ‘medicine’ for fighting pain in the mutilated soldiers, 

in the nurseries. 

The first study plan in music therapy was elaborated in 1944, in Michigan, In 1950, the 

National Association for Music Therapy was founded, as music officially became a therapy 

instrument in the United States and in some other places in the world. In Argentina, in 1968, 

there was the First Latin-American Music Therapy Journey. In Brazil, in 1971, some courses 

were launched in Rio de Janeiro and Paraná. In 1980, UFRJ (Federal University of Rio de 

Janeiro) began with the music therapy clinical practice, undergrad level, recognized by the 

Federal Education Council since 1978. 

The music therapy work with the PD patients must have as main goal to re-establish the 

equilibrium point of the body and mind. The process used varies from person to person, 

according to the characteristics of each life story, which is unique and original to each 

individual. There are many ways to work; some of them can be: 

 Well defined rhythms, played with an instrument or even walking around the space, 
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 Listening to classical and popular music, in order to increase hearing perception, 

 Improvisation (expressing each person’s creativity), 

 Musical games, such as minstrels and vocal/body expressions, 

 Etc. 

However, as Oliver Sacks once said, in some cases, music frees people from PD solely 

during the time it lasts. Many patients, when they are undergoing a music therapy treatment, 

regularize their walking and their normal pace of speaking; however, when they are not in the 

group, the disease’s symptoms come back. 

In the Brazilian Parkinson Association “Colibri”, music therapy always encourages the 

patients to remember the songs played in the group, then they are not there, and this really 

happens. According to Mrs. A., who says “I used to fall a lot, would lose my balance forward 

and could not stand still on the ground, besides not being able to turn my neck, which made me 

dizzy. All of these before I started practicing the activities I currently do in the Association. 

Nowadays, after three years since I joined, I pay more attention not to drag my feet as I walk 

and when this happens, I recall the songs we sing in the music therapy group. When I remember, 

I cut my pace, sing softly to myself and start walking again, now, without dragging my feet or 

tumbling”. 

Amongst the many benefits music therapy brings to its PD patients, there are: 

 Get around, reestablishing coordinates on time and space, 

 Regain equilibrium and recover body balance through motor, marching and sense 

coordination, 

 Better communicate verbally through vocal exercises such as singing songs, 

 Reestablish ties and regain confidence as a social individual, through creativity and 

memory exercises, 

 Have a more positive personal autonomy, reorganizing the senses and the feelings 

through one’s own sound identity (ISO), 

 Relax from insecurities and anxieties, stopping tremors. 

 

THE MUSIC THERAPY GROUP WORK 

Just like in any other treatment, music therapy will have its best efficacy over the 

Parkinson patient’s quality of life if this person goes with assiduous frequency to the group 

meetings. In the case of the Brazilian Parkinson Association “Colibri”, the music therapy group 

happens once a week, during forty to forty-five minutes. 

It has been mentioned, both by the music therapist, as well as by the patients, that when these 

are too absent from the sessions, the music therapy development gets a lot harder in its 

continuity. However, there is no escaping from these patients’ reality! Sometimes they get 

locked on daily life happenings and cannot go to the music therapy session or the choir session 

in the Association. When these absences are too frequent, the music therapy group needs to 

come back on the therapeutic process, so that the patients’ development are even, complete and 

full. 

It is worth noting the complicity each member of the group has with one another. 

Whenever a person has a difficult time on going along with the established flow on the songs, 
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being verbally or physically, the patients mutually help each other. 

The group also has a therapeutic sense on the fact that before we start the music therapy per se, 

there is a dialogue to talk about their current standing at the moment, and how they are living 

each day, always bringing their thoughts to the present moment. This exchange is very 

important and they say they get relieved after this exchange of thoughts, sharing their 

difficulties on the development of the disease. 

 

ARTISTIC AND THERAPEUTIC CHOIR SINGING  

It is not possible to say that music is not part of every situation on a human being’s life; 

in a certain moment throughout the day, the individual is involved by music. 

On the area of choir singing, besides the humanization exercised by the individual, 

having respect for his/her counterpart and making several friends, the result is immediate 

satisfaction on the happy thoughts this activity offers. 

Music is a product and a process, it is material and it is experience, it is real and 

imaginary, it is personal and transpersonal. As such, the meaning and the beauty can be found 

on the music itself (on the process), on the patient (on the person) and in the universe. 

Choir music is brought to the association components rightly for a questioning of the 

patients’ own identity, where they can express in different ways form those they are used to, 

besides enjoying several benefits music brings, such as: musical memory, motor and cognitive 

development, creativity, logical and mathematical reasoning development, enhancing specific 

talents through their voice. 

On an artistic scope, the choir has the goal to evaluate the whole work on a critic sense, 

interpreting the songs correctly, caring for musical characteristics such as: tone, height, 

intensity, sound duration and fine tuning. 

The goal is to use the choir language as a means to communicate expressively, 

interpreting the songs as well as the movements (musical expression), complying with the 

conception that the sound vibrates all throughout the body. Also, some rhythm notions are taken 

from body expression, providing all participants with a relaxation moment. Through these 

rhythmical notions, the individual is taken to the development of a rich internal life and an 

equilibrium between emotions, as well as the expansion of knowledge, creating an ambiance 

that inspires confidence, security, self confidence, dialogue, contact with the inner self, working 

on the senses and responsibility, improving then the quality of life as human beings. 

Starting from the principle that the choir singing is an art done as a group, besides the 

social work, one has to search for alternatives on a full development of the human being through 

the artistic movements peaking on the therapeutic process. For Bruscia¹, “A key factor on this 

joining experience is the inherited tension to live, which is also a part of music and therapy, 

together with several process in which this tension is accumulated, sustained, resolved, and 

freed. Music goes beyond its intrinsic structures to conclude the process, the person and the 

context”. 

Music is therefore taken as a concrete instrument of ideas, since separating and 

characterizing are ways to comprehend and organize the present moment, the reality. Therefore, 

there is a need to adopt music in any way it comes on the work context, taking no prejudices or 

judgments. 

On a therapeutic scope, music as the final product should not necessarily sound beautiful 
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to the ears of a professional or amateur musician, it should be beautiful not considering its 

esthetics, knowing that, as the therapeutic process develops, this music will also become more 

fully developed. 

In order to argue for this, Bruscia¹ assesses: “The beauty of music goes beyond its 

appearances and structures, it also comes from the soul, and when a person can place soul in 

music or make it sing, music is beautiful – regardless of stability, pulse, or perfection on the 

note rhythm. Music is more than a product”. 

 

THE CHOIR SINGING ON THE BRAZILIAN PARKINGSON ASSOCIATION 

“COLIBRI” 

The choir singing activity on the Brazilian Parkinson Association “Colibri” happens 

once a week and lasts for an hour and a half. Parkinson disease holders, caregivers, volunteers 

and others take part. There is always vacancy to whomever wants to join. 

This activity began with another conductor (not the current one) and had the sole artistic 

goal. With the music therapy joining the group, the choir started having not only an artistic 

goal, but also a therapeutic one. 

The name of the group was given by its own members and is named “Tremendous 

Voices”. This name references the disease’s tremors, on a humorous tone. 

According to S., a group component and PD holder, “Both the music therapy group as 

well as the choir are fundamental to minimize PD. To us, the disease holders, the friendship 

with other holders is very important, because we are able to share our issues and hopes and 

the relationship with people who do not have the disease translates into a social environment 

that many of us did not have before, because we were afraid to leave our houses for being 

embarrassed of the symptoms of the disease. The friendship with the people who take part in 

the association only brings us benefits and is essential to all, but more specifically to us, PD 

holders, stimulating our will to come and take part on the proposed activities”. 

Both the music therapy and the choir group take directions from Group ISO², having the 

“Benenzon” method in music therapy as main reference. 

Music therapy only comes to contribute to this question of the individual’s quality of 

life, using the music as a tool, which moves him/her through its senses and resulting on changes 

on the therapy and on the individual. 

Using music therapy as a work tool, the patient and choir member will enhance brain 

activity, improving its artistic performance through specific techniques taken from the choir 

singing and from music therapy. Such techniques aim to reach a better quality of life, reaching 

for the human equilibrium on time and space in which he/she is. Another goal on this project is 

to enhance the member’s self esteem, mainly PD holder, resulting on a better organization of 

his/her daily tasks, motor and verbal development, communication through socialization, 

mobility orientation in space and time and affection. 

Besides that, the choir singing always gives presentations on places outside the 

association, mainly on places that work with healthcare, such as hospitals, nursing homes, etc. 

In order to start the work on the association, we always begin with relaxation, 

posture and breathing exercises, so that the body and mind are eased and the voice is best 

sang. After that, we do a vocal heating through specific choir singing exercises (in order 

to work the links, the sound focus and the correct singing of vowels, the vocal amplitude, 
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etc.) and we keep on singing the songs picked by the conductor/music therapist as  well as 

the participants. The choir also has a piano player. 

Towards the end of the activities, meaning, the music therapy and the choir singing, the 

association offers a coffee break to everyone, in which the members can also contribute 

with food and snacks. 

 

FINAL REMARKS 

 

We know that PD is a neurodegenerative disease and that it does not please anyone, 

once it is diagnosed. When a person discovers he/she has the disease, all of his/her family 

is affected directly, because the physical actions of the holder are committed, all 

movements are made difficult, insomnia, anxiety and depression happens, besides others 

that we have noted throughout this paper. 

The first reactions of a PD holder are linked to hiding the disease, avoiding to leave 

home or to meet family and friends. We know that music therapy, just like other preventive 

therapies, minimizes the PD, besides bringing several benefits to the holder, the family and 

the caregiver. Music reveals itself, then, as the way of hope for these people. Having a  

contact with music on the music therapy group and on the choir singing makes the PD 

holders more sensible to their own rhythms and cycles. They use it to feel a part of society, 

to feel lucid and responsible to what they preach for; the music experience is their 

opportunity to find equilibrium as social individuals, having a life that is more fare, full of 

sense and optimism. Such conceptions lead the PD holder to reframe his/her life.  

This new vision of life can be shared on Parkinson associations, such as “Colibri”, 

in Piracicaba, besides therapy groups specific to PD treatment. All volunteers and 

professionals at “Colibri” association hold dear on the human part and consider integrality 

and interdisciplinary the output of a better life, even with limitations imposed by the 

progression of the disease. 

We will use a quote by neurologist Oliver Sacks to conclude this work: “(…) music 

therapy is the most essential of the therapeutic processes, taking the disease holder, such 

as PD, to stand still and “resilient” when facing life, to diminishing the motor and non-

motor symptomatology, to transform his/herself as the disease approaches, overcoming its 

effects, gaining strength to even stop it in its progression, besides achieving significant 

changes on other companions. All of these because music therapy allows the person to 

orchestrate mind, body and heart, recovering the sound-musical identity. In sum, music 

therapy leads the individual to take a conducting position in his/her life and on many 

others’”. 

NOTES 

¹ BRUSCIA, Kenneth E. : translation Mariza Vellozo Fernandez Conde. “Definindo 

Musicoterapia”. Rio de Janeiro; Enelivros, 2000. 

² Group ISO is the name given to the sound identity of a group. It emerged with the evolution 

of music therapy and due to its characteristics it leads directly to the concept of ethnical identity. 

According to Benenzon (1988), Group ISO is the timeless sum and adequacy of the gestalt ISO. 

Group ISO operates over the individual pre-consciousness. 
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“HİNT MÜZİĞİ TERAPİSİ” 

 

Doç. Dr. H. Zeynep ÇİLİNGİR 

 

Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı 

zcilingir@anadolu.edu.tr 

ÖZET 

Hint Müzik Terapisi yüzyıllardır Hindistan'da yayın olarak kullanılmaktadır. Hint 

müziği elementleri ile uygulanan bu kadim tekniğin, hem fiziksel, hem de ruhsal açıdan 

iyileştirici özellikleri olduğu düşünülmektedir. 

Bu müzik terapi tekniğinde, Hint notaları ile Hint makamları kullanılmaktadır. Sadaja, 

rishaba, gandhara, madhyama, panchama, dhaibata ve nishada, (ya da kısaca sa-re-ga-ma-pa-

dha-ni) olarak adlandırılan notalar, batı müziğindeki do-re-mi-fa-sol-la-si notaları ile benzer 

şekilde kullanılmakta ve Hint tiyatrosundaki sekiz temel insan duygusu ile bağdaştırılmaktadır. 

Bu duygular ise sringar (sevgi), hasya (gülme), karuna (şevkat), vira (kahramanlık), raudra 

(öfke), bhayanaka (korku), bibhatsa (nefret) ve adbhuta (merak) olarak sıralanmaktadır.  

Türk müziğindeki gibi Hint müziğinde de çok sayıda makam, yani raga, bulunmaktadır. 

Bu ragalar da notalar gibi Hint müzik terapisinin bir parçası olarak, farklı duyguların 

uyandırılmasında ve bu duygular aracılığı ile dinleyen üzerinde fiziksel ve duygusal olarak 

iyileşmenin sağlanmasında kullanılmaktadır. İnsan bedeninin enerjik çalışma prensiplerine 

dayalı olan Hint müzik terapisi, Batı müzik terapi tekniklerinden farklı olarak ruhani bir boyut 

taşımaktadır. 

Bu sunumda Hint müziğinin temel unsurları kısaca açıklandıktan sonra Hint müzik 

terapisi örneklerle anlatılacak ve deneyimleyenler üzerindeki etkileri aktarılacaktır. 

 

Anahtar Kelimeler: Hint Müziği; Müzik Terapi; Hint Müziği Terapisi 

 

“INDIAN MUSIC THERAPY” 

 

Doç. Dr. H. Zeynep ÇİLİNGİR 

 

Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı 

zcilingir@anadolu.edu.tr 

ABSTRACT 

Indian Music Therapy has been used widely in India for centuries. It is thought that this 

ancient technique, which is applied with Indian musical elements, has healing effects both 

physically and emotionally.  

In this music therapy technique, Indian notes and Indian modes are used. The notes, 

which are labeled as sadaja, rishaba, gandhara, madhyama, panchama, dhaibata and nishada, 

are used in a similar way with the western notes do-re-mi-fa-sol-la-si and they are associated 
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with the eight basic human emotions in the Indian drama. These emotions are listed as sringar 

(love), hasya (laughter), karuna (compassion), vira (heroism), raudra (wrath), bhayanaka (fear), 

bibhatsa (disgust) and adbhuta (wonder). 

Similar to Turkish music, there are many modes, or ragas in Indian music. These ragas, 

like the notes, are used as a part of the Indian music therapy in order to evoke different emotions 

and provide healing effects with the help of these emotions on the listener. Different from the 

western music therapy techniques, Indian music therapy, which is based on the energetic 

functioning principles of the human body, carries a spiritual nature.  

In this presentation, after the basic elements of Indian music are described briefly, Indian 

music therapy will be explained with examples, and its influence on people who experience it 

will be shared.  

 

Keywords: Indian Music; Music Therapy; Indian Music Therapy 
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“GERMIYÂN ŞİİRİNDE MÜZİK VE TERAPİ” 

 

Yrd. Doç. Dr. Kadir GÜLER 

Dumlupınar Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi 

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü 

ÖZET 

Müzikle terapi, binlerce yıldır Türk dünyasında kullanılan tedavi yöntemlerinden 

biridir. İslâmiyetten önce Türk dünyasında tıp kam, bahşı/baksı, ozan ve şamanlar eliyle 

yürütülüyordu. Kötü ruhları müzik, dans ve transla kovan bu kişiler ilk psikologlardır. Türk 

müziğinin en eski makamları bu bahşı-ozanların kopuz eşliğinde söyledikleri dinî nağmelerden 

oluşmuştur. İslâmiyetten sonra hikmet ehli Otacı ve Atasagunlar, müzikten faydalanarak mâl-i 

hulyâ ve diğer sayrılıkları tedavi etmişlerdir.  

Germiyân Beyliği döneminde Kütahya medreselerinde ve şifâhânelerinde yetişen hekim 

şairler gam, tasa, kaygı, kara sevda/kara safra, depresyon, hayâl-i hâm, vehim, kuruntu, kuruntu 

melekesi, insanın kafasında tasarlayıp canlandırdığı yeti ve vesvese diye adlandırılan 

sayrılıklara çare üretmiş, tedavi için müzik ve  terapiden faydalanmışlardır.  

Germiyân’ın ve Osmanlı’nın ilk tıp kitaplarından biri Hekim Ahmedî’nin Tervihü’l-

Ervâh’ıdır. Ahmed-i Dâ’î’nin Tıbb-ı Nebevî Tercümesi bu coğrafyada kaleme alınan ikinci tıp 

kitabıdır. Her iki eserde de yiyecek ve içeceklerin özellikleri,  otların fayda ve zararları, gam ve 

kedere karşı önerilen tedaviler anlatılır.  

Germiyân sarayı hekimlerinden Şair Şeyhî, Hekim Sinân adıyla şöhret bulmuş, 

attariyesi/eczanesi olan mütehassıs bir tabiptir. Osmanlı’nın ilk Reisü’l-Etibbâsı/Baştabibidir. 

Hekim Sinân, Çelebî Mehmet’in tasa ve gamdan kaynaklanan asabiyet/melankoli hastalığını 

tedavi etmiştir.  

Şeyhî’nin Kenzü’l Menâfi’ adlı eseri Germiyân’ın tarihine yaptığı katkılar açısından 

önemli üçüncü tıp kitabıdır.  

Sempozyuma sunacağımız bu bildiride Germiyânlı hekim sanatçıların gam, tasa, 

vesvese, depresyon gibi hastalıklarda tedavi için önerdikleri telkin, su sesi, müzikle sağaltım 

unsurları karşılaştırılacak, Germiyân’ın ve Kütahya’nın tıp tarihine katkısı ortaya konulmaya 

çalışılacaktır.  

Anahtar Kelimeler: Germiyân, Kütahya, Ahmedî, Ahmed-i Dâ’î, Şeyhî, Müzik, Terapi. 

 

“MUSICAL THERAPY IN GERMIYAN POETRY” 

 

Asst. Prof. Dr. Kadir GÜLER 

Dumlupinar University Faculty of Science and Literature 

Department of Turkish Language and Literature 

ABSTRACT 

Musical therapy is one of the medical treatment methods within Turkish world for 

thousands of years. Before adopting Islam, any medicinal act was conducted by Shamans (Tr: 

Kam, Bahşı/Baksı, Şaman) and bards. These people warded of bad spirits through dance and 
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trance were also the first psychologists. The oldest Turkish musical modes were formed of the 

religious melodies sang by these shaman-bards accompanied by a traditional lute, kopuz. After 

the adoption of Islam, the wise named Otacı and Atasagun, cured bad-reveries and other 

illnesses through utilizing music. 

During the Germiyân rule, the doctor-poets educated in the madrasahs and hospitals 

have cured sorrow, worry, anxiety, melancholy, infatuation, depression, misgiving, delusion 

and apprehensiveness, by accommodating musical therapy. One of the first Medicine books of 

Germiyân and Ottoman rules was the Tervihü’l-Ervâh of Ahmedî. The translation of Tıbb-ı 

Nebevî by Ahmed-i Dâ’î was the second medicine book of this geography. Both works feature 

detailed descriptions of the properties of food and drinks, the benefits and harms of various 

herbs, and cures for worry and sorrow.  

One of the doctors of the Germiyân palace, the poet Şeyhî, has achieved fame with the 

pseudonym of Hekim Sinân, also managed a pharmacy. He was the first chief-doctor (Tr: 

Reisü’l-Etibbâsı). Hekim Sinân, has cured the nervosity/melancholy illness of Çelebî Mehmet. 

Due to its contributions to Germiyân history, the third important book was Kenzü’l 

Menâfi’ by Şeyhî. 

In this presentation, the treatment methods implementing inculcation, water noise, and 

music for curing sorrow, worry, apprehensiveness and depression will be compared, and the 

contribution of Germiyân and Kütahya to the history of medicine will be discussed. 

Keywords: Germiyân, Kütahya, Ahmedî, Ahmed-i Dâ’î, Şeyhî, Music, Theraphy. 

 

Müzik ve Terapi 

  Müzikle terapinin ilk kaynaklarından biri İbrani kaynaklarıdır. Hz. Davud’un 

mezamirlerini musiki eşliğinde söylemesi terapinin müzikle ilk uygulamalarından biri olarak 

kabul edilebilir. 

Mitolojideki müzik uygulamaları ve lir eşliğinde söylenen şarkılar da terapinin ilk 

örneklerinden sayılır. Eski Roma ve Yunan Medeniyetlerinde hekimlikle musiki yan yanaydı. 

Hekimler ya müzisyendir ya da şiir ve ritimle ilgilenmişlerdir. Mısırda hastalara ameliyattan 

önce müzik dinletildiği bilinmektedir. (Giray, 2008:18) 

Sanat, tedavi unsuru olarak öncelikle psikoterapide kullanılmıştır. Sanat ve müzikle 

terapinin en önemli kaynaklarından biri Asya ve Çin coğrafyasıdır. Konfüçyüs’ün 

uygulamalarında müzik tedavi amaçlı kullanılmıştır. Türkistan coğrafyasında ruhsal 

bozuklukları şaman, kam ve baksı müzik yoluyla tedavi etmiştir. Baksı ve Kam’ın kopuz ve 

davul eşliğinde söylediği alkışlar sonraki dönemlerde dini ilahilere öncülük etmiştir. Savaşa 

çıkarken, sürek avına çıkarken, sihir ve büyü, dini törenlerde kullanılan müzik unsurları sadece 

hastalıklarda bir terapi uygulanmadığını göstermektedir. (Karahan, 2006:10) 

Türkistan coğrafyasında yer alan bazı mağaralarda raks eden figürlere rastlanmaktadır. 

Kamların davul benzeri aletlerle hayvan seslerini taklit ederek yaptıkları ayinler kötü ruhları 

uzaklaştırma anlamında psikolojik tedavinin ilk biçimleri olarak kabul edilmektedir. Bu 

coğrafyada yapılan kazılarda çeng, kopuz, düdük vb. aletlerin izlerine rastlanması şamanlarla 

müzik ve terapi ilgisini ortaya koymaktadır. 

Müzikle terapinin batılı ilk uygulamaları 17. asırda başlamıştır. İngiltere ve Fransa’da 

hastanelerde müzik salonları yer almaya başlamıştır. Ortaçağ Avrupası’nda bazı hastalar 

engizisyonda ağır cezalara çarptırılırken İslam coğrafyası müzikle tedavi metodu uyguluyordu. 
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(Ak, 2006: 51-60) 

İslam coğrafyasında dokuzuncu asırdan itibaren musikiyle tedavi süreci başlamıştır. 

İslam düşünürleri hem aklî ( Tıp ve Matematik) hem de nakli (Kelam, Hadis ve 

Ahlak/Tasavvuf) ilimlerle ilgilenmiş ve medreseler her iki eğitimi birlikte vermişlerdir.  İlk 

İslam düşünürlerinden Razî (Ö.932/El-Hâvî), Farabî(Ö. 950/Musiki Kitabı) ve İbni 

Sina(Ö.1037/El-Kanun ve Şifâ) müzikle tedaviyle de ilgilenmiş ve onların eserlerinde ortaya 

koydukları müzikle tedavi Osmanlı şifahanelerinde uygulanmıştır. 

 İlk Müslüman Türk devletlerinden biri olan Tolunoğulları 9. asrın sonlarında Şam ve 

Mısır civarında ilk Bimâristânı açarak müzikle tedavi uygulamaları yapmıştır. Selçuklu 

hekimleri sevda/ruhsal hastalarına musiki dinletirler ve nabız yoluyla müzik tedavisi uygulardı. 

Selçuklular ve Selçuklu atabekleri 12. asırdan itibaren özellikle Şam ve Bağdat 

civarında açtıkları Şifahane ve Bimarhanelerde hastaları musikiyle tedavi eden bölümlere yer 

vermişlerdir. Anadolu’daki ilk müzikle tedavi eden hastane 13.asrın başında (1206) açılan 

Kayseri Gevher Nesibe Hastanesi’dir.  

Gıyasettin Keyhüsrev’in kız kardeşi için yapılan bu Maristan içerisinde 18 odalı 

Bimarhanede ruh hastaları için müzikle tedavi uygulanmıştır. Divriği Darü’ş-şifası (1228) ve 

Amasya Darü’ş-şifası (1308) akıl hastalarının müzik ve su sesiyle iyileştirildiği ilk hastanedir. 

Osmanlı döneminde Fatih’in Darü’ş-Şifası/1470, II. Bâyezîd’in Edirne Darü’ş-

şifâ/Bimâristanı/1488 ve Kanuni’nin Süleymaniye Dârü’ş-şifası/1557 hastaların müzikle tedavi 

edildiği hastaneler olarak dikkat çekmektedir. (Or, 2002:460) 

Osmanlı coğrafyasında dini amaçlı musiki eşliğinde haftada bir düzenlenen Tekke 

ritüelleri fark ettirmeden gönüllü psikolojik, ruhsal ve sosyal tedavi metodu olarak da 

uygulanmıştır. Osmanlı toplumunda tarikatların zikir ritüelleri ve bu ritüellerde kullanılan 

müzik aletleri ve yapılan hareketler müzikle terapinin toplumla iç içe geçtiğini ortaya 

koymaktadır. [Sema, semah, devrân, devr-i veledî vb.] 

Bu raks ve musiki zikirlerinde kullanılan sabâ, rast, hicaz ve uşşâk gibi makamlar 

toplumsal ve genel bir psikolojik tedavi unsuru olarak kabul edilebilir. 

Anadolu’da kaleme alınan ilk tıp eserleri tercüme ve telif Edviye/devâlar başlıklı 

eserlerdir. Geredeli 1387/İshak bin Murad’ın Edviye-i Müfredesi, 1413/Hacı Paşa’nın 

Müntehâb-ı Şifâsı’ndan sonra yazılan eserler Germiyanlılara aittir. 

Kütahyalı Evliya Çelebî, müzikle tedavi için şunları anlatmaktadır: Merhum ve mağfur 

Bayezid-i Veli, vakıfnamesinde, hastalara deva, dertlilere şifa, divanelerin ruhuna gıda ve defi 

sevda olmak üzere on adet hanende ve sazende gulam tahsis etmiştir ki, üçü hanende, biri 

neyzen, biri kemani, biri musikarcı, biri santuri, biri çengi, biri ceng santuri, biri udi olup, 

haftada üç kere gelerek hastalara ve delilere musiki faslı icra ederler. Nicesi saz sesinden 

hoşlanır ve rahat eder. Musiki ilminde sabâ/kuvvet, Hüseynî/rahatlık, nevâ/ferah, rast/sefâ, 

uşşâk/sevinç, ruhavî/sonsuzluk, çârgâh ve sûzînâk makamları onlara aittir. Bu makamlarda ruha 

gıda vardır.”  

Müzikle tedavide ney öncelikli olmak üzere rebab, çeng, ud ve tambur eşiliğinde taksim 

ve fasıllar yapılmıştır. 

 

Der Evsâf-ı Kütahiyye 

Anadolu’nun en kadim şehirlerinden biridir Kütahya. Son yıllarda Üniversitemiz 

Arkeoloji Bölümü tarafından Seyitömer’de yapılan kazılar sonucu yaklaşık yedi bin yıllık bir 
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geçmişe sahip olduğu ortaya konulmuştur bu tarih ve sanat kokan şehrin… 

Şehrin bilinen en eski sahipleri Kutlar’dır. Yaklaşık dört bin yıl önce yani Friglerden iki 

bin yıl önce Karadeniz üzerinden Anadolu’ya giren Kut’lar şehri ele geçirmiş ve Kutium adını 

vermiş. Bugün şehrin adını Kut’lardan aldığı ve bu adın “Kutların şehri” manasında kullanıldığı 

anlaşılmıştır.  –ium eki sahiplik eki anlamındadır ve Kutium, Kutlara ait demektir.  

Şehrin adı sikkelerde ve bazı Avrupalı kaynaklarda Cotyaeum, Cotiaeion, Kotiaeion 

olarak yazılır ama şehir Türklerin eline geçtikten sonra Kütahiyye olarak kaynaklara geçmiş ve 

yaklaşık bin yıldır bu şehir Kütahiyye/Kütahya’dır. Selçuklu ve Osmanlı metinlerinde geçen 

Kütahiyye kelimesindeki –iyye eki de aitliktir ve isme Kütahlılara ait anlamı katmaktadır. 

MÖ bin yılları civarında Friglerin eline geçen şehir, kutsal mağaraların yer aldığı Frig 

vadisini yaşam alanı olarak kullanmıştır. Aisopos/Ezop, masallarıyla bu coğrafyanın ilk 

yazarıdır. Kütahya, Eskişehir ve Afyon Frig vadisi alanları içerisinde yer alan Ana Tanrıça 

Anıtı, Ana Tanrıça Kybele/Kibele adını günümüze taşımış, Kibele adı Yunan mitolojisinde 

Artemis, Roma döneminde Diana, Arap Mitolojisinde Hübel putuna isim olarak devam etmiş 

ve günümüzde de Sibel’e dönüşmüştür.  

Friglerden, Kimmerler, Lidyalılar ve Perslerden sonra Roma ve akabinde Bizans 

tarafından ele geçirilen Kütahya bu yıllarda Piskoposluk merkezlerinden biri oldu. Kütahya 

Kalesi tahmini beşinci yüzyılda yapıldı. Şehir, Kale’den Yellice dağının eteklerine doğru 

genişledi. Kütahya’nın bu kuruluşu her ne kadar şehrin nefes almasını engellese de korunmaya 

uygundu. Kütahya Kalesi’nin ve şehrin bu yerleşimi her devirde stratejik önem taşımış ve 

kentin uzun süre Bizanslıların elinde kalmasını sağlamıştır. 

Roma ve Bizans döneminde Aizona-Çavdarhisar yerleşimi, borsası, tapınağı, anfi 

tiyatrosu, hipodromu, şifa yurdu ve köprüleri ile başlı başına tetkik edilmeğe değer bir merkez 

olarak dikkat çekmektedir. 

Kütahya’nın bir Türk-İslam şehri olması Selçuklular dönemindedir. Selçuklu Emiri 

Porsuk Bey, 1074 yılı civarında şehri fetheder ama şehir birkaç yıl sonra yeniden Bizanslılar 

tarafından alınır. Karşılıklı birkaç defa el değiştiren şehir 1230 yılı civarında Anadolu Selçuklu 

Emirlerinden Hezâr Dinârî tarafından fethedilir. Hezâr Dinârî şehri fethettikten şehirde çeşitli 

imar faaliyetlerinde bulunmuş ve adıyla anılan Mescidi yaptırmıştır. 

 Şehrin asıl şiir, edebiyat, kültür ve sanat başkenti olma özelliği Germiyanoğulları 

döneminde olmuştur. 1300 yılı civarında Alişiroğullarından I. Yakup Alişir tarafından kurulan 

Germiyan Beyliği’ne bağlanan şehir, 1429 yılına kadar süren Germiyan Beyliği döneminde bir 

sanat, kültür ve edebiyat merkezi olmuştur. 

Bu dönemde bir hilal görünümünde gelişen Kütâhiyye Kumarı, Kırklar Deresi, 

Kundukviran, Sultanbağları ve İstiklal mahallesine kadar genişler. Germiyan yıllarında suları, 

bülbülleri, meyveleri ve yeşilliği ile halkın dilinden düşüremediği bağlar ve bahçeleri ve 

özellikle Aksu çayı ile beslenen Sultânbâğları şehrin en önemli mesire yeri olur. Hıdırlık, 

Gökçimen, Deve Yatağı, Çamlıca gibi mahaller en güzel dinlenme ve eğlenme yerleri haline 

getirilir. 

Bu yıllarda Kütahya’nın merkezi ve kalbi Yıldırım Beyazıt tarafından yaptırılan Ulu 

Cami’dir. Arguniyye Mevlevihanesi, Gökmedrese, Paşam Sultan, Bedesten, Kapanaltı, 

Samanpazarı, Balıklı, Küçük Hamam, Karagöz Camisi, Vacidiye Medresesi şehrin önemli 

mekânlarıdır. (Güler, 2010) 
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Germiyanda Tıp Eğitimi 

Germiyan medreselerinde ilimlerin ikiye ayrıldığı görülmektedir. Önceliğin beden ilmi 

de denilen -ilm-i ebdân [ aklî ilm/tıp-fen], ikinci olarak nakli ilim de denilen -ilm-i edyân yani 

din ilmidir.[Hadis, tefsir, fıkıh, kelam, ahlâk] 17. asrın başından itibaren bu model tersine 

dönmüştür. 

Germiyan medresesinde eğitim alan hekimlerin tıp eğitimini Acem coğrafyasında 

geliştirdikleri ve eğitimleri ahlat-ı erbaa üzerine aldıkları görülmektedir. Dört hılt/ 

usare/akışkan denilen bu yapı vücudun hastalıklardan korunması üzerine kuruluydu. Bugün 

tamamlayıcı/önleyici tıp denilen bu eğitimde kan, balgam, safra/öd ve sevda oluşan bu “dört 

hılt/halt”ın bir araya gelmesi hastalık sebebi olarak kabul görmekteydi. Bu dört sıvının bazı 

özellikleri şöyledir: 

Kan, havayla ilgilidir. Sıcak ve sulu/rutubetli özellikler taşır. Yanına soğuk ve kuru 

gelmelidir. Ana merkezi karaciğerdir. Rengi kızıldır. 

Balgam, suyla ilgilidir. Rutubetli ve soğuk özellikler taşır. Yanına sıcak ve kuru 

gelmelidir. Ana merkezi akciğerdir. Rengi Ak/beyazdır. 

Safra, ateşle ilgilidir. Sıcak ve kuru özellik taşır. Yanına soğuk ve rutubet gelmelidir. 

Merkezi safra kesesidir. Rengi sarıdır.  

Sevda, toprakla ilgilidir. Soğuk ve kuru özellikler taşır Yanına sıcak ve rutubet 

gelmelidir. Merkezi kalptir. Vesvese, melankoli, şeydalık gibi zihinsel ve ruhsal hastalıkların 

sebebidir. Rengi kara/siyahtır. Sevdâ nabız hareketleriyle anlaşılmış ve nağme ve musikiyle 

tedavi edilmiştir. Müzikle terapide nabız kontrolü öne çıkmıştır. 

Yiyecek ve içecekler bu hararet/sıcaklık, bürüdet/sogukluk, rutûbet/yaşlık ve 

yübûset/kuruluk ve sıcak/kuru, soğuk/kuru, sıcak/yaş ve soğuk/yaş özelliklerine göre 

değerlendirilmekte ve tedavide dikkate alınmaktaydı. 

Germiyanlı Hekim Şairler ve Eserleri 

Germiyan coğrafyasında Tıp tarihi 14.asırdan itibaren başlar. Medreselerde Arapça 

eserler yanında Türkçe tercümeler ve telif eserler yoluyla eğitim verilmeye başlanan bu 

yüzyılda Tıp alanında da tercüme ve telif eserler verilmeye başlanmıştır. Germiyan 

coğrafyasında yazılan ilk telif eser Ahmedî’nin Tervîhü’l-Ervâh’ıdır.  

Tervîhu’l-Ervâh tıp konusunda yazılmış bir mesnevidir. Emîr Süleyman adına 1403-

1410 yılları arasında kaleme alınmış, daha sonra bazı ilâvelerle birlikte Çelebî Mehmed’e 

sunulmuştur. Bir nüshası Süleymaniye Kütüphanesi’nde bulunmaktadır. Aruzun “mefâîlün 

mefâîlün feûlün” kalıbı ile yazılan bu eserin fazla nüshası yoktur. (Özer, 1995) 

Hekim Ahmedî’nin Tervihü’l-Ervâh adlı eseri 14. asrın en önemli tıp kitabıdır. 10.100 

beyit civarındadır. Ahmedî’nin yaşadığı bu dönemlerde Darü’ş-şifâ ve Bîmarhânelerde tıp 

önemliydi. Cünûn denilen hastalar su ve müzikle sakinleştirilirdi. Divan şiirinde zincir, saça 

bağlanmak zincire vurulmak ve sakinleşmek olarak kullanılmıştır.  

Tervihü’l-Ervah’a göre insanın vücudunda meydana gelen his/duygu tıkanması, 

psikososyal yapısına tesir eder. Sıkıntı, sinir ve hayâl durumunda hoşa giden güzel seslerin 

dinlenilmesinden bahseder. 

Ahmedî, mâlihûlyâ dediği melankoli/kuruntu hastalığına hılt-ı sevdâ’nın sebep 

olduğunu belirtir;  

Bu rencûrun adı mâlihûlyâdur 
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Diyeyüm kim ne nesne añâ devâdur 

 

Sebeb oldur ana kim hılt- sevdâ 

Dimâg içinde mahsûs ola peydâ 

 

Yâ sevdâ kim tola anunıla kamu ten 

Yâ anda kim merâk oldur mu’ayyen 

 

Dimâg u tende olsa hılt u sevdâ 

Sevâd-ı levnile olur renc peydâ 

 

Benefşe levz-i şîrin kar yagı 

İder tagrîk idicek ter dimâgı- (Özer, 1995: 185a 4930-4936) 

 

Şurub ve şerbetlerin gam tasa giderdiğinden bahseder. 

 

Sürûr u bast nefs u takviyet hem 

Zevâl-i nucl u fikr u fâsid u gam 

 

İder hem def’ mâlihulyâyı 

Virür hem zihne kuvvetle safâyı (Özer, 1995: 68a-1755-56) 

 

Germiyan’ın ikinci hekimi olan Ahmed-i Dâ’î’nin Tercüme-i Tıbb-ı Nebevî adlı eseri, 

Timurtaş Paşaoğlu Umur Bey’in isteği üzerine, Ebû Nuaym el-İsfahânî’nin Tıbb-ı Nebevî adlı 

eserinin Ahmed b. Yûsuf et-Tifâşî tarafından yapılan muhtasarının tercümesidir. Dâî bu eserde 

baba ve dede adını açıkça vermektedir. Şimdiye kadar tesbit edilen dört nüshasından biri 

İstanbul Üniversitesi Tıp Tarihi Kütüphanesi’ndedir. 

Dâ’î’ye gore ateşi yükselen hasta sirke sürülerek tedavi edilirdi. Nazarla derd ü gama 

düşen sayruya hamâyil/muska takılırdı. 

 

Çörek bendir. Sevgili benin etrafında döner durur çünkü çörek hastaya kudret ve güç 

katar. Sürme/kuhl çölde güneşi gölgeler, göz iltihabını iyileştirir yaraları tedavi eder ve baş 

ağrısını giderir. 

Osman Gazi, Orhan Gazi, Murat Hudavendigar ve Yıldırım zamanlarında Osmanlı şiiri 

ve şâiri işitilmiş duyulmuş değildi.  Kaba saba Varsağı ve Türkmanî Türküler şöhretliydi. 

Germiyân bu şâirlerin koruyucusu oldu.  

Şeyhî yani Hekîm Sinan Germiyan’ın üçüncü önemli hekimidir. Şeyhî, Latifi’ye göre 

“bir tabib-i İsa-dem”dir. Çelebi Mehmet’in akli/asabi hastalığını tedavi etmiştir ki olay 
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kaynaklarda şöyle anlatılır: 

Neşri tarihinde Çelebi Mehmet  kardeşleri ile mücadeleden henüz yeni çıkmıştı ki daha 

önce anlaştığı Karamanoğlu Mehmet bey isyan ederek birçok yeri ele geçirmişti. 1416 yılında 

Karamana sefer esnasında Ankara’ya indiği vakit, pek ince olan sağlığı ve safalarla pırıldayan 

güzel yüzü bozulup solmaya, davranışlarında tökezlemeye, gül renkli yanakları sararmaya 

başlamış, Karamanlının işlediklerinden duyduğu üzüntü ve kederle hastalanarak günden güne 

kötüleşmişti. Melankoli/depresyon denilen irsi bir hastalığa yakalanmıştı.  

Çevresindeki görevliler, yakınları olan hekimler ustalıkla ne kadar ilaç yaptılarsa da 

onda ne bir düzelme, ne de iyileşme görüldü.Gittikçe hastalığı şiddetlendi, günler böylece 

geçmeye devam etti.   

Uyanık ve bilgili hekimler çabalarının bir sonuç vermemesinden hayrette kaldıklarını 

söyledikleri zaman, devlet erkânından temiz yürekli bir bey, Çelebi Sultanın katına çıkarak 

Germiyanoğlu’nun Hekim Sinan adında, edebiyat, sanat meraklıları arasında ise Şeyhî adıyla 

tanınmış, bilgili bir hekimi olduğunu, hikmette eflatun-I sani olduğunu,  yaptığı ilaçların şifa 

getirdiğini, İsayı andıran nefesiyle hastaları iyileştirdiğini söyledi.  

Onun getirtilmesinin sıhhat ve sağlık bulmak için gerekli olduğunu da sözlerine 

ekleyerek padişahın gönlünü çeldi. Beye önerisini kabul ettirince Germiyanoğlu’na gereği için 

emir verirdi. Mevlana Şeyhî padişahın katına çağrıldı. Yakup Çelebi de emre uyarak adı geçeni 

Sultanın otağına gönderdi. İsa gücündeki hekim, şifalar getiren ayakları ile Sultanın yıldızlar 

ile süslü haremine geldi ve gerekli saygıyı göstererek mutlu Sultanın yanına girdi. Devleti 

kucaklayan kolunu alıp nabzını anlamaya çalışarak ne kadar uyuduğunu, uykusuzluklarını, 

günü nasıl geçirdiğini sordu. İdrarını incelemiş, dilini muayene ederek görmüştü.  

Böylece sebep ve görüntüleri inceleyerek hastalığı ve kaynakların ne idüğünü bildi.  

“Senin hastalığın devası sevinmektir. Başka ilaç kullanma” dedi. Sıkıntıların vehimden ve 

birbiri üzerine yığılmasından doğan çarpıntı ve kargaşanın uzayıp bitmemesinden meydana 

gelen yürek daralması görüntülerini bir bir gözleyerek işin sonunda dua ağzını açıp, övgü 

tanelerini saçtı. İyileşmesi için üzüntüsünü giderecek bir zafere, düşmanın yenildiğine dair bir 

müjdeye ihtiyaç olduğunu söyledi.  

Düşmanları tepeleyen vezirler, İsa nefesli hekimin sözlerini dinleyince Anadolu 

Beylerbeyi olan Bâyezîd Paşa’yı Karamanoğlu’nun üzerine gönderdiler. O da bir hile ve oyunla 

Karamanoğlu’nu kandırdı ve baskın düzenledi ve hepsini teslim olmaya zorladı ve bu arada 

başbuğları olan Karamanoğlu  Mehmet Bey ile oğlu Mustafa Bey’i de tutsak aldı. Karamanoğlu 

bu hileyi paşaya sorunca paşa, erlik on, dokuzu hile diye cevapladı. 

Bu sevinçli haber, vekar sahibi  Sultanın nurlarla aydınlanan otağına ulaştığı zaman, 

ondaki ruhî bunalım ve düşüncesindeki kargaşa da bir anda ortadan kalkmış, üzüntülerin 

boğuntusundan kurtularak esenliğin kıyısına çıkmıştı.  Yüzün ağ olsun Bâyezîd dedi. 

Karamanoğlu, Çelebî’nin huzuruna çıkarıldı. İyilişmesi sebebiyle Karamanoğlu’nu azarladı ve 

yeniden anlaşma yaptı.  

Böylece hikmet sahibi, bilgili ve akıllı hekimin teşhisini öğerek, tedavi metodunun 

başarısını beğenerek ona nice ihsan ve ikramlarda bulunmuş, son dileği olan yurduna dönme 

isteğini de yerine getirmişti. Padişah, Şeyhî’ye  mükâfat olarak Tokuzlar adındaki köyün 

tımarını bağışlar.  

 

Şeyhî hastalıkların gam ve gussa yemekten kaynaklandığını, aslında insanın gam değil gamın 

insanı yediğini şu beyitlerinde de ifade etmiştir:  
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Gamun kim yüküni görmedi yir  

Yimez Âdem gamı gam âdemi yir 

 

Şeyhî, Akâkîr veya Attar/kokulu bitkiler-Itır/[Itrî] denilen birki ve bitki kökü üzerine 

kurulu eczacılık ilminin de öncülerindendir. Saydalî, saydalânâ denilen eczacıların  kaynak 

eserlerin başında Ebu Nasr’ın Minhâcü’l-Dükkân adlı eseri gelir ki Şeyhî de bu eserden 

faydalanmıştır. 

 

Nigâr kim bize derdi devâ yerine geçer 

Cefâ ne denli kılarsa vefâ yerine geçer 

 

Çelebî, Şeyhî’ye sekiz yüz akçelik Tokuzlu karyesini tımar-ı has verir. Şeyhî, Timar 

ararken Bîmar oldum der. Cer-name/Hıredname/Harname adlı eseri yazar. 

II. Yakup vakfiyelerinden birini de Şeyhî kaleme almıştır. Vakfiyye yazıldıktan sonra 

sağ kenarında yer alan şahitlerin dokuzuncusu şöyle yazılmıştır. “ Ben de bunu şahitleri 

arasındayım. Bunu Seyyid Hakim oğlu Ahmet oğlu Şeyhî diye meşhur Yusuf yazdı.   

Hekim Sinan’ın tıp eseri Nazm-ı Tabâyi’dir. [Tabiat/yaratılışların dizisi-özelliklerin 

sıralanması] eser mukaddimeden sonra dokuz baba ayrılmıştır. Eserin diğer adı Kenzü’l-

Menafi’ fî Ahvâli Emzice ve’t-Tabâyi’ “Mizac ve tabiatların  halleri hakkında Faydalı Hazîne” 

dir. Eser Şeyhî’nindir. 

 

İbâdullâh içinde ‘abd-i ahkar 

Ki ya’ni Şeyhî-i dâ’î-i kemter 

 

Sultan II. Murad’a sunmuştur: 

 

Civânmerd ü ‘atâ-bahş u suhandân 

Şehenşâh-ı cihân Sultân Murâd Hân 

 

 

Şeyhî’nin ilme bakışı Hz. Peygamber’in hadisinden örnekle açıklanabilir: 

 

Dedi ‘ilmile ol “el-ilm ü ilmân” 

Beden ilmidür evvel sümme edyân 

 

Şeyhî eserinde şu on bir ana başlık altında yiyecek içeçek ve giyecekleri incelemiş ve 

tamamlayıcı tıp adına önerilerde bulunmuştur: 
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İçecekler: 25 çeşittir. 

Ab-ı çeşme/çeşme suyu, Ab-ı bârân/yağmur suyu, Buzlu su, ,Kar, Mar-ı har/sıcak su, 

Bîd-i Mişk-Arak-ı Sorgun-/Sorkun söğüdü rakısı, Arak-ı Kasnî, Kasnî rakısı-Çavuş otunun bir 

çeşidi, Arak-ı Gav-zebân/ Sığır dili rakısı, Hurma Şarâbı, Tatlu Enâr/Nar Şarâbı, Ekşi Enâr/Nar 

Şarâbı, Tatlu elma şarabı, Ekşi elma şarabı, Amrûd/Armut şarabı, Ayva şarabı, Turunc Şarabı, 

Limon şarabı, Bal Şerbeti, Şarab-ı Nilüfer-Nilüfer şarabı, Sirkencübîn/Sirkeli bal şerbeti, 

Gülbeşeker/Gül reçeli, Gül-âb-gül suyu, Sirke, Koruk suyu/Ham üzüm suyu, Kımız/kısrak sütü, 

(Buradaki şarap şerbet anlamındadır.) 

Faydalı yağlar: 4 çeşittir. 

Koz yağı/Ceviz yağı, Badem yağı, Dühn-i semsem/susam yağı, Zeyt yağı/ zeytinyağı,  

 

Ekmekler: 4 çeşittir. 

Pogaça etmeği/Poğaça ekmeği, Kak/peksimet, Pirinç etmeği/pirinç ekmeği, 

senbûse/yağlı börek-baklava/samsa  

Et çeşitleri: 33’tür. 

Koyun eti, Keçi eti, Sığır eti, At eti, Buzağı eti, Deve eti, Ahû/ceylân eti, Tavşan eti, 

Gûr-i biyâbân/yaban eşeği eti, Kuru et, Biryân/kızartma kebap, Kebâb, Koyun başı/ koyun 

kellesi, Koyun beyni, İç ve kuyruk yağı, Koyun paçası, Koyun gözi, Dalak, Biryân-ı 

mürgân/kuş kebabı, Besleme kuş eti, Tavuk eti, Horos/horoz eti, Serçe eti, Ördek ve Kaz, 

Keklik ve Durac/turaç eti, Süglün/sülün ve Çil eti, Turna eti, Büyük balık eti, Hurda/ufak balık 

eti, Tuzlu balık, 

 

Yemekler ve çorbalar: 9 çeşittir. 

 herîse/keşkek, somak/sumak, koruk aşı/çorbası, bozca aşı/çorbası, nohud suyı/çorbası, 

havuç kalyesi/kızartması, bâdincân/patlıcan kalyesi/kızartması, börek tutmaç aşı/ çorbası, sütlü 

pirinç, 

Meyveler: 20 çeşirtir. 

Taze incir, Kuru incir,  Engur/üzüm, Tatlu enâr/nar, Ekşi enâr/nar, Tatlu elma, Sîb-i 

ekşi/ekşi elma, Taze hurma, Amrûd/armut, Şeftâlû/şeftali, Sefercel/ayva, Narenc/portakal, 

Limon, Zerdâlü/zerdali-sarı erik, Ak/beyaz dut, Siyah dut, Kavun, Karpuz, Turunc u 

şahtiyâr/mandalina? 

Sebzeler ve kuru tohumlular: 32 çeşittir. 

Kabak, Havuç, Şalgam, Çükündür/pancar-kocabaş, Turp, Lahna/lahana-kelem, 

Bâdinân/patlıcan, Sarımsak, Soğan, Marul, Kerefs/kereviz, Kâsnî/çadır uşağı bitkisi, şeytan 

tersi bitkisi?, Isfanah/ıspanak, Turak/durak otı,   Tarhûn/yavşan otu türü, Na’na’/Nane, Cevz-i 

Hindî/Hindistan cevizi, Fıstık, İğde, Bâdem, Cevz-i Rumî/Rum cevizi, Ünnâb/Çiğde, Pırasa, 

Mevîz/kuru üzüm, Pirinç, Nohûd, Burçak, Buğday, Mercimek, Bakla, Bögrülce, 

Tatlı ve süt ürünleri: 14 çeşittir. 

 Bal, Şeker ü Kand, Şeker ve donmuş taş şeker, Nebât/nabat şekeri, Bal helvâsı, Helvâ-

yı şekker, Bekmez helvası, Pâlûde/paluze/pelte, Katâ’if/kadayıf, Rişte/erişte, Tâze penîr/peynir, 

Kuru peynir, Süzme yogurt, Ekşi yogurt,  
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Kokular: 9 çeşittir. 

Berrî benefşe kohusı/dağ menekşesi kokusu, Nergis kokusu, Kırmızı gül kokusu, 

Süsen/iris-zambak kokusu, Sandal/tütsü kokusu, Bû-yı ‘öd/öd-ud kokusu, Bûy-ı kâfûr, Kâfur 

kokusu, Bû-yı misk kokusu, Bûy-ı ‘anber/amber kokusu,  

Mevsimler: 5 çeşittir. 

havâ-yı hammâm/hamam havası, havâ-yı fasl-ı bahâr/ilk bahar havası, havâ-yı fasl-ı 

yaz/yaz havası, havâ-yı fasl-ı harîf/güz-sonbahar havası, havâ-yı fasl-ı şitâ/kış havası,  

Giyecekler: Sekiz çeşittir. 

İbrişim câmesi/kalın ipek elbise, Bez kaftân, Keten câmesi/keten elbise, İpek câme/ ipek 

elbise, Serâser câme/altın ve gümüş alaşımlı ipek elbise, Samûr kürk, Kakum ve sincâb kürk,  

Şeyhi “Sözüm, bilim denizinde bir damladır ve şiirim hikmet denizinin kelâmıdır, 

şahların kulağına küpe olsun” diyerek eserini tamamlar: 

Sonuç 

Sözlü ve yazılı kaynakların tümünde müzik ve sağlık ilgisi hep göz önüne serilmiş ve 

bazı hastalıkların tedavisinde müzikten faydalanılmıştır. 

İnançlarımızın hemen hepsinde müzik eşliğinde inanmalar olduğu görülmektedir. 

Osmanlıdan önce bu topraklarda önemli bir beylik kuran Germiyanlılar şiir dışında tıpla da 

ilgilenmiş ve  ilk hekim şairler Kütahya medreselerinde yetişmiştir. 

Kütahya’nın Hekim şairlerinden Ahmedi/Tervihü’l-Ervah, Ahmed-i Dai/Tıbb-i Nebevi 

Tercümesi ve Şeyhi/Nazmü’t-Tabayi adlı eserleriyle Anadolu Tıp ilminin öncüleri olmuşlardır.  

Her üç hekim de eserlerinde hastalıklardan önce yiyecekler üzerinde durmuş, 

hastalıklara ve tedavilere daha sonra yer vermişlerdir.  

Üç hekim eserinde de müzikle tedavi konusuna çok az yer verilmiş, müzikle ilgili 

unsurlara gam kader tasa melankoli gibi sevda/kanla ilgili bölümlerde yer vermişlerdir. 
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ÖZET 

Tüm klasik müzik eserlerinin müzikal karakterlerinin ve müzik tarzlarının temelinde 

çeşitli entonasyonlar kullanılır. Bu entonasyonlar ile müziğin anlamı belirtilir. Müzikal 

entonasyonlar klasik müzik parçalarında özel kurallar ile kurulur. Ses entonasyonları ile 

organizmada çeşitli reflektör reaksiyonlar meydana gelir. Müzik refleksinin geçirilmesi ilk önce 

deride yerleşen reseptörleri etkiler sonra ise çıkıcı sinirlerle beyine gider. Devamında inici sinir 

lifleriyle geri dönerek organizmada duygusal reaksiyonlara neden olur. Sinir yolları sinir 

hücrelerinden, liflerden ve aralarında bulunan bağlantılardan oluşur. Bu bağlantılar müzik 

reaksiyonlarında büyük rol oynar ve müzik ile tedavide çok önemlidir. Bu çalışmada amacımız 

klasik müzik eserlerinin içinde bulunan farklı müzikal entonasyonların etkisiyle, sinir 

sistemindeki bağlantılarının moleküler düzeyinde incelenmesidir. Çalışma 30 kobay üzerinde 

yapıldı. Kobaylar 3 gruba bölündü. Birinci grup (Kontrol grubu) (10 kobay). Bu gruba hiçbir 

uygulama yapılmadı. İkinci grup (Deney grubu ) (10 kobay): 10 gün boyunca, 6 saat;15 

dakikalık aralıklarla konsonans  ve geniş aralıklar içeren klasik  müzik parçaları dinletildi. 

Üçüncü grup (Deney grubu) (10 kobay): 10 gün boyunca 6 saat,15 dakikalık aralıklarla, ağırlıklı 

sekunda ve kvarta aralıkları içeren klasik müzik parçaları dinletildi. 10. Günün sonunda 

deneklerden periferik  sinir  sisteminden biyopsi örnekleri alındı ve elektron mikroskobu 

metoduyla incelendi. Bulgularımıza göre birinci kontrol grubunda sinir sistemindeki  

bağlantılar (Sinapslar) normal şekilde görülmekteydi. İkinci grup deneklerde pre ve post 

sinaptik  membranalarda genişleme tespit edildi. Müzikal impulsları geçiren sinaptik 

granüllerin sayıca artışı saptandı. Üçüncü grup deneklerde pre ve post sinaptik membranaların 

çoğunda parçalanma görüldü. Sinaptik granüllerin dağıldığını ve bazı yerlerde tamamen 

kaybolduğu saptandı. Bu strüktürel değişiklikler fonksiyonel olarak sinapslarda oluşan 

dejenerasyonu göstermektedir. Alınan sonuçlara göre müzik ile tedavide kullanılan geniş ses 

entonasyonları daha pozitif etkiler oluşturmaktadır. Devamlı sekunda ve kvarta entonasyonları 

içeren klasik müzik eserleri sinir sisteminin bağlantılarında müzikal dejenerasyonlar 

oluşturmaktadır. Ses impulslarının iletimini engelleyerek çeşitli sinir hastalıkları 

komplikasyonlarının sebebi olmaktadır.  

Anahtar Kelimeler : Klasik Müzik, Entonasyon, Deney, Elektron Mikroskobi    
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ABSTRACT 

Several intonations are used in the foundation of the musical characters and styles of 

classical music pieces. The sense of the music is specified by these intonations. In classical 

music pieces, these musical intonations are established through some special rules. 

Several reflector reactions occur in the organism as a result of these vocal intonations. 

The musical reflex affects the receptors located in the skin at first, and then it is conveyed to 

brain via afferent nerve track. Then it goes back through efferent nerve track and cause 

emotional reactions in the organism. Nerve tracks are composed of nerve cells, fibres and 

connections among these. These connections play an important role in musical reactions and 

are highly important in music therapy. In this study our goal is to examine the connections 

within the nervous system under the influence of different musical intonations of classical 

music pieces at molecular level. 

The study was carried out with 30 subjects. Subjects were divided into three groups. First 

group (Control group) (10 subjects). Nothing was implemented to this group. Second group 

(Experimental group) (10 subjects): They were exposed to classical music pieces containing 

consonance and wide tones 6 hours-a-day with 15 minutes intervals, for 10 days. Third group 

(Experimental group) (10 subjects): They were exposed to classical music pieces containing 

second and quart tones 6 hours-a-day with 15 minutes intervals, for 10 days. At the end of the 

10th day, biopsy samples from the peripheral nervous system of the subjects were taken and 

these samples were examined with electron microscope method. According to our findings, 

synapses of the first control group were observed normal. Some broadening was observed in 

the pre and post-synaptic membranes of the second group subjects. Also, increase in the number 

of synaptic granules transferring musical impulses was identified. Disruption was observed in 

many of the pre and post-synaptic membranes of the third group subjects. It was identified that 

synaptic granules were dispersed, and in some places disappeared completely. These structural 

changes indicate a functional degeneration in the synapses. Our findings indicate that wide 

vocal intonations have more positive impact in the music therapy. Classical music pieces 

containing constant second and quart intonations cause musical degenerations on the synapses. 

They may prohibit transfer of voice impulses and cause various nervous complications.  

 

Key Words: Classical Music, Intonations, Experiment, Electron Microscope 
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GİRİŞ 

Klasik müziğin kendine özgü ses iletim biçimlerinin insan organizması üzerinde olumlu 

etkileri vardır. Bazı eserler, müzik cümleleri veya çeşitli entonasyonlar, beyne nüfuz ederek 

tahriş olmuş sinir merkezlerini yatıştırmaktadır. Stresli halleri ve her tür ağrıları yok etmektedir. 

Fakat her bir eserin organizmaya olan etkisi farklıdır. Tüm klasik müzik eserleri belli 

entonasyonlar üzerine kurulur. melodi tonlamasının temelini aralıklar oluşturur. Her bir aralık 

benzeri olmayan belli sesler oluşturarak gerekli olan entonasyonların şekillenmesini sağlar. 

 

 

Ses entonasyonlarıyla organizmada çeşitli reflektör reaksiyonlar meydana gelir. Müzik 

refleksinin geçirilmesi ilk önce deride yerleşen reseptörleri etkiler. Daha sonra afferent(çıkıcı) 

sinir yolları ile merkezi sinir sistemine gider, devamında ise efferent(inici) sinir yollarıyla geri 

dönerek organizmada farklı reaksiyonlara neden olur. Afferent ve efferent yolları, sinir 

hücrelerinden, sinir lifleriden ve aralarında bulunan bağlantılardan oluşur. Bu bağlantılar sinaps 

olarak adlandırılır.  Sinaps, sinir hücrelerinin kas ve salgı bezleri gibi hücrelere mesaj iletmesini 

sağlayan bağlantı noktalarıdır. Sinapslar reflektör reaksiyonlarda büyük rol oynar. Dolayısıyla 

müziğe karşı refleksinde sinaptik bağlantıların detaylı araştırılması önemlidir. Işık mikroskobu 

altında sinapslar küçük, yuvarlak noktalar şeklinde görülmektedir ve içinde bulunan 

ultrastrüktürler yeterli derecede görünmemektedir. Fakat elektron mikroskobun yüksek  işlevsel 

kapasitesine bağlı olarak,  molekülleri büyütebilir, fotoğraflarını alabiliriz, ve istediğimiz 

araştırmaları daha detaylı olarak yapabiliriz. 
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Elektron mikroskobik olarak sinapslar presenaptik ve postsenaptik membranalardan 

oluşur. Membranaların arasında sinaptik aralık bulunmaktadır. Presenaptik bölgelerde 

nöromediatörleri içeren sinaptik granüller mevcuttur. Granüllerin içinden çıkan 

nöromediatörler presinaptik memranalardan sinaptik aralığa, oradan da post sinaptik 

membranalara geçiş yapmaktadır. Post sinaptik membranalar ise bu mediatörleri sinir 

hücrelerine ve devamına iletmektedir. 

AMAÇ 

Çalışmamızın amacı, farklı müzikal entonasyonların, organizmanın sinir sistemindeki 

bağlantılarına etkisinin, makromoleküler düzeyde strüktürel ve fonksiyonel değişikliklerin 

incelenmesidir. 

 

MATERYEL VE METOT 

Çalışma 30 kobay üzerinde yapıldı. Literatürde kobayların işitme sisteminin çok hassas 

olduğu belirtilmektedir. Bu neden dolayı kobayların bu tür müzikal deneysel çalışmalara 

uygunluğu ifade edilmektedir.  

Kobaylar üç gruba ayrıldı. Birinci kontrol grupta yer alan 10 kobaya herhangi bir müzik 

uyarısı yapılmadı. 

İkinci deney grupta yer alan 10 kobay, 10 gün boyunca, 15 dakika aralıklarla günde 

toplam 6 saat, ses yüksekliği 40 db, konsonans aralıkları içeren klasik ve romantik bestecilerin 

eserlerinden alınan bölümlerle uyarıldı.  

Üçüncü deney grupta yer alan 10 kobay,10 gün boyunca, 15 dakika aralıklarla, günde 

toplam 6 saat, ses yüksekliği 60 db, ağırlıklı olarak disonans aralıkları içeren, klasik müzik 

eserlerinden alınan bölümlerle uyarıldı. 

Klasik müzik parçaları kobaylara standart sessiz odalarda uygulandı. Odalardaki ses 

düzeyi Casella 2000 marka Cel 440 model  ses ölçme cihazıyla deney boyunca sürekli olarak 

ölçüldü ve deney sonunda ses düzeyinin maksimum ve minimum değerlerinin ortalaması alındı. 

Onuncu günün sonunda deneklerden periferik sinir ganlgionlardan (düğümlerden) 

küçük parçalar alındı ve özel  işlemlerden geçirildikten sonra bloklandı.  Daha sonra blokların 

kesim bölgelerini belirlemek için ince kesitler alındı. Belirlenen ince kesitler Jeol-Jem1010 

elektron mikroskobunda incelenerek, bulgular görüntülendi. 
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BULGULAR 

Resim 1. Birinci kontrol grubun elektron mikroskobik incelemesinde normal sinaps 

görünmektedir. Pre ve post sinaptik membranaların, sinaptik aralığın ve sinaptik granüllerin 

herhangi bir değişikliğe uğramadıkları görülmektedir. 

 

Resim 2-3. İkinci deney grubunun elektron mikroskobik incelemesinde sinaptik bağlantılarda 

yüksek aktivasyon tespit edilmiştir. Sinaptik granüllerin sayıca artışı gözlemlenmiştir. Bunun 

sebebi müzikal impulsları taşıyan hormonların çoğalması ve iletim fonksiyonunun fazlasıyla 

güçlenmesidir. 

 

(SİN) Sinapslarda aktivasyon görünmektedir. 

(i) Sinaptik granüllerin artışı izlenmektedir. 

(M) Mitokondriler normal görünmektedir.                                

X60.000 

 

Diğer resimde bu aktivasyon daha da fazla  görünmektedir. Sinapsın tamamı granüllerle 

doludur. Sinaptik granüllerin yanı sıra başka organellerin aktivasyonu da dikkati çekmektedir. 

Örneğin mitokondrilerin sayıca artışı gibi. 

 

(SİN) Sinapslarda aktivasyon görünmektedir. 
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(i) Sinaptik granüllerin artışı izlenmektedir. 

(M) Mitokondrilerin sayıca artışı görünmektedir.      

  X60.000 

Resim 4-5. Üçüncü deney grubunun elektron mikroskobik incelemesinde sinaptik 

bağlantılarında çok belirgin dejeneratif değişikliklere rastlanmıştır. Pre ve post sinaptik 

membranaların inceldiği ve fragmantasyonu görülmüştür. Sinaptik aralığın fazlasıyla 

genişlendiği, granüllerin dağıldığı, anormal şekillere dönüştüğü, hatta bazı yerlerde 

kaybolduğu, sinapsların berak olduğu ve mitokondrilerin bozulduğu tespit edilmiştir.  Bu 

ultrastrüktürel değişiklikler, fonksiyonel bozukluklara yol açmaktadır. Müzikal impulsların 

iletiminde engelleme göstermektedir. 

 

 

(SİN) Sinaptik bağlantılarda dejenerasyon izlenmektedir. 

(PRE) (POST) Pre ve Postsinaptik membranaların inceldiği görünmektedir. 

(i)  Sinaptik granüllerin anormal formları görünmektedir. 

(ii) Sinaptik aralığın genişlediği görünmektedir.      

    X60.000 

 

(SİN) Dejenere olmuş sinapsların enine kesitinin görüntüsüdür. 

(M) Dağılmış mitokondriler görünmektedir. 

(i)  Sinaptik granüllerin kaybolduğu izlenmektedir. X 10.000    

     

SONUÇ 

Alınan sonuçlara göre, klasik müzik eserlerinde kullanılan konsonans aralıklar, 

organizmada daha olumlu etkiler bırakmaktadır. Klasik müzik eserlerinde kullanılan disonans 

aralıkların devamlı dinlenilmesi durumunda işitme sistemine zarar verebilir. Moleküler 

düzeyde izlenen başlangıç dejeneratif değişiklikler, çeşitli sinir hastalıklarının 

komplikasyonlarına sebep olabilir.  
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“KLARNET TINILARININ MİYOKARD HÜCRELERİNİN MİTOKONDRİLERİNE 

ETKİSİ 

(MÜZİKAL-TIBBİ-DENEYSEL ÇALIŞMA)” 

Leyla BEKENSİR , 

Ankara Üniversitesi Devlet Konservatuvarı leylabekensir@gmail.com 

Cemil RÜŞENOĞLU 

  Trakya Üniversitesi Devlet Konservatuvarı 

Gülara HÜSEYİNOVA 

Trakya Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, 

ÖZET 

Literatürdeki bulgulara göre klarnet tınıları kalp dolaşım sistemine olumlu etkiler 

göstermektedir. Kalp kaslarının gevşemesine bağlı olarak damarlar genişler ve arteriyel 

tansiyonu stabilize eder. Ses dalgaları reflektör olarak ilk önce deride yerleşen reseptörleri sonra 

ise beyini etkiler. Beyin ise tüm organları ve ona dahil olan kalp damar sistemini kontrol eder. 

Çalışmamızın amacı klarnet tınılarının kalbin çalışmasına etkisinin araştırılması ve kalbin 

miyokard hücrelerinin ultrastrüktürel ve fonksiyonel değişikliklerinin incelenmesidir. Çalışma 

30 kobay üzerinde yapıldı. Kobaylar 3 gruba bölündü. Birinci grup (Kontrol grubu) (10 kobay). 

Bu gruba hiçbir uygulama yapılmadı. İkinci grup (Deney grubu) (10 kobay): 10 gün boyunca, 

6 saat 15 dakikalık aralıklarla Klasik ve Romantik bestecilerin eserlerinden klarnet soloları 

dinletildi. Üçüncü grup (Deney grubu) (10 kobay): 10 gün boyunca 6 saat, 15 dakikalık 

aralıklarla devamlı tekrarlanan, disonans aralıkları içeren ve atonal eserlerden klarnet soloları 

dinletildi. 10. Günün sonunda kobayların kalp kaslarından biyopsi örnekleri alındı ve elektron 

mikroskobi metoduyla incelendi. Birinci kontrol grubunun elektron mikroskobi incelemesinde 

kalbin kas hücrelerinde herhangi bir değişikliğe rastlanmadı. İkinci deney grubunun elektron 

mikroskobi incelemesinde mitokondrilerinin çoğunda büyüme tespit edildi. İçindeki kristaların 

sayıca artışı ve dış membranaların, matrikslerin bozulmadığı saptandı. Dejeneratif değişiklikler 

görülmedi. Üçüncü deney grubunun elektron mikroskobi incelemesinde kalp kas hücrelerinin 

sitoplazmasında mitokondrilerin sayıca azaldığı saptandı. Metokondrilerinin dış 

membranalarının parçalandığı, matrikslerde distrofi oluştuğu, kristaların kaybolduğu 

gözlemlendi. Enerji fonksiyonlarının azaldığı tespit edildi. Bulgularımıza göre disonans 

aralıkları içeren, sürekli tekrar eden klarnet soloları kalp hücrelerinde enerji üretimini 

engellemektedir. Buna bağlı olarak kalp damar sisteminde ciddi bozukluklara sebep olmaktadır. 

Klarnetin lirik, romantik sesleri kalp damar sisteminin çalışmasında daha uygun olmaktadır.   

Anahtar kelimeler: Klarnet, Deney, Elektron Mikroskobi, Ultrastrüktür, Disonans 
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THE INFLUENCE OF CLARINET RESONANCES ON THE HEARTH MUSCLE 

MITOCHONDRIA 

( MUSICAL - MEDICAL – EXPERIMENTAL STUDY) 
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leylabekensir@gmail.com 

Cemil RÜŞENOĞLU 

Trakya University State Conservatory 

Gülara HÜSEYİNOVA 

Trakya University, Medical Faculty, Pathology Department,  

ABSTRACT 

According to literature findings, clarinet resonances have a positive effect on the 

cardiovascular system. As a result of the relaxed heart muscles, vessels widen and stabilise 

arterial blood pressure. Sound waves first influence receptors on the skin, and then brain. Brain 

controls all organs and integrated cardiovascular system. The goal of our study is to examine 

the influence of clarinet resonances on the functioning of heart and the ultra structural and 

functional changes of the myocardium cells of heart. The study was held on 30 subjects. 

Subjects were separated into three groups. First group (Control group) (10 subjects). Nothing 

was implemented to this group. Second group (Experimental group) (10 subjects): This group 

was exposed to clarinet solos of Classical and Romantic composers 6 hours a day, with 15-

minute intervals for 10 days. Third group (Experimental group) (10 subjects): This group was 

exposed to repetitive atonal clarinet solos containing dissonance tones 6 hours a day, with 15-

minute intervals for 10 days. At the end of day 10, biopsy samples were taken from the heart 

muscles of subjects and samples were examined with electron microscope method. No change 

was identified in the heart muscles of the first group. Enlargement in many of the mitochondria 

was detected as a result of the electron microscope of the second group. It was seen that the 

number of crista increased in number, and matrix was not changed. No degenerative changes 

were observed. The electron microscope examination of the third group indicated a decrease in 

the number of mitochondria in the cytoplasm of the heart muscle cells. Outer membranes of the 

mitochondria were ruptured, dystrophy was seen in matrix and crista disappeared. Also a loss 

in the energy functions was identified. According to our findings, repetitive clarinet solos 

containing dissonance tones prevent energy production in heart cells, and cause serious failures 

in the cardiovascular system. Lyrical and romantic sounds of clarinet are more appropriate for 

the functioning of the cardiovascular system.   

Key words: Clarinet, Experiment, Ultrastructure, Electron Microscope, Dissonance 

 

GİRİŞ 

İstememeleri ve herhangi bir ağrı hissetmedikleri belirtilmektedir. Bunun yanı sıra, 

ameliyathanelerde çalınan Mozart ve Brahms eserleri doktorların ve yardımcı personelin de 

gerginliğini alıp rahatlattığı için ameliyatların müzik terapisi, müziğin tıbbi bir tedavi aracı 

olarak kullanıldığı, özel bir psikoterapi yöntemidir. Klasik müziğin insan organizması 

üzerindeki etkileri eski zamanlardan beri bilinir. Müzik terapisi psikolojik olarak rahatlatır, 
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duygusal sıkıntıları hafifletir ve genel duygu durumunu kontrol altına alır. Literatür bilgilerine 

göre, tıbbi tedavinin yanında bazı klasik müzik eselerinin destekleyici etkiye yol açtığı 

saptanmıştır.  ameliyat sırasında, Vivaldi’nin  ‘Dört Mevsim‘ adlı eserinin etkisi altında kalan 

hastaların, ağrı kesici son derece başarılı geçmesine ortam hazırlamaktadır. . 

Doğru şekilde seçilmiş klasik müzik eserleri, tansiyonun inmesine, metabolizmanın 

düzelmesine ve bağışıklık sisteminin her türlü strese karşı güçlenmesine yardımcı olmaktadır . 

Müzik terapisi konusunu araştıran yabancı bilim adamları müziğin doğal ağrı kesici olan 

endorfin  hormonlarının  salgılanmasını tetiklediğini kanıtladı. Müzik terapisi zihinsel ve 

fiziksel gelişim geriliği olan insanların üzerinde de olumlu etki bırakmaktadır.  

Terapinin tümü dinamiği ve temposu kademeli olarak değişen eserler üzerinde kurulur. Yine 

literatürden alınan bilgiye dayanarak  müzik terapisinin birkaç tedavi örneği ilginizi çekebilir.  

 

Örneğin: 

Stres, endişe ve güvensizlik duygularını önemli ölçüde azaltmak için Chopin’in 

“Mazurkalar”ı ve “Prelüdleri” dinlemek iyi gelebilir. 

Her türlü hayal kırıklığı ve asabiyeti yok etmeğe Beethoven’in “Ayışığı Sonatı” ve “La 

Minör Senfonisi” yardımcı olabilir.  

Mozart’ın “Don juan”, Liszt’in  “Macar Rapsodisi” baş ağrılarını geçiren müzik 

eserleridir. Chopin’in “Nocturn”leri ise migrene ve göz hastalıklarına iyi gelmektedir. Liszt’in 

piyano konçertoları orta kulak iltihabı ve anjin gibi hastalıkları etkili bir biçimde 

iyleştirmektedir.  

Astım, Bronşit ve Zaturre gibi oldukça ciddi olan solunum yolları hastalıklarının 

yanında kalp hastalıkları da Bach’ın  “Prelude”leri ile tedavi edilebilir. 

Bağırsak hastalıkları Mendelssohn’un “Düğün Marşı” sayesinde iyleştirilebilir. 

Son zamanlarda sıkça görülen böbrek rahatsızlıklarının iyleşmesine de Straus’un 

“Vals”leri yardımcı olur.  

Görüldüğü üzere müziğin insan organizması üzerindeki olumlu etkilerinin sınırı yoktur. 

Fakat önemli olan sadece hangi eserlerin dinletildiği değil o eserlerin hangi enstrumanlar 

tarafından seslendirildiğidir. 

Bu çalışmamızda klarnet tınılarının organizmaya etkilerini incelemeyi hedefledik. 

Literatür bulgulara göre klarnet sesleri kalp ve dolaşım sistemine olumlu etkiler göstermektedir.  

Kalp kaslarının gevşemesine bağlı olarak damarlar genişler ve arteriyel tansiyonunu 

stabilize eder. 
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Ses dalgaları reflektör olarak ilk önce deride yerleşen reseptörleri sonra da beyni etkiler 

beyin ise tüm organları ve ona dahil olan kalp damar sistemini kontrol eder. Kalbin kas hücreleri 

moleküler düzeyde özel ultrastrüktürler içerir.  

 

Bunlar mitokondri olarak adlandırılır. mitokondri organizmada enerji üretir ve hayati 

fonksiyonu destekler. bu enerji sayesinde kalbin kas hücresinde gevşeme ve kasılma 

oluşmaktadır.  Mitokondri çeşitli dokularda ve organlarda bulunur. Fakat kalbin kas 

hücrelerinde daha fazla bulunmaktadır. Yukardaki şema kalbin enine kesitinin görüntüsüdür. 

Üç kattan oluşmaktadır. Endokard, Miyokard ve Epikard. Kalbin en kalın katı Miyokard. 

Miyokardın tamamı kas hücrelerinden oluşmaktadır.  

 

Kas hücresinin elektron mikroskobi şemasında dış membrana, miyofibriller, Z bantlar 

ve çok miktarda mitokondri görünmektedir. Miyofibriller, kas dokusunun en önemli özelliği 

olan, kasılıp gevşemeyi sağlayan ipliklerdir.Kalp kasında düzgün diziliminden dolayı bu kaslar 

mikroskop altında çizgili görünmektedir . Aralarında bulunan Z bantları kas lifinin içindeki 

miyofibrilleri birbirine bağlamaktadır. Kas gevşeyince  Z bantların sayısı azalır, kas kasılınca 

sayısı artar.  

Kalbin kas hücrelerinde, çok sayıda bulunan mitokondrilerin strüktürel ve fonksiyonel 

değişiklikleri kalp ve damar sistemini etkilemektedir. Bu etkiler müzik ile tedavide çok 

önemlidir.  
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Yukardaki şema mitokondri şemasıdır. Mitokondri iç ve dış membranalardan, 

matriksten, kristalar ve granüllerden oluşmaktadır. Matriks, içinde birçok biyolojik olayın 

meydana geldiği, akıcılığı az bir sıvı ortamıdır. Kristalar, iç membrananın ve mitokondri 

boşluğu içinde olan karışık uzantılardır. Granüller ise maddeleri depolayan küçük hücre içi 

keseciklerdir.  

Literatürdeki bulgulara göre 85 db klarnet sesleri organizmada el titremesi, işitme 

sisteminde bozukluklara, kanda adrenalinin artmasına neden olmaktadır. 95 db klarnet sesleri 

ise kalbin kas hücrelerinin otomatizmini yükseltmektedir. Bu nedenle damarların daralmasına 

ve kalpte ritim bozukluğuna sebep olmaktadır. Bu sebepler mitokondrilerin enerji 

fonksiyonlarının bozulmasına neden olabilir.  

 

AMAÇ 

Çalışmamızın amacı klarnet seslerinin kalbin çalışmasına etkisinin araştırılması ve kalp 

hücrelerinde bulunan mitokondrilerin strüktürel ve fonksiyonel değişikliklerinin 

incelenmesidir. 

 

MATERYEL VE METOT 

Çalışma 30 kobay üzerinde yapıldı. kobaylar üç gruba ayrıldı. Birinci kontrol grupta yer 

alan 10 kobaya herhangi bir müzik uyarısı yapılmadı. 

İkinci deney grupta yer alan 10 kobay,  10 gün boyunca, 15 dakika aralıklarla, günde 

toplam 6 saat, ses yüksekliği 40 db, klasik ve romantik bestecilerin eserlerinden klarnet soloları 

ile uyarıldı. 

Üçüncü deney grupta yer alan 10 kobay, 10 gün boyunca, 15 dakika aralıklarla, günde 

toplam 6 saat, ses yüksekliği 40 db olan, çağdaş bestecilerin eserlerinden klarnet soloları ile 

uyarıldı.  

Klasik müzik parçaları kobaylara standart sessiz odalarda dinletildi. Odalardaki ses 

düzeyi Casella 2000 marka Cel 440 model  ses ölçme cihazıyla deney boyunca sürekli olarak 

ölçüldü ve deney sonunda ses düzeyinin maksimum ve minimum değerlerinin ortalaması alındı. 

 

BULGULAR 

Onuncu günün sonunda deneklerin kalp kaslarından örnekler alındı ve belli bir işlemden 

geçirildikten sonra bloklandı. Daha sonra blokların kesim bölgelerini belirlemek için ince 

kesitler alındı. Belirlenen ince kesitler Jeol-Jem1010 elektron mikroskobunda incelenerek, 

bulgular görüntülendi. 

Resim 1. Birinci kontrol grubun elektron mikroskobi incelemesinde kalbin kas hücrelerinde 

mitokondrilerin normal şeklinde olduğu gözlemlendi. Dış membranaların, matriksin  ve 

kristaların değişikliğe uğramadığı tespit edildi. 
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Resim2-3.İkinci deney grubun elektron mikroskobi incelenmesinde, mitokondrilerin çoğunda 

büyüme saptandı (hipertrofi). İçindeki kristaların sayıca artışı görüldü. Dış membranaların ve  

matriksin bozulmadığı gözlemlendi 

  

(i) Dış Membrana 

(K)Kristaların Sayıca Artışı 

(ii) Matriks     

X60.000 

 

 

                    

 (K) Kristaların Sayıca Artışı 
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 (ii) Matriks                                   

X70.000 

 

Resim 4-5-6-7 Üçüncü deney grubun elektron mikroskobi incelenmesinde kalp kas 

hücrelerinin sitoplazmasında mitokondri sayısının azaldığı, varolan mitokondrilerin dış 

membranalarında parçalanmalar görüldü. Kristaların sayıca azaldığı, matrikste ise 

vakuolizasyon (distrofik değişiklikler) tespit edildi. 

 

 

(M) Mitokondrilerin dejeneratif değişikleri izlenmektedir. 

(K)kristaların sayıca azaldığı ve parçalandığı görünmektedir. 

(i) Dış membranaların bozulduğu görünmektedir.          

X20.000 

 

 

(K) Kristaların  parçalandığı görünmektedir 

(i) Dış  membrananın dağıldığı görünmektedir. 

(M) Mitokondrinin dejenerasyonu gözlenmektedir. 

X60.000 
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(M) Mitokondrilerin dejenerasyonu ve anormal görüntüsü. 

(Ü) Matrikste yoğunlaşma. 

(K) Kristaların dağılması.  

X 10.000                                                                                                     

 

(M) Mitokondrinin dejenerasyonu gözlenmektedir. 

(Ü) Dış membranaların dağıldığı görünmektedir. 

(K) Kristaların parçalandığı ve kaybolduğu matrikslerin berraklığı gözlenmektedir.            

X10.000 

 

 SONUÇ 

Alınan sonuçlara göre ikinci grup deneklerde kalp kas hücrelerinin sitoplazmasında 

mitokondrilerin büyüklüğü, içinde bulunan kristaların sayıca artışı, dış membranaların ve 

matrikslerin bozulmaması fonksiyonel olarak onların aktivitesini göstermektedir.  Bu da enerji 

(atp-adenozin trifosfat) fonksiyonun arttığını kanıtlamaktadır.  

Üçüncü grup deneklerde mitokondrilerin sayıca azalması, dış membranaların 

parçalanması, matrikslerin vakuolizasyonu, kristaların fragmantasyonu (parçalanması) ve 

kayboluşu ultrastrüktürel olarak dejeneratif değişikliklerinin göstergesidir. Bu strüktürel 

değişiklikler, fonksiyonel olarak atp sentezinin fazlasıyla azaldığını kanıtlamaktadır ve 

devamında kalp damar sisteminde ciddi bozukluklara yol açabilmektedir. 

Bize göre klarnetin lirik sesleri kalp damar sisteminin çalışmasında daha olumlu etkiler 
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bırakmaktadır.  
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ÖZET 

Bu bildiri Türkiye’de bulunan mülteci çocukların süreçte yaşadıkları travmaların 

tedavisi ve topluma entegreleri konusunda müzik terapisinin önemine yönelik deneysel bir 

çalışmadır. Türkiye üzerinde mülteci durumunda bulunan Suriyeli sayısı resmi rakamlara göre 

3.000.000’a, Suriyeli mülteci çocuk sayısı 400.000’e yaklaşmaktadır. Özellikle bu çocukların 

süreç içinde yaşadıkları derin travma psikolojik bir tedaviyi gerekli kılmaktadır. Özellikle 

çocuklar için ergenlere göre daha etkin bir psikolojik tedavi ve entegre, kaynaştırma yolu olan 

müzik terapisi bu süreçte değerlendirilmesi gereken bir yöntemdir. Mülteci durumunda 

oldukları ülkenin dilini bilmeyen çocuklar için söze dayalı olmayan bir tedavi yöntemi olan 

müzik terapi ile, normal şartlarda kendi dilinde bile ifade etmenin güç olduğu travmatik 

olayların tedavisinde bir çok zorluk aşılabilir. Bu terapi yöntemi çocuğun içindeki çatışmaları 

sözcüklerin ağırlığından ve bağlayıcılığından kurtararak daha kolay dışa yansıtmasını sağlar. 

Tedavi sürecinde zamanla kendini ifade etme cesaretini kazanan, yaratıcı potansiyelini baskı 

altından kurtaran çocuk sosyal entegre ile birlikte benlik saygısını sağlar ve yaşadığı toplumun 

bir parçası olma yönünde sağlıklı adımlar atar.  

Anahtar Kelimeler: Müzik Terapi, Mülteci Çocuklar, Entegre. 
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ABSTRACT 

This paper is an experimental study of the importance of music therapy in the treatment 

of trauma experienced during the process by refugee children located in Turkey, and integrating 

them into Society. The numbers of Syrians who are in refugee status living in Turkey are almost 

3,000,000 and the Syrian refugee children are almost 400,000 according to official figures. The 

deep trauma experienced by these children during this process makes psychological treatment 

necessary. Music therapy as an effective way of psychological treatment and integration 

especially for adolescents, even more so than teenagers, is a method that should be considered 

in this process. For refugee children in a country where they do not speak the language, music 

therapy which is a nonverbal treatment method, could help overcome traumatic events children 

find difficult to express even in their own language under normal circumstances. This therapy 

method saves children from the weight and cohesiveness of words and helps them express their 

inner struggles easily. The child who finds courage for self-expression over time through 

treatment, who relieves their creative potential from under pressure, will gain self-esteem with 
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social integration, and will take healthy steps towards being a part of the society they live.  

Key Words: Music Therapy, Refugee Children, Integration. 

 

GİRİŞ 

Dünyaya egemen güçlerin yeniden şekil vermeye çalıştığı günümüzde Mülteci problemi 

dünyanın, özellikle de Ortadoğu coğrafyasının en büyük sorunlarından biri olarak karşımıza 

çıkmaktadır. Uluslararası Hukuk’a göre Mülteci; “dini, milliyeti belirli bir toplumsal gruba 

üyeliği veya siyasi düşünceleri nedeniyle zulüm gören veya göreceği korkusu ve endişesi 

taşıyan, bu sebeple ülkesinden ayrılan/ayrılmak zorunda bırakılan ve korkusu nedeniyle geri 

dönemeyen veya dönmek istemeyen, iltica ettiği ülke tarafından endişeleri haklı bulunan 

kişi”dir. 

Avrupa ve Ortadoğu arasında her açıdan bir köprü görevi gören Türkiye, Mart 2016 

tarihi itibariyle kayıtlı 2.700.000 mülteciye ev sahipliği yapıyor. Resmi olmayan rakamlar bu 

sayının dört milyona yaklaştığını yolunda. Ve maalesef bu sayıların artmasına neden olabilecek 

gelişmelerin yaşanma ihtimali de oldukça kuvvetli. Türkiye'deki mülteci nüfusuyla birlikte 

mülteci çocukların sayısı da her geçen gün artmaktadır. Ailesi veya yakınları eşliğinde, güvenli 

bir yaşam arayışı içinde Türkiye’ye gelen veya bu nedenle ailelerinin geldiği Türkiye’de doğan 

mülteci çocuklarının oldukça güç psikososyal koşullarda yaşadıklarını tahmin etmek zor değil. 

Çocukların son on yılda uğradıkları, yaşadıkları vahşet Birleşmiş Milletler Mülteciler 

Yüksek Komiserliği’nin 2015 yılı rakamlarına göre: 

• 2.000.000’dan fazla çocuk silahlı çatışmada öldü. 

• 1.000.000 civarında çocuk yetim kaldı. 

• 300.000’den fazla çocuk, asker veya seks kölesi haline dönüşmek zorunda kaldı.  

• 87 Ülkede 60 milyon kara mayını ile çevrili bir şekilde yaşayan çocuklardan 10.000’i 

bu mayınlarının kurbanı oldu. 

Türkiye’nin yıllardır mültecilere kapıları açık. Irkçılık ve yabancı düşmanlığı ile birçok 

ülkede marjinalize edilebilecek çok ciddi bir sosyal olay, Türkiye’de devlet ve Türk halkı 

tarafından mültecilere karşı oldukça saygın bir tavır içinde yaşanıyor. 

Türkiye’de bulunan ve sayıları yüzbinlerle ifade edilen çocuklar kendi ülkelerinde 

uğradıkları insanlık dışı deneyimler sebebiyle derin bir travma ile yaşamaya çalışıyor. Bu 

durum Türkiye’nin onlara yaptığı yardımın aynı zamanda, terapötik bir desteği de içermesi 

gerekliliğini ortaya koymaktadır. 

Türkiye’de tüm yaşamlarını sürdürme olasılığı bulunan mülteci çocukların, ülkemizin 

geleceğine etkisinin ne ve nasıl olacağının yeterince farkında mıyız acaba? Herhangi birimizin 

çocuğundan farklı hayalleri olmaması gereken bu çocukların yaşadıkları hassas süreç ve 

koşullardaki duyguları sonunda ortaya çıkacak sonuç ne olabilir? Tedbirler alınmadığı takdirde 

koruyucu anavatan ve çevre referansı olmayan, ailelerinin de yaşadığı travma ile gerekli destek 

ve rehberlikten mahrum durumdaki bu çocukların kısa sürede maddi ve manevi sefalete 

düşmeleri ve ileride toplumun suç tabakasında yer almaları büyük bir olasılık. Bu çocukların 

tedavi edilmesi, topluma, insanlığa kazandırılması sıradan bir yardım programı değil, 

geleceğimiz için bir zorunluluktur. Bu çocukların tedavisinde uygulanabilecek yöntemlerden 

birisi müzik ile terapidir. 
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1. MÜZİK TERAPİSİ 

Müzik tüm kültürlerde var olan, en moderninden en ilkeline kadar tüm insanlığın ortak 

bir değeri, ortak bir dilidir. İletişime geçmek için bir ön hazırlık veya donanım gerektirmeyen 

müzik, bu özelliklerinden dolayı çocuk için tanıdık ve güvenli bir alandır. Yapılan araştırmalar 

müziğin beyni en hızlı etkileyen uyarıcı olduğunu göstermektedir. Bireysel bir gelişim süreci 

olan müzik terapisi (Bruscia, 2000) müziğin evrenselliği ve doğal gücünden kaynaklanan, 

iletişim ve biyolojik özelliklerinden yararlanan bir tedavidir. Müzik terapisi entegrasyon 

sürecine ve travmatik çocukların sağlıklarına kazandırılmasına farklı çözümler sunar. Sözel 

olmayan müzik, travma nedeniyle duygusal izolasyon yaşayan çocuğun, dil bilmemesinden 

kaynaklanan ifade zorluğunu aşmanın en kolay yoludur. Müziğin doğaçlama özelliği, çocuğun 

yaratıcı yanını ortaya çıkaran en kolay yol olabilir. 

Mülteci çocuklara yönelik müzik terapisinin amaçlarını ilk etap için birkaç madde 

altında özetleyebiliriz. 

• Müzik terapi öncelikle geçmişteki şiddetin etkisini azaltmayı ve mevcut negatif 

duyguların mülteci konumunun olumsuz etkileriyle çoğalmasını engellemeyi, 

• Çocukların çevreleriyle iletişim kurmalarına yardımcı olmayı, 

• Travmatik duyguları, terapiyle ortaya çıkacak pozitif duygular yardımıyla tedavi 

etmeyi, 

• Çocuklara kendi hayatlarını kontrol edebilme ve karar verebilme öz güvenini 

kazandırmayı amaçlar. 

 

1.1. Müzik Terapisti 

Müzik Terapisti’nin özelliklerinden önce dünyadaki mevcut resmi konumuna değinmek 

yararlı olacaktır. Müzik terapisi çoğu ülkede uygulanan ama uygulandığı birçok ülkede de 

henüz resmi kimliğe kavuşmamış bir alandır. Dolayısıyla bu terapiyi uygulayacak terapistlerin 

resmiyeti, yetişme kriterleri ve yetiştirilme etapları halen araştırma ve tartışma konusudur.  

Türkiye kadar olmasa da dünyada mülteci, sığınmacı problemi yaşayan ülkelerden biri 

de Brezilya. Türkiye’ye göre bu alanda daha eski bir geçmişi olan Brezilya’da, mülteciler için 

müzik terapisi alanındaki çalışmaları referans olarak kabul edilebiliriz. 

Brezilyalı Elizabeth M. de Mello Connolly (2014) makalesinde yaptığı Brezilya’daki 

müzik terapistliğinin durum analizinden ve gösterdiği yöntemlerden çalışmalarımızda  

yararlandık. Müzik Terapistliğinin henüz resmi olarak bir meslek olmadığı Brezilya’da ilgili 

mevzuat hazırlanmış olmasına rağmen, ülke gündemindeki diğer sorunlardan sırası gelmediği 

için Cumhurbaşkanlığında imzalanmayı bekliyor. Bu kanuni alt yapıdan yoksun olan müzik 

terapistleri sivil toplum kuruluşu olarak organize oldular. Bu kuruluşlar medyada, resmi 

ortamlarda konunun sahibi ve takipçisi olarak yoğun bir biçimde boy gösteriyorlar. Ancak bir 

uğraşı görünümündeki meslekleri için resmi bir çalışma kodu almayı başardılar.  

Bugün Brezilya’daki birkaç hastanede ve sayıları gün geçtikçe çoğalan kliniklerde bu 

terapi yapılıyor. Ancak önemli bir nokta; bu yöntem tek başına bir tedavi olarak değil, 

tamamlayıcı, paralel bir terapi olarak kabul ediliyor. Bazen psikiyatri, bazen konuşma 

bozuklukları, bazen de Parkinson, otizm gibi birçok rahatsızlığın tedavisinde tamamlayıcı bir 

terapi olduğu için ilgili rahatsızlık uzmanlarının gözetimi altında çalışılması gerekiyor. 

Ancak sivil toplum kuruluşlarının başı çektiği şiddetli bir tartışma konusu var. Kimler 

müzik terapisti olabilir? Müzik terapisinin medikal bir alan olması, müzik eğitimi veya sanat 
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alanı olmaması bu konudaki yeterlilik tartışmasının merkezindeki ana problem. Brezilya’daki 

üniversitelerde az olmakla beraber yavaş yavaş Müzik Terapisi alanında lisans ve yüksek lisans 

programları açılıyor. Verilen diplomalarda “Müzik Terapisi Araştırmacısı”  unvanı yer alıyor. 

Yüksek Lisans öğrenimi yapmak için lisans alanı ne olursa olsun her diploma sahibinin resmi 

hakkı bulunması ise bir diğer ciddi problem. Kısaca müziği bilmeyen, rahatsızlıkla ilgili 

konunun uzmanı nasıl müzik terapisi yapacak ya da rahatsızlık konusunu bilmeyen müzik 

uzmanı nasıl terapi yapacak? Ya da bir kişi bu iki alanda birden ne düzeyde uzmanlaşabilecek? 

Müzik terapisinin henüz emekleme aşamasında olduğu Brezilya’da tartışmalar halen sürüyor. 

Müzik Terapisti’nin mülteci çocukların tedavisindeki ana görevi, müzikal yöntemler 

içeren uygulamalarla hastaya kendi iç dünyası ve içinde yaşamak durumunda kaldığı toplumla 

ilişkini yeniden sağlıklı bir biçimde kuracak fırsat ve güveni vermektedir. Mülteci, şiddet ve 

korku duygusuyla tanışmış kişidir. Terapistin şiddet ve korku üzerine bir ön hazırlığının olması 

ve bu konuda algısını kuvvetlendirmesi gereklidir. Tedaviler, fiziki ve duygusal şiddet 

davranışlarının psikolojik mekanizmalarının tespit edilmesi ve bunlarla uzlaşmanın sağlanması 

üzerine kuruludur.  Terapist, mülteci çocuğun sosyal ve kültürel alt yapısı üzerinde bilgi sahibi 

olmalıdır. Kültürler arasında, fonksiyon, yorumlama, ifade ve müzik algısında büyük 

farklılıklar olabilir. Bu farklılıklara hakim olmayan bir terapist tedavi sürecine zarar verebilir. 

Terapi sürecinde terapist çocuğun mikrokosmos dünyasına girebilir. Bu aşamada çocuğu 

kavrayabilmesi, çocuğun negatif anı ve duygularını rasyonalize edebilmesinde önemli bir 

noktadır. (Sutton, 2009) Terapinin bu ağır psikolojik tarafı tedavinin bir psikolog ile ortak 

yürütülmesinin daha sağlıklı olacağını göstermektedir. 

Terapistin her hastanın dilini bilmesi beklenemez. Ancak Orth’a (2005) göre bu bir 

problem olmadığı gibi, belki hastanın kendini daha rahat hissetmesini sağlayacak bir avantaj 

olabilir. Dilden yoksun ilişkide vücut işaretleri, çizimler yardımıyla terapist ile anlaşma 

durumunda kalan çocuk, daha açık ve doğaçlamaya daha yatkın olacak, müzikal doğaçlamada 

düşüncelerini, anılarını ortaya çıkarma esnasında kendini daha rahat hissedecektir. 

Terapist, çocuğun içinde yaşamak zorunda kaldığı toplum ile uyuşmayan 

davranışlarının daha uyumlu hale getirilebilmesi adına çocuğu çevresiyle, yaşantısıyla, iç 

çatışmalarıyla barıştıran bir figür olmalıdır. Terapistin yalnızca veya yoğun bir şekilde 

travmatik duyguların üzerine gitmemesi, travmatik çocuğu bu duygu ile etiketlememesi gerekir. 

Müzik terapisinin ilk adımında çocuğun yaratıcılığının yeniden canlandırılması 

gerekmektedir. Genellikle bu durumda çaresizlik duygusunun, bağımlılığın neden olduğu, 

kişiyi sessizliğe iten mağduriyetin karşısında ancak yaratıcılığın tekrar hayat bulması ile 

direnilebilir. Yaratıcılık baskıya karşı dirençtir. Müzik terapi ile güvenli bir ortamdaki mülteci 

çocukların kendi iç dünyaları ile başlayan ilişkisi, odadaki ona en yakın olan terapistten 

hareketle adım adım tüm topluma doğru genişler. Bu, çocuğun müzik terapi yoluyla kendi 

içindeki şifa potansiyelini harekete geçirmesidir. Her insanın bir şifa potansiyeli vardır.   

 

1.2. Müzikterapi Yöntemleri 

Dünyada çeşitli rahatsızlıklara göre farklılıklar gösteren birçok müzik terapi yöntemi 

üzerinde çalışmalar sürmektedir. Connolly'nin makalesinde (2014) Mülteci çocuklar 

konusunda ise aşağıda sunulan müzik terapi yöntemleri üzerinde çalışmaların yoğunlaştığı 

görülmektedir.   
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1.2.1. Ritmik Yöntem 

Önceliği çocuğa güven kazandırmak olan Müzikterapi, müziğin ve insanın doğal 

gelişim sürecini izler. İlk kalp atışı ile ritimle tanışan, annesinin onu sallarken verdiği ritimle 

güven aşıladığı çocuğuna en yakın ve en güvenli yöntem ritmik terapidir. Ritim vurmak, 

başlangıç için şarkı söylemekten daha kolaydır ve dil bilmeyi de gerektirmez. Ritmin kendisi 

bir dil olduğu için tüm kültür bariyerlerini yıkarak sosyal bir ortam sağlamada etkili olur. Ayrıca 

baskılanan şiddet duygusunun kontrollü şekilde boşaltılmasında da etkili bir yoldur. 

 

1.2.2. Vokal Holding Yöntemi 

Austin’in 2002 yılında geliştirdiği bu yöntemde çocukla yalnızca iki akor kullanılarak 

çalışma yapılır. Bu iki akor basit motiflerle iyice tanıdık hale getirildikten sonra yine yalnızca 

bu akor kullanılarak çocuğun doğaçlama şarkı söylemesi sağlanır. Bu yöntemin amacı yalnızca 

iki akordan oluşan tutarlı, istikrarlı ve stabil ortamın çocukta yaratacağı güven duygusu ile 

yaratıcılığını canlandırmaktır. İki akor üzerinde kendini rahat hissetmeye başlayan çocuk 

duygularını doğaçlamalarda daha kolay ifade etmektedir. 

 

1.2.3. Zharinova-Sanderson Yöntemi 

Zharinova-Sanderson (2002) tarafından geliştirilen teknikte, mültecilerin kendi 

ülkelerinin geleneksel halk şarkıları kullanılmaktadır. Hastalar tarafından bilinen bu şarkıların 

kullanımı kendi ülkelerindeki hikayelerinin daha rahat paylaşımını sağlamaktadır. Bu yolla 

kendi kimliklerini güçlendirerek geçmişleri ile sağlıklı bir bağ kurmaları amaçlanmaktadır. 

Geçmişte bu şarkıların bulunması belki problem olabilirdi ama günümüz teknolojisi ile internet 

üzerinden kaynakların ulaşılabilirliği kolaylığı bu yöntemin bir kolaylığı olarak karşımıza 

çıkmaktadır. Ancak yeri gelmişken terapistin çok dikkat etmesi gereken bir diğer noktanın ise 

dinlenecek veya oluşacak müzik sesinin travmatik çocukları rahatsız etmeyecek, onların 

korkularını körüklemeyecek bir seviyede tutmaya özen göstermesidir. 

 

1.2.4. Orth 2005 Koro Yöntemi 

Orth’a (2005) göre, koro yönteminde, yani toplu olarak şarkı söyleyen çocuklarda derin 

nefes yardımı ile kalp hızının azalması ile sinir sistemi rahatlar. Zihin ve beden sakinleşmeye 

teşvik edilir. Hatta şarkı söylerken vücutta meydana gelen titreşim, iç rezonans bedenin bazı 

bölgelerindeki travma sebepli kasılmaları çözebilmektedir. Şarkı söyleyen çocuk kendi 

sesinden yeniden kendi varlığını hissetmeye başlar. Varlığının farkına varan çocukta 

mağduriyet döngüsünün sona erdirilmesi süreci işlemeye başlar. Şarkı söylemek genellikle 

zihinsel ve fiziksel sorunlar arasında var olan bölünmede bir köprü görevi görür. Terapistin bu 

teknikte tedaviye hastaların yerel müzikleri ile başlaması gerekir. Performans sonrası müziğin 

sözlerindeki anlamların, konuların masaya yatırılması mülteci çocuğun kendi kültürü hakkında 

bilgisini paylaşarak iletişim kurmasına teşvik edici olur. 

 

1.2.5. Doğaçlama Yöntemi 

Bruscia’nın (1987) doğaçlama yönteminde çocuğa terapideki oyunlar esnasında bildiği 

bir şarkı üzerine kendi kelimeleri ile doğaçlama yaptırılır. Bu yöntem çocuğun hayal gücünün 

tekrar aktif hale gelmesini sağlar.  
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2. MÜLTECİ ÇOCUKLARLA MÜZİK TERAPİ ÇALIŞMASI ÖRNEĞİ 

Connolly'nin örnek verdiği, 2014 yılı Ekim ayında Brezilya’nın Sao Paulo şehrinde 

mülteci, sığınmacı çocuklarla üç hafta boyunca, cumartesi günleri 90’ar dakikalık seanslar 

halinde yapılmış bir müzik terapi çalışmasının sonuçları, bu terapinin çok kısa sürede ve bazı 

imkansızlıklara rağmen aldığı yolu göstermesi açısından ilginçtir. 

Dört Müzik terapistinin görev aldığı bu çalışma Sudanlı kız çocuklar 7 yaşındaki D. ve 

10 yaşındaki V., Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nden 5 yaşında olan ikiz kız kardeşler S. ve 

SU., İran’dan 9 yaşındaki bir erkek çocuğu Y. ve Suriye’den 12 yaşındaki kız çocuğu R. ve 9 

yaşındaki erkek çocuğu YZ.’nin katılımlarıyla gerçekleştirildi. Çocuklar Brezilya’da eğitim 

görmekte ve çeşitli düzeylerde Portekizce öğrenmiş durumdadırlar. 

Her seans farklı müzik setleri ve farklı amaçlar üzerine planlanmıştır. İlk terapinin 

müzik seti vurmalı çalgılardan oluşurken, amacı ise çocuklar arasında tanışmayı sağlamak ve 

kendi ülkelerinden söyledikleri şarkılar ile kimliklerini göstermeleri olarak belirlenmiştir. 

Terapi öncesi terapistler çocukların ülkelerinin sosyokültürel yapıları ve müzik kültürleri 

hakkında araştırma yaparak ön hazırlıklarını tamamladılar. Çocuklar şarkı söylerken vücut dili 

analizleri yapıldı. 

İlk terapide çocuklar çok hareketli ve kaotik bir ortam yarattılar. Bir çocuk çalgıyla 

doğaçlama yaparken veya şarkı söylerken diğerleri sanki onun bu emeğini yok etmek 

istercesine gürültü yapıyorlardı. Yaşı büyük olan çocuklar küçüklere oranla daha otoriter ve 

ciddi bir duruş sergilediler. Ancak müziğin yanı sıra konuşmaların da olduğu birinci senasın 

sonunda hep birlikte sırt üstü yere yatarak bir gitar parçasını sonuna kadar sessizce 

dinleyebildiler. İlk seansın büyük bölümüne hakim olan kaosa rağmen sonunda çocuklar müzik 

karşısında pes ederek onun etkisi altına girdiler. Bu seansta çocuklara büyüdüklerinde ne olmak 

istendiği de soruldu. Psikoterapik açıdan her çocuğun özellikleri konusunda gözlemlerde 

bulunuldu. 

İkinci seansta artık ortama yabancı olmayan, kabul edilmiş olan çocuklar için bir 

müzikli rahatlama egzersizi yapıldı. Sonrasında beden müziği yaptılar. Daha sonra geri 

dönüşüm için ayrılmış materyallerle çalgılar tasarladılar. Bu çalgıların yapım aşamasında 

konuşma yoluyla kurdukları iletişimlerinde belirgin bir artış gözlendi. Birlikte oluşturdukları 

yaratıcılığa ve geri dönüşüm materyallerine saygı duyulması konusunda mesajlar verildi. Geri 

dönüşümün kavramının çocuklardaki psikolojik yansıması gözlendi. Bir gitar ve geri dönüşüm 

için ayrılmış malzemelerden kendilerinin tasarladığı çalgılarla müzik yaptılar. Yapılan her çalgı 

bir çocuğa ait oldu. O çalgı ile çocuk arasında bir bağ kuruldu. 

Son seansta odaya çocukların ikinci seansta yaptıkları çalgıların yanı sıra birçok çalgı 

da karışık olarak koyulmuştu. Çember oluşturan çocukların kendi seçtikleri çalgılarla 

doğaçlama yapmaları esnasında birbirlerini saygıyla dinlemeleri dikkat çekti. Çocuklar kendi 

tasarladıkları çalgılar hakkında sorulan sorulara karşılık olarak “çalgı yapmanın ne kadar güzel 

olduğu ama çalmanın çok daha güzel olduğu”na dair benzer cevaplar verdiler. Seansın son on 

dakikasında aileler içeri davet edildi. Çocuklarıyla beraber çalgı seçip hep birlikte şarkı 

söylediler. İlk seansta kızlardan biri büyüyünce ne olmak istediği sorusuna “Prenses” cevabını 

vermişti. Üçüncü senasın sonunda ise bu kız çocuğu yaptığı doğaçlamada büyüyünce herkese 

yardım eden bir Prensesi anlattı. “Hepimiz evrenin bir parçasıyız” sözleri ise doğaçlamada 

geçen başka bir mesajdı.  

Terapistlerin çeşitli imkansızlıklar sebebiyle kısa süreli organize ettikleri bu çalışmanın 

sonuçları bazı fikirlerin oluşmasını sağlamıştır. Seanslarda zaman azlığı sebebiyle travmatik 

konulara girilmese bile her bir çocuğun aralarındaki olaylara verdikleri reaksiyonlardan ve 

etkileşimlerinden farklı düzeylerde travmaya sahip olduğunu tespit edilmiştir. Müzik çocuklar 
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arasında gerçek bir iletişim yolu olmuş, daha önce tanışmayan ve başlarda çok fazla hareketli 

olan, birbirini dinlemeyen çocuklar çalışmanın sonlarına doğru ilişkilerini daha makul bir 

seviyeye taşımışlardır. Sözlü iletişime göre müzik sayesinde birbirleriyle daha derin bir iletişim 

kurdukları gözlenmiştir. Müzik terapisinin travmatik çocuklar üstündeki en önemli sonucu, bu 

çocukların müzikle ortaya çıkardıkları yaratıcılığın onlara verdiği gücü, travmalarına karşı 

kullanabileceklerine dair bulguların edinilmesi oldu.  

 

SONUÇ 

Müzikal terapinin mülteci çocuklar üzerindeki olası yararlarından bahsediyoruz ama 

henüz bu alandaki çalışmaların yeni olduğunu da unutmamalıyız. Bu sunum bibliyografik ve 

teorik kaynaklar üzerine kurulmuştur. Konu hakkındaki çalışmalar hakkında ciddi kaynak ve 

analizler, görüntülü kayıtlar mevcut değildir. 

Elimizde bulunan travmatik yetişkin insanlarla yapılmış müzik terapi sonuçlarını, çocuk 

psikolojisi alanındaki çalışmaların sonuçlarıyla bir araya getirdiğimizde, müzik terapisinden 

çok büyük fayda sağlanabileceği sonucuna ulaşıyoruz. Sutton’a (2009) göre müzikle beraber 

yaşantısına kendine ait bir yaratı katan insan, geçmişteki kötü anılarına karşı meydan okuyacak 

bir tavır geliştirir. 

Biyolojik bir sonuç ise çocuğun kendini güvende hissetmesini sağlayacak ortamların 

oluşturulması ile yapılan müzikoterapi seanslarında vücudu biyolojik strese karşı güçlendiren 

adrenokortikotropik (ACTH) hormonunun salgılandığı tespit edilmiştir.  (Sutton, 2009). 

Çocuklar değişik ülkelerden, değişik kültürlerden geliyorlar ama müziğin evrensel bir 

dil olmasından kaynaklanan insanları birleştirme kapasitesi bu güçlüğün aşılmasındaki en 

büyük güvence. Müzik terapisinin travmatik çocukların toplumsal ve kültürel entegresinde 

alacağı çok yol ve görev var. Öncelikle üniversiteler ve sivil toplum kuruluşlarınca 

oluşturulacak projelerin zamanla devletin desteğini alması ve kamusal ağ ile yayılmasının 

sağlanması hedeflenmelidir.  
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“EFFECTS OF GROUP SONGWRITING ON CRAVING IN PATIENTS ON A 

DETOXIFICATION UNIT: 

A CLUSTER-RANDOMIZED EFFECTIVENESS STUDY” 

 

Michael J. SILVERMAN, PhD, MT-BC 

University of Minnesota 

ABSTRACT 

Background: To eliminate additional pharmacological interventions, psychosocial 

methods for reducing craving are essential for patients hospitalized on detoxification units.  

Although songwriting is a common music therapy intervention for clients with addictions, there 

is no randomized controlled music therapy study systematically investigating how songwriting 

can affect craving in patients on a detoxification unit.  

Objective: The purpose of this cluster-randomized effectiveness study was to measure 

the effects of a single group-based songwriting intervention on craving with patients on a 

detoxification unit. 

Methods: To provide treatment to all participants in an inclusive single-session design, 

participants (N = 129) were cluster-randomized to one of three conditions: songwriting, 

recreational music therapy, or wait-list control.  

Results: There was a significant difference in the craving subscale of expectancy 

between the songwriting and control conditions.  Although no other difference reached 

significance, participants in the songwriting condition had lower subscale and total craving 

mean scores than participants in the control and recreational music therapy conditions. 

Conclusion: Group-based songwriting interventions may have the potential to 

temporarily relieve craving by distracting patients in an engaging, creative, and expressive 

intervention.  Comparisons with existing related research, implications for clinical practice, 

suggestions for future research, and limitations are provided.  

 

Keywords: addiction, chemical dependency, craving, detoxification, music therapy, 

recreational music therapy, songwriting, substance abuse 

 

Effects of Group Songwriting on Craving in Patients on a Detoxification Unit: 

A Cluster-Randomized Effectiveness Study 

Literature Review 

From a cognitive behavioral perspective, drug use is supported and maintained by 

consequences that may include craving and withdrawal, negative affective states, and a focus 

on problems and stressors (Craske, 2010).  Additionally, “over time, environmental stimuli 

present during the euphoric state become conditional” (Craske, 2010, p. 24).  Thus, 

environmental stimuli can elicit conditional urges (i.e., cravings) to use the drug despite known 

destructive consequences of drug misuse.  This model, known as the Conditioned Appetitive 

Motivational Model of Craving (Stewart, de Wit, & Wikelboom, 1984), can be used to elucidate 

the challenging experiences that people in substance abuse recovery have upon returning to the 

environments where their addictions originated.  Therefore, from a psychosocial treatment 
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perspective, it is vital to impart skills including self-awareness, self-management, distraction, 

and positive coping skills in an attempt to prevent relapse due to undesirable experiences such 

as craving.   

While there is some existing literature supporting music therapy as a psychosocial 

treatment for substance misuse (Albornoz, 2011; Baker, Gleadhill, & Dingle, 2007; Cevasco, 

Kennedy, & Generally, 2005; Dingle, Gleadhill, & Baker, 2008; Jones, 2005; Silverman, 

2009b, 2011a, 2011b, 2012, 2015a, 2015b, in press), Mays, Clark and Gordon (2008) conducted 

a systematic review and found a need for randomized controlled studies.  While the current 

author advocates that all types of inquiry and paradigms represent valuable additions to the 

literature, there is a contemporary emphasis on randomized controlled trials that can eventually 

be used in meta-analyses in order to determine effect sizes. 

In a descriptive study of clinicians specializing in addictions work, Silverman (2009a) 

found that songwriting was a commonly used music therapy intervention.  Within songwriting 

interventions, patients can compose lyrics, music, or lyric and music to creatively and 

expressively share and depict their unique narratives (Baker, 2015).  Music therapists can 

encourage therapeutic and motivational dialogue by having patients with addictions write lyrics 

and songs related to clinical objectives such as change (Silverman, 2012) and the identification 

of situational risk factors (i.e., triggers) and coping skills (Silverman, 2015a). 

With heightened emphases on effect sizes in systematic reviews and meta-analyses 

wherein researchers compare experimental treatments with control conditions, there is a need 

for additional randomized music therapy studies that utilize a control condition.  Moreover, 

there is a need to compare multiple types of active music therapy interventions with control 

conditions in an attempt to determine best practice music therapy for adults in detoxification 

settings.  Therefore, the purpose of this cluster-randomized effectiveness study was to 

determine if group-based songwriting can effect craving in patients on a detoxification unit.  

The primary research question was: When compared to a recreational music therapy condition 

and a control condition, will there be between-group differences in craving for patients on a 

detoxification unit who participate in a single group-based songwriting intervention?   

Method 

Research Participants 

 Research participants (N = 129) were inpatients on the detoxification unit of a 

large teaching hospital in the Midwestern part of the United States.  The primary function of 

this unit was medical detoxification and minimal psychosocial treatment programming was 

provided.  Some consumers on this unit were transferred to longer-term facilities for additional 

treatment while others were discharged to their home living environments.  Consumers 

typically remained on the unit for three to five days.  All patients on the unit were invited to 

attend and participate in the sessions but not all those who took part in the sessions completed 

the voluntary pre- or posttest.  In an attempt to be as inclusive as possible to accurately represent 

contemporary clinical practice in this effectiveness study, treatment was not contingent upon 

study participation.  Aside from being a consenting inpatient on the unit and being able to read 

English, there were no additional inclusion or exclusion criteria for study participation.   

Instrument 

The Alcohol Craving Questionnaire-Short Form (ACQ-SF-R; Singleton, 1997) contains 

12 items from the original 47-item Alcohol Craving Questionnaire (ACQ-NOW) that was 

developed to assess craving for alcohol in the current context (i.e., right now).  Items were 

derived from the initial validation study wherein the ACQ-NOW was administered to 219 
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participants who had used alcohol within the last 30 days.  The ACQ-SF-R contains 12 items 

strongly correlated with the four subscales (compulsivity, expectancy, purposefulness, and 

emotionality) and total ACQ.  Compulsivity refers to urges and desires in anticipation of loss 

of control over using and the standardized alpha coefficient was .79.  Expectancy refers to the 

urges and desires to use in anticipation of the positive benefits of using and the standardized 

alpha coefficient was  .77.  Purposefulness refers to urges and desires coupled with intent and 

planning to use and the standardized alpha coefficient was  .77.  Emotionality refers to urges 

and desires coupled with intent and planning to use and the standardized alpha coefficient was 

.77.  Higher scores represent more intense craving.  For the purposes of the current study, 

drinking was altered to drug use to be more inclusive of various addictions typically found in 

people on the detoxification unit.  As a results of this change, the current researcher calculated 

Cronbach’s Alpha scores for the data in this study and found them to be adequate: 

Compulsivity: .764; Expectancy: .822; Purposefulness: .543; Emotionality: .878; and Total 

Craving: .901. 

Design 

Due to the short-term setting and desire for all participants to receive music therapy, the 

researcher utilized a cluster randomized single-session three-group wait-list design.  In the 

current study, the term researcher is used to recognize the dual role of the music therapy 

clinician who delivered the intervention being studied and the researcher who was responsible 

for study design, data collection, and analysis. 

After the researcher explained and obtained informed consent, participants in the 

songwriting condition took part in a group based songwriting session and then completed the 

instrument (posttest only).  After the researcher explained and obtained informed consent, 

participants in the recreational music therapy condition took part in a group based rock and roll 

bingo session and then completed the instrument (posttest only).  After the researcher explained 

and obtained informed consent, participants in the wait-list control condition completed the 

instrument and then took part in a lyric analysis session (pretest only).  This design enabled the 

researcher to obtain wait-list control group data and compare control data with music therapy 

data within the time constraints of a single treatment session, often the norm in detoxification 

settings (Soshensky, 2007).  This design has been utilized in related music therapy research to 

eventually provide treatment to participants in the control condition but still investigate 

participants in the control condition uninfluenced by the treatment (James, 1988).  Additionally, 

the researcher did not utilize both pre- and in an attempt to avoid testing fatigue in the single-

session study (Bradt, 2012). 

Randomization 

As there is a documented lack of music therapy and substance use disorder studies 

wherein researchers used a randomized controlled design (Mays, Clark, & Gordon, 2008; 

Silverman, 2008, 2015c), the researcher utilized a cluster randomized two-group design.  

Throughout 24 music therapy treatment sessions, the researcher cluster randomized consumers 

into conditions by session.  As all participants were on the same unit, the only difference 

between clusters was the treatment condition.  The numbers one to 24 were randomized into 

three groups and each group was assigned to either the songwriting (posttest only), recreational 

music therapy (posttest only) or control (pretest only) condition.  Participants became a 

participant in the first session they attended.  In an attempt to be as inclusive as possible and 

accurately represent contemporary clinical practice, participants were allowed to attend 

multiple sessions but data were only collected after completion of the first session.  
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Intervention Theory 

Using a brief educational approach (Silverman, 2015c) incorporating principles and 

techniques from motivation enhancement therapy (Miller & Rollnick, 2002), the interventionist 

attempted to engage songwriting participants in a dynamic and motivating songwriting 

intervention to distract them from any craving they may have been experiencing.  The 

researcher designed the group-based songwriting intervention to be aesthetically pleasing via 

live music, therapeutically relevant, and educational so patients would learn methods for 

changing cognitive, behavioral, and affective aspects of their addictions and be more motivated 

for additional treatment by recognizing their addictions prohibited them from accomplishing 

their self-directed and personalized goals.  A potential limitation of this approach is that patients 

who were motivated for treatment may have been more engaged in the music therapy treatment 

– and therefore more distracted from their craving – than patients who were less motivated 

(Silverman, in press).   

Treatments 

Songwriting (posttest only): In an introductory exercise, the investigator first asked 

participants to state their names and something about themselves (such as favorite band or artist) 

within a 12-bar blues progression in the Key of E played on a steel string acoustic guitar 

(Yamaha FG720S).  The investigator then informed patients they would be composing lyrics 

for a blues song about recovery but they would begin by brainstorming ideas of why patients 

wanted recovery for the first verse.  The investigator wrote down patients’ ideas and suggestions 

in a “lyric bank” on the dry erase board.  Common ideas concerned family, friends, health, 

vocational aspirations, and happiness.  The investigator then facilitated group songwriting 

utilizing patients’ suggestions.  Thus, the first verse of the blues song concerned why patients 

wanted recovery and therefore focused on motivators for change and sobriety.  The investigator 

used a similar procedure for the second verse but focused on how patients would recover.  

Common ideas concerned attending and participating in meetings, being honest with oneself 

and others, and adhering to a schedule.  The songs were 12 bar blues songs in the key of E and, 

due to time constraints of a single therapy session on the detoxification unit, patients only 

composed lyrics.  Patients thus wrote a two-verse song, with the first verse concerning why they 

wanted recovery and the second verse concerning how they would recover.  At the conclusion 

of the session, the investigator verbally processed the session, thanked patients for participation, 

asked for questions and comments about the session, and distributed posttests to patients who 

volunteered to complete them.  The investigator made copies of the song lyrics for patients to 

keep. 

Recreational Music Therapy (posttest only): In an introductory exercise, the 

investigator first asked participants to state their names and something about themselves (such 

as favorite band or artist).  The RMT condition purposely did not contain any elements of 

education/therapy concerning recovery.  Instead, after completing the instrument, participants 

played rock and roll bingo.  Participants had their own cards with 25 song titles.  The therapist 

played approximately 20-sec of each song and, if participants had that song title on their card, 

they put a small piece of paper on the song title on their card.  The investigator asked questions 

and facilitated discussions based upon songs, artists, and memories associated with the music.  

 Wait-List Control (pretest only): This condition was identical to the recreational 

music therapy condition, with the exception that participants completed the questionnaire 

before the intervention instead of after it.  

The researcher, a Board-Certified Music Therapist with 15 years of experience working 

with clients in substance use treatment at the onset of the study, provided all sessions.  Sessions 
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were conducted on Tuesday mornings throughout a period of five months and lasted 

approximately 45-min.  The researcher’s affiliated university’s Institutional Review Board 

worked in tandem with the detoxification unit’s Institutional Review Board and approved this 

study before data collection initiated.  The researcher provided and obtained informed consent 

and all participants voluntarily provided consent to participate in the study.   

Participant Enrollment 

Participants were enrolled in the study from June to November 2015 resulting in a 

sample of 134.  This sample size enabled the researcher to detect a moderate effect size (.25) 

when  = .05 for a power of .80 using an ANOVA with fixed effects with three independent 

treatment groups using a linear mixed model (Kotrlik, Williams, & Jabor, 2011). 

Analyses 

Four analyses of variance (ANOVAs) were conducted to determine if there were 

differences between experimental and control groups in (a) the number of consumers taking 

part in each session who volunteered to be research participants, (b) the total number of 

consumers in each session, (c) the research participants’ ages, and (d) the number of times 

participants had been in a rehabilitation/detoxification facility.  Chi-square tests were conducted 

to determine if there were between-group differences in the frequencies of participants’ 

demographics concerning (a) gender, (b) race/ethnicity, and (c) drug of choice.   

To analyze data for potential between-group differences concerning craving subscales 

and total craving, the researcher fit a linear mixed model with treatment group (experimental 

and control) as a fixed effect and cluster as a random effect using the univariate function in 

SPSS version 19.0.0.  Levene’s Tests of Equality of Error Variances were not significant, all p 

> .225.  The researcher reported the overall F test for group differences.   

Results 

Significant between-group differences were found in the number of patients taking part 

in each session who volunteered to be research participants and the total number of patients in 

each session.  In both cases, the songwriting condition had lower means than the recreational 

music therapy and control conditions.  No statistically significant between-group difference 

was found in the other measures, all p > .05.  No statistically significant between-group 

difference was found in demographic frequencies, all p > .05.  

Concerning the expectancy subscale, there were significant differences between the 

control and songwriting conditions, with the songwriting condition having less expectancy 

craving than the control condition.  Although not significant, all subscale – as well as the total 

craving – mean scores were lower in the songwriting condition.  Inferential and descriptive 

craving statistics are depicted in Table 1. 

 

Table 1 

Descriptive and Inferential Craving Statistics 

 Recreational MT Control Songwriting 

Dependent Measure; 

statistics 

M SD n M SD n M SD n 

Compulsivity;  3.79 2.00 49 3.90 1.83 51 3.21 2.01 29 
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F(2, 126) = 1.256, p = 

.288, partial 2 = .020 

Expectancy;  

F(2, 126) = 3.448, p = 

.035, partial 2 = .052* 

4.26 1.88 49 4.49 1.79 51 3.37 1.99 29 

Purposefulness;  

F(2, 126) = 1.088, p = 

.340, partial 2 = .017 

3.82 1.39 49 3.57 1.40 51 3.34 1.54 29 

Emotionality;  

F(2, 126) = 2.073, p = 

.130, partial 2 = .032 

4.34 2.09 49 4.46 1.70 51 3.56 2.24 29 

Total Craving;  

F(2, 126) = 2.458, p = 

.090, partial 2 = .038 

4.05 1.60 49 4.10 1.43 51 3.37 1.55 29 

*Control versus songwriting: Mean difference = 1.122, p = .033, 95% CI: .066, 2.179 

 

Discussion 

The purpose of this cluster-randomized effectiveness study was to measure the effects 

of single-session group-based songwriting on craving with patients on a detoxification unit.  

There were significant differences between the control and songwriting conditions in the 

expectancy subscale, with the songwriting condition having less expectancy craving than the 

control condition.  Although not significant, all subscale – as well as the total craving – mean 

scores were also lower in the songwriting condition.  These results, while not statistically 

significant, can be considered clinically relevant due to the importance of craving as an 

undesirable symptom within the contextual parameters of the detoxification setting.  Although 

generalizations are typically unwarranted without consistent statistically significant results, it 

is difficult to contend that the mean between-group differences are inconsequential.  In 

detoxification settings, any type of symptomatic relief is a positive occurrence, especially 

without the use of pharmaceutical interventions.  

Results of the current study are congruent with existing research indicating that 

participants in music therapy have less – although not significantly less – craving than control 

participants (Silverman, 2011b, in press).  However, the current study was unique in that it 

evaluated songwriting as the intervention whereas the previous two music therapy studies 

measuring craving used lyric analysis as the treatment.  Additionally, the current study used a 

craving inventory that contained various subscales in order to holistically measure the 

multifaceted and complex craving phenomenon.  

As patients in detoxification facilities frequently receive pharmacological interventions 

to reduce their withdrawal and craving symptoms, it may inadvertently reinforce reliance upon 

chemically induced cognitive, affective, and behavioral change.  Thus, results of the current 

study warrant clinical implementation given the well-established Craving Withdrawal Model 

and the Conditioned Appetitive Motivational Model of Craving (Stewart, de Wit, & 

Wikelboom, 1984): Using songwriting interventions to reduce craving may be a non-



 
VII. Uluslararası Hisarlı Ahmet Sempozyumu / VII. Internatıonal Hisarlı Ahmet Symposıum 

 

274 

 

 

 

 

pharmacological and positive method to distract people from their negative symptoms without 

relying upon medications or reinforcing the effectiveness of chemically induced change.  The 

songwriting intervention also focused on recovery and thus may target other consequential 

dependent measures – including stage of change, readiness for treatment, and motivation 

(Silverman, 2011b, 2012, 2015b) – while concurrently impacting craving.  Music therapy 

clinicians might utilize results from this study as a psychoeducational tool to explain to patients 

in substance abuse rehabilitation that participation in group-based music therapy can distract 

them from craving while simultaneously influencing motivation, change, and treatment 

readiness (Silverman, 2011b, 2012, 2015b).   

One of the potential limitations of this study is that music may inadvertently induce 

craving due to previously established associations between music and drug misuse (Short & 

Dingle, 2015).  These associations highlight the importance of the music therapy assessment 

and educating patients concerning how some music may function as a situational risk factor – 

or trigger – for substance use.  However, it may be difficult for patients to avoid certain music 

and music therapists may need to collaboratively work with patients to find appropriate coping 

skills during these potential situations.   

Other limitations include the dual role of CR, which may have resulted in biased 

responses as well as the duration of beneficial treatment effects.  A final limitation was the use 

of a sole measurement: Rather than using both pre- and posttests, only a pre- or posttest was 

used.  As the researcher used both randomization and had an adequate sample size, he did not 

want to use both pre- and posttests in an attempt to limit testing fatigue within a single session 

(Bradt, 2012).  Additionally, the researcher did not want to over-emphasize craving as it 

represents an extremely undesirable physiological and affective condition that often precipitates 

relapse.  Thus, the researcher did not want patients to be overly conscious of such an 

excruciating experience by having them focus on craving at both pre- and posttest.  Patients on 

a detoxification unit represent an unstable and extremely sick clinical population and the 

researcher made decisions concerning the study design in a deliberate, ethical, and judicious 

manner.  

Future researchers might compare how various music therapy interventions might 

impact craving with patients who experience substance misuse.  For example, comparing 

receptive music therapy with more active forms of music therapy, including songwriting, lyric 

analysis, and improvisation, may promote active mechanisms of therapeutic change.  Future 

researchers might measure patients’ engagement, level of commitment, and previous 

associations with music to determine if and how these factors might influence symptoms, 

motivation, help seeking, stage of change, and relapse.  Researchers might consider qualitative 

or mixed-methods investigations in an attempt to understand patients’ subjective experiences 

in a more depth manner.  These experiences may lead to better and more innovative ways of 

measuring the effects of psychosocial treatments on people in detoxification settings.  Any 

additions to the literature base, from all research paradigms, would be welcome and contribute 

to the understanding of if and how music therapy may be used in substance abuse rehabilitation. 

The purpose of this cluster-randomized effectiveness study was to measure the effects 

of single-session group-based songwriting on craving with patients on a detoxification unit.  

There were significant differences between the control and songwriting conditions in the 

expectancy subscale, with the songwriting condition having less expectancy craving than the 

control condition.  Although not significant, all subscale – as well as the total craving – mean 

scores were lower in the songwriting condition.  In the contemporary evidence-based and data-

driven healthcare environment, additional research is warranted to provide the best possible 

treatment to people with addictions. 
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“BİRLİKTE YAPILAN MÜZİK İCRASININ, OTİZMLİ BİREYLERİN TOPLUMA 

KAZANDIRILMASINDAKI ETKİSİ: İZOT İZMİR OTİZM ORKESTRASI VE KOROSU 

ÖRNEK OLAYI” 

 

Dr. Orçun BERRAKÇAY 

Dokuz Eylül Üniversitesi & İZOT İzmir Otizm Orkestrası ve Korosu 

tenorcun@hotmail.com 

ÖZET 

Bu bildiri, Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre günümüzde 68 doğumda bir görülen ve 

sosyalleşme sürecinde toplumun da olumsuz bakış açısından dolayı büyük zorluklar yaşayan 

otizmli bireyleri ve ailelerini müzik aracılığıyla nasıl topluma kazandırıldığını, bunun da 

birlikte müzik icra ederek nasıl gerçekleştirildiğini açıklar. Otizmli bireylerle yapılan özel 

eğitim vb. çalışmalar genellikle bireyseldir ve toplu halde bir işi başlayıp bitirebilecekleri pek 

düşünülmez. Bu düşüncenin aksine müzikle ilişkilenen ve İZOT aracılığıyla bir topluluk içinde 

koro ve orkestra üyesi olarak görev alan otizmli bireyler sosyalleşme süreçlerinde büyük bir 

gelişme katederler. İZOT İzmir Otizm Orkestrası ve Korosu bu düşünceyi kanıtlayan bir örnek 

olarak önem kazanır. 3 yıl boyunca yapılan gözlemler ve ailelerle yapılan görüşmeler müziğin 

otizmli bireyleri topluma kazandırmadaki etkisini destekler niteliktedir. 

Anahtar Kelimeler: Otizm, Sosyalleşme, Müzik, Koro, Orkestra 

 

“THE EFFECT OF REINTEGRATION OF INDIVIDUALS WITH AUTISM, 

THROUGHOUT USING COOPERATIVE MUSICAL PERFORMANCE: IZOT IZMIR 

AUTISM ORCHESTRA AND CHOIR CASE STUDY” 

 

Dr. Orçun BERRAKÇAY 

Dokuz Eylul University & IZOT Izmir Autism Orchestra and Choir 

tenorcun@hotmail.com 

ABSTRACT 

According to The World Health Organization (WHO), nowadays autism can seen 68 

births a common in the World. Due to the negative perspective on society, children with autism 

and their families lives hard condition all their life. This  article says that; how can we 

reintegration individuals with autism via music? In addition how did we do this practice with 

cooperative musical performance? Special education and the other practices are generally be 

performed individual with individuals with autism. According to the society perspective; it is 

hard to believe that, they can start and finish one mission all together. Contrary to this thinking; 

relate to the music and hereby being members of choir & orchestra in a community, help to the 

socialization process of individuals with autism. IZOT Izmir Autism Orchestra and Choir is a 

good example for proving this opinion. For 3 years observations and interviews with the 

families, supports reintegration effect of music on individuals wiht autism.  

 Key Words: Autism, Socialization, Music, Choir, Orchestra 
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Giriş 

2014 yılı Dünya Sağlık Örgütü verilerine her 68 doğumda 1 çocuğun otizmli olduğu 

dikkate alındığında, onların aileleri, akrabaları, okul vb. diğer sosyal ortamlarda birlikte 

oldukları arkadaşları ve eğitimcilerini düşündüğümüzde toplumun büyük kısmını etkileyen 

gelişimsel bir bozukluktur. Geçmişten bu yana görülme oranlarına bakıldığında gelecekte 

toplumun çok daha fazla bir kesimini etkileyeceği öngörülmektedir. 

Bu anlamda otizmli bireylerin toplumun bir parçası olarak bizlerle yaşamaya devam 

edeceği, toplum için daha çok kişiyi etkileyeceği düşünüldüğünde; sosyal hakları, eğitim 

sorunları, aileden bağımsız yaşayabilmesi için yaşam evleri vb. çalışmaların yapılması, iş 

olanaklarının sağlanması yönünde yapılan toplumsal çalışmalar ve duyarlılığın oluşturularak 

farkındalığın artması önem taşımaktadır. 

Otizm 

Otizm, yaygın gelişimsel bozukluklar içinde en iyi tanınan ve en çok araştırma yapılan 

bozukluk tipidir. Sosyal ilişkilerde uyum zorluğu, dil ve iletişim alanlarındaki eksiklikler, 

sürekli tekrarlayan davranışlar, sınırlı ilgi ve takıntılarla ortaya çıkar. Doğuştan olabildiği gibi 

küçük yaşta da ortaya çıkabilir, yaşam boyu devam eder. Otizmin yaşam boyu devam eden bir 

bozukluk olması, bireyin sosyal etkileşimi başta olmak üzere, dış dünyayı algılamasını, duygu 

ve düşüncelerini ifade etmelerini engeller.  

Gelişimsel geriliğe neden olan etmenlerden biri olan otizm, genellikle yaşamın ilk üç 

yılında ortaya çıkar. Tanılanması veya önceden tahmin edilmesi çok zor olan otizmin etkileri 

yetişkinlik döneminde de devam edebilmektedir. Üç yaşına kadar tanılanması kritik olan 

otizmde iki farklı durumdan bahsedilebilir. Bazı çocuklar 8. aydan önce bile gelişimsel gerilikle 

birlikte otizm özelliği gösterebilmektedir. Diğerleri ise normal bir gelişimsel süreci yaşarken 2 

yaşın sonlarında var olan becerilerinde gerileme göstermekte veya bu becerileri 

kaybetmektedir. Özellikle iletişim becerileri, dil becerileri ve konuşma becerilerinde gerileme 

görülmektedir. Örneğin, konuşabilen bir çocuk konuşmamaya başlayabilir, taklit becerilerini 

gerçekleştirmeyebilir veya çevresindekilerle iletişim kurmaktan vazgeçebilir. 

“Otizm, kişinin dış dünyanın gerçeklerinden uzaklaşıp kendine özgü iç dünyasında 

yaşıyor olması durumudur. Bu yüzden bazen çocukluk şizofrenisiyle karıştırılabilir. 

Otistik bozukluğun anne babanın kişilik özellikleriyle veya çocuk yetiştirme 

biçimleriyle ilişkisi yoktur. Ancak kalıtımsal faktörler önemlidir. Otizmli çocukların 

kardeşlerinde, 50-100 kat daha fazla otistik bozukluk görülür” (Çoban, 2005:120). 

Sosyalleşme 

“İnsanın biyolojik bir varlık olmaktan çıkıp, toplumun bir üyesi olması, toplumda 

kendisinden önce varolan kuralları öğrenmesi, değer ve inançları benimsemesi, 

onaylaması ve bu kurallara uygun olarak kendisine verilen rolleri oynaması ile 

mümkündür. Bireyin, içinde yer aldığı toplumun bir parçası, üyesi olabilmesi için 

geçirdiği süreç ise sosyalleşme (socialization) olarak adlandırılmaktadır” (Akay, 2006:3). 

Sosyalleşme toplumsal kurallara uyma, kültürel ortamın beklentilerine uygun davranma 

sürecidir. Bireyler bu süreçte topluma uyumu sağlayacak tutum ve davranışları kazanır. Bireyin 

kişilik kazanarak belli bir toplumsal çevreye hazırlanması, toplumla bütünleşmesi süreci olarak 

tanımlanır. Sosyalleşme süreci sayesinde topluma ait var olan kültürel özellikler alt kuşaklara 

geçerek sosyal bir kişiliğin oluşması sağlanır, böylece toplumsal gelişim de sağlanmış olur. 

Toplumsal değerlerin aktarımı ve yaygınlaştırılması sosyal hayatın sürekliliği için önem taşır. 

“Sosyalleşme insanların yaşam için gerekli olan sosyal, ruhi ve fiziki yetenekleri 
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kazanması için toplum kültürünü özümsemesini kapsayan bir uzun süreçtir. İnsanların 

yaşayan bir toplumun aktif üyesi haline gelmesi doğal olarak gerçekleşmez. Bir başka 

ifadeyle insanlar statü rolleri için doğal bir şekilde gelmezler, bu yönde onların 

sosyalleşmesi gerekir. Bu anlamıyla sosyalleşme, bireyi kültür içerisine kabul etme 

sürecidir ki bu süreç ortak sosyal hayatın gerçekleşmesini mümkün kılar” (Şahin, 

2007:12). 

Otizmli bireylerin problem davranışlarının ortadan kaldırılması veya minimuma 

indirilmesi, onların sosyalleşmelerine olanak tanıyarak sosyal hayata kazandırılmalarıyla 

mümkün olmaktadır. Çocuğun sosyalleşmesiyle birlikte mutlu olması hem onun hayatını hem 

de ailesinin yaşantısını kolaylaştırır. Sadece evde oturup hiç bir işe yaramıyorum düşüncesine 

sahip olmak otizmin yanında depresyon vb. durumları da ortaya çıkarır. Bu durum çocukla 

birlikte aileyi de olumsuz etkilemektedir. Otizmli çocuğa sahip olan ailelerin bir çoğunda ne 

yazık ki aileler dağılmaktadır. Çocuğun bütün yükü annenin üzerine kalmaktadır. Bu durumda 

anne çocukla ilgilenmek zorunda olduğu için kimi zaman işini bırakmaktadır. Dolayısıyla hem 

maddi hem de manevi anlamda zorluklar yaşamaya başlamaktadır. 

 

Otizmli Bireylerin Sosyal Gelişim Özellikleri 

Otizmin en önemli bulgularından bir tanesi sosyal gelişim problemidir. Otizmli çocuklar, 

çevrelerine karşı ilgisizdir. Kucağa alınma, sarılma, dokunma gibi bir fiziksel temastan 

genellikle hoşlanmazlar. Sosyal etkileşimi kendileri başlatmazlar ve iletişimi devam 

ettiremezler. Göz teması olmaması, yaşıtları ile gelişimsel düzeylerine uygun ilişkiler 

geliştirememesine neden olur. Bu da sosyal etkileşim alanındaki en önemli belirtiler olarak 

görülür. İlgilerini çevrelerindeki kişiler ile kendiliklerinden paylaşmazlar ve duygusal karşılık 

veremezler. Zaman içinde özellikle yüksek fonksiyonlu otizmlilerin ilişki kurmalarında artış 

olmasına karşın sosyal davranışları uygun olmayan bir şekilde devam eder. 

Tinbergen ve Tinbergen (1972) oyun becerisinin normal bir çocukta yaşamın ilk iki 

yılında oluşup, nesnelere dokunmayla başlayan süreç zaman içinde amacına uygun bir şekilde 

kullanmayla devam ettiğini, fakat otizmli çocuklarda duyu motor dönemine uygun olarak 

gelişmediğini, iletişim becerisi ve hayal gücünün gelişmemesinin bir oyun içinde sınırlı 

becerilerle kendini gösterdiğini vurgular. Hutt ve Hutt (1964), ise oyunlarda kullanılan 

nesnelerin ağız bölgesi çevresinde emme ve yalama davranışlarıyla sınırlı kaldığını söyler.  

Pehlivantürk (2004:57) sosyal gelişime vurgu yaparak “bu bozuklukta sosyal gelişim 

alanındaki güçlükler belirgindir ve dil ya da zihinsel gelişim alanındaki gecikme ya da 

sapmalardan bağımsızdır” der. Sosyalleşmeyi dil ve zihinsel gelişim sürecine bağlamak doğru 

olmaz, çünkü birşeyi yapmayı öğrenmekle gelişir. Bu süreç içerisinde çocuğa ayrı bir yol 

izlenilmesi gerekir; sanat, spor vb. etkinlikler içerisine dahil edilen çocuk sosyalleşmeye başlar.   

 

Müziğin Sosyalleşme Sürecine Etkileri 

Müzik, toplumsal etkileşimle var olan ve insanlar tarafından insanlar için yapılan 

öğrenilmiş bir davranıştır. Dolayısıyla kendi için kendinden oluşmadığı gibi her zaman onu 

üretecek, destekleyecek ve onun ne olup olmadığına karar verecek insanlara gereksinim duyar 

(Erol 2002’den Aktaran, Coşkun, 2007:46). Sosyokültürel dizgenin ifade kültürü içinde yer 

alan müzik, insanların bilişsel ve duyumsal ihtiyaçlarını giderir. Böylece kişinin kendini ifade 

etmesi, olumlu tepki alması ve beğenilmesi gerçekleşir.   

 Müzik, insanın psikososyal olarak kendini ifade etmesinden, gerilimin 



 
VII. Uluslararası Hisarlı Ahmet Sempozyumu / VII. Internatıonal Hisarlı Ahmet Symposıum 

 

280 

 

 

 

 

giderilmesine, çevre ve arkadaş grubu edinmekten prestij kazanmaya, katarsisten 

bireyselleşmeye kadar sosyalleşme sürecini destekleyen bir çok amaca hizmet eder. Bu olgu 

müziğin pragmatik anlamı ve kullanımı olarak açıklanır (Kaemmer (1993)’dan Aktaran, 

Coşkun, 2007:47). 

“Müziğin çeşitli kullanımları ve işlevlerinin daha iyi anlaşılması, potansiyel olumlu 

işlevlerin bazılarının insanı, kendi toplumunda yaşama bir şeyler katıp katamayacağını 

dikkate almaya yöneltmelidir. Oyun olarak müziğin bir özelliği, çocuklarda bir işbirliği 

duyusunun gelişmesine yaramasıdır. Bu duyu, yetişkinlerde toplu müzik seslendirmeleri 

ile pekiştirilir. Aşırı bireyselcilik müziksel etkinliğin bu çok önemli öğesini 

geçersizleştirebilir. Müzik, onu her şeyden yalıtarak kendi itkilerine göre davranan 

bireylerin anti-toplumsal etkilerine karşı tavır koyabilen işbirliğini beslediği için bir 

topluma yardımcı olur. Müzik ayrıca, bir topluma yaşam deneyimlerinde zihinsel 

zorlama ve çeşitliliği arttırarak, can sıkıntısını azaltma aracı da olur” (Kaemmer, 

1993:110). 

Brunk (1999), müziğin otistik çocukların iletişiminde ve eğitiminde eşsiz bir yol 

olduğunu, tedavi ve öğrenim aracı olarak etkililiğinin iki farklı terapi ve eğitim çerçevesi 

sağlayabilme yeteneğinden geldiğini söyler. Müzik tutarlı, kararlı ve tahmin edilebilir bir çevre 

oluşturur. Güncel bir şarkının melodisi, armonisi ve ritmi, stresli ya da yabancı bir ortamda 

çocuğun rahat etmesine yardımcı olur. Müzik aynı zamanda sınırsız bir esneklik de sağlayabilir. 

Zaman zaman çocukla birlikte değişir, çocuğun davranış ve duygularını yansıtabilir.  

 

İZOT İzmir Otizm Orkestrası ve Korosu 

İZOT İzmir Otizm Orkestrası ve Korosu, 18 Nisan 2013 tarihinde İzmir’de Müzik ve 

Otizm, Oder Otizm Derneği ve Tobav İzmir (Devlet Tiyatrosu Opera ve Bale Çalışanları 

Yardımlaşma Vakfı) işbirliğiyle Müzik Öğretmeni Dr. Orçun Berrakçay tarafından 

kurulmuştur.  

Müzik ve Otizm öncülüğünde, Oder ve İzmir Tobav’la yapılan görüşmeler sonucunda 

tamamen gönüllülük esasına dayalı olmak üzere kurulan İZOT, otizm tanısı almış ve çalışmanın 

gidişatını aksatacak çok ağır problem davranışları olmayan, komut alabilecek yeterlikte olan 

çocukları ve gençleri internet ve sosyal medya üzerinden topluluğa davet ederek 18 Nisan 2013 

tarihinde 4 katılımcı ile çalışmalara başlamıştır.  

Haftada bir gün iki saat prova şeklinde başlayan çalışmalar, katılımcı sayısının yaklaşık 

15’e yükselmesi ve 2013 yılında tek müzik eğitimcisi ile çalışılmasından dolayı birer saat olmak 

üzere yaş grupları dikkate alınarak iki ayrı grup şeklinde yürütülmüştür. Zaman zaman gönüllü 

öğretmenlerin de desteği olmuştur. Ağustos 2013’e kadar olan bu süreç katılımcıların birbirine 

alışması ve birlikte iş yapma çerçevesinde düşünüldüğünde topluluğun oryantasyon dönemi 

olarak düşünülebilir.  

Yaz tatili sürecinde katılımcıların bir kısmının şehir dışında olmasından dolayı 

çalışmalara ara verildiği için, yeni sezona Ekim 2013’te tekrar başlanmıştır. Bu süreçte İZOT’a 

gönüllü eğitimcilerin katılmasından dolayı çalışmalar haftada bir gün bir buçuk saat süresince 

tek grup olarak sürdürülmüştür. Ayrıca katılımcıların aileleri kendi meslekleri çerçevesinde 

(öğretmen, psikolog vb) destek sağlamaya başlamışlardır. Zaman zaman gönüllü üniversite 

öğrencileri (fizyoterapi, çocuk gelişimi, sınıf ve branş öğretmenliği vb.) de kendi alanlarında 

katkı sağlamışlardır.  

Tamamıyla gönüllülük üzerine çalışmalarına başlayan İZOT’un kuruluş amacı; bireysel 

olarak müzik dersi alan, herhangi bir çalgı çalabilen ve şarkı söylemeyi seven otizmli çocukların 
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ve gençlerin sosyalleşmelerine katkıda bulunmaktır. Ayrıca toplum içindeki sosyal davranışları 

uygulamaları ve bir ekip halinde nasıl çalışılacağını öğrenmeleriyle bir takım ruhu kazandırmak 

da alt hedeflerdendir.  

Yaş ortalaması 15 olan toplulukta 10 yaşından 29 yaşına kadar otizmli bireyler 

bulunmaktadır (Bakınız EK-1). Grubun profili anaokulundan üniversiteye kadar geniş bir 

skaladadır. Ayrıca Güzel Sanatlar Lisesi’ne devam eden üç katılımcı vardır. Yaklaşık 25 

katılımcıdan oluşan grup yeni katılımcıların da gelmesiyle sürekli artış göstermektedir. 

Çalışmalara kendi başına gelen aspergerli iki katılımcı dışında diğer bütün katılımcılar 

ağırlıklı olarak anneleri veya diğer aile bireyleriyle gelmektedir. Yaşanabilecek olası 

problemleri önlemek için, problem davranışları olan katılımcılar çalışmalara aileleri eşliğinde 

girmektedir.  

Haftada bir gün bir buçuk saat süresince yapılan provalar gönüllü eğitimciler (Bakınız 

EK-2) eşliğinde sürdürülmektedir. Topluma Hizmet Uygulamaları dersi kapsamında veya 

gözlem amaçlı olarak üniversite öğrencilerinin de çalışmalara desteği olmaktadır.  

Bu güne kadar toplam 65 konser verilmiştir. Kimi konserler sadece İZOT için organize 

edilirken kimi konserlerde de bir program dahilinde sahne alınmıştır. İlk konserde 13 dakika ile 

başlayan performans süresi sonraki konserlerde 2 saate kadar uzamıştır. 

Sosyalleşme boyutu düşünüldüğünde, kar amacı gütmeyen ve tamamıyla gönüllü 

eğitimcilerden oluşan İZOT İzmir Otizm Orkestrası ve Korosu, otizmli çocuklar yapılan 

bireysel çalışmaların ötesinde, bir araya geldiklerinde ve kendilerine olanak verildiğinde neler 

yapabileceklerini göstermek açısından önemlidir. Ailelere de umut ve motivasyon sağlamasının 

yanısıra otizmli çocuğa sahip diğer aileler için de olumlu bir örnek olarak bu tür çalışmaların 

içine dahil olmalarına sebep olmaktadır.  

 

İzot’un Yaşar Üniversitesi Konserinden Bir Görünüm 

Bulgular 

Araştırma kapsamında 28 öğrenci velisi ile yaptığım anket çalışmasında, İZOT’a 

başladıktan sonra varsa çocuklarının problem davranışlarında ne gibi değişimler yaşandığını 

sorduğumda, 6 veli herhangi bir değişim olmadığını belirtti. Bunlardan bir tanesi, konserlerde 

verilen yemek ikramlarının yemek yeme takıntısını tetiklediğini ve bu yüzden problem 

davranışı negatif yönde etkilediğini dile getirdi. Geri kalan 5 kişi ise çocuğunun herhangi bir 

problem davranışı olmadığı için bu anlamda bir değişimin olmadığını belirtti. 22 veli ise 

İZOT’un çocuklarının problem davranış seyirlerinde potizif bir etkisi olduğu dile getirdi. Tablo 

2, yaklaşık %75’lik bir başarı müzik aracılığıyla bir araya gelen bu çocuklardaki pozitif 

değişime işaret eder.   

İZOT’ta yer alan erkek çocukların yaşlarına bakıldığında 9 yaşından 29 yaşına kadar 
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olan katılımcıların varlığından söz edilebilir. Ağırlıklı olarak 20’li yaşların varlığı kendisini 

gösterir. Yaşları yakın olan katılımcıların fazla olması, akranlarıyla kurdukları iletişim 

açısından pozitif bir durum oluşturur. Prova ve diğer sosyal etkinliklerde yaptığım gözlemlerde, 

yaşları birbirine yakın olan çocukların daha çok yan yana oturmak istediklerine, kendilerinden 

yaşça küçük olan bir çocuklarla daha az iletişim kurduklarına tanık oldum. 

Ailelerin sorunlarını paylaştıklarını fazlalıkla dile getirmeleri, bir çoğunda anne babanın 

ayrı olmasından kaynaklı olarak bütün yükün annede olmasından dolayı yaşadıkları zorlukları 

ve sorunları paylaşabilecekleri kişi olmamasıyla ilişkilendirilebilir. Ayrıca toplumun otizmli 

çocuklara ve ailelerine bakış açısı da kendilerini yalnız hissetmelerine ve içinde bulundukları 

durumdan psikolojik olarak olumsuz etkilenmeleriyle açıklanabilir. BU çıkarımlarım annelerle 

yaptığım görüşmeler ve sorularıma verdikleri yazılı cevaplarda olan tutarlılık göstermektedir. 

Bir aile olduklarını ve çocuklarıyla birlikte sosyalleştiklerini de dile getirmeleri içinde 

yaşadıkları durumla örtüşür. Verdikleri cevaplarda çocuklarının sosyalleştiği ve onlarla gurur 

duyduklarını daha az ailenin dile getirmeleri, İZOT’un kendileri üzerinde daha çok etkisinin 

olduğunu vurgulamak istemelerinden kaynaklanabilir.  

 

Sonuç 

Otizmli çocukların ve gençlerin müzik aracılığıyla sosyalleşmelerini sağlamak için 

kurulan İZOT İzmir Otizm Orkestrası ve Korosu; otizmli bireylerin kendilerine olanak 

verildiğinde neler yapabileceklerini göstermek, ailelere motivasyon sağlamak ve farkındalık 

yaratmak önem taşımaktadır. Otizmli bireyler yapılan toplu müzik çalışmalarıyla; 

sosyalleşmeleri yönünde büyük bir adım atarken, boş zamanlarının değerlenmesiyle birlikte 

kimisinde problem davranışlar kısmen azalır, kimisinde de müzikle ilişkilendiği süre içinde 

tamamen ortadan kalkar. Ayrıca seyirci karşısında performans sergilemeleriyle birlikte de 

özgüvenleri gelişir.    

Otizmli çocukların topluma olan entegrasyonu, sosyal hayata kazandırılmaları, 

kendilerine olanak verildiğinde neler yapabileceklerini göstermeleri ve otizmin farkındalığına 

katkıda bulunmak için kurulmuş İZOT, zaman içinde aileleri daha çok motive eder hale 

gelmiştir. Bu durum neden aile sorusunu gündeme getirse de önemli bir amaca hizmet 

etmektedir. Çocuğunun otizmli olmasından dolayı toplum içinde birçok sorun yaşayan aile 

zaman içinde yıpranmaktadır ve büyük bir umutsuzluk içinde yaşamaktadır. Dolayısıyla bu 

psikoloji çocuğun hayatını da olumsuz etkilemektedir. Aile sosyal hayat içinde motive edilip, 

yalnız olmadığı duygusunu tadarak, bir sosyal grup içinde sıkıntılarını paylaşabileceği insanlar 

ile birlikte olduğunda sosyalleşme süreci gerçekleşmeye başlar. Bu anlamda İZOT’un önemi 

apaçık ortadadır.    
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ÖZET 

Müzik terapi tüm dünyada psikiyatri kliniklerinde, kanıta dayalı, etkili bir terapi metodu 

olarak kullanılsa da, Türk klinik uygulama ortamlarında kullanılmasına dayalı araştırma 

literatürü son derece kısıtlı. Yazarın sürmekte olan yüksek lisans tezinde, müzik terapinin bir 

Türk üniversite hastanesindeki klinik faydalarını araştırmak için, klinik ortamda, 6 şizofreni ve 

şizofreni benzeri bozukluk tanısı almış standart bakım altındaki hasta ile bir çalışma 

gerçekleştirildi. Katılımcılar, haftada iki kere bir araya gelen, öncesinde ve sonrasında klinik 

psikoloji ön-test ve son-testlerinin uygulandığı 20 müzik terapi oturumuna iştirak ettiler. 

Önbulgular, müzik terapinin, hastaların genel işlevsellik, bireysel ve sosyal performans, 

depresyon seviyeleri, duygusal farkındalık eksikliği kaynaklı duygu düzenleme güçlükleri ve 

çaresiz ve boyun eğici stresle başa çıkma yöntemleri kullanmada istatistiksel olarak anlamlı 

derecede farklı puanlar almalarına yardım ettiğini ileri sürüyor. Normalde oturumlarda sözel 

paylaşımları çok kısıtlı olan hastaların duygusal içeriklerine ulaşmak için, hayvanları metafor 

olarak kullanan müzik terapi oyun / doğaçlamaları kullanıldı. Sonraları terapist gruba, duygu 

isimleri içeren bir poster sundu ve danışanlar hayvanlarının anlık ruh hallerini adlandırmak için 

bu listeden kelimeler seçmeye başladı. Sürecin sonlarına doğru, grup üyelerinin grup içerisinde 

kendi hislerini dışavurumlarında da duygu isimleri kullandığı gözlemlendi ve bu, duygusal 

farkındalık eksikliği kaynaklı duygu düzenleme güçlüklerinde düşüş olarak son-testlere 

yansıdı. 

Anahtar kelimeler: Müzik terapi, şizofreni, psikoterapi, psikiyatri, metaforlar. 

 

EXPRESSIVE FUN:  

EMOTIONAL AWARENESS ACTIVITY OVER METAPHORS  IN A MUSIC THERAPY 

GROUP  WITH PEOPLE DIAGNOSED WITH SCHIZOPHRENIA 

ABSTRAC 

Although music therapy has been an evidence-based effective therapy method in many 

clinical psychiatric settings all around the world, research literature that uses music therapy in 

Turkish clinical settings is extremely limited. A study was conducted for the writer’s on-going 

master’s thesis to explore the clinical benefits of music therapy in a Turkish university hospital, 

within a clinical setting with 6 patients, who are diagnosed with schizophrenia or schizophrenia-

like disorders by the hospital crew and who are currently under standard care. The participants 

attended 20 music therapy sessions meeting twice per week and pre-post clinical psychological 

tests have been applied around these sessions. The preliminary findings suggest that music 

therapy process helped patients to achieve statistically significant better scores on general 

functionality, personal and social performance, depression levels, difficulties in emotion 

regulation concerning lack of emotional awareness and amount of submissive and helpless 

ways of coping with stress. Music therapy games / improvisations using animals as metaphors 
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are played to reach emotional content of patients that normally have very limited verbal sharing 

in sessions. Later therapist offered the group a poster with feelings / emotions and clients started 

choosing feeling / emotion words to name their animals’ current mood. Towards the end of the 

process, group members are observed to use emotion words to express their own feelings in 

group and this is reflected on post-tests as a decrease on difficulty of emotion regulation based 

on lack of emotional awareness.  

Keywords: Music therapy, schizophrenia, psychotherapy, psychiatry, metaphors. 

 

Music Therapy in Health 

Music therapy has been an evidence-based effective therapy method for many clinical 

psychiatric populations, including schizophrenia around the world (Mössler, Chen, Heldal, & 

Gold, 2013). This paper is going to talk about a music therapy intervention, which has been 

derived from a group therapy process that I conducted with people diagnosed with 

schizophrenia for my yet-unpublished Master’s thesis for University of Jyväskylä, Finland. It 

will include parts from the thesis text and some prelimanary research results about the emotional 

awareness level of the participants, which show the possible change caused by this intervention.  

From the very beginning of life humans have produced sounds. Their arrival to the world 

is announced by a cry and during the first year of life, pleasure and annoyance are voiced 

through babbling sounds, vocal melodies and crying. These first vocalizations are closely linked 

to the affects and to the ways of regulating them. They later became the person’s voice, which 

is maybe the most important communication device and gets integrated into the way that person 

expresses himself/herself and into the way others recognize him/her, therefore it plays a crucial 

role in the existence of that person (De Backer, 2004). 

The importance of sound and music in life made it a therapeutic tool since antiquity, 

and many cultures still use ancient healing rituals using sound and music (Gouk, 2000). A 

clinical use is also developed in western health system. Music therapy practices in the sense 

that we use this term today started gaining recognition and this lead to the establishment of 

academic and clinical training courses in 1940s in North and South America. After that, first 

European countries followed in late 1950s (Maranto, as cited in Mössler et al., 2013). Through 

decades of applications and after dozens of successful clinical trial studies, music therapy 

became an evidence-based effective therapy method for many clinical populations (Mössler et 

al., 2013).  

There are dozens of definitions for music therapy in the literature (Bruscia, 1998). Music 

therapy is defined by one of the pioneers of the field, Bruscia (1998) as:  

“a systematic process of intervention where in the therapist helps the client to promote health, 

using music experiences and the relationships that develop through them as dynamic forces of 

change” (p. 20).  According to a definition provided by another pioneer, Wigram (2000) it is 

“the use of music in clinical, educational and social situations to treat clients or patients with 

medical, educational, social or psychological needs” (p.29). While the description of music 

therapy is comprehensive and includes various models, it distinguishes openly from music 

listening alone: for it to be music therapy, there has to be a therapist. The client-therapist 

relationship as well as the music experience are essential factors of music therapy (Mössler et 

al., 2013). There are many people, who can express their feelings better in non-verbal ways 

compared to speaking. Music creates the sonic path, through which humans and clients in music 

therapy sessions can express themselves. This therapeutic method allows clients to develop 

relationships they may not be able to using words alone (Mössler  

et al., 2013). 
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There are many music therapy models recently in use and they are based on 

psychoanalytic, humanistic, cognitive behavioral or developmental theory (Wigram, Pedersen, 

& Bonde, 2002), however therapist can also choose to mix or integrate different interventions 

or approaches.  

Another way of categorizing music therapy approaches would be active versus 

receptive. Active modality includes activities where clients are invited to involve actively in 

playing or singing. These activities can range from free improvizations to songwriting or 

reproducing songs. Receptive techniques are where the clients listen to the music, either played 

by the therapist live, or from a recording medium. The client or the therapist, according to the 

intervention technique, may choose the music. Most models use a mixture of both active and 

receptive use of music (Mössler et al., 2013). The level of structuring, how much direction and 

instruction the therapist gives can also be varied according to the approach or the client’s certain 

needs. Gold, Solli, Krüger and Lie’s (2009) review concluded that most studies used some 

structure as well as some flexibility. Focusing more on musical or the verbal phase of the 

session can also be an identifier for therapist’s approach. 

Music therapists working in clinical practice usually have extensive training, and hold 

sessions with patients either in individual settings or in small groups. These processes often 

continue over an extended period of time (Wigram, De Backer, 1999).  Therapist uses musical 

interaction as a means of communication and expression with people with serious mental 

illnesses (e.g., schizophrenia or like illnesses). The aim of therapy is to develop relationships 

and to address issues they may not be able to using words. For people with serious mental 

disorders, this may carry significant weight on their interaction with world. 

Following the classical use of sound and music as therapeutic tools for millenias, in 

today’s modern health system, several meta-analyses provide us the highest evidence for music 

therapy’s positive effects in psychiatric situations. There are concrete meta-analyses on music 

therapy use in autism (Geretsegger, Elefant, Mössler, & Gold, 2014), schizophrenia (Mössler 

et al., 2013), serious mental disorders (Gold, et al., 2009), depression (Maratos, Gold, Wang, 

& Crawford, 2008), children and adolescents with psychopathology (Gold, Voracek,  

& Wigram, 2004), offenders in correctional setting (Chen, 2014). 

 

Eclectic Music Therapy 

Eclectic music therapy is the approach where the therapist combines or alters between 

different models according to the needs of the clients in therapy sessions. Patients in the same 

group may be at different stages of the same or different disorders. They may also be benefiting 

from different activities throughout the different phases of the therapeutic process. They may 

also simply have different personal characteristics, which may effect how effective the process 

for that specific person is (Stricker & Gold, 2011). All these elements make using one single 

therapy method inefficient in many groups. As an example to eclectic music therapy process, 

the therapist can first use humanistic approach to create the group cohesion, then behavioral 

techniques such as musical games for body and cognitive activation and then move to 

improvizational techniques for psychodynamic or psychoanalytic oriented work. Eclectic 

approach to music therapy and psychotherapy assumes that the therapist should provide the 

conditions in which therapeutic change is most likely to occur. This approach gives to the 

therapist the responsibility to know and to offer the client a range of ideas, practices, tasks, and 

supplies that can lead to transformation. Using different techniques from different schools 

enables the modification of the therapeutic attitude in order to reach the therapeutic goals faster 

and more efficiently (Stricker & Gold, 2011). This approach to treatment assumes that every 
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therapy process is unique and should be adapted and modified to the varying needs of each 

patient group.  

 

Description of the Condition: Schizophrenia 

Schizophrenia is listed as a psychotic disorder under schizophrenia spectrum in the fifth 

edition of American Psychiatric Association’s (2013) Diagnostic and Statistical Manual of 

Mental Disorders (DSM-5) and its first diagnostic criteria is: 

Two (or more) of the following, each present for a significant portion of time during a 

1-month period (or less if successfully treated). At least one of these must be (1), (2), or (3):  

 

1. Delusions.  

2. Hallucinations.  

3. Disorganized speech (e.g., frequent derailment or incoherence).  

4. Grossly disorganized or catatonic behavior.  

5. Negative symptoms (i.e., diminished emotional expression or avolition). (p. 99) 

 

Schizophrenia is a serious mental disorder, which may take a life-long course. It has a 

considerable impact on individuals and their families. Symptoms are usually classified as 

positive, which means that something is added, such as hallucinations, delusions or paranoid 

ideation; and as negative, which means that something is missing, such as the capability to 

express oneself emotionally or to build sustaining relationships with others (Mössler et al., 

2013). The most common characteristic of schizophrenia is psychosis, which can be seen as a 

way of dealing with terrifying experiences in one’s life, who does not have a coping language 

other than the one of hallucinations and delusions (Seikkula, Aaltonen, & Alakare, 2001). Other 

“languages” such as music can become the new way for these people to use in dealing with 

these terrifying experiences. 

 

Music Therapy in Schizophrenia 

The characteristics of schizophrenia that are linked to dropping and regaining 

creativeness, emotional self-expression, social interactions, and motivation are central in 

relation to music therapy. As to what should be the principal outcomes of music therapy for 

patients with schizophrenia, there is presently no agreement. Music therapists tend to pronounce 

’soft’ outcomes such as well-being,  

self-confidence, the capability to express oneself and to relate to others, as well as a sense of 

identity. Better overall functioning or general symptom reduction seem to be only indirectly 

linked to those outcomes. Nevertheless, symptom-related outcomes are very commonly 

measured in research studies. Because of the significance to people with schizophrenia, overall 

well-being, everyday symptoms, negative symptoms, functioning and social functioning are 

considered as principal outcomes (Mössler et al., 2013). 

In general, negative symptoms do not respond well to pharmacological treatment 

(Buckley & Stahl, 2007). With a behavioral music therapy approach, music can be used as a 

stimulant and a reward to promote body and brain activation, which will help to transform 

negative symptoms. In this approach, music also performs as a structural frame where the 
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patient can overcome emotional, physical, physiological and psychological problems. 

Psychoanalytic and psychodynamic interventions such as free improvization, on the other hand, 

can work on the relational skills and insight of the patient, which can escalate patient’s skills to 

adapt to the social environment in the community (Ulrich, Houtmans,  

& Gold, 2007).  

Anxiety accompanies negative symptoms and people with schizophrenia suffer severely 

from this anxiety during the interactions in group environment. This makes it more difficult for 

the person to trust the group, to feel as a part of the group and therefore that the group 

cohesiveness to occur. This also makes it more difficult for the person to open himself/herself 

to the group. Being closer to someone in the group, trusting another member, attachment, 

understanding and tendency to help another member all suffer from this situation and become 

more difficult to occur. Using an object that feels safe makes the interpersonal relations easier, 

improves engagement to the group, improves coping skills against anxiety towards 

relationships and improves group’s therapeutic benefits in therapy groups with severe 

psychiatric illnesses (Yalom, 1985). Music is an object that can be used as this safe tool to ease 

the interaction. 

For people with schizophrenia and schizophrenia-like disorders, different music therapy 

group trials in psychiatric settings have been reported around the world. The Cochrane 

Collaboration Review (Mössler et al., 2013), which receives the highest degree of respect from 

medical community as well, is a meta-analyses of eight randomized controlled trial (RCT) 

studies in this field. These studies all compare music therapy added to standard care to standard 

care alone. Those eight studies are Ceccato, Caneva and Lamonaca (2006), He, Liu and Ma 

(2005),  

Li, Ren, Li and Li (2007), Talwar et al. (2006), Tang, Yao and Zheng (1994), Ulrich et al. 

(2007), Wen, Cao and Zhou (2005), Yang, Zheng, Yong-Zhen, Zhang and Bio (1998) and they 

all report . 

Research  

In the thesis mentioned, the following main research question has been tried to 

answered: 

“In what areas is eclectic music therapy helpful for out-patients diagnosed with 

schizophrenia in a Turkish university hospital? “ 

The evaluation areas that I focused on were the ones that the medical institution, where the 

research was conducted, accepts as the assessment values for schizophrenia patients. The states 

of the patients are assessed when they are first diagnosed, later at times when needed and before 

and after they participate to a therapy, support or activity group or any other specific treatment 

model. Some of these areas are patients’ depression levels, anxiety levels, difficulties in 

emotion regulation, how they react when they feel upset, how personally and socially 

functioning they are, how their personal and social relationships go, how their work or school 

life are, how much they care and perform their personal hygiene, their disturbing or hostile 

behavior, their functioning in general, their level of empathy, insomnia, retardation, somatic 

disturbances, fears, their emotional and sexual life, their perception of the causes of things they 

experience, their sense of self and the ways they cope with stressful situations. There is also an 

evaluation made by the patients for each group process they participate to, which is obtained 

by a self-reported questionnaire after the process, asking in what ways the group process helped 

the individual, if it did any.  

In order to see in what areas the benefits of eclectic music therapy on schizophrenic out-

patients are, a music therapy group process has been applied, consisting of two 60-minute 
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sessions every week for a total of 20 sessions. The music therapy process was held in İstanbul 

University Medicine Faculty, Department of Psychiatry, Çapa Hospital which is one of the 

oldest and largest university hospitals in İstanbul, Turkey that reaches patients from all kinds 

of socioeconomic, cultural and racial background. Main inclusion criteria for the therapy 

process in this research was the diagnosis of schizophrenia and schizophrenia-like disorders 

according to DSM IV-TR, which was the current diagnostic manual used in this hospital at the 

time of the study. Research permission was received from Institutional Review Board of the 

university hospital and 10 out-patients diagnosed with schizophrenia or a schizophrenia-like 

disorder have been directed from Social Psychiatry Service’s Arts Psychotherapies and 

Rehabilitation Program (APRP) as potential participants. One of the patients was also 

diagnosed with Obsessive Compulsive Disorder according to DSM IV-TR. They have been 

interviewed and the group has been formed with 8 participants out of these 10 candidates. Later 

in the process, one of the participants stopped joining the sessions and one had to leave the 

process before the middle of it, so they have been counted as drop-out; therefore the group 

consisted of 6 participants throughout the process.   

In order to evaluate the benefits of the music therapy process, standard pre and post-

tests that are applied to psychiatric patients that come to the Social Psychiatry Service of the 

psychiatry clinic are used as primary data and the psychiatric outcome measures of this 

research. These default tests applied are İşlevselliğin Genel Değerlendirmesi Ölçeği (Köroğlu, 

2005), which is the Turkish version of Global Assessment of Functioning Scale (American 

Psychiatric Association, 2000),  Bireysel ve Sosyal Performans Ölçeği (Aydemir, Üçok, Esen-

Danacı, Canpolat, Karadayı, Emiroğlu,  & Sarıöz, 2009), which is the Turkish version of 

Personal and Social Performance Scale (Morosini, Magliano, Brambilla, Ugolini, & Pioli, 

2000), Stresle Başa Çıkma Tarzları Ölçeği (Şahin  

& Durak, 1995), which is the Turkish version of the Ways of Coping Scale (Folkman & 

Lazarus, 1988), Beck Anksiyete Ölçeği (Ulusoy, 1993), which is the Turkish version of Beck 

Anxiety Inventory  (Beck, Epstein, Brown, & Steer, 1988), Beck Depresyon Envanteri (Hisli, 

1988), which is the Turkish version of Beck Depression Inventory (Beck, Rush, Shaw, & 

Emery, 1979), İç-Dış Kontrol Odağı Ölçeği (Dağ, 1991), which is the Turkish version of 

Rotter’s Locus of Control Scale (1966), Şizofreni Hastalarında İşlevsel İyileşme Ölçeği 

(Emiroğlu, Karadayı, Aydemir, & Üçok, 2009), which is the Turkish version of Functional 

Remission of General Schizophrenia Scale (Llorca, Lançon, Lancrenon, Bayle, Caci, Rouillon, 

& Gorwood, 2009), Duygu Düzenleme Güçlüğü Ölçeği (Rugancı & Gençöz, 2010), which is 

the Turkish version of Difficulties in Emotion Regulation Scale (Gratz & Roemer, 2004), Grup 

Sağaltıcı Etmenler Listesi (Eren, 1998), which is the Turkish adapted version of Group 

Therapeutic Factors List (Yalom, 1985). 

Secondary data of this research came from my diary of session notes, which has been 

kept daily after each session. Although there is not any qualitative analysis part of this research, 

session notes were collected in order to reflect non-numeric changes. Memos and quotes from 

these notes reflect the changes of the participants during the process by following daily 

incidents, which support the primary data. Turning points, milestones and what caused them 

can be extracted from and interpreted with the help of the content of the session notes diary. 

Both in-session and out-session notes were used in order to display the participants’ therapeutic 

and/or life changes that cannot be done by the test results. Therapy assistant and the co-therapist 

social worker also helped creating this diary with their observation inputs. 

The clinical test scores obtained from pre (before the process) and post (at 19th session) 

tests had been analyzed and therapy team’s session notes had been examined for similarities. 

The results have shown that during eclectic music therapy process, significant changes have 
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occurred in multiple aspects of members’ life. The process achieved similar results to literature 

findings. In music therapy research literature, it is reported in meta-analyses that music therapy, 

when added to standard care, has significant effects on global state, general symptoms, negative 

symptoms, depression, anxiety, functioning, and musical engagement of people diagnosed with 

severe mental illnesses (Gold et al., 2009).  Our research results are in harmony with these 

findings. Functioning and depression levels have changed significantly for better on Global 

Assesment of Functioning Scale, Personal and Social Performance Scale and Beck Depression 

Inventory. Therapy team also observed that clients had big changes on these aspects in their 

life, such as starting to work, planning a marriage, and being able to solve issues with family 

members.  Decreasing depression levels are in harmony with Lu and colleagues' (2013) study. 

Mössler and colleagues' (2013) meta analysis on music therapy process with people dignosed 

with schizophrenia also suggests that music therapy helps to patients’ global state and social 

functioning, which is also what was observed in this research. 

In addition to this, Difficulties in Emotion Regulation Scale’s “Lack of Emotional 

Awareness” subscale showed that members’ difficulties in emotion regulation have been 

reduced significantly by the rise of emotional awareness. The results suggest that eclectic music 

therapy did have a negative effect on clients’ difficulties in emotion regulation, specifically 

related to difficulties in emotional awareness. Specifically, our results suggest that when people 

diagnosed with schizophrenia receive eclectic music therapy, their difficulties in emotion 

regulation related to difficulties in emotional awareness decrease. This significant decrease on 

emotion regulation difficulties related to lack of emotional awareness is highly possible to be 

related to the animal games and improvizations leading to working with emotion names. The 

animal games seemed to work efficiently as a bridge to emotions. Therapy team also observed 

the whole groups’ greatly increased musical and verbal involvement during these games. Even 

the quietest members of the group changed their attitude and became very active during these 

games. This activity was based on everyone experiencing and expressing their emotion and 

others’, which is very likely to improve emotional awareness, as it is observed when Difficulties 

in Emotion Regulation Scale scores are analyzed. It is worth to note that I did not have a plan 

of playing these animal games before the process. I observed group dynamics, needs and 

inclinations carefully and followed them and this caused the group to evolve these games, which 

resulted in this specific benefit. This is a significant indicator towards the importance of a  

human-centered therapist stance. In the literature, I could not find researchs that use this game 

to improve emotional awareness; this seems to be a new finding and can be supported by future 

researchs.  

Music therapy process was eclectic and psychodynamic, humanistic, cognitive and 

behavioral techniques were used. Using different techniques from different schools enables the 

modification of group activities to follow the participants’ self-declared needs. This leads 

participants to believe into that the group and the process exists for them and this leads to better 

group cohesiveness and goal consensus, which are two of very important aspects towards the 

success of the therapy (Norcross, 2011). Activities were planned as a daily schedule before the 

process started. These activities were expected to be used on a daily basis as they are on the 

schedule, but I had the ultimate responsibility of following the dynamics of the group and 

changing or modifying the plan according to the participants’ daily needs and issues. This can 

be called a humanistic - person-centered therapist stance, focusing at first place on being 

mentally and bodily present in the sessions for the group and its members. I aimed to offer a 

structured, safe and predictable environment, in which the patients feel supported and 

understood both by the therapy crew, each other and the group as a whole, since this is the safe 

environment, where therapeutic changes are most likely to occur (Bohart & Watson, 2011; 

Norcross, 2011; Wampold, 2001). I worked towards cultivating and supporting the group 
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cohesiveness as this seems to have the largest therapeutic effect that the therapist can work on 

in a group setting (Norcross, 2011; Wampold, 2001). Therapy techniques and music therapy 

activities later come into play to stimulate the mind and body of patients to help in achieving 

therapeutic improvement and change. This stance brought up the group’s own character with 

it’s own “favorite” activities, which work best in this specific group.  

Animal Games / Improvizations, Leading to “Emotions”  

Expressing emotions and feelings verbally is a common tool that is considered helpful 

(Kircanski, Lieberman, & Craske, 2012) and that is wanted to be cultivated in almost any 

psychotherapy approach. People with schizophrenia with negative symptoms on the other hand 

have extreme difficulty sharing anything personal, including feelings. I tried and observed in 

this group that using metaphors such as animals became a great step towards expressing 

emotions and feelings, both musically and verbally. The metaphors can be anything, for 

example animals, shapes and cars, whose characteristics / properties / feelings can be discussed 

in the group. It feels safer to talk about a chosen object compared to a personal emotion. For 

example, one can pick a lion, a powerful, dominant animal and decide to become that animal 

in a game, where he/she can play the instrument like a lion and consume the lion characteristics 

that he/she desires. This can also be considered as a cathartic moment where one can live the 

feelings freely, without the anxiety of its revelation. Later, when the person talks about how 

that animal felt during the improvization, it is less anxiety creating for himself/herself compared 

to talking about his/her own emotions in a group setting. This was also experienced clearly in 

this research group. 

Because of how isolated this population is, using animals started with very directive 

games, such as asking each patient to pick an animal and an instrument, then asking them to 

decide what characteristic of this animal they want to emphasize while playing this animal and 

then asking them to teach how to do it to other members and to play together. So the games did 

not go into emotions at first. Instead they started with high directiveness and more at a 

sensational level and evolved into less directiveness with more focus on emotions towards the 

end. Whole musical game process was intended to act as a transition towards emotion 

expression. At some days, animals are switched so everyone can experience each other’s 

animal. At some other days, each member experienced leading the herd and following other’s 

leadership.  

Later in the process, I asked how these animals and their surroundings looked like during 

the improvization game, which lead to how the animal felt and how the other characters in the 

story felt. At certain points, I helped this examination. Since Turkish culture is one where the 

emotions and feelings are kept unexpressed and even not allowed to be felt, the awareness 

towards them is very low, so I made a poster with a list of the names of emotions and feelings 

as a hint sheet. The group added more emotions and feelings to the list and it became a tool, 

from which members can pick their animals’ current emotional state. This full list of feelings 

and emotions included trust, anger, stress, ease, distrust, longing, fear, excitement, disgust, 

abstinence, pride, cheer, happiness, fun, sadness, blank, astonishment, joy, 

acceptance/accepted, shame, love, envy, guilt, life inclusion, coherence, empathy, tranquility 

and turmoil. 

This activity wass also aimed at helping the participants to notice the sides of situations 

and their own and each other’s emotional potential, by noticing, labeling and talking about 

emotions and feelings. Rather than taking a psychodynamic approach to the metaphors and 

giving interpretations, I only reminded group that our choices upon animals and instruments 
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might reflect about our characters or choices about life and that the stories and feelings of our 

animals might be similar to our own stories and feelings.  

One example of how helpful this approach is can be observed on the following example 

story that one of the clients came up with. He was one of the quietest and least speaking clients 

until the animal games: 

My elephant was in a zoo in his cage. They put traps around the cage so he couldn't 

escape. He felt anxiety, fear, tension, thrill and stress. He was scared, so scared... He 

felt longing about his days back in Africa where he walked around and had fun with his 

friends. 

At following sessions I observed that clients started using words from the list to describe 

their own emotional state on other parts of the sessions such as greeting part and reflections-

after-improvizations part. This led me to move towards working on emotions without the 

metaphors. Again I started with very directive exercises and asked each participant to pick any 

one emotion from the list and play. This is followed by asking each participant how they feel 

after a certain task or the session and brought great difference on how much they talk about 

their emotions, compared to first sessions, where the reflections were limited to “good”. At 

some sessions, even when they were no instructions about verbal sharing, many participants 

chose to share their emotional state with and without the help of the list. Like throughout the 

whole therapy process, during all animal games/improvizations, which later lead to emotions 

and feeling, my priority was to observe the group “here and now” and move with their pace. 

Suggestions for Applying Similar Intervention in Future Research 

Metaphors, animals in our process, were observed to have helped the change of some 

participants’ interactions, sharing and way of being in the group greatly. Even the least speaking 

members became very open when the emotions and issues were talked around metaphors 

instead of being directly addressed. In this group, it started with the common fact that most of 

members had a pet at one point of their life. According to group’s needs and tendencies, each 

group may have their own common themes, therefore potential metaphors.  Musical activities 

starting with metaphors leading to emotional awareness can be developed by therapists and 

tested with psychotic populations or people diagnosed with schizophrenia for further evidence. 

Utilizing these metaphors can be a great chance to reach the potential of clients in psychotic 

populations.  

Music is a powerful therapeutic tool – much more so when we can use it in fragile and 

innovative therapeutic ways as responsible health workers. After exploring the research data, 

we believe that music therapy activities using metaphors can be applied by qualified personnel 

in more institutions and they can create similar positive changes in patients’ life due to 

emotional awareness, who are diagnosed with schizophrenia and receiving standard care.  
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ÖZET 

İnsan, doğduğu andan itibaren seslerle ve müzikle birlikte olmaya başlar. Annesinin 

ninnilerinde huzuru bulur. Şarkılarla hüzünlerini ve sevinçlerini dile getirir ve duygularını 

şarkılarla açığa vurur, ifade eder. İnsan yaşamında bu denli önemli bir işleve sahip olan ve her 

insanı derinden etkileme gücüne sahip olan müzik, çeşitli hastalıkların tedavisine güç katmak 

ve etkisini arttırmak için kullanılmaktadır.  

Çocuk şarkıları, çocukların özellikleri dikkate alınarak, soyut ve somut kavramları 

algılama güçleri ve seslendirme becerileri göz önünde tutularak bestelenen eserlerdir. Bilinçli 

bir şekilde üretilmiş şarkılar, çocukların, zihinsel, fiziksel, psikolojik gelişimlerine katkıda 

bulunmaktadır. Genel olarak, zihinsel ya da fiziksel bir sorunu bulunmayan, normal kabul 

edilen bireylerde oldukça büyük etkileri olduğu görülen çocuk şarkılarının, otizmli çocuklarda 

ne tür etkilere sahip olduğu ülkemizde yeterince araştırılmış olmaktan uzaktır. Otizmli 

bireylerin eğitimleri için hizmet veren kurumlarda müzik eğitimcilerine yer verilmekte, çeşitli 

problemlerine yönelik eğitim programları düzenlenmekle birlikte, çocuk şarkılarının 

kullanılmadığı da bilinmektedir. Oysa otizmli çocukların iletişim becerileri ile birlikte konuşma 

problemleri de belirgin bir biçimde birlikte gözlenmektedir ve otizmli bireyler de normal 

bireyler gibi müziğe tepki vermekte ve etkilenmektedir.  

Bu araştırmada, müziğin ve çocuk şarkılarının bu eşsiz terapik etkisi bu alanda 

değerlendirilmeye çalışılmış, çocuk şarkılarının otizmli bireylerin konuşma problemlerine ne 

tür etkileri olduğu anlaşılmaya çalışılmıştır. Araştırmadan elde edilecek sonuçların, otizmli 

bireylerin eğitimlerine katkı sağlaması, otizmli bireylere eğitim veren merkezlerde, çocuk 

şarkılarını bilinçli bir şekilde kullanan eğitimcilerin yetiştirilmesi için bir örnek teşkil etmesi 

umulmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Otizm, Konuşma Bozuklukları, Çocuk Şarkıları 

 

“NURSERY RHYMES ON SPEECH DISORDERS OF CHILDREN WITH AUTISM” 

 

ABSTRACT 

As of his birth, human starts to be with the sounds and music. He finds the peace in the 

lullabies of his mother. He expresses his sorrows and happiness with the songs and reveals, 

phrases his feelings through the songs. Having such an important function in the life of human, 

as well the power to deeply affect each human being, the music is used for the purpose of 

strengthening and empowering the treatment of various diseases.  

The nursery rhymes are the works of art that are composed through considering the 

characteristics, power to perceive the abstract concept and concrete conception and articulation 
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skills of the children. Songs being generated in a conscious manner contribute in the mental, 

physical and psychological developments of the children. In general, recognized as having great 

impacts on the individuals with no mental or physical concern, so accepted as normal, the 

nursery rhymes is far from being sufficiently researched in our country for finding out the types 

of the impact on the children with autism. Music trainers are positioned at the entities offering 

service for the education of individuals with autism and in addition to the education programs 

organized for various problems, it is known that the nursery rhymes are also used. However, 

together with the communication skills of the children with autism, the speech disorders are 

observed in an obvious manner and the individuals with autism also react to and affected by the 

music as normal individuals.  

In this research, it is tried to evaluate this unique therapeutic effect of music and nursery 

rhymes on this field and tried to understand the types of the impact of nursery rhymes on the 

speech disorders of the individuals with autism. It is hoped that the results to be obtained from 

the research contribute in the educations of the individuals with autism, and constitute a 

specimen for training the trainers who use nursery rhymes consciously at the centers offering 

education to the individuals with autism. 

Keywords: Autism, Speech Disorders, Nursery Rhymes 

 

GİRİŞ 

Müzik bireylerin ve dolayısıyla toplumların gelişimine hem kültürel, hem de psikolojik, 

eğitsel, ekonomik, teknolojik alanlar gibi pekçok alanda katkıda bulunmaktadır. Müzik 

eğitiminde ise özellikle de erken yaşlarda çocuk şarkıları büyük bir önem taşımaktadır. Verilen 

doğru bir müzik eğitiminin çocuk gelişimi üzerindeki etkisi yadsınmaz bir gerçektir. 

Müzik eğitiminin normal gelişim çizgisini takip eden çocuklardaki etkileri birçok 

araştırmaca desteklenmekte ve yararları ortaya konmakta iken, normal gelişim çizgisi dışında 

kalan çocuklarda da etkili olduğu bilinmektedir. Bu etkiler özellikle çeşitli farklılıkları taşıyan 

çocuklarda müziğin bir eğitim aracı olarak kullanılmasını veya verilen eğitimin etkilerinin 

arttırılmasını sağlamada dikkate alınmaktadır. Terapi amaçlı kullanılan müzik ise bir çok 

ülkede geniş araştırmalara sahip iken ülkemizde farklı durumlara yönelik müzik terapi 

uygulamaları henüz gelişim aşamasındadır. 

Sanat ve özellikle de müzik gerek aktif gerek pasif uygulamalarıyla gelişimin her 

evresine eşlik edecek bir potansiyel taşır. (Başer, F.A., 2004:3) 

Bugün özellikle A.B.D’ de müzik eğitiminin anne karnına indirgenmesini savunanlar, çocukları 

müziğe 18 aylıkken başlatanlar bulunmaktadır. (Başer, F.A., 2004:2) 

 

OTİZM 

“Autism” kelimesi Yunanca “autos” Latince “ismus” kelimelerinin bir araya 

gelmesinden oluşmaktadır. Autos kelimesi kendisi, ismus ise bir sürecin, fenomenin veya 

görüşün genelinde işaret eden takı anlamına gelmektedir. Otizmin sözlükteki anlamı ise şizoid 

ve şizofrenlerde görülen hastalık derecesindeki bene bağlılık ve duygu yoksunluğu, çevreyle 

olan ilişki kaybı ve bireyin kendi hayal dünyasına kaçışı şeklinde ortaya çıkan psişik arıza 

olarak tanımlanmaktadır (Tufan, 2006).  

Otizm nedeni henüz tam olarak belirlenememiş bir bozukluktur. Diğer pek çok 

bozuklukta olduğu gibi otizmin de tek bir nedeni yoktur, birçok faktörün bir araya gelmesiyle 
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oluştuğu düşünülmektedir. Otizmli bireylerde beynin çalışma şekli farklıdır. Merkezi sinir 

sisteminde bir anormallik olduğu ve beyinde hücreler arasında mesaj taşıyan kimyasal 

ileticilerde eksiklik ya da fazlalık olduğu düşünülmektedir. (http://www.eyh.gov.tr, T.C. Aile 

ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü) 

Charney ve arkadaşlarının 1999 yılında Ruhsal Hastalıkların Nörobiyolojisi isimli 

çalışmada yaptıkları tanıma bakacak olursak “Otizm, Kanner tarafından ilk olarak tarif edildiği 

dönemde, o yıllarda hakim olan psikanalitik bakış açısının etkisi ile yetersiz ebeveynlik 

becerileri, ebeveynlerin kişilikleri ve çocuğa karşı uygunsuz tutumları ile ilişkilendirilmiş ve 

hastalığın biyolojik temeli göz önüne alınmamıştır. Ancak otizm üzerine yapılan çalışmalar 

arttıkça hastalığın biyolojik temeline yapılan vurgu artmıştır.” (Akt:Türkoğlu, Bilgiç, Uslu, 

2012:167) 

Otizm spektrum bozukluğu, Amerikan Psikiyatri Birliği’nin 2013 yılında yayımladığı 

Ruhsal Bozukluklar Tanı ve İstatistik Kitabı 5’e (Diagnostic and Statistical Manual of Mental 

Disorders 5 -DSM-5) göre, sosyal iletişim ve etkileşimdeki kalıcı yetersizlikler, sınırlı/ 

yinelenen davranış örüntüleri, aynılıkta ısrarcılık, rutinlere bağlılık ve duyusal uyaranlara aşırı 

duyarlılık ya da duyarsızlıkla kendini gösteren ve belirtileri çok yoğun olarak 24 ay ve 

sonrasında ortaya çıkan bir gelişimsel yetersizliktir (DSM-5, 2013). (Akt:Akmanoğlu ve 

Kurnaz, 2014,  64) 

 

Otizm Tanısı Koymak İçin Gerekli Olan Koşullar 

1. İletişim ve toplumsal gelişim alanlarında bozukluğun olması 

2. Yineleyici, sınırlayıcı ilgi ve davranışlar 

3. Bu alanlardaki bozuklukların 30 ay öncesinden görülmesi (Bodur Ş. ve 

Soysal Ş.,  2004:394) 

 

  Otizm Erken Tanı Göstergeleri 

 Göz temasında atipiklik, gözle izlemede eksiklik, 

 İsme uygun yönelmelerin olmaması, 

 Taklit etmede eksiklik, 

 Sosyal gülümsemenin olmaması, 

 Etkiye yetersiz tepki, 

 Sosyal ilgi azlığı ve garip davranışlar sergileme (sürekli elini bir yere vurma, arabanın 

tekerleğini çevirme gibi), 

 Uzun süreli görsel dikkat eksikliği,  

 6. aylarda daha belirginleşen normal çocuklardan farklı postur ve tonus 

 Ortamdaki bir nesneye sabitlenme ve olumlu etkileşime girememe, 

 12. aydan itibaren anlamsız sesler çıkarma, 

 El-kol-baş hareketlerinin olmaması (örneğin: işaret etme, bay bay yapmama) 

 16. ayda tek sözcüklerin olmaması, 

 24. ayda kendiliğinden iki sözcüklü tümcelerin olmaması,  

 Anne-babanın oyun ve etkileşim çabalarına tepki vermeme,  

 Stereotipik hareketler, 

 Yüz ifadesinin olmaması (sanki duygusuzmuş izlenimi uyandırma), 

 Uyaranlara karşı tuhaf tepki (hafif gürültüye abartılı tepki), 

http://www.eyh.gov.tr/
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 Annesine gerek duymuyormuş izlenimi, bakım verenler tarafından anlaşılmaz ve 

rahatlatılamaz huzursuzluk, yiyecekleri katı yeme sorunları (Bodur Ş. ve Soysal 

Ş.,2004:397) 

Dünyada her 100-150 çocuktan biri otizmden etkilenmiş gibi görülüyor. Bu ölçekle 

ülkemizde yaklaşık 650 bin kişinin otizm olduğu tahmin edilmektedir. Otizmli bireylerin 

topluma kazandırılmasında bugün için kabul edilmiş en önemli yöntem, erken yaşta verilmeye 

başlanan bireyselleştirilmiş özel eğitimdir. Özel eğitim alan otizmli çocukların sosyal 

yönlerinin geliştiği, iletişim becerilerinin 

arttığı ve takıntılı davranışlarının azaldığı bilinmektedir. Sevgi, sabır ve anlayışla sürdürülen 

eğitimlerle desteklenen otizmli çocuklar, akranlarının sahip oldukları 

becerileri edinerek toplumda yerlerini alabilmektedirler. Otizm günümüzde en sık rastlanan 

gelişimsel bozukluklar arasında yer almaktadır. (Başaralı, 2014).  

Otizm sosyal etkileşim, iletişim ve davranış sorunlarıyla kendini gösteren bir gelişimsel 

yetersizliktir. Uygun eğitsel düzenlemeler yapılmadığında otizm bireylerin kendilerinin ve 

çevrelerindekilerin yaşamlarını her yönden olumsuz etkileyen ve yaşam boyu süren bir 

yetersizlik haline gelmektedir. Gerekli eğitsel önlemler alındığındaysa pek çok otizmli çocuk 

bu sorundan büyük ölçüde kurtulmakta ve yaşamlarının geri kalanını tipik gelişim gösteren 

akranlarıyla ve 

toplumla kaynaşarak sürdürebilmektedir. (Güleç Aslan, Kırcaali İftar ve Yıldız, 2009:2) 

 

KONUŞMA BOZUKLUKLARI 

Konuşma, fiziksel ve zihinsel bir süreç olup ortaklaşa kullanılan işaretlerin ve seslerin 

karşıdakinin zihninde anlam oluşturmasını, mesaja dönüşmesini sağlar. Konuşmayı sağlayan 

sesleri tanıyabilmek için konuşma işleminin gerçekleşmesini sağlayan çeşitli organların 

yapısının ve işleyişinin bilinmesi elzemdir. Konuşma fiziksel ve zihinsel bir süreç olduğundan 

pek çok etken konuşma bozukluklarına sebep olabilir. Konuşma bozukluğu, dil kazanımıyla 

ilgili olabileceği gibi tıbbi ve psikolojik pek çok etkenden de kaynaklanabilir. Konuşma, pek 

çok organın bir orkestra gibi birlikte çalışmasıyla gerçekleşir. Zihinsel boyutu da olan çok 

kompleks bir beceri olduğundan konuşma bozukluğu olduğunda da bu engellerden hangisi veya 

hangilerinin konuşmayı engellediği tespit edilmelidir. Konuşma bozukluğu; konuşmanın 

akışında, ritminde, tizliğinde, vurgularında, kompozisyonunda, seslendirilmesinde kusur 

olmasıdır. (Erdem, 2013:415) 

İlhan Erdem 2013 yılında Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 

Türkçenin Eğitimi Öğretimi Özel Sayısı’ nda yayınlanan “Konuşma Eğitimi Esnasında 

Karşılaşılan Konuşma Bozuklukları Ve Bunları Düzeltme Yolları” isimli çalışmasında 

konuşma bozukluklarını  “kekemelik, afazi, dizatri, mahalli ağızla konuşmak, dil ve dudak 

tembelliği, hızlı konuşma” olarak sınıflandırmıştır. 

Otizmde Konuşma Problemleri 

Ekolali : Çocuğun duyduğu kelimeleri cümleleri konuşmacının hemen arkasından 

veya daha sonra taklit etmesidir. Normalde çocuklar konuşmaya duydukları kelimeleri 

taklit ederek başlarlar, ancak 2,5 yaş civarında bu sona erer.  

Mutizm : Sessizlik 

Murmuring : Sürekli mırıldanma 

Disprosodi : Ses tonunu ayarlayamama 
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Yineleyici Konuşma : Bazı konulara takılarak, bu konuyla ilgili sürekli 

tekrarlarda bulunma 

Zamirleri Karıştırma : Çoğunlukla birinci tekil şahıs “ben” kullanımı yerine “sen” 

veya “o” kullanımı görülür. 

Gramer Bozuklukları : Cümlelerde özellikle fiil eklerini söylememe yaygındır, 

uygun olmayan cümle kuruluşları görülür. 

Konuşulanları Anlamada Güçlük : Özellikle soyut kelimeleri anlamada, mecaz 

kullanımları anlamada güçlük görülür. 

Konuşmayı Başlatmama-Sürdürmeme : Kendiliğinden iletişimi başlatmada belirgin 

yetersizlikler görülür. 

(http://www.otizmvakfi.org.tr/index.php?option=com_content&view=article&id=10&

Itemid=21) 

Otizmli çocukların konuşma bozukluklarını bu konuda eğitim almış terapistlerle 

gidermeye çalışmak, bu çocukların ailelerin eğitim durumlarına, dolayısıyla konu hakkındaki 

bilinç düzeylerine, yaşadıkları bölgedeki imkanlara ve isteklerine bağlı olarak şekillenmektedir; 

ancak devletin bu çocuklar için hizmet verdiği eğitim kurumlarına gitmesi sağlanarak onlar için 

belirlenen günlük derslerinde aldıkları eğitimlerle dil ve konuşma sorunlarını gidermeye 

çalışmak mümkündür. Bu kurumlardan biri de OÇEM’dir. 

 

Otistik Çocuklar Eğitim Merkezi (OÇEM) 

Zorunlu öğretim çağında olup genel ilköğretim programlarına devam edemeyecek 

durumda olan otistik çocuklar için açılan merkezlerdir. Bu merkezlerde üst yaş sınırı 14′tür. 

(http://www.eyh.gov.tr, T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Engelli ve Yaşlı Hizmetleri 

Genel Müdürlüğü) 

Otistik çocuklar eğitim merkezleri, ilköğretim okullarının bünyesinde açılmış ya da özel 

eğitim sınıfı seviyesinde faaliyet gösteren bağımsız olarak açılan, tıbbî ve eğitsel tanısı 

konulmuş otistik özellikler gösteren, 3-15 yaş grubundaki çocukların bireyselleştirilmiş eğitim 

programlarıyla kaynaştırma, grup ve birebir eğitim uygulayan özel eğitim kurumlarıdır. (Millî 

Eğitim Bakanlığı  

Otistik Çocuklar Eğitim Merkezleri Yönergesi,  Tebliğler Dergisi: Aralık 2004/2567, Dördüncü 

Bölüm,  Otistik Çocuklar Eğitim Merkezleri, Merkezin Tanımı, Madde 16, Ek-5). 

  OÇEM’e devam eden her öğrenci için yılda iki defa olmak üzere bireysel gelişim raporu 

hazırlanır. Bu rapor yarıyıl ve öğretim yılı sonunda karneyle birlikte öğrenci velisine gönderilir. 

Öğrencinin gelişiminin ailesi tarafından izlenerek eğitimde sürekliliğin sağlanması amacıyla 

hazırlanan raporda; öğrencinin bireyselleştirilmiş eğitim programında yer alan bilgi ve 

becerileri kazanım düzeyi ayrıntılı olarak gösterilir. Karneler ve bireysel gelişim raporları sınıf 

öğretmenleri tarafından hazırlanır. OÇEM’lere devam eden öğrenciler başarısız notla 

değerlendirilemez. (http://sakaryaocem.meb.k12.tr/meb, Otizmli Bireyin Eğitim Hakları) 

Araştırma yapılan okulun tarihçesi okulun resmi internet sitesinde bir ilköğretim okulu 

bünyesinde otistik çocuklar özel alt sınıfı olarak eğitime başladığı fakat işleyişte görülen 

sıkıntılar nedeniyle bakanlık tarafından otistik çocukların eğitimine yönelik olarak 25.02.2009 

tarihinde bağımsız Otistik Çocuklar Eğitim Merkezi olarak açılmasına karar verildiği  ve son 

olarak Ağustos 2015 tarihinden itibaren Fethi Güzen Anaokulu binasının okula tahsis edildiği 

ve okulun isminin de Fethi Güzen Özel Eğitim Uygulama Merkezi ve Özel Eğitim İş Uygulama 

Merkezi Müdürlüğü olarak değiştiği yönünde açıklanmıştır. 

(http://kutahyaozelegitimuygulamamerkezi.meb.k12.tr) 

http://www.eyh.gov.tr/
http://sakaryaocem.meb.k12.tr/meb
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Araştırma yapılan bu kurumda araştırmaya dahil olan çocukların sınıf öğretmenleri 

eğitim fakültelerinin şimdiki bölüm adı “Özel Eğitim Öğretmenliği” olan kendi okudukları 

zamanki adı “Zihinsel Engelliler Öğretmenliği” olan bölümlerinden mezun olmuşlardır. 

Kurumun rehber öğretmeni bulunmakla birlikte konuşma terapisti bulunmamaktadır. Tebliğler 

Dergisi: Aralık 2004/2567 tarih ve sayılı Millî Eğitim Bakanlığı Otistik Çocuklar Eğitim 

Merkezleri Yönergesi 5. Bölümünde yer alan görevlendirmeler içerisinde konuşma terapisi 

dalında çalışabilecek bir uzmanlık alanı ayrıca tanımlanmamıştır. Görevli kişiler müdür, müdür 

yardımcısı, özel eğitim sınıf öğretmeni, sınıf öğretmeni, rehber öğretmen, branş öğretmenleri 

olarak tanımlanmıştır. Branş öğretmenleri müzik, resim, beden eğitimi ve iş eğitimi gibi 

branşlarda aldıkları eğitimlerine paralel, eğitim-öğretim etkinliklerini plânlayan ve 

gerçekleştiren kişiler olarak tanımlanmıştır. 

 

ÇOCUK ŞARKILARI 

Dil sosyalleşmeyi etkileyen bir kavramdır. Dil gelişimi eksik kaldığında sosyalleşme de 

buna paralel olarak eksik kalır. Dilin en çok kullanıldığı alanlardan biri de müziktir ve doğru 

seçilen müziğin bireyler üzerindeki olumlu etkileri konuyla ilgili yapılan pek çok araştırmayla 

da kanıtlanmıştır.  

Çocuk şarkıları çocukların yaş ve gelişim özellikleri dikkate alınarak yazılmakta ya da 

öyle olması beklenmektedir. Çocukların gelişim özelliklerine göre son derece basit ezgili, basit 

sözlü, birkaç kelimeden oluşan çocuk şarkıları bulunmaktadır. Çeşitli enstrümanların eşliğinde 

çalınmış ve yine Orff çalgıları eşliğinde seslendirilmeye uygun çocuk şarkılarının normal 

çocukların dil ve iletişim becerilerini geliştirdiği, okul ve koro çalışmalarında gözlemlenmekte 

ve etkilerini açıkça görülmektedir. 

Müzik, bireyi ve toplumu besleyen başlıca yaşam ve kültür damarlarından biridir. 

(Uçan, 1997) Bilişsel, duyuşsal, devinişsel, sezişsel olmak üzere dört alana birden etki eden, 

hem bir eğitim alanı, hem de bir eğitim aracıdır. (Türkmen, 2012:199)  

Çocuklar doğdukları andan, hatta anne karnından itibaren tanıştıkları sesleri büyüdükçe 

daha iyi algılar ve yorumlar. Müziksel sesleri ayırt etmesiyle müziksel gelişim süreci de 

başlamış olur. (Özal Göncü, 2002:12). 

Müziğin, çocuk gelişimine etkileri, çocuğun müziksel becerilerinin geliştirilmesi ve 

müzik eğitimi yoluyla müzik dışı becerilerinin de geliştirilmesi olmak üzere iki yönlü 

düşünülmelidir. (Eskioğlu,2005:116) 

Eğitim müziğinin en yoğun yer aldığı alan örgün müzik eğitimidir. Bununla birlikte, 

özengen müzik eğitimi boyutunda da eğitim müziği ve çocuk şarkıları sıkça kullanılmakta, hatta 

çeşitli eğitim kurumları çerçevesinde, eğitimin her alanında çocuk şarkılarının öncelikli olarak 

kullanılmasına yönelik çalışmalar yapılmakta, çocuk şarkılarının müzik eğitiminin her 

boyutunda, öğretici niteliği ile eğitime büyük katkı sağladığı gözlemlenmektedir. (Türkmen, 

2012:211) 

Türkiye’de, eğitim müziği alanında kullanılan çocuk şarkıları, başlıca dört gruba 

ayrılabilir:  

1- Aktarma Şarkılar,  

2- Öykünme Şarkılar,  

3- Anonim Şarkılar,  

4- Türk Okul Şarkıları (Akkaş, 1993). 
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Araştırmada Yararlanılan Çocuk Şarkıları 

Mini Mini Bir Kuş 

Ali Baba’nın Çiftliği 

 

ARAŞTIRMANIN PROBLEM CÜMLESİ 

Araştırmanın problem cümlesi “OÇEM’de eğitim veren uzmanlara gore otizm tanısı 

konmuş bireylerin konuşma bozukluklarında çocuk şarkıları bir eğitim veya terapi aracı olarak 

kullanılabilir mi?” biçiminde belirlenmiştir.  

 

ARAŞTIRMANIN ALT PROBLEMLERİ 

1.Eğitimcilere göre otizm tanısı konmuş bireylerin konuşma bozukluklarında ne tür 

yöntemler kullanılmaktadır? 

2.Eğitimcilere göre otizm tanısı konmuş bireylerin konuşma bozukluklarında çocuk 

şarkılarına yer verilmekte midir? 

3. Eğitimcilere göre otizm tanısı konmuş bireylerin konuşma bozukluklarında çocuk 

şarkıları kullanılabilir mi? 

 

ARAŞTIRMANIN AMACI VE ÖNEMİ 

Bu araştırmada çocuk şarkılarıyla eğitimin, dil gelişimi üzerindeki rolü ele alınmıştır. 

Araştırma; otizmli çocukların sözel gelişimlerine, dil becerilerine çocuk şarkılarının katkısını 

belirlemeye çalışmak üzere yapılmış olup dil gelişimleri için gördükleri tedavi ve eğitimlerine 

çocuk şarkılarının destek sağlayıp sağlamadığı tespit edilmeye çalışılmıştır. Otizm tanısı 

konmuş çocukların eğitimine bir başka boyut kazandırması ve verilen eğitimin başka bir 

yönden sürdürülerek pekiştirilmesi, müziğin bir araç olarak terapi aracı olarak kullanılmasının 

yaygınlaşması ve müzik eğitimcilerinin müziğin eşsiz olanaklarını farklı ortamlara taşıyarak 

daha verimli ve başarılı sonuçlar elde etmeleri bu araştırmanın amaçları arasında sıralanabilir. 

Araştırma, halk arasında bilinen eski adıyla OÇEM (Otizmli Çocuklar Eğitim Merkezi), 

yeni adıyla Fethi Güzen Özel Eğitim Uygulama Merkezi’nde eğitim alan öğrenciler üzerindeki 

etkilerini ortaya koyması bakımından önemli görülmektedir. 

 

ARAŞTIRMANIN SINIRLILIKLARI 

Araştırma, Kütahya Fethi Güzen Özel Eğitim Uygulama Merkezi (OÇEM) ’de eğitim 

vermekte olan ve araştırmaya katılmaya istekli üç eğitimcinin görüşleri ile sınırlandırılmıştır. 

 

ARAŞTIRMA YÖNTEMİ 

Araştırma, betimsel nitelikte bir araştırmadır. Kaynak tarama yöntemiyle çeşitli 

kaynaklara ulaşılmış, elde edilen bilgiler doğrultusunda, otizm konusunda bilgi edinilmeye 

çalışılmış ve bu alana özel müzik eğitimcilerinin yetiştirilmediği tespit edilmiştir. Ardından 

eğitim verilen merkezde, yüksek lisans tezi kapsamında araştırma yapmak üzere uzmanların 

görüşleri alınmak üzere çalışmalara başlanmıştır. Bu araştırma, OÇEM’ de eğitim veren 

uzmanlara göre otizm tanısı konmuş bireylerin konuşma bozukluklarında çocuk şarkılarının bir 

eğitim veya terapi aracı olarak kullanılıp kullanılmayacağını öğrenmek ve tez çalışmasını buna 
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göre yapılandırmak üzere gerçekleştirilmiştir.  

 

BULGULAR VE YORUM 

• Otizmli çocukların sınıf öğretmenlerine çocuk şarkılarıyla konuşma bozukluklarını 

gidermeye veya geliştirmeye yönelik bir çalışma yapıp yapmadıkları sorulmuş ve böyle 

bir çalışmanın ayrıca yapılmadığı cevabı alınmıştır.  

• Dil gelişimi için haftalık 3 saatlik  dersin olduğu ama hayat bilgisi veya serbest 

etkinlikler gibi derslerde de verilen dil eğitiminin pekiştirilmeye çalışıldığı 

belirtilmiştir. Müzik dersinde de bu şekilde pekiştirilmek istenmekle birlikte, 

öğretmenlerin bu konu hakkında kendilerini müzik öğretmeni kadar yetkin görmedikleri 

ve bilindik şarkıların dışına çıkamadıkları bildirilmiştir. 

• Kuruma görevlendirmeyle gelen müzik öğretmeninin ise müzik derslerinde sadece ritim 

dersi verdiği, ritim dışında müzik enstrümanı kullanmadığı, çocuk şarkıları 

seslendirmediği araştırma konusu olan öğrencilerin öğretmenleri tarafından 

araştırmacıya aktarılmıştır. Öğretmenler bu derse öğrencilerle beraber katılmakta ve bu 

yöntemin öğrencilerin konuşma bozuklukları üzerinde olumlu etkisi olmadığını 

düşünmektedirler.  

 

SONUÇ VE ÖNERİLER 

• Çocuk şarkıları otizmli bireylerin konuşma bozukluklarında kullanılabilir. 

• Müzik eğitimcileri bu alanın özelliklerini bilerek yetişmediklerinden daha etkili sonuç 

alacak yöntemleri de bilmemektedirler. 

• Müzik terapi eğitimi almak üzere çeşitli kurumların açılması ve hizmetiçi eğitimlerle 

bu alan eğilmek isteyen araştırmacıların yetiştirilmesi gerekmektedir. 
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“MÜZİĞİN OTİZMLİ ÇOCUKLARDA GÖRÜLEN 

DİL GELİŞİM BOZUKLUĞU ÜZERİNDE ETKİSİ: 

BASİT SÖZCÜKLERDEN OLUŞAN ŞARKILAR ÇERÇEVESİNDE BİR ÖRNEK OLAY” 

 

Sabiha AÇAR KÖSE 

Dokuz Eylül Üniversitesi, Güzel Sanatlar Enstitüsü, Müzik Bilimleri Anabilim Dalı, İZMİR 

sabihaacar@hotmail.com 

 

GİRİŞ-AMAÇ 

Sanat-terapi yöntemlerinden biri olan müzik terapi; fiziksel, psikolojik, zihinsel, 

konuşma ve sosyal anlamda eksikleri olan kişilerin müzik aktiviteleri kullanarak beceri 

kazanmalarına katkı sağlayan bir uzmanlık dalıdır. Bu çalışmanın amacı; müziğin, bütünüyle 

tedavi unsuru olarak görülmese de otizmli çocuklarda görülen dil gelişim bozukluğuna 

katkısının olup olmayacağının araştırılmasıdır.   

 

GEREÇ-YÖNTEM 

Araştırmada konuşma problemi olan otizmli bir çocuk ile haftada bir gün altmış dakika 

olmak üzere toplam on hafta süresince günlük hayatta sık kullanılan ve söylenilebilirlik 

açısından kolay olan tek ve iki heceli kelimelerden, iki, üç yada dört ölçüden oluşan ve aynı 

ölçü içinde tam birli, büyük ikili, büyük üçlü, tam beşli aralıkların yer aldığı 2/4, 3/4, 4/4’lük 

şarkılar kullanılmıştır.  Müziksel Replik Çalışmasına Bağlı Olarak Otizimli Çocuğun Dil 

Gelişim Performansını İzleme Tablosu, Oturum Çalışmalarına Bağlı Olarak Otizimli Çocuğun 

Dil Gelişim Performansını İzleme Tablosu, Oturum Çalışmalarına Bağlı Olarak Otizmli 

Çocuğun Dil Gelişim Performansını İzleme Yüzdelik Tablosu  ve ailesi tarafından otizmli 

çocuğun dil gelişimine yönelik gözlemlerin sonucunu gösteren Otizmli Çocuğun Dil Gelişimini 

Haftalık İzleme Tablosu ve Otistik Çocuğun Dil Gelişimini Haftalık İzleme Yüzdelik Tablo’ları 

kullanılmıştır.  

 

BULGULAR 

Gerçekleştirilen çalışmaların sonucunu yansıtan tablolar değerlendirildiğinde başarının 

hayvan sesleri, taşıt sesleri gibi sessel olarak ifade edilebilen kelimelerin çalışıldığı oturumlarda 

yüksek olması otizmli çocuğun çıkan sesleri seslendirebilmesinde taklidin daha çok etkili 

olduğunu göstermektedir. Daha önce radyo, televizyon seslerine ilgi duymamasına rağmen 

çalışmaların etkisiyle özellikle reklam müziklerine karşı ilgi duymaya başladığının ailesi 

tarafından belirtilmesi müzikle ilişkilenmesinin çocukta davranış değişimine katkı sağladığını  

göstermektedir.  

 

SONUÇ 

Basit kelimelerden oluşan şarkılar çerçevesinde konuşamayan otizmli çocuk ile 

gerçekleştirilen on oturumluk çalışma sonucunda elde edilen verilere bakıldığında  konuşma 

yetisi olmayan ve daha önce müziksel bir çalışmada yer almayan çocuğun her oturum sırasında 

ve sonrasında müziğe karşı ilgisinde artış olması, yemek, su, tuvalet  gibi ihtiyaçlarını işaretle 
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yada ekolalik  konuşma yerine  mama, su, çu, su  şeklinde ifade etmeye başlaması müziğin 

otizmli çocuğun dil gelişimine katkı sağladığını ve müzik terapi olarak işlevini yerine 

getirdiğini ortaya çıkarmıştır.  

Anahtar Kelimeler:Müzik, Otizm, Müzik Terapi 

 

“THE INFLUENCE OF MUSIC ON LANGUAGE DEVOLOPMENT 

DISORDERS OF  AUSTISTIC CHILDREN 

A CASE STUDY WHICH İS FORMED WITHIN 

THE FRAME OF SIMPLE WORD SONGS” 

 

Sabiha AÇAR KÖSE 

Dokuz Eylül Üniversitesi, Güzel Sanatlar Enstitüsü, Müzik Bilimleri Anabilim Dalı, İZMİR 

sabihaacar@hotmail.com 

 

İNTRODUCTİON- OBJECTİVE 

The music therapy,  which is one of the art therapy methods, is a profession that enables 

skills to the ones having problems in physical, psychological, cognitive, speech and social 

fields. The purpose of this study is that even it music isn’t seen as a way of treatment at all, it 

is to search it can contribute to the language development disorders of autistic childern.  

 

MATERİALS - METHOD 

In the research with an autistic child having speech problem we use some frequent daily 

words and the ones that are one or two sylabned and easy to tell and songs that are two, three 

or four measure  and unary in the some measure, big binary, terzetto, quintette that are located 

in 2/4, 3/4, 4/4. Depending On A Musical Replic Study  A Monitoring Chart About Language 

Development Performance Of An Autistic Child,  Depending On Session Studies A Monitoring 

Chart About Language Development Performance Of An Autistic Child,  Depending On 

Session Studies A Monitoring Percentage Chart About Language Development  Of An Autistic 

Child and A Weekly Monitoring Chart About The Lnguage Development Of An Autistic Child  

Autism  by her parents and, Percentage Charts About The Language  Development  Of An 

Autistic Child Children are used.  

 

FİNDİNGS  

When the charts reflecting the results of the studies are evaluated that the success is high 

in some words, which can be stated vocalicly such as animal or vehichle sounds, shows that 

imitation is much more effective in vocalisation of the sounds in an autistic child. Although the 

autistic child was interested in sounds of radio or television before, that the child’s starting to 

intersted in the music of advertisement  is remarked by her parents indicates that the child’s 

decling with music contributes to her behavioral change.  
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RESULT 

When we look at the data acquired as a result of the ten seance sessions within the frame 

of simple worded songs, that the autistic child, who has no competence of speech and hasn’t 

been in a musical study, has gained interest in music, and that her starting to express her needs 

as pap (food), water, toilet instead of showing his needs with sings or ecolalic speech indicates 

that the study contributes to the development of the autistic child and revals that it functions as 

music therapy.  
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“MÜZİĞİN İNSANLAR VE ÇEŞİTLİCANLILAR ÜZERİNE ETKİLERİNİN 

DEĞERLENDİRİLMESİ” 

 

Selin OYAN 

Arş. Gör. İnönü Üniversitesi, Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Müzik Bölümü, Malatya 

selin.oyan@inonu.edu.tr 

 

Baybars SAĞLAMTİMUR 

Yrd. Doç. Dr. Mersin Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi, Mersin 

bsaglamtimur@mersin.edu.tr 

ÖZET 

Bu çalışmada, müziğin insanlar ve çeşitli canlılar üzerineetkileri ile müzikle tedavi 

konusuna değinilmiştir. Müziğin insanlar üzerinde bilinen etkilerininyanı sıra, daha az bilinen 

hayvanlar üzerindeki etkilerinin de tartışıldığı bu çalışma, müziğin evrensel boyutunun sadece 

insanlar arasında sınırlı kalmadığını, bazı canlıların da bu manada değerlendirmeye alınması 

gerektiğini göstermektedir.  

Müziğin olumlu etkilerindenfaydalanan Çin, Hint, Yunan, İbrani ve eski Türk 

toplumlarının yanı sıra bugün, dünya genelinde müziğin önemi ve gücü fark edilmiştir (Birkan, 

2014: 37-38). Ayrıca, müziğin bazı karasal ve sucul canlıların stresi azaltmaya yardımcı olduğu, 

bu sayede verim artışı sağlandığı çeşitli araştırmalarda bildirilmiştir (Demir ve Sağlamtimur, 

2013: 49). 

Türk folklorunda ve Orta-Asya Türk kültüründe “Müzik-Hayvan” ilişkisini konu alan 

birçok rivayet, efsane ve hikâyeler, müziğin hayvanlar açısından da önemli bir unsur olduğunu 

gösterirken, Türk toplumunda müziğin ne kadar işlevsel olduğunu da ortaya koymaktadır 

(Colombe, 2012: 11). 

Mevcut literatür ve deneylere dayalı bilgi birkimi, müziğin,insanlardan karasal canlılara, 

karasaldan ise sualtındaki hayvanlarakadar uzanan çok geniş bir yelpazede etkilerinin derlenip, 

tartışıldığı bu çalışmayı doğurmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Müzik, Terapi, Etki, İnsanlar, Hayvanlar 

 

“EVALUATING THE EFFECTS OF MUSIC ON HUMANS AND VARIOUS LIVING 

CREATURES” 

 

ABSTRACT 

Inthisstudy, music therapy and the effects of music on the humans and various living 

creatures were evaluated. This study discusses the less known effects of music on theanimals 

as well as the known effects of the music on the humans. The study shows that the universal 

dimension of the music should be taken in to account regarding its effects not only between the 

humans but also including the animals. 

Besides the Chinese, Indian, Greek, Hebrewandold Turkishsocities 

(whichusedthepositiveeffects of music), the importance and the power of music have been 
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realised throughout the world (Birkan, 2014: 37-38). Furthermore, in variousresearches it is 

reported that music helps reduce the stress therefore improve the productvity (Demir and 

Sağlamtimur, 2013: 49). 

In Turkish folklor and Middle Asia Turkish Culture, there are many narrativess, stories 

and tales based on the“Music-Animal” relationships for being an important factor for the 

animals, also reveals the importance of the music in Turkish society(Colombe, 2012: 11). 

From the humans to the landand under water animals, wide ranging effects of music, 

which were derived from the existing literatüre and knowledge based on the experiments, have 

given rise to this study. 

Keywords: Music, Therapy, Effect, Humans, Animals 
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“TARİHSEL SÜREÇTE MÜZİK TERAPİSİ” 

 

Yrd.Doç. Selin ULUĞBAY 

Anadolu Üniversitesi - Devlet Konservatuarı 

selinulugbay@anadolu.edu.tr 

ÖZET 

Müzik ile terapi ülkemizde uzun yıllar boyunca bilimsel bir araştırma kavramı olarak 

ele alınmamıştır. Oysa, birçok toplumda müziğin insan ruhu üzerindeki olumlu etkileri 

incelenerek  bu  teorinin geliştirilmesi için araştırmalar yapılmıştır. Aristoteles ve Plato gibi 

düşünürler müzik ile terapinin davranışsal etkilerini incelemişlerdir. 

İnsanlar, kültürleri, toplumsal ve biyolojik yapıları nedeniyle farklı müzik türlerinden 

etkilenmiştir. Yüzyıllar boyunca genlerimizle aktarılan müzik toplumlarımızda ki 

farklılıklarımızı ve benzerliklerimizde ön plana çıkarmıştır. Müzik Terapisinin tarihsel süreci 

ve en etkin kullanım alanı Tıp’ın çeşitli dallarında görülmekle beraber en çok psikoloji ve 

nöroloji  alanında etkilerini göstermektedir.I.ve II. Dünya savaşlarının ardında Amerika ve 

Avrupa’da müzik terapisi alanında birçok çalışma  yapılmıştır. Bu çalışmalar günümüzde etkin 

bir şekilde kullanılarak olumlu sonuçlar verdiği görülmektedir. 

Anahtar kelimeler: Müzik ,Terapi, Psikoloji. 

 

“HISTORY OF MUSIC THERAPY” 

 

Yrd.Doç.Selin ULUĞBAY 

Anadolu Üniversitesi - State Concervatory 

selinulugbay@anadolu.edu.tr 

 

ABSTRACT 

Music and therapy have not been taken as a research topic in our country for many years. 

However, in other societies there have been various researches about the positive 

impacts of music on human soul that strengthen this theory. Philosophers like Aristotle and 

Plato have investigated the behavioral effects of music and therapy. People have been attracted 

to different types of music depending on their cultures, societal and biological structures. Music 

that have been passed on through generations with our dna’s have emphasized our similarities 

and diversities in our societies. 

The historical process and the most effective usage of musical therapy can be seen in 

many branches of medical science especially in psychology and neurology. In the aftermath of 

World War I and II Europe and America have made many studies about music therapy. These 

studies are used effectively nowadays and seen that positive results are acquired. 

 Keywords: Music, Therapy,Psychology 
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“TÜRKİYE’DE SAĞLIK ALANINDA MÜZİĞİN KULLANIM ÖRNEKLERİ” 

 

Selmin ŞENOL 

Hamide Nur ÇEVİK ÖZDEMİR 

E.Ü. Hemşirelik Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği AD 

 

ÖZET 

Amaç: Bu çalışma, Türkiye’de müziğin sağlık alanında kullanım örneklerini incelemek 

amacıyla hazırlanmıştır. 

Yöntem: Tanımlayıcı nitelikte olan bu çalışmada, Yüksek Öğretim Kurumu Ulusal Tez 

Merkezi, Türk Atıf Dizini, Türk Tıp Dizini veri tabanları esas alınarak “müzik ve sağlık”, 

“müzik terapi”, “müziğin kullanımı” anahtar kelimeleri ile 1998-2015 yılları arasında yapılan 

çalışmalar taranmış ve 13akademik çalışmaya ulaşılmıştır. Tam metnine ulaşılan 12 araştırma 

bulguları sayı ve yüzde olarak değerlendirilmiştir. 

Bulgular: Anahtar kelimelerle yapılan tarama sonucunda kriterlere uyan 12 çalışma 

incelenmiştir. Çalışmaların %58.3’ü (n=7) yüksek lisans tezi, %33.3’ü (n=4) doktora, %8.4’ü 

(n=1) ise araştırma makalesidir. Çalışmaların araştırma desenleri incelendiğinde, %75’inin 

(n=9) deneysel, %16.7’sinin yarı deneysel (n=2) ve %8.3’ünün (n=1) ise olgu kontrol çalışması 

olduğu saptanmıştır. Çalışmalarda veri toplama aracı olarak araştırmacılar tarafından 

hazırlanan soru formu ile birlikte çeşitli ölçekler (n=10) ve hasta kayıtları (n=2) kullanılmıştır. 

Çalışmaya dahil edilen hastaların özelliklerine bakıldığında %25’nin (n=3) yoğun bakım 

ünitesinde mekanik ventilasyon izleminde, %16.7’sinin (n=2) kemoterapi tedavisi alan onkoloji 

hastası, %16.7’sinin (n=2) serviste yatan hasta (göğüs hastalıkları servisi, hemodiyaliz ünitesi), 

%16.7’sinin (n=2) cerrahi operasyon sonrası dönemde izlenen hasta, % 8.3’ünün ( n=1) 

psikiyatrik tanı almış, % 8.3’ünün (n=1) özel eğitim ihtiyacı olan çocuklar ve % 8.3’ünün (n=1) 

sağlıklı bireyler olduğu saptanmıştır. 

Bireylere dinletilen müzik çeşitlerinin %50’si (n=6) Klasik Batı Müziği, %25.1’i (n=3) Klasik 

Türk Müziği, %8.3’i (n=1) Türk Halk Müziği, %8.3’i (n=1) pentatonik müzik özelliği taşıyan 

eserlerden oluştuğu belirlenmiştir. Müziğin bireylerin nabız, kan basıncı, solunum (temel yaşam 

bulguları), ağrı ve anksiyete parametrelerinde anlamlı etkilediği belirlenmiştir. 

Sonuç: İncelenen araştırmalarda, ülkemizde sağlık alanına ilişkin müzik kullanımının hem çok 

az sayıda hem de sadece müzik dinletme yöntemiyle sınırlı kaldığı görülmüştür. Müziğin sağlık 

alanındaki etkinliğini artırmak amacıyla, gelecekteki çalışmaların müzik alanında profesyonel 

kimliklerle, multidisipliner işbirliği sağlanarak kanıt temelli yöntemlerle yapılmasının, müziğin 

mucizelerine fırsat tanıyacağı inancındayız. 

Anahtar Kelimeler: Sağlık, Müzik, Müzik Terapi. 

 

“EXAMPLES OF USAGE OF MUSIC IN MEDICAL IN TURKEY” 

ABSTRACT 

Aim: This study has been prepared to investigate the examples of usage of music in healthcare 

in Turkey. 

Method: In this definitive study, based on the data from the  National Central Thesis of Higher 
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Education Institution, Turkish Adscription Index and Turkish Medical Index, the studies 

conducted between 1998-2015 have been scanned with the keywords “music and health”, 

“musictherapy”, “usage of music”  and 13 academic studies have been found. The study found 

infull text (n=12) has been examined in number and percentage. 

Findings: As a result of keyword scanning, 12 studies that comply with the criteria (conducted 

in the healthcare field in Turkey) have been examined. 58.3%(n=7) of these studies are master’s 

thesis while 33.3% (n=4) are doctoral thesis and 8.4%(n=1) are research articles. When the 

research design of the studies are examined, it is determined that 75%(n=9) are experimental, 

16.7%are quasi-experimental, and 8.3%(n=2) are fact-control studies. As a data collection tool, 

various scales (n=10) and patient records (n=2) have been used as well as a question form that 

is prepared by the researchers.When the characteristics of the participant patients are studied, it 

is determined that 25%(n=3) are monitored in mechanical ventilation in intensive care unit, 

16.7%(n=2) are oncology patients receiving chemotherapy, 16.7%(n=2) areinpatients (chest 

diseases service, hemodialysis unit), 16.7%(n=2) are post-op outpatients that had surgery, 

8.3%(n=1) are psychiatric diagnosed, 8.3%(n=1) are childrenwith special education need, and 

8.3%(n=1) are healthy people. It is determined that 50%(n=6) of the music that was listened by 

patients is composed of Classical Western Music, 25.1%(n=3) isTurkish Classical Music, 

8.3%(n=1) is Turkish Folk Music and 8.1%(n=1) is pentatonic music. It is determined that 

music had a significant impact on individuals on the parameters of thepulse, blood pressure, 

respiration (basic life signs), pain and anxiety.  

Result: After the studies, it is seen that it is rather rare that music is used in medical, and it is 

just about the methods of making patients listen to music, in Turkey. We believe that, in an 

attempt to enhance music’s efficiency in healthcare, the studies that will be done in the future 

with professional identities, multidisciplinary cooperation, proof-based methods will give an 

opportunity to the miracles of music.  

Keywords: Health, Music, Music therapy 

 

GİRİŞ 

Müzik sanat ve  bilim dalı olarak insan hayatının tüm dönemlerinde  yer alan yaşamın 

önemli bir parçası olup,  pek çok  tanımlaması yapılmıştır (Uçaner Çifdalöz, Özyıldız, 2016:11; 

Araç, 2012:8; Ciğerci, 2012:2; Roberts,2004). Müzik tanımlamaları arasında;  "bütünlük ve 

devamlılığa sahip bir beste üretmek amacıyla seslerin veya tınıların peşpeşe bir kombinasyon 

halinde ve geçici olarak ilişkilendirilerek düzenlenmesi sanatı veya bilimdir"  

"...anlamları düz anlamsal olmaktan ziyade algılanabilir olan seslerin ve sessizliğin 

sıralı bir şekilde düzenlenmesidir" 

"...bir insana bedeni ile yani zihni, duyguları, duyuları, iradesi ve metabolizması ile 

deneyimleyebileceği bir anlam ileten her hangi bir ses imkanının gerçekleşmesidir" 

"...kişi davranışı ve tınlayan bir nesne arasında kurulan belirli bir karşılıklı ilişkidir" 

(Uçaner Çifdalöz, Gürkan 2016:111) ifadeleri en yalın olanlar arasındadır.  

Müzik terapi tanımında ise yazarlar iki temel zorluktan söz etmektedir; Stige (2002), 

kültür odaklı persfektiften bakıldığında müzik terapinin bir yerleşik uygulama olduğunu başka 

deyişle evrenselden ziyade yerel olarak en iyi şekilde tanımlanabileceğini ileri sürer. Stige göre 

müzik terapi doğası gereği sosyo kültürel bir yapıdır ve bu yüzden kaçınılmaz olarak farklı 

ortamlardaki farklı insanlar için farklı şeyler ifade eder. Bu sebeple müzik terapi bir çeşitli 

uygulamalar grubudur veya sadece çoğul olarak var olur. Tek bir müzik terapi yoktur pek çok 
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müzik terapi vardır. Varılan sonuç kültürlerarası ölçekte geçerli olan genel bir tanım formüle 

etmenin mümkün olamayabileceği şeklindedir (Uçaner Çifdalöz, Jelen 2016:9).  

Ansdell (2003) ise her uygulamanın yerleşikliği konusunda Stige ile hemfikir olmasına karşın 

müzik terapinin dilin dışında var olan gerçek bir şey değil söylem yoluyla yarattığımız bir 

soyutlama olduğuna dikkat çekmiştir (Uçaner Çifdalöz, Jelen 2016:9) 

Müzik terapinin tanımlanmasındaki bir başka zorluğun ise "disiplinler arası niteliğe sahip 

oluşu" gösterilmektedir. Müzik terapinin kendi başına tek bir konu olmaktan çok, iki 

alandan(müzik ve terapi) ve ayrıca sanat, sağlık, tıp, eğitim, psikoloji, beşeri bilimler ve benzeri 

gibi bu iki alanı kapsayan veya bunlarla örtüşen birçok disiplinden oluşan melez bir alandır. Bu 

durum müzik terapi disiplini ile ilgili bütün disiplinler arasında net sınırlar çizmeyi oldukça 

zorlaştırmaktadır. Sözgelimi müzik terapistleri uygulamada eğitime veya gelişime yönelik 

amaçlarla okullarda veya sağlıkla ilgili ve tıbbi amaçlar doğrultusunda hastanelerde, kliniklerde 

yeralabilirler. Ayrıca psikoterapotik amaçlara yönelik ruh sağlığı merkezlerinde veya 

sosyokültürel amaçlar doğrultusunda topluluklar içinde çalışabilirler. Sonuç olarak müzik 

terapi kuramı, felsefe, psikoloji, sosyoloji, tıp, kültürel antropoloji vb disiplinlerinden 

türetilebilse de müzik terapi araştırması sanatların, bilimlerin ve beşeri bilimlerin herhangi 

birinde yer alan yöntemlere dayandığı belirtilmektedir (Uçaner Çifdalöz, Jelen 2016:10). 

Bu çalışmada yukarıda yer alan görüşlerden yola çıkılarak Türkiye’de müziğin sağlık 

alanındaki kullanım örnekleri incelenmiştir.  

Araştırma Soruları 

Çalışmamızda;  

1. Türkiye'de sağlık alanında müzik ile ilgili yapılan bilimsel araştırmalar nelerdir? 

 2. Sağlık alanında müzik ile ilgili yapılan bilimsel araştırmalarda hangi yöntemler 

kullanılmıştır? 

3. Bu çalışmalarda müziğin kullanılma şekli nasıldır? Müzik terapi kavramındaki tanıma 

uyumlu geleceğe yönelik önerilen yenilikler nelerdir?  sorularına yanıt aranmıştır. 

 

YÖNTEM 

Araştırma Tipi ve Örneklemi 

Tanımlayıcı nitelikte olan bu araştırmada, 08 Şubat - 25 Mart 2016 tarihleri arasında 

Yüksek Öğretim Kurumu Ulusal Tez Merkezi, Türk Atıf Dizini, Türk Tıp Dizini veri tabanları 

esas alınarak “müzik ve sağlık”, “müzik terapi”, “sağlıkta müziğin kullanımı” anahtar 

kelimeleri ile 1998-2015 yılları arasında yapılan çalışmalar taranmış ve toplam 13 akademik 

çalışmaya ulaşılmıştır. Erişimi olmayan bir araştırma çalışma kapsamı dışında tutulmuş olup, 

tam metin olarak ulaşılan 12 araştırma incelenmiştir. 

 

Veri Toplama Formu 

Elektronik arama ile saptanan ilgili tüm yazıların başlık ve özetleri, araştırmacılar 

tarafından bağımsız olarak gözden geçirilmiştir. Araştırma analizi ve özetlenmesi için literatür 

ışığında araştırmacılar tarafından standart veri özetleme formu geliştirilerek değerlendirilmiştir. 

Özetler karşılaştırılarak, araştırmacılar arasında fikir birliği oluşturulmuştur.  

Veri özetleme formunda araştırma yılı, çalışma grubu , konusu, amacı ve yöntemi, 

bulgular ve sonuçları açısından değerlendirme yapılmıştır.  
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İstatiksel Değerlendirme 

Araştırma verileri istatistiksel değerlendirme programında kodlanarak,  sayı ve yüzde 

olarak değerlendirilmiştir. 

Araştırmaya Dahil Edilme Kriterleri 

Araştırmaların "sağlık alanında müziğin kullanımı" konusunda yapılması, Akademik formda 

Ocak 1998- Aralık 2015 yılları arasında ve tam metin olarak Türkçe yayınlanıp erişime açık  

olması, inceleme kapsam  kriterleridir.  

Sınırlılık 

Türkçe literatür dışında yayınlanmış, erişime açık olmayan (tam metne ulaşılamayan) ve 

akademik formda yayınlanmayan veriler araştırma kapsamı dışında tutulmuştur.  

 

BULGULAR 

Anahtar kelimelerle yapılan tarama sonucunda kriterlere uyan 12 araştırma 

incelenmiştir. Araştırmaların; %58.3’ü (n=7) yüksek lisans tezi, %33.3’ü (n=4) doktora, %8.4’ü 

(n=1) ise araştırma makalesidir. Ulaşılan araştırmaların %83.3’ü (n=10) sağlık bilimleri, 

%16.7’si (n=2) sosyal bilimler alanında yapılmıştır. Araştırmacıların ise %83.4’ü hemşirelik 

(n=10), %8.3’ü (n=1) tıp, %8.3’ü (n=1) eğitim alanındadır.  Araştırmacıların çalışmalarında 

kullanmış oldukları yöntemler  %75’inin (n=9) deneysel, %16.7’sinin yarı deneysel (n=2) 

olarak belirtilmiştir. Bir çalışma ise (%8.3) olgu kontrol çalışması olarak tanımlanmıştır. 

Araştırma örnekleminde %83.4’ü yetişkin (n=10), %8.3’ ü (n=1) çocuk, %8.3’ü (n=1) yaşlı 

bireyler yer almıştır.  

Araştırmaların tümünde, araştırmacılar tarafından hazırlanan sosyo demografik soru 

formu veri toplama aracı olarak kullanılmıştır. Ayrıca 10 araştırmada çeşitli ölçekler (SANS-

NBDÖ/Negatif Belirtileri Değerlendirme Ölçeği, SAPS-PBDÖ/Pozitif Belirtileri 

Değerlendirme Ölçeği, PUKİ/Pitssburg Uyku Kalitesi İndeksi, Edmonton Semptom Tanılama 

Ölçeği, Genel Konfor Ölçeği, BECK Anksiyete Ölçeği, Ramsey Sedasyon Ölçeği, Davranışsal 

Ağrı Ölçeği, Yoğun Bakım Ağrı Gözlem Ölçeği, VAS Ağrı Skalası/Visüel Analog Scale, STAI-

I-II/Sürekli Ve Durumluluk Anksiyete Ölçeği, HSS/Hemodiyaliz Stresör Skalası,  Sosyal Beceri 

Değerlendirme Ölçeği, Kanser Semptomları Envanteri, Kemoterapi Yan etkileri Envanteri, 

UCLA Yalnızlık Ölçeği, BECK Depresyon Ölçeği/BDÖ) kullanılmıştır.  

İki araştırmada ise hasta kayıtlarının kullanıldığı belirtilmiştir. Araştırma 

örneklemindeki katılımcıların özellikleri incelendiğinde; %25’inin (n=3) yoğun bakım 

ünitesinde mekanik ventilasyonda izlendiği, %16.7’sinin (n=2) onkoloji hastası olup 

kemoterapi tedavisi aldığı, %16.7’sinin (n=2) serviste yatan hasta olduğu (göğüs hastalıkları 

servisi, hemodiyaliz ünitesi), %16.7’sinin (n=2) cerrahi müdahale geçiren ameliyat sonrası(post 

operatif) dönemde izlendiği saptanmıştır. Bir kısım örneklemde ise; %8.3’ü ( n=1) psikiyatrik 

tanı almış, % 8.3’ü ( n=1) özel eğitim ihtiyacı olan çocuklar, % 8.3’ü ( n=1) sağlıklı bireyler 

olduğu saptanmıştır. 

Örneklem grubunda yer alan bireylere dinletilen müzik çeşitlerinin dağılımında ise; 

%50 (n=6) Klasik Batı Müziği, %25.1 (n=3) Klasik Türk Müziği, %8.3(n=1) Türk Halk Müziği, 

%8.3(n=1) pentatonik müzik özelliğinde eserlerden oluştuğu saptanmıştır. Bir (%8.3) 

araştırmada ise uzman kişiler tarafından buselik makamında canlı performans dinletisi 

yapılmıştır. Müziklerin %58.4'ü (n=7) Mp3 CD, %25'i (n=3) CD çalar, %8.3 (n=1) radyo teyp, 

%8.3 (n=1) canlı performans ile sunulduğu belirtilmiştir. 
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Çalışmaların tamamına yakınında (n=10) müzik dinletisinde “kulaklık”, birin de ise 

"müzik yastığı/creatone music pillow" kullanılmıştır. Araştırmacılar müzik türünün 

belirlenmesinde uzman görüşü almışlardır. Sadece bir çalışmada hastalara tercih hakkı 

verilerek, müzik türlerini seçmeleri istenmiştir. Örneklem grubunda,  müziğin temel yaşam 

bulguları (nabız, kan basıncı/tansiyon, solunum), oksijen saturasyonu, ağrı ve anksiyete 

parametrelerindeki etkisini incelemişlerdir. Araştırmalarda özellikle müziğin temel yaşam 

bulgularını stabilleştirmede, anksiyete ve ağrıyı azaltmada istatistiksel olarak anlamlı bir etki 

yarattığı vurgulanmıştır.  

Bu çalışmada ele alınan 12 araştırma inceleme başlıklarıyla Tablo I'de yer almaktadır.  

TARTIŞMA 

Son yıllarda yapılan çalışmalarda, müzik ile sağlık bakım prosedürleri arasındaki 

etkileşim vurgulanmaktadır. Müziğin sağlığın her alanında kullanılabileceği, ağrısız, güvenli, 

ucuz ve yan etkisi olmayan bir tedavi yöntemi olduğu üzerinde durulmaktadır. Müzik 

terapisinin hastaların duygu, motivasyon ve kendilerini ifade edebilme yeteneklerini artırarak, 

var olan yeteneklerini ve güçlerini kullanmalarında destek olduğu belirtilmektedir (Çifdalöz, 

Özyıldız, 2016:82; Akın, 2007:3; Uçaner Çifdalöz, Deliduman, 2016:217). Örneğin fizyolojik 

etkilerinde; yaşam bulguları, stres, ağrı, kaygı ve yalnızlığın azaltılmasındaki etkisi en çok 

işlenen yönüdür. Ayrıca, olumlu fizyolojik etkilenmenin olumlu duygu durumuyla, olumlu 

davranış değişikliği yaratmaya yönelttiği ve derin düzeyde relaksasyon(gevşeme) fırsatı 

tanıdığını belirten çalışmalar yapılmaktadır (Çifdalöz, Özyıldız, 2016:82; Cantekin,2012:2). 

Benzer şekilde Ducourneau'nun (2016) ifadesiyle; "Müzik terapisindeki çalışma hem kişinin 

kendisinin farkına varmasını hem de kendini ifade etmesini sağlar. Başlangıçta belirsiz gibi 

dursalarda kişide var olan şeyleri (en ufak bir hareket, en ufak bir soluk, en ufak bir 

homurdanma) kullanmak koşuluyla kişiyle iletişime geçilebilir (Çifdalöz, Özyıldız, 2016:83). 

Bu çalışmada yer alan 12 araştırmada, müziğin sağlık alanındaki etkilerini inceleyen söz 

konusu alanlar (temel yaşam bulguları, anksiyete, depresyon gb )farklı örneklem gruplarında 

incelenmiştir. Bu araştırmaların 10'unda ortak özellik müziği kulaklık aracılığı ile dinletmiş 

olmalarıdır. Araştırmalardan birinde canlı performans tercih edilmiş ancak örneklem grubu 

diğerlerinde olduğu gibi sadece dinleyici olarak kalmıştır. Diğer bir deyişle "edilgen" 

konumdadırlar. Benzer şekilde müzik türlerinin seçiminde sadece bir araştırmada katılımcılara 

tercih hakkı tanınmış, diğerlerinde bilirkişi görüşlerine göre karar verilmiştir. Bu durum, 

Stige'in (2002) "müzik terapi doğası gereği sosyo kültürel bir yapıdır  ve bu yüzden kaçınılmaz 

olarak farklı ortamlardaki farklı insanlar için farklı şeyler ifade eder" görüşü dışında kaldığını 

göstermektedir.  Ayrıca, araştırmaların biri dışında katılımcıların sosyo demografik (yaş, 

cinsiyet, eğitim, yaşanan yer gb) özellikleri ile müzik terapi etkinliğinin istatistiksel olarak 

anlamlı bulunmadığı belirtilmiştir.  

Araştırmalarda yer alan örneklem grubu özellikleri arasında kronik hastalıklar (KOAH, 

hemodiyaliz ve şizofreni) ve risk grubu kapsamında tanımlanabilecek yoğun bakım, cerrahi ve 

kemoterapi tedavisi alan hastalar olduğu görülmektedir. Tüm örneklem gruplarındaki ortak 

özellik bedenlerini etkin kullanmada yeterli güce sahip olmadıklarıdır (cerrahi yoğun bakım 

ünitesinde mekanik ventilatöre bağlı, hemodiyaliz ünitesindeki diyalize bağlı, koroner 

anjiografi ve KOAH'lı hastalar). Zihinsel engelli öğrenci grubuyla yapılan çalışmada ise müzik, 

el-kol koordinasyonunu güçlendirerek, sosyal becerilerin gelişrmesine fırsat tanıyacak şekilde 

kullanılmıştır (Çadır, 2008:60). Nitekim Ducourneau'nun "müzik terapisi terimini haklı 

göstermek istiyorsak kullandığımız tüm ögelerin hem sesli/müzikal düzlemle, hem bireyin 

gelişimiyle ilintili olduğunun gösterilmesi gerekir"(Çifdalöz, Özyıldız, 2016:38) ifadesini akla 

getirmektedir.   
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Cerrahi yoğun bakım ünitesinde ve anesteziyoloji- reanimasyon kliniginde yapılan 

çalışmada uygulanan müzik terapi sonrası hastaların sistolik, diyastolik kan basıncının normal 

değerlerine düşmesi, oksijen satürasyon değerinde ise istendik oranda artış olduğu belirtilmiştir 

(Akın,2007:166; Araç, 2012:28). KOAH’lı hastalarla yapılan araştırmada, dinletilen müzik 

sonrasında hastaların anksiyete düzeylerini azalttığı saptanmıştır (Horuz,2014:62). Cantekin’in 

hemodiyaliz hastaları ile araştırmasında ise müzik terapi sonrası anksiyete düzeylerinin azaldığı 

saptanmıştır (Cantekin, 2012:33). Koroner anjiyografi uygulanacak hastalarla yapılan 

çalışmada, uygulanan müzik terapisinin  intraoperatif (müdahale öncesi) dönemde hastaların 

anksiyete düzeyi üzerinde azaltıcı etkisi vurgulanmıştır (Vizeli, 2010:52). 

Yapılan diğer bir çalışmada, mekanik ventilasyona bağlı hastalarda aspirasyon işlemi 

sırasında uygulanan müzik terapinin ağrı şiddetini azalttığı ve fizyolojik parametreleri (sistolik 

- diyastolik kan basıncı, nabız hızı ve oksijen saturasyonu değerleri) olumlu yönde etkilediği 

belirtilmiştir (Aktaş, 2013:74). Bilgiç’in kemoterapi alan hastalarla yaptığı çalışmada, müzik 

terapinin hastaların konfor düzeyini yükselttiği, fiziksel ve psikososyal açıdan dinginleştirdiği 

belirtilmiştir (Bilgiç, 2015:90). Yıldırım ve Gürkan’ın, müziğin kemoterapinin yan etkilerine 

ve kaygı düzeyine etkisinin incelendiği çalışmada, müziğin  hastaların durumluk kaygı 

puanlarını azaltan olumlu etkisi olduğu saptanmıştır (Yıldırım, Gürkan, 2007:39). Huzurevinde 

yapılan çalışmada  ise, müzik terapinin yaşlılarda yalnızlık hissini azaltmıştır (Kurt, 2014:59).  

Fındıkoğlu (2015) şizofrenik birey örneklemindeki araştırmasında, müziğin negatif 

belirtiler [SANS-NBDÖ/Negatif Belirtileri Değerlendirme Ölçeği-aşırı içe kapanma, 

toplumdan çekilme, ilgi ve dikkat azalması, duygulanımda azalma, küntleşme, 

vurdumduymazlık, konuşmada, düşüncede fakirleşme, istek ve istenç azalması, kendine bakma 

ve sorumluluk almada azalma, hareket ve eylemde azalma, yavaşlama (Çıtak ve ark. 2009:21)] 

üzerindeki olumlu etkisine dikkat çekmiştir.  

Görüldüğü üzere araştırmalarda müziğin, hasta grubundaki olumlu etkilerine daha çok 

dikkat çekilmeye çalışılmıştır. Ancak klinik uygulamalardaki araştırma sonuçlarının 

hasta/bireyler üzerindeki etkilerini objektif gözlemleyebilmek için randomize kontrollü-kanıt 

temelli çalışmalara daha sıklıkla yer verilmesi gerektiğini söyleyebiliriz.  

SONUÇ VE ÖNERİLER 

Bu çalışmada incelenen araştırmalar, müziğin kullanım etkisini farklı parametrelerde 

olumladığını göstermiştir. Ancak araştırmalarda müziği kullanma yöntemlerinde sınırlı 

kalınmış olup, örneklem gruplarındaki bireylerin aktif kılınmadığı görülmüştür. Müzik terapi 

tanımlarındaki çok boyutlu, zengin yaklaşımlar dikkate alındığında gelecekteki yeni 

çalışmalarda planlamalar yapılırken müzik terapi konusundaki bilirkişilerle işbirliğinin anlamlı 

olacağını düşündürmektedir.  Bu işbirliğinin aynı zamanda ülkemizdeki sınırlı müzik terapi 

çalışmalarının daha güvenilir bir şekilde yaygınlaşmasına fırsat tanıyacağı muhakkaktır.  
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Tablo 1: Sağlık Alanında 1998-2015 Tarihleri Arasındaki Yapılan Müzik Terapi Temalı Türkçe  Akademik Araştırmaların  Özeti (n=12) 
No Yıl Yazarlar Başlık Çalışma 

Türü 

Örneklem Veri Toplama Aracı Kapsam ve Sonuç 

1 2015 Fındıkoğlu S. 

 

 

Şizofrenik Hastalarda Müzik 

Terapinin Ruhsal Durum Üzerine 

Etkileri 

 

Deneysel 

 

Şizofrenik 

Hasta Grubu 

*Anket Formu(Sosyodemografik) 

*SANS-NBDÖ (Negatif Belirtileri Değerlendirme  Ölçeği) 

*SAPS-PBDÖ (Pozitif Belirtileri Değerlendirme Ölçeği)  

PUKİ (Pitssburg Uyku Kalitesi İndeksi) 

*Uzman öğretim üyeleri tarafından, enstrümanlarla canlı 

performansla “Bûselik” makamında eserlerden oluşan müzik  

Şizofreni hastalarında 

müzik terapinin ruhsal 

durum üzerinde etkileri 

olumludur.  

2 2015 Bilgiç Ş. Kemoterapi Uygulanan 

Hastalarda  Müzik Terapinin  

Kemoterapi Semptomları Ve 

Konfor Düzeyine Etkisi 

 

Yarı -

deneysel 

 

Kemoterapi

Uygulanan 

Hastalar 

*Hasta Bilgi Formu 

*Hasta İzlem Formu 

*Edmonton Semptom Tanılama  Ölçeği 

*Genel Konfor Ölçeği 

*Enstrümental müzik terapi CD'si, kulaklığı olan MP3 çalar  

Müzik terapi ile 

hastaların fiziksel ve 

psikospritüel konfor 

gereksinimlerini 

karşılanmaktadır. 

3 2014 Horuz D. Göğüs Hastalıkları Servisinde 

Yatan KOAH Hastalarında  

Müzik Terapisinin  Anksiyete Ve 

Bazı Klinik Bulgulara Etkisi 

 

Vaka-

Kontrol 

 

 

KOAH 

Tanılı 

Hastalar 

*Hasta Tanıtım Formu 

*Hasta İzlem Formu 

*Beck Anksiyete Ölçeği 

*MP3 Çalar ile  Sanat müziği, Klasik müzik  

 

Müzik terapi KOAH’lı 

hastalarda anksiyete 

yönetiminde 

kullanılabilecek bir 

hemşirelik girişimidir. 

4 2013 Aktaş Y. Mekanik Ventilasyonlu Hastanın 

Aspirasyon İşleminde Uygulanan 

Müzik Terapinin Ağrı ve 

Fizyolojik Parametrelere Etkisi 

 

Deneysel 

 

Kalp Damar 

Cerrahisi 

YBÜ  

MekanikVen

tilasyondaki 

Hastalar 

*Hasta Tanıtım Formu 

*Ramsey Sedasyon Ölçeği 

*Fizyolojik Parametre Formu 

*Davranışsal Ağrı Ölçeği 

*Yoğun Bakım Ağrı Gözlem Ölçeği 

*Müzik yastığı (creatonemusicpillow) aracılığı ile gevşemeyi 

sağlayıcı etkisi olan müzik, 

 

Müzik terapinin 

mekanik ventilasyon 

desteğindeki hastaların 

endotrakeal aspirasyon 

sırasında sedasyon 

düzeyini arttırmakta  ve 

ağrı şiddetini 

azaltmaktadır. 
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5 2012 Ciğerci Y. Koroner Arter Bypass Greft 

Ameliyatı Uygulanan Hastalarda 

Müzik Terapinin Temel Yaşam 

Bulguları, Ağrı, Anksiyete ve 

Hastanede Kalış Sürelerine Etkisi 

 

Deneysel 

Randomiz

e 

kontrollü 

çalışma 

 

 

 

KABG 

Ameliyatlı 

Hastalar 

*Hasta Tanıtım Formu 

*Ameliyat Öncesi Ve Sonrası Hasta İzlem Formları 

*VAS (Vizuel Analog Skala) Ağrı Skalası 

*Sürekli ve Durumluk Anksiyete Ölçeği (STAI-I ve STAI-II) 

*PhilipsGoGear 4GB Mp4 player ve kulaklık ile  Klasik Türk 

Müziği ve Türk Halk Müziği 

 

 

Müzik terapinin 

ameliyat sonrası ağrı 

algılama ve anksiyete 

düzeyi, temel yaşam 

bulguların, analjezik 

kullanım miktarı ve 

hastanede kalma süresi 

üzerinde olumlu etkisi  

bulunmaktadır. 

6 2012 Cantekin I. Müzik Terapisinin Hemodiyaliz 

Hastalarının Algıladıkları 

Stresörler Ve Anksiyete 

Düzeyleri Üzerine Etkisi 

 

Deneysel 

 

Hemodiyaliz

tedavisi Alan 

Hasta Grubu 

*Hasta Tanıtım Formu,  

*HSS (Hemodiyaliz Stresör Skalası), 

*Durumluk Ve Sürekli Kaygı Ölçeği (STAI Form TX) 

*Mp3 çalar, rast ve uşşak makamına ait müzik tedavi CD leri 

 

 

Müzik terapi 

hemodiyaliz 

hastalarının algıladıkları 

stresörler ve anksiyete 

düzeylerini azaltıcıdır  

7 2012 Araç B. Müzik Terapinin Cerrahi Yoğun 

Bakım Hastalarının Yaşam 

Bulgularına Etkisi 

 

Ön test-

son test 

deneme 

modeli 

 

Genel 

Cerrahi 

YBÜ 

Hastaları 

*Hasta Tanıtım Formu 

*Girişim Öncesi Ve SonrasıYaşam Bulguları Ölçüm Kayıt Formu 

*Müzik CD’si, Klasik Batı Müziği  (Bach Konçerto) 

Müzik terapi uygulanan 

hastaların nabız,sistolik-

diyastolik kan basıncı 

değerleri düşük; oksijen 

satürasyonları yüksektir 

8 2010 Vizeli M. Koroner Anjiyografi 

Uygulanacak Hastalarda Müzik 

Terapisinin Anksiyete Düzeyine 

Etkisi 

 

 

Deneysel 

 

 

Koroner 

Anjiyografi 

Hastaları 

*Anket formu 

*Durumluk- Sürekli Kaygı Envanteri, 

*Müzik CD’si ve radyo teyp ile TÜMATA müzikleri  

 

Müzik terapi uygulanan 

hastaların anksiyete 

düzeyleri düşüktür. 
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9 2008 Çadır D. Zihinsel Engelli Öğrenciler İçin 

Müzik Terapi Yöntemine Göre 

Hazırlanan Sosyal Beceri 

Öğretim Programının Etkililiğinin 

İncelenmesi 

 

Denekler 

Arası  

Çoklu 

Yoklama 

Modeli 

 

. 

Zihinsel 

Engelli 

Öğrenci 

Grubu 

*Sosyal Becerileri Değerlendirme Ölçeği 

*Mozart’ın çeşitli eserleri seçilerek kaset kayıt dinletisi 

Müzik terapi 

etkinliğiyle  hazırlanan 

programın  

uygulamasında 

öğrencilerin sosyal 

becerilerinde gelişme 

gözlenmiştir.  

10 2007 Akın E. Mekanik Ventilatör Desteğinde 

Olan Hastalarda Müzik Terapinin 

Anksiyetenin Fizyolojik 

Belirtlerine Etkisi 

 

Deneysel 

 

 

YBÜ 

Mekanik 

Ventilasyon

daki Hastalar 

*Hasta Tanıtım  

*Hasta İzlem Formu 

*Kulaklıklı Mp3 Player  aracılığı İle Klasik Batı Müziği 

Müzik terapi mekanik 

ventilasyon desteğinde 

olan yoğun bakım 

hastalarında 

anksiyetenin fizyolojik 

belirtilerini azaltan 

etkili bir hemşirelik 

girişimidir. 

11 2007 Yıldırım S. Müziğin, Kemoterapi Yan 

Etkilerine ve Kaygı Düzeyine 

Etkisi 

 

Ön-son 

testkontrol 

gruplu, 

Yarı 

Deneysel 

Onkoloji 

Hasta Grubu 

*Kişisel Bilgi Veri Formu 

*Durumluk-Sürekli Kaygı Envanteri (STAI) 

*Kanser Semptomları Envanteri  

* Kemoterapi Yan Etkileri Envanteri  

*Süreci Değerlendirme Anketi 

*Kulaklık ile müzik kasetten müzik  

Kanserin yan etkileri ve 

kaygı düzeyini 

azaltmada müzik 

terapinin etkisi anlamlı 

bulunmuştur. 

12 2005 Kurt D. Müzik Terapinin Huzurevinde 

Yaşayan Yaşlıların Yalnızlık 

Hissi Üzerine Etkisi 

 

Deneysel 

 

Huzurevinde

ki Yaşlı 

Bireyler 

Görüşme Formu 

UCLA Yalnızlık Ölçeği 

Beck Depresyon Ölçeği (BDÖ), 

Müzik CD’si ve CD çalar TÜMATA grubu rast makam 

 

Müzik terapinin 

yaşlılarda yalnızlık hissi 

üzerine  olumlu etkileri 

bulunmaktadır. 
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ÖZET 

Çalışmanın Amacı: Müziğin ağrı yönetiminde kullanımı ve etkisine yönelik yapılmış olan 

çalışma sonuçlarını derlemek. 

Çalışmanın İçeriği: Bedenimizi, her birinin eşsiz bir tınısı ve akort edilme şekli olan bir 

enstrümanlar topluluğuna benzetebiliriz. Ruh halimize uygun bir müzik dinlediğimizde 

farkında olmadan bedenimiz bu işitsel uyarana ayak uydurur. Bu durumda müzik, bilhassa ağrı 

çeken hastalar için, sessizlikten daha iyidir, çünkü sessizlik ağrıya daha çok odaklanmaya ve 

ağrının daha çok bilincinde olmaya neden olur. Duygusal bir deneyim olan ağrı, beynimizin 

tehdit olarak algıladığı bir durumu haber vermek için kullandığı iletişim biçimidir. Ağrının 

hafifletilmesi, beyinde birçok farklı mekanizmanın devreye girmesiyle olur. Yapılan 

çalışmalarda müziğin, bilişsel ve duygusal analjezik mekanizmalar yoluyla beyni etkilediği 

gösterilmiştir. Müziğin beyinde dopamin, endorfin gibi vücuda rahatlama hissi veren ve santral 

ağrı kesici özelliğe sahip nörotransmiterlerin salınımını sağlayarak, vücudun kendi morfini olan 

opioidlerin salınımını uyararak, ağrı ile biliş arasında bütünleştirici bir merkez olan anterior 

singulat korteks gibi santral mekanizmalar aracılığıyla ağrı hissini azaltabileceği öne 

sürülmüştür. Müziğin ritmik nefes alış verişini sağlayarak vücutta gevşeme cevabı 

oluşturabileceği, ruh hali üzerinde olumlu etki yaratarak ağrının azalmasında etkili olabileceği 

ortaya konmuştur. Ayrıca müziğin ağrıyı azaltmadaki bir diğer etkisinin de dikkati ağrıdan 

uzaklaştırmak olduğu gösterilmiştir.  

Çalışmanın Sonucu: Müzik terapi akut ve kronik ağrılar,  ameliyat sonrası ağrı, doğum sancısı 

ve fibromiyalji gibi birçok durumda multimodel ağrı yönetimi programı içine dahil edilebilir. 

Müzik terapisti kronik ağrılı hastalarda ağrı yönetimini hastanın ihtiyacına ve hoşlandığı tarza 

dayandırarak müzik terapi uygulamalarını tasarlayabilir. 

Anahtar Kelimeler: Ağrı yönetimi; müzik terapi; ağrının azalması; müziğin etkisi 

 

THE EFFECT OF MUSIC IN PAIN MANAGEMENT 

ABSTRACT 

Aim of Study: Compiling of study results which is done by using of music and its effect in 

pain management. 

The Content of the Study: Our bodies can be compared to a musical instrument collection 

with a unique timbre and pitch to each shape. When we listen to suitable music to our mood, 

our bodies without being awaring adapt to this auditory stimuli. In this case music, especially 

for patients suffering pain, it is better than silence. Because silence causes pain to be more 

focused and causes pain more in conscious as well. Pain as an emotional experience is a 

situation which is the format used to communicate the news that our brain perceives as a threat. 

Pain relief, would be the introduction of many different mechanisms in the brain. Studies has 

been shown to affect the brain through cognitive and emotional analgesic mechanisms. Music, 

in the brain giving a sense of relaxation to the body, such as dopamine and endorphins and 

allowing the release of neurotransmitters have central pain killing properties of the body by 
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stimulating the release of opioids its own morphine, a center of integrative between cognition 

and pain anterior been asserted reducing the sensation of pain through central mechanisms such 

as cingulate cortex. By providing the music can create rhythmic breathing relaxation response 

in the body, creating a positive effect of mental state has been demonstrated to be effective in 

reducing the pain. Likewise, another effect of music to reduce pain has been shown to be 

attention away from the pain. 

The Result of the Study: Music thrapy can be incorporated into multımodel pain management 

program in many cases such as acute, chronic pain, labor pain, postoperative pain and 

fibromyalgia. Music therapist in pain management can design the patient’s needs and likes 

basing their styles of music therapy practice on chronic pain patients. 

Key Words: Pain management; music therapy; reducing pain; effect of music 

 

Giriş  

Bedenimizi, her birinin eşsiz bir tınısı ve akort edilme şekli olan bir enstrümanlar 

topluluğuna benzetebiliriz (13). Her enstrüman birbiriyle uyum içerisinde işlevini 

gerçekleştirir. Ancak bazen bu uyum bozulabilir ve beynimiz yolunda gitmeyen bu durumları 

haber vermek için “ağrı” adını verdiğimiz iletişim biçimini kullanır. Böylelikle sinir sistemi, 

dokularımızın sağlık durumunu denetleme fonksiyonunu yerine getirmeye çalışır. Duygusal bir 

deneyim olan ağrı, beyinde limbik sistemde duygu durumla aynı yerden köken alır. Ağrı 

uyaranları üst merkezlerde hem duyusal hem de emosyonel bölümlere aynı anda ulaştırılır ve 

bir deneyim olarak sinir sisteminde kayıt altına alınır.  

Ağrı sadece duyu tecrübesi olarak tanımlanmaz ayrıca emosyonel bir tecrübedir ve 

beyin tarafından yönetilir. Uluslararası Ağrı Birliği (The International Association For The 

Study Of Pain) ağrıyı, gerçek ya da potansiyel doku hasarı ile buna benzer durumlarda ortaya 

çıkan duyusal ve emosyonel hoşnutsuzluk yaratan bir deneyim olarak tanımlar. 

Sinir sistemimiz temel olarak; yaralanma olduğunda, yaralanmaya neden olacak 

durumlara ya da anlara yaklaşıldığında, daha önce ağrı oluşturan durumlara ya da anlara 

yaklaşıldığında uyarı verir. Ağrının algılanması duygular ve içinde yaşanılan durumla doğrudan 

ilişkilidir (8). Sıkıntıdan bunalmış bir halde evde otururken başımızın ağrısını çok şiddetli 

hissederken, arkadaşlarımızla sohbet halindeyken ağrıyı hissetmeyebiliriz. Kavga anında 

aldığımız darbenin, futbol sırasında atılan tekmenin acısı çok az hissedilecektir. Görüldüğü gibi 

ağrı psikolojik durum ile yakından ilişkilidir (29). Bu durum bize ağrı ile ilgili biliş durumunda 

değişiklik yapmamız gerektiğini gösterir. 

Hepimizin ağrıyı algılama biçimi ve ağrıya karşı tolerans gösterme şekli birbirinden 

farklıdır. 

Bazı sıra dışı biyolojik faktörler ağrı toleransında rol oynayabilmektedir. Bedenimizin bir tarafı 

ağrıyı diğer tarafına göre farklı algılayabilir. Örneğin dominant eli sağ olan kişilerin, sağ 

ellerinde olan ağrıyı sol ellerinde olan ağrıya göre daha çok tolere edebildikleri 

gözlemlenmiştir. Dominant olarak kullandığımız tarafın ağrıya daha çok dayanabilmesinin 

sebebi olarak, el hakimiyetimizin beynimizin ağrıyı değerlendirdiği tarafla bağlantısı 

gösterilmektedir (2). 

Vücudumuzda yaralanma oluşturma riskine sahip uyaranlar nosiseptörler olarak bilinen 

sinir hücreleri tarafından algılanmakta ve nosiseptörler dokuları yaralama potansiyeline sahip 

üç uyarana karşı duyarlılık göstermektedirler. Bu uyaranlar; mekanik uyarımlar, ısı değişimi ile 

ilgili uyarımlar ve kimyasal uyarımlardır. Ağrılı uyaran, (basit bir iğne batmasından 
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kurşunlanmaya kadar) vücuda ilk temasında deride bulunan ağrı algılayıcıları, yani 

nosiseptörler tarafından karşılanır. Deri yüzeyinde ısı, basınç ve kimyasal maddeler için olduğu 

gibi ağrı için de algılayıcı küçük organlar yani reseptörler vardır. Bu reseptörlerin uyarılması 

ile deriden beyne doğru bir yolculuk başlar (3). Reseptörleri uyaran eşik bir kez aşıldığı takdirde 

ilgili ağrılı uyaran, sinyal spinal korda oradan beyine iletilir. Nosiseptörler tarafından algılanan 

uyarım beyinde duyusal ve emosyonel bölümlere de ulaşarak deneyimi meydana getirir. 

Nosiseptörlerin belirli bir uyarım eşikleri vardır yani bir nosiseptörün bir tehlike sinyali 

oluşturabilmesi ancak belirli seviyede uyaranla mümkün olur. Bu tehlike sinyali, tanımla 

yapılmadan spinal korda yani omuriliğe, oradan da beyine iletilir ve ancak bu aşamadan sonra 

diğer bilgilerin eşliğinde tanımlanır (8). 

Spinal kord önceleri yalnızca basit bir durak olarak kabul edilmesine rağmen 1965 yılında 

Melzack ve Wall isimli iki bilim adamı tarafından ileri sürülen “Kapı Kontrol Teorisi” ile 

yalnızca basit bir durak değil, ağrının vücutta beyine varmadan durdurulmasını sağlayan önemli 

bir engel olduğu ortaya konmuştur. Ağrılı uyaran, spinal kord seviyesinde bir değişime 

uğramakta ve bu değişim sonucunda daha üst merkezlere iletimli sağlanmaktadır (4). 

Spinal kordun en önemli özelliği vücudun ağrıyı kontrol altına almak için verdiği savaşta 

önemli bir durak olmasıdır. Yapılan çalışmalarda ağrı iletiminde ikinci durak olan spinal kordun 

sadece bir durak olmadığı, aynı zamanda ağrı kontrolünde önemli bir merkez olduğu 

gösterilmiştir. Ağrı açısından spinal kordun en önemli fonksiyonu, vücudun kendi kendine 

ağrıyı kontrol etme savaşında etkin rol oynamasıdır. Bu olay kapı-kontrol teorisiyle 

açıklanabilir (11).  

Kapı Kontrol Teorisi   

Spinal kord, deriden ve diğer organlardan gelen ağrılı uyaranları kendi içinde durdurmaya 

çalışır. Bunun için içinde yer alan sinirler harekete geçer ve ağrıyı baskılamaya çalışır. Bu arada 

beyin de inen kontrol sistemi adı verilen bir sistemle çeşitli maddeleri salgılar. Bu maddeler 

içerisinde serotonin, adrenalin, endorfin ve enkefalin adı verilen vücudun salgıladığı morfin 

benzeri maddeler de vardır. Bütün bu çabalar sonucunda ya kapı kapanır ve ağrı spinal kord 

seviyesinde durur ya da kapı baskılara  dayanamayıp açılır ve ağrı bilgisi beyin sapı ve beyne 

doğru yolculuğuna devam eder. Devamlı ağrıyı düşünme , anksiyete , inaktivite ve depresyon 

kapıyı açar ve ağrı sinyallerinin geçişini çoğaltır. Relaksasyon, düzenli aerobik egzersiz ve 

depresyonun tedavi edilmesiyle oluşan santral inhibitör uyaranlar spinal kordun arka boynuza 

inerek kapıyı kapatırlar (7). Kişinin psikolojik durumu, kültürel seviyesi, anksiyete ve heyecan 

gibi emosyonel durumları kapı kontrol mekanizmasını ya açar ya da kapatır. 

Spinal korddan geçen uyarı, çesitli çıkan yollar aracılığıyla üst merkezlere doğru iletilip, 

burada emosyonel ilişkiler de kurarak ağrı algılamasını başlatır. Ağrı, beyne “Vücudunda ters 

giden bir şeyler var!” sinyalini yollar. İkinci adım ise beynin ağrı algısıdır. Beyin bu esnada 

“Tüm bu hisleri reddebilir miyim?”i sorgular. “Her şeyi durdurup yalnızca ağrıya mı 

odaklanmalıyım?” şeklinde sorgulama devam eder. Ağrı mesajları uzun bir yolu takip edip 

beyne ulaşınca tüm beyni etkiler. Geçmişte sadece belirli bölgelerin ağrının algılanmasında rol 

oynadığı düşünülürdü. Ama yeni görüntüleme yöntemleri ile artık beynin tamamının ağrının 

algılanmasında rolü olduğu ortaya çıkmıştır (2). 

Ağrı Algılamasında Hormonal ve Kimyasal Süreç  

Ağrı sempatik sinir sistemi aktivitesini artırarak antidiüretik hormon, epinefrin, aldosteron 

ve kortizol gibi stres hormonlarının seviyelerini yükseltir. Bradikinin, histamin, prostoglandin 

gibi diğer maddeler de salınarak metabolik aktiviteyi değiştirir (11).  
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Beynimizde ağrı ile ilgili kognitif ve affektif işlevlerin limbik sistemde yürütüldüğü kabul 

edilir. Ağrı bir eylem ya da durumla ilişkilendirilerek sinir sisteminde bir deneyim olarak 

kaydedilmişse, sinir sistemi algısal ve emosyonel olarak benzer durumlarla karşılaştığında, 

ağrıyı koruyucu bir mekanizma olarak devreye sokacaktır. Limbik sistem bir çiziğin, darbenin 

ya da basıncın rahatsız edici olup olmadığını kontrol eder ve spinal kord da her seferinde bir 

uyarımın iletilip iletilmeyeceğine karar verir. Ağrı genel anlamda organizmanın bio-psiko-

sosyal denge ve uyumunun bozulduğunun bir göstergesidir (5). 

 

Ağrı Modülasyonu  

Beyindeki bazı elektrokimyasal mekanizmalar, ağrının beyne ulaşmasını azaltma ve 

engellemede görev yapar. Buna beynin ağrı kontrol sistemi denir. Bize ağrı ile çağrıda bulunan 

alarm sistemimiz, yaşanan tecrübelere göre  göre şekillenen aktif bir öğrenme sürecinin 

parçasıdır ve sinir sistemimizde yerleşik öğrenimler, doğru yaklaşımlara olumlu yönde 

değiştirilebilmektedir (8). Ağrılı uyaranı medulla spinalis düzeyinde primer aferentleri 

baskılayarak kontrol altında tutan merkezler bulunmaktadır. Bu merkezler inen kontrol sistemi 

adı verilen bir sistem şeklinde ağrılı uyaranın taşınması, iletilmesi ve kontrolünde en önemli 

rolü oynayan mekanizmalardır. Merkezi sinir sisteminin (MSS) kendi hücreleri arasındaki veya 

MSS ile endokrin sistem arasındaki iletişimde bir takım kimyasal maddeler görev alır. 

Dopamin, nöradrenalin, adrenalin, serotonin, asetilkolin, histamin, GABA, glisin, glutamik asit, 

aspartik asit, P maddesi, endojen opioid peptidler, somatostatin, vasoakif intestinal peptid bu 

kimyasal maddelerdendir (11). 

Ağrı bir alarm sistemi olarak vücudumuzda yolunda gitmeyen durumları haber vermek için 

yukarıda sözü edilen birçok mekanizmayla devreye girer. Dolayısıyla bizi korumak için dizayn 

edilmiş hassas bir koruyucu mekanizmayı devre dışı bırakmak yerine ağrıyı beynin yönetim 

sistemi içerisinde modüle etmek daha sağlıklı olacaktır.  “Ağrılar artık sadece haplarla tedavi 

edilmemelidir, beynimiz ağrıyı şekillendirebiliyor; bu yeteneğimizi kullanmalıyız.”  tezini 

savunuyor nörobiyolog Coghill (15). O halde ağrıyı modüle eden bir sistemi devre dışı 

bırakmanın doğru sonuçlar doğurmayacağını, hepimizin ortak dili konuşma zorunluluğunu 

ortaya koymak durumundayız. Ağrı tedavisinde önemli olan ortak bir tedavi dili oluşturmak ve 

hastanın zaten hassas olan bilişsel algı durumunu etkili bir biçimde yönetebilmek ve en önemlisi 

ağrı tedavisinde hastanın anlayacağı dilden konuşmaktır. Bu durumda akla gelen alternatif 

yollardan biri müzik olarak karşımıza çıkmaktadır. Yapılan çalışmalarda evrensel bir dil olarak 

müziğin kullanımının ne gibi etkiler yaratabileceği araştırılmış ve bir takım sonuçlar ortaya 

konmuştur. 

Müzik  Ağrıyı Modüle Edebilir Mi?  

Otonomik sistemden, proprioseptörlerden, hormonlardan ve immün sistem vb. gibi çok 

farklı seviyelerden bilgi alan beyin tüm bu verileri işleyerek anlamlı bir hikaye yazar. Müzik 

bu hikayeyi değiştirebilir mi sorusu sorulduğunda öncelikle müziğin en önemli unsuru olan 

sesin ne gibi etkiler yarattığına yönelik cevaplar aranmalıdır. 

Ses kulaktan içeri girdikten sonra beynin yorumuna göre bir anlam kazanır. Bu süreç 

birtakım elektrokimyasal mekanizmaların devreye girmesiyle meydana gelir. Belli bir frekans 

ve şiddete sahip ses dalgaları işitme organında rezonansa sebep olur, bu titreşim sonucunda, 

işitme organı bu titreşimleri elektrokimyasal sinyallere dönüştürür ve beyin bu elektrokimyasal 

sinyalleri algılayarak yorumlar (10). Beyinde sese verilen anlam rahatlama ve gevşeme etkisi 

sağlayan kimyasalların salınımını tetikleyen bir elektrokimyasal süreci tetikler. Ses uyaranı her 

zaman bizimledir ve var olan en güçlü ses ise “müzik” tir.  



 
VII. Uluslararası Hisarlı Ahmet Sempozyumu / VII. Internatıonal Hisarlı Ahmet Symposıum 

 

 
326 

 

İşitme; bir uyarı biçimi ve fiziksel bir enerji biçimidir. İşitsel reaksiyon zamanı görsel 

reaksiyon zamanından daha hızlıdır ve en hızlı reaksiyon zamanına sahiptir. Görsel stimulusta 

reaksiyon zamanı 331 ms iken işitsel stimulusta 284 ms dir. Motor kortekse en hızlı işitsel 

stimulus iletim sağlar ve işitsel kortekste de hızlı olarak işlenir (26). 

Sesle olan ilişkimiz çoğunlukla bilinçsiz olagelmiştir. Farkında olmadan ses uyaranına 

bilinçli ya da bilinç dışı düzeyde cevaplar oluştururuz. Sesin bizi her zaman etkileyen 4 ana 

yönü vardır. Bunlar; fizyolojik, psikolojik, bilişsel ve davranışsal yönlerdir. Fizyolojik yönden 

bakıldığında hormon salgılarımızın seslerden her zaman etkilendiği görülür. Dalga sesinin 

frekansı 12 döngü/dk civarındadır ve ilginçtir ki bu 12döngü/dk kabaca bir insanın nefes alış-

verişinin frekansına eşittir. İstirahatte olma durumuyla yakın bir ilişkisi vardır. Bu durum sesin 

fizyolojik açıdan vücudumuzu etkileyen yönünü ortaya koyarken müziğin insanın ruh halini 

etkileyen en etkili ses olduğu da bu durumun psikolojik boyutudur. Ayrıca var olan en güçlü 

sesin müzik olduğu da bilişsel açıdan bilinen bir gerçektir. Duyduğumuz anda müziği hemen 

tanırız ve kuvvetli bir şekilde bir şeylerle ilişkilendiririz. Bununla birlikte dinlediğimiz müziğe 

uygun davranışsal figürler sergilememiz müziğin bize davranışsal yönden etki ettiğini gösterir 

(27). 

Müzik Hangi Yolla Ağrıya Etki Eder?  

Müzik dinlemek, stres seviyelerinin ve stresin fizyolojik göstergelerinin azalması ile 

yakından ilişkilidir ( Pelletier, 2004; Chanda and Levitin, 2013; Koelsch, 2014’ den akt. 

Linnemann, Kappert, Doerr, Strahler, Nater & Fischer, 2015, s. 2 ). Müzik dinlemenin stresi ve 

ağrıyı azaltıcı etkisi özellikle hipokampal formasyondaki duygusal aktivite ile açıklanabilir. 

Hipotalamus hipofiz adrenal aksı (HPA axis) vücuttaki stres cevap sistemlerinden önemli birini 

oluşturmaktadır ve aktivasyonu kortizol hormonunun salınımına neden olmaktadır 

(Hellhammer vd. , 2009’ dan akt. Linnemann, Kappert, Doerr, Strahler, Nater & Fischer, 2015, 

s. 2 ). Bir diğer strese cevap sistemi ile büyük ilişkisi olan sistem de otonom sinir sistemidir. 

Müzik dinlemek hem HPA aksının hem de otonom sinir sisteminin aktivasyonunu azaltır 

(Kreutz vd. , 2012’den akt. Linnemann, Kappert, Doerr, Strahler, Nater & Fischer, 2015, s. 2  

). HPA aksının modülasyonu ile yakından ilişkili olan limbik sisteme de (özellikle hipokampal 

formasyon) etki eden müzik; genel olarak kortiko limbik yollar ile ağrıyı azaltıcı bir etki 

gösterir (Jankord and Herman, 2008’ den akt. Linnemann, Kappert, Doerr, Strahler, Nater & 

Fischer, 2015, s. 2 ). 

Müziğin ağrıyı hafifletmede altta yatan mekanizmaları henüz açıkça ve kesin olarak ortaya 

konmuş olmasa da bir takım santral analjezik mekanizmalar yoluyla ve ağrıda inen yolların 

modülasyonu ( Descending Analgesia Pathway) ile ağrıya etki ettiği savunulmaktadır (9). 

Bu mekanizmalar başlıca; dikkati başka yöne çekme (distraksiyon), hormonal aktivasyon, 

ritmik nefes alış verişi ve emosyonel etkileşim şeklinde sıralanabilir. 

1) Dikkati Başka Yöne Çekme (Distraksiyon)  

Dikkati başka yöne çekme, bilinen kognitif analjezik mekanizmadır (28). Beynin karmaşık 

ağrı algılama sistemi içerisinde önemli olan bir unsur, beynin bazı durumları önceleme 

özelliğidir. Pek çoğumuz, fiziksel güç gerektiren önemli bir aktivitenin ardından vücudumuzda 

hiç fark etmediğimiz bir yaralanma ya da ekimoz oluştuğuna şahit olmuşuzdur, o an 

dokularımız hasar görmüş, nosiseptörler gereken sinyali, spinal korda iletmiş ancak her nasılsa 

sinyal beyine kadar ulaşıp ağrı olarak tanımlanmamıştır (8). 

Devamlı ağrıyı düşünme, anksiyete, inaktivite ve depresyon kapı kontrol mekanizmasında 

bahsedilen kapıyı açar ve ağrı sinyallerinin geçişini çoğaltır. Relaksasyon, düzenli aerobik 
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egzersiz ve depresyonun tedavi edilmesiyle oluşan santral inhibitör uyaranlar spinal kordun 

arka boynuza inerek kapıyı kapatırlar. Böylece ağrı algısı baskılanmış olur (7). 

Ağrı algılamasında dikkati başka yöne çekme, dikkatin ağrıdan farklı bir uyaranda 

odaklaşmasıdır. Hasta dikkatini ağrıdan farklı bir yöne çekerek ağrı hissinden kendini 

koruyabilir. Dikkatini başka yöne çekme yöntemi hastanın ağrısını tamamen yok etmez ancak; 

ağrıya olan toleransı artırır ve hastanın ağrı eşiğini yükseltir (1,12). 

 Dikkati başka yöne çekme yöntemi hastanın hoşlandığı şeylere dikkatini vermesini 

sağlayarak ağrı üzerinde kontrol hissi sağlar. Bu yöntem, ilgi çekici olmalıdır ve birden fazla 

duyuya hitap etmelidir (işitme-görme-dokunma vb.). Ancak dikkati başka yöne çekme yöntemi 

kişi için yorucu olduğundan iki saatten fazla uygulanması uygun değildir. Uygulama sırasında 

ağrı şiddetlendiği takdirde karışık yöntemleri azaltma yoluna gidilmelidir. Dikkati başka yöne 

çekme yöntemi akut ve kronik ağrılarda kısa süreli olarak kullanılabilir. Müziğin kullanımı da 

dikkati başka yöne çekme yönteminde olduğu gibi dikkatin ağrı dışında bir uyaranda 

odaklaşmasını sağlayarak bireyin ağrıya katlanma gücünü artırır. Ayrıca endorfin 

salgılanmasını da artırarak bireyi rahatlatır. Müziğin ağrı modülasyonunda kullanımında 

hastanın istediği ve hoşlandığı müziği seçmek önemlidir (14, 16). 

Yapılacak müzik uygulaması, kişinin ağrısı şiddetlenmeden veya ağrılı işlemden önce 

yapılmalıdır (14). Ağrı modülasyonunda müziğin kullanımı kolay olmanın yanı sıra uygulama 

sırasında sadece müziğin var olması yeterli değildir. Yapılacak eğitimde hastaya yardımcı 

olunmalı ve hasta, kas gerginliğine fırsat vermeyecek rahat bir pozisyona alınmalıdır. Müzik 

dinlemeye başlamadan önce derin bir nefes alıp vermeli ve sadece müziği dinlemelidir. 

Müzikten başka hiçbir şey düşünmemelidir. Müziğin kendini hafifletmiş olduğunu 

hissetmelidir. Müzik dinlemeye devam ettikçe, bütün bedeninin gevşediğini ve bununla birlikte 

ağrısının da hafiflediğini hissetmelidir. Uygulama sırasında hasta kendi kendine ağrısını kontrol 

edebilmeyi öğrenebilmelidir. Ağrısı arttığında, müziğin volümünü arttırıp, azaldığında ise 

düşürebilmelidir (22, 14, 16). 

2) Hormonal Aktivasyon  

Müzik, beyindeki ödül merkezinde görev alan dopamin ve opioidler gibi 

nörotransmiterlerin salınımını artırarak spinal korddaki nosiseptif uyarıları bastırır. Müzik 

dinlemek,  nukleus kaudatus, nukleus akumbensden santral ağrı kesici özelliğe sahip olan 

dopamin salınımını sağlayarak, ağrı algısının modüle edilmesine yardımcı olur (24). Müzik ağrı 

ile biliş arasında bütünleştirici bir merkez olan anterior singulat korteksin katılımı gibi santral 

mekanizmalar aracılığıyla beyinde opioidlerin salınımını uyarır (25). 

Opioidler vücudun kendi morfinidir, böylelikle müzik ağrı hissini ve ağrı kesici ilaçlara 

duyulan ihtiyacı azaltabilir (20). Yapılan çalışmalar, müzik dinlemenin vücuda rahatlık hissi 

sağlayan endorfinlerin salınımını artırdığını ve ağrı durumunda artış gösteren katekolamin 

seviyesini ise azalttığını göstermiştir (30). 

3) Ritmik Nefes Alış Verişi Ve Rahatlama Hissi  

Dinlenilen müziğin ritmik yapısı ve frekansı insan vücudunda benzer birtakım sonuçlar 

doğurmaktadır. Dakikada 12 döngü civarında olan bir okyanus sesinin yaklaşık olarak bir 

insanın dinlenme halindeki nefes alış verişine eşit oluşu kişinin istirahatte olma durumuyla ve 

rahatlama hissiyle yakından ilgilidir. Dolayısıyla müzik, ritmik nefes alış verişleri için bir 

müzikal uyarı sağlamakta ve vücuttaki kasların gerginliğini azaltan ritmik bir yapı sunmaktadır 

(27). 

 



 
VII. Uluslararası Hisarlı Ahmet Sempozyumu / VII. Internatıonal Hisarlı Ahmet Symposıum 

 

 
328 

 

4) Emosyonel Etkileşim  

Nosiseptif uyarılar ve bu uyarıların ağrı olarak algılanması ile içinde bulunduğumuz 

emosyonel durumun çok yakın ilişkisi vardır. Huzurlu bir ortamda çalışan bir kişi ile işinde 

mutsuz olan bir kişi için aynı seviyede nosiseptif uyarandan tehlike var sinyali oluşsa da, bu 

kişilerin ağrı algılaması birbirinden farklı olacak, mutsuz kişi yüksek ihtimalle daha şiddetli bir 

ağrı yakınmasında bulunacaktır. Duygusal ağrı merkezleri olan limbik ve paralimbik 

sistemlerdeki çeşitli bölgeler müzik dinleme ile ilgili önemli değişiklikler göstermektedir (6). 

Ağrı beynimizde limbik sistemde duygu durum ile aynı yerden köken almaktadır dolayısıyla 

bilişsel emosyonel algı durumumuz, ağrı algısının şekillenmesinde önemli bir etken olarak 

karşımıza çıkmaktadır. Yapılan birtakım çalışmalar müzik dinlemenin çeşitli birçok ağrı 

durumundaki etkisine yönelik sonuçları ortaya koymaktadır. 

Normal doğumu beklenen 60 hasta üzerinde yapılan bir çalışmada rutin bakıma ek olarak 

müzik terapi uygulanan deney grubu ve sadece rutin bakım uygulanan kontrol grubu olmak 

üzere iki grup oluşturulmuş; deney grubundaki hastalara doğumun latent ve aktif fazında en az 

30 dk boyunca müzik dinletilmiş, dinletilmeden önce ve sonra ağrı şiddeti VAS (Visuel Analog 

Scale-Görsel Analog Skalası; ağrı değerlendirmesinde kullanılan bir parametredir.) a göre 

değerlendirilmiştir. Doğumun latent fazında anlamlı ölçüde daha az ağrı ve anksiyete 

kaydedilirken doğumun aktif fazında iki grup arasında anlamlı bir fark gösterilmemiştir (18). 

Çalışma, sonuç olarak çok şiddetli ağrı durumunda müziğin ağrı şiddetini hafifletmede anlamlı 

bir etki ortaya koymadığını gösterirken daha kontrol edilebilir düzeydeki ağrı durumunda 

müziğin ağrıyı hafifletmede etkili olduğunu ortaya koymuştur. 

Fibromiyalji hastaları üzerinde yapılan bir çalışmada müziğin ağrı şiddetini azaltmada 

anlamlı bir etkiye sahip olmadığı gösterilirken,  ağrı kontrolünü geliştirmede anlamlı ölçüde 

etkili olduğu ortaya konmuştur (17). 

Diz osteoartritli hastalar üzerinde yapılan bir çalışmada ise eklem lavajı uygulaması 

sırasında müziğin perioperatif ağrı üzerine etkisi araştırılmış. Deney grubundaki tüm 

katılımcılara işlem öncesi ve tüm işlem sonrası müzik dinletilmiş. Müzik dinletilen gruptaki 

hastalar ile kontrol grubundaki hastaların ağrı şiddeti VAS ile değerlendirilmiş ve müzik 

dinletilen grubun ağrı seviyelerinin kontrol grubuna kıyasla daha az, ağrı tolerans seviyelerinin 

ise daha yüksek olduğu gösterilmiştir. Sonuç olarak da müziğin eklem lavajı gibi operatif 

uygulamalarda ağrı ve anksiyetenin rahatlaması için kullanılabilecek, basit ve efektif bir 

yöntem olduğu ortaya konmuş ve bu sonuçlar ışığında müziğin sinovyal biyopsi, eklem, spinal 

ve yumuşak doku enjeksiyonları gibi ağrılı müdahalelerde yararlı olabileceği kanısına 

varılmıştır (21). 

Yapılan bir başka çalışmada 34 kadın ve 20 erkek katılımcıya deneysel soğuk basınç ağrısı 

oluşturulmuş ve parazit sesler,  rahatlatıcı müzik ve kendi seçtikleri müzikler dinletilmiş. VAS 

a göre ağrı şiddeti ve tolerans zamanı değerlendirilmiştir. Tüm katılımcılar kendi seçtikleri 

müzikleri dinlerken ağrılı uyaranı rahatlatıcı müzikten ve kontrol grubundan daha fazla tolere 

etmişler. Ağrı şiddetinde ise sadece bayan katılımcılar kendi seçtikleri müzikte daha az şiddette 

ağrı hissetmişlerdir. Çalışma bu yönüyle kişisel tercihlerin ağrının rahatlatılmasında müziğin 

etkinliğine dair etkili bir faktör olduğunu, tercih edilen müziğin ağrının modülasyonunda dikkat 

dağıtıcı ve pozitif bir etkiye sahip olduğunu göstermiştir (19). 

Postoperatif (ameliyat sonrası) ağrı üzerine müziğin etkisine yönelik yapılan bir 

çalışmada ise açık kalp ameliyatı geçirmiş 87 hasta 44 ü müzik grubu, 43 ü ise kontrol grubu 

olmak üzere iki gruba ayrılmış. Postoperatif ilk gün fizyolojik parametreleri ve ağrı düzeyi 

kaydedilmiş. Daha sonra kontrol grubu yataklarında dinlenmeye alınırken müzik grubuna 30 
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dk kendi seçtikleri müzikler dinletilmiş ve istatistiksel açıdan anlamlı olarak ağrı şiddetinde 

azalma ve oksijen saturasyonunda artış kaydedildiği gösterilmiştir (23). 

Kısaca ağrı üzerinde müziğin etkisini özetleyecek olursak; müzik ağrının inen yollarla 

modülasyonunu sağlar, endorfin dopamin gibi rahatlık hissi veren hormonların salınımını 

artırır, müzikle birlikte gevşeme hissi oluşur ve dikkati ağrıdan uzaklaştırarak ağrının 

hafifletilmesini sağlayabilir. 

Sonuç olarak; ağrı kişiye özgüdür ve bu nedenle ağrı kesici uygulamalar da kişiye özgü 

olmak durumundadır, ağrı biyopsikososyal bir kavramdır ve duygusal yönü ihmal 

edilmemelidir. Aynı şekilde müzik de duygusal bir deneyimdir ve etkileri de kişiye bağlıdır 

biyolojik yaklaşımlar yeterli değildir. Bu nedenle problem değil, hasta dikkate alınmalıdır, ağrı 

inhibisyonunda inen yolların modülasyonu önemlidir. Müzik; ağrı, depresyon, inaktivite kısır 

döngüsünü kırmada önemli bir anahtardır.  

Ancak araştırmacılar bu araştırmaların da kesin bir yargıya varmaya yetmeyeceğinin 

altını çiziyor. Nitekim, müzik her bireyde farklı bir etki yaratıyor. 

Ayrıca kişilerin ağrı eşikleri de birbirlerinden farklılık gösterdiği için, ağrı kişisel olan 

birçok özellikten (ağrı toleransı, algısı ve emosyonel durum gibi) etkilenmektedir. Bu nedenle 

ağrının şiddet, karasteristik vs. açısından iyi bir şekilde değerlendirilmesi, kişinin psikososyal 

ve emosyonel algı durumunun belirlenmesi gerekmekte ve tüm bu değerlendirmelerin ışığında 

tedavi programının kişiye özel olarak planlanması önem arz etmektedir. Ortak ve standart bir 

uygulamanın sonucunda her hastada ortak bir etkinin varlığından söz edilemeyeceği için bu 

alanda yapılacak daha çok ve kapsamlı çalışmalarla müziğin etki düzeyi ve uygulama 

şekillerinin ortaya konması gerekmektedir. 
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“TÜRK HALK MÜZİĞİ’NDE AĞIT GELENEĞİ VE ETKİLERİ ÜZERİNE BİR 

ARAŞTIRMA” 

Yrd.Doç.Dr. Soner ALGI 
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ÖZET 

Türk Halk Müziği, çeşitli kaynaklarda da belirtildiği gibi geçmişten günümüze 

halkımızın yaşamış olduğu türlü hadiseler karşısında bireysel veya toplumsal olarak 

etkilenmelerini ve duygularını hiçbir sanat kaygısı gütmeden ezgiyle anlatan bir dışavurum 

olarak tanımlanabilir. Bu dışavuruma gösterilebilecek en önemli örneklerden biriside halk 

müziğimizin uzun hava türleri arasında bulunan ağıt geleneğidir. Ağıtlar genellikle ağıt yakıcı 

tarafından cenaze arkasından ölen kişinin iyi özellikleri, ailesi, çocukları vb. konuları ele alan 

ezgili şiirlerdir.  Ülkemizin hemen hemen her yöresinde o yöreye has söyleniş biçimiyle ölenin 

arkasından seslendirilmektedirler. Ağıtların ağıt yakıcı tarafından seslendirildiği esnada hem 

ağıt yakanın hem de ağıtı dinleyenlerin ne yönde etkilendikleri ve bu konunun başka 

kaynaklarda nasıl ele alındığı bu çalışmanın amacını oluşturmaktadır. 

Bu çalışma, çeşitli kaynaklar aracılığıyla elde edilen farklı yörelere ait ağıt 

görüntülerinin söz, ezgi, ağıt yakanın fiziksel hareketleri ve ağıtı dinleyenlerin vermiş olduğu 

tepkiler bakımından incelenerek yorumlanmasını ve bu konu hakkında başka kaynaklardaki 

görüşleri içermektedir. 

Anahtar Kelimeler: Türk Halk Müziği, Uzun Hava, Ağıt Geleneği 

“A RESEARCH ON LAMENT TRADITION AND EFFECTS IN TURKISH FOLK 

MUSIC” 

Assistant Professor Doctor Soner ALGI 

Necmettin Erbakan Univercity Faculty Of Education 

The Department Of Music Education 

ABSTRACT 

Turkish Folk Music, defined as a variety of sources as noted in the individual response 

to any incident in the past and present of our people have lived in or affected by the social as 

an expression describing the melody and the feelings I harbor no art without anxiety. This 

example can be shown in one of the most important expression to the tradition of our people 

lament between long-air type music. Lamentations often lament the good characteristics of the 

deceased followed by the burning funeral, family, children, etc. are addressing issues melodic 

poetry. In almost all regions of our country that are performed after the dead with the region 

has spoken form. It laments the composer laments sung by the composer during which both the 

lament of those who listen to both impressed in what direction and how it is dealt with in another 

source of this issue is the objective of this study. 

In this study, the various resources obtained through different regions belonging to the 

network of images, melodies, the interpretation of analyzing the responses that lament has 

caused physical movements and those who listen to and include views from other sources on 

this topic. 

Keywords: Turkish Folk Music, Unmetered Folk Song, Lament Tradition 
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ÖZET 

Bu araştırma, eğitilebilir zihinsel geriliği olan çocuklarla gerçekleştirilecek ses 

uygulamaları için örnek bir model sunmayı, bu model kapsamındaki çalışmaların hangi öğretim 

yöntemleri ışığında uygulanması gerektiğini ve bu uygulamaların çocukların hangi gelişim 

alanlarına katkı sağlayabileceğini saptamayı amaçlamaktadır. Çalışma kapsamında önerilen 

uygulamalar, 5 adet temel amaç ve bu amaçların 18 adet alt davranışı esas alınarak 

oluşturulmuştur.. Bu davranışlar MEB tarafından Özel Eğitim ve Uygulama Okulları için 

hazırlanmış Müzik dersi müfredatına uygun bir biçimde yapılandırılmıştır. Uygulama 

örnekleri; oyun, şarkı, tekerleme ve hikâye türlerinden biri seçilerek oluşturulmuştur.  

Çalışma, zihinsel gerilik ile ilgili kavramlar ve sınıflandırmalar ile zihinsel geriliği olan 

çocukların genel özellikleri ile başlamakta, ardından son yıllarda bu çocuklarla ilgili Türkiye’de 

ve Dünya’da yapılan müzik çalışmaları ile devam etmekte ve son olarak çalışmanın özgün 

konusu olan ses uygulamaları yanlışsız öğretim yönteminin ‘Giderek Azalan İpucu İle Öğretim 

Basamağı’ doğrultusunda, davranışçı kuramın bileşenleri ekseninde şekillenerek sunuma 

hazırlanmıştır. Bu çalışmanın hazırlanması sürecinde konuyla doğrudan ilgili 18 adet İngilizce 

lisansüstü tez, 8 adet Türkçe lisansüstü  tez, çeşitli Türkçe ve İngilizce kitap ve makale taranmış, 

ayrıca çok sayıda uygulamalı seminere katılım gerçekleştirilmiştir. Bununla birlikte uygulama 

örnekleri, iki eğitim ve öğretim yılı süresince, Gönül Pınarı Özel Eğitim ve Uygulama 

Okulu’nda eğitim alan ve RAM raporuna göre orta- ağır zihinsel geriliği olan öğrenciler ile 

yapılan çalışmalardan oluşmaktadır. Bu çalışmalar, PDR uzmanı tarafından izlenmiş ve 

uygulamaların çocukların hangi gelişim alanlarına katkı sağladığı yarı yapılandırılmış görüşme 

yoluyla kayıt altına alınmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Zihinsel gerilik, yanlışsız öğretim, Itard. 

 

“SOUND PRACTICES FOR THE TRAINABLE MENTALLY RETARDED CHILDREN” 

 

ABSTRACT 

This research aims to present a model which is related to sound practices being performed 

with trainable mentally retarded children. One of the other purposes of this study is to state 

what teaching method is the most appropriate for trainable children while studying sound 

practices and one of the other goal is to determine how these practices effect on trainable 

childrens behaviours developmentally. The practices defining in this research is formed around 

5 main goals which is based on 18 acts. These acts are appropriately structured according to 
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curriculum of music education for the mentally disabled children prepared by Ministery of 

Education. The examples of sound practices were formed by choosing one from the genres as 

musical games, songs, tongue twisters and stories.  

 This research starts with the classification and concepts of mental retardation and general 

features of mentally retarded children and goes on expressing studies related to these children  

in the world and  in Turkey  recently and formerly. It is ended offering a model related to sound 

practices for the trainable mentally retarded using errorless teaching method. The process of 

studying this paper, 26 graduate and post graduate thesis (18 in English, 8 in Turkish), various 

books, journals and articles has viewed. In addition, researcher participated many seminar for 

the practices offered in this paper. Moreover,  the praxis of the examples has been formed on 

the evaluation of activities in the music lessons done with students of Gönül Pınarı Special 

Education and Praxis School during two years of education and training. These practices has 

observed by a professional of psycology and guidance conselling and then structured 

interviewed ( mid circle) being prepared by analyst is implemented. 

Key words: Mentally retarded, errorless teaching, Itard. 
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“AFAZİ REHABİLİTASYONUNDA NÖROLOJİK MÜZİK TERAPİ: 

BİREYSELLEŞTİRMENİN ÖNEMİ” 

 

Prof. Dr. Şükrü TORUN 

Anadolu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi 

Kognitif Nörobilim ve Nörolojik Müzik Terapi Ünitesi, Eskişehir-TÜRKİYE 

storun@anadolu.edu.tr 

ÖZET 

Tıbbi teknolojilerdeki ilerlemelerin inme tedavisine ve yaşam süresini uzatmaya sağladığı 

olumlu katkılara bağlı olarak, yetişkinlerde beyin hasarlanmasının neden olduğu dil 

bozuklukları artık daha sık görülmektedir. Avrupa ve ABD’de inme sonrası Afazi (Sözyitimi) 

sıklığının 100 binde 43-60 arasında olduğu bildirilmektedir1. Afazi linguistik açıdan son derece 

heterojen bir olgudur. Bozukluğun şiddeti, hafif bir sözcük bulma güçlüğü ile tam bir yetersizlik 

durumu arasında hastadan hastaya büyük değişiklikler gösterir. Daha da ötesi, bozukluğa eşlik 

eden non-linguistik bozukluklar, klinik tabloyu iyice karmaşık hale getirerek başarılı bir tedavi 

için uygun bir yaklaşım geliştirmeyi engelleyebilir2. Tüm bu nedenlerle, afazi terapisinde 

herkese uygulanabilir olan kolay bir yöntem bulunmamaktadır. Ağırlıklı olarak stimülasyon 

çalışmalarına dayanan klasik afazi terapileri halen kullanımdadır. Bu bağlamda, terapilerin 

çoğu yalnızca yoğun alıştırmalara ve tekrarlanan egzersizlere odaklanmıştır. Bu nedenle, daha 

etkili tedavilere ihtiyaç vardır.  

Nörolojik Müzik Terapi (NMT), sensorimotor, dil-konuşma ve kognitif rehabilitasyon 

çalışmaları için geliştirilmiş standardize klinik teknikleri içeren araştırma-tabanlı bir sistem 

çerçevesinde uygulanır.  NMT teknikleri, müzik algısı ve müzik üretimine ilişkin nörobilimsel 

bilgiler ve müziğin müziksel olmayan beyin ve davranış fonksiyonlarına etkileri üzerine 

temellendirilmiştir5. NMT ünitemizde müzik-tabanlı afazi terapisi için kullanılan teknikler de 

Terapötik Şarkı Söyleme, Müzikal Konuşma Stimülasyonu, Ritmik Konuşma İpuçlaması, 

Müzikal Anımsatıcı Egzersiz ve Melodik Entonasyon Terapisi olarak sıralanmaktadır. Türkçe 

konuşan afazili hastalarda NMT etkinliğine yönelik devam eden çalışmalarımız, farklı NMT 

tekniklerinden her birinin kendine özgü yararları olduğunu düşündürmektedir. Ancak, 

kullanılan yöntemlerin bireysel olarak hastanın afazi tipine, müzikal geçmişine, müzik türü 

tercihlerine, ritim algısı kapasitesine ve ses perdesi ayrımı becerisine göre adapte edilmesi 

gerekmektedir.  
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NEUROLOGIC MUSIC TERAPY IN APHASIA REHABILITATION: THE 

IMPORTANCE OF INDIVIDUALIZATION 

 

Prof. Dr. Şükrü TORUN 

Anadolu University Faculty of Health Sciences 

Cognitive Neuroscience and Neurologic Music Therapy Unit, Eskişehir-TÜRKİYE 

storun@anadolu.edu.tr 

ABSTRACT 

Language impairment in adults caused by injury to the central nervous system are on the 

increase due to improvements in stroke treatment and extension of life span made possible by 

the development of medical technologies. Aphasia after stroke is reported to occur in 43 to 60 

out of 100,000 people in Europe and United States1, and the frequency is becoming higher as 

the number of elderly people is on the increase. Linguistically, aphasia is an extremely 

heterogeneous phenomenon. The severity of this disorder ranges from a complete inability to 

produce and understand language to mild problems in word finding. Furthermore, concomitant 

nonlinguistic deficits may complicate the clinical picture and may present a barrier for an 

adequate interpretation for successful treatment2. For all these reason, there is no 

straightforward method, which applies to everyone to treat aphasia. Classical aphasia therapies 

that mostly based on the stimulation procedures are still in use3. In this context, most treatments 

for aphasia focus only on intense drills and repeated practice4. Thus, more effective treatments 

are needed. 

Neurologic Music Therapy (NMT) is a research-based system of standardized clinical 

techniques for sensorimotor training, speech and language training, and cognitive training. It’s 

treatment techniques are based on the neuroscientific knowledge in music perception and 

production and the effects thereof on nonmusical brain and behavior functions5. The techniques 

used for music-based aphasia therapy in our NMT unit include Therapeutic Singing, Musical 

Speech Stimulation, Rhythmic Speech Cueing, Musical Mnemonics Training, and Melodic 

Intonation Therapy. Our ongoing studies on NMT efficacy in Turkish-speaking aphasic patients 

suggest that different types of NMT techniques have their own merits. But, the methods used 

must be adapted individually according to patient’s aphasia type, musical background, musical 

skills, musical genre preferences, rhythm perception and pitch discrimination ability.  
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“ORTA-İLERİ EVRE ALZHEİMER AJİTASYONUNDA MÜZİK TERAPİ: BİR 

FİZİBİLİTE ÇALIŞMASI” 

 

Prof. Dr. Şükrü TORUN 

Anadolu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Dil ve Konuşma Terapisi Bölümü 

Kognitif Nörobilim ve Nörolojik Müzik Terapi Ünitesi, Eskisehir /Türkiye 

storun@anadolu.edu.tr 

ÖZET 

Bellek, davranış ve yürütücü işlevlerde bozulmaya yol açan dejeneratif bir beyin hastalığı 

olan Alzheimer hastalığında (AH), çeşitli davranışsal ve nöropsikolojik bozukluklar sık 

görülür. Özellikle hastalığın orta-ileri evresinde ortaya çıkan işbirliğinden kaçınma, reddetme 

gibi davranış bozukluklarının eşlik ettiği sözel/fiziksel ajitasyonlar nedeniyle yemek, banyo, 

tuvalet gibi günlük aktiviteler giderek zorlaşmakta, bu durum hem hasta hem de bakım verenler 

için yaşam kalitesini bozan önemli sorunlara yol açmaktadır. Bu sorunlarla baş etmek için  

geliştirilen ilaç dışı yaklaşımlar arasında, gevşeme ve rahatlama sağlamayı amaçlayan dinleme-

temelli algısal MT öne çıkmaktadır1. Diğer taraftan; farklı müzik kültürlerine sahip insanların 

müzikal beğenileri ve dinleme alışkanlıkları doğal olarak farklıdır. Ancak, AH’nın yol açtığı 

sorunlar içinde önemli bir yeri olan ajitasyonu hafifletmeyi amaçlayan MT uygulamalarında, 

hastanınkinden farklı kültürlere ait müziklerin etkinliğine ilişkin yeterli bilgi bulunmamaktadır. 

Bu fizibilite çalışmasının amacı; Türk Alzheimer hastalarının ajitasyonlarını azaltmaya yönelik 

dinleme-temelli algısal MT uygulamalarında Klasik Batı Müziği ve Geleneksel Türk Müziği 

eserlerinin etkinliğini karşılaştırmalı olarak değerlendirmektir. Batı literatüründe Alzheimer 

hastalarında etkili olduğu bildirilen4,5  Mozart’ın iki piyano için D Majör  Sonatı (KV 448)6 

ve Johann Pachelbel’in üç keman ve sürekli bas için kanonu7 ile geleneksel olarak -kanıta 

dayanmaksızın- ajitasyonu ve kaygıyı azaltmada etkili olduğu varsayılan makamların tipik 

örnekleri olan Benli Hasan Ağa’nın (1607-1662) Rast Saz Semaisi8 ve Gazi Giray Han’ın 

(1554-1608) Hüseyni Peşrevi9 adlı eserlerinin enstrümantal kayıtları, çalışmamızda  

kullanılacak müzik parçaları olarak seçilmiştir.  

 

Altı hafta boyunca her sabah tekrarlanan en az 30 dakikalık dinleme seanslarından oluşan 

MT uygulaması sonrasında Klasik Batı müziği kullanılan AH grubunda (MT-B) ve Klasik Türk 

müziği kullanılan AH grubunda (MT-T) ortalama Cohen-Mansfield Ajitasyon Envanteri 

(CMAI) skorları kontrol grubuna oranla anlamlı düzeyde azalmış, ancak MT-B ve MT-T 

grupları arasında CMAI skor değişikliği bakımından önemli bir farklılık görülmemiştir. Ön-

araştırma niteliğindeki bu fizibilite çalışmamızın sonuçları, orta-ileri evre AH ajitasyonunda 

MT’nin genel ilkelerine özen göstererek enstrümantal Klasik Batı veya Klasik Türk Müziği 

eserlerinin kullanılabileceğini düşündürmektedir.  
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“MUSIC THERAPY IN THE AGITATION OF MODERATE-TO-SEVERE 

ALZHEIMER'S DISEASE: A FEASIBILITY STUDY” 

 

Prof. Dr. Şükrü TORUN 

Anadolu University, Faculty of Health Sciences, Department of Speech and Language 

Therapy 

Cognitive Neurology and Neurological Musical Therapy Unit, Eskişehir/Turkey 

storun@anadolu.edu.tr 

ABSTRACT 

Various behavioral and neuropsychological disorders are often seen in Alzheimer's 

Disease (AD), a neurodegenerative disease causing impairments in memory, behavior and 

executive functions. Daily activities such as eating, taking bath, going to toilet become 

challenging due to verbal/physical agitations that accompany behavioral disorders such as 

avoidance and refusal to co-operation emerging in the moderate-to-severe stage of AD. This 

situation leads to significant problems disrupting the quality of life both of the patient and 

caregiver. Among the non-drug therapies to handle these problems, listening-based receptive 

Music Therapy MT has come into prominence. On the other side, the musical favourites and 

listening habits of those possessing different musical cultures are obviously different. However, 

among MT practices aiming to alleviate the agitation having a significant place within the 

problems caused by AD, there does not exist enough knowledge related to music belonging to 

other cultures different from that of the patient. Our feasibility study aims to evaluate 

comparatively the efficacy of Western classical music (W) and Turkish classical music (T) 

among listening-based perceptual MT practices intended to lessen the agitations of Turkish AD 

patients. While Mozart's D Major Sonata for Two Pianos (KV 448) and Johann Pachelbel's 

Canon for 3 Violins and Basso Continuo that have been reported to be effective in AD patients 

in the western literature were selected as examplers of W and, the instrumental recordings of 

Benli Hasan Aga's (1607-1662) Rast Saz Semai and Gazi Giray Han's (1554-1608) Hüseyni 

Peşrevi that have been traditionally supposed to be effective for reducing agitation and anxiety 

were included as the typical exemplars of T. 

Following the MT implementation comprising of at least 30-minute listening sessions 

repeated every morning for a treatment period of six weeks, mean scores of Cohen-Mansfield 

Agitation Inventory (CMAI) both AD groups listening Classical Western (MT-W) and Turkish 

Music (MT-T) were significantly less than those of the control group. However, CMAI scores 

were not significantly different between MT-W and MT-T groups. The results of this feasibility 

study to be considered as preliminary reveal that instrumental recordings of Classical Western 

and Turkish Music could be used in the agitation of moderate-to-severe AD along with paying 

special attention to the general principles of MT. 
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“RESEPTİF MÜZİK TERAPİ REPERTUVARI: SENFONİLER, KONÇERTOLAR” 

 

Prof. Dr. Türev BERKİ 

Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Müzik Teorileri Anabilim Dalı 

tberki@hacettepe.edu.tr 

ÖZET 

“Hangi eseri seçmeliyim?”  

Yukarıdaki sorunun, bir reseptif müzik terapi seansının odak noktasını teşkil ettiği açıktır.  

Müzik terapide doğaçlama, besteleme ve yeniden yaratma kadar sıklıkla başvurulan 

reseptif yöntem, bünyesinde pek çok Klasik Batı Müziği eserini barındıran zengin bir 

repertuvarı işaret eder.  

Bununla birlikte, eldeki veriler; senfoniden lied’e, konçertodan aryaya dek geniş bir 

yelpazeye yayılan onlarca eseri, müzik eksenli bir bakış açısıyla sınıflandıran bibliyografya 

benzeri çalışmalara gereksinim duyulduğunu gözler önüne sermektedir. 

Bu çalışmada, - planlanan bir dizi araştırmanın ilk ürünü olarak -, reseptif müzik terapide 

yaygın olarak kullanılan senfoniler ve konçertant eserler listelenerek, seçim kriterleri ve 

repertuvar çeşitliliği yönünden eleştirel bir bakış açısıyla irdelenmektedir.  

Anahtar Kelimeler: Müzik terapi, repertuvar, senfoni, konçertant eser 

 

“RECEPTIVE MUSIC THERAPY REPERTOIRE: SYMPHONIES, CONCERTOS” 

 

Prof. Dr. Türev BERKİ 

Department of Music Theory, Graduate School of Fine Arts, Hacettepe University 

tberki@hacettepe.edu.tr 

ABSTRACT 

“Which piece should I choose?” 

It is obvious that the question above constitutes the focal point of a receptive music 

therapy session. 

In music therapy, the receptive method, used frequently as improvisatory, compositional 

and recreative methods, embodies various classical music works addressing a rich repatoire. 

Yet, the evidences unfolds the requirement of the classification of these works - from 

symphony to lied or from concerto to aria - based on musical perspective in such a bibliography 

like manner.  

In this research, the symphonies and the concertos used broadly in the receptive music 

therapy categorized in order to scrutinize the selection criteria and diversity of the repertoire in 

detail. 

Keywords: Music therapy, repertoire, symphony, concerto  
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GİRİŞ 

“Hangi eseri seçmeliyim?”  

Yukarıdaki sorunun, bir reseptif müzik terapi seansının odak noktasını teşkil ettiği açıktır.  

Bununla birlikte, bu soruya, ülkemiz kaynaklı çalışmalarda verilen “Bach bestesi”, 

“Johan Sebastian Bach’ın gevşemeyi sağlayıcı etkisi olan klasik müzik eseri” ya da “Uygun 

müziği seçerken daha önce kaydedilmiş milyonlarca eserin de kullanılması planlanmaktadır.” 

gibi, akıllara durgunluk veren yanıtlar  karşısında; - ne yazık ki - yabancı kaynakların terapötik 

etkisine sığınmaktan başka çare yoktur. 51 

Bu çerçevede, gerek literatür taraması, gerekse müzik terapi uzmanlarının görüş ve 

önerileri sonucunda ulaştığımız kaynaklar; senfonilerden kısa piyano parçalarına, yaylı çalgılar 

dörtlülerinden aryalara uzanan geniş bir müzik terapi repertuvarını işaret etmekle kalmamış; 

aynı zamanda, farklı uzunluk ve nitelikteki bu onlarca eseri müzik eksenli bir bakış açısıyla 

sınıflandıran bibliyografya benzeri çalışmalara gereksinim duyulduğunu gözler önüne sermiştir 

(Allison, 2006:544; Bruscia, 2006:585; Erdönmez Grocke ve Wigram, 2006; Vollert, Störk ve 

Möckel, 1998:20-21). 

Planlanan bir dizi araştırmanın ilk ürünü olan bu çalışmada, reseptif müzik terapide 

yaygın olarak kullanılan senfoniler ve konçertolar, bölüm temelinde ve eser künyesi biçimine 

dönüştürülmek suretiyle 52 listelenmektedir. 

 

 

 

 

                                                 
51 Yanıtlardan ilk ikisi, ülkemizde kaleme alınmış iki ayrı yüksek lisans tezinin özetinden, sonuncusu ise bir 

üniversitemizin web sayfasından aynen alınmıştır.   
52 Söz gelimi, orijinal kaynaktaki “Bach’s Italian Concerto” ifadesi, eseri oluşturan her bir bölümün tempo 

başlığı ve tonalitesi de gözönüne alınarak, şu künye biçimine dönüştürülmüştür:  
 

J. S. Bach. İtalyan Konçertosu, BWV 971, I. (Allegro), Fa 

J. S. Bach. İtalyan Konçertosu, BWV 971, II. Andante, re 

J. S. Bach. İtalyan Konçertosu, BWV 971, III. Presto, Fa 
 

Künyede yer alan “Fa” Fa Majörü, “re” ise re minörü ifade etmektedir. 
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REPERTUVAR 

2.1. Senfoniler 

Tablo 1. Senfoniler 

Eser Künyesi Yöntem/Amaç 

Beethoven. Senfoni, Nr. 5, Op. 67, II. Andante con moto, Lab Vibroakustik Terapi 

Beethoven. Senfoni, Nr. 6, Op. 68, Pastoral, I. Allegro ma non troppo, Fa Vibroakustik Terapi 

Anksiyeteyi azaltma 

Ağrıyı azaltma 

Tıbbî uygulamayı katlanılabilir 

kılma 

Beethoven. Senfoni, Nr. 6, Op. 68, Pastoral, II. Andante molto mosso, 

Sib 

Vibroakustik Terapi 

Beethoven. Senfoni, Nr. 6, Op. 68, Pastoral, V. Allegretto, Fa Vibroakustik Terapi 

Beethoven. Senfoni, Nr. 7, Op. 92, II. Allegretto, la Vibroakustik Terapi 

Anksiyeteyi azaltma 

Ağrıyı azaltma 

Tıbbî uygulamayı katlanılabilir 

kılma 

Beethoven. Senfoni, Nr. 9, Op. 125, III. Adagio molto e cantabile-

Andante moderato, Sib 

Vibroakustik Terapi 

İmgelem 

Borodin. Senfoni, Nr. 1, III. Andante, Re Gevşeme 

İmgelem 

Britten. Simple Symphony, Op. 4, III. Sentimental Sarabande: Poco lento 

e pesante, sol 

İmgelem 

Brahms. Senfoni, Nr. 1, Op. 68, II. Andante sostenuto, Mi Vibroakustik Terapi 

Brahms. Senfoni, Nr. 1, Op. 68, III. Un poco Allegretto e grazioso, Lab Vibroakustik Terapi 

Tıbbî uygulamayı katlanılabilir 

kılma 

Dvořák. Senfoni, Nr. 9, Op. 95, Yeni Dünya’dan, II. Largo, Reb Vibroakustik Terapi 

Doğum öncesi hazırlık 

Haydn. Senfoni, Nr. 104, Hob. I: 104, Londra, II. Andante, Sol Vibroakustik Terapi 

Mahler. Senfoni, Nr. 5, IV. Adagietto, Fa Vibroakustik Terapi 

W. A. Mozart. Senfoni, Nr. 40, KV 550, II. Andante, Mib Vibroakustik Terapi 

W. A. Mozart. Senfoni, Nr. 41, KV 551, Jüpiter, II. Andante cantabile, Fa Vibroakustik Terapi 

Schubert. Senfoni, Nr. 5, D 485, II. Andante con moto, Mib Vibroakustik Terapi 

Schubert. Senfoni, Nr. 8, D 759, Bitmemiş, II. Andante con moto, Mi Vibroakustik Terapi 

Tchaikovsky. Senfoni, Nr. 4, Op. 36, II. Andantino in modo di canzona, 

sib 

Vibroakustik Terapi 
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2.2. Konçertolar 

Tablo 2. Konçertolar 

Eser Künyesi Yöntem/Amaç/Sorun/Tanı 

Albinoni. Obua Konçertosu, Op. 9, Nr. 2, II. Adagio, Sib Gevşeme 

J. S. Bach. Brandenburg Konçertosu, Nr. 6, BWV 1051, II. Adagio ma non 

tanto, Mib 

Gevşeme 

J. S. Bach. İki Keman Konçertosu, BWV 1043, I. Vivace, re AIDS sonrası yaşama tutunma 

J. S. Bach. İki Keman Konçertosu, BWV 1043, II. Largo ma non tanto, Fa AIDS sonrası yaşama tutunma 

Gevşeme 

GIM 

J. S. Bach. İki Keman Konçertosu, BWV 1043, III. Allegro, re AIDS sonrası yaşama tutunma 

J. S. Bach. İtalyan Konçertosu, BWV 971, I. (Allegro), Fa Nörolojik dejenerasyon 

hastalığı 

J. S. Bach. İtalyan Konçertosu, BWV 971, II. Andante, re  Nörolojik dejenerasyon 

hastalığı 

J. S. Bach. İtalyan Konçertosu, BWV 971, III. Presto, Fa Nörolojik dejenerasyon 

hastalığı 

Beethoven. Piyano Konçertosu, Nr. 5, Op. 73, II. Adagio un poco moto, Si Gevşeme 

İmgelem 

Boccherini. Viyolonsel Konçertosu, Nr. 9, G. 482, II. Adagio, sol İmgelem 

Brahms. Keman Konçertosu, Op. 77, II. Adagio, Fa GIM: 

AIDS sonrası yaşama tutunma 

Majör depresyon 

Yeme bağımlılığı 

Alkol bağımlılığı 

İmgelem 

Brahms. Piyano Konçertosu, Nr. 2, Op. 83, I. Allegro non troppo, Sib Kürtaj sonrası duygusal destek 

İmgelem 

Brahms. Piyano Konçertosu, Nr. 2, Op. 83, III. Andante-Piu Adagio-

Andante, Sib 

İmgelem 

Bruch. Keman Konçertosu, Nr. 1, Op. 26, II. Adagio, Mib Çoklu kişilik bozukluğu 

Chopin. Piyano Konçertosu, Nr. 1, Op. 11, II. Romance. Larghetto, Mi Gevşeme 

İmgelem 

D’Indy. Symphony on a French Mountain Air, Op. 25, I. Assez lent, Sol   İmgelem 

D’Indy. Symphony on a French Mountain Air, Op. 25, II. Assez modéré, 

Sib 

İmgelem 

D’Indy. Symphony on a French Mountain Air, Op. 25, III. Animé, Sol İmgelem 

Elgar. Viyolonsel Konçertosu, Op. 85, III. Adagio, Sib İmgelem 

Haydn. Viyolonsel Konçertosu, Nr. 1, Hob. VIIb: 1, II. Adagio, Fa Gevşeme 

İmgelem 

Marcello. Obua Konçertosu, S. Z799, II. Adagio, re AIDS sonrası yaşama tutunma 

W. A. Mozart. Flüt ve Arp Konçertosu, KV 299 (KV 297c), I. Allegro, Do Doğum öncesi hazırlık 



 
VII. Uluslararası Hisarlı Ahmet Sempozyumu / VII. Internatıonal Hisarlı Ahmet Symposıum 

 

 
343 

 

W. A. Mozart. Flüt ve Arp Konçertosu, KV 299 (KV 297c), II. Andantino, 

Fa 

Gevşeme 

Doğum öncesi hazırlık 

W. A. Mozart. Flüt ve Arp Konçertosu, KV 299 (KV 297c), III. Allegro, 

Do 

Doğum öncesi hazırlık 

W. A. Mozart. Piyano Konçertosu, Nr. 20, KV 466, II. Romance, Sib Gevşeme 

W. A. Mozart. Piyano Konçertosu, Nr. 21, KV 467, II. Andante, Fa Gevşeme 

W. A. Mozart. Klarinet Konçertosu, KV 622, II. Adagio, Re Gevşeme 

Rakhmaninov. Piyano Konçertosu, Nr. 2, Op. 18, I. Moderato, do İmgelem 

Rodrigo. Concierto de Aranjuez, II. Adagio, si  AIDS sonrası yaşama tutunma 

İmgelem 

Stamitz. Viyolonsel Konçertosu, La, II. Romance: Andantino, Re Gevşeme 

R. Strauss. Obua Konçertosu, TrV 292, II. Andante, Sib Gevşeme 

 

 

BULGULAR 

 

Tablo 1 ve Tablo 2’de sergilenen repertuvara ilişkin olarak, müzik eksenli şu üç kritik bulgudan 

söz edilebilir: 

 

Yavaş Bölüm Hakimiyeti 

Seçilen 18 bölümün 15’i (% 83) 53, ilişkin olduğu senfoninin yavaş bölümüdür. Aynı durum, 

% 68’lik oranla (21/31) konçertolar için de geçerlidir.  

 

Majör Ton Hakimiyeti 

Seçilen 18 senfoni bölümünün 15’i (% 83), 31 konçerto bölümünün ise 24’ü (% 78) Majör 

tonalitededir. 

 

“Görece Popüler Klasikler” 

Müzik terapi uygulamalarında kullanılan senfoni ve konçertoların, Klasik Müzik edebiyatının 

- büyük çoğunlukla - tanınan eserleri arasından seçilmiş oluşu dikkat çekicidir.  
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53 Yüzdelik değerler, okuma kolaylığı sağlamak amacıyla en yakın tamsayıya yuvarlanmıştır.  
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“TAMAMLAYICI VE ALTERNATİF TEDAVİ ARACI OLARAK DİNSEL MÜZİK: 

İZMİR IŞIK KİLİSESİ’NDE İYİLEŞTİRME RİTÜELİ” 
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Özet 

Ritüel pratik olarak dua aracılığıyla ruhsal ve fiziksel hastalıkları iyileştirme, 

Hristiyanlık inancında yüzlerce yıldan bu yana yer etmiştir. Günümüzde Pentekostal, 

Karizmatik Protestan kiliselerin sıklıkla başvurduğu bu pratikte, duanın yanı sıra dua ile sıkı 

sıkıya ilişkili müzik de kullanılmaktadır. Bu çalışma, bir dinsel müzik pratiği olarak Çağdaş 

Hristiyan Müziğinin spiritüellikle ilişkili olarak iyileştirme ritüelinde nasıl kullanıldığına 

odaklanır. Bu bağlamda ele alınan dinsel müzik, hastane ve kliniklerde ruhsal temelli müzik 

terapilerin tersine bir alternatif tedavi pratiği olarak ele alınmıştır. Alternatif tıp, modern tıbbın 

aksine kanıtlanmamış metotlarla hastaları iyileştirmeyi amaçlar. Bu olgu, etnografi 

yöntemlerinden gözlem ve görüşmenin yanı sıra literatür araştırmasıyla incelenmiş ve araştırma 

sorusu bu süreçte teste tabi tutulmuştur. Araştırmanın örnek olayı olarak seçilen Işık Kilisesi, 

İzmir’in Alsancak semtinde yer alan Protestan Karizmatik bir kilisedir. Kilisenin Pazar 

toplantılarının ardından gerçekleştirilen dua zamanında fiziksel ya da psikolojik sorun yaşayan 

kişiler dua zamanından sorumlu kişiler tarafından dua almaktadırlar. Bu pratiğin bir diğer 

boyutu ise müziktir ve müzik, dua zamanını daha etkili hale getirmek ve dua alan kişilerde 

duygulanım yaratmak dışında, inanca göre duanın iyileştirici gücünü taşıyan bir medium 

(ortam, araç) olarak kullanılır. Spiritüellikle ilişkili olan bu müzik, alt yapısı synth pad, strings 

gibi seslerle oluşturularak dua zamanının aşkın (transcendent) bir deneyim olmasını sağlar. 

Anahtar Kelimeler: Tamamlayıcı ve Alternatif Tıp, Spiritüellik, Dinsel Müzik, Dua ile 

İyileştirme, İyileştirme Ritüeli 

 

“RELIGIOUS MUSIC AS A MEDIUM OF COMPLEMENTARY AND ALTERNATIVE 

HEALING: HEALING RITUAL AT İZMİR LIGHTHOUSE CHURCH” 

Abstract 

Healing the spiritual and physical diseases by prayer as ritual practice has been making 

an impression in Christian belief for centuries. Music is also used in this practice which 

Pentecostal, Charismatic Protestant Churches apply frequently and music is rigidly connected 

with prayer. This study focuses on how Contemporary Christian Music is used in healing ritual 

which is related with spirituality as a religious music practice. In this context, religious music 

which is discussed in this study is considered as a practice of alternative healing in contrast to 

spiritual based music therapies which are used in hospital and clinics. Alternative medicine 

attempts to heal patients by unproved methods in contrast to modern medicine. This fact is 

observed by observation and interview which are part of ethnographic methods besides 

literature reviews and research question is examined in this process. Lighthouse Church which 

is a case of this study is a Protestant Charismatic Church that is located in Alsancak district of 

Izmir. Individuals who suffer from physical or psychological problem are said prayer by 

responsible volunteers in prayer time which takes place after church service on Sunday. The 
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other dimension of this practice is music and except music is a tool in order to activate the 

prayer time and create emotion on individuals who are said prayer, it is used as a medium that 

carries the power of prayer according to belief. Music which is related to spirituality provides 

a transcendent experience for prayer time by being constituted of the sound of synth pad, strings 

for backing track. 

Key Words: Complementary and Alternative Medicine, Spirituality, Religious Music, Healing 

by Prayer, Healing Ritual 

Giriş 

Müziğin dinsel ritüellerde belirli amaçlar doğrultusunda kullanılması yüzyıllardan bu 

yana var olan bir olgudur. Bu amaçlardan biri olan müziğin tedavi aracı olarak kullanılması, 

çeşitli kültürlerin dinsel ritüellerinde yer etmektedir. Müziğin iyileştirme amacıyla 

kullanılmasında önemli dönüm noktalarından birisi 19. Yüzyılda bilimsel bilginin önem 

kazanırken, karşıt noktasında ‘mistik’, ‘bilimsel olmayan’, ‘geleneksel’ olan bilginin olması ve 

bu bilgi ve deneyimin değersiz görülmeye başlanmasıdır. 19. Yüzyılda ortaya çıkan modernizm 

düşüncesi ile birlikte modern tıp biliminin dışında kalan tıp uygulamaları Tamamlayıcı ve 

Alternatif Tıp şeklinde isimlendirilmiştir. Müziğin geleneksel anlamda tedavi amaçlı kullanımı 

ise bu kategori altında değerlendirilebilir. Elbette bunun yanı sıra ‘bilimsel’ olmayıp 20. 

Yüzyılda batılı ülkelerde pratik edilmeye başlanan, müziğin kullanıldığı iyileştirme pratikleri 

de (Meditasyon, Yoga, New Age Akımı vb.) Tamamlayıcı ve Alternatif Tıp içerisinde ele 

alınabilir. 

“Müzikle tedavinin tarihi tıp kadar eskiye dayanmaktadır. Çünkü insanlar tedavi 

araçlarını çoğu kez bir arada kullanmıştır” (Lafçı 2009:33). Nitekim modern bilim öncesi 

müzikle tedavinin daha çok dinsel pratik ve inançla ilişkili olduğu görülür. Sözgelimi 

Habeşistan’daki Zor ayini, Kenya’daki Molo kabilesinde müziğin tedavi aracı olarak 

kullanılması, Amerika’nın Nevada ve California eyaletlerinde yaşayan Washo Peyote 

tarikatının müzik tedavi pratikleri (Gençel 2006: 698), Tuareg topluluğunun tedavi amaçlı 

kullandığı müzik pratiği (Kaemmer 1993:38), “Altay, Kaşgar ve Kırgız Türklerinde Baksılar 

aracılığıyla gerçekleştirilen müzikle tedavi” (Somakcı 2003:133) gibi müziksel tedavi pratikleri 

ya dinsel inançla ya da doğaüstü bir inanışla ilişkili olarak ortaya çıkmıştır. Bu tür müzikle 

tedavi yollarında müzik etkin bir biçimde kullanılır ve öncelikli vurgu müziktedir. Ancak kimi 

Tamamlayıcı ve Alternatif tedavi yöntemlerinde müzik öncelikli bir rol oynamaz. Bu 

tedavilerde müzik ikinci planda tutularak tedaviyi destekleyici bir nitelik sergiler. Nitekim 

Mantra müzikleri ve Hristiyanlıktaki dua ile iyileştirme pratiği bunun bir örneğidir. Mantra 

müziklerinde iyileştirici gücün müzik yerine şarkı sözlerinde olduğu inancı vardır (Bühnemann 

1991:292; Burchett 2008). Hristiyanlıkta ise, daha özelde Pentekostal ve Karizmatik 

topluluklarda, kutsal ruhun gücü aracılığı ile birisi için dua etme ediminde, müzik “arka planda” 

kullanılarak bu süreci destekleyici görev görür. 

Özellikle Pentekostal ve Karizmatik Kiliselerde görülen dua ile iyileştirme ritüeli, 19. 

Yüzyılın sonlarında Pentekostal temelli olarak ortaya çıkmıştır (Hardesty 2003). Nitekim 

iyileştirme temelli olarak ortaya çıkan Hristiyan Bilimi (Christian Science), benzer bir şekilde 

19. Yüzyılın sonunda ortaya çıkmış ve Hristiyanlık inancındaki iyileştirme pratiğine 

odaklanmıştır (Gottschalk 1973:9). Her ne kadar bahsi geçen bu pratikler Amerika temelli 

olarak ortaya çıkmış olsa da misyonerler aracılığıyla Dünya’nın farklı yerlerinde de pratik 

edilmektedir. Bu çalışmanın örnek olayı olarak ele alınan Işık Kilisesi, İzmir’de bulunan 

Karizmatik bir kilisedir. Teolojik kökeni sebebiyle iyileştirme pratiğini bu kilisede 

gözlemlemek mümkündür. Bu çalışma açısından odak noktası ise bu pratik sırasında icra edilen 

müzik ve onun kullanım amacıdır. Bu bağlamda iyileştirme pratiği sırasında icra edilen 

müziğinin nasıl işlev gördüğü, araştırmanın sorularından birisidir.  

Örnek olay ışığında iyileştirme pratiğinde müziğin işlevini anlamak amacıyla genel 
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çerçeveyi çizmek ve bu bağlamda Tamamlayıcı ve Alternatif Tıp terimine başvurmak 

gerekmektedir. Ardından daha özelde Spiritüellik, dua/telkin ile iyileştirme (faith healing) gibi 

kavramları örnek olayın sınırları içerisinde tanımlama çabasına girilmiştir. 

 

TAMAMLAYICI VE ALTERNATİF TIP, SPİRİTÜELLİK VE DİNSEL MÜZİK 

Tamamlayıcı ve Alternatif Tıp (TAT) için en çok kabul gören tanım Birleşmiş Milletler 

Ulusal Sağlık Enstitüsü’nün yapmış olduğu tanımdır. Bu tanıma göre “TAT, Belirli bir zaman 

diliminde belli bir toplum veya kültürdeki politik olarak baskın olan sağlık sisteminin dışında 

kalan bütün sağlık hizmetlerini, yöntemlerini, uygulamalarını ve bunlara eşlik eden teori ve 

inançlarını kapsayan geniş bir sağlık alanıdır” (Muslu Karayağız ve Öztürk 2008:62). 

Günümüzde ‘Tamamlayıcı ve Alternatif Tıp’ başlığında genel bir tanım oluşturulmuş olsa da, 

Alternatif Tıp ile Tamamlayıcı Tıp birbirlerinden farklı anlamlar ifade etmektedir. Greenberg 

ve Dokken’e (2000) göre, “Alternatif Tıp, tıbbi tedavilerin yerine geçen, modern biyotıp ya da 

tedaviler tarafından kabul edilmeyen her türlü sağlık hizmeti olarak tanımlanırken, 

Tamamlayıcı Tıp ise tıbbi tedaviye ek olarak uygulanan tedavi ve bakım sistemi şeklinde 

açıklanmıştır” (Aktrn Muslu Karayağız ve Öztürk 2008:62). Bu bağlamda “Tamamlayıcı tıp 

hastaları iyileştirmeye çalışmaz. Müzik terapi, masaj terapi, yoga gibi terapi yollarıyla hastanın 

stresini azaltmayı ve hastalık sürecini kolaylaştırmayı amaçlar. Alternatif tıp ise hastayı 

iyileştirmeyi amaçlar” (Cassileth 1999:1901). Fakat günümüzde Tamamlayıcı ve Alternatif Tıp 

uygulamaları, ‘TAT’ olarak tek başlık altında toplanmıştır.  

Tamamlayıcı ve Alternatif Tıpla ilgili bir başka görüş ayrılığı ise ‘Halk Tıbbı’ 

konusunda görülmektedir. TAT’la ilgili yaygın olan iki temel görüşten birisi çağdaş bilimsel 

tıbbın dışında kalan bütün tedavileri TAT kapsamı içinde görürken, ikinci görüş ‘Halk Tıbbı’nı 

TAT’tan ayrı olarak değerlendirir. Bu noktada ortaya çıkan üç kavram, bilimsel tıp, TAT ve 

‘Halk Tıbbı’dır. Çünkü bu üçünün tarihi mutlaka bir noktada kesişmektedir. Sözgelimi bilimsel 

tıpla, alternatif tıbbın uygulamaları oldukça yakın tarihlidir. Alternatif Tıp uygulamalarında 

ilklerden biri olan A.Mesmer ve bilimsel tıbbın kurucularından sayılan C.Bernard, 19. yüzyılda 

yaşamıştır. (Oğuz 1996:36) 19. yüzyılda ortaya çıkan bilim dalları gibi tıp da içindeki mistik 

öğeleri azaltarak günümüze ulaşmış ve çağdaş bilimsel tıp etkinliklerini oluşturmuştur. TAT 

uygulamalarında ise pozitivizm öncesinde ‘halk’ların tedavide kullandıkları araç ve 

yöntemlerde yer almaktadır (Oğuz 1996:36). 

TAT uygulamalarının kökeni Eski Çin ve Ayurvedik tıbbına dayanmaktadır. Eski 

çağlarda geleneksel iyileştiriciler ve şamanların görev yaptığı toplumlarda, bitkisel tedavilerin 

kullanımı tıbbın bir parçası olarak karşımıza çıkmaktadır (Muslu Karayğız ve Öztürk 

2008:62,63). 19. yüzyılda bazı uygulamalar geliştirilmiş ve TAT yöntemi olarak uygulanmaya 

başlanmıştır. Geliştirilen bu uygulamalar, TAT ile ‘Halk Tıbbı’nı ayıran bir başka nokta olarak 

görülebilir. Dünya’da TAT kullanımının sıklaşması ve literatür eksiği nedeniyle 1998 yılında, 

Amerika’da Ulusal Sağlık Enstitüsü’ne (NIH) bağlı Ulusal Tamamlayıcı ve Alternatif Tıp 

Merkezi(NCCAM) kurulmuştur. Bu merkezin amacı; Tamamlayıcı ve Alternatif Tıp 

uygulamalarının güvenilirlik ve etkinliğini incelemek, etkinliği bilimsel olarak kanıtlanmış 

uygulamaların geleneksel tedavilere katılımını sağlamaktır (Muslu Karayağız ve Öztürk 

2008:63). 

TAT kullanımının hastalar arasında ne kadar yaygınlık kazanıldığıyla ilgili çeşitli 

araştırmalar yapılmıştır. Yapılan araştırmaların en geniş çaplı olanlarından biri, Amerika’da 

1990 ve 1997 yıllarında, iki oturum şeklinde yapılan çalışmadır. 1990 yılında 1539 erişkinle 

yapılan çalışma, 1997 yılında 2055 erişkinle tekrardan yapılmış ve 7 yılda TAT kullanımındaki 

değişmeler gözlenmiştir. Telefon anketi şeklinde yapılan bu çalışma yaklaşık 27 milyar dolara 

mal olurken, TAT kullanımında %34’ten %42’ye şeklinde bir artış gözlenmiştir. (Altun ve 

Özden 2004:231) Özçelik ve Fadıloğlu’nun (2009) belirttiğine göre, TAT kullanımı gelişmiş 
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ülkelerden; Amerika’da %42,1, Avustralya’da %48,2, Fransa’da %49,3 ve Kanada’da %70,4 

iken, gelişmekte olan ülkelerden Şili’de %71, Çin’de %70, Kolombiya’da %40 ve Afrika 

ülkelerinde %80 oranındadır (Aktrn Turan, Öztürk, Kaya 2010:94). 

TAT, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde araştırmacılar için farklı anlamlar ifade 

eder. “Gelişmiş ülkelerde, Sjoberg ve Afwalhberg’e (2002) göre ‘New Age düşüncesi’, 

Stambolovic’e (1996) göre ‘modernitenin başarısızlığı’ ve ‘tıp alanında sapkınlık’, Eastwood’a 

(2000) göre ‘postmodern eğilimler’, Rayner ve Easthope’a (2001) göre ‘postmodern tüketim 

örneği’, Roy’a (1999) göre ‘bilim-teknoloji-toplum ilişkisinin temel yeniden oluşumu’ olarak 

tanımlanırken, gelir düzeyi düşük ülkelerde, Raguram’a (2002) göre özellikle kırsal kesimde 

sağlık hizmetlerinin yetersizliği nedeniyle başvurulan, kültürel olarak kabul görmüş yöntemler, 

ya da Adib’e (2004) göre İslam dünyasını batılılaştırma ve laikleştirme çabalarına karşıt olarak 

yükselen siyasi ideolojinin direnci ve yükselişi olarak değerlendirilir” (Akrn Çetin 2007:92). 

Nitekim alternatif tedavi yöntemleri arasında yer alan dinsel pratikler gerek New Age 

düşüncesi, gerekse de postmodern ya da modernite karşıtlığı aracılığıyla ilgi görmeye devam 

etmektedir. Bununla birlikte “sağlığın dinsel ve spiritüel boyutu tıp literatüründe oldukça yer 

etmektedir” (Renz, Mao, Cerny 2005: 961). Sağlıkla ilişkili dinsel pratikleri açıklamak 

amacıyla literatürde sıklıkla geçen din olgusu, spiritüellik,  bireylerin zihinsel durumu ve 

dinsel-psikososyal-duygusal ihtiyaçlarından bahsetmek yerinde olacaktır. 

 

Dinsel İyileştirme Ritüeli, Dinsel Müzik ve Spiritüellik 

Conner (2012), Halkın Bilim Tarihi adlı kitabında “mütevazi insanlardan oluşan adsız 

kalabalıkların-yani sıradan insanların-“ bilimsel bilginin ortaya çıkarılmasına ve yayılmasına 

ne kadar çok katkıda bulunduğunu göstermeye çalışmaktadır. Conner’ın (2012) perspektifinden 

tıp bilimine baktığımızda, tıp biliminin kökeninin tarih öncesi insanlar tarafından keşfedilip, 

onların bulmuş olduğu çeşitli kaynakların iyileştirici özelliklerine dair bilgilere dayandığını 

görürüz. Bu noktada önemli dönüm noktalarından birisi bilim öncesi insanların bu pratikleri 

gerçekleştirdikleri unsurlardan birisi olan din olgusudur. Nitekim 19. yüzyılda ortaya çıkan 

bilim dalları gibi tıp da içindeki mistik öğeleri azaltarak günümüze ulaşmış ve çağdaş bilimsel 

tıp etkinliklerini oluşturmuş (Oğuz 1996:36) ve bunun dışındaki iyileştirme pratikleri TAT 

başlığı altında sınıflandırılmıştır.  

“Micazzi’ye (1995) göre TAT sağlık ve hastalıktan korunmaya vurgu yapan bütüncül 

(holistic) odağa sahip olma eğilimindedir ve bütüncül modeller, varlığın ruhsal bakış açısı, 

fiziksel ve zihinsel birleşimine vurgu yapar” (Aktrn Lipe 2002:210). Bütüncül modeller 

doğrultusunda bireylerin fiziksel ve zihinsel durumlarının yanı sıra tartışmalı olarak görülen 

durum ise ruhsallık (spirituality) meselesidir. “Türkçeye ruhsallık ve bazen de maneviyat olarak 

çevirisi yapılan spiritüel kavramının batı dini ve ezoterik tarihi arka planında kazandığı imalar 

ruhsallık veya maneviyat terimiyle karşılanamayacak kadar çeşitli ve değişken olması” 

(Başkaya 2006:3-4) sebebiyle, çalışma açısından spiritüellik olarak kullanılması daha yerinde 

olacaktır.  

Din olgusunda spiritüelliğin sıklıkla yer ettiği ve ilişki kurulduğu görülür. İki kavram 

arasındaki ilişki ise din ve terapi arasındaki ayrım açısından önemli bir rol oynamaktadır. 

Spiritüelliğin din içerisindeki konumu ve din-terapi arasındaki farkı daha belirginleştirmek 

açısından Aigen (2008:25) dinsel ihtiyaçlar ile psikososyal-duygusal ihtiyaçlar arasındaki 

ortaklık ve farklılıkları belirleyerek ikisi arasındaki sınırları çizmeye çalışır. Aigen’e (2008:25) 

göre “dinsel ihtiyaçlar ile psikososyal-duygusal ihtiyaçların ortak noktaları: anlam ya da araç 

hissinin ihtiyacı, diğer insanlarla topluluksal iletişim ihtiyacı, güzellik deneyimi ihtiyacı, 

özbenliğin yüce bilgisine duyulan ihtiyaç, bireyin hayatını nasıl yaşayacağına yönelik rehber 

ihtiyacı ve bireyin hayatındaki anların nasıl anlaşılabileceğine dair geniş anlatıma olan ihtiyaç” 

şeklinde iken “din ve terapi arasındaki farkı anlamak için buluştukları ihtiyaç yerine onların 
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metotları ve sosyal bağlamlarına” (Aigen 2008:25) başvurmak gerektiğini savunur. Bu 

bağlamda din içerisinde terapiden farklı olarak Alternatif Tedavi başlığı altında oluşturulan 

metot ve sosyal durumun sıklıkla spiritüelliğe başvurması, kendisini terapiden farklılaştırır. 

“Spiritüelliğin henüz standartlaşmış bir tanımı geliştirilmese de spiritüelliğin işlevsel 

bir tanımının belirlenmesi gereklidir ancak bu zor bir görevdir” (Potvin ve Argue 2014:1). 

Lipe’ye (2002:211) göre birçok çalışmada din ve spiritüellik arasındaki farklılık açıkça 

çizilmemiştir. Ancak spiritüelliğin işlevsel, epistemolojik olarak din içerisindeki yerini ve nasıl 

yorumlandığını incelemek gerekmektedir.  

Spiritüelliğin bir “gerçeklik” ya da ontolojik (varlık bilimi) olarak incelenmesi zor bir 

meseledir. Çünkü “spiritüel deneyimler somutlaştırılmış ya da amaçlı olarak uyarılmış 

olmazlar. Spiritüel deneyimler kendi kelimesizlik ve gizemliği içerisinde bilimsel olarak 

kanıtlanmış ya da istatiksel olarak belirlenmiş olmazlar” (Renz, Mao, Cerny 2005:963). Bunun 

bir sonucu olarak spiritüel deneyimlerin nitel olarak tanımlanmalarına gerek duyulmaktadır.  

Potvin ve Argue (2014:2) “spiritüelliğin nitel olarak deneyim ve pratik yapısının dinden 

nasıl farklı olduğunu açıklamanın kendilerini kurumsal bir dine ait olarak tanımlamayan 

bireyler açısından” önemli olduğundan bahseder. “Fallat’a (1998) göre hem spiritüellik hem 

din en yüksek anlam hissi, amaç ve değerler, aşkın bir varoluş ya da en yüksek güç ile bir ilişki 

ya da paylaşılan bir kutsallık hissi ile ilgili olduğunda, bu ürünün süreci değil yansıtıcısıdır” 

(Aktrn Potvin ve Argue 2014:2). Spiritüellik ile din arasındaki ilişkiyi tanımlama çerçevesinde 

Potvin ve Argue (2014:2) “dinin, spiritüelliğin toplumsal ifadesini oluşturan kültürel yapı” 

olduğunu söyler. Ayrıca “Cantz’a (2012) göre spiritüellik varoluşla ilgili açıklığın 

yüceleştirilmiş bir hissi ve bireyler arası bağlantılığın toplamıdır” (Aktrn Potvin ve Argue 

2014:2). Böylelikle spiritüelleğin bireysel bir deneyim olduğundan ve bireyler arası 

bağlantılığın bir sonucu olarak ortaya çıkan kültürel ve sosyal yapı din olarak adlandırılabilir.  

Spiritüel deneyim ve pratikleri hem bazı hastane ve kliniklerin sunduğu müzik 

terapilerde (Lipe 2002:210) hem de müzik ile ilişkili olarak dinsel ritüellerde gözlemlemek 

mümkündür. Spiritüelliği müzik özelinde düşünmek ise müziğin çoklu seviyelerinden 

bahsetmeyi gerektirir. “Müzik, insan deneyiminin fizyolojik, psikolojik, sosyokültürel, 

semiyolojik, sanal, ritüel ve spiritüel gibi çoklu seviyelerinde işler. Nitekim müzik, dinsel 

deneyim fonksiyonlarında insanların bütün bu seviyelerine ulaşır” (Aigen 2008:26).  

Bu çalışmada dinsel pratikler özelinde spiritüellik ve müzik bağlamında sorulan soru, 

müziğin spiritüellik aracılığıyla sağlığı nasıl etkilediği ve nasıl kullanıldığı üzerinedir. “Salas 

(1990) müziğin iyileştirme enerjisinin birincil olarak onun anlamını cisimleştirmek ve onların 

iç dünyalarına bir ayna sağlama kapasitesinde yattığını belirler” (Aktrn Lipe 2002:217). 

Böylelikle hem spiritüel destekli müzik terapilerde hem de dinsel müzik pratiğiyle ilişkili 

spiritüel deneyimlerde müzik, iyileştirme enerjisini taşıma görevini üstlenir. Müziğin bu 

özelliğinin pragmatik anlamda kullanımını kiliselerdeki dinsel ritüellerde de gözlemlemek 

mümkündür. 

Froehlich (1987) ve Cooney (1987) gibi araştırmacılar kilisede hizmet ve müzik üzerine 

araştırmalar yapmışlardır. Kilise hizmetinin bir kısmı hasta, kayıp ve acı çekenlerin Tanrı’nın 

huzurunda iyileşmelerini doğruladıkları durumdur. Cooney’e (1987) göre, özellikle müzik 

sevgi, ölüm, anlam ve inançlılık gibi evrensel deneyimlerin büyük durumlarını iletme 

kapasitesine sahip olduğundan dolayı bu görev için çok uygundur. Ayrıca ses, kalbi Tanrı’nın 

ruhuyla yeniden canlandırır (Aktrn Lipe 2002:225) 

Kilisedeki dinsel ritüellerde spiritüellik ve dinsel müzik kadar dikkate alınması bir diğer 

unsur ise duadır. Dua, kiliselerdeki dinsel pratiklerde müzikle iç içe geçen bir olgu olarak ve 

spiritüel deneyime olanak sağlayarak iyileştirme pratiğinde yer eder. Potvin ve Argue’ye 

(2014:6) göre “dua bireyleri ya da grupları birbirine ve bir spiritüel boyuta bağlar. Müzik, 
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müzik terapi de dahil olmak üzere herhangi bir sanal ortamda aynı şeyi yapabilir. Bunun yanı 

sıra müzik, dua edimi sırasında müzik yapma ve dinleme süreci olarak ortaya çıktığında 

duadır”.  

Dua ediminde müziğin kullanımın dua ile iç içe olması, müziğin içsel olarak farklı bir 

biçime dönüştürüldüğü ve kullanımın bu yönde olduğu anlamına gelmektedir. Müzik bu 

perspektiften incelendiğinde duanın potansiyelini taşıyan bir aracı (medium) olarak ele almak 

mümkündür. “Tıpkı dil gibi müzik de iletişimsel bir sistem yaratan (Miell et al. 2005) ancak 

genellikle yalnızca duygu iletişimi olarak algılanan (Justin & Sloboda 2001) bir etkileşimli ve 

katılımcı aracıdır (medium)” (Aktrn Cross ve Woodruff 2009:2). Bu bağlamda kilisede pratik 

edilen dinsel müziğin, dua ve spiritüellik açısından pragmatik anlama sahip, duygu iletişimini 

sağlayan ve dinsel ihtiyaçları gidermeye çalışan bir aracı olduğu söylenebilir. 

 

IŞIK KİLİSESİ’NDE DUA İLE İYİLEŞTİRME RİTÜELİ 

Işık Kilisesi İzmir merkezli olan ve İzmir’in çeşitli semt ve ilçelerinde (Karşıyaka, Urla, 

Alsancak, Özdere) toplanan Protestan bir kilisedir. Protestanlık içerisinde yer alan Karizmatik 

bir kilise olan Işık Kilisesi’nin Pazar toplantıları tıpkı diğer Protestan kiliseler gibi belirli bir 

sırada izlenmektedir. Müzikli tapınma ile başlayan toplantılar ardından bağış kutusunun 

toplulukta dolaştırılması ve Rabbin Sofrasının (ekmek ve şarap ayini) kutlanması ile devam 

eder. Bu ritüellerin ardından pastör ya da kilisede yetkin bir kişi yaklaşık bir saat vaaz verir. 

Toplantının en sonunda ise herhangi bir konuda dua almak isteyenler için dua zamanı verilir. 

Her toplantıda dua zamanından sorumlu bir ekip oluşturulur ve bu kişiler dua almak isteyenler 

için bireysel olarak dua ederler. Nitekim bu çalışma açısından kilisedeki dinsel ritüelin odak 

noktasını oluşturan durum dua zamanıdır. Çünkü bu zamanda dua ediminin yanı sıra müzik de 

yer etmekte ve öncesinde bahsedildiği gibi dua ve müzik iç içe geçen tek bir olgu olarak 

görülmektedir.  

Işık Kilisesinin Karizmatik bir kilise olması teolojik anlamda bu kiliseyi diğer Protestan 

kiliselerden ayırdığı gibi farklı teolojik yorumlamanın dua zamanını da etkilediği görülür. Bu 

anlamda Karizmatik Hareketin (Charismatic Movement) ne olduğundan ve Karizmatik 

Kiliselerin yapısından bahsetmek gerekmektedir. 

Karizmatik hareket, ‘Neo-pentekostalizm’ olarak bilinir. 1960’lı yıllarda Kuzey 

Amerika temelli olarak başladı ve bugün Dünya genelinde yaygındır. Modern kökeni 

Pentekostalizm’dir ve ona benzer bir yapıdadır. Grup tapınması üzerindeki vurgu ve ruhsal 

armağanların kullanılmasıyla karakterize edilmiştir. 1980 yılında ana laik akımlardan birisi 

oldu ve Vatikan tarafından tanındı (The Oxford Dictionary of the Christian Church, 2005: 324). 

Mike Tison’a göre Kutsal Kitap (Tevrat, Zebur ve İncil) çok uzun bir kitap ve hiçbir 

kilise bu kitabın tamamını öğretmez. Kiliseler bu sebeple kitabın tümüne değil de teolojileri 

doğrultusunda belli noktalara odaklanırlar (Görüşme 20.01.2015). Işık Kilisesi ise Karizmatik 

bir kilise olarak ruhsal armağanların pratik edilmesi ve Çağdaş Tapınma Müziği icrasıyla 

karakterize edilir. Nisan 2016 ayındaki Işık Kilisesi’nin Pazar toplantılarında gerçekleştirilen 

vaaz serisinde kilisenin dört temel anlayışından bahsedildi. Bu anlayışlar Kutsal Kitap, Kutsal 

Ruh, Müjde (Gospel) ve kilisedir. Kutsal Ruh konusunun Karizmatik hareket bağlamında ele 

alınmasında önemli olan unsurlardan birisi ruhun armağanları konusudur. Bu anlamda 

Karizmatik kiliselerin vurgu yaptığı ayet İncil’in 1. Korintliler 12. Bölümdür. Bu bölümde 

ruhun armağanları “ruh aracılığıyla birine bilgece konuşma, ruhtan bilgi iletme yeteneği, ruh 

aracılığıyla iman, ruh aracılığıyla hastaları iyileştirme, mucize yapma, birine peygamberlikte 

bulunma, ruhları ayırt etme, çeşitli dillerde konuşma ve bu dilleri çevirme” (İncil 2008:323-

324) şeklinde tanımlanmaktadır. Çalışma açısından önem kazanan pratik ise ruh aracılığıyla 

hastaları iyileştirmedir.  
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İnanca göre kimi kişilere Tanrı tarafından hastaları iyileştirme armağanı verilmiştir. 

Bunun bir sonucu olarak bu armağana sahip olduğuna inanan ya da inanılan kişiler ruhsal, 

fiziksel ya da psikolojik sorunu olan kişiler için bireysel olarak dua etmektedirler. Işık kilisesi 

özelinde bu armağana sahip olduğuna inanılan kişiler olsun ya da olmasın bu pratik toplantı 

sonundaki dua zamanında yapılır. Bu noktada iyileştirici güce sahip olan varlığın bireyler değil 

ruh olduğuna inanılır. Dua ile birlikte Tanrı’nın özüne sahip olduğuna inanılan ruhun 

“çalıştığına”, insanları “doldurduğuna” ve hastaları iyileştirdiğine inanılır. Nitekim 

spiritüellikle ilişkili olarak bu zamanı “spiritüelliğin anları” (moments of spirituality) şeklinde 

tanımlamak mümkündür. “Amir (1992) insanların Tanrı’yla ilişkide hissettiği, kendi ruhlarıyla 

ilişkili oldukları ve bir çeşit mistik ve kutsal deneyim elde ettikleri anları tanımlamak için 

“spiritüelliğin anları” terimini kullanmaktadır” (Aktrn Aigen 2008:29). 

Bahsi geçen pratikte dikkate alınması gereken unsurlardan birisi ise müzik ve müziğin 

dua edimindeki yeridir. Klinik ve hastanelerde yer eden spiritüel destekli müzik terapilerde 

birincil unsurun müzik olduğunu ve iyileştirme ya da destek ediminin odak noktası olan 

spiritüellik ve müzik etrafında şekillendiği görülür (Aigen 2008; Lipe 2002). Nitekim kilisedeki 

dua zamanında iyileştirme pratiğinin vurgusu dua ve kutsal ruh aracılığıyla sadece spiritüellik 

olgusuna verilir. Müziğin bu pratik özelinde kilisedeki yeri ikincil olarak görülmekte ve bu 

süreci duygulanım yaratma açısından destekleyici unsur olarak kullanılmaktadır. Bu bağlamda 

kilisede dua zamanında icra edilen müzik, müziğin duygu iletişimini sağlayan, pragmatik 

anlama sahip ve dinsel ihtiyaçları gidermeye çalışan bir araçtır (medium). 

 

Duaya İçkin Bir Aracı (Medium) Olarak Dinsel Müzik 

Kilisede dua zamanı için pratik edilen müziğin dinsel ihtiyaçları nasıl giderdiği ve 

duygu iletişimini nasıl sağladığı zaman, mekan ve o yapı içerisinde rol alan aktörlere kadar 

çeşitli sebeplerle değişkendir.  Bunun yanı sıra duaya içkin olarak pratik edilen dinsel müzik 

ile müzikli tapınma için icra edilen dinsel müzik birbirinden farklıdır. Farklılıklar hem müziğin 

içsel yapısı, icra ediliş biçimi ile ilişkili hem de ‘alıcılar’ (receivers) (Parncutt 2007:25) 

tarafından müziğin nasıl algılanması, yorumlanması ve ifade edilmesi ile ilişkilidir. Bu 

farklılıklar Işık Kilisesi özelinde de meydana gelmekte ve hatta her hafta müzisyenleri 

değişmesi ile de farklı müziksel pratikler ortaya çıkmaktadır. 

Işık Kilisesinde Pazar toplantılarının başında gerçekleşen müzikli tapınma, tapınma 

grubu tarafından icra edilir. Tapınma grubunda genellikle gitar, piyano, bas gitar ve vokaller 

bulunmaktadır. Ancak dua zamanında icra edilen müzik, müzikli tapınmadan oldukça farklıdır. 

Dua zamanı için kullanılan tek çalgı piyanodur. Piyano ise çalım stili olarak müzikli 

tapınmadan daha farklı icra edilmektedir. 

Dua zamanında piyano, müzikli tapınmada olduğu gibi “dinamik” (crescendo, 

decrescendo, piano-forte) çalınmamaktadır. Piyanonun amacı sadece dua zamanını 

desteklemektir ve bu anlamda piano veya pianissimo olarak çalınmakta ve soft bir soundla 

“arka planda” çalmaktadır. Genellikle temposu yavaş olan ilahilerin seslendirildiği dua 

zamanında icra edilen elektronik piyanoda farklı ses olanakları kullanılmaktadır. Piyano modu 

sağ elle melodiyi çalmak üzere daha tiz seslerde kullanılırken, daha pes seslerde alt yapıyı 

oluşturmak amacıyla synth pad, strings gibi sesler seçilmektedir. Bunun bir sonucu olarak alt 

yapısı uzun seslerden oluşan (1’lik, 2 ölçü boyunca aynı notada bağlı birlik vb.), temposu 60-

80 arası değişen ve ilahinin ABA formundaki her bir bölümün sıklıkla tekrarlanmasıyla 

(A:||B:||A×4 B×4 vb.) oluşan müziksel biçim ortaya çıkar. Bahsedilen müziksel biçim, müziğin 

içsel özellikleriyle ilişkili olup müziğin nasıl algılandığı, yorumlandığı ve ifade edildiği 

durumları içermemektir. Bu durumu çözümleme aşamasına gelindiğinde ise müziğin içsel 

nitelikleri doğrultusunda aracılık rolünü gözlemlemek mümkündür. 
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Çağdaş Hristiyan Müziği’nin tanınan müzisyenlerinden Paul Baloche’nin kaydettiği 

workshopından ve DVD olarak yayınlanan Worship Band Workshop: Roadmap to a Skilled 

Team(2011) eserinde bahsedilen piyano icrasının nasıl olması gerektiği konusu müziğin 

duygulanım ve spiritüelliğin yorumlanması açısından dikkat çekicidir. Tapınma grubundaki 

piyanist, piyanoda alt yapı olarak uzun sesler kullanmanın insanları “cennet”, “doğaüstü” gibi 

ortamlarla ilişki kurmaya yönlendirdiğini ve bu konuda uzayan sesleri kullanmanın etkili 

olduğunu söylemektedir. Bu bağlamda müzik, ortak noktada buluşan dinsel ihtiyaçlar ile 

psikososyal-duygusal ihtiyaçları karşılar. Nitekim “Din, bireysel ihtiyaçları, özellikle 

psikolojik ve duygusal ihtiyaçları tamamlar ve korku, umutsuzluk yerine rahatlık, umut, 

muhtemelen sevgi, kesinlikle bir kontrol hissi sağlar” (Eller 2007:10). Bu bağlamda dinsel 

müzik, dua zamanında bu ortamı sağlayan araçlardan biri olarak din olgusunda yer eder.  

Sonuç 

Spiritüel temelli müziğin iyileştirme bağlamında kullanılmasının bilimsel bilginin 19. 

Yüzyılda yükselişiyle yeniden şekillenmiştir. Böylelikle bu pratik günümüzde hem bazı klinik 

ve hastanelerde Tamamlayıcı ve Alternatif Tıp ile ilişkili olarak yapılmakta hem de dinsel 

inançlar doğrultusunda uygulanmaya devam etmektedir. Her iki pratik biçimi de spiritüelliğin 

bireysellik ve bireyler arası bağlantılık özelliği ile ilişkili olup insanların dinsel ve psikososyal-

duygusal ihtiyaçlarını karşılamaya çalışmaktadır.  

Dinin spiritüellik bağlamında bir tanımı “din, spiritüelliğin toplumsal ifadesini 

oluşturan kültürel yapıdır” (Potvin ve Argue 2014:2) şeklindedir. Toplumsal ifadeyi oluşturan 

ise spiritüelliğin bireyler arası bağlantılık özelliğidir. Bu durumu kilise hizmeti ve müzik 

durumunda da görmek mümkündür. Dinsel bir mekan olarak kilisede yer bulan “dua, bireyleri 

ya da grupları birbirine ve bir spiritüel boyuta bağlar” (Potvin ve Argue 2014:6). Kilisedeki 

dinsel ritüellerde müziğin dua ile iç içe olması sebebiyle dinsel müzik insanları spiritüel bir 

boyuta bağlayan unsurlardan birisidir. 

Dinsel müzik, pragmatik anlama sahip, duygu iletişimini sağlayan ve dinsel ihtiyaçları 

gidermeye çalışan bir araçtır (medium). Işık Kilisesinin Pazar toplantılarının sonunda 

gerçekleşen dua zamanında icra edilen müzik, dinsel müziğin çalışma açısından tanımlanmış 

özelliklerini taşımaktadır. Dua zamanında icra edilen dinsel müzik solo piyano olup, icra tarzı 

olarak insanların spiritüel ve kutsal ya da duygusal deneyim yaşamalarını teşvik edici yöndedir. 

Bu bağlamda dinsel müzik, ortak noktada buluşan dinsel ve psikososyal-duygusal ihtiyaçlara 

cevap vermeye çalışır. Böylelikle iyileştirme ritüeli için uygun ortamı yaratarak insanların bu 

amaç doğrultusunda yaptıkları pratikleri destekler. 
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“WOLFGANG OTT’A GÖRE ENSTRÜMANLAR VE MÜZİK TERAPİ” 
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Özet 

Wolffgang Ott yaklaşık 50 yıl boyunca dünya müziğini araştırmış, enstrümanları 

incelemiş ve geniş bir koleksiyona sahip olmuştur. Ott’tan karşılaştığı müzik tedavi 

uygulamaları, mekânlar, uzmanlar, terapi de kullanılan çalgılar, kendisi ve çevresine huzur 

veren çalgılar, tedavide kullanılabileceğini düşündüğü çalgılar, toplumlar ve müzik kültürleri 

konularında bilgi ve belgeler elde edilmeye çalışılmıştır. Betimsel çalışmada veriler 

yapılandırılmış görüşme yoluyla elde edilmiştir. Çalgılar; adlarına, geldikleri yere sıralanacak 

ve tanıtımları yapıldıktan sonra nasıl kullanıldıkları üzerinde açıklamalar yapılmıştır. 

Çalışmanın çalgı bilimi, müzik tedavi ve çalgılar konularında araştırma yapmak isteyen bilim 

insanlarına kaynak teşkil edeceği ve alanında özgün olduğu düşünülmektedir.  

 

Anahtar Kelimeler: Çalgı Bilimi, Terapi, Kültür. 

 

MUSIC THERAPY AND INSTRUMENT ACCORDING TO WOLFGANG OTT 

 

Uğur TÜRKMEN 

Afyon Kocatepe Universitıy 

uturkmen@aku.edu.tr 

Abstract 

Wolffgang Ott has analyzed the World music, examined the instruments for 50 years 

and is owner of great instrument collection. Ott tried to obtain information and documents on 

the music therapy applications, sites,applications and experts,  instruments which are used in 

therapy,  relaxing and calming instruments, according to him the instruments that can be used 

in the treatment , society and culture issues in music. Data was be collected through structured 

interviews in descriptive study. Instruments are made sorted acording to  their names, origin 

explained how to use. This sudy is believed to be constitute a source  in the field of organology, 

music therapy and unique fort the researchers who study about instruments.  

 

Key Words: Instrumental Science, Therapy, Culture. 

 

Giriş 

 Bilim; merak ve hayal eden insana sonsuz yollar açar ve fırsatlar sunar. İnsanoğlu yaşam 

şartlarını kolaylaştırabilmek amacı yanında, meraklı bir varlık olması dolayısı ile her zaman bir 

arayış içerisinde olmuştur.  Bu merak bazen somut, gözle görülen elle tutulan varlıklar üzerinde, 

bazen ise aklın sınırlarını zorlayan soyutluklar üzerinde odaklanmıştır. Bu arayışlar birçok 

felsefi düşüncenin de temelini oluşturmuştur. Bilim felsefesi insana “sorgulamayı” önerir. 

Sorgulamalar yeni ve farklı dünyaların kapılarını açacaktır.  

mailto:uturkmen@aku.edu.tr
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 İster beşeri, ister fen ister tıp ilmi olsun her daim sorgulamalar ve arayışlar sonunda 

buluşlar gerçekleşmiştir. Gelenek ve göreneklerin ilerlemede, insanların daha iyi yaşamaları ve 

mutlu bireyler olmalarında etkisi elbette vardır ama hangi toplum olursa olsun köklü değişim 

ve gelişimler bilim sayesinde gerçekleşmiştir. 

 Bilim her şeye kadir midir? 

 Bilim her zaman yeterli ve yardımcı mıdır? 

 Bilim akla gelebilecek her türlü sorunumuza cevap verebilecek ve yetecek midir? 

 Elbette hayır. 

 Böyle olsa idi, yaşlanmadan, hastalıklara, mutsuzluktan, umutsuzluğa çözüm bulunur 

ve insanoğlu sorunsuz bir hayat sürdürürdü. 

 Bazı bilim dalları ise daha karmaşıktır ve sorgulamaları da beraberinde getirmektedir.  

 Kuşkusuz bu bilim dallarından biri belki de en önde geleni müzik bilimidir. 

 Bireylerin kişisel deneyimleri, içinde yaşadıkları sosyo-kültürel ve sosyo-ekonomik 

durumları, biyolojik, fiziksel, psikolojik özellikleri, yaşı, cinsiyeti vb daha birçok faktör “müzik 

ve insan”  konusu düşünüldüğünde hemen aklımıza geliverir. Asya ülkelerinde yaşayan bireyin 

dinlediği, icra ettiği müzik Anadolu’da yaşayan bireye (oradan geldiği iddia edilen bir toplum 

olmasına rağmen) güzel ve estetik gelmeyebilmektedir. Bu düşünce zıtlık içererek de dile 

getirilebilir. Diğer yandan bazı melodiler ise biraz önce dile getirilen farklılıklara rağmen 

beğenilmekte, icra edilip dinlenmektedir. 

 Müzik ve müzik bilimi; eğitim, icra, besteleme ve araştırma boyutları ile bireylerin ve 

toplumların hayatında yer edinme, anlamlı ve yararlı bir şeyler söyleme derdindedir. Müziğin 

bunca karmaşıklığı içerinde bazı alanlarda ise durum daha da kaotik bir hal alır. 

 Örneğin “Müzik Terapi” nedir?, Ne değildir?. Sadece bu iki soru bile sonu gelmez 

tartışmaları beraberinde getirir. 

 Bir taraf müzik ve terapi konusunda  muhalif bir rol üstlenirken, diğer taraf ise müzik 

terapinin 100 farklı tanımı olduğunu ve işlevleri olduğunu savunur. 

 Bir taraf genlerin kalıcı olduğunu ve değiştirilemez olduğunu iddia eder ve özellikle 

otizm, down sendromlu, demans’lı bireyler için bu tür bir çabanın boş olduğunu dile getirirken, 

diğer görüşü savununanlar ise insan sabrını zorlayacak bir çaba ile müziğin farklı öğrenenler 

başta olmak üzere her türden soruna iyi gelebileceğini düşünürler.  

 Tarihsel süreçte insanoğlu müzikle tedavi ya da (terapi) uygulamalarına başvurmuştur. 

Mekânlar oluşturmuştur, kurumsal yapılar meydana getirmiştir. Gerek Anadolu’da gerekse 

farklı ülkelerdeki kültürlerde bu tür yerlere rastlanmaktadır.  

 Çalgılar müzik terapi ve tedavi de aktif olarak kullanılmıştır. Ak ve Ergan’ın 

çalışmasında bu konuya birçok yerde gönderme yapılmıştır. Flüt, frigya usülü obua, lir, rebab, 

çenk, davul, ud, gayda, sifoni, piyano, gitar, keman, arp, kitara çalgılarının insanlara ve 

hayvanlara etkileri çeşitli örneklerle anlatılmıştır (Colombe, 2006).  

 İnanç bağlamındaki söylemler ise “bilim ve inanç” kavramlarını karşı karşıya 

getirmektedir. Bir taraf bunun mümkün olmayacağını dile getirirken diğer taraf ise onlarca 

örnek vermekten çekinmez. Hz Musa’nın tevrat’ı musiki nağmeleri ile okuduğu, Hz. Davut’un 

güzel sesiyle zeburu okuduğu, hastaları iyileştirdiği söylenir (Yiğitbaş, 1972: 14). Veya Hadis’i 

şeriflerde Hazreti Resulullah (s.a.v.) Efendimiz musiki aleti kullanmamış, kullananlara da mani 

olmamıştır” (Özdamar,1997: 14). denir. 

  Bu benzeri çalışmaları, araştırmaları, düşünceleri çeşitlendirmek mümkündür. 
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 Şu an için bilinmesi gereken, müzik ve terapi, müzik ve tedavi konularında ülke olarak 

yolun hemen başında olduğumuz ve daha çok yol kat etmemiz gerektiği gerçeğidir.   

 

Çalgılar ve Etkileri 

 “Müzik aletlerini bize öğreten disiplinler çeşitlidir. Bunlar uygulamalı (örneğin çalgı 

öğreten teknikler), kuramsal (örneğin çalgı bilimi yani organoloji, akustik, çalgıların ve 

çalgılamanın tarihi) ya da her ikisinin karışımıdır (örneğin çalgılama yani enstrümantasyon ve 

orkestralama yani orkestrasyon)” (Sevsay, 2015: xv). “Çalgı bilimi (organoloji) müzik 

aletlerinin öğretildiği ve incelendiği konudur: Çalgıların tarihçeleri, teknik ve akustik 

özellikleri, ses üretme yöntemlerinin esasları, diğer özellik ve vasıfları burada ele alınır” 

(Sevsay, 2015: xv). Kaplan’da benzer bir tanım yapar. Çalgıların yapımı, türleri, mekân 

içindeki yerleri, ötüm, nitelik ve niceliklerini inceleyen disiplindir (2008: 77). 

 Çalışmamızın konusu çalgı bilimi olmamakla birlikte bu tanımlamalar fikir vermesi 

açısından uygun görülmüştür. Bununla birlikte çalışma sürecinde gerek literatür taramada 

gerekse sayın Ott’la yapılan görüşmelerde konunun daha detaylı incelenmesi gerektiği, daha 

somut araştırmalara yönlenmesi gerektiği fikri oluşmuş ve gelişmiştir. 

 Enstrümanların, enstrüman topluluklarının organizasyonunun bireyi, toplumu etkilediği 

artık rahatlıkla söylenmektedir. Sevsay film ve reklamcılığı bu konuda örnek gösterir. 

“Günümüzde orkestrasyon, besteciliğin yanı sıra hızla gelişen aranjörlük ve medya (örneğin 

film/reklam) müziği dallarında, hatta elektronik müzik besteciliğinde bile inkâr edilemez bir 

öneme sahip olmuştur. Çarpıcı bir şekilde çalgılanmış kısacık bir reklam müziğinin bile ne 

kadar etkili olabileceği tartışma konusu bile değildir” (2015: xxv) 

 Çalgıların etkisi üzerinde yıllarca sema yapmış olan Kütahyalı Zeki Ermumcu’nun 

görüşü ilginçtir.  “Ben bugün sema törenlerinden haz almıyorum. Çello, keman gibi sazlar bu 

musikiye uygun değil. Teli tele değil, kılı kıla sürtmek lazım. Rebab çalınması lazım.” (11.  12. 

2015). Ermumcu da bilir ki “sema Hz Mevlana’ya göre “zikir’dir. Onun tüm eserlerinde Hz 

Şems ile ülfetinden sonra giderek yoğun bir şekilde iltifat ettiği sema’a atıflar boldur.  

Mevlana’nın zikre girdiğinde şiirler, gazeller söylediği ve döne döne raks ettiği devrin 

kaynaklarında kaydedilmiştir” (Öke; 2012: 201). “Mevlana’nın ilahi bir vecd hali olan sema 

için ney ve kudümü kâfi bulduğu, onun “Ney kuru, değnekler kuru, kudüm üzerine gerilmiş 

deri kuru... O halde bu “Allah” sadası nerden geliyor? Mealindeki sözlerinden anlaşılır” 

(Yöndemli, 2004: 81).  

 Ahmet Şahbaz’da (19.06. 2015) benzer ifadeler kullanır. Emirdağ Karacalar’dan Aşık 

Yoksul Derviş’in  eserlerinin CD çalışmasını dinleyen Şahbaz; Yoksul Derviş’in kendisine has 

tınısını duyamadığından ve bu tınıyı beklediklerinden bahseder. CD çalışması, farklı 

sanatçıların katılımıyla ve popüler kültürün beklentilerini karşılayacak biçimde alt 

yapılandırılmıştır. Yoksul Derviş’in sadece saz çalarak okuyup söylemesi Şahbaz gibilerinin 

beklediği tını ve etkilerdir.  

 Tunçer, Homerostan, herodotos’dan örnekler verir ve müziğin etkisini şu sözlerle 

açıklar. “Ses ve ses birleşimlerinin insan üzerinde olumlu veya olumsuz yönde olağanüstü 

etkiler oluşturduğunu biliyoruz. Dolaysıyla Eskiçağ’daki tüm dini ve sosyal etkinliklerde 

müziğin güçlü etkisini ve itici gücünü kabul etmek gerekir. Müziğin (seslerin) insan üzerindeki 

bu derin etkisi hep olmuş ve olmaktadır” (2005: 15).  

  Çalgılara yönelik beklentiler ülkeden ülkeye, toplumdan topluma hatta bireyden bireye 

değişebilir. Ögel bu konuda Türk halkının felsefesine inmenin gerekli olduğunu söyler. “Davul 

ve zurna, birer meydan sazı idiler. Meydan ise, halkın istekle ve koşarak geldiği, şen ve şenlik 

içinde yaşadığı bir yerdir. Böylece davul ve zurna, halkı birbiriyle kaynaştıran; birlik, 
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beraberlik ve dayanışma içinde, halkı hazırlayan; halkı müşterek istek ve dileklere yönelten, 

kutlu bir alet ve aracı rolünü yüklenmektedir” (1987: 1).    

 Gazimihal’de benzer şeyleri söyler: “Sazların, tınnet, şiddet ve irtifâi hususiyetlerini, 

mensup oldukları musikilerin vasıflarını, hatta menşelerini ve o musikileri kullanan ahalinin 

itidallerini, mizaçlarını tayine yarayabilmektedir. (2006: 120)  

 Öke, Hindistan’ı örnek gösterir. “Hinduizm’de de diğer organik dünya görüşünün 

temsilcileri uygarlıklar gibi, müziğin, insanın evren ve kutsalla bütünleşmeyi katalizör görevi 

üstlendiği inancı hâkimdir. O nedenle Hindistan’da müzik, “ilah/tanrı Şiva ile birleşmeyi 

sağlamak” üzere icra edilir” (2012: 87).  

 “And Dağları üzerinde kurulan İnka Medeniyetinde müzik ve dans, o topraklar üzerinde 

daha önce yaşamış insanların ruhları ile iletişime geçmek için, hastaları tedavi etmek amacıyla 

ve ölüleri toprağa verirken kullanılmıştır. Bilim adamları bu eski medeniyetlerde; kemik, kamış 

ve ateşte pişirilmiş kilden yapılan ve zaman zaman üzerinde insan figürlerine rastlanılan flüt ve 

pan flütlerin, büyük deniz salyangozlarından yapılan sazların, seramikten yapılan düdüklerin, 

çanların ve davulların yaygın bir şekilde kullanıldığını söylemektedirler. (Baud, 2014: 36). 

 Müziklerinin, çalgılarının, otansitesinin o ülke insanına daha iyi geleceği ve etki 

edeceği söylenebilir. Uslu bir konuya dikkat çeker ve uyarır: “İnsan psikoloji ile müzikle tedavi 

konusu birbirini tamamlar mahiyettedir. Ancak burada eskilerin tecrübe ettikleri müzik ile 

günümüzde anlaşılan müzik bir olmayabilir. O günlerin makamları ile günümüzün makam 

anlayışı değişmiş olabilir, bu açıdan dikkat edilmelidir. Nitekim Avrupa’da hastalar için 

yapılmış müzik terapi müzikleri diğer insanların müzik anlayışlarına ve alışkanlıklarına 

uymuyorsa sıkıntı oluşturabilir” (2014: 175). 

 Öke, müzikte ilk akla gelenin ritim olduğunu belirtir. Aslında insanın nabız atışlarından, 

evrenin işleyişine kadar yaratılmış her şeyin bir ritmi vardır. Varlığı hareketlendiren de yine o 

ilk vuruş (darp) olmalıdır. Herhangi bir müzik parçasını dinlerken, hele o parça perküsyon 

ağırlıklı ise, hemen içinizdeki kıpırtıları hissetmez misiniz? Öyle ki, bedeniniz daha beyin konut 

vermeden salınmaya başlamıştır bile” (2011: 43).  Ritim belki de bu yönüyle tüm insanlığın 

ortak bir değeridir. 

 Müzikoterapi, müzik eserlerinde anlatılan duyguları ve duyguların insan üzerindeki 

etkilerinden yola çıkarak tedavi amaçlı çalışan bir disiplin olarak tanımlanır (Kaplan, 2008: 77). 

Yukarıda bahsi geçen konular üzerinde ayrıca durmak ve çalışmalar yapmak anlamlı olacaktır.  

 Müzikoterapi, müzikle tedavi, müzik terapi konularında daha çok makam ve müziğin 

bütünü akla gelse de enstrümanlar özelinde ve üzerinde durmanın gereği ve önemi vardır.  

Aktif müzikal etkinlikler; çalgı çalma, şarkı söyleme, müzik eşliğinde hareket, çalgıyla 

söyleme ve doğaçlama, kompozisyon olarak, pasif müzikal etkinlikler ise; müzikle 

kolaylaştırılmış biofeedback, stresi ve kaygıyı azaltmak için müzik dinleme (reseptif 

müzikoterapi)  makam ve ritim tanımlama, vibrasyonel terapi olarak tanımlanmıştır (Çoban, 

2006: 369). Tüm bu süreçte çalgılar aktif ve etkin bir rol üstlenirler.  

Halihazırda bulunan ve tanınan enstrümanlar yanında el yapımı olanlarında terapi 

uygulamalarında yer verildiği bilinmektedir. Bu durum; “katılımcılara önerilen ilk 

enstrümanların kullanımı kolay olmalıdır” olarak açıklanmaktadır (Ducourneau,2016:144). 

Mesleki müzik eğitimi verilen kurumlarda yürütülmekte olan müzik pedagojisi derslerinde de 

bu konuya dikkat çekilmesi önemli olacaktır.  

Müzik terapi uygulamalarında çalgı kullanımı konusunda Bruscia’nın (2016: 128) 

görüşleri şöyledir. “ Örneğin metodun doğaçlama, varyasyonun da “enstrümantel grup” olduğu 

bir durumda, terapist, seansı uygulamak için şu prosedürel adımları izlemelidir. (1) danışan, 

enstrümanını seçer, (2) grup enstrümanlarıyla özgürce tecrübe eder, (3) terapist, bir yapı sunar 
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veya doğaçlama için bazı kuralları koyar, (4) grup, çalma kurallarına göre doğaçlar, (5) grup 

doğaçlamayı tartışır ve (6) aynı adımlar seansın sonuna kadar tekrar edilir.   

http://www.musicworxinc.com/therapy/instruments.php adlı sitede; Agogo Bell, 

Cabasa, Chıquıtas (Tiny Ones), Dıgıtal Pıano, Djembe (Jem-Bay) Drum, Egg Shakers, 

Glockenspıel (Play Of Bells), Hand Bells, Indıan Flute, Kalımba, Maracas, Monochord, Paddle 

Drums, Qchord, Shrutı Box, Slıt Drum, Sound Shapes, Tamborıne, Tone Chımes, Tubanos 

(Too-Bah-Nos), Woodblocks, Xylophone (Zy-La-Fohn) adlı çalgıları müizk ve terapi 

uygulamalarında kullanılabileceği, geldikleri yerleri (brazeliya, asya vb), tanıtımları (meatal 

veya tahta olmaları vb) ve nasıl kullanılabilecekleri (vurmalı, sürtmeli vb) detaylı olarak 

anlatılmaktadır.  

 

Çalışmanın Amacı Önemi ve Yöntemi 

Bu çalışmada; müzik terapi konusu farklı bir bakış açısı ile dar kapsamlı olarak ele 

alınmıştır. Fizik bilimci Wolfgang Ott yaklaşık 50 yıl dünyanın hemen her bölgesinden 

enstrüman toplamış ve onları incelemiştir.  Müzik tedavi uygulamaları, mekanlar, uzmanlar ve 

uygulamaları, terapi de kullanılan çalgılar, kendisi ve çevresine huzur veren çalgılar, tedavide 

kullanılabileceğini düşündüğü çalgılar, toplumlar ve müzik kültürleri konularında görüşleri 

alınmıştır.  Çalışma; tarama modelini esas almaktadır. Bu modelde amaçların ifade edilişi 

genellikle, soru cümleleri ile olur. Bunlar: Ne idi?, Nedir?, Ne ile İlgilidir? ve Nelerden 

oluşmaktadır?  gibi sorunlardır.” (Karasar, 2009: 77). Buna göre W. Ott’dan enstrümanların 

müzik terapi ile ilişkileri ne olduğu, neyle ilgili olduğu gibi sorulara yanıt aranmaya 

çalışılmıştır. Yapılandırılmış görüşme yoluyla elde edilen veriler, olduğu gibi aktarılmış, 

sonrasında ise yorumlanmıştır. Ott’un üzerinde daha çok durduğu çalgılar açıklanmış ve 

araştırma desteklenmiştir. Çalışmanın çalgı bilimi, müzik terapi ve çalgılar konularında 

araştırma yapmak isteyen bilim insanlarına kaynak teşkil edeceği, alanında özgün olduğu 

düşünülmektedir. Wolfgang Ott dünyanın dört bir yanında enstrümanlar toplamış olduğu 

250’den fazla çalgıyı Afyon Kocatepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı İbrahim Alimoğlu 

Müzik Koleksiyonuna bağışlamıştır. Bugün Türkiye’nin en büyük, Avrupa’nın ise ilk beş 

müzik koleksiyonu arasında gösterilen arşiv ilgili araştırmacılara açıktır. Koleksiyonda yer alan 

kimi çalgıların terapide kullanılabileceği düşüncesi böylesi bir çalışmanın yapılması kararının 

alınmasında etkili olmuştur. 

  

Bulgular ve Yorum 

Wolfgang OTT. 10.08.1943 Almanya Ulm’da doğdu. Lisans-yüksek lisans  ve doktora 

eğitimini Köln Leverkusen’de Achen Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Fizik Bölümünde 

tamamladı.  Gitarla başlayan müzik hayatı yaylı çalgılarla devam etti. Eşiyle birlikte Avrupa, 

Asya, Latin Amerika ve Afrika’yı dolaştı. Enstrümanlar topladı. Ott; Dalyan ve Leverkusen’de 

ikamet etmektedir. Söyleşi araştırma kapsamında yapılmıştır.  

Ott koleksiyon için şöyle der: “Bu bir koleksiyondan öte anlam taşıyor. Bu koleksiyon 

bize tarihi, toplumsal ilişkileri ve daha pek çok şeyi anlatıyor. Dolayısıyla bu koleksiyonun 

küçük odalarda saklı olmamasını ve başka insanlar tarafından görülmesi gerektiğini 

düşündüm.”  

Wolfgang Ott’la Görüşme (21.05.2016) Afyon Kocatepe Üniversitesi Devlet 

Konservatuvarı 

 

U. Türkmen: Enstrüman koleksiyonuna merakınız ne zaman ve nasıl başladı? 

http://www.musicworxinc.com/therapy/instruments.php
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W. Ott: 1968’te Marakeş/Maracco’da bir doğum günü hediyesi aldım. Bu ülkede birçok 

yerde görebileceğiniz bir enstrüman olan lotar ilgimi çekti. Birçok ülkenin kendisine ait 

müzikleri ve müzik aletleri var. Bu yüzden her ülkeden tipik bir hatıra olarak bir müzik aleti 

getirmeye karar verdim. 

U. Türkmen: Dünya’nın birçok yerini gezdiniz. Müzik tedavi uygulamaları ile 

karşılaştınız mı? 

W. Ott: Ben şahsen bu tür bir tedaviye yönelik deneyim yaşamadım. Ama yoga ile 

temasım oldu. Hindistan’da bundan yararlanan insanlar gördüm. Tablalar ve singing bowlslar 

Hindistan ve Himalaya bölgelerinde aktif olarak tedavide kullanılmakta. Receptive (alıcı) 

tedavilerinde de sitar ve tanbura dinleyen insanlar gördüm.  

U. Türkmen: Afyon’da bulunan müzik müzesinde yer alan çalgılar arasında tedavide 

kullanıldığını düşündükleriniz var mı? 

W. Ott: Sitar, Tanbura, Streichpsalter (yaylı santur), kantele, autoharp, kalimba (sansa), 

arpler, orf çalgıları tedavide kullanılan aletlerdir.  

U. Türkmen: Sizi en çok rahatlatan ve size huzur veren çalgı hangisi? 

W. Ott: Hint flütü ve sitar 

U. Türkmen: Hangi çalgının hangi durumlarda nasıl çalınıp veya dinletileceğine 

yönelik düşünce ve önerileriniz var mı? 

W. Ott: Bu soruya cevap veremem. Çünkü bu durum kişisel bir duruma, tadına, aktif 

veya pasif alıcı olup olmamasına bağlıdır.  

U. Türkmen: Psikolojik hastalıklar düşünüldüğünde çalınmasını veya dinlenmesini 

önereceğiniz çalgılar var mı? 

W. Ott: Sitar, Tanbura, flüt. Ayrıca elektronik müzikte çok iyi olabilir.  

U. Türkmen: Çalgıların insanda kan dolaşımını etkilediğini ama bunun kültürden 

kültüre toplumdan topluma değişiklik gösterebileceğini düşünür müsünüz? 

W. Ott: Bunu çok iyi görebiliyor ve hayal edebiliyorum.  

U. Türkmen: Engellilerin eğitiminde (otizm-down-zihinsel özürlü vb.) kullanılacağını 

düşündüğünüz çalgılar var mı? 

W. Ott: Benim bu konuda hiçbir deneyimim yok. Bununla birlikte daha önce de 

belirttiğim gibi kalimba ve kantele aktif terapide kullanılabilir. 

   Ott’un üzerinde durduğu çalgılar; kalimba, kantele, sitar, hint flütü, singing bowls, tabla,  

yaylı santur, arp, orf çalgıları, tanbura, flüt, autoharp’tır.  Terapi ve tedavi konularına ilgi 

duymamasına rağmen dolaylı da olsa konuya yönelik bilgi, görgü ve yaşanmışlıkları olmuştur.  

Ott; dünya’yı gezmiş olmasına rağmen ilgisini müzik terapi veya müzikle tedavi üzerine 

yoğunlaştırmamıştır. Bu örnekten yola çıkarak müzik araştırmalarının bir alt problemi olarak 

bu konu da ele alınabilir.  

 Ott’un düşüncelerinin bireyden bireye, kültürden kültüre, toplumdan topluma 

değişebileceği muhtemeldir.  

 Ott’unda vurguladığı gibi çalgılar tedavi ve terapi sürecinde etkili olabilir. Bununla 

birlikte sübjektif ve öznel olan bu önerme veya görüş ciddiyetle ele alınmalı ve konunun 

uzmanlarınca çalışmalar yapılmalıdır. 

 Ott’un desteğiyle kurulan Afyon Kocatepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı İbrahim 

Alimoğlu Müzik Müzesi içerisinde yer alan çalgılar üzerinde de titiz ve ayrıntılı çalışmalar 
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yapmak gerekecektir. Tek bir telden oluşan basit ve ilkel bir çalgıyı da üreten, yüzlerce teli olan 

ve karmaşık bir yapıdaki çalgıyı da üreten aynı insandır.   Ön yüzü işlemeli bir çalgı anlaşılırdır. 

Çalgının arkası, yani çalanın görebileceği tarafını ise nakış gibi işlemek ise 

açıklanamamaktadır.  

 Müzede bulunan çalgıların üzerlerindeki mistik semboller, kültürel işaretler, soyut 

çizimler üzerinde de “müzik ve terapi” özelinde durmak gerekir.   

 

 Ott’un bahsettiği çalgılardan bazılarının açıklamaları 

Tabla 

 Hindistan’dan gelen bir el davuludur. Her el bir davul çalar. Sağdaki davula “tabla” 

denir ve tahtadan bir titreşim (rezonans) gövdesi vardır. Soldaki davula “banca”  (banja) denir, 

bunun titreşim gövdesi de metaldir. Çalarken membranlara yapılan baskısıyla elde edilen 

frekanslar değiştirilebilir. Her iki membranın da ayrı ayrı iç ve dış kısımları vardır. Tablalardaki 

parmak teknikleri çok incelik ve ustalıkla uygulanır; öyle ki sayısı 16’yı bulabilen değişik 

frekanslar elde edilebilir (Sensav,2015:195). 

 

Yaylı Santur / Streıchpsalter 

Yay eşliğinde çalınan bu enstrüman, üzüm bağlarından gelen Fred Bühler tarafından 

pedagojik amaçlar çerçevesinde geliştirilmiş bir çalgıdır. Bu çalgıyı geliştirirken çalgının üçgen 

biçimindeki ilk halini örnek almış ve yay eşliğinde çalma tekniğine yönelmiştir. Adını yayla 

çalınan psalter koymuş ve bas seslerden sopranoya kadar uzanan bir çalgılar topluluğu haline 

getirmiştir. Bu çalgı aynı zamanda tellerin çekilmesi vasıtasıyla veya çubuklar eşliğinde 

vurularak çalınabilir. Ses tonu kromatiktir. Sağ tarafta tam sesler, sol tarafta yarım sesler 

mevcuttur (W. Ott). 

Kalimba 

Başparmaklar kullanılarak çalınan, ahşaptan veya oyuk asma kabağından yapılmış, 

yankı yapan kutusu ve ona takılı ahşap veya metal ayarlanmış şeritleri olan Afrika’ya  özgü 

müzik aletidir (W. Ott). 

 

Kantele 

Kanat şeklinde bir rezonans kutusuna sahip, Finlandiya'dan gelen bir kanun türüdür. 

Genellikle çalgı sağ elin tırnaklarıyla çalınırken sol el tırnaklarıyla da çalınan melodiyle 

uyumsuz olan teller bastırılır. En kalın seslere sahip olan teller, çalgıyı çalan insanın bastırdığı 

bölgede bulunmaktadır. Tellerin sayısı pentatonik ya da kromatiktir. Sayısı ise 5'le 35 arasında 

değişir. Elimizdeki modern Alman enstrümanında 10 adet metal tel mevcuttur (W. Ott). 

 

Tanpura, Tambura  

Bir Kuzey Hindistan çalgısı olan tanpura ve Güney Hindistan çalgısı olan tambura ön 

tarafta iki adet ve yan tarafta iki adet anahtara sahip perdesiz çalgılardır. Şarkı söylerken eşlik 

amaçlı kullanılan bu çalgılar aynı zamanda enstrümental müziklere de eşlik ederler. Bu eşlik 

sırasında boşta duran 4 adet tel, art arda ve belli bir ritim içerisinde sesler çıkarmaya yararlar. 

Tambura'nın gövdesi tahtadandır, buna karşın çalgının akrabası olup Güney Hindistan'da 

yaygınlık gösteren tanpura'nın gövdesi ise su kabağından yapılmıştır. Sağda duran çalgı, küçük 

ve enstrümental bir tanpura türüdür. Bu çalgı, ince ve tahtadan yapılmış bir gövdeye sahiptir. 

En içte kalan tel pirinçten yapılmıştır, diğerleri ise çeliktendir. Çalgının karakteristik 
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vızıldamasını üst tonlar aracılığıyla çoğaltmak için telleri sabitleyen çubuğun üstüne ve tellerin 

altına ipek iplikler yerleştirilir (W. Ott). 

 

Sitar  

Kuzey Hindistan'dan bir kanun türü olan vinayla akrabadır. Klasik raga müziğinin en 

önemli konser enstrümanlarından biridir. Beş adet melodi, iki adet ses ve genellikle 11 adet 

rezonans telinden oluşur. Perdeler hareket edebilir biçimde yapılmıştır ve raga müziğine uygun 

biçimde ayarlanmıştır. Gövdesi yarım bir su kabağından oluşur. Bu çalgı bir tür pena eşliğinde 

çalınır. Günümüzde çoğunlukla bu çalgıda boyun bölgesinin üst kısmında ekstradan bir ses 

gövdesi de bulunur (W. Ott). 

 

Sonuçlar ve Tartışma 

 Mesleki müzik eğitimi veren kurumlarda çalgı bilimi konusu farklı bakış açıları ile 

alınmalıdır. Sadece müziği icra etmek yeterli gelmemektedir. Eğitim, araştırma, besteleme, 

yeniden üretme gibi farklı alanlarda da çalgılar üzerinde araştırma ve çalışmalar yapılabilir.  

 Şahrud, lavta, mıskal, sinekeman, santur, rebab, çeng gibi unutulmuş veya unutulmaya 

yüz tutmuş çalgıların eğitimi tekrar verilmeye başlanmalı ve yaygınlaşmalıdır. 

 Anadolu topraklarında yaşayan topluluklarda görülen müzik terapi uygulamaları 

üzerinde de araştırmalar yapılmalıdır. 

 Müzik terapi ve tedavi uygulamaları multidisipliner bir anlayışla ele alınmalı ve 

kurulacak ekipte; tarih, sosyoloji, tıp, edebiyat, psikoloji, müzik, eğitim gibi farklı 

disiplinlerden bilim insanları yer almalıdır. 

 Konu çalışılırken, kültür, antropoloji ve toplum bilim disiplinlerinden yararlanmak 

gerekecektir.  

Çalgıların tınıları ve etkileri “algı-psikoloji” alt disiplinlerinin de konularıdır. 

Çalışmanın içeriğinde görülen ve sözlere dökülmüş olumlu veya olumsuz etkiler bilimin 

desteği ile çalışılmalıdır. 
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 ÖZET: Genel yetenek düzeyi, ilkokul öğrencilerinde öğrenme hızını ve öğrenmenin 

kalıcılığını etkileyen önemli bir değişkendir. Genel yetenek düzeyinin kişiden kişiye 

değişebilen ama geliştirilebilir bir nitelik olduğu görüşü günümüzde ağırlık kazanmaktadır. 

Müzik eğitiminin bir kolu olarak piyano eğitiminin, aktif müzik terapi yöntemlerinden biri 

olarak kullanıldığı bilinmektedir. Araştırmada, ilkokul 4. sınıf öğrencilerine verilen başlangıç 

piyano eğitiminin öğrencilerin genel yetenek düzeylerine etkisini belirlemek amaçlanmıştır. 

Araştırma öntest, sontest eşleştirilmiş kontrol gruplu seçkisiz desendedir. Araştırmanın çalışma 

grubunu, Erzincan ili merkezinde ilkokul 4. sınıfta öğrenim gören 12’si deney ve 12’si kontrol 

grubunda olmak üzere toplam 24 öğrenci oluşturmaktadır. Veri toplama araçları olarak; “Temel 

Kabiliyetler Testi (7-11)” ve literatür tarama kullanılmıştır. Denes Agay’in “Piyano Çalmayı 

Öğrenelim-1” kitabı kullanılarak deney grubu öğrencilerine piyano eğitimi verilmiş; kontrol 

grubuna ise işlem uygulanmamıştır. Eğitim; haftada iki gün 30’ar dk. olarak ikişerli öğrenci 

gruplarıyla, 6 ay boyunca yürütülmüştür. Deney ve kontrol grubunun yetenek düzeyleri işlem 

öncesinde ve sonrasında TKT (7-11) kullanılarak ölçülmüştür. Verilerin analizinde; grup-içi 

karşılaştırmalarda Wilcoxon testi, gruplararası karşılaştırmalarda ise Mann-Whitney U testi 

kullanılmış ve bütün bulgular %5 anlamlılık düzeyinde değerlendirilmiştir. Araştırmanın 

sonucunda deney grubu öğrencilerinin, sontest ayırdetme yüzde puanları ortalamasının ve 

sontest genel yüzde puanları ortalamasının kontrol grubu öğrencilerine ilişkin değerlerden daha 

yüksek olduğu tespit edilmiştir. 

Anahtar Sözcükler: Çocuk Gelişimi ve Piyano Eğitimi, Genel Yetenek, Piyano Eğitimi ve 

Müzikoterapi, Temel Kabiliyetler Testi. 
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ABSTRACT: Overall talent level is an important variable affecting the learning speed and the 

stability of learning in primary school. General skill levels can vary from person to person but 

is an improved quality and this view is gaining weight today. Piano tarining as a branch of 

music education is known to be used as an active music therapy method. This purpose of this 

study was to examine the effects of entry-level piano education on the general skill levels of 4th 

graders. The study had a pre-test post-test control group designwith random assignment. A total 

of 24 fourth graders attending an elementary school in Erzincan city center participated in the 

study: 12 of them were assigned to the test group and 12 were assigned to the control group. 

Following a review of the literature, data were collected using the Basic Skills Test (7-11). 

Students in the test group received piano lessons following Denes Agay’s Learning to Play 

Piano-1, whereas students in the control group did not receive piano lessons. Lessons were 

conducted in the form of two 30-minute sessions per week, with groups of two students, and 

lasted for six months. The skill levels of the test and control groups were measured prior to and 

after the lessons, using the Basic Skills Test (7-11). In the data analysis stage, the Wilcoxon 

test was used for intra-group comparisons and the Mann-Whitney U test for inter-group 

comparisons. All findings were evaluated using 5% level of significance. It was found that both 

the mean post-test discrimination score and the mean post-test overall score of the test group 

students were higher compared with the scores received by the control group students. 

 

Key Words: Child Development and Piano Education, General Skills, Piano Education and 

Music Therapy, Basic Skills Test.  
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GİRİŞ 

 

Genel yetenek düzeyi, ilkokul öğrencilerinde öğrenme hızını, öğrenmenin kalıcılığını 

ve düşünme becerilerini etkileyen önemli bir değişkendir. Genel yetenek düzeyinin kişiden 

kişiye değişebilen ama beyin plastisitesi göz önüne alındığında geliştirilebilir bir nitelik olduğu 

görüşü günümüzde ağırlık kazanmaktadır. Müzik eğitiminin bir kolu olarak piyano eğitiminin, 

aktif müzik terapi yöntemlerinden biri olarak kullanıldığı bilinmektedir. 

“Çocukların var olan potansiyellerini geliştirebilecek becerileri kazanabilmesinde başka 

bir deyişle var olan potansiyellerinin ortaya çıkarılmasında olgunlaşma kadar öğrenmeler de 

önemli bir etkiye sahiptir” (Ülgen, 1995’ten akt., Çalışandemir ve Bayhan, 2011: 181). 

 

 

 

Şekil 1. Zeka Gelişiminin Yaşla İlişkisi (Binbaşıoğlu, 1995: 87). 

 

            Şekil 1’de görüldüğü gibi, zeka 16 yaş civarına kadar hızla gelişmekte, bu yaştan sonra 

20 yaşına kadar artış hızı azalmakta ve 20 yaş civarında en yüksek düzeyine ulaşmaktadır 

(Binbaşıoğlu, 1995: 87). İncelendiği üzere 10 yaş ve civarı, ilkokul 4. sınıf öğrencilerine 

karşılık gelmekle birlikte zeka gelişiminin en hızlı gerçekleştiği dönemler içerisindedir. 

            “Bu dönem özellikleri mantıklı düşünme, tersine dönebilirlik, sıralama, sınıflama, 

korunum işlem ve yetenekleridir” (Selçuk, 1996’dan akt., Özçelik, 2009: 5). 

            Araştırmada deney ve kontrol grubunu oluşturan ilkokul 4. sınıf öğrencileriyle 

çalışılmasının nedeni; hem ilgili kitlenin insan zeka gelişiminin en hızlı gerçekleştiği dönemler 

içerisinde olmasından, hem de başlangıç piyano eğitiminin somut işlemler dönemindeki ilkokul 

4. sınıf öğrencilerine rahatlıkla uygulanabilmesinden ileri gelmektedir. 

            Zeka gelişimi kalıtım ve çevresel etkenlerin etkileşimi ile şekillenmekle birlikte, zeka 

düzeyi çeşitli yaş gruplarına yönelik farklı testlerle ölçülebilmektedir. ‘Temel Kabiliyetler Testi 

(7-11); dil, şekil-uzay, akıl yürütme, ayırdetme ve sayısal yetenek olmak üzere yetenek 

düzeyini 5 ayrı alanda inceleyen, genel yetenek puanı karşılığını yüzdelik dilim olarak tespit 
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eden ve 7-11 yaş arasındaki çocuklara uygulanan bir grup yetenek testidir. Yüzdelik dilimler 7 

adet süreli testin puanlarından elde edilmektedir. TKT (7-11)’in geliştiricisi olan L. L. 

Thurstone (1887-1955) çoklu faktör kuramına dayanarak ilk önce “Primary Mental Abilities 

11-17” testini 1941 yılında, diğer test takımlarını da sonraki yıllarda oluşturmuştur’ (Şen, 

Şeyhun, Gökçe ve Doğru, 2002: 1-126). 

            1998 yılında başlayan uyarlama çalışması ile testin psikometrik özelliklerine ilişkin 

geçerlik, güvenirlik, madde güçlüğü ve madde ayırdedicilik katsayıları elde edilerek ülkemiz 

normları geliştirilmiş ve TKT (7-11)’in uyarlaması gerçekleştirilmiştir. Araştırma toplam 21 

ilde 6000 öğrenci örneklemi üzerinde yapılmıştır. TKT (7-11)’in güvenirliğine ilişkin olarak, 

Cronbach Alfa yöntemiyle 0,73 ile 0,98 arasında elde edilen güvenirlik katsayısı testin güvenilir 

bir test olduğunu ortaya koymaktadır. TKT (7-11)’in geçerliğine ilişkin olarak, yordama 

geçerliği için 0,03 ile 0,44 arasında geçerlik katsayıları elde edilmiştir (Şen, Şeyhun, Gökçe ve 

Doğru, 2002: 1-126). Araştırmada, maliyet ve uygulama süresi bakımından sağladığı avantajlar 

nedeniyle Temel Kabiliyetler Testi (7-11) kullanılmıştır. İlgili testten elde edilen yüzdelik dilim 

sonuçları diğer zeka testlerinin IQ puanlarıyla doğru orantılı olarak değişmektedir; bu bağlamda 

TKT (7-11) sonuçlarının öğrencilerin zeka gelişim çizgisini ayrı alanlarda ve genel anlamda 

tespit edebildiği söylenebilir. 

            “Irvine, California Üniversitesi araştırmacılarından Frances Roucher ve Gordon Shaw 

1993’te okul öncesi çocuklar üzerinde yaptıkları araştırmalarda, 3-5 yaş arası çocukların 6 aylık 

piyano dersinden sonra, matematik ve diğer bilimler açısından çok önem taşıyan uzaysal 

algılama testlerinde ve bulmacalarda heyecan verici gelişmeler gösterdiklerini saptamışlardır. 

Araştırmacılar, müzik eğitiminin beyindeki yeni ve sürekli bağlantılar oluşumunu 

canlandırdığına inanmaktadırlar” (Beachwood, 1997’den akt., Eskioğlu, 2003: 116-123). 

 

 

Şekil 2. Çalgı Eğitimi Alan ve Almayan 9-11 Yaş Grubu Çocukların, Ritmik ve Melodik 

Ayırım Görevleri Esnasında, Birleştirilmiş Yüzey Görüntülerinden Oluşturulmuş, 

Standartlaştırılmış Beyin Üzerinde Gösterilen Önemli Aktivasyonları (Schlaug, Norton, 

Overy ve Winner, 2005: 227). 

            Şekil 2’deki fMRI sonuçlarından görüldüğü gibi; ritmik ve melodik ayırım görevleri 

sırasında, çalgı eğitimi alan 9-11 yaş grubu çocukların çalgı eğitimi almayanlara göre 

beyinlerinde daha çok sayıda aktif bölgenin oluştuğu incelenmektedir. 

            “Her iki beyin yarımküresini birleştiren köprü kısmına Korpus Kallosum denilmektedir. 
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Korpus Kallosum’un daha gelişmiş olması her iki yarımküre arasında bilgi aktarımının daha 

etkin olmasına, beynin bütün alanlarının daha koordineli çalışmasına imkan vermektedir. 

Korpus Kallosum’un 7 yaş öncesi piyano eğitimi alanlarda, 7 yaş sonrası eğitim alanlara ve 

eğitim almayanlara göre daha gelişkin olduğu saptanmıştır. Profesyonel müzisyenlerde Korpus 

Kallosum %15 daha kalındır” (Kocabaş ve Türk, 2013: 393-394). Araştırmada genel yetenek 

düzeyi üzerinde piyano eğitiminin etkisinin incelenmesinin nedeni, piyano çalma 

etkinliklerinin öncelikle sağ ve sol el ile birlikte beynin her iki yarımküresinin koordineli 

kullanılmasını gerektirmesi ve Korpus Kallosum üzerindeki etkisinden kaynaklanmaktadır. 

Müziğin ve müzik eğitiminin birey üzerindeki çok yönlü etkilerinin yanında, psikolojik 

ve fizyolojik bazı rahatsızlıkları azaltmada da etkili olduğuna dair tespitler bulunmaktadır. 

Nitekim müzikoterapi müziğin tedavi amaçlı kullanılmasıdır. “Müziğin etkisiyle beynimizin 

salgıladığı endorfin hormonunun, ağrı ve stresi azalttığı ve yaşlanma sürecini yavaşlattığı 

bilinmektedir” (Yener, 2011: 119). Müziğin tedavi edici özelliği öncelikle insan üzerindeki 

psikolojik etkilerine dayanmakla birlikte, ilgili etkilenmenin daha sonra gelişen biyolojik 

değişimleri tetiklediği düşünülmektedir. Doğrudan ya da dolaylı etkileri ve nörobilimsel etki 

mekanizmaları günümüzde tam olarak aydınlatılmamış olsa da müziğin ve müzik eğitiminin 

tedavi ya da bireysel gelişim amaçlı kullanımı yararlı görülmektedir. 

Problem 

             Piyano eğitimi ilkokul 4. sınıf öğrencilerinin genel yetenek düzeylerinde anlamlı bir 

farklılık oluşturmakta mıdır? 

  

Alt Problemler 

 1. Piyano eğitiminin uygulandığı deney grubu ile piyano eğitiminin uygulanmadığı kontrol 

grubunun genel yetenek düzeyini ölçen öntestleri arasında anlamlı bir fark var mıdır? 

2. Piyano eğitiminin uygulanmadığı kontrol grubunun genel yetenek düzeyini ölçen öntest ile 

sontesti arasında anlamlı bir fark var mıdır? 

3. Piyano eğitiminin uygulandığı deney grubunun genel yetenek düzeyini ölçen öntest ile 

sontesti arasında anlamlı bir fark var mıdır? 

4. Piyano eğitiminin uygulandığı deney grubu ile piyano eğitiminin uygulanmadığı kontrol 

grubunun genel yetenek düzeyini ölçen sontestleri arasında anlamlı bir fark var mıdır? 
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Amaç 

            Bu araştırmada; ilkokul 4. sınıf öğrencilerine verilen başlangıç piyano eğitiminin 

onların genel yetenek düzeylerine etkisinin olup olmadığı, eğer etkisi varsa nasıl bir etki 

olduğunu belirlemek amaçlanmıştır. 

 

Sayıltılar 

 Araştırmada; 

 Belirlenen araştırma yönteminin araştırmanın amaçlarına uygun olduğu, 

• Veri toplamak için kullanılan araç ve tekniklerin, araştırma için gerekli bilgilere 

ulaşmayı sağlayacak nitelikte olduğu, 

• Deney ve kontrol grubuna alınan öğrenciler arasında başlangıçta genel yetenek düzeyi 

bakımından manidar bir fark olmadığı temel sayıltılarından hareket edilmiştir. 

  

Sınırlılıklar 

  Araştırma; Erzincan ilinde 6 ayrı okulda eğitimöğretim görmekte olan ilkokul 4. sınıf 

öğrencileriyle, bulgular ise veri toplamada temel araç olarak kullanılan Temel Kabiliyetler Testi 

(711)’in geçerliği ile sınırlıdır. 

YÖNTEM 

Araştırmanın Modeli 

 

 Çalışma tez kaynaklı verilerden derlenmiş ve araştırmada tam deneysel (gerçek 

deneysel) yöntem kullanılmıştır. Araştırma öntest, sontest eşleştirilmiş kontrol gruplu seçkisiz 

desendedir. Desende bağımlı değişken ilkokul 4. sınıf öğrencilerinin “genel yetenek düzeyi”, 

bağımsız değişken ise genel yetenek düzeyi üzerinde etkisi incelenen “piyano eğitimi” olarak 

belirlenmiştir. 

 

Tablo 1. Araştırmada Kullanılmış Deneysel Desen 

 
 Grup Öntest İşlem Sontest 

 

MR 

D 

(12 öğrenci 

deney grubu) 

O1 

TKT (7-11) 

X 

(Piyano 

eğitimi) 

O3 

TKT (7-11) 

 

MR 

K 

(12 öğrenci 

kontrol grubu) 

O2 

TKT (7-11) 

 

(Eğitim 

almayacak) 

O4 

TKT (7-11) 
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            Tablo 1’de görüldüğü gibi; deney grubuna piyano eğitimi verilmiş, kontrol grubuna ise 

işlem uygulanmamıştır. Piyano eğitimi; haftada iki gün ve yaklaşık toplam 60 dk. olmak üzere, 

ikişerli öğrenci gruplarıyla, 6 ay boyunca düzenli olarak yürütülmüştür. 

Tablo 2. Piyano Eğitiminde Öğretilen Konular ve Çalışılan Eserler 

 
Aşamalar Öğretilen Konular Piyano Eğitiminde 

Çalışılan Eserler 

 

 

1. Aşama 

Orta do merkezli çalışmalar 

Sağ elde do-re-mi ve sol elde do-si-la seslerinin öğretimi 

İkili ve üçlü ses aralıkları 

4/4’lük ölçü sayısı 

Three-Note Jig 

My Model Train 

The Willow Tree 

Rain, Go Away 

The A-C-E Song 

 

2. Aşama 

Noktalı ikilik nota değeri 

Piano ve forte işaretleri 

3/4’lük ölçü sayısı 

First Serenade 

Reluctant Sleepy Head 

The Evening Bell 

 

3. Aşama 

Sağ elde do-re-mi-fa ve sol elde do-si-la-sol seslerinin öğretimi 

Dörtlü ses aralığı 

Oktav işareti 

Our Flag 

Yankee Doodle 

Polka Time  

 

 

 

4. Aşama 

Sağ elde do-re-mi-fa-sol ve sol elde do-si-la-sol-fa seslerinin 

öğretimi 

Beşli ses aralığı 

Sol ve fa anahtarları 

Snowflakes 

I’m Waltzing 

Hop Scotch 

Birlik sus işareti 

Tempo işareti 

Early Morning 

The Wind And The 

Breeze 

Camping Trip 

 

 

5. Aşama 

Do pozisyonu 

Aksan işareti 

“mf” gürlük işareti 

Invitation To A Picnic 

Round Dance 

Re pozisyonu 

Legato çalınan bağ işareti ve iki notalı bağ işareti 

Dörtlük sus işareti 

Cloudy Afternoon 

Jump Tune 

Flying 

 

 

6. Aşama 

Melodik ve armonik aralıklar 

Müzik cümlesi 

İkilik sus işareti 

Marching Intervals 

Down To The Sea 

Diyez işareti Let’s Be Sharp 

Little Chinese Song 

 

 

7. Aşama 

Orta do sesinin tizindeki la-si-do seslerinin öğretimi  

(sağ elde fa-sol-la-si-do ve sol elde sol-fa-mi-re-do) 

An Alphabet Song 

Skating Partners 

Staccato 

Tekrar işareti 

Bemol işareti 

Knock On Wood 

Cuckoo 

A Touch Of Blue 

 

8. Aşama 

Sekizlik notalar 

Si bemol öğretimi 

A Brief Stroll 

Little Indians On Parade 

Morning Call 

 

 

9. Aşama 

Sağ elde fa-sol-la-sib-do ve sol elde do-sib-la-sol-fa seslerini içeren 

çalışmalar 

Uzatma bağı 

Eksik ölçü 

Lullaby For A Rag Doll 

Cowboy Song 

Sağ elde re-mi-fa#-sol-la ve sol elde la-sol-fa#-mi-re seslerini içeren 

çalışmalar 

Dear Wintertime 

Lightly Row 

Araştırmanın piyano eğitimi sürecinde alan uzmanları tarafından tek metot olarak 

faydalanılması tavsiye edilen Denes Agay’in “Piyano Çalmayı Öğrenelim-1” kitabı 

kullanılmıştır. İlgili metodun başlangıcında Tablo 2’de yer verilmeyen; piyano çalış pozisyonu, 

parmak numaraları, klavye üzerindeki yönler, nota değerleri, müziğin alfabesi, porte, piyano 



 
VII. Uluslararası Hisarlı Ahmet Sempozyumu / VII. Internatıonal Hisarlı Ahmet Symposıum 

 

 
371 

 

partisi, ölçü sayısı ve porte üzerinde orta do notası vb. konulara da değinilmiştir. Tablo 2’de 

görüldüğü gibi metot içerisindeki öğretilen konular ve çalışılan eserler “Lightly Row” parçasına 

kadar 9 aşama biçiminde gruplandırılmıştır. Eğitim sürecinde ilgili metot içerisindeki konu ve 

eserlerin sıralaması değiştirilmemiş ya da herhangi bir eser atlanmamıştır; fakat bazı eserler 

deney grubu öğrencilerinin ders dışında (Halk Eğitim Merkezi ya da Erzincan Fidem Özel 

İlköğretim Okulu’nda) çalışması için ödev olarak verilmiştir. İlgili metodun Türk ezgilerini 

içermemesi nedeniyle piyano eğitimi sürecinde Sevinç Ereren’in “Kolay Piyano 1” kitabından 

öğrenci düzeyine uygun olarak kısmen faydalanılmıştır. Araştırmacı tarafından ilgili kitaptan 

halk türküsü ezgilerini içeren “Delilo, Ceviz Adam, Keklik, Çamlar Altına, Boran Geldi Kış 

Geldi ve Tren Gelir Hoş Gelir” parçaları piyano eğitimi süreci içerisine dahil edilerek yer yer 

kullanılmıştır. Gerektiğinde bazı teorik bilgiler ilkokul düzeyinde ve benzetmelerle 

ilişkilendirilerek verilmiş; dersler içinde öğretilen eserlere ek olarak kısa solfej çalışmaları ve 

ritmik oyunlar da gerçekleştirilmiştir. 

 

Çalışma Grubu 

Araştırmanın çalışma grubunu; Erzincan il merkezinde ilkokul 4. sınıfta öğrenim 

görmekte olan ve ilgili gruplara öntest ve 4. sınıf müzik özel yetenek sınavı sonuçlarına göre 

seçkisiz olarak atanan 12 deney, 12 kontrol grubunda olmak üzere toplam 24 öğrenci 

oluşturmaktadır. Öncelikle 30 kişilik öğrenci havuzu, araştırmacı tarafından uzman görüşü 

alınarak tasarlanmış “4. Sınıf Müzik Özel Yetenek Sınavı” sonuçlarına (en yüksek puandan 

itibaren) göre ve ebeveyn/öğrenci istekliliği dikkate alınarak 180 öğrenci arasından seçilmiş; 

fakat 6 öğrenci çeşitli sebeplerden ötürü piyano derslerini bırakmış ya da sonteste katılmamıştır. 

Öntest parametrelerine ait yüzdelik puanlar ve 4. sınıf müzik özel yetenek sınavı puanları 

dikkate alınarak öğrenciler  puan sıralamalarına göre bir deney, bir kontrol olmak üzere ikiye 

ayrılmış ve 12’şer kişilik gruplar belirlenmiştir. Sonrasında yapılan Mann-Whitney U testi 

sonucunda gruplar arasındaki farklar incelenmiş ve birkaç öğrenci yer değiştirilerek deney ve 

kontrol gruplarının homojen olması sağlanmıştır. Deney grubuna, araştırmanın sonuçlarını 

etkilememesi bakımından daha önceden piyano eğitimi almamış öğrencilerin atanması 

sağlanmıştır. Piyano dersleri araç-gereç ve olanakları bakımından yeterli düzeyde olan 

Erzincan Merkez Fidem Özel İlköğretim Okulu’nun imkanlarından faydalanılarak 

yürütülmüştür. 

 

Verilerin Toplanması 

 Araştırmada veri toplama aracı olarak; “Öğrenci/Aile Bilgileri Formu”, “Temel 
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Kabiliyetler Testi (7-11)”, “Piyano Derslerini Yürütmüş Öğretim Elemanları için Görüşme 

Formu” ve “Literatür Tarama” kullanılmıştır. Çalışmanın başlangıç aşamasında öğrenci 

velilerine, demografik özellikleri tespit etmesi amacıyla “Öğrenci/Aile Bilgileri Formu” 

uygulanmıştır. 

            Öğrencilerin genel ve alt yetenek düzeyleri öntest ve sontest ile işlem öncesinde ve 

sonrasında, geçerlik ve güvenirlik çalışması yapılmış, 7 adet alt testten oluşan “TKT (7-11)” 

kullanılarak ölçülmüştür.  

            “Piyano Derslerini Yürütmüş Öğretim Elemanları için Görüşme Formu” ile piyano 

eğitimi sürecine ve ilgili süreçte kullanılması gereken piyano metot ya da metotlarına yönelik 

olarak uzman görüşleri alınmıştır. 

 

Verilerin Analizi 

             “Öğrenci/Aile Bilgileri Formu” ile elde edilen betimsel verilerin analizinde frekans (f) 

ve yüzde (%) dağılımlarına bakılmıştır. 

             Temel Kabiliyetler Testi (7-11) ile ilgili puan dağılımlarının çözümlenmesinde 

tanımlayıcı istatistiksel yöntemleri olarak aritmetik ortalama ve standart sapma kullanılmıştır. 

İki bağımsız grup arasında niceliksel sürekli verilerin karşılaştırılmasında Mann-Whitney U 

testi kullanılmıştır. Tekrarlı ölçümlerin arasındaki farklılık ise Wilcoxon testi ile analiz 

edilmiştir. Araştırmada elde edilen bulgular %95 güven aralığında ve %5 anlamlılık düzeyinde 

değerlendirilmiştir. 

            “Piyano Derslerini Yürütmüş Öğretim Elemanları için Görüşme Formu” verilerinin 

istatistiksel analizinde frekans (f) ve yüzde (%) dağılımlarına bakılmış; bulgular tablolar 

halinde verilerek yorumlanmıştır. 

 

BULGULAR 

Piyano Eğitimi Sürecine Yönelik Uzman Görüşlerinin Değerlendirilmesi 

Piyano eğitimi sürecinde kullanılması gereken metotlara ilişkin olarak; İnönü 

Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı Müzik Eğitimi Bilim 

Dalı’ndan 1 uzman, Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü 

Müzik Eğitimi Anabilim Dalı’ndan 4 uzman ve Karadeniz Teknik Üniversitesi Fatih Eğitim 

Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı’ndan 1 uzman olmak 

üzere toplam 6 uzmanın görüşüne başvurulmuştur. Piyano derslerini yürütmüş olarak görüşleri 

alınan 6 uzmandan 4’ünün eğitim durumu “doktora”, 2’sinin eğitim durumu “sanatta yeterlik” 

düzeyinde ve her birinin toplam hizmet süresi 11 yıl ya da üzerindedir. 
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Tablo 3. Piyano Eğitimi Sürecinde Kullanılması Gereken Metotların Tercih 

Sıralamalarına İlişkin Piyano Derslerini Yürütmüş Öğretim Elemanı Görüşleri 

 
Metotlar Yazarı / Çeviren 1. Tercih 2. Tercih 3. Tercih 

f % f % f % 

Piyano Çalmayı 

Öğrenelim 

Denes Agay / Övünç Yaman 6 100 - - - - 

İlk Piyano Kitabım Eileen O’Brien ve John C. Miles 

/ Buğra Gültek 

- - 1 16,7 - - 

Avrupa Piyano Metodu Fritz Emonts / Buğra Gültek - - 1 16,7 -  

Kolay Piyano Kursu John Thompson / Övünç Yaman - - 1 16,7 - - 

Kolay Piyano Metodu Filiz Kamacıoğlu - - - - 1 16,7 

Piyanom ve Ben İpek Çığ Çevikkaya - - - - 1 16,7 

Piyanoya İlk Adım Sezgin Dinç - - - - 1 16,7 

Soli ve Fadi ile Piyano 

Öğreniyorum 

Hatice Onuray Eğilmez - - - - 1 16,7 

Piyano Metodu Selmin Tufan ve Enver Tufan - - - - - - 

Kolay Piyano Sevinç Ereren - - 3 50 - - 

Piyano Çalmayı 

Öğreniyorum 

Didem Gezek ve Elvan Gezek - - - - - - 

Temel Piyano Eğitimi Nail Yavuzoğlu - - - - 1 16,7 

Piyano Metodu Yalçın İman - - - - - - 

Arkadaşım Piyano Ümit Sürekli - - - - 1 16,7 

Toplam 6 100 6 100 6 100 

 

Tablo 3’te görüldüğü gibi; “Araştırmacı tarafından hazırlanan etüt ve eserlerin dışında, 

aşağıda belirtilen piyano metotlarından, daha önce piyano eğitimi almamış olan ilkokul 4. 

sınıftaki 12 öğrenci için, 6 ay boyunca haftada 2 kez yarımşar saat olarak yürütülecek deney 

sürecinde kullanılmak üzere önerdiğiniz ilk üç metodu tercih sıranıza göre belirtiniz” ifadesine 

ilişkin olarak görüşleri alınan öğretim elemanlarının tamamının 1. tercih olarak Denes Agay’in 

“Piyano Çalmayı Öğrenelim” metodunu ve çoğunluğunun ise 2. tercih olarak Sevinç Ereren’in 

“Kolay Piyano” metodunu tavsiye ettiği görülmektedir. 

 

 

 

Tablo 4. Piyano Eğitimi Sürecinde Kullanılması Gereken Metotlara İlişkin Piyano 

Derslerini Yürütmüş Öğretim Elemanı Görüşleri 

 
Piyano Derslerini Yürütmüş Öğretim Elemanı Görüşleri f % 

Tek metot kullanılmalı 5 83 

Halk türküsü ezgilerini içeren parçalar eklenmeli 4 67 

Düzeye ve eğitim sürecine uygun parçaları içeren metot kullanılmalı 3 50 

Etüt eklenmemeli 2 33 

Popüler ezgileri içeren parçalar eklenmeli 1 17 

Bir yerli ve bir yabancı metot eşit olarak kullanılmalı 1 17 
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Tablo 4’te görüldüğü gibi; “Deneysel süreç içerisinde verilen piyano eğitimi için 

kullanılabilecek metot ya da metotlarla ilgili görüş ve önerilerinizi belirtiniz” ifadesine ilişkin 

olarak görüşleri alınan öğretim elemanlarının çoğunluk sıralamasında ilk olarak tek metot 

kullanılmalı ve ikinci olarak da halk türküsü ezgilerini içeren parçalar eklenmeli yönündeki 

görüşlerde yoğunlaştığı görülmektedir. 

 

“Piyano Eğitiminin Uygulandığı Deney Grubu ile Piyano Eğitiminin Uygulanmadığı 

Kontrol Grubunun Genel Yetenek Düzeyini Ölçen Öntestleri Arasında Anlamlı Bir 

Fark Var Mıdır?” Alt Problemine İlişkin Bulgular ve Yorum 

 

Tablo 5. Çalışma Grubu Müzik Özel Yetenek Sınavı ve Öntest Puanları 

 
Öğrenci 

Ad, Soyad 

4. Sınıf 

Müzik 

Özel 

Yetenek 

Sınavı 

Puanı 

TKT 7-11 Puanları 

Dil Şekil-

Uzay 

Akıl 

Yürütme 

Ayırdetme Sayısal Genel 

(Toplam) 

H
am

 P
u

an
  

% 

H
am

 P
u

an
  

% 

H
am

 P
u

an
  

% 

H
am

 P
u

an
  

% 

H
am

 P
u

an
  

% 

H
am

 P
u

an
  

% 

D1 69 42 83 16 71 38 97 18 44 19 30 133 71 

D2 57 32 35 19 94 31 74 25 81 21 44 128 69 

D3 54 33 36 18 83 41 100 29 93 25 64 146 88 

D4 41 45 97 20 94 39 98 29 93 21 39 154 95 

D5 50 26 7 15 65 23 28 28 90 4 3,5 96 20,5 

D6 46 28 20 13 42 29 64 15 26 6 4 91 16 

D7 69 38 61 14 54 31 74 15 26 19 30 117 44 

D8 66 33 39 13 64 20 16 14 21 12 13 92 20 

D9 63 43 89 19 90 38 97 31 98 18 25 149 92 

D10 62 26 15 14 72 24 34 24 79 17 23 105 33 

D11 59 29 24 11 41 24 34 21 65 19 31 104 32 

D12 59 32 35 16 86 31 74 22 71 22 50 123 62 

K1 74 21 3 16 57 20 10 17 24 0 1 74 2,5 

K2 52 40 74 15 65 28 60 25 76 22 47 130 66 

K3 69 39 67 10 32 35 88 21 65 21 44 126 66 

K4 46 41 79 21 97 36 95 25 76 16 19 139 82 

K5 49 36 52 14 72 33 80 27 87 19 31 129 70 

K6 65 15 5 10 32 26 46 14 21 10 10 75 9 

K7 49 45 97 22 99 31 74 20 53 16 20 134 73 

K8 49 32 33 18 83 32 81 31 98 26 69 139 82 

K9 46 30 28 18 93 37 95 18 46 21 44 124 63 

K10 43 34 40 9 16 30 70 28 90 22 47 129 64 

K11 56 37 54 15 65 33 87 19 49 20 35 124 58 

K12 53 34 42 16 86 31 74 27 87 21 44 129 70 

 

Tablo 5’te incelendiği gibi deney ve kontrol grubunu oluşturan 24 öğrencinin; 4. sınıf 

müzik özel yetenek sınavı puanlarının 74 ile 41 puan arasında değiştiği görülmektedir. TKT 7-

11 genel ham puanlarının 154 ile 74 puan arasında değiştiği ve ilgili puanların yüzde 

karşılıklarının ise 95 ile 2,5 arasında dağılım gösterdiği incelenmektedir.  
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Çalışma grubundaki öğrencilerin müzik özel yetenek sınavı puanları ortalamalarının 

grup değişkenine göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla yapılan 

Mann-Whitney U testi sonucunda deney ve kontrol grubu öğrencilerinin ortalamaları 

arasındaki farkın istatistiksel açıdan anlamlı olmadığı tespit edilmiştir (p>.05). 

Çalışma grubundaki öğrencilerin öntest; dil, şekil-uzay, akıl yürütme, ayırdetme, sayısal 

ve genel yüzde puanları ortalamalarının ayrı ayrı olmak üzere grup değişkenine göre anlamlı 

bir farklılık gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla yapılan Mann-Whitney U testi 

sonucunda deney ve kontrol grubu öğrencilerinin ortalamaları arasındaki farkların istatistiksel 

açıdan anlamlı olmadığı tespit edilmiştir (p>.05). 

“Piyano Eğitiminin Uygulanmadığı Kontrol Grubunun Genel Yetenek Düzeyini Ölçen 

Öntest ile Sontesti Arasında Anlamlı Bir Fark Var Mıdır?” Alt Problemine İlişkin 

Bulgular ve Yorum 

 

Tablo 6. Kontrol Grubunda Dil Yüzde Puanlarının Öntest ve Sontest Arasındaki Farkını 

Belirlemek Üzere Yapılan Non-Parametrik Wilcoxon Testi Sonuçları 

 
Puan Sıralar N S.O S.T Z p 

Öntest Dil Yüzde Negatif Sıralar 7 5,790 40,500 -2,134 0,033 

Pozitif Sıralar 2 2,250 4,500 

Sontest Dil Yüzde Eşit 3 0,000 0,000 

Toplam 12 0,000 0,000 

 

Tablo 6’da görüldüğü gibi kontrol grubunun öntest dil yüzde puanları ile sontest dil 

yüzde puanları ortalamalarının anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini belirlemek 

amacıyla yapılan eşleştirilmiş gruplar için Wilcoxon testi sonucunda, aritmetik ortalamalar 

arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (Z=-2,134; p=0,033<0,05). Öntest dil 

yüzde puanları ortalaması (x=47,830), sontest dil yüzde puanları ortalamasından (x=39,917) 

yüksektir. Buna göre sontest ölçümünde, kontrol grubu öğrencilerinin dil yüzde puanları 

ortalamasının düşüş gösterdiği görülmektedir.  

 

Tablo 7. Kontrol Grubunda Şekil-Uzay Yüzde Puanlarının Öntest ve Sontest Arasındaki 

Farkını Belirlemek Üzere Yapılan Non-Parametrik Wilcoxon Testi Sonuçları 

 
Puan Sıralar N S.O S.T Z p 

Öntest Şekil-Uzay 

Yüzde 

Negatif Sıralar 6 5,250 31,500 -0,134 0,894 

Pozitif Sıralar 5 6,900 34,500 

Sontest Şekil-Uzay 

Yüzde 

Eşit 1 0,000 0,000 

Toplam 12 0,000 0,000 

 

Tablo 7’de görüldüğü gibi kontrol grubunun öntest şekil-uzay yüzde puanları ile sontest 

şekil-uzay yüzde puanları ortalamalarının anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini 

belirlemek amacıyla yapılan eşleştirilmiş gruplar için Wilcoxon testi sonucunda, aritmetik 
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ortalamalar arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır (p>0,05). 

 

Tablo 8. Kontrol Grubunda Akıl Yürütme Yüzde Puanlarının Öntest ve Sontest 

Arasındaki Farkını Belirlemek Üzere Yapılan Non-Parametrik Wilcoxon Testi Sonuçları 

 
Puan Sıralar N S.O S.T Z p 

Öntest Akıl Yürütme 

Yüzde 

Negatif Sıralar 5 4,400 22,000 -0,979 0,327 

Pozitif Sıralar 6 7,330 44,000 

Sontest Akıl Yürütme 

Yüzde 

Eşit 1 0,000 0,000 

Toplam 12 0,000 0,000 

Tablo 8’de görüldüğü gibi kontrol grubunun öntest akıl yürütme yüzde puanları ile 

sontest akıl yürütme yüzde puanları ortalamalarının anlamlı bir farklılık gösterip 

göstermediğini belirlemek amacıyla yapılan eşleştirilmiş gruplar için Wilcoxon testi 

sonucunda, aritmetik ortalamalar arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır 

(p>0,05). 

 

Tablo 9. Kontrol Grubunda Ayırdetme Yüzde Puanlarının Öntest ve Sontest Arasındaki 

Farkını Belirlemek Üzere Yapılan Non-Parametrik Wilcoxon Testi Sonuçları 

 
Puan Sıralar N S.O S.T Z p 

Öntest Ayırdetme 

Yüzde 

Negatif Sıralar 7 5,500 38,500 -0,039 0,969 

Pozitif Sıralar 5 7,900 39,500 

Sontest Ayırdetme 

Yüzde 

Eşit 0 0,000 0,000 

Toplam 12 0,000 0,000 

Tablo 9’da görüldüğü gibi kontrol grubunun öntest ayırdetme yüzde puanları ile sontest 

ayırdetme yüzde puanları ortalamalarının anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini 

belirlemek amacıyla yapılan eşleştirilmiş gruplar için Wilcoxon testi sonucunda, aritmetik 

ortalamalar arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır (p>0,05). 

 

Tablo 10. Kontrol Grubunda Sayısal Yüzde Puanlarının Öntest ve Sontest Arasındaki 

Farkını Belirlemek Üzere Yapılan Non-Parametrik Wilcoxon Testi Sonuçları 

 
Puan Sıralar N S.O S.T Z p 

Öntest Sayısal 

Yüzde 

Negatif Sıralar 5 4,500 22,500 -0,934 0,350 

Pozitif Sıralar 6 7,250 43,500 

Sontest Sayısal 

Yüzde 

Eşit 1 0,000 0,000 

Toplam 12 0,000 0,000 

 

Tablo 10’da görüldüğü gibi kontrol grubunun öntest sayısal yüzde puanları ile sontest 

sayısal yüzde puanları ortalamalarının anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini belirlemek 

amacıyla yapılan eşleştirilmiş gruplar için Wilcoxon testi sonucunda, aritmetik ortalamalar 

arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır (p>0,05). 
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Tablo 11. Kontrol Grubunda Genel Yüzde Puanlarının Öntest ve Sontest Arasındaki 

Farkını Belirlemek Üzere Yapılan Non-Parametrik Wilcoxon Testi Sonuçları 

 
Puan Sıralar N S.O S.T Z p 

Öntest Genel Yüzde Negatif Sıralar 4 8,880 35,500 -0,223 0,823 

Pozitif Sıralar 7 4,360 30,500 

Sontest Genel Yüzde Eşit 1 0,000 0,000 

Toplam 12 0,000 0,000 

 

Tablo 11’de görüldüğü gibi kontrol grubunun öntest genel yüzde puanları ile sontest 

genel yüzde puanları ortalamalarının anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini belirlemek 

amacıyla yapılan eşleştirilmiş gruplar için Wilcoxon testi sonucunda, aritmetik ortalamalar 

arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır (p>0,05). 

 

“Piyano Eğitiminin Uygulandığı Deney Grubunun Genel Yetenek Düzeyini Ölçen 

Öntest ile Sontesti Arasında Anlamlı Bir Fark Var Mıdır?” Alt Problemine İlişkin 

Bulgular ve Yorum 

 

Tablo 12. Deney Grubunda Dil Yüzde Puanlarının Öntest ve Sontest Arasındaki Farkını 

Belirlemek Üzere Yapılan Non-Parametrik Wilcoxon Testi Sonuçları 

 
Puan Sıralar N S.O S.T Z p 

Öntest Dil Yüzde Negatif Sıralar 2 3,000 6,000 -2,402 0,016 

Pozitif Sıralar 9 6,670 60,000 

Sontest Dil Yüzde Eşit 1 0,000 0,000 

Toplam 12 0,000 0,000 

 

Tablo 12’de görüldüğü gibi deney grubunun öntest dil yüzde puanları ile sontest dil 

yüzde puanları ortalamalarının anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini belirlemek 

amacıyla yapılan eşleştirilmiş gruplar için Wilcoxon testi sonucunda, aritmetik ortalamalar 

arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (Z=-2,402; p=0,016<0,05). Öntest dil 

yüzde puanları ortalaması (x=45,080), sontest dil yüzde puanları ortalamasından (x=61,250) 

düşüktür. Buna göre piyano eğitimi sürecinin sonrasında, deney grubu öğrencilerinin dil yüzde 

puanları ortalamasının artış gösterdiği görülmektedir. 

 

Tablo 13. Deney Grubunda Şekil-Uzay Yüzde Puanlarının Öntest ve Sontest Arasındaki 

Farkını Belirlemek Üzere Yapılan Non-Parametrik Wilcoxon Testi Sonuçları 

 
Puan Sıralar N S.O S.T Z p 

Öntest Şekil-Uzay 

Yüzde 

Negatif Sıralar 3 10,500 31,500 -0,590 0,555 

Pozitif Sıralar 9 5,170 46,500 

Sontest Şekil-Uzay 

Yüzde 

Eşit 0 0,000 0,000 

Toplam 12 0,000 0,000 

 

Tablo 13’te görüldüğü gibi deney grubunun öntest şekil-uzay yüzde puanları ile sontest 
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şekil-uzay yüzde puanları ortalamalarının anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini 

belirlemek amacıyla yapılan eşleştirilmiş gruplar için Wilcoxon testi sonucunda, aritmetik 

ortalamalar arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır (p>0,05). 

 

Tablo 14. Deney Grubunda Akıl Yürütme Yüzde Puanlarının Öntest ve Sontest 

Arasındaki Farkını Belirlemek Üzere Yapılan Non-Parametrik Wilcoxon Testi Sonuçları 

 
Puan Sıralar N S.O S.T Z p 

Öntest Akıl Yürütme 

Yüzde 

Negatif Sıralar 3 5,330 16,000 -1,805 0,071 

Pozitif Sıralar 9 6,890 62,000 

Sontest Akıl Yürütme 

Yüzde 

Eşit 0 0,000 0,000 

Toplam 12 0,000 0,000 

 

Tablo 14’te görüldüğü gibi deney grubunun öntest akıl yürütme yüzde puanları ile 

sontest akıl yürütme yüzde puanları ortalamalarının anlamlı bir farklılık gösterip 

göstermediğini belirlemek amacıyla yapılan eşleştirilmiş gruplar için Wilcoxon testi 

sonucunda, aritmetik ortalamalar arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır 

(p>0,05). 

 

 

 

 

 

 

Tablo 15. Deney Grubunda Ayırdetme Yüzde Puanlarının Öntest ve Sontest Arasındaki 

Farkını Belirlemek Üzere Yapılan Non-Parametrik Wilcoxon Testi Sonuçları 

 
Puan Sıralar N S.O S.T Z p 

Öntest Ayırdetme 

Yüzde 

Negatif Sıralar 1 7,000 7,000 -2,514 0,012 

Pozitif Sıralar 11 6,450 71,000 

Sontest Ayırdetme 

Yüzde 

Eşit 0 0,000 0,000 

Toplam 12 0,000 0,000 

 

Tablo 15’te görüldüğü gibi deney grubunun öntest ayırdetme yüzde puanları ile sontest 

ayırdetme yüzde puanları ortalamalarının anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini 

belirlemek amacıyla yapılan eşleştirilmiş gruplar için Wilcoxon testi sonucunda, aritmetik 

ortalamalar arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (Z=-2,514; p=0,012<0,05). 

Öntest ayırdetme yüzde puanları ortalaması (x=65,580), sontest ayırdetme yüzde puanları 

ortalamasından (x=83,917) düşüktür. Buna göre piyano eğitimi sürecinin sonrasında, deney 

grubu öğrencilerinin ayırdetme yüzde puanları ortalamasının artış gösterdiği görülmektedir. 
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Tablo 16. Deney Grubunda Sayısal Yüzde Puanlarının Öntest ve Sontest Arasındaki 

Farkını Belirlemek Üzere Yapılan Non-Parametrik Wilcoxon Testi Sonuçları 

 
Puan Sıralar N S.O S.T Z p 

Öntest Sayısal Yüzde Negatif Sıralar 1 1,000 1,000 -2,981 0,003 

Pozitif Sıralar 11 7,000 77,000 

Sontest Sayısal Yüzde Eşit 0 0,000 0,000 

Toplam 12 0,000 0,000 

 

Tablo 16’da görüldüğü gibi deney grubunun öntest sayısal yüzde puanları ile sontest 

sayısal yüzde puanları ortalamalarının anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini belirlemek 

amacıyla yapılan eşleştirilmiş gruplar için Wilcoxon testi sonucunda, aritmetik ortalamalar 

arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (Z=-2,981; p=0,003<0,05). Öntest 

sayısal yüzde puanları ortalaması (x=29,708), sontest sayısal yüzde puanları ortalamasından 

(x=57,750) düşüktür. Buna göre piyano eğitimi sürecinin sonrasında, deney grubu 

öğrencilerinin sayısal yüzde puanları ortalamasının artış gösterdiği görülmektedir. 

 

Tablo 17. Deney Grubunda Genel Yüzde Puanlarının Öntest ve Sontest Arasındaki 

Farkını Belirlemek Üzere Yapılan Non-Parametrik Wilcoxon Testi Sonuçları 

 
Puan Sıralar N S.O S.T Z p 

Öntest Genel 

Yüzde 

Negatif Sıralar 0 0,000 0,000 -3,061 0,002 

Pozitif Sıralar 12 6,500 78,000 

Sontest Genel 

Yüzde 

Eşit 0 0,000 0,000 

Toplam 12 0,000 0,000 

 

Tablo 17’de görüldüğü gibi deney grubunun öntest genel yüzde puanları ile sontest 

genel yüzde puanları ortalamalarının anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini belirlemek 

amacıyla yapılan eşleştirilmiş gruplar için Wilcoxon testi sonucunda, aritmetik ortalamalar 

arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (Z=-3,061; p=0,002<0,05). Öntest 

genel yüzde puanları ortalaması (x=53,542), sontest genel yüzde puanları ortalamasından 

(x=78,167) düşüktür. Buna göre piyano eğitimi sürecinin sonrasında, deney grubu 

öğrencilerinin genel yüzde puanları ortalamasının artış gösterdiği görülmektedir. 

 

“Piyano Eğitiminin Uygulandığı Deney Grubu ile Piyano Eğitiminin Uygulanmadığı 

Kontrol Grubunun Genel Yetenek Düzeyini Ölçen Sontestleri Arasında Anlamlı Bir 

Fark Var Mıdır?” Alt Problemine İlişkin Bulgular ve Yorum 

 

Tablo 18. Çalışma Grubu Sontest Puanları 

 
Öğrenci Ad, 

Soyad 

TKT 7-11 Puanları 

Dil Şekil-

Uzay 

Akıl 

Yürütme 

Ayırdetme Sayısal Genel 

(Toplam) 
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% 

H
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% 

H
am
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u

an
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D1 43 89 19 90 37 96 24 74 24 60 147 90 

D2 35 47 23 100 38 96 32 100 27 81 155 96 

D3 44 94 20 94 36 95 29 93 28 82 157 97 

D4 47 98 23 100 42 100 32 100 25 45 170 100 

D5 30 25 16 71 27 54 31 98 20 35 124 58 

D6 39 67 14 54 25 39 18 44 28 82 124 58 

D7 37 54 9 16 35 93 27 84 21 39 129 64 

D8 38 63 11 41 28 60 21 65 19 31 117 52 

D9 47 98 23 100 41 99 32 100 24 40 167 99 

D10 26 15 16 86 31 74 31 98 29 91 133 75 

D11 37 59 13 64 25 41 29 92 23 54 127 69 

D12 35 47 13 64 35 88 30 95 30 95 143 87 

K1 21 3 19 83 19 7 24 57 1 1 84 4 

K2 38 61 15 65 32 81 23 69 26 69 134 73 

K3 38 38 17 80 35 75 32 100 22 34 144 68 

K4 43 73 21 94 38 95 29 85 21 24 152 83 

K5 40 52 17 80 34 71 29 85 21 28 141 62 

K6 23 5 7 6 28 37 23 54 12 6 93 7 

K7 47 98 22 97 37 91 23 50 18 14 147 75 

K8 32 17 18 75 41 99 31 97 30 87 152 83 

K9 31 13 14 51 37 85 22 49 29 74 133 50 

K10 35 23 18 75 34 73 20 37 21 24 128 38 

K11 39 44 17 67 39 97 20 37 25 45 140 60 

K12 40 52 16 70 37 85 25 64 27 60 145 70 

 

Tablo 18’de incelendiği gibi deney ve kontrol grubunu oluşturan 24 öğrencinin, sontest 

TKT 7-11 içindeki dil/şekil-uzay/akıl yürütme/ayırdetme/sayısal bölüm ham puanları ve ilgili 

puanların yüzde karşılıkları görülmektedir. TKT 7-11 genel ham puanlarının 170 ile 84 puan 

arasında değiştiği ve ilgili puanların yüzde karşılıklarının ise 100 ile 4 arasında dağılım 

gösterdiği görülmektedir. 

Tablo 19. Sontest Dil Yüzde Puanlarının Gruplara Göre Farklılaşıp Farklılaşmadığını 

Belirlemek Üzere Yapılan Non-Parametrik Mann-Whitney U Testi Sonuçları 

 
Puan Gruplar N Xsıra Topsıra U Z p 

Sontest Dil 

Yüzde 

Deney 12 15,210 182,500 39,500 -1,879 0,060 

Kontrol 12 9,790 117,500 

 

Tablo 19’da görüldüğü gibi öğrencilerin sontest dil yüzde puanları ortalamalarının grup 

değişkenine göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla yapılan 

Mann-Whitney U testi sonucunda grup ortalamaları arasındaki fark istatistiksel açıdan anlamlı 

bulunmamıştır (Mann-Whitney U=39,500; p=0,060>0,05).  
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Tablo 20. Sontest Şekil-Uzay Yüzde Puanlarının Gruplara Göre Farklılaşıp 

Farklılaşmadığını Belirlemek Üzere Yapılan Non-Parametrik Mann-Whitney U Testi 

Sonuçları 

 
Puan Gruplar N Xsıra Topsıra U Z p 

Sontest Şekil-Uzay 

Yüzde 

Deney 12 13,040 156,500 65,500 -0,376 0,707 

Kontrol 12 11,960 143,500 

 

Tablo 20’de görüldüğü gibi öğrencilerin sontest şekil-uzay yüzde puanları 

ortalamalarının grup değişkenine göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini belirlemek 

amacıyla yapılan Mann-Whitney U testi sonucunda grup ortalamaları arasındaki fark 

istatistiksel açıdan anlamlı bulunmamıştır (Mann-Whitney U=65,500; p=0,707>0,05).  

 

Tablo 21. Sontest Akıl Yürütme Yüzde Puanlarının Gruplara Göre Farklılaşıp 

Farklılaşmadığını Belirlemek Üzere Yapılan Non-Parametrik Mann-Whitney U Testi 

Sonuçları 

 
Puan Gruplar N Xsıra Topsıra U Z p 

Sontest Akıl 

Yürütme Yüzde 

Deney 12 13,250 159,000 63,000 -0,520 0,603 

Kontrol 12 11,750 141,000 

 

Tablo 21’de görüldüğü gibi öğrencilerin sontest akıl yürütme yüzde puanları 

ortalamalarının grup değişkenine göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini belirlemek 

amacıyla yapılan Mann-Whitney U testi sonucunda grup ortalamaları arasındaki fark 

istatistiksel açıdan anlamlı bulunmamıştır (Mann-Whitney U=63,000; p=0,603>0,05). 

 

Tablo 22. Sontest Ayırdetme Yüzde Puanlarının Gruplara Göre Farklılaşıp 

Farklılaşmadığını Belirlemek Üzere Yapılan Non-Parametrik Mann-Whitney U Testi 

Sonuçları 

 
Puan Gruplar N Xsıra Topsıra U Z p 

Sontest Ayırdetme 

Yüzde 

Deney 12 15,420 185,000 37,000 -2,027 0,043 

Kontrol 12 9,580 115,000 

 

Tablo 22’de görüldüğü gibi öğrencilerin sontest ayırdetme yüzde puanları 

ortalamalarının grup değişkenine göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini belirlemek 

amacıyla yapılan Mann-Whitney U testi sonucunda grup ortalamaları arasındaki fark 

istatistiksel açıdan anlamlı bulunmuştur (Mann-Whitney U=37,000; p=0,043<0,05). Deney 

grubunun sontest ayırdetme yüzde puanları ortalaması (x=83,917), kontrol grubunun sontest 

ayırdetme yüzde puanları ortalamasından (x=65,333) yüksek bulunmuştur. Buna göre sontest 

ölçümünde, deney grubu öğrencilerinin ayırdetme yüzde puanları ortalamasının kontrol 

grubuna ilişkin değerden daha yüksek olduğu görülmektedir. 
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Tablo 23. Sontest Sayısal Yüzde Puanlarının Gruplara Göre Farklılaşıp 

Farklılaşmadığını Belirlemek Üzere Yapılan Non-Parametrik Mann-Whitney U Testi 

Sonuçları 

 
Puan Gruplar N Xsıra Topsıra U Z p 

Sontest Sayısal 

Yüzde 

Deney 12 15,170 182,000 40,000 -1,849 0,064 

Kontrol 12 9,830 118,000 

 

Tablo 23’te görüldüğü gibi öğrencilerin sontest sayısal yüzde puanları ortalamalarının 

grup değişkenine göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla yapılan 

Mann-Whitney U testi sonucunda grup ortalamaları arasındaki fark istatistiksel açıdan anlamlı 

bulunmamıştır (Mann-Whitney U=40,000; p=0,064>0,05). 

 

Tablo 24. Sontest Genel Yüzde Puanlarının Gruplara Göre Farklılaşıp Farklılaşmadığını 

Belirlemek Üzere Yapılan Non-Parametrik Mann-Whitney U Testi Sonuçları 

 
Puan Gruplar N Xsıra Topsıra U Z p 

Sontest Genel 

Yüzde 

Deney 12 15,380 184,500 37,500 -1,994 0,046 

Kontrol 12 9,620 115,500 

 

Tablo 24’te görüldüğü gibi öğrencilerin sontest genel yüzde puanları ortalamalarının 

grup değişkenine göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla yapılan 

Mann-Whitney U testi sonucunda grup ortalamaları arasındaki fark istatistiksel açıdan anlamlı 

bulunmuştur (Mann-Whitney U=37,500; p=0,046<0,05). Deney grubunun sontest genel yüzde 

puanları ortalaması (x=78,167), kontrol grubunun sontest genel yüzde puanları ortalamasından 

(x=56,083) yüksek bulunmuştur. Buna göre sontest ölçümünde, deney grubu öğrencilerinin 

genel yüzde puanları ortalamasının kontrol grubuna ilişkin değerden daha yüksek olduğu 

görülmektedir.  

 

Grafik 1. Deney ve Kontrol Grubuna Ait Öntest ve Sontest Genel Yüzde Puanlarının 

Ortalamaları 
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Grafik 1’de görüldüğü gibi; deney grubuna ait öntest genel yüzde puanlarının aritmetik 

ortalaması 53,542 iken sontestte 78,167 olarak, kontrol grubuna ait öntest genel yüzde 

puanlarının aritmetik ortalaması ise 58,792 iken sontestte 56,083 olarak değişmiştir. Buna göre; 

deney grubu öğrencilerinin öntest genel yüzde puanları ortalamasının sontest ölçümünde artış 

gösterdiği, kontrol grubu öğrencilerinin öntest genel yüzde puanları ortalamasının ise sontest 

ölçümünde düşüş gösterdiği görülmektedir. 

 

SONUÇLAR 

Çalışma Grubuna İlişkin Demografik Sonuçlar 

• 4. sınıf müzik özel yetenek sınavına 6 ayrı okulda toplam 180 öğrenci katıldığı, 20 taban 

puanın üzerinde puan alan 82 öğrencinin değerlendirmeye alındığı ve öğrenci/veli 

istekliliği dikkate alınarak en yüksek puandan itibaren 24 öğrencinin deney ve kontrol 

grubunu oluşturmak üzere seçildiği saptanmıştır. 24 öğrencilik çalışma grubunun; 

%25’ini Erzincan Fidem Özel İlköğretim Okulu, %25’ini Bahçelievler İlkokulu, 

%21’ini Akşemseddin İlkokulu, %17’sini Ziya Gökalp İlkokulu, %8’ini Gazi İlkokulu 

ve %4’ünü ise 13 Şubat İlkokulu öğrencilerinin oluşturduğu tespit edilmiştir. 

• Deney ve kontrol grubunu oluşturan 24 öğrencinin; %58’inin erkek ve %42’sinin ise 

kız öğrencilerden oluştuğu, %75’inin müzik derslerini sınıf öğretmeniyle ve %25’inin 

ise ilgili dersleri müzik öğretmeniyle işlediği tespit edilmiştir. 

• Deney ve kontrol grubunu oluşturan 24 öğrencinin; %96’sının babasının çalışıyor ve 

%4’ünün ise babasının çalışmıyor olduğu, %75’inin annesinin çalışmıyor ve %25’inin 

ise annesinin çalışıyor olduğu saptanmıştır. 

 

Piyano Eğitimi Sürecine Yönelik Uzman Görüşlerine İlişkin Sonuçlar 

 Piyano derslerini yürütmüş olarak görüşleri alınan öğretim elemanlarının piyano eğitimi 

sürecinde kullanılmak üzere, 1. tercih olarak Denes Agay’in “Piyano Çalmayı 

Öğrenelim” metodunu ve 2. tercih olarak da Sevinç Ereren’in “Kolay Piyano” 

metodunu tavsiye ettiği tespit edilmiştir. 

 Piyano derslerini yürütmüş olarak görüşleri alınan öğretim elemanlarının piyano eğitimi 

sürecine yönelik olarak, ilk olarak tek metot kullanılmalı ve ikinci olarak da halk 

türküsü ezgilerini içeren parçalar eklenmeli yönündeki görüşlerde yoğunlaştığı 

saptanmıştır. 

 

“Piyano Eğitiminin Uygulandığı Deney Grubu ile Piyano Eğitiminin Uygulanmadığı 

Kontrol Grubunun Genel Yetenek Düzeyini Ölçen Öntestleri Arasında Anlamlı Bir 



 
VII. Uluslararası Hisarlı Ahmet Sempozyumu / VII. Internatıonal Hisarlı Ahmet Symposıum 

 

 
384 

 

Fark Var Mıdır?” Alt Problemine Yönelik Sonuçlar 

 

 Çalışma grubundaki öğrencilerin müzik özel yetenek sınavı puanları ortalamalarının 

grup değişkenine göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla 

yapılan Mann-Whitney U testi sonucunda deney ve kontrol grubu öğrencilerinin 

ortalamaları arasındaki farkın istatistiksel açıdan anlamlı olmadığı tespit edilmiştir 

(p>.05). 

 Çalışma grubundaki öğrencilerin öntest; dil, şekil-uzay, akıl yürütme, ayırdetme, sayısal 

ve genel yüzde puanları ortalamalarının ayrı ayrı olmak üzere grup değişkenine göre 

anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla yapılan Mann-

Whitney U testi sonucunda deney ve kontrol grubu öğrencilerinin ortalamaları 

arasındaki farkların istatistiksel açıdan anlamlı olmadığı tespit edilmiştir (p>.05). 

 

“Piyano Eğitiminin Uygulanmadığı Kontrol Grubunun Genel Yetenek Düzeyini Ölçen 

Öntest ile Sontesti Arasında Anlamlı Bir Fark Var Mıdır?” Alt Problemine Yönelik 

Sonuçlar  

 

• Kontrol grubu öğrencilerinin, öntest dil yüzde puanları ile sontest dil yüzde puanları 

ortalamalarının anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla 

yapılan eşleştirilmiş gruplar için Wilcoxon testi sonucunda aritmetik ortalamaları 

arasındaki farkın istatistiksel olarak anlamlı olduğu tespit edilmiştir (p<.05). Kontrol 

grubu öğrencilerinin, öntest dil yüzde puanları ortalamasının sontest dil yüzde puanları 

ortalamasından yüksek olduğu bulunmuştur.  

• Diğer değişkenler arasındaki farkların istatistiksel açıdan anlamlı olmadığı tespit 

edilmiştir (p>.05). 

 

“Piyano Eğitiminin Uygulandığı Deney Grubunun Genel Yetenek Düzeyini Ölçen Öntest 

ile Sontesti Arasında Anlamlı Bir Fark Var Mıdır?” Alt Problemine Yönelik Sonuçlar  

 

• Deney grubu öğrencilerinin; öntest dil yüzde puanları ile sontest dil yüzde puanları 

ortalamalarının, öntest ayırdetme yüzde puanları ile sontest ayırdetme yüzde puanları 

ortalamalarının, öntest sayısal yüzde puanları ile sontest sayısal yüzde puanları 

ortalamalarının ve öntest genel yüzde puanları ile sontest genel yüzde puanları 

ortalamalarının anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla 

yapılan eşleştirilmiş gruplar için Wilcoxon testi sonucunda aritmetik ortalamaları 

arasındaki farkların istatistiksel olarak anlamlı olduğu tespit edilmiştir (p<.05). Deney 

grubu öğrencilerinin; öntest dil yüzde puanları ortalamasının sontest dil yüzde puanları 
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ortalamasından, öntest ayırdetme yüzde puanları ortalamasının sontest ayırdetme yüzde 

puanları ortalamasından, öntest sayısal yüzde puanları ortalamasının sontest sayısal 

yüzde puanları ortalamasından ve öntest genel yüzde puanları ortalamasının sontest 

genel yüzde puanları ortalamasından düşük olduğu bulunmuştur. 

• Diğer değişkenler arasındaki farkların istatistiksel açıdan anlamlı olmadığı tespit 

edilmiştir (p>.05). 

 

“Piyano Eğitiminin Uygulandığı Deney Grubu ile Piyano Eğitiminin Uygulanmadığı 

Kontrol Grubunun Genel Yetenek Düzeyini Ölçen Sontestleri Arasında Anlamlı Bir 

Fark Var Mıdır?” Alt Problemine Yönelik Sonuçlar  

 

• TKT 711 genel ham puanlarının 170 ile 84 puan arasında değiştiği ve ilgili puanların 

yüzde karşılıklarının ise 100 ile 4 arasında dağılım gösterdiği saptanmıştır. 

• Çalışma grubundaki öğrencilerin sontest; ayırdetme ve genel yüzde puanları 

ortalamalarının ayrı ayrı olmak üzere grup değişkenine göre anlamlı bir farklılık 

gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla yapılan MannWhitney U testi sonucunda 

deney ve kontrol grubu öğrencilerinin ortalamaları arasındaki farkların istatistiksel 

açıdan anlamlı olduğu tespit edilmiştir (p<.05). Deney grubu öğrencilerinin, sontest 

ayırdetme yüzde puanları ortalamasının ve sontest genel yüzde puanları ortalamasının 

kontrol grubuna ilişkin değerlerden daha yüksek olduğu tespit edilmiştir.  

• Diğer değişkenler arasındaki farkların istatistiksel açıdan anlamlı olmadığı tespit 

edilmiştir (p>.05). 

ÖNERİLER 

• Deney grubundaki öğrencilerin kontrol grubuna nazaran ayırdetme ve genel yetenek 

alanlarında TKT (711) sonuçlarına göre daha yüksek başarı göstermesi bakımından, 

Türkiye’deki ilkokullarda seçmeli ya da zorunlu ders olarak uygulanmak üzere belirli 

sayıda öğrenciden oluşan gruplar ile piyano derslerinin yürütülmesi için gerekli yasal 

düzenlemelerin yapılması önerilmektedir. 

• Türkiye’de ilkokullarda verilen müzik eğitiminin öğrencinin zeka ve yetenek gelişimini 

destekleyici unsurları yürütülen çeşitli araştırmalarla daha kapsamlı bir biçimde 

belirlenebilir. 

• Piyano eğitimi ve çocuklarda genel yetenek düzeyi gelişimi arasında varolan pozitif 

yöndeki anlamlı ilişki altında yatan nörobilimsel temelleri aydınlatacak araştırmalar 

yürütülebilir. 



 
VII. Uluslararası Hisarlı Ahmet Sempozyumu / VII. Internatıonal Hisarlı Ahmet Symposıum 

 

 
386 

 

• Aktif müzik terapi yöntemlerinden biri olarak piyano eğitiminin, çocuğun genel yetenek 

düzeyi üzerindeki geliştirici etkisi nedeniyle zihinsel engelli ya da farklı öğrenen 

öğrencilere verilen genel eğitim içerisinde temel bir araç olarak kullanılması 

önerilmektedir.  

• Aktif müzik terapi yöntemlerinden biri olarak piyano eğitiminden, çocuk üzerindeki 

olumlu psikolojik ve biyolojik etkileri nedeniyle gerektiğinde bir tedavi aracı olarak 

faydalanılması tavsiye edilmektedir.  

• Çocuklara verilen başlangıç piyano eğitiminde, farklı eğitim ekollerinin bir arada 

kullanılmasının öğrencinin algısı üzerindeki karışıklık yaratıcı etkilerini önlemek için 

tek metottan ya da aynı öğretim yönteminin (orta do yöntemi vb.) kullanıldığı 

metotlardan faydalanılması tavsiye edilmektedir. 

• Odak konu bağlamında, piyano eğitiminin öğrenciler üzerindeki uzun süreli bilişsel 

etkilerini belirlemek amacıyla yapılacak çalışmaların öğrencilerin 6 aydan daha uzun 

süre piyano çalıştırılarak yürütülmesi; ayrıca beyin görüntüleme tekniklerinden de 

faydalanılarak disiplinler arası deneysel araştırmaların yapılması tavsiye edilmektedir. 

• Türkiye’de ilkokul öğrencilerinin zeka ve yetenek alanları bireysel ya da toplu olarak 

uygulanan testlerle ölçülerek, öğrenciler ileriki eğitim hayatlarında bu sonuçlara göre 

yönlendirilebilir. 

• Türkiye’de erken yaşlardaki öğrencilere bireysel olarak uygulanacak bir müzik özel 

yetenek sınavı düzenlenerek, müzik yeteneği üst düzeyde olan öğrenciler ebeveynleri 

de bilgilendirilerek ilgili alanlara yönlendirilebilir. 

• Erken yaşta piyano eğitimi almanın önemi ve değeri ile ilgili olarak Türkiye’de 

öğretmenler ve veliler bilinçlendirilebilir. İlgili konu hakkında kitap, cd ve dvd 

hazırlanabilir. 

• Türkiye’deki ilkokullarda en az bir adet piyano bulundurulmalı ve en az bir müzik 

öğretmeni kadrolu olarak çalıştırılmalıdır. 
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“YÖNTEMİ OLAN MÜZİK TERAPİ HAKKINDA SAĞLIK PROFESYONELLERİNİN 

GÖRÜŞLERİ” 

 

Yeliz CİĞERCİ  

AKÜ Afyon Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü, Afyonkarahisar 

Hatice KURT  

AKÜ Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Yüksek Lisans Öğrencisi, Afyonkarahisar 

Şerife ÇELEBİ 

AKÜ Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Yüksek Lisans Öğrencisi, Afyonkarahisar 

 

Amaç: Bu çalışmada, sağlık profesyoneli olan doktor ve hemşirelerin, müzik terapiye ve 

uygulanabilirliğine yönelik görüşlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır.  

Method: Tanımlayıcı tipte planlanan bu çalışmanın etik kurul onayı Afyon Kocatepe 

Üniversitesi Bilimsel Araştırma ve Yayın Etik Kurulu’ndan alınmıştır (26.02.2016:2016/05). 

Çalışmanın evreni Afyon Kocatepe Üniversitesi hastanesi yataklı kliniklerinde çalışan hemşire 

(N=350) ve doktorlardır (N=234). 07-25.03.2016 tarihleri arasında yapılan çalışmanın 

örneklemi toplamda 219 hemşire (n=106) ve doktordan (n=113) oluşmaktadır.  Çalışmanın 

verileri iki bölümden oluşan anket formu ile toplanmıştır. Anketin birinci bölümü demografik 

bilgileri içeren 16, ikinci bölümü ise araştırmacılar tarafından literatür taranarak hazırlanan,  

hemşire ve doktorların müzik terapi hakkında görüşlerinin belirlenmesine yönelik 5’li likert 

tipte 19 sorudan oluşmuştur. Verilerin değerlendirilmesinde frekans, yüzde, ortalama ve 

standart sapmadan faydalanılmıştır. 

Bulgular: Hemşirelerin %41.5’inin doktorların %92.9’ unun müzik terapi uygulamasını 

bilmediği, hemşirelerin %98.1’inin doktorların %98.2’sinin müzik terapiye ilişkin herhangi bir 

eğitim almadığı belirlenmiştir. Hemşirelerin %7.5 doktorları %12.4 hastalarına müzik terapi 

uyguladığını belirtirken, müzik terapi için uygulamak istedikleri müzik türleri incelendiğinde 

hemşirelerin %34’ü tasavvuf müziği, doktorların %31.9’u klasik türk müziğini tercih etmiştir. 

Hemşirelerin %98.1’i doktorların %90.3’ü hastalarından müzik terapiye ilişkin öykü 

almadığını belirtmiştir. Müzik terapi kim tarafından yapılmalıdır sorusuna hemşirelerin 

%30.4’ü hasta, doktorların %45.1’i doktor cevabını vermiştir. Her iki grupta müzik terapinin 

merkezi sistem ile uygulanması gerektiğini belirmiştir. Sağlık profesyonelleri müzik terapinin 

her klinikte uygulanabilir bir yöntem olmadığını, müzik terapinin ağrı kontrolünde etkili bir 

nonfarmakolojik yöntem olduğunu, hastaların stresini ve analjezik kullanımını azaltan bir 

yöntem olduğunu ve hastaların tedaviye uyumunu attırdığını düşünmektedir. 

Sonuç: Çalışma sonuçlarımız, sağlık profesyonellerinin müzik terapiyi bilmediği, bu konuda 

eğitim almadıklarını ve müzik terapiye yönelik görüşlerinin olumlu olduğunu göstermiştir.    

Anahtar kelimeler: Müzik Terapi, Hemşire, Doktor,TAT 
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“OPINIONS OF HEALTH PROFESSIONALS ON MUSIC THERAPY AS A 

SUPPLEMENTARY CARE AND ALTERNATIVE TREATMENT METHOD” 

 

Yeliz CİGERCİ 

Nursing Department, Afyon High School of Health, AKU, Afyonkarahisar 

Hatice KURT 

AKÜ Graduate Student of Surgical Nursing, AKU, Afyonkarahisar 

Serife CELEBİ 

AKÜ Graduate Student of Surgical Nursing, AKU, Afyonkarahisar 

 

Objective: This study aims to identify opinions of health professionals, physicians and nurses, 

on music therapy and its applicability.  

Method: The study was planned as a descriptive research and the necessary approval was 

obtained from the Scientific Research and Publishing Ethics Committee of Afyon Kocatepe 

University (26.02.2016:2016/05). The study population consists of nurses (N=350) and 

physicians (N=234) working in inpatient clinics of Afyon Kocatepe University Hospital. The 

sample of the study performed between 07-25 March 2016 consists of 219 nurses (n=106) and 

physicians (n=113) in total.  The study data was collected with a two-part questionnaire. The 

first part of the questionnaire consists of 16 items regarding demographic information and the 

second part consists of 19 five point Likert-type items aimed at determining opinions of nurses 

and physicians on music therapy. Frequency, percentage, mean and standard deviation values 

were used for data analysis. 

Findings: It was found that 41.5% of the nurses and 92.9% of the physicians did not know 

about music therapy and 98.1% of the nurses and 98.2% of the physicians did not receive any 

training on music therapy. 7.5% of the nurses and 12.4% of the physicians reported having 

applied music therapy to their patients, whereas 34% of the nurses preferred sufi music and 

31.9% of the physicians preferred classical music as the genre for music therapy. 98.1% of the 

nurses and 90.3% of the physicians reported that they did not receive music therapy history 

from patients. When asked “Who should perform the music therapy?”, 30.4% of the nurses 

replied “the patient” and 45.1% of the physicians replied “the physician”. Both groups stated 

that music therapy should be applied with a central system. Health professionals believe that 

music therapy cannot be applied in every clinic, music therapy is an effective non-

pharmacological method in pain management, music therapy is a method that reduces stress 

level and analgesic use of patients and music therapy increases treatment compliance of 

patients. 

Conclusion: Study results show that health professionals do not know about music therapy, 

have no training on the subject and positive opinions on music therapy.    

Keywords: Music Therapy, Nurse, Physician, TAT 
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“İÇİMİZ DE Kİ SUR’A DOKUNMAK 

ZAFUDU RİTİM TERAPİSİ” 

 

Zafer BAYKAL 

Zafudu & Sihirli Kapı Akademi 

 

ÖZET 

Var olduğumuz ilk andan itibaren bizimle birlikte gelişen ve hayatımızda olan, müziğin 

en temel yapıtaşı ritimdir. İlk ritim oluşumumuz anne karnında başlar: Kalp atışı. İçeride 

duyduğumuz tüm sesler, dokunulan ve hissedilen bir şey olur artık. Ruhumuzla birlikte 

uyanışımızın sesidir, bedenle bütünleşip gelişen. Doğum ve sonrasında gelişip büyüyen bedenle 

değişen ses duyumsamaları. Yavaş yavaş içeride duyduğumuz ve göksel âlemden getirdiğimiz 

bilgilerin ve ruhumuzdaki seslerin unutulmaya başlanması. Artık bedenin içindeki 25-30 gr’lık 

ruhumuzla unutmaya yüz tuttuğumuz gerçekliğin bedende kendi zaaflarına yenik düşmesi. 

Dünya üzerinde yeni yaşam duruşumuz. Hatırlamak zorlaşmaya başlamıştır artık bedende. Ana 

maksattan uzaklaşma ve bedenin tatlarından zevk alma bir hayli artmıştır. Artık ne bir şey 

duyabiliyoruz ne de hissedebiliyoruz.  

Akıl ve zihin aracılığı ile farkına varılarak yapılan ritim araştırmaları, yıllardır devam 

eden bir çalışma konusu olmuştur. Ritim duyusunun akıl aracılığıyla farkına varılmasının 

gerekliliği üzerinde duran Dalcroze’a göre, zihin ritmin kurallarını ve etkilerini kavramaya 

başlarken belli bir konuya odaklanır. Ritim bilinci, zihinle algılananın bedenle yansıtılmasıyla 

zihinle beden ve buna bağlı olarak hareketler arasındaki ilişkiyi kavramak, duygu ve 

düşüncelerin bu hareketlere olan etkisini anlamaktır. Odaklanma noktasında unutulan bir 

durum kendisini 21. yy’da ortaya koymaya başlar. “Ruh”, akıl ve zihin ile birleştirilmesi 

gereken üçgen sacayağının üçüncü noktasıdır. Duygu ve düşünceler, duyu dışı algılamalar bu 

üçgen sacayağının oluşturduğu iç alandan açılan bir kapı ile algılanmaya ve hatırlanmaya 

başlar. Bu es geçilen bilimin içinde tutamadığı bir ana unsurdur. 

İnsanlık, özellikle bu yüzyılda, tam da bu durumda iken insanın ana maddesi ile birlikte 

yoğrulup şekillendirilen bir ritim enstrümanı devreye giriyor: “Zafudu perküsyon serisi”. Ana 

maksadın farkına varıp kendi uyanışı ile birlikte “bir” olabilmenin arayışında bulunan ressam 

Zafer Baykal, içimizdeki sur’a dokunan bu seriyi tasarlayıp üretti. İnsanlardan ve kendi iç 

benliğinden duyumsadığı sesleri yeryüzüne çıkardı; toprakla harmanladı, şekillendirdi, pişirdi 

ve onlara ses verdi. Bu ses tam da bu zamanda “kıyamet”in (kıyam et: ayağa kalk)  bir nesnesi 

oldu. 1996 yılından beri sürdürdüğü iç yolcuğu ve biyoenerji çalışmaları sonucunda toplu 

terapiyi tercih eden Baykal, kendi ritim aletleriyle bu çalışmaları devam ettirdi.  

Doğaçlamanın temeline dayanan ritim terapileri aslında doğamızda var olan bir 

organizmanın temel mantığını içerir. Baykal, bu terapilerde, doğayı aklayan ya da arıtan bir 

ağaç gibi. Oluşturulan gruplarda var olan negatif enerjiyi alarak ritim aletleriyle kişilere pozitif 

bir ses enerjisi göndererek kendi içsel yolculuk ve uyanışlarının başlama frekanslarını iletiyor. 

Bu frekansları iletirken sesi görebilme özelliğine (sinestezi) sahip olan Baykal, aynı zamanda 

bedende bulunan belirli başlı bir takım rahatsızlıkların iç seslerini değiştirerek beden üzerindeki 

yeni yapılanma sürecini başlatıp yenilenmesini sağlıyor. İnsan haricinde tüm var olan ritim 

seslerini duyumsayabildiği için dünya üzerinde ve evrendeki ritimle bütünleşmeyi hedefliyor. 

Tek başına değil, “bir” olmanın önemli olduğu bu kıyamet zamanında tüm insanlıkla. 
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“TO TOUCH TO THE LAST TRUMP WITHIN US: 

ZAFUDU RHYTHM THERAPY” 

 

Zafer Baykal 

Independent Researcher 

 

ABSTRACT 

Rhythm is the keystone of music. It accompanies us throughout our lives and it flourishes 

with us. Our very first rhythm experience begins in mother’s womb: the heartbeats. By time, 

all other sounds that we hear in the womb become palpable. Our experience of rhythm coalesces 

with our body and flourishes along with us. This might be called as the sound of our awakening. 

Researches on the mind’s experience of rhythm have a long history. According to Dalcroze, the 

sense of rhythm should be perceived by intelligence and while the mind begins to comprehend 

rules and effects of rhythm, it focuses on a certain matter. The consciousness of rhythm is 

related with what is perceived through mind and projected to body. This in turn requires 

perception of the relation between mind and body and their associations with movements as 

well as the effect of senses and thoughts on those movements.  

A particular rhythm instrument which is molded and shaped by the very raw material of 

human kind in a symbolical level; namely earth might help to refocus on these relations and 

lead to a mode of awakening: Zafudu percussion instruments. Designed and produced by the 

artist Zafer Baykal, these instruments are meant to “touch to the last trump within us.”  These 

instruments let the voices sensed by our inner self to resurface on earth. Baykal blended the 

earth, shaped and baked it to give his material a distinct voice. This voice became a part of the 

awakening of human beings. Since 1996, Baykal utilized his rhythm instruments in group 

therapies.       

Rhythm based group therapies rely on improvisation to reproduce the basic principle, 

which is present in our nature. Throughout the group therapy, improvised rhythms create a 

positive effect on participants by inspiring them to begin their inner journey, which leads them 

to an awakening.  
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“TASARIMDA MÜZİĞİN ETKİSİ” 

 

Yrd. Doç. Zafer Lehimler 

Atatürk Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Grafik Bölümü 

zaferlehimler@gmail.com 

Özet 

 Bilindiği üzere müzik, sanatlar içerisinde maddeye ve mekana dayanmayan yapısıyla 

ayrı bir yerde konumlandırılmaktadır. Müziğin sahip olduğu bu gerçekdışılık ve zamana bağlı 

olan soyut yapısı; tasarım aşamasında sanatçı ve ürettiği sanat nesnesi arasında olumlu ya da 

olumsuz yönde bağlar kurar. Örneğin tasarım aşamasında tasarımcının dinlediği müziğin 

çağrışımları dolaylı da olsa ürettiği çalışmalara yansıyabilmektedir. Müziğin, iddia ettiğimiz bu 

etkisi yalnızca sanat üretiminde değil; genel bir değerlendirmeyle, hemen her alanda 

gözlenmektedir. Hastalar üzerindeki terapi etkisi, hayvanlar üzerindeki verimlilik artışı, hatta 

kitleleri etkileyen marşlar da müziğin dolaylı etkisine net birer örnektir.  

 Evreni anlamak ve anlamlandırmakta; her sanat dalında olduğu gibi müzik sanatı da 

belirleyici olmuştur. Grafik tasarımcısının öznel dünyası içerisine sızan müziğin ritmi, türü, ve 

armonisi dolaylı olarak tasarım sürecine etki eder. Bu etkinin ne yönde geliştiğini örnekler 

üzerinden sorgulayarak bilimsel verilerle bir sonuca ulaşmak  bu çalışmanın ana hedefidir.  

Anahtar Kelimeler: Müzik, Grafik Tasarımcı, Tasarım, İletişim. 

 

“THE EFFECT OF MUSİC IN DESIGN” 

Abstract 

 As it is widely known music exists without material and space and it has a distinctive 

position. The surreal and abstract qualities of music creates positive or negative relationships 

between the designer and his/her artwork. During the design process associations of the music 

listened by the designer, would be reflected on the artwork for instance. Our claim would be 

observed also in other areas in general. The therapy effect on the patients, productivity increase 

of animals, and even the national anthems which influence crowds. 

 Music has a distinctive role in understanding and defining the universe just like other 

art branches. The rhythm, genre and harmony of the music leaks to the designers internal world. 

and effects the design process indirectly. The main goal of the study is to make an investigation 

about the process with examples and to reach a result with scientific clues. 

Key Words: Music, Graphic Designer, Design, Communication. 

 

Giriş 

 “İçinde bulunduğumuz evren bir tasarım ürünüdür. Müzik ise bu evrenin işitsel ve 

görsel ritmini yansıtır. Berki’ye (2016) göre; “Müzik: İnsanı anlamanın en heyecan verici 

yoludur”. Bu yönüyle müzik, aslında hayatın ta kendisidir. Evren ve insan arasında yaşamın 

vazgeçilmez bir olgusu olan müzik, iletişimin de en temel öğelerinden biridir. Ilgaz Temel’in 

(2016) da ifade ettiği gibi; “Hayat müziktir, tasarım hayattır”. Biz insanlar için müzik ve 

dolayısıyla ritim kavramıyla olan ikili bağımız, yaşantılarımızın her anında var olan bir 

gerçekliktir. Tasarım pek çok farklı alanla iletişime geçebileceği gibi, sanat ve tasarım 

disiplinleri dışındaki diğer alanların kendilerine özgü yapıları da tasarıma hizmet edebilir, esin 

kaynağı olabilir ve hatta tasarım dilini ciddi düzeyde etkileyebilir. Bunlardan biri de müziğin 
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tasarımla olan etkileşimidir.  

Tasarım ve müzik arasındaki yakın ilişki, tasarım diline yansır. Tasarımcılar projelerinde hareket ve ritim 

algısı yaratmak için, müziğin kavramları tasarımlarına uyarlayabilirler. Tasarımcı müziğin kavramlarını 

tasarım yüzeyindeki bazı alanlarla eşleştirebilir. İçeriğin metin ve görselleri arasındaki uzamsal farklılıklar 

buna örnek gösterilebilir (Ambrose ve Harris, 2012:79). 

 

 Müziğin; ses, titreşim, ritim, melodi, armoni, nüans, uyum ve düzen gibi pek çok 

kavram birlikteliğini yapısında barındırdığı bilinmektedir. Bu noktada müzik ve grafik tasarım 

arasındaki ilişkide, yukarıda sıraladığımız kavramların, tasarım yüzeyindeki grafik imgelerle 

olan etkileşimini düşünmekteyiz. Müzik ve grafik tasarım arasında kavram benzerlikleri 

mevcuttur ve müziğin kavramlarını tasarımla eşleştirmek mümkündür. Örneğin müzikte 

gürlük, hız ve ritmik terimlerle sağlanan düzen kavramı, edebiyatta vurgu olarak karşımıza 

çıkar. Bir tasarım yüzeyindeki ritmik düzen ise, imajların birbirleriyle olan ilişkileri ve uyumu 

noktasında bir bütün algısıdır. Yine müzikteki melodi ya da denge gibi kavramların tasarımla 

olan ortak yönlerini saptamak. Say’a göre; “Melodide “denge” öğesi önemli bir yer tutar. 

“Denge” öğesinin gözetilmesi, melodideki gerilimin yükselmesi ve azalması oranlarının, 

yerinde bir kavrayışla bütünleştirilmesi demektir” (Say, 2008:25). Say’ın bu ifade biçiminin 

tasarımdaki karşılığını düşündüğümüzde, bu söylemin “Gestalt Algı Kuramı”nın bütünlük 

prensibi tanımlaması ile benzer olduğudur. Say’ın tespiti ile sözü edilen denge kavramı, melodi 

geriliminin yükselme ve azalma oranlarını bütünsel bir anlayışla algılamasıdır. Müzikteki bu 

yükselme ve azalmanın tasarımdaki karşılığı; tasarım yüzeyindeki imajların birbirleriyle olan 

konumlarını gözden geçirmek, oranlamak ve bütünsel bir yapıyla algılatma çabasının olduğu 

söylenebilir. Yani, tasarımın algısal bütünlüğü için, tasarımda yer verilen imajların birbirleriyle 

olan ilişkilerinin değerlendirilmesidir. Dolayısıyla, melodi kavramının tasarımcının algı 

dünyasında bıraktığı izlenimin tasarımın bütünsel yapısına olan dolaylı etkisidir. 

 Müziğin grafik tasarım disiplini için geçerli olan etkisinde, müziğin kavramları dışında, 

bilimden sanata farklı alanlara ait kavramların da müzik ve grafik tasarım için geçerli olan 

etkileri mevcuttur. Örneğin, matematiksel bir işlemin müzik kadar birçok tasarım disiplini için 

geçerli olan etkisi ya da müzik ve diğer alanlar arasındaki hareket, vurgu, denge, bütünlük gibi 

kavramların anlam benzerlikleri düşünülebilir. 

 Müziğin farklı bilimsel ve sanatsal alandaki etkisinin değişken olacağı gibi, bir grafik 

tasarımcı üzerindeki etkisi de değişkenlik içerir. Tasarımda müziğin etkisi üzerine pek çok 

görüş farklılığı olabilir. Bu durum, müziğin tasarımcı üzerindeki psikolojik etkileriyle ilgilidir. 

Aslında, tasarımcının geçmişte yaşadığı deneyimleri bu süreci biçimlendirmekte olduğu 

söylenebilir. Bu doğrultuda bir tasarım sürecinde müzik dinlemek, tasarımcı da olumlu ya da 

olumsuz etkilere neden olabilir. Deneyimler, bazı tasarımcıları neredeyse tam bir sessizlik 

ortamında üretmeye sevk ederken, bazı tasarımcıları da bu süreçte müzik dinlemeye sevk 

edebilir. Özellikle masa başında ya da bilgisayar karşısında geçiren tasarımcıların, fiziksel 

olarak sabit bir konumda çalışmak durumunda kaldıkları için, hareketsiz geçen bu süreci bir 

nebze daha uzatmak, monotonluktan kurtarmak ve hareketli kılmak adına müzik dinlemek 

istedikleri düşünülebilir.  Bu da tasarımcının dinlediği müziğin, tasarım diline dolaylı ya da 

direkt etkisinin olduğu düşüncesi.  

Kaya’nın (2016) ifade ettiği gibi: 

Müzik; dinleyicisini, bestecinin zengin hayal gücüyle bezeli, özgün dünyasına götürür. 

Sonucuyla beni en çok mutlu eden tasarımlarımı, resimlerimi, kitaplarımı, projelerimi yaparken 

müziğin zihnimi açan, esinlerimi çağıran sihirli dünyasına sığındım. Müzik hep yanımdaydı. İyi ki 

müzik var. 

 Yukarıda “tasarım süreci” diye bahsettiğimiz kavramın geniş zaman dilimi ve hatta bu 

zaman diliminin tek ya da farklı kesitlerini bile kapsayabilecek bir ifade biçimi olduğunu 
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hatırlatmakta yarar var. Bir grafik tasarımcı için problem tanımlayabilmek ve bu problemin 

çözümü için grafik tasarım kanalıyla öneride bulunmak, kısa ya da uzun bir zaman dilimini 

kapsayabilir. Dolayısıyla, grafik tasarım açısından irdelenecek bir problem bulmak ve bu 

problemin grafik tasarıma nasıl entegre edileceği hayali düşüncesi de “tasarım süreci” kavramı 

için geçerli olan bir ifade biçimi olduğudur. 

Yöntem 

 Bu çalışma; tasarım sürecinde müziğin grafik tasarımcı ve üretimi üzerindeki etkisine 

odaklanmaktadır. Araştırma modeli ile veri toplama aracı ve verilerin analizine ilişkin grafik 

tasarımcılara yönelik anket uygulanmıştır. 

Araştırmanın Modeli 

 Bu çalışma betimsel bir araştırmadır. Çalışmada tasarım sürecinde müziğin etkisini 

analiz etmek, tasarım sürecinde müzik dinlemenin olumlu ya da olumsuz yönlerini incelemek 

için tarama modeli kullanılmıştır. 

Çalışma Grubu 

 Bu araştırma kapsamında düzenlenen anket formu, Türkiye’nin farklı kentlerindeki 

devlet ve vakıf üniversitelerinin grafik, grafik tasarım ve görsel iletişim bölümlerinde görev 

yapan akademisyenlere, Yüksek Lisans ve Doktora / Sanatta Yeterlik eğitimine devam eden 

öğrencilerine ve sektörde çalışan grafik tasarımcılara internet ortamından gönderilmiştir. 

Anket, Google Doc ile elektronik olarak oluşturulmuş ve katılımcılara e-posta yoluyla 

gönderilmiştir. Çalışma sonucunda verilerin yüzde frekans analizi yapılmıştır. Anketi 

cevaplayan katılımcıların demografik özelliklerine ilişkin bilgilere Tablo 1’de yer verilmiştir. 

 

Değişken  N % 

Cinsiyet Kadın 31  

 Erkek 56  

Eğitim Lisans 31  

 Yüksek Lisans 24  

 Doktora / Sanatta 

Yeterlik 

32  

Mesleki Deneyim 0-5 yıl 13  

 6-10 yıl 15  

 11-15 yıl 11  

 16-20 yıl 13  

 21 yıl ve üzeri 35  

Tablo 1: Demografik Sorular 

 

 

Tablo 1’deki demografik yanıtlara baktığımızda, 87 katılımcının 31’i kadın 56’sı erkektir. 

Katılımcıların 31’i Lisans, 24’ü Yüksek Lisans ve 32’si Doktora / Sanatta Yeterlik mezunudur. 

Katılımcıların 13’ü 0-5 yıl, 15’i 6-10 yıl, 11’i 11-15 yıl, 13’ü 16-20 yıl ve 35’i 21 yıl ve üzeri 

grafik tasarım alanında mesleki deneyime sahiptir. 
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Verilerin Toplanma Aracı ve Veri Analizi 

 Anketin geçerliğini sınamak için eğitim alanında çalışan 7 öğretim üyesi ve sektörde 

çalışan 4 grafik tasarımcı olmak üzere toplam 11 uzmanın görüşü alınmış ve toplam 15 soru 

belirlenmiştir. Görüşlerin alındığı 3 öğretim üyesi müzik alanında, 4 öğretim üyesi ise grafik 

tasarım alanında uzmandır.  

 Katılımcılardan, tasarım sürecinin herhangi bir kesitinde müzik dinleme ihtiyacı 

duyuyorlarsa bu anketi yanıtlamaları istenmiştir. E-mail ortamından anketin paylaşıldığı iki 

farklı katılımcı da, tasarım sürecinde tamamen sessiz bir ortamda çalışmayı tercih ettikleri için 

bu anketi yanıtlamamıştır.  

 

Bulgular  

 Bu araştırma, müziğin tasarım sürecindeki dolaylı etkisini üzerinedir. Tasarım ve müzik 

arasındaki etkileşimin, tasarımcının algı dünyasındaki karşılığında, tasarım diline etki edip 

etmediği değerlendirilmiştir. Araştırma sonucunda elde edilen bulgular ve yorumların yer aldığı 

anket soruları ve cevaplarına aşağıda sırasıyla yer verilmiştir. 

 

Değişken  N % 

Tasarım esinlenme 

evresinde müzik 

dinleme ihtiyacı 

duyuyor musunuz? 

Evet 77 88,5 

 Hayır 10 11,5 

Tablo 2: Tasarım esinlenme evresinde tasarımcıların müzik dinleme ihtiyacını gösteren tablo. 

 

Tablo 2’de katılımcıların 77’si tasarım esinlenme evresinde müzik dinleme ihtiyacı duyduğunu, 

10’u ise bu süreçte müzik dinlemek istemediğini belirtmiştir. Bu yanıtlar, tasarım esinlenme 

evresinde, müziğin, tasarımcı ile olumlu ya da olumsuz yönde bağlar kurup kurmadığını 

göstermektedir. Tablo 2’den çıkan sonuç, müziğin dolaylı olsa da tasarım sürecine katkı 

sağladığı, tasarım problemlerine yönelik içerik ve biçimsel yapıya etkisinin olabileceğidir. 

 

Değişken  N % 

Müzik dinleme gereği 

duyuyorsanız, 

genellikle hangi müzik 

çeşidini dinlemeyi 

yeğliyorsunuz? 

Sözlü müzik 5 5,8 

 Sözsüz müzik 

(Enstrümantal) 

23 26,7 

 Her ikisi de 59 67,4 

Tablo 3: Tasarım aşamasında müzik dinleyen tasarımcıların, hangi  müzik çeşidini dinlemeyi 

tercih ettiklerini gösteren tablo. 

 

Tablo 3’de 87 katılımcının 5’i tasarım evresinde sözlü müzik dinlediğini, 23’ü sözsüz müzik 

ve 59’u ise her iki müzik çeşidini dinlediğini ifade etmiştir. Grafik tasarımcının sözlü ya da 
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sözsüz müzik dinlemesinin değişken olmasını, tasarımcının çalışırken o anki ruh yapısının 

etkilediği söylenebilir. Bu da, ritim, melodi ya da armoni gibi kavram birlikteliği ile müziğin, 

tasarımcının duyularında karşılık bulduğu ve tasarımcının zihnini açık tuttuğu enerjik yapısıdır. 

 

Değişken  N % 

Tasarımın evresinde 

dinlediğiniz müzik 

türünde icracıların 

cinsiyet farklılığı sizce 

önem taşıyor mu? 

Evet 3 3,4 

 Hayır 84 96,6 

Tablo 4: Tasarımcıların, tasarım evresinde dinledikleri müzik türünde icracıların cinsiyet 

farklılığına dikkat edip etmediklerini gösteren tablo. 

 

Tablo 4’de katılımcıların 3’ü tasarım evresinde müzik dinlerken özellikle icracıların cinsiyet 

farklılığına dikkat ettiğini, 84 katılımcı ise bu ayrıma dikkat etmediğini belirtmiştir. Sorudaki 

tasarım evresi, tasarımcının uygulama sürecini işaret etmektedir. Burada tasarımcı için önemli 

olan şeyin, cinsiyetten çok müziğin ritmi, melodisi ya da armonisinin, zihinsel süreçte hangi 

tasarım imgelerine etki edebileceğidir. 

 

Değişken  N % 

Tasarım sürecinde 

müzik dinlerken, 

sizce müziğin sözel 

anlamı mı, melodisi 

mi önemli? 

Sözel anlamı 5 5,7 

 Melodisi 82 94,3 

Tablo 5: Tasarım sürecinde müzik dinlerken, müziğin sözel anlamı ya da melodisinin önemli 

olduğunu gösteren tablo. 

 

Tablo 5 ’te katılımcılardan 5’i için dinlediği müziğin sözel anlamı, 82’si içinde melodisinin 

önemli olduğu görülmektedir. Bu anket sonucu, bizlere, müzikteki melodi kavramının tasarım 

sürecinde karşılık bulduğu, tasarımcının algı düzeyine katkı sunduğu, tasarım öğeleriyle 

eşleşebildiği ve böylece dolaylı olsa da tasarımın bütünsel yapısına etki ettiğidir. 

 

 

Değişken  N % 

Tasarım sürecinde 

müzik dinlerken, 

müziğe eşlik etmeyi 

sever misiniz? 

Evet 42 48,3 

 Hayır 45 51,7 

Tablo 6: Tasarım sürecinde müzik dinleyen tasarımcıların, müziğe eşlik edip etmediklerini 

gösteren tablo. 
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Tablo 6’da tasarımcıların 42’si çalışırken müziğe eşlik ettiklerini, 45’i ise müziğe eşlik 

etmediklerini dile getirmiştir. Birbirine yakın değerde izlenen bu sonuca, tasarımcıların sosyo-

kültürel yapı ve alışkanlıklarının neden olduğu düşünülebilir. 

 

Değişken  N % 

Tasarımın 

uygulama 

aşamasında 

genellikle hangi 

müzik türünü / 

türlerini dinlersiniz? 

(Birden fazla 

seçeneği 

işaretleyebilirsiniz) 

Klasik Batı 51 58,6 

 Rock 38 43,7 

 Jazz 57 65,5 

 Metal 10 11,5 

 Pop 20 23 

 Arabesk 4 4,6 

 Türk Halk Müziği 16 18,4 

 Türk Sanat Müziği 14 16,1 

 Diğer 30 34,5 

Tablo 7: Uygulama sürecinde müzik dinleyen tasarımcıların, sıklıkla hangi tür müzik ya da 

müzik çeşitlerini dinlediklerini gösteren tablo. 

 

Çoktan seçmeli yanıtların yer aldığı Tablo 7 ile tasarımcılara, tasarımın uygulama aşamasında 

hangi müzik türü ya da türlerini dinledikleri sorulmuştur. Tasarımcıların 57’si çoğunlukla Jazz 

müzik dinlediklerini ifade ederken, 51’i klasik batı müziği, 38’i de Rock müzikte 

dinleyebileceklerini belirtmiştir. Yine, 30’u diğer (Reggae, Indie, Trance, Trip Hop, New Age, 

Punk v.d.), 20’si Pop, 16’sı Türk Halk Müziği, 14’ü Türk Halk Müziği ve son olarak 4 katılımcı 

da tasarımın uygulama aşamasında Arabesk müzik dinleyebildiğini ifade etmiştir. Bu tabloyu 

incelediğimizde, tasarımcıların özellikle Jazz, Klasik Batı ve Rock müziği tercih izlenmektedir. 

Tabiki bu durumu etkileyen şey, tasarımcıların yaşam serüvenlerinde müzik türlerine 

gösterdikleri bireysel yakın ilgidir. Tasarımcının dinlemekten keyif aldığı müzik türleri, bir 

şekilde tasarım sürecine katkı sunabilmektedir.  

 

Değişken  N % 

Özellikle dinlemeyi 

tercih ettiğiniz besteci 

ya da yorumcu var mı? 

Evet 47 54,7 

 Hayır 39 45,3 

Tablo 8: Tasarımcıların özellikle dinlemeyi tercih ettikleri besteci ya da yorumcunun olup 

olmadığını gösteren tablo. 
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Tablo 8’deki bu sonuç yine Tablo 6’daki veriler gibi birbirine yakın değerlerdedir. 87 

katılımcıdan 86’sı bu soruya yanıt vermiştir. Yanıtlara baktığımızda, tasarımcılardan 47’si 

çalışırken özellikle bir besteci ya da yorumcuyu dinlemeyi tercih ederken, 39’u ise bu ayrıma 

dikkat etmemektedir. Eğer anketi daha fazla sayıda katılımcı yanıtlasaydı, seçenekler arasında 

belirgin farklılıklar gözlenebilirdi. 

 

Değişken  N % 

Çalışırken müziği 

hangi ses düzeyinde 

dinlemek istersiniz? 

Alçak 19 21,8 

 Orta 58 66,7 

 Yüksek 10 11,5 

Tablo 9: Tasarımcıların çalışırken hangi ses düzeyinde müzik dinlediklerini gösteren tablo. 

 

Tablo 9’da katılımcıların 19’u çalışırken alçak seste müzik dinlemeyi tercih ederken, 58’i 

çoğunlukla orta ses düzeyinde, 10’u ise bu süreçte yüksek sesle müzik dinlemeyi tercih ettiğini 

belirtmiştir. Tasarımcının gün içerisinde hangi zaman diliminde çalışmaya başladığı ve bu 

süresinin aralığı, yine tasarımcının gün içerisinde diğer aktiviteler karşısında gösterdiği 

fiziksel/zihinsel yorgunluk ya da o anki üretim alanın ne olduğu gibi birçok şey, tasarımcının 

ses düzeyi tercihlerini etkileyebilmekte ve bu tercihlerde değişkenliklere sebep olabilmektedir. 

Değişken  N % 

Bilgisayar ortamında 

çalışırken, sıklıkla 

internetten müzik 

dinlemeyi tercih eder 

misiniz? 

Evet 77 88,5 

 Hayır 10 11,5 

Tablo10: Tasarımcıların bilgisayarda çalışırken internet ortamında müzik dinleyip 

dinlemediklerini gösteren tablo. 

Tablo 10’da tasarımcıların 77’si çalışırken internet ortamından müzik dinlediğini, 10’u ise 

internetten ortamından müzik dinlemediğini belirtmiştir. Tasarımcıların genellikle internetten 

müzik dinleme tercih etme sebeplerinin; bilgisayar karşısında hareketsiz bir konumda çalışan 

tasarımcıların müziğe kolaylıkla erişim sağlıyor olmaları, çalışmaya yoğunlaştıkları için bir 

türlü masa başından kalmak istememeleri ya da internet sayesinde müzik kanallarına kolaylıkla 

erişimin neden olabileceği söylenebilir. 

 

Değişken  N % 

Bilgisayar ortamında 

çalışırken, dinlemek 

istediğiniz müziğe ne 

tür web sitelerinden 

erişim 

sağlıyorsunuz? 

Canlı radyo kanalları 29 33,3 
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 Canlı tv kanalları - - 

 Youtube 48 55,2 

 İnternet ortamında müzik 

dinlemiyorum 

10 11,5 

Tablo11: Tasarımcıların bilgisayar ortamında çalışırken dinlemek istedikleri müzik türüne ne 

tür web sitelerinden erişim sağladıklarını gösteren tablo. 

 

Tablo 11’de, katılımcıların 29’u bilgisayar ortamında çalışırken web’teki canlı radyo kanalları 

üzerinden müzik dinlemeyi tercih ederken, 48’i ise youtube üzerinden müzik dinlemeyi tercih 

ettiğini belirtmiştir. Katılımcıların 10’unun ise bu süreçte internet ortamından müzik dinlemeyi 

tercih etmediğini görmekteyiz. Bu tabloda ayrıca, anket sorusunu cevaplayan katılımcıların 

hiçbirinin internet ortamındaki canlı tv kanallarından müzik dinlemediği izlenmektedir. Bir 

grup tasarımcı bilgisayar ortamındaki mevcut müzik arşivinden müzik dinlemeyi tercih 

ederken, bazı tasarımcıların tercihi müzik seti ya da gramofon olabilir. Bazı tasarımcıların 

tercihi de web üzerinden müzik dinlemek olabilir. Bu durum, tasarımcıların kişisel 

alışkanlıklarıyla ilgilidir. 29 katılımcının web ortamındaki canlı radyo kanallarından müzik 

dinleme tercihleri, tasarımcıların düzenli takip ettikleri bir kanalın olduğunun göstergesidir. 

Katılımcılardan 48’inin ise youtube üzerinden müzik dinlemeyi tercih etmeleri, bu arama 

motorunun sunduğu özelliklerle ilgilidir.  

 

Değişken  N % 

Tasarım sürecinde 

müzik dinlerken, 

sizce müzik biçimsel 

yapıya katkı sağlıyor 

mu? 

Evet 67 77 

 Hayır 20 23 

Tablo12: Tasarım sürecinde müzik dinlemenin biçimsel yapıya katkı sağlayıp sağlamadığını 

gösteren tablo. 

 

Tablo 12’de katılımcıların 67’si tasarım sürecinde dinlediği müziğin biçimsel yapıya katkı 

sağladığını, 20’si ise bu sürece katkı sağlamadığını ifade etmiştir. Müziğin tasarımcının algı 

sisteminde bıraktığı izlenim, tasarım yüzeyindeki geometrik biçim, perspektif, renk ve tipografi 

gibi pek çok imge ile ilişkilendirilebillir, yüzeyin görsel hiyerarşisinin organize edilmesine 

dolaylı olsa da katkı sunabilir ve hatta bu yüzeyin hareket algısını önemli ölçüde etkileyebilir. 

Dolayısıyla, bir tasarımcı için müziğin biçimsel yapıya katkı sağladığını düşünmek; 

tasarımcının işitsel ve görsel belleği arasındaki etkileşimin aktif olduğu, bu durumdan diğer 

loblarının etkilendiği ve loblar arasındaki bilgi alış-verişlerinin hızlandığının göstergesi olduğu 

söylenebilir.  

 

Değişken  N % 

Çalışırken müzik dinlemenin, 

tasarım problemleriyle ilgili 

olarak pratik çözümler 

önerme yetinize dolaylı olsa da 

Evet 67 77 
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katkı sağladığını düşünüyor 

musunuz? 

 Hayır 20 23 

Tablo13: Çalışırken müzik dinlemenin, tasarım problemleriyle ilgili olarak pratik çözümler 

üretme yetisine katkı sağlayıp sağlamadığını gösteren tablo. 

 

Tablo 13’de katılımcıların 67’si tasarım sürecinde dinledikleri müziğin tasarım problemleriyle 

ilgili olarak pratik çözümler önerme yetilerine katkı sağladığını, 20’si ise katkı sağlamadığını 

belirtmiştir. Katılımcıların 67’si için katkı sağlağını düşünme nedenlerinin, müziğin duyusal 

etkileşimdeki etkinliğiyle ilgili olduğu düşünülebilir. 

 

Değişken  N % 

Sizce müzik dinlemek, tasarım 

sürecindeki verimliliği, 

aşağıdaki temel tasarım 

ilkelerinden hangisinde daha 

çok sağlar? (Birden fazla 

seçeneği işaretleyebilirsiniz) 

Denge 36 41,4 

 Oran-Orantı 33 37,9 

 Görsel Devamlılık 31 35,6 

 Bütünlük 47 54 

 Vurgu 54 62,1 

 Diğer 20 23 

Tablo14: Tasarım sürecinde dinlenen müziğin, temel tasarım ilkelerinden hangilerine sıklıkla 

katkı sağladığını gösteren tablo. 

 

Tablo 14’de katılımcılarından 36’sı denge, 33’ü oran-orantı, 31’i görsel devamlılık, 47’si 

bütünlük, 54’ü vurgu ve 20 tasarımcı da ritim, odaklanma, yaratıcılık ve çalışma isteği gibi 

diğer seçenek yanıtlı ile müziğin tasarım kavramlarına yansıdığını belirtilmiştir. Bazı 

katılımcılar, müziğin, tasarım yüzeyindeki denge, oran-orantı ve görsel devamlığı etkilediğini 

düşünürken, yine katılımcıların büyük bir çoğunluğu da müziğin özellikle tasarımın vurgu ya 

da bütünlük prensibini daha çok etkilediğini belirtmişlerdir. Bu yanıtların tasarımcının bilgi 

birikimi ve geçmiş deneyimleriyle olan ilişkisi kaçınılmazdır. 

 

Değişken  N % 

Tasarımın uygulama 

aşamasında müzik dinlerken, 

yaptığınız tasarımın içeriğine 

özellikle uygun olduğunu 

düşündüğünüz müzik türünde 

arayışınız oldu mu? 

Evet 42 48,3 

 Hayır 17 19,5 

 Şu ana kadar hiç 

düşünmedim. 

28 32,2 
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Tablo 15: Çalışırken müzik dinlemeyi tercih eden tasarımcıların, tasarım içeriğine uygun 

müzik türü dinleme arayışlarının olup olmadığını gösteren tablo. 

 

Tablo 15’de katılımcıların 42’si tasarımın uygulama aşamasında içeriğine uygun müzik 

dinlediğini, 17’si ise bu süreçte müzik dinlemediğini ifade etmiştir. Katılımcıların 28’i de bu 

süreçte tasarımın ruhuyla müzik türünü eşleştirmeyi hiç düşünmediklerini belirtmiştir. 

Katılımcıların 42’sinin tasarımın içeriğine uygun olduğunu düşündükleri müzik türünü 

tercihleri, seçilen müzik türünün tasarım dilini etkilediği düşünceleridir. Tasarımcıların bu 

bakış açısını örnekleyecek olursak, Reggae ya da Türk Halk Müziği konseri için bir afiş 

üretirken, bu müzik türlerini dinlemenin dolaylı katkısı gibi, Rock müzik konseri için bir afiş 

tasarlarken arabesk müzik dinlemenin de olumsuz etki edebileceği fikridir. Ayrıca, uygulama 

aşamasındaki kavram farklılıkları da tasarımcıyı bu aşamada hangi müzik türünü dinlemenin 

uygun olduğuna yönlendirebilir. 17 tasarımcı da tam tersi bir düşünce ile, içeriğe uygun müzik 

türü tercihinin tasarım dilini etkilemediği düşünceleridir. Aslında bu durum, müziğin 

tasarımcının algı dünyasına nasıl etki ettiğiyle ilgilidir. Katılımcıların 28’inin tasarımın ruhuna 

uygun bilinçli bir tercih yapmama nedenleri de, tasarımcının zihinsel süreçte müziğin 

kavramlarını tasarımla eşleştirmedikleri düşünce biçimleridir. 

 

Müziğin tasarım sürecine katkı sağladığını düşünüyorsanız, tasarım ve müzik arasındaki 

etkileşim size ait bir özlü söz (Aforizma) ile nasıl ifade edilir? 

Aforizma Katılımcı 

İyi ki müzik var. İsmail Kaya 

Hayat müziktir, tasarım hayattır. Sema Ilgaz Temel 

Tasarım melodisini biçimler ve 

kavramlarla oluşturan 'Müziktir'. 

Tevfik Fikret Uçar 

Music, in performance, is a type of sculpture. The air in 

the performance is sculpted into something.  

Frank Zappa 

Ayşegül İzer 

İyi tasarım, Frank Zappa müziği gibidir. Emre Senan 

Müzik sesin tasarımı, tasarım ise 

biçim ve rengin müziğidir. 

H. Emre Becer   

Tasarımın ruhu müzikle coşar. Savaş Çekiç 

Müzik kendimi görmemi sağlıyor. Mehmet Ali Türkmen 

Müzikteki sessizlik tasarımdaki boşluktur. Tasarımdaki 

boşluk müzikteki sessizliktir. 

Gürbüz Doğan Ekşioğlu 

 

Müzik, tasarım sürecinin kendisidir. Semra Güler 

Tasarım için müzik. Osman Tülü 

Müzik tasarım ruhunun gıdasıdır. Melike Taşçıoğlu 

Müzik tasarımın ritmidir. Ceren Bulut Yumrukaya 

Yaratıcının sese ihtiyacı var... Mustafa Horasan 

Tasarlayan için dinlemek, Yusuf Ziya Aygen 
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dokunmak ve görmek kadar önemlidir. 

Müzik, tasarım ortamına katkıdır. Hasip Pektaş 

Müzik sesli bir tasarımdır. Hatice Öz 

Tasarım süreci, bir manastırda kapanmak gibi... fakat 

müziksiz asla! 

Kirkor Sahakoğlu 

 

Müzik, tasarım kabızlığı için en iyi ilaçtır. Kemal Molu 

Perfect silence. Kamer Altınova 

Ritmik hareketler. Yusuf Keş 

S Music feeds your head / music inspires. Özlem Mutaf Büyükarman 

New approach in design can be possible with atonality. Didem Dayı Tirek 

Az müzik bile fikirleri hareketlendirir. Cem Kara 

Harekete geçirip, canlandırıyor. Betül Uslu 

Good music(ian), good design. M. Ferruh Haşıloğlu 

Benim Müziğim, Benim Tasarımım, 

Benim Yaşamım = Ritm. 

Bekir Kirişcan 

Müzik, tasarımın ilhamı; 

Ruhun ise biricik gıdasıdır. 

Bilge Kirişcan 

Dinlediğimle yaptığım denk olsaydı yanmıştık. Onur Gökalp 

Görsel tasarım sessiz bir müziktir. Görsel tasarımdaki 

renk ve biçimler müzikteki 

nota ve sesler gibidir. 

Aydın Zor 

Birbirini tamamlayan iki evren. Ali Tomak 

Tasarımın sesini duyabiliyor musun? Volkan Ölmez 

Müzik ruhun, ruhta sanatın gıdasıdır. Nuri Sezer 

Tasarımdaki matematiğin "pi" sayısıdır müzik. Ayşe Kaytan 

Tamamen sezgisellikle ilgili. Emre Duygu 

The Sound of Silence. Didem Çatal 

Müzik tasarımın enstrümanlarından biridir. Özlem Uyan 

Müzik tasarımdır. Tasarım müzik. Deniz Kürşat 

Özgün sesler özgün tasarımlara dönüşür. Vartan Paçacı 

God design is like good music; everything note has to be 

in its right place. 

Sevtap Yakın 

Keep Calm and Design with Music! Onur Kuran 

Müzik, insanlığın delirmemek için yarattığı nadide bir 

sanat dalıdır. 

Sevgi Arı 

Müzik tasarıma ruh ve enerji katar. Ertan Toy 

"Ruhtaki müzik, evren tarafından duyulabilir." 

Lao Tzu 

Sarp Sözdinler 
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Müzikteki işitsel iletişim 

tasarımla görsel biçime evrilir. 

Erman Yılmaz 

Color is the rhythm, 

typography is the groove of design. 

Christopher Çolak 

Müzik ve tasarım hayatı şekillendirir. Alican Pek 

The Resonance of Music is The Key of Design Tuğçe İşçi 

Müzik ve tasarım ritimde buluşur. Murat Gül 

Tasarım sürecinde en iyi arkadaş müziktir. Ahmet Erdem Şentürk 

Listen for eye, design for ear. Ceren Çalışkan 

Müzik tasarımı besleyen bir anne gibidir. Eren Evin 

Kılıçkaya Boğ 

Müzik ve tipografi ortak dilleri kullanmaktadır. Harfler 

enstrüman, güfte ise tasarımcının kullandığı dildir. 

Eric Spiekerman 

Bengisu Keleşoğlu 

Müzik tasarımın işitsel dilidir. Resul Ay 

Duygular, sezgiler, 

tasarım ve etkileşim 

Tülay Kayabekir 

Müzik Frankenstein'nın hayatını başlatan şimşek gibi 

birşey. 

Çiğdem Demir 

Müzik tasarımın 

bir öğesidir. 

Muharrem Altunkaynak 

Tasarımın enstrümanlarından biridir müzik. Özgür Aktaş 

Tasarımın dili müziktir. Bircan Ak 

Music is the bow tie to put on your 

brilliant hot layout. 

Hande Akgün 

Müzik tasarımdaki göstergelerin gizli kahramanıdır. Tansel Erol 

Müzik tasarımın vazgeçilmezidir. Basri Gençcelep 

Müzik tasarımın ritim ve denge unsurudur. Gonca Arslan 

Müzik tasarımın armonisidir. Ufuk Gözübüyükoğlu 

Müzik tasarımın gıdasıdır! Onur Aşkın 

Müzik tasarımın ruhudur. İhsan Çanakçı 

Müzik tasarımın anahtarlarından biridir. Orhan Ardahanlı 

Sessiz bir ses arıyorum, belki görürsem anlarım. Mesut Uğurlu 

Müzik, tasarıma heyecan katar. Hatice Özdemir 

Müzik tasarımdaki göstergelerin gizli kahramanıdır. Tansel Erol 

Sesi bir tık açar mısın? Doğukan Karapınar 

Müzik tasarımın rengidir. Cihan Boztepe 

Tasarımın işitilebilen ruhu müziktir. Damla Tutan 
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Müzik, tasarımın görünmez öğesidir. Aydan Siretli 

Müzik ile sınırları genişleyen zihin, tasarımın üzerinde 

daha özgür dolaşabilir. 

Ceyda Artun 

Müzik, süreç ve sonuca 

etkisi olan bir katalizördür. 

Hasan Acar 

Müzik, tasarım yaparken 

odaklanmayı kolaylaştırır. 

Aytunç Aka 

Müzik, tasarımın orkestra şefidir. Bekir Bolat 

Müzik tüm yaşamın ritmidir. Sait Akdemir 

Müzik ve tasarım etkileşim halindedir. Meltem İşleyen 

İşitsel dünyanın görsel dünyaya rehberliği. Kubilay Özvardar 

Müzik, bir nevi tirbuşon… Burcu Sakarya 

Keep calm and let music inspire your design Sema Şirin 

Müzik CMYK' daki (M) kadar önemli M. Fatih Kılıç 

Müzik ruhu besler. Günnar Yağcılar Tonguç 

Sesin nasıl başladığı, sürdüğü ve bittiği. Bu belirleyici ögelerden 

harhangi birindeki bir değişimle sesin 

tasarımcıdaki etkisi değişiyor. 

Fatih Yapar 

Where words fail, music speaks. Konur Koldaş 

Tablo 16: Tasarım ve müzik arasındaki etkileşimin katılımcıya ait özlü söz ile nasıl ifade 

edildiğini gösteren tablo. 

 

Tablo 16’da ankete katılan tüm tasarımcıların ifade ettiği özlü sözler, grafik tasarım sürecinde 

müziğin etkisini örneklemektedir. Bu noktada müziğin, tasarımcı algılarını açık tutan ve beynin 

farklı noktaları ile etkileşimini sürekli kılan bir olgu olabileceğidir.  

 

Sonuç 

 Müziğin hayvanlar üzerindeki verimlilik artışı, hastalar üzerindeki terapi etkisi  ya da 

kitleleri etkileyen marşları düşündüğümüzde, müziğin yaşantılarımızdaki etkinliğini 

görmekteyiz. Müziğin her bir canlı üzerindeki etkisi gibi, bir grafik tasarımcı üzerindeki 

psikolojik etkileri de kaçınılmazdır. Bu etki, tasarım sürecini olumlu ya da olumsuz yönde 

etkileyebilir. Ancak yapılan bu araştırma, bizlere, müziğin tasarım sürecine olumlu katkı 

sağladığı yönündedir. Bu da müziğin, duyusal etkileşim ile tasarım problemlerine yönelik 

önerilerde, tasarımcının zihinsel sürecine etki ettiği ve böylece beyin lobları arasındaki bilgi 

akışkanlığını hızlandırmaya yardımcı olduğu düşüncesidir. 

 Müzik aracılığı ile işitsel olan ritim duygusunun, tasarımın görsel ritminde karşılık 

bulduğu söylenebilir. Ezginin tasarımcı algısında bıraktığı izlenim, bir tasarım yüzeyindeki 

tipografik dilden renk öğesine, yön, hareket, grid, doku ve form algısı gibi yüzey 

değerlendirmeyi ilgilendiren pek çok kavrama yansıyabilir ve tasarımın bütünlük algısını 

etkileyebilir. Dolayısıyla, müziğin tasarımcı aglısındaki zihinsel karşılığı, tasarım boyutuna 

yansıyabilmektedir. Kurumsal kimlik, kitap ya da afiş tasarımı gibi pek çok farklı grafik ürün 

incelendiğinde; müziğin bir şekilde tasarımla bağ kurmuş olduğu ihtimalini düşünmek 
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mümkün. Yapılan araştırma, bu düşüncemizi doğrular niteliktedir. Katılımcıların görüşlerine 

göre, müzik tasarımla etkileşim halindedir. Bu da müziğin grafik tasarımcı için vazgeçilmez bir 

kavram olduğu gerçeğidir. Bundan sonra yapılacak benzer bir araştırmada, farklı birçok ülke 

tasarımcılarını kapsayan anket sonuçlarının değerlendirilmesi önerilmektedir.  
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“KEVSERÎ VE HÂŞIM BEY MECMUASI'NA GÖRE MÜZİĞİN İNSANLAR 

ÜZERİNDEKİ ETKİSİ” 

Yrd. Doç. Dr. Gökhan YALÇIN 

Harran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi 

Anabilim Dalı 

gyalcin@hotmail.com 

1. Giriş 

İnsanlığın başlangıcından buyana birlikte olduğu düşünülen musiki, güneş, gezegenler 

ve dünya gibi insanlığa verilmiş en büyük nimetlerden biridir diyebiliriz. Dünya ve gezegenler, 

musiki sesleri gibi sadece birbiri etrafında hareket halinde, döner değillerdir, insanlığın 

varlığına da varlığının devamına da fark ettirmeden etkilidirler. Birisinin eksikliği ya da 

yetersizliği yine insanlığın sonu olabilir mi? Sorusunun cevabı ne olursa olsun, gezegenler 

güneşin etrafında döndüğü sürece insanlık da, musiki de var olacaktır diyebiliriz. 

Musiki seslerinin insanları hatta hayvanları en basit manada dahi olsa etkilediği 

bilinmektedir. Bunun en basit örneğinin insan kulağına kimi musiki seslerinin uyumlu, kimi 

musiki seslerinin uyumsuz gelmesi olduğu söylenebilir. Batı müziği nazariyatçıları bu seslerin 

oluşturduğu aralıkları "disonans" ve "konsonans" aralıklar, Osmanlı/Türk musikisi 

nazariyatçıları ise bu aralıkları "tenâfür" ve "mülâim" aralıklar (Uygun, 1999:153-156) olarak 

sınıflandırmışlardır. Bu ifadeler göstermektedir ki hem Batı müziğinde hem de Türk müziğinde 

sesler, uyumlu ve uyumsuz aralıklar oluştururlar. Gerçekte iki ses arasındaki mesafe, yakınlık 

uzaklık farkı olarak tanımlanan aralık, insan kulağında işitildiğinde önceden belirlenmiş bir 

niteliğe bürünür, anlam kazanır. Bu aralıkların birçoğunun ehil besteciler tarafından anlamlı bir 

şekilde bir araya getirilmesi ile de insanların hoşlanacağı hatta unutamayacağı ezgiler meydana 

gelir. Grolman'a göre (1965: 13-14) musiki aynı kaldığı halde, onu dinleyen kimse bu musikide 

kendi içindeki ahengi işitir, kendi hayat akışını yaşar. Musiki büyük bir tesir kudretine maliktir 

ve içimize işler. O halde musiki duyularımıza hitap etmektedir (Grolman, 1965:15).     

Abdülbaki Nasır Dede (2006: 29) "bilenler bilir ki, ırlamak ve ezgi dinlemekten zevk 

almak, yeteneklerinin derecesine göre bütün insanların doğasında vardır. Sevindiğinde ya da 

üzüldüğünde çoğu zaman, insan şarkı söylemeye yönelir. Musiki ile uğraşmasa da köylüsü, 

efendisi, kendisince ırlar ve musiki dinlemekten zevk alır. Sadece, inkâr hastalığına tutulmuş 

ve doğaları, beyinleri hastalanıp bozulmuş kimseler dışında…" demekte ve ezgi dinlemekten 

zevk almanın gönül ve can sağlığına delil olduğunu belirtmektedir. Burada dikkat edilmesi 

gereken iki nokta vardır: Birincisi gönül sağlığı, ikincisi ise can sağlığıdır. Görüldüğü üzere 

Nâsır Dede bütün insanların musiki dinlemekten zevk almalarının yanı sıra musikinin ruh ve 

beden sağlığını da etkilediğini vurgulamaktadır. Mehmed Hafid Efendi 1806 tarihinde basılmış 

ed-Dürer adlı "yanlış kullanılan kelimeler sözlüğü"nde musikinin tarifini şu şekilde 

yapmaktadır: "musiki ulûm-i riyâziyeden kütüb-i edvârda tahrîr ve tafsîl olunduğu üzre makam 

ve ağaze ve şu'be ve terkib ne surette icra olundukta istilzâz ve ne surette eda olundukta 

müteneffir olduğunu beyan eden ilm-i ma'rufun ismi (Mehmed Hafid, 2001: 23). Kısaca Hafid 

Efendi'ye göre musiki icra edilme şekline göre insanlara zevk verici ve nefret ettirici 

olabilmektedir.  

Osmanlı/Türk musikisi geleneksel edvâr kitaplarında Türk musikisi nazariyatı 

bilgilerinin yanı sıra genellikle musikinin insanlar ya da hayvanlar üzerindeki etkilerine ve hatta 

musikinin dört unsur, burçlar, gezegenler, melekler, esmâ'ül-hüsna ile ilişkisine yer verildiği 

görülür. Bilindiği gibi edvâr kitaplarında musiki, tıp ve astronomi hatta tasavvuf ilmi 

birbirinden ayrılmaz unsurlar olarak kabul edilmektedir. Bu eserlerde musikinin ya da 

makamların burçlar, gezegenler, dört unsur ilişkisi ve insan uzuvları üzerinde etkili olduğu 

noktalar çeşitli şekiller ya da resimlerle desteklenerek anlatılmaktadır. Bu eserler arasında en 
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çok bilinenlerden birisi, geleneksel edvâr kitaplarının sonuncusu ve on dokuzuncu yüzyıl ilk 

basılı Osmanlı/Türk musikisi edvâr kitabı olan Hâşim Bey Mecmuası'dır. Bu mecmuanın 

özellikle de musikinin insanlar üzerindeki etkisini içeren bölümlerin hazırlanmasında Hâşim 

Bey, Kevserî Mecmuası'ndan yararlanmıştır (Yalçın, 2013). Taş baskının zorlukları ve 

basımdan kaynaklanan sebeplerden ötürü Hâşim Bey Mecmuası'nda makamların insan uzuvları 

üzerinde hangi noktaya işaret ettiği tam olarak anlaşılamamaktadır. Bu durum araştırmacıları 

yanılgıya düşürmektedir. Bu konu ile ilgili bilgilerin daha sağlıklı olması için Hâşim Bey 

Mecmuası'nın Kevserî Mecmuası ile karşılaştırmalı olarak incelenmesinin daha doğru olacağı 

düşünülmektedir.  

1.1. Çalışmanın Amacı 

Bu çalışmanın amacı on sekizinci yüzyıl yazılı eseri olan Kevserî Mecmuası ile Hâşim 

Bey Mecmuası'nda yer verilen müziğin insanlar üzerindeki etkisi ile ilgili bilgilerin 

karşılaştırmalı olarak incelenmesi olarak belirlenmiştir. Bu amaçla Hâşim Bey Mecmuası'nda 

müziğin insanlar üzerindeki etkisini anlatan resim ya da metinler Kevserî Mecmuası ile 

karşılaştırmalı olarak incelenmiştir. 

 1.2. Yöntem 

Bu çalışmada ilk olarak nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Nitel araştırma yöntemi 

gözlem, görüşme ve doküman analizi gibi veri toplama yöntemlerinin kullanıldığı, algıların ve 

olayların doğal ortamda gerçekçi ve bütüncül bir biçimde ortaya konmasına yönelik nitel bir 

sürecin izlendiği araştırma olarak tanımlanmaktadır (Yıldırım vd. 2008: 39). Bu çalışmada 

doküman analizi olan nitel sürecin ardından "Karşılaştırma Yöntemi" kullanılmıştır. Bilindiği 

gibi karşılaştırma yöntemi, aynı yüzyıl içinde veya yakın yüzyıllardaki müzik teorisi 

bilgilerinin karşılaştırıldığı bir yöntem olarak tanımlanmaktadır (Uslu 2009: 52). Burada ele 

alınan ve karşılaştırılan bilgiler, edvâr kitaplarının tamamı olmayıp sadece musikinin insanlar 

üzerindeki etkisinin konu alındığı resim ve metinlerdir.  

 2. Bulgular ve Yorumlar 

2.1. Kevserî ve Hâşim Bey Mecmuası'nın İncelenmesi 

2.1.1. Hâşim Bey Mecmuası 

 

 

Resim 1. Hâşim Bey Mecmuası'nda ilk sayfa 
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Hâşim Bey Mecmuası olarak bilinen eserin asıl ismi Mecmûa-i Kârhâ ve Nakışhâ ve 

Şarkıyât'tır. İki baskısı vardır. 1852 tarihli birinci baskısı güfte mecmuası olarak bilinir. 

Mecmuanın ilk baskısında birkaç sayfa usullerin anlatıldığı bölüm varsa da edvâr olarak 

nitelendirilecek kadar yeterli değildir. İkinci baskısı ise 1864 tarihlidir ve 512 sayfadır. İlk 87 

sayfası musiki nazariyatı ile ilgilidir ve kalan 425 sayfası ise güftelerin verildiği bölümü 

kapsamaktadır. Müzik teorisi ve diğer konulara ayrılmış ilk 87 sayfanın 22 sayfalık bölümünde 

diğer edvâr kitaplarından ayrı olarak Hâşim Bey (22-44 sayfaları arasında) makamlar ile Batı 

müziği tonal dizilerini karşılaştırmıştır (Yalçın, 2013: 756). Hâşim Bey Mecmuası'nda müzik 

teorisi/edvâr bölümü şu alt başlıkları içermektedir; 

No Başlık Sayfa No 

1 Mukaddime-i Mecmua 2-3 

2 

Usûlün tarifi ve usûller  4-14 

Yeni usûller  15-18 

3 

Edvâr ilmine dair risale  19-22 

Makamların tarifi  23-44 

Eski edvâr kitaplarında musiki  45-73 

4 
Ta'rifü'ş-şed [Şedd’in tarifi] ve perde-i nimlerin şed 

tarikleri [yarım perdelerde şedd yolları]  

74-76 

5 
Der tarif-i makamat-ı gayr-ı mütedâvile [kullanılmayan 

makamların tarifleri]  

77-85 

6 Batı müzik teorisi ile ilgili bilgiler 
86-87 

 

Mecmuada Hâşim Bey isim vermemekle birlikte ağırlıklı olarak Kevserî Mecmuası, 

Mehmed Hafid Efendi'ye ait basılı eser ed-Dürerü'l Müntehabat ve Abdülbaki Nasır Dede'ye 

ait Tedkik ü Tahkik adlı eserden yararlanmıştır (Yalçın, 2013: 756). Hâşim Bey Mecmuası'nın 

tıpkıbasımı, çeviri ve sadeleştirilmiş metin çalışması araştırmacı tarafından basıma hazırlanmış 

ve 2016 yılı içerisinde yayınlanacaktır.  

Hâşim Bey Mecmuası'nda musikinin ya da makamların insanlar üzerindeki etkisine 

ağırlıklı olarak yer verilen bölüm "eski edvâr kitaplarında musiki" başlıklı bölümüdür. Bu 

çalışmada bu bölüm Kevserî Mecmuası ile karşılaştırılmalı olarak incelenecektir. 
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2.1.2. Kevserî Mecmuası/Kitâb-ı Mûsîkar 

 

 
 

Resim 2. Kevserî Mecmuası'nda ilk varaklar 

 

Kevserî Mecmuası telif tarihi tam olarak bilinmemekle birlikte, 1770'li yıllarda yazılmış 

olma ihtimali yüksektir. Eserin asıl isminin "Kitâb-ı Mûsikar" olduğu ilk sayfada 

görülmektedir. Mecmuanın müellifinin Nâyi Mustafa Kevserî olduğu bilgisinin dışında hemen 

hemen hiçbir bilgi yoktur. Kevserî Mecmuası on bölümde incelenebilir. Birinci bölümde ilk 

varaklar Kantemiroğlu edvârından alıntı olan "usul" ve usul'ün önemi üzerinedir (vr. 6b). Diğer 

varaklarda ise sırası ile "ney" (suret-i Nây), "Keman (suret-i Keman)" ve "Tanbur (suret-i 

tanbur)" çalgılarının perdelerinin gösterildiği resimlere yer verilmiştir. Bu resimlerde kaç adet 

perde olduğu ve çalgıların bu perdelerin (ses yüksekliklerinin) elde edildiği noktalar 

gösterilmektedir. Bu perdeler ses sistemi hakkında da bizlere bilgiler verir. İkinci bölümde usûl 

açıklamaları ve çalgıların resmedilmesinin ardından insan vücudu üzerinde Türk musikisi 

makamlarının hangilerinin, hangi noktaya tesir ettiğine ilişkin resimlere yer verilmiştir. Bu 

resimler daha sonraki yıllarda "İlm-i Edvârı Musiki (T 1856)" adlı eserde ve Hâşim Bey 

Mecmuası'nda da görülmektedir. Üçüncü bölüm kudüm darplarının resmedildiği bölümdür. 

Burada çizimler usûl terazisi olarak adlandırılmıştır. Bu resimlerin ardından da usûllerin 

daireler ile gösterilmesine geçilmiştir. "Usûl-i darb-ı fetih" usulü ile başlayan bu usul daireleri 

otuz altı adet tek daireli usuller ve ardından ise on sekiz iç içe daireli usullere yer verilmiştir. 

Bu usullere "iç içe daireli usuller" diyebiliriz. Usullerin daireler ile gösterilmesi edvâr 

geleneğinin bir parçası ve yöntemidir. 

Dördüncü bölüm "asıl makam"ların daireler ve açıklamalar ile verildiği, beşinci bölüm 

ise tam, yarım perdelerin verildiği bölümdür. Bu bölümde ayrıca "perdelerin şedd yolları" da 

verilmiştir. Makamların hangi perdelerde karar verir ise şedd (göçürülmüş) olacağı bu bölümde 

açıklanır. Bu perdeler cetveller ile gösterilmiştir. 

Altıncı bölümde Nayi Mustafa Kevserî "Akovalızade Hatem Efendi Edvârı" ve Farabi 

Edvârı'ndan alıntı yaptığını belirtmektedir. Bu alıntılar daire şeklinde resmedilmiştir. Yedinci 

bölümde "Suret-i Nây" yani ney çalgısının resmedildiği ve ses deliklerine göre hangi seslerin 

elde edildiği gösterilmiş ve açıklanmıştır. Hazret-i Mevlana'nın neyzenbaşısı Hamza Dede'nin 

resmi ile başlayan sekizinci bölümde, 500 kadar Türk musikisi eseri Ebced notası ile 

kaydedilmiştir. Varak 45a ile başlayan notalar varak 182a'ya kadar devam etmektedir. 

Dokuzuncu bölüm Akovalızade Hatem Efendi'nin musiki ve çalgılar üzerine yazdığı ve 

divanından alıntı yapıldığı şiiri ile başlamaktadır. Bu şiir bir nevi kapak şeklinde yapılmıştır. 

Bu sayfadan itibaren ise Hatem Efendinin edvârından alıntı yapıldığı anlaşılmaktadır. Bu şiirin 

ardından "Der Beyân-ı Esrâr-ı Nây-ı Şerîf Menâkıb Mevlânâ" bölümüne geçilmekte ve ney 

çalgısının esrarı anlatılmaktadır. Bu bölümde neyde parmak hesapları, ney ile bilgiler de 



 
VII. Uluslararası Hisarlı Ahmet Sempozyumu / VII. Internatıonal Hisarlı Ahmet Symposıum 

 

 
410 

 

verilmektedir. Ayrıca musikinin dini açıdan uygun olduğu, şerefli bir ilim olduğunun ispatı için 

bazı din büyüklerinden alıntılar yapmıştır. Onuncu bölümde şair Dede Ömer Rûşenî'nin "Nây 

Nâme" adlı şiirine yer verilmiştir. Bu bölüm 219b ve 249b varaklar arasında olan genişçe bir 

bölümdür. 

 

2.3. Kevserî ve Hâşim Bey Mecmuası'nda Müziğin İnsanlar Üzerindeki Etkisi 

Kevserî Mecmuası'nın ilk varakları makamların hangi rahatsızlıklara iyi geldiği 

üzerinedir (Kevserî vr. 3b). Nayi Mustafa Kevserî'nin Şuuri Hasan Efendi'nin Tadilü'l Emzice 

adlı eserinden ya da Gevrekzâde Hafız Hasan Efendi'nin Risaletü'l Musikiyye adlı eserinden 

alıntı yaptığını düşündüğümüz bu bölümde musikinin varlık sebebinin öncelikle insan sağlığı 

için olduğunu vurgulamaktadır. Bu alıntıda filozofların (hikmet sahipleri) müziği oyun ve 

eğlence için değil, kişiye fayda vermek, rûhî lezzetler sağlamak, insanın psikolojisini 

rahatlatmak, kuru mizaçları nemlendirmek (sıkıntıyı gidermek), fizyolojiyi dengelemek ve 

kanın akışını düzenlemek için ortaya koyduklarını belirtmektedir. Rast felce, ırak sersam ve 

hafakana (çarpıntıya), zirefkend kulunca, rehavi emraz-ı balgamiyye ve demeviyyeye (balgam 

ve kan ile ilgili hastalıklara), büzürg dafi'i havfdır ve tasfiye-i zihindir (zihni toparlar, zihni 

berraklaştırır), zirgüle harâret-i kebde tefrih-i kalbe (kalb ile ilgili hastalıklara, kalbe rahatlık 

ve huzur verir), puselik kulunca ve veca-i temre (kulunç hastalığına ve kalça kemiği ağrısına), 

hicaz usrü'l-bevl ve veca-i havâsıra (idrara çıkma ve tehlikeli ağrı ve sancılara), ısfahan emraz-

ı barid (soğukluğa) ve zekayı açar, neva araku'n-nesaya (siyatik), uşşak veca-i akdam ve nikrise 

nafi ve celb-i nevmdir (nikris/gut hastalığına, uykusuzluk ve ayak ağrılarını tedavi eder, insanı 

rahatlatır), hüseyni hummaya ve istimaye nafi' ve mideye kuvvet verir.     

 Hâşim Bey Mecmuası'nda musikinin insanlar üzerinde etkisi olduğuna işaret eden ilk 

metin soru cümlesi ile başlamaktadır. Hâşim Bey "şarkı, nağme üstâdının biri şarkı söylemeye 

başladığında, işitilmesiyle meydana gelen ruhani zevkin sebebi nedir?" diye sorarak, tasavvufi 

mânâda insan ruhunun daimi âlemde bu ağazeleri önceden dinlemiş olduğunu ve bu âlemde 

dinlediğinde ise ruhani zevk duyduğu cevabını şu şekilde anlatmaktadır: 

Alelhusûs erbab-ı gınanın biri teganni itdikde, müstem’ine hasıl olan zevk-i ruhaniye 

sebeb nedir? Malum ola ki âlem-i bekada ruh-i insani bu ağazeleri istimâ' eylediğinden sonra 

âlem-i fenada dahi istima eyledikte bir zevk-i ruhani hâsıl idüb halet-i vecde geldiği ve bazı 

insanın sıfat-ı ruhaniyeleri galib olup hoş elhandan ziyadesiyle haz ettikleri…(Hâşim, 1864: 

46). 

İnsanların neden müzikten hoşlandıklarını anlattıktan sonra Hâşim Bey, musikinin 

"nüfus-u insanda hassaları ve kangı vakitte kangı makamın tesir edeceği ve nagamatın tesir-i 

eyyamları ve seba-i seyyareye nisbet olunarak leyl ü neharisi, iki kıt’a cetvelde terkim 

kılınub…" açıklaması ile makamların insan vücudu üzerinde hangi uzuvlara etkili olduğunu 

resim kullanarak göstermiştir. Hâşim Bey Mecmuası ile özdeşleşen ve Türkiye'de müzik ile 

tedavi ya da müziğin insanlar üzerindeki etkisi denildiğinde ilk akla gelen bu resim, Kevserî 

Mecmuası'ndan yararlanarak Hâşim Bey tarafından baskıya hazırlanmış yeni bir yorumudur. 

Resim 3'te bu bilgi Kevserî Mecmuası ile karşılaştırılarak verilmiştir (Kevserî vr. 10b; Hâşim, 

1864: 64): 
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Resim 3. Kevserî ve Hâşim Bey Mecmuası'nda makamlar ve etkili olduğu uzuvlar 

 

 

Resim 3'te görüldüğü gibi edvâr kitaplarında "asıl makamlar" olarak adlandırılan 

makamların insan uzuvlarından hangisine ya da insan vücudunda hangi bölgeye etkili olduğunu 

göstermektedir. Bu makamlar rast, ırak, zirefkend, ısfahân, rehâvi, büzürk, hüseyni, zirgüle, 

nevâ, uşşâk, maye ve bûselik makamlarıdır (on iki makam). Hâşim Bey Mecmuası'nda 

makamların hangi uzva işaret ettiği anlaşılamamaktadır. Örneğin Isfahan makamı, resimde, sol 

kol üzerinde görülmektedir. Kevserî Mecmuası'nda ise sol kulak üzerinde olduğu yani başın 

sol bölgesine işaret ettiği görülmektedir. Resim üzerinde yapılan açıklama ise şu şekilde 

çevrilebilir: "Bu şekilde, insan vücudu üzerinde etkisi olan on iki makam ve yerleri 

gösterilmektedir. Ancak, bunun sır ve hikmeti ruhun melekler âlemi ile münasebeti 

olduğundandır ve her şeyden önce ruh lezzet aldığından musiki bedeni, insanın aşk 

hazinesinden bir sırdır. Gerçeği neyin esrarında ayrıntılı olarak açıklanmıştır." Neyin sırrı ile 

ilgili rivayet herkes tarafından bilinen Hz. Ali, kuyu ve ney üzerinedir. Bu rivayete göre Hz. 

Ali, bir kuyuya Hz. Muhammet'in (s.a.v.) verdiği sırları fısıldar ve kuyudan taşan sulardan 

kamışlar yetişir. Bir çoban tarafından bu kamışlardan ney açılır ve üflenir. Rivayete göre neyin 

sesi ile bu sırlar ifşa edilmektedir. Hâşim Bey'in "neyin esrarında ayrıntılı olarak açıklanmıştır" 

cümlesinde kastedilen bu rivayet olmakla birlikte Kevserî Mecmuası'nda yer alan "Der Beyân-

ı Esrâr-ı Nây-ı Şerîf Menâkıb Mevlânâ" adlı bölüme de işaret etmektedir. Bu bölüm Nâyi 

Mustafa Kevserî'nin Akovalızâde Hâtem Edvârı'ndan alıntı yaptığı bölümdür. Bu bölümde de 

bu rivayete yer verilmiştir. 

"Vücud-u musiki, insanın hazine-i aşkından bir esrardır" (Kevserî vr. 33a; Hâşim, 1864: 

65) cümlesi ile resmedilmiş diğer bir resim ise kalp, dört unsur54 ve makamlar üzerinedir. 

Yegâh, aşiran, ırak ve rast makamları nar (ateş), türab (toprak), hava ve maî (su) ile 

ilişkilendirilmiş, eşleştirilmiştir (Resim 4).   

                                                 
54 İlkçağ Yunan, Ortaçağ İslâm ve Hıristiyan felsefesinde tabii varlıkların ilkesi sayılan dört madde (Karlığa, 2016: 

150). İbn Sinâ'ya göre unsurlar, insan ve diğer canlıların cisimlerinin ilk-temel öğeleridir. Onlar o kadar basit 

cevherlerdir ki alt bölümlere ayrılmaları mümkün olmaz. Onların birleşip, şekillenmeleriyle doğada çeşitli cinste 

şekiller ortaya çıkar. Hekim, tabiatın bu unsurlarının sadece dört tane olduğunu kabul etmek zorundadır. Bunlardan 

ikisi ağır ve ikisi hafiftir. Hafif olanlar hava, ateştir; toprak ve su ağırdır (Turabi, 2005: 106).  
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Resim 4. Hâşim Bey Mecmuası'nda kalbe etkili olan makamlar ve dört unsur 

 

Resim 4'te görüldüğü gibi dört unsur ile ilişkilendirilen makamlar yegâh, aşiran, ırak ve 

rast perdeleridir. Kevserî Mecmuası'ndan alınan bu bilgi diğer edvâr kitaplarından farklılık arz 

eder. Bilindiği gibi geleneksel edvâr kitaplarında asıl makamlar ya da şu'be olarak kabul edilen 

yegâh, dügâh, segâh ve çargâh dört unsur ile ilişkilendirilmiştir. Mustafa Kevserî, bu konu ile 

ilgili olarak kitabında mucidinin kendisinin olduğunu belirttiği şu bilgiyi vermektedir: "asıl 

makam dörttür, anasır-ı erbaa'ya mutabıktır. Anasır dörttür, makam dahi dörttür, usul-i darp 

dahi dörttür. Asıl makam: 1- yegâh, 2-aşiran, 3-ırak, 4-rast. Bu dört makamdan tevellüt eden 

makamat on altıncı derecede nihayet bulmuştur" (Kevserî vr. 26b). Görüldüğü üzere Kevserî 

tarafından yeniden geliştirilen dört unsur ve makamlar "insanın aşk hazinesinin bir sırrı" olan 

kalb ile ilişkilendirilmiştir. On sekizinci yüzyıl eserlerinden biri olan Marifetnâme'de de dört 

unsur, burçlar ve gezegenler anlatılmakta ve kalbin insan vücudunun en önemli rüknü (ana 

sütunu), insan bedeninin özü olduğu belirtilmektedir (İbrahim Hakkı, 2015: 280). İbn Sinâ ise 

on birinci yüzyıl eseri olan Kitâbü'ş-Şifâ adlı eserinin matematik ilimlerinin üçüncü dalı olarak 

kabul ettiği "musiki ilmi" bölümünde "gök cisimleri ve insan nefsinin huyları ile müzikal ses 

aralıkları arasında kurulan benzerliklere iltifat etmeyeceğiz. Zira bu görüş; ilimlerin konularını 

birbirinden ayırt edemeyen, asli olanla olmayanı birbirinden farklı görmeyen, felsefeleri 

eskimiş bir gurubun yoludur" demektedir (İbn Sinâ, 2013:1). Farabi ve İbn Sina gibi musiki 

üzerine çalışmalar yapan müellifler kendilerinden önceki müelliflerin aksine gök cisimleri, 

insan huyları ve musiki sesleri arasındaki ilişkiye itibar etmez iken özellikle de Mevlana sonrası 

Mevlevilerin eserlerinde yine musiki, tıp ve astronomi hatta tasavvuf ilmi birbirinden ayrılmaz 

unsurlar olarak kabul edilmiştir. 

 

 

 Resim 5. Kevserî ve Hâşim Bey Mecmuası'nda dört unsur, 

makamlar ve burçlar 

 

Hâşim Bey ve Kevserî Mecmuası'nda usul darp vuruşları 

da kalp ile ilişkilendirilmiş ve şu açıklamaya yer verilmiştir: 

"Mehbıt-ı şems-i hakikat olan kalbde zuhur iden makamı anasıra 

taksim idüb ve anasırdan buruca taksim, nagamatın zahire ihraci 

bu vecihle olduğundan iş bu dairede beyan kılınmıştır" (Kevserî 

vr. 33a; Hâşim, 1864: 66). Bu açıklamada görüldüğü gibi 

makamlar dört unsur ve burçlar ile ilişkilidir (Resim 5) ve aynı oranda darp vuruşları ile de 
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ilişkilendirilmiş ve "düm/1 tek/2tek/1 düm/2 tek/2" yani sekiz zamanlı vuruş (düyek usulü) ile 

oranlanmıştır. Bunun sebebini ise nağmelerin aynı oranda vuruşlar ile icra edilmesi olarak 

açıklanmıştır. Bu bilgiler Hâşim Bey Mecmuası'nda baskıdan kaynaklanan sebeplerden dolayı 

eksiktir. Eksik bilgiler Kevserî Mecmuası'na göre tamamlanmıştır. 

 Resim 6. Kevserî ve Hâşim Bey Mecmuası'nda kalpte darblar ve 

dört unsur ilişkisi 

 

 

 

 

Kevserî ve Hâşim Bey Mecmuası'nda diğer bir bilgi Farabi 

Edvârı'ndan yapılmış alıntıdır (Kevserî vr. 32b; Hâşim, 1864: 67). Genellikle alıntıların nereden 

yapıldığı edvâr kitaplarında verilmese de bu alıntının kime ait olduğu bilgisi Nayi Mustafa 

Kevserî tarafından verilmiş, Hâşim Bey ise kitabına aynı şekilde almıştır. Makamlar ve tesir 

ettiği vakitler Resim 7a'da görülmektedir. 

            

Resim 7a.  Kevserî ve Hâşim Bey Mecmuası'na göre makamların tesir ettiği vakitler 

Resim 7a'da verilen on iki makam ile Resim 3'te verilen on iki makam arasında bir fark 

dikkat çekmektedir. Resim 7a'da görüldüğü gibi on iki makam "rehavi, hüseyni, rast, buselik, 

zirgüle, uşşak, hicaz, ırak, ısfahan, neva, büzürk, zirefkend" makamlarıdır. Resim 3'te ise "rast, 

ırak, zirefkend, ısfahân, rehâvi, büzürk, hüseyni, zirgüle, nevâ, uşşâk, maye ve bûselik" 

makamları verilmiştir. Bu makamlar arasında "maye" ve "hicaz" dışında diğer makamlar 

aynıdır. Bilindiği gibi maye makamı segâh, hicaz makamı ise dügâh kararlıdır.  
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Resim 7b.  Kevserî ve Hâşim Bey Mecmuası'na göre makamların tabiatları 

Resim 7b'ye göre rast makamı sarışın, küçek makamı ne sarışın ne esmer, ısfahan 

buğday tenli ve ırak makamı esmer tabiatlıdır (Kevserî vr. 32b; Hâşim, 1864: 46). 

Kevserî ve Hâşim Bey Mecmuası'nda ayrıca makamların yedi gezegene oranları ve 

insanlar üzerinde günlere, gece ve gündüze göre hangi saatte etkili olduğunu gösteren iki 

cetvele yer verilmiştir. Bu cetveller Resim 8'de görülmektedir (Kevserî vr. 34b-35a; Hâşim, 

1864: 69-70). 

 

 

 

Resim 8. Gece ve gündüz saatlerine göre etkili olan makamlar cetveli 

 

Kevserî ve Hâşim Bey Mecmuası'nda bu cetveller ile ilgili olarak şu notlar düşülmüştür: 

"Nağmelerin günlere göre tesirleri, yedi gezegene oranları ve hangi saatte tesadüf ettiği bu 

cetvelde düzenlenmiştir. Gecenin saatlerinde nağmenin tesirleri ve yedi gezegene oranları." Bu 

cetvellerde yer verilen makamlar şunlardır: "rehavi, hüseyni, rast, buselik, zirgüle, uşşak, hicaz, 

ırak, ısfahan, neva, büzürk, zirefkend" makamlarıdır. Bu cetveller daha sonraki bazı basılı 

kaynaklarda da kullanılmıştır.  
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Resim 9a. Makamların tabiatları 

Resim 9a'da makamların tabiatları görülmektedir. 

Kevserî ve Hâşim Bey Mecmuası'na göre buselik, mahur, 

nihavent, buselik aşiran, uşşak ve neva insan nefsine kuvvet 

verir, özellikle de Türk, Habeş ve zenciler üzerinde fazlaca 

etkilidir (Kevserî vr. 32a; Hâşim, 1864: 67). 

 

 

Resim 9b. İnsanları etkileyen makamlar 

Şekil 9b'de görüldüğü üzere insanlar üzerinde etkili 

olduğu daha önce de belirtilen on iki makamın (rehavi, 

küçek, büzürk, ısfahan, neva, uşşak, zirgüle, saba, buselik, 

hüseyni, hicaz, rast) insanlar üzerindeki etkileri daha da 

detaylandırılmıştır. Bu makamlar insanlara ağlama, hüzün, 

korku, cömertlik, sevinç, gülme, uyku, cesaret, kuvvet, 

barış, alçak gönüllülük, gönül rahatlığı vermektedir 

(Kevserî vr. 32a; Hâşim, 1864: 67). 

 

 

Resim 10. İnsanların nefsine etkili olan makamlar 

Kevserî ve Hâşim Bey Mecmuası'nda makamların 

insanlar üzerindeki etkisi üzerine son bilgi Akovalızâde 

Hatem Efendi edvârından alıntı yapılmıştır (Resim 10). 

Daire üzerinde şu not düşülmüştür: "Bu daire Fisagoras 

Hakimindir. Akovalı Hâtem Efendi'nin edvarından 

müstahreçdir [alınmıştır]." Resim 10'da görüldüğü üzere 

rast, ırak, ısfahan, nevruz, gerdaniye, pençgah ve zavili 

makam ve terkipleri insanlara gönül rahatlığı vermektedir 

(Kevserî vr. 31b; Hâşim, 1864: 76).  

 

 

3. Sonuç 

 

Kevserî ve Hâşim Bey Mecmuası'na göre; 

 

1. Musikinin insana verdiği ruhani zevkin sebebi tasavvufi mânâda insan ruhunun daimi 

âlemde bu ezgileri önceden dinlemiş olduğu içindir. İnsanlar bu âlemde ezgileri işittiğinde 

hatırlar ve bu nedenle ezgilerden zevk duyar. 

2. İnsan vücuduna etkili olan on iki makam vardır. Bu makamlar: rast, ırak, zirefkend, 

ısfahân, rehâvi, büzürk, hüseyni, zirgüle, nevâ, uşşâk, maye/hicaz ve bûselik makamlarıdır. Bu 

makamların sırrı Hz. Ali, kuyu ve ney olarak bilinen rivayet ile ilişkilidir. 

3. İnsanın aşk hazinesi olarak tanımlanan kalp, dört unsur ve musiki perdeleri ile 

ilişkilendirilmiştir. Dört unsur ile Nayi Mustafa Kevserî'nin geliştirdiği dört makam yani yegâh, 
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aşiran, ırak ve rast makamları ateş, toprak, hava ve su ile ilişkilendirilmiş, eşleştirilmiştir. 

4. Usul darp vuruşları dört unsur ve kalp ile ilişkilidir. 

Kevserî ve Hâşim Bey Mecmuası'nda; 

5. Farabi Edvârı'ndan iki alıntı yapılmıştır. Birincisi makamların insanlar üzerinde etkili 

olduğu vakitler, diğeri ise makamların tabiatları üzerinedir. Rast makamı sarışın, küçek makamı 

ne sarışın ne esmer, ısfahan buğday tenli ve ırak makamı esmer tabiatlıdır. 

6. Makamların yedi gezegene oranları ve insanlar üzerinde günlere, gece ve gündüze 

göre hangi saatte etkili olduğunu gösteren iki cetvele yer verilmiştir. 

7. İnsan nefsine kuvvet veren özellikle de Türk, Habeş ve zenciler üzerinde etkili olduğu 

belirtilen makamlara yer verilmiştir. Bu makamlar; buselik, mahur, nihavent, buselik aşiran, 

uşşak ve neva makamlarıdır. 

8. İnsanlara ağlama, hüzün, korku, cömertlik, sevinç, gülme, uyku, cesaret, kuvvet, 

barış, alçak gönüllülük, gönül rahatlığı veren on iki makam vardır. Bu makamlar rehavi, küçek, 

büzürk, ısfahan, neva, uşşak, zirgüle, saba, buselik, hüseyni, hicaz, rast makamlarıdır. 

9. Akovalızâde Hatem Edvârı'ndan bir alıntı mevcuttur. Bu alıntıda rast, ırak, ısfahan, 

nevruz, gerdaniye, pençgah ve zavili makam ve terkiplerinin insanlara gönül rahatlığı verdiği 

vurgulanmaktadır. 
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Nöro-psikolog, Karabük Üniversitesi Tıp Fakültesi, Eğitim Araştırma Hastanesi Psikiyatri 

Kliniği 

 

GİRİŞ 

Müzikoterapi İhtiyaç duyan bireylerin fiziksel, psikolojik, sosyal ve zihinsel 

ihtiyaçlarını karşılamada müziği ve müzik aktivitelerini kullanan bir uzmanlık dalıdır. 

Müzikoterapi bir alternatif tedavi yöntemi değil, geleneksel tıbba uygun, kendine has kuralları 

olan, bilimsel bir tedavi yöntemidir.Müzikle tedaviden yarar görme potansiyeli taşıyan hastalar 

; Serebrovaskülerhastalar, Otistik bozukluklar, Demans, Depresyon, Duygulanım bozuklukları, 

Geriatrik hastalıklar,Öğrenme bozuklukları, konuşma bozuklukları olarak sayılabilir.  

 

YÖNTEM VE METOD 

Bu çalışma Karabük ili Yücel Huzurevi’nde yaşayan demans, depresyon ve sağlıklı 

otuzdört kişi dahil edilerek on iki haftada tamamlandı. Tümü beş gruba ayrıldı: 

 1.grup Mini Mental Test (MMSE) Skoru/Envanteri 14-24 arası olan ve 

Müzikterapi(MT) uygulanan+ Antidemans (Ademans)  tedavisi alanlar(sekiz kişi).  

2. grup MT uygulanmayan ama Ademans tedavisi alan kontrol-demans grubu (beş kişi). 

3.grup MT uygulanan ve Antidepresan(Adepresan) tedavi alanlar (on kişi). 

4.grup; sadece Adepresan tedavi alan ama MT uygulanmayan depresyon-kontrol grubu 

(üç kişi).  

5.grup; MT uygulanan ve normal/sağlıklı olanlar(sekiz kişi). 

 

Müzikterapi(MT), çalışmanın yapıldığı on iki seans boyunca, Karabük Alzheımer 

Derneği MT Topluluğu tarafından gerçekleştirildi. MT yöntemi olarak hem reseptif MT hem 

de kompozisyonel MT  kullanıldı. Reseptif MT sırasında Türk Sanat Müziği, Türk Halk 

Müziği, Anadolu Pop Müziği, Yöresel geleneksel oyun havaları(davul-zurna eşliğinde), klasik 

piyanist şantör eşliğinde Hafif Türk Müziği eserleri da dahil olmak üzere her tür sosyo-kültürel 

seviyeye hitab eden müzik türleri her seansta iki saat boyunca canlı icra edilerek grubun 

pasif/aktif katılımı gözlemlendi. 

Tüm gruplara aşağıdaki test ölçekleri, pretest-4.hafta-8.hafta ve 12.hafta olmak üzere 

dörder kez uygulandı:  

1-Standart Mini Mental Test Envanteri Türkçe Versiyonu(MMSE)  

2- Geriatrik(Yesavage) Depresyon Skoru (GDS) 

3- Cohen-Mansfield Ajitasyon Skoru’nun/ Envanterinin(CMAE) Türkçe uyarlaması 

4-Stres Termometresi (distres- anksiete –depresyon –öfke –yardım  ihtiyacı) 

 

BULGULAR/SONUÇLAR: 

Demans vakalarında(1.grup) ;MT+ilaç etkisi; sadece ilaç alan kontrol grubuna(2.grup); 

hem MMSE, GDS ve Ajitasyon Skorlarında hem de Stres Termometresi’nin “Yardım İhtiyacı” 

derecesinde olumlu anlamda düzelmeye yol açmıştır. 

MT+Adepresan tedavi alan 3.grubun(Depresyon) hem tüm seans boyunca hem de 
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kontrol-depresyon(4.grup)grubuna göre MMSE değerlerinde olumlu anlamda yükselme; GDS 

da ve Stres termometresinin “distres”, “anksiete” , “depresyon” ve “öfke”derecelerin de ise 

olumlu anlamda düşmeler gözlenmiştir. 

5.grupdaki kişilerde(sağlıklı/normal)ise tüm seanslar boyunca MMSE de anlamlı 

yükselme; Stres termometresi’nin “distres”, “anksiete” , “depresyon” ve “öfke”derecelerin de 

ise  olumlu anlamda düşmeler gözlenmiştir.  

 

“PROTECTIVE AND THERAPEUTIC EFFECTS OF MUSICOTHERAPY ON 

DEPRESSION, DEMENTIA AND MIXED PATIENTS WHO LIVE IN NURSING 

HOME” 

 

Introduction 

Musicotherapy is a specialty which uses music and music activities for addressing 

physical, social and cognitive needs. Musicotherapy is not an alternative treatment method, 

rather it is a scientific therapy method which is compatible with traditional medicine and has 

its own rules. Patients who have the benefical potential from musicotherapy have 

serebrovascular disorders, depression, mood disorders, geriatric disorders, learning disorders, 

speech disorders. 

 

Material and Methods 

This study is conducted in Yücel nursing home in Karabük city between August 2015 

and March 2016 with 34 individuals. 13 dementia patients, 13 depression patients and 8 healthy 

individuals were participated. All individuals were grouped as fallowing: 

1. Group; 8 individuals who applied musicotherapy (MT) and antidementia (Adementia) 

treatment and have score of 14-24 for Mini mental test (MMSE) score/inventory. 

2. Group; 5 individuals of control-dementia group who didn’t applied MT but 

Adementia treatment. 

3. Group; 10 individuals who appiled MT and recieved antidepressant treatment. 

4. Group; 3 individuals who didn’t apply MT but recieved antidepressant treatment. 

5. Group; 8 individuals who applied MT and were healthy. 

 

Musicotherapy was appliedfor 12 sessions by MT community of Karabük Alzheimer 

association that was founded 3 years ago. Both receptive and compositional musicotherapy 

methods were used. Passive and active attendance of group were observed in receptive MT 

session where live music of all kinds from all socio-cultural levels including Turkish classical 

music, Turkish folk music, Anadolu pop music, local/national traditional dance music 

(accompanied by drum and shrill pipe) and Turkish light music accompanied by classic pianist 

singer. 

Study were planned as 12 sessions (12 weeks) in total. In a large room of nursing home, 

once a week and total of 12 receptive MT plus compositional MT sessions which comprises 

avarage of 2 hours were applied to all individuals (n=26). MT wasn’t applied to second and 

fourth groups. 

Tests which are mentioned below were applied by an experienced neuro-psychologist 

once a month and totally four times (pretest, after 4th, after 8th and after 12th sessions). Cohen 

Mansfield agitation ınventory (CMAI) wasn’t applied to 3, 4 and 5th group. 

1-Turkish version of standart mini mental test inventory/score (both for educated and 

non-educated individuals) (MMSE) 

2-(Yesavage) Geriatric Depression Scale (GDS) 

3-Turkish version of Cohen Mansfield agitation inventory (CMAI) 

4-Stress Thermometer (distress-anxiety-depression-anger help need)  

Findings/Results 
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As a result in the dementia cases, effect of MT+effect of treatment with respect to 

control group which only takes drug treatment positive development was achieved in MMTS, 

GDS, CMAI(agitation scores) and “Help Need”. 

While positive increase MMSE values of 3rd group who takes MT+Antidepressant 

(with respect to pretest after 4th session) was observed, positive decrease of GDS, “distress”, 

“anxiety”, “depression” and “anger” was observed during all session. 

In 5th group significant increase of MMSE between 4th and 8th sessions; positive 

decrease during all session in “distress”, “anxiety”, “depression” and “anger” was observed. 

 

GİRİŞ 

Müzikoterapi İhtiyaç duyan bireylerin fiziksel, psikolojik, sosyal ve zihinsel 

ihtiyaçlarını karşılamada müziği ve müzik aktivitelerini kullanan bir uzmanlık dalıdır. 

Müzikoterapi bir alternatif tedavi yöntemi değil, geleneksel tıbba uygun, kendine has kuralları 

olan, bilimsel bir tedavi yöntemidir(5). Müzikle tedaviden yarar görme potansiyeli taşıyan 

hastalar ; Serebrovasküler hastalıklar,Otistik bozukluklar, Demans, Depresyon, Duygulanım 

bozuklukları, Geriatrik hastalıklar, Öğrenme bozuklukları, konuşma bozuklukları olarak 

sayılabilir (3). 

 

YÖNTEM VE METOD 

Bu çalışma Karabük ili Yücel Huzurevi’nde yaşayan toplam otuz dört kişi dahil edilerek 

(Ağustos-2015/Mart-2016)sekiz aylık bir sürede tamamlandı.Vakaların on üçü demans, on üçü 

depresyon ve sekiz’i normal sağlıklı kişilerden oluşturuldu.Tüm katılımcılar beş farklı gruba 

ayrıldı: 

 

1.grup Mini Mental Test (SMMTE) Skoru/Envanteri 14-24 arası olan ve 

Müzikterapi(MT) uygulanan+ Antidemans (Ademans) tedavisi alanlar(sekiz kişi). 

 

2. grup MT uygulanmayan ama Ademans tedavisi alan kontrol-demans grubu (beş kişi). 

 

3.grup MT uygulanan ve Antidepresan(Adepresan) tedavi alanlar (on kişi). 

 

4.grup; sadece Adepresan tedavi alan ama MT uygulanmayan depresyon-kontrol grubu 

(üç kişi). 5.grup; MT uygulanan ve normal/sağlıklı olanlar(sekiz kişi). 

 

Müzikterapi(MT), çalışmanın yapıldığı sekiz ay içinde toplam olarak on iki seans (12 

hafta) olarak planlandı, Karabük Alzheımer Derneği MT Topluluğu tarafından gerçekleştirildi. 

MT yöntemi olarak hem reseptif MT hem de kompozisyonel MT kullanıldı. Reseptif MT 

sırasında Türk Sanat Müziği, Türk Halk Müziği, Anadolu Pop Müziği, Yöresel/ulusal 

geleneksel oyun havaları(davul-zurna eşliğinde), klasik piyanist şantör eşliğinde Hafif Türk 

Müziği eserleri da dahil olmak üzere her tür sosyo-kültürel seviyeye hitab eden müzik türleri 

canlı icra edilerek grubun pasif/aktif katılımı gözlemlendi. 

 

MT Huzurevinde geniş bir salonda tüm gruba aynı anda her hafta bir seans ve ortalama 

iki saat olmak üzere toplamda on iki seans boyunca (her seansda yirmi altı kişiye) 
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ReseptifMT+Komposizyonel MT olarak uygulandı (beş demans-kontrol ve üç 

depresyon-kontrol grubuna MT uygulanmadı). 

Tüm grubun her bireyine tecrübeli bir nöro-psikolog tarafından aşağıdaki testler her dört 

haftada bir kez olmak üzere (pretest-4.seans-8.seans-12.seans sonrasında) toplam dört kez 

uygulandı (sadece 3.-4. ve 5. gruba Cohen-Mansfield Ajitasyon Envanteri-CMAE- yapılmadı) 

 

1-Standart Mini Mental Test Envanteri/Skoru (hem eğitimli hem de eğitimsizler 

için)Türkçe versiyonu(SMMTE), 2- Geriatrik(Yesavage) Depresyon Skoru 

(8,9,10,11,12,13),3- Cohen-Mansfield 

AjitasyonSkoru’nun/ Envanterinin(CMAE) Türkçe uyarlaması(16),4-Stres 

Termometresi(5 komponentli/,distres-anksiete-depresyon-öfke-yardım ihtiyacı)(18,19,20,21) 

Çalışmanın istatiksel analizleri ,veriler normal dağılım gösterdiğinde eşleştirilmiş t testi 

ile MINITAB14 paket programında gerçekleştirildi,sonuçlar normal dağılım göstermediği 

durumlarda ise Wilcoxon Signed-Rank Test kullanıldı.Her bir test ölçeği için iki şekilde 

istatiksel analiz yapıldı. Seanslar boyunca, her seansın preteste göre test skorlarının farkını 

ölçen ” zamansal lineer analiz” (örn.4.seansın preteste göre,8.seansın preteste göre ve 

12.seansın preteste göre) ve her bir seans için MT grubu median skorunun, kontrol grubuna 

göre olan farkını ölçen “o seansa spesifik anlık analiz”(örn.MT grubu pretest-kontrol grubu 

pretest farkını ölçen analiz) şeklinde idi.Demans ve depresyonlu vakaların tanıları Karabük 

Eğitim Araştırma Hastanesi Tıp fakültesi öğretim üyeleri (Nöroloji ve psikiyatri 

uzmanı)tarafından DSM-IV(ICD-10) ve National Institute of Neurological and 

Communicative Disorders and Stroke and the Alzheimer’s Disease and Related 

Disorders Association (NINCDS-ADRDA) kritelerleri(22) tanı ölçütlerine göre konuldu. 

 

BULGULAR VE SONUÇLAR 

 

 Erkek&Kadın Erkek  Kadın  

ADemans tedavi 83.0±6.6 (n=5) 81.7±8.1 (n=3) 85.0±5.7 (n=2) 

Ademans tedavi + MT 80.9±6.0 (n=8) 82.0±6.0 (n=5) 79.0±6.6 (n=3) 

ADepresan tedavi 70.3±9.3 (n=3) 70.3±9.3 (n=3) -------  

ADepresan tedavi + 74.4±5.1 (n=10) 74.4±5.4 (n=8) 74.5±5.0 (n=2) 

MT       

Sağlıklı-normal 72.1±9.4 (n=8) 72.1±9.4 (n=8) -------------- 
 

Tablo:1 Tüm Grupların Cinsiyete Göre Demografik Verileri 
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A-DEMANS GRUBU BULGULARI SONUÇLARI 

I-MİNİMENTAL TEST 
 
GRAFİK-1 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KONTROL-ANTİ-DEMANS GRUBU:  

0-1 zaman aralığı (Pretest-4.seans)---p-value = 0.05447(sınırda anlamlı==tend to be), 

0-2 zaman aralığı(pretest-8.seans)--- p-value = 0.4375(anlamsiz) ,0-3 zaman aralığı(pretest-

12.seans)--- p-value = 0.4615(anlamsiz) 

 

ANTİ-DEMANS PLUS-MT:  

0-1 zaman aralığı (Pretest-4.seans)--- p-value = 0.04131(anlamlı), 0-2 zaman 

aralığı(pretest-8.seans)-- p-value = 0.03397(anlamlı), 0-3 zaman aralığı(pretest-12.seans)--- p-

value = 0.4017(anlamsız) 

 

0---0 zaman aralığı-( MT-Pretest/Kontrol pretest) --- p-value = 0.1035, 1---1 zaman 

aralığı(MT-4.seans/ Kontrol 4.seans)--- p-value = 0.2912, 2---2 zaman aralığı(MT-8.seans/ 

Kontrol 8. seans)-- - p-value = 0.4149, 3---3 zaman aralığı(MT-12.seans/Kontrol 12.seans)-- 

p-value = 0.162 
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II-AJİTASYON SKORU 

GRAFİK-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
KONTROL-ANTİ-DEMANS GRUBU : 0-1 zaman aralığı (Pretest-4.seans) --- p-value = 

1(anlamsız), 0-2 zaman aralığı(pretest-8.seans--- p-value = 0.8125(anlamsız), 0-3 zaman 

aralığı(pretest-12.seans--- p-value = 0.0625(sınırda anlamlı)    

ANTİ-DEMANS PLUS-MT: 0-1 zaman aralığı (Pretest-4.seans)--- , p-value = 0.06251(sınırda 

anlamlı) ,0-1 zaman aralığı(pretest-8.seans)—) p-value = 0.04206- anlamlı ,0-1 zaman aralığı(pretest- 

12.seans)--- p-value = 0.02201- anlamlı      

0---0 zaman aralığı-(MT-Pretest/Kontrol Pretest)--- p-value = 0.826 ,1--- 1 zaman aralığı(MT- 

4.seans/Kontrol 4.Seans) --- p-value = 0.2102, 2--- 2 zaman aralığı(MT-8.seans/ Kontrol 4.Seans)- 

-- p-value = 0.1238, 3---3 zaman aralığı(MT-12.seans/ Kontrol 12.Seans)-- , p-value = 0.08961- 

sınırda anlamlı       
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III-STRES TERMOMETRESİ (5 KOMPONENTLİ) 

 

3-A---ANGER(ÖFKE) 

 

GRAFİK-3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 KONTROL-ANTİ-DEMANS GRUBU 
 
0-1 zaman aralığı (pretest-4.seans)--- p-value = 1, 0-2 zaman aralığı(pretest-8.seans-)-- p-value = 

0.3711 , 0-3 zaman aralığı(pretest-12.seans-)-- p-value = 0.5862 

 
ANTİ-DEMANS PLUS-MT 
 
0-1 zaman aralığı (pretest-4.seans)--- p-value = 0.8501 ,0-1 zaman aralığı(pretest-8.seans)— 

p-value = 0.9153, 0-3 zaman aralığı(pretest-12.seans)--- p-value = 0.05791(sınırda anlamlı) 
 
 
--- 0 zaman aralığı-(MT-Pretest/Kontrol Pretest) ---, p-value = 0.4554 ,1---1  zaman aralığı(MT- 

4.seans/Kontrol 4.seans)--- p-value = 0.1186, 2   2--- zaman aralığı(MT-8.seans/Kontrol 8.seans)--- 

p-value = 0.8208,3---3 zaman aralığı(MT-12.seans/Kontrol 12.seans-)-- p-value = 0.1645 
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3-B--- NEED HELP(YARDIM İHTİYACI)  

GRAFİK-4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KONTROL-ANTİ-DEMANS GRUBU 
 
0-1 zaman aralığı (pretest-4.seans)--- p-value = 0.2693 , 0-2 zaman aralığı(pretest-8.seans)--- 

p-value = 0.8501, 0-3 zaman aralığı(pretest-12.seans)--- p-value = 0.3711 
 
ANTİ-DEMANS PLUS-MT 
 
0-1 zaman aralığı (pretest-4.seans)--- p-value = 0.4962, 0-1 zaman aralığı(pretest-8.seans)— p-value 

= 0.8241, 0-3 zaman aralığı(pretest-12.seans)--- p-value = 0.2693 

 

0---0 zaman aralığı-(MT-Pretest/kontrol pretest) ---- p-value = 0.2304, 1---1 zaman aralığı(MT-

4.seans/ kontrol 4.seans)--- p-value = 0.04569-(anlamlı), 2---2 zaman aralığı(MT-8.seans/ kontrol 

8.seans)--- p-value = 0.2912, 3---3 zaman aralığı(MT-12.seans/kontrol 12.seans)--- p-value = 

0.6543 
 
3-C--- DİSTRES(ZORLANMA) 

KONTROL-ANTİ-DEMANS GRUBU      

0-1 zaman aralığı (pretest-4.seans)--- 

 

p-value = 0.4227, 0-2 zaman aralığı(pretest--- 8.seans)--- p-value  

= 1, 0-3 zaman aralığı(pretest   12.seans)------ p-value = 1   

ANTİ-DEMANS PLUS-MT        

0-1 zaman aralığı (pretest-4.seans)---  p-value = 0.1736 , 0-2 zaman aralığı(pretest--- 8.seans)— p- 

value = 0.7737, 0-3 zaman aralığı(pretest--- 12.seans) --- p-value = 0.932  

0--- 0 zaman aralığı-( MT-Pretest/kontrol pretest) 

--- 
p-value = 0.296, 1   1  zaman aralığı(MT----  
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4.seans/ kontrol 4.seans)   p-value = 0.2656, 2   2------ zaman aralığı(MT-8.seans/ kontrol 8.seans)---  
p-value = 0.1374, 3---3 zaman aralığı(MT-12.seans/kontrol 12.seans)-- p-value = 0.2317 
 
 
3-D---ANKSİETE 
 

KONTROL-ANTİ-DEMANS GRUBU     

0-1 zaman aralığı (pretest--- 4.seans)--- p-value = 0.7835, 0-2 zaman aralığı(pretest--- 8.seans)--- p- 

value = 0.2718, 0-3 zaman aralığı(pretest--- 12.seans) --- p-value = 0.1975   

ANTİ-DEMANS PLUS-MT      

0-1 zaman aralığı (pretest--- 4.seans)--- p-value = 0.1883 ,0-2 zaman aralığı(pretest--- 8.seans)— p- 

value = 0.5807 ,0-3 zaman aralığı(pretest--- 12.seans) --- p-value = 0.516   

0--- 0 zaman aralığı-( MT-Pretest/kontrol pretest) --- p-value = 0.1514 ,1---1  zaman aralığı(MT- 

4.seans/ kontrol 4.seans)--- p-value = 0.2601, 2---2 zaman aralığı(MT-8.seans/ kontrol 8.seans)--- 

p-value = 0.7049, 3   3 zaman--- aralığı(MT-12.seans/kontrol 12.seans)-- p-value = 0.5498  
 

 

3-E--- DEPRESYON 

KONTROL-ANTİ-DEMANS GRUBU     

0-1 zaman aralığı (pretest--- 4.seans)--- p-value = 0.2693, 0-2 zaman aralığı(pretest--- 8.seans)--- p- 

value = 0.4227, 0-3 zaman aralığı(pretest--- 12.seans) --- p-value = 0.5862   
 
ANTİ-DEMANS PLUS-

MT0-1 zaman aralığı 

(pretest--- 4.seans) --- p-value = 0.8871, 0-2 zaman aralığı(pretest---8.seans)— p- 

value = 1, 0-3 zaman aralığı(pretest--- 12.seans) --- p-value = 0.03301(anlamlı) 

0---0 zaman aralığı-( MT-Pretest/kontrol pretest) --- p-value = 0.369, 1---1  zaman aralığı(MT- 

4.seans/ kontrol 4.seans)--- p-value = 0.118, 2--- 2 zaman aralığı(MT-8.seans/ kontrol 8.seans) p-  
value = 0.7033, 3---3 zaman aralığı(MT-12.seans/ kontrol 12.seans)-- p-value = 0.07569—

(sınırda anlamlı) 

 

IV-GERİATRİK DEPRESYON SKORU(GDS)   

KONTROL-ANTİ-DEMANS GRUBU    

0-1 zaman aralığı (pretest-4.seans)--- p-value = 1, 0-2 zaman aralığı(pretest-8.seans)--- p-value = 

0.5862, 0-3 zaman aralığı(pretest-12.seans)--- p-value = 0.5862  

ANTİ-DEMANS PLUS-MT     

0-1 zaman aralığı ( pretest-4.seans)--- p-value = 1, 0-2 zaman aralığı(pretest-8.seans)— p-value = 

0.8501, 0-3 zaman aralığı(pretest-12.seans)--- p-value = 0.5775  

0---0 zaman aralığı-( MT-Pretest/kontrol pretest)--- p-value = 0.1275, 1 ---1  zaman aralığı(MT- 

a4.seans/ kontrol 4.seans) --- p-value = 0.08003(sınırda anlamlı), 2---2 zaman aralığı(MT- 

8.seans/ kontrol 8.seans)--- p-value = 0.3814, 3---3 zaman aralığı(MT-12.seans/ kontrol 12.seans)-  
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- p-value = 0.05842(sınırda anlamlı) 
 
 

B-DEPRESYON GRUBU BULGULARI/SONUÇLARI 

I-MİNİMENTAL TEST (SMMTE) 

 

GRAFİK-5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KONTROL-ANTİDEPRESAN GRUBU 
 
0-1 zaman aralığı (pretest-4.seans)--- p-value = 1, 0-2 zaman aralığı(pretest-8.seans)--- p-value =  
0.75, 0-3 zaman aralığı(pretest-12.seans)--- p-value = 1 
 
ANTİ-DEPRESAN-PLUS-MT 
 
0-1 zaman aralığı (pretest-4.seans)--- p-value = 0.02201-(anlamlı), 0-2 zaman aralığı(pretest-  
8.seans)-- p-value = 0.3294, 0-3 zaman aralığı(pretest-12.seans)--- p-value = 0.07428-(sınırda  
anlamlı) 
 
0---0 zaman aralığı-( MT-Pretest/kontrol pretest) --- p-value = 0.6061, 1---1 zaman aralığı(MT-  

4.seans/kontrol 4.seans)-- p-value = 0.4917, 2---2 zaman aralığı(MT-8.seans/kontrol 8.seans)--- p-  
value = 0.4954, 3---3 zaman aralığı(MT-12.seans/KONTROL 12.SEANS)-- p-value = 0.7328 
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II-GERİATRİK DEPRESYON SKORU(GDS) 

 

GRAFİK-6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KONTROL-ANTİDEPRESAN GRUBU 
 
0-1 zaman aralığı (pretest-4.seans)--- p-value = 1, 0-2 zaman aralığı(pretest-8.seans)--- p-value =  
0.4142, 0-3 zaman aralığı(pretest-12.seans)--- p-value = 0.4142 
 
ANTİ-DEPRESAN-PLUS-MT 
 
0-1 zaman aralığı (pretest-4.seans)--- p-value = 0.2342, 0-2 zaman aralığı(pretest-8.seans)-- p-value =  
0.06498(sınırda anlamlı), 0-3 zaman aralığı(pretest-12.seans)--- p-value = 0.03054-(anlamlı) 
 
0---0 zaman aralığı-( MT-Pretest/kontrol pretest) --- p-value = 0.8591 , 1---1 zaman aralığı(MT-  
4.seans/kontrol 4.seans)-- p-value = 0.9298 ,2---2 zaman aralığı(MT-8.seans/ kontrol 8.seans)--- p-  
value = 0.1902, 3---3 zaman aralığı(MT-12.seans/ kontrol 12.seans)-- p-value = 0.2433 
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III-STRES TERMOMETRESİ (5 KOMPONENTLİ) 

3-A---DİSTRES(ZORLANMA) 

 

GRAFİK-7 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KONTROL-ANTİDEPRESAN GRUBU 
 
0-1 zaman aralığı (pretest-4.seans)--- p-value = 1, 0-2 zaman aralığı(pretest-8.seans)--- p-value = 

0.5862 ,0-3 zaman aralığı(pretest-12.seans)--- p-value = 0.5 

 
ANTİ-DEPRESAN-PLUS-MT 
 
0-1 zaman aralığı (pretest-4.seans)--- p-value = 0.8107, 0-2 zaman aralığı(pretest-8.seans)-- p-value = 

0.5487, 0-3 zaman aralığı(pretest-12.seans)--- p-value = 0.14 
 
 
0--- 0 zaman aralığı-( MT-pretest/kontrol pretest)p-value = 0.932, 1   1 zaman aralığı(MT------- 

4.seans/Kontrol 4.seans)   p-value = 0.4923, 2   2 zaman aralığı(MT-8.seans/kontrol 8.seans)--------- 

p-value = 0.5469 ,3   3 zaman aralığı(MT-12.seans/Kontrol 12.seans)  p-value = 0.7909----- 

3-B--- ANKSİETE 

KONTROL-ANTİDEPRESAN GRUBU 

 
0-1 zaman aralığı (pretest-4.seans)--- p-value = 0.3458, 0-2 zaman aralığı(pretest-8.seans)--- p-value 

= 0.25 , 0-3 zaman aralığı(pretest-12.seans)--- p-value = 0.1736 
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3-C---DEPRESYON 

 

GRAFİK-8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KONTROL-ANTİDEPRESAN GRUBU 
 
0-1 zaman aralığı (pretest-4.seans)--- p-value = 1, 0-2 zaman aralığı(pretest-8.seans)--- p-value = 0.5  
0-3 zaman aralığı(pretest-12.seans)--- p-value = 0.5 
 
ANTİ-DEPRESAN-PLUS-MT 
 

0-1  zaman aralığı (pretest-4.seans)--- p-value = 0.3926 , 0-2 zaman aralığı(pretest-
8.seans)-- p-  

value = 0.265, 0-3 zaman aralığı(pretest-12.seans-)---, p-value = 0.024-anlamlı 

 
0---0 zaman aralığı-( MT-Pretest/kontrol pretest) --- p-value = 1 , 1---1 zaman aralığı(MT-  

4.seans/kontrol 4.seans)--- p-value = 0.4366, 2---2 zaman aralığı(MT-8.seans/ kontrol 8.seans)---  
p-value = 0.0274--(anlamlı), 3---3 zaman aralığı(MT-12.seans/ kontrol 12.seans)-- p-value 

= 0.03936-(anlamlı) 
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3-D---ANGER(ÖFKE) 

 

GRAFİK-9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KONTROL-ANTİDEPRESAN GRUBU     

0-1 zaman aralığı (pretest-4.seans)--- p-value = 1, 0-2 zaman aralığı(pretest-8.seans)--- 

p-value = 

0.5, 

0-3 zaman aralığı(pretest-12.seans)--- p-value = 0.3711   

ANTİ-DEPRESAN-PLUS-MT        

 0-1  zaman aralığı (pretest-4.seans)--- p-value = 0.191, 0-2 zaman aralığı(pretest-8.seans)-- p- 

 value = 0.01298—(anlamlı), 0-3 zaman aralığı(pretest-12.seans)--- p-value = 0.008316--- 

 (sınırda anlamlı)        

--- 
0 zaman aralığı-( MT-pretest/kontrol pretest) --- p-value = 0.5993, 1 ---1 zaman aralığı(MT- 0 

4.seans/kontrol 4.seans)  p-value = 0.6056, 2----- 2 zaman aralığı(MT-8.seans/ kontrol 8.seans)   p---- 

value = 0.854 , 3 ---3 zaman aralığı(MT-12.seans/ kontrol 12.seans)-- p-value = 0.1155 

 

 

3-E--- NEEDHELP(YARDIM İHTİYACI) 

KONTROL-ANTİDEPRESAN GRUBU     

0-1 zaman aralığı (pretest-4.seans)--- p-value = 1, 0-2 zaman aralığı(pretest-8.seans)--- p-value = 

0.5862, 0-3 zaman aralığı(pretest-12.seans)   p-value--- = 0.4142   
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ANTİ-DEPRESAN-PLUS-MT 

 0-1  zaman aralığı (pretest-4.seans)--- p-value = 0.02402-(anlamlı) , 0-2 zaman aralığı(pretest- 

 8.seans)-- p-value = 0.02453-- (anlamlı) , 0-3 zaman aralığı(pretest-12.seans)--- p-value = 

 0.00551-- (anlamlı)        
 
0---0 zaman aralığı-( MT-pretest/kontrol pretest) -- p-value = 0.5491, 1---1 zaman aralığı(MT-

4.seans/kontrol 4.seans)-- p-value = 0.6066,2---2 zaman aralığı(MT-8.seans/ kontrol 8.seans)-- 

p-value = 0.9299, 3---3 zaman aralığı(MT-12.seans/ kontrol 12.seans)-- p-value = 0.6542 
 
GRAFİK-10 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C-SAĞLIKLI/NORMAL GRUP BULGULARI/SONUÇLARI 

 

I-MİNİMENTAL TEST 
 
0-1 zaman aralığı (pretest-4.seans)--- p-value = 0.2795  
0-2 zaman aralığı(pretest-8.seans)--- p-value = 0.484, 0-3 zaman aralığı(pretest-12.seans)--- 

p-value =  
0.05334—(anlamlı) 
 
 
 
 
 
 

15 
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GRAFİK-11 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II-STRES TERMOMETRESİ(5 KOMPONENTLİ) 

 

2-A---ANKSİETE 
 

0-1 zaman aralığı (pretest-4.seans)--- p-value = 0.04108-(anlamlı) , 0-2 zaman aralığı(pretest-8.seans)-

-- p-value = 0.5716 , 0-3 zaman aralığı(pretest-12.seans)--- p-value = 0.0723( anlamlı) 

 

 

GRAFİK-12 
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2-B---ANGER(ÖFKE) 
0-1 zaman aralığı (pretest-4.seans)--- p-value = 1, 0-2 zaman aralığı(pretest-8.seans)--- p-value = 

0.1883, 0-3 zaman aralığı(pretest-12.seans)--- p-value = 1 

 

 

GRAFİK-13 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABLO-2 

AŞAĞIDAKİ TABLODA ÖZETLE DEPRESYON, DEMANS VE NORMAL/SAĞLIKLI 

KİŞİLERDE HANGİ TESTLERDE/SKORLARDA MÜZİKTERAPİ İLE İSTATİKSEL 

OLARAK ANLAMLI İYİLEŞME OLDUĞU GÖSTERİLMİŞTİR. 
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TARTIŞMA 

Alzheımer demansında Müzikterapi(MT)nin etkisi hakkında çok sayıda çalışma 

yapılmıştır. Özellikle müzik aleti çalma ve dans etme demanslı hastalarda en çok tercih edilen 

müzikal etkinlikler olarak görülmüştür(hatta doğaçlama/taksim,şarkı yazma gibi kendi başına 

etkinliklerde bulunabilirler).Bireysel ve küçük gruplara(3-5 kişilik)uygulanan seansların 

demans hastalarında daha başarılı olduğu görülmüştür.MT özellikle adaptasyonu bozan 

davranışları,ajitasyon ve exitasyonları,huzursuzluğu ve amaçsız davranışları azaltır. Bu 

konuda Firtz-Cloutier, demanslı kadın vakalarda yirmi seanslık bir program sonunda MT ve 

okuma seanslarının etkinliğini; aşırı hareket ve gezinmenin azalmasıyla kanıtlamıştır(2). 

 

Benzer bir çalışma Karabük Alzheımer Derneği MT topluluğu olarak 2014 Haziran-

2015 Haziran arasında toplam 12 seans olmak üzere ; dört haftada bir seans ve her seansın iki 

saat sürdüğü toplam onaltı kişilik bir gruba(6 Alzheımerdemansı+1 kronik depresyon+9 

bakımveren) her tür müzik türünün canlı olarak icra edildiği Reseptif MT çalışması 

yapılmıştır(23). Bu çalışmada kullanılan ölçekler; Günlük Yaşam Aktivitesi (GYA) –

Enstrümantal Günlük Yaşam Aktivitesi(EGYA),Türkçeye Uyarlanmış Eğitimli ve Eğitimsizler 

için Mini-Mental Test Skoru(SMMTE),Geriatrik(Yesavage)Depresyon Skoru(GDS), Beck 

Depresyon Skoru(BDS) ve 

 

Türkçeye Uyarlanmış Cohen-Mansfield Ajitasyon Skoru(CMAE) idi. Testler/ölçekler 

her seansın öncesi ve sonrasında onaltı kişiye tecrübeli nöropsikolog tarafından 

yapılmıştır.İstatiksel olarak ilgili testlerde mt açısından anlamlı bulunan sonuçlar aşağıdaki 

tablo-3 de özetlenmiştir. 

 

TABLO-3 
KARABÜK ALZHEIMER DERNEĞİ MT TOPLULUĞU TARAFINDAN 2014-15 ARASINDA  
YAPILAN 12 SEANSLIK RESEPTİF MT ÇALIŞMASININ, İLGİLİ VAKALARDA İSTATİKSEL  
ANLAMLI BULUNDUĞU(İYİLEŞME GÖZLENEN) TESTLER 
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Yine Karabük Alzheımer Derneği MT topluluğu olarak 2015 Haziran ve Temmuz 

ayları arasında toplam 8 seans(haftada 1 seans) olmak üzere ; her seansın iki saat sürdüğü 

toplam 3 Orta-İleri evre Alzheımer vakası ve 3 bakımveren hasta yakınlarına toplam 6 

kişiye,özellikle her tür müziğin canlı olarak icra edildiği kompozisyonel+doğaçlama+Aktif 

MT ve pasif(Reseptif) MT çalışması yapılmıştır. Bu çalışmada da; Günlük Yaşam Aktivitesi 

(GYA) –Enstrümantal Günlük Yaşam Aktivitesi(EGYA),Türkçeye Uyarlanmış Eğitimli ve 

Eğitimsizler için Mini-Mental Test Skoru(SMMTE), Beck Depresyon Skoru(BDS) ve 

Türkçeye Uyarlanmış Cohen-Mansfield Ajitasyon Skoru(CMAE) ölçekleri kullanılmıştır. 

Diğer iki çalışmada alınan sonuçlara benzer şekilde bu çalışmamızda da Alzheımer demanslı 

vakalarda GYA---EGYA—CMAE skorlarında , 3 bakımveren hasta yakınlarında BDS da 

anlamlı iyileşmeler gözlenmiştir(24). 

 

SONUÇ olarak; bu çalışmanın materyal-metod ve yöntemi vd.bazı kısıtlamaları/eksikleri 

olsa da (MT ile eşzamanlı EEG çekilemeyişi ,benzer vakalarda MT yapılan literatür taranması 

vd.) ülkemizde bilimsel MT yönteminin kullanılması açısından ve demans+depresyon ve 

sağlıklı insanlar üzerinde bir huzurevi popülasyonunda binlerce yıllık geleneksel bir tedavinin 

(tamamlayıcı tıp yöntemi)hayli zor da olsa yapılabilmesi ve ciddi istatiksel çalışma ile olumlu 

neticeler alınması her açıdan kayda değer olup, gelecekteki bilimsel-MT çalışmalarını hem 

teşvik edici hem de yol gösterici niteliktedir. Bu tür ekip çalışmaları kişisel bazda çok ciddi 

fedakarlık gerektirdiği ve hayli maliyetli olduğu için hem sponsor- kurum hem de özelleşmiş 

müzisyen(deneyimli müzikterapist) ve profesyonel(beyin ve insan psikolojisiyle 

meşgul/müzisyen)nöro-psikolog/ hekim desteğinin çok iyi organize olmasını zorunlu 

kılmaktadır. 

Bu çalışmamızın projesini kabul eden Karabük Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi 

(BAP)yetkililerine, Karabük İli Yücel huzurevi personeline ve orada yaşayan tüm huzurevi 

sakinlerine, yaklaşık yirmibeş kişi olan MT topluluğumuz üyelerine sonsuz teşekkürlerimi 

borç bilirim. 

 

EFFECTS OF MUSICOTHERAPY ON DEPRESSION, DEMENTIA AND 

NORMAL/HEALTHY GROUP WHO LIVE IN NURSING HOME 

 

Introduction 

Musicotherapy is a specialty which uses music and music activities for addressing 

physical, social and cognitive needs. Musicotherapy is not an alternative treatment method, 

rather it is a scientific therapy method which is compatible with traditional medicine and has 

its own rules. Patients who have the benefical potential from musicotherapy have 

serebrovascular disorders, depression, mood disorders, geriatric disorders, learning disorders, 

speech disorders. 

 

Material and Methods 

This study is conducted in Yücel nursing home in Karabük city between August 2015 

and March 2016 with 34 individuals. 13 dementia patients, 13 depression patients and 8 healthy 

individuals were participated. All individuals were grouped as fallowing: 

 

 Group; 8 individuals who applied musicotherapy (MT) and antidementia (Adementia) 

treatment and have score of 14-24 for Mini mental test (MMSE) score/inventory. 

 Group; 5 individuals of control-dementia group who didn’t applied MT but Adementia 

treatment. 
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 Group; 10 individuals who appiled MT and recieved antidepressant treatment. 

 Group; 3 individuals who didn’t apply MT but recieved antidepressant treatment. 

 Group; 8 individuals who applied MT and were healthy. 

 

Musicotherapy was appliedfor 12 sessions by MT community of Karabük Alzheimer 

association that was founded 3 years ago. Both receptive and compositional musicotherapy 

methods were used. Passive and active attendance of group were observed in receptive MT 

session where live music of all kinds from all socio-cultural levels including Turkish classical 

music, Turkish folk music, Anadolu pop music, local/national traditional dance music 

(accompanied by drum and shrill pipe) and Turkish light music accompanied by classic pianist 

singer. 

Study were planned as 12 sessions (12 weeks) in total. In a large room of nursing home, 

once a week and total of 12 receptive MT plus compositional MT sessions which comprises 

avarage of 2 hours were applied to all individuals (n=26). MT wasn’t applied to second and 

fourth groups. 

Tests which are mentioned below were applied by an experienced neuro-psychologist 

once a month and totally four times (pretest, after 4th, after 8th and after 12th sessions). Cohen 

Mansfield agitation inventory (CMAE) wasn’t applied to 3, 4 and 5th group. 

 

1- Turkish version of standart mini mental test inventory/score (both for educated and 

non-educated individuals) (MMSE) 

2- Yesavage geriatric depression scale (8,9,10,11,12,13) 

3- Turkish version of Cohen Mansfield agitation inventory (16) 

4- Stress thermometer (distress-anxiety-depression-anger help need) (18,19,20 and 21) 

 

Findings/Results 

 

Table:1 Demographic data of all groups according to gender 

 Male&Female Male  Female  

ADementia treatment 83.0±6.6 (n=5) 81.7±8.1 (n=3) 85.0±5.7 (n=2) 

Adementia treatment + 80.9±6.0 (n=8) 82.0±6.0 (n=5) 79.0±6.6 (n=3) 

MT       

ADepressant treatment 70.3±9.3 (n=3) 70.3±9.3 (n=3) -------  

ADepressant treatment 74.4±5.1 (n=10) 74.4±5.4 (n=8) 74.5±5.0 (n=2) 

+ MT       

Healthy-Normal 72.1±9.4 (n=8) 72.1±9.4 (n=8) -------------- 

 

 
DEMENTIA GROUP 

In second group, decrease of all median data and partial stabil progression was found 

compatible with natural progression (Pretest vs week 4: P=0.055; Pretest vs week 8: P=0.43; 

Pretest vs week 12: P=0.44). 

In the first group even though MMSE of dementia cases were not expected high 

(positive effect of MT), partial increase was observed (Pretest week 4: P=0.04; Pretest week 8: 

P=0.03; Pretest week 12: P=0.40). 

Only in the second group, when compared to pretest median agitation score decrease 

was observed in session 4 and 8, while stabil progression was observed in session 8. Although 

these decrease of data was not found to be significant (Pretest vs week 4: P=1.0; Pretest week 

8: P=0.81; Pretest vs week 12: P=0.81) (Effect of antidementia treatment) 
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However the median agitation score of the dementia cases in the first group was 

decreased during whole session. While decrease in fourth session was not statistically 

significant (P=0.06), significant decrease in 8th and 12th week was observed (P=0.04, P=0.02, 

respectively). This is perceived as substantive with respect to drug+MT. 

A decrease of median score in 4th and 8th session in 5th component of stress 

thermometer scale which is 

“Help need” is observed (Effect of Antidementia Treatment) 

However median agitation score of dementia cases in the first group massive 

(statistically significant) decrease was observed while between 8th and 12th session decrease 

was continued moderately (significant response as treatment). 

Median value of Geriatric-Depression score (GDS) in the second group was significantly 

decreased in pretest 4th session break and remained unchanged between 4th and 12th session 

(while dementia progress additional antidepressant treatment underwhelms). 
 
Median value of geriatric-depression score of first group was dicreased similar to control group 

although remained unchanged between 4th and 12th session (while dementia progress additional 
antidepressant treatment underwhelms). 
 
As a result in the dementia cases, effect of MT+effect of treatment with respect to control group 

which only takes drug treatment positive development was achieved in MMSE, GDS, agitation 

scores and  
“Help Need” (decrease of these scores was continued during all sessions) 
 
DEPRESSION GROUP 

While positive increase SMMTE values of 3rd group who takes MT+Antidepressant 

(with respect to pretest after 4th session) was observed, positive decrease of GDS, “distress”, 

“anxiety”, “depression” and “anger” which are 1st, 2nd, 3rd and 4th components of stress 

thermometer was observed during all session. 

 

NORMAL/HEALTHY GROUP 

In 5th group significant increase of MMSE between 4th and 8th sessions; positive 

decrease during all session in “distress”, “anxiety”, “depression” and “anger” which are 1st, 2nd, 

3rd and 4th components of stress thermometer was observed. 

 

CONCLUSION: Musicotherapy, as an important but forgotten supplementary acquis of our 

magnificient civilisation (with drug treatment); in face of important disease of our era like 

dementia and depression which modern medicine is incapable to treat completaly, it will be 

very obvious in near future that with similar medicine+music treatment is much more effective 

compared to solely drug treatment. 
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“TÜRKİYE’DE YAPILAN MÜZİK TERAPİ KONULU LİSANSÜSTÜ TEZLERDE 

MÜZİK TERAPİ ALGISI” 

 

Burçin UÇANER ÇİFDALÖZ 

Gazi Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuvarı 

 

ÖZET 

Bu çalışmada Türkiye’de müzik terapi konusunda yapılmış lisans üstü tezlerin 

değerlendirmesi yapılarak tezlerdeki müzik terapi algısı ortaya konmuştur. Araştırma tarama 

modelinde tasarlanmıştır.  Araştırmanın örneklemini ulusal tez veri tabanında yer alan 43 tez 

oluşturmaktadır. Araştırmada 1985-2016 yılları arasında Türkiye’de müzik terapi konusunda 

yapılmış olan tezlere  “müzik terapi”, “müzikoterapi”, “müzik terapisi”, “müzikle tedavi” 

anahtar kelimeleri taranarak ulaşılmıştır. Ulaşılabilen tezler; tezin türü, hangi enstitü ve hangi 

bölümde yapıldığı ve tezlerde kullanılan yöntemlere göre incelenmiştir. Tezlerin büyük 

çoğunluğu yüksek lisans tezidir. Tezlerin yapıldığı bölümler çok çeşitlilik gösterse de büyük 

çoğunluğu hemşirelik bölümlerinde yapılmıştır. Araştırma sonucunda tezlerde çoğunlukla bir 

hemşirelik uygulaması olarak hastalara müzik dinletildiği ve bu uygulamanın müzik terapi 

olarak görüldüğü, eğitim bölümlerinde yapılan tezlerde özel eğitimde yapılan müzik eğitimi 

çalışmalarının müzik terapi olarak adlandırıldığı ve müzik terapinin kolay, ucuz, zararsız, 

zaman istemeyen bir uygulama olarak aktarıldığı tespit edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Müzik Terapi, Türkiye, Algı, Yüksek Lisans - Doktora Tezi 

 

PERCEPTION OF MUSIC THERAPY IN TUKEY IN GRADUATE THESES 

REGARDING MUSIC THERAPY 

 

Abstract 

This study is concerned with the evaluation of graduate theses which were written in 

Turkey about MT and the perception of MT in thereof. Research is designed in scanning???? 

model. Data set includes 43 theses which are listed in the national thesis database. The 

keywords to identify the relevant theses written between 1985 - 2016 were "musicotherapy", 

"music therapy", and "treatment with music". Identified theses were analysed according to the 

type of thesis, institution and department in which they were wittten, and the type of analysis 

methods used. Most of the theses are master's theses. Although the they were written in various 

departments, the majority of them were written in Nursing schools. Research reveals the 

scanned theses state that MT is a nursing application in which the patients listen to music, 

having the patients listen to music is music therapy. These written in music education 

departments state that music education applied in special education is music therapy and music 

therapy is a cheap, harmless and less little yime demanding application. 

 

Keywords: Music Therapy, Turkey, Perception, Graduate Theses 

 

Giriş: 

Algı, Türk Dil Kurumu sözlüğünde “Bir şeye dikkati yönelterek o şeyin bilincine varma, 

idrak”  olarak tanımlanmaktadır. Bir başka tanımda algı, duyular yoluyla alınan bilgilerin 

anlamlandırılması, yorumlanması süreci olarak tanımlanır . Bu anlamlandırmanın bir bölümü 

önceden alınan nesnel bilgilere bir bölümü ise önceden sahip olunan öznel bilgilere 

dayanmaktadır. Algı duyusal verilerin bütünsel ürünler halinde bir araya getirilmesi ile oluşur. 

İnsan doğumundan itibaren bütün yaşamı boyunca duyularını kullanarak, çevresinde olup 

bitenleri anlamak, yorumlamak ve yeni durumlara kendini uydurmak için algıyı kullanır (Akt. 
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Akaroğlu, 2014:6). 

Bu çalışmada Türkiye’de yapılan lisans üstü tezlerdeki müzik terapi algısı 

irdelenecektir. Lisans üstü tezlere geçmeden önce Türk tarihinde ve Türkiye’de müzik terapinin 

durumunu değerlendirmek yerinde olacaktır. 

Orta Asya’da şamanlar hasta tedavisi sırasında müziği kullanmış, Selçuklu ve Osmanlı 

döneminde pek çok şifahane inşa edilmiş, buralarda müzik ve sağaltıma yönelik uygulamalar 

yapılmıştır. Zekeriya ErRazi (854–932), Fârâbi (870–950) ve İbni-i Sina (980–1037), Şuuri 

Hasan Efendi (?-1693), Gevrekzade Hafız Hasan Efendi (1727-1801), Hasim Bey (1815-1868)  

vb. kitaplarında makamlar ve etkilerinden bahsetmişlerdir. Türk tarihinde hastanelerde müzik 

kullanılmasına, kitaplar yazılmasına karşın müziğin sağaltımda kullanımı uzunca bir süre 

unutulmuştur. 

1976 yılında TUMATA (Türk Musikisini Araştırma ve Tanıtma Grubu) kurulmuştur ve 

grup şifahanelerde hastalar üzerinde kullanılan makamları yine hastalar üzerinde uygulamaya 

başlamış, söz konusu makamlar ile ilgili çeşitli cd kayıtları yapmıştır. TUMATA grubu hala 

çalışmalarına devam etmektedir. 

2013 yılında Sağlık Bakanlığı bünyesinde Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp 

Uygulamaları Daire Başkanlığı kurulmuş ve 15 alan (Akupunktur, hipnoz, apiterapi, fitoterapi, 

sülük tedavisi, kupa uygulaması, refleksoloji, ozon uygulaması, homeopati, karyopraktik 

uygulaması, osteopati, mezoterapi, müzik terapi, proloterapi, larva (magot) uygulaması) 

geleneksel ve tamamlayıcı tıp kapsamına alınmıştır. Müzik terapi de bu çalışma alanlarından 

bir tanesidir. 13 Temmuz 2016 tarihinde sağlık bakanlığı tarafından  “Müzik Terapi Eğitim 

Standartları” yayınlanmış böylece müzik terapi alanı yasal zeminde de tanınmıştır. 2014 yılında 

ise Müzik Terapi Derneği kurulmuştur. Son yıllarda bu tür somut gelişmeler olsa da henüz 

Türkiye’de müzik terapi eğitimi bulunmamakta ve yasal zeminde meslek olarak 

tanınmamaktadır.  

Son yıllarda dünyadaki gelişmeler doğrultusunda ülkemizde de müzik terapi eğitimine, 

araştırmalarına ve hizmetlerine ilişkin gündem, yönelim ve talepler önceki yıllara nazaran 

oldukça artış göstermektedir. Yurt içinden pek çok akademisyenin, müzik terapi alanı ile ilgili 

pek çok konuda uygulama, araştırma, inceleme yapmak ve yapılmakta olan çalışmalara 

katılmak ve desteklemek; proje hazırlamak, danışmanlık yapmak ve eğitimler sunmak yönünde 

taleplerinde bir artış olduğu gözlenmektedir.  

Özellikle son 20 yıldır yapılan birtakım uygulamalar ve bu uygulamaların sıkça basında 

abartılı haberler şeklinde yer alması nedeni ile Türkiye’de müzik terapi ile ilgili farklı algılar 

bulunmaktadır. Bu farklı algılar akademik çalışmalarda da karşımıza çıkmaktadır. Akademik 

çalışmalarda müzik terapinin tarihi ile ilgili bilgiler tekrarlanmakta ve hastalara müzik 

dinletmek, konser vermek, eğitimde ya da özel eğitimde müzik eğitimi uygulamaları yapmak, 

Orff yaklaşımı vb. uygulamalar müzik terapi olarak görülmektedir. Ayrıca müzik terapinin 

zararsız, güvenli, zaman istemeyen ve ucuz bir uygulama olduğu iddia edilmektedir.  

Müzik terapiyi tanımlamadaki zorluluklardan biri de disiplinler arası niteliğe 

sahip olmasıdır. Müzik terapi, kendi başına tek bir konu olmaktan çok, iki alandan 

(müzik ve terapi) ve ayrıca sanat, sağlık, tıp, eğitim, psikoloji, beşeri bilimler vb. gibi 

bu iki alanı kapsayan veya bunlarla örtüşen birçok disiplinden oluşan melez bir alandır. 

Bu durum,  müzik terapi “disiplini” ile ilgili bütün disiplinler arasında net sınırlar 

çizmeyi oldukça zorlaştırmaktadır. Sözgelimi müzik terapistleri uygulamada, eğitime 

veya gelişime yönelik amaçlarla okullarda veya sağlıkla ilgili ve tıbbi amaçlar 

doğrultusunda hastanelerde ve kliniklerde çalışabilirler; ayrıca, psikoterapötik amaçlara 

yönelik olarak ruh sağlığı merkezlerinde veya sosyokültürel amaçlar doğrultusunda 

topluluklar içinde çalışabilirler (Bruscia, 2016:9). 
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Müzik terapinin multidispliner bir alan olması, çok çeşitli çalışma alanlarının olması, henüz 

Türkiye’de müzik terapinin bir disiplininin olarak tanınmaması ve  “müzik terapist”lik 

mesleğinin meslek tanımının yapılmamış olması Türkiye’de müzik terapi ile ilgili birtakım 

yanlış anlaşılmalara neden olmaktadır. 

Türkiye’de konu yeterince bilinmediği için editör ve hakemler gerçekte müzik terapi 

olmayan çalışmaları da müzik terapi adı altında yayınlayabilmekte ve aynı şekilde yüksek 

lisans, doktora tezleri yapılmaktadır. 

 

Yöntem 

Bu çalışmada, tarama modeli türlerinden genel tarama modeli kullanılarak literatür 

taraması yapılmıştır. Türkiye’de yapılmış tüm yüksek lisans ve doktora tezleri içerisinde 

Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi Resmi Sitesinde “müzik terapi”, “müzikoterapi”, 

“müzik terapisi”, “müzikle tedavi” anahtar kelimeleri taranmış ve 1985-2016 yılları arasında 

yapılan 43 teze ulaşılmıştır. Tezler türüne, enstitülere, bölümlere, yöntemlerine göre 4 grup 

başlığı altında toplanarak tezlerdeki müzik terapi algısı belirlenmiştir. 

 

Verilerin Analizi 

Çalışmadan elde edilen veriler; nitel araştırmalarda kullanılan analiz türlerinden içerik 

analizinin kategorisel analiz tekniğine göre analiz edilmiştir. 

Bulgular 

Bu bölümde; verilerin analizinden elde edilen sonuçlar frekans (f) cinsinden ifade 

edilerek, ilgili kategorilere göre gruplandırılıp, tablolaştırılmış ve analiz sonuçlarına dayalı 

yorumlar yapılmıştır.  

Grafik 1: Tezlerin Tez Türlerine Göre Dağılımı 

 
Grafik 1’de görüldüğü üzere müzik terapi ile ilgili en çok yüksek lisans tezi yapılmış, yüksek 

lisansı doktora ve tıpta uzmanlık tezleri izlemiştir. 

 

Grafik 2: Tezlerin Enstitülere Göre Dağılımı 
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Grafik 2 incelendiğinde en çok sağlık bilimleri enstitüsünde, daha sonra sosyal bilimler 

enstitüsü, fen bilimleri enstitüsü, tıp fakültesi, eğitim bilimleri enstitüsü ve güzel sanatlar 

enstitüsünde müzik terapi konulu tezler yapıldığı görülmüştür.  

Grafik 3: Tezlerin Bölümlere Göre Dağılımı 

 
Grafik 3 incelendiğinde toplam 43 tez içerisinde hemşirelik bölümünde 25 tez, müzik eğitimi 

anabilim dallarında 5 tez, acil tıp anabilim dallarında 2 tez ve diğer bölümlerde de birer tez 

yapıldığı görülmektedir. Müzik ile ilgili bölümlerden daha çok, sağlıkla ilgili bölümlerde bu tür 

çalışmalar yapılmaktadır. 

 

 

Grafik 4:  

 
Tezler incelendiğinde 1 tezde müzik terapi ile ilgili literatür taraması yapılmış, 4 tezde 

müzik terapinin tarihi araştırılmış, 9 tezde eğitim içerisinde yapılan müzik eğitimi uygulamaları 

müzik terapi olarak görülmüş, 29 tezde ise müzik terapi bir hemşirelik uygulaması olarak 
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aktarılmıştır. Tarih yöntemlerine göre yapılan tezlerde müzik terapinin tarihi araştırılmış, 1 

tezde de literatür taraması yapılmıştır.  

Ayrıca Grafik 3 te de görüldüğü gibi müzik terapi konulu tezlerin çoğu hemşirelik 

bölümlerinde yapılmış ve bu tezlerde hemşirelik uygulaması yöntemi olarak hastalara müzik 

dinletilmiş, hastaya müzik dinletmek müzik terapi olarak görülmüştür. Tezlerde “müzikle 

tedavi”, hemşirelik uygulamalarının içinde yer alan invaziv olmayan bir relaksasyon tekniği 

olmakla birlikte, hastaların bakımlarına katılmalarına kendi düşünceleri doğrultusunda olanak 

sağlayan estetik yaklaşımlı bir tedavi yöntemi olarak kabul edilmiştir (Cantekin,2012:14). 

Müzik dinlemenin nörofizyoloji ve sempatik sinir sistemi üzerinde etkili olduğu 

bilinmektedir. Anksiyete ve ağrıyı azaltabilir, hastaların dikkatlerini başka yöne çeker, ruh 

halini değiştirir. Müzik dinlemek ve müzik yapmak; çoklu duyusal ve motor beyin şebekelerini 

harekete geçiren, bu şebekelerde değişiklikleri uyaran ve işlevsel bakımdan birbiriyle ilgili 

beyin alanları arasındaki bağlantıları geliştiren oldukça güçlü eylemlerdir (Torun, 2016: 70). 

Ancak hastaya/danışana müzik dinletmek müzik terapi değildir. Hastaya/danışana müzik terapi 

eğitimi almamış hemşire, doktor, fizyoterapist vb. bir sağlık çalışanı tarafından yalnızca müzik 

dinletilse dahi bu sürecin tehlikeli sonuçları olabilir. Tıpta müzik kullanımı sistematik bir süreç 

içermez. Her sağlık uzmanlığının ana görevlerinden biri de, hangi uygulamaların sınırları 

dâhilinde olduğunu ve hangilerinin sınırlarının dışında kaldığını saptamaktır. Herhangi bir 

sağlık uygulamasının etik olması için net sınırlara sahip olması zorunludur. Bir müzik terapist 

bir konuşma veya fizyoterapistin, bir psikoterapistin veya bir tıp mensubunun hizmetlerini 

sunmaya veya tedavi protokollerini kullanmaya çalıştığında, doğrudan danışanın sağlığını ve 

sıhhatini tehlikeye atar. Aynı durum sağlık çalışanları için de geçerlidir. Müzik terapi eğitimi 

almamış bir sağlık çalışanının (hemşire, doktor vb.) eğitim almadıkları veya uygulama için 

yeterli görülmedikleri yöntemler kullandıklarında danışana zarara verme olasılıkları vardır 

(masummuş gibi görünen kayıttan ya da canlı olarak müzik dinletmek de buna dahildir). Ayrıca 

müzisyen olmayan bir müzik terapisti düşünmek olanaksızdır. Terapötik süreç danışan ile 

eğitimli müzik terapisti arasında doğaçlama, canlı, önceden kaydedilmiş ya da doğaçlama 

müzik dinleme, müzik aletleri çalma, müzik doğaçlama ve beste yapmak gibi özel müzik 

deneyimlerini gerektirir (Bradt, Potvin ve arkadaşları 2014:1262).  Ducourneau şöyle der: 

…eğer müzik terapi yalnızca kayıt dinletmekten ibaret olsaydı o zaman müzik terapisti de basit 

bir aygıt teknisyeni olurdu ve sonuç olarak herhangi bir disk jockey bu işi çok daha iyi yapardı 

(Ducourneau,2016:129). Başka bir deyişle, herhangi bir kişiye müzik dinletilebilir mi? 

Mozart’ın gençlik yapıtlarını dinletmenin, bir çamaşır makinasının motorunu dinletmekten 

daha uygun olduğuna ilişkin bir güvence verilebilir mi? (Ducourneau, 2016:34). Müzik, hiçbir 

şey söylemez, hiçbir şeyi iyileştirmez. Yalnızca enstrümanlara vurarak herhangi bir terapötik 

etki sağlanamayacağı gibi, saatler boyu Mozart ya da Gregoryen vokal müziği dinlemek de dil 

becerisine erişim konusunda önemli bir değişiklik yaratmayacaktır (Ducourneau,2016:152). 

Müzik dinleme bir müzik terapist ile terapötik ilişki içerisinde müzik terapinin bir parçası olarak 

kullanılabilir, ancak yalnızca müzik dinleme ya da dinletme müzik terapi değildir. Ayrıca, 

müzik terapinin tanımları müzikle müdahalenin müzik terapi kabul edilebilmesi için terapötik 

bir ilişki içinde olması gerektiğinde hemfikirdir.  Müzik terapi olarak kalifiye olmayan fakat 

müziği sağlıkla ilgili amaçlarla kullanan programlar tıpta müzik kullanımı olarak tanımlanabilir 

(Gold, Erkkila, Bande vd., 2011:80). Tıpta müziğin kullanımı ve müzik terapi disiplini 

arasındaki farklar yurt dışında bilindiği için artık dünyada müzik terapi ve tıpta müzik kullanımı 

arasındaki farkları araştıran çalışmalar yapılmaktadır (Bradt, Potvin vd.,2014:1261). 

 

Disiplin, “halk müziği terapisini” (Stige, 2002),  eğitimsiz kişiler tarafından müziğin 

terapötik amaçlı olarak kullanılmasını, bir terapist-danışan ilişkisi dışında müzik terapistleri 

tarafından yapılan eğlence amaçlı uygulamaları veya müziğin günlük anlamda kişisel gelişim 
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için kullanılmasını kapsamamaktadır. Burada amaç hiçbir şekilde, müziği faydalı olarak 

kullanan bu alternatif yöntemlerin değerini kötülemek değildir. Son olarak müzik terapi kendi 

başına bir disiplindir ve herhangi başka bir disiplinin alt dalı değildir. 

Bruscia’nın üzerinde önemli durduğu gibi; İçerisinde terapinin amaçlarına benzer 

pozitif sonuçlar doğuran birçok olay ve deneyim vardır. Sinemaya gitmek, dağa tırmanmak, 

spor yapmak, Handel’in Mesih’ini söylemek, ibadet etmek, bir arkadaşla konuşmak ve 

çikolatalı kurabiye yemek bir bakıma terapötik olarak kabul edilebilir. Bunlar, belirli koşullar 

altında, kişinin hayatında kayda değer değişikliklere dahi yol açabilir; fakat hiçbiri, terapi 

“süreci” olarak kabul edilemez. Daha da ileri gidersek, güçlü, dönüştürücü veya terapötik bir 

müzik deneyimi de, sonuçların derinlik, önem ya da uzun ömürlülüğünden bağımsız olarak, 

müzik terapi sürecine girmekle eş değer tutulamaz. Müzik terapi çok özel gereksinimleri olan 

bir süreçtir. Her zaman sağlık odaklıdır ve birinin danışan diğerinin ise terapist rolünü üstlendiği 

iki kişinin müzik deneyimlerini paylaştığı bir etkileşim gerektirir (Bruscia, 2014/2016:44). 

 

Grafik 4’te görüldüğü gibi eğitimle ilgili 9 tez yapılmıştır. Bu tezler grafik 3 de görüleceği üzere 

eğitim, özel eğitim, müzik eğitimi vb. çeşitli bölümlerde yapılmıştır. Bu tezlerde özel eğitimde 

müzik eğitimi uygulamaları yapılmış, orff yöntemi kullanılmış ve yapılan uygulamalar müzik 

terapi olarak adlandırılmıştır. Rolando Benenzon müzik terapinin başlı başına bir disiplin olarak 

kendini ortaya koymasını, müzik eğitiminden ayrılmasını ve müziğin sihirli bir iksir (!) 

mantığıyla kullanımından kesin olarak vazgeçilmesini ortaya koymuştur. Nasıl Martenot, 

Kodaly ya da Willems'in yöntemleri müzik terapisi değilse, Orff'unki de değildir çünkü bu 

kişilerin hedefi, bizzat iletişimin içeriğidir. Sonuç olarak, ister "la lala", ister "zııııp latam"35 

diyelim; ulaşılması istenen nokta, müzikal notasyondur. Buna karşın, vurgulanması gereken 

şey, bu kişilerdeki “pedagoji sanatının” yanı sıra, genelleştirilmesi gereken bu öğretinin 

yararıdır (Ducourneau,2016:86). Nasıl ki müzik terapi eğitimi almamış bir sağlık uzmanının 

hastası/danışanı ile yaptığı müzik uygulamaları müzik terapi değilse, müzik terapi eğitimi 

almamış bir müzik eğitimcisinin de öğrencisi ile yaptığı uygulamaları müzik terapi olarak 

adlandırması doğru değildir. Eğitim ve terapi kişinin bilgi ve beceri kazanmasına yardımcı 

olmaları açısından benzerdir. Fakat her eğitim terapi değildir ve her terapi de eğitim değildir. 

Ayrıştıkları önemli noktalar vardır. Ayrıştıkları noktalardan ilki ve en önemlisi, amaçlarının 

farklı olmasıdır. Eğitimin birincil amacı bilgi ve beceri kazandırmakken terapi için bilgi ve 

beceri kazandırmak kişiyi sağlığına kavuşturmanın araçlarıdır. Dolayısıyla, eğitim, bilgi ve 

beceri kazandırmanın kendisine odaklanır. Terapi ise kişinin sağlığını ya da mutluluğunu 

etkileyen eğitimsel eksikleri ya da öğrenme problemlerini ele alır (Brusia, 2016:211). Elbette 

eğitimli müzik terapistleri eğitimde ya da özel eğitimde müzik terapiyi kullanabilirler. Özel 

Eğitimde Müzik Terapi’yi kullanan terapist özel öğrencilerin eğitimlerinin, gelişimlerinin ya da 

adaptasyonlarının parçası olan müzikal olmayan bilgi ve becerileri edinmelerine yardımcı 

olmak için müziği kullanır. Burada müzik öğrenimi, özel eğitimin akademik ve adaptasyona 

yönelik amaçlarını gerçekleştirmenin aracıdır ve bu amaçlarla ilgili olması sebebiyle önem 

kazanır ((Brusia, 2016:214). 

 

Son olarak sözkonusu 43 tez incelendiğinde çoğu tezde müzik terapi hem kolay, hem 

ucuz, hem güvenli hem de zaman istemeyen bir yöntem olarak aktarılmıştır (Ciğerci,2012:35, 

Yaşar, 201:54, Kabul, 2012:60). Müzik terapi yalnızca hastaya müzik dinletmek olarak 

algılandığından kolay, ucuz ve güvenli olarak nitelendirilmektedir. Ancak bir müzik 

terapistinin yetişmesi çok uzun yıllar almaktadır, terapide kullanılan pek çok farklı enstrüman 

vardır, bazı durumlarda birtakım elektronik cihazların kullanılması gerekir ve müzik terapi 

diğer terapilerde olduğu gibi ucuz bir uygulama değildir.  
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